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14 กนกกาญจน์ สักโต, พีรณัฐ เลิศชัยพัฒนกลุ, อนุวตั สงสม โมเดลความสัมพันธเ์ชิงสาเหตุระหวา่งส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด คุณภาพบริการ และคุณค่าตราสินค้าของคลินิก
เสริมความงาม  ในอ าเภอเมือง จังหวดัสงขลา

15 กนกรัชต์ ระยา้ แนวโน้มคลินิกเวชกรรมความงามไทยกบัการขยายตลาดในอาเซียน
16 กนกวรรณ  อสัุนโน, ณฤทัย  เรียงเครือ, ชานนท์  วาสิงหน การขับเคล่ือนงานสถาปัตยกรรมเพื่อคนพิการและผู้สูงอายดุ้วยกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนเป็นฐาน

 กรณีศึกษา อ าเภอด่านซ้าย จังหวดัเลย
17 กมลชนก   สกลุเจริญ, ฐิตาภรณ์   สินจรูญศักด์ิ การตกแต่งบัญชี
18 กญัจน์ณัฏฐ์  พรหมมินทร์, สาลินี  มีเจริญ การศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารในศตวรรษท่ี  21  โรงเรียนเอกชน  จังหวดัขอนแกน่  เขต 1
19 กนัตินันท์  แสนท านา, สาลินี  มีเจริญ ปัญหาและแนวทางพัฒนาการบริหารงานงบประมาณโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาในเครือสังฆมณฑลอดุรธานี
20 กลัยารัตน์  ธรีะธนชัยกลุ ปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอทิธพิลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกลุ่มเจเนอเรชั่นวายท่ีปฏิบัติงานภาคธรุกจิพลังงาน

และสาธารณูปโภคในประเทศไทย
21 กานต์พลู ทิค า, ฐิตาภรณ์   สินจรูญศักด์ิ ความน่าเชื่อถือรายงานทางการเงินสู่การพัฒนาท่ียัง่ยนื
22 กติติ แกว้เขียว, สุดาพร สาวม่วง, ภิญรดา แกว้เขียว การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาการจัดการทางการตลาดของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธรุกจิมหาบัณฑิต สถาบัน

เทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วทิยาเขตชุมพรเขตรอดุมศักด์ิ จังหวดัชุมพร

23 กริฐากร บุญรอด, ธนกฤต ยอดอดุม อทิธพิลของกระบวนการส่ือสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารในจังหวดั
นครศรีธรรมราช

24 กลุรภัส เทียมทิพร, สุทธกิร แกว้ทอง, สุภกจิ วริิยะกจิ การพัฒนารูปแบบกจิกรรมการเรียนรู้ด้วยส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษในโรงเรียนแบบเรียนร่วม

25 โกศล พิมพ์วงศ์, สุพรรณี  สมานญาติ ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงแบบใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกดักรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

26 ขนบพันธุ ์เอีย่มโอภาส, ภีรภัทร  ภักคีรี, อษุา บุญถือ, สายพิณ สันทัด การส ารวจสถานการณ์ของสถานประกอบการที่พักอาศัยในพื้นท่ีสัตหีบ

27 เขมมิรินทร์  ทุมลา, วราภรณ์  ไทยมา  การศึกษาความแตกต่างของเจนเนอเรชั่นท่ีมีต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  จ.ปทุมธานี  เขต 2

ในวนัพุธที ่21  ธันวำคม 2559  เวลำ 8.30-16.30 น.
ณ ห้อง Auditorium ชัน้ 14 อำคำร 40 ปี มหำวทิยำลยัศรีปทุม

ประกำศรำยชื่อบทควำมที่ผ่ำนกำรพิจำรณำน ำเสนอใน
กำรประชมุวชิำกำรระดบัชำตแิละนำนำชำต ิมหำวทิยำลยัศรีปทุม ครั้งที ่11 ประจ ำปี 2559
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28 คมกริช พิสัตย์, เทพฤทธิ ์บัณฑิตวฒันาวงศ์ บริการคลาวด์เพื่อการบริหารจัดการระบบติดตามความคืบหน้าการกอ่สร้างและการขายอสังหาริมทรัพย์: กรณีศึกษา
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน)

29 ครองรัตน์  อนุศาสนนันท,์ สุรีย ์ โบษกรนัฏ การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความพัฒนาอยา่งยัง่ยนื

30 ค านวณจัด  ราชรองเมือง, พีรธรัชต์ อฐิรัตนโชค การประยกุต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ในปัญหาการจัดเส้นทางเดินรถขนส่ง กรณีศึกษา  ผู้ผลิต และ กระจาย
สินค้าอปุโภคบริโภค

31 จักรกริช  กานุมาร, สาลินี  มีเจริญ การศึกษาสภาพการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนในเครือมหาไถ่สังฆมณฑลอดุรธานี

32 จารุวรรณ  โพธิอ์นิทร์, เทพฤทธิ ์บัณฑิตวฒันาวงศ์ การพัฒนาแบบจ าลองฐานข้อมูลการประเมินสมรรถนะบุคลากรขององค์การอตุสาหกรรมป่าไม้

33 จิตนิภา สวา่งแจ้ง, สิรินธร  สินจินดาวงศ์ แนวทางการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับประถมศึกษาที่ใช้หลักสูตรที่เน้นการสอนด้วยภาษาองักฤษที่มีประสิทธผิล

34 จิรภัทร สุขชูศรี, เทพฤทธิ ์บัณฑิตวฒันาวงศ์ ระบบสนับสนุนด้านเทคโนโลยสีารสนเทศบนฐานบริการซอฟต์แวร์คลาวด์และฐานข้อมูลการจัดการโครงแบบ : 
กรณีศึกษาบริษัท ยบิอนิซอย จ ากดั35 จิรภา พระยอม, จักรพันธุ ์จันทร์เจริญ แนวทางการบริหารจัดการเพื่อแกไ้ขปัญหาครูสอนไม่ตรงวชิาเอกในโรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายมิตรสัมพันธ ์สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 536 จุฑามาศ  ทองทว,ี ทฤษฎี สงค์แดง ศึกษาวเิคราะห์การับรู้ส่ือโฆษณาออนไลน์ผ่านทาง Facebook

37 จุฑารัตน์    แสงลอย, สิรินธร   สินจินดาวงศ์ กลยทุธก์ารบริหารจัดการการจัดกจิกรรมน าความรู้สู่สังคมของนักศึกษาร่วมกนัระหวา่งชุมชน ของกลุ่มวทิยาลัยในเครือ
ไทย-เทค

38 จุลเทพ ไชยเสนา, ธรินี  มณีศรี การเปรียบเทียบขั้นตอนวธิฮิีวริสติกส์ส าหรับการจัดเส้นทางยานพาหนะ กรณีศึกษา : ผู้น าเข้าสินค้าจากประเทศญี่ปุ่น 

39 ฉัตร สุจินดา การเปรียบเทียบข้อก าหนดในมาตรฐานออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ACI318 และ BS8110 และผลการออกแบบ 
ส าหรับรับแรงดัด

40 ฉัตร สุจินดา, ศุภชาติ  จึงแสงสถิตยพ์ร, พัศพงศ์ วจิิตรพงษ์ การเปรียบเทียบผลของการออกแบบอาคารรับแรงแผ่นดินไหวท่ีมีความไม่สม่ าเสมอในแนวราบและแนวด่ิงระหวา่งวธิี
แรงสถิตเทียบเท่า กบัวธิสีเปคตรัมการตอบสนอง และ วธิปีระวติัเวลา

41 ชนกนันท์ มุกดาพงศธร การปรับเปล่ียนรูปแบบวธิกีารน าเสนอตราสินค้าแฟชั่นเพื่อตอบสนองกบัพฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย
(Generation Y) ในยคุดิจิตอล

42 ชนิษฐา ชนะกลุ, ประพันธ ์ ชัยกจิอรุาใจ, ชิดใจ วรพงษ์ วงษ์วฒิุพงษ์ ความสัมพันธร์ะหวา่งคุณภาพชีวติในการท างานกบัความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร บริษัท ไทยศรีทอง จ ากดั

43 ชเนตตี  ช านาญ, จักรพันธุ ์จันทร์เจริญ แนวทางการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

44 ชยานิษฐ์  รังสิโชติพัฒน์, สุพรรณี  สมานญาติ การศึกษาคุณลักษณะความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูในสถานศึกษาสังกดัส านักงานเขต
พื้นที่การประถมศึกษาอบุลราชธานี เขต 1

45 ชลธศิ  เอีย่มวรวฒิุกลุ, ชวลิต  มณีศรี, ธรินี  มณีศรี, กติิกลุ ปุณศรี การพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง
46 ชัชวาลย ์พูนลาภพานิช ความสัมพันธร์ะหวา่งผลทดสอบ Dynamic Cone Penetration กบัค่า Unsoaked CBR ของวสัดุชั้นรองพื้นทางระดับ

 E ที่บดอดัด้านเปียก

47 ชาคริต สินเยน็, ประพันธ ์ชัยกจิอรุาใจ, ชิดใจ วรพงษ์ วงษ์วฒิุพงษ์ การศึกษาการธ ารงรักษาพนักงานในบริษัท เอบีพี คาเฟ ( ประเทศไทย ) จ ากดั

48 ชาญณรงค์  หวงัเจริญ, ประพันธ ์ชัยกจิอรุาใจ, ธรีวทิย ์กลางสุพรรณ์ การศึกษาประสิทธภิาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย)

49 ชาญวทิย  พรหมพิทักษ์ เมื่อชีวติแขวนไวบ้นเรตต้ิง
50 ชาลิสา จิตบุญญาพินิจ, ประสงค์ ปราณีตพลกรัง ผลการเรียนรู้และผลสัมฤทธิท์างการศึกษาในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนอเีลิร์นนิ่งในรายวชิา

เทคโนโลยสีารสนเทศ ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 151 ชุติพงศ์ อนิทศร, ธรินี  มณีศรี, ชวลิต  มณีศรี, นิตยา  เมืองน้อย การปรับปรุงกระบวนการท างานในคลังสินค้าด้วยเทคนิคการจ าลองสถานการณ์ กรณีศึกษาธรุกจิขนส่งและกระจาย
สินค้า

52 ชุติพงศ์ อนิทศร, ธรินี  มณีศรี, ชวลิต  มณีศรี, นิตยา  เมืองน้อย การปรับปรุงกระบวนการท างานในคลังสินค้าด้วยเทคนิคการจ าลองสถานการณ์ กรณีศึกษาธรุกจิขนส่งและกระจาย
สินค้า53 ฐิติวฒัน์ นงนุช, ณัฐวฒิุ อศัวโกวทิวงศ์, ทนงศักด์ิ รัตนสุคนธ์, ธรีบูลย ์ฉลองมณีรัตน์ การทบทวนวรรณกรรมเร่ืองความเหล่ือมล้ าในบริบทเมืองศูนยก์ลาง

54 ณคุณ  ธรณีนิติญาณ ความสามารถในการช าระหนี้ และประสิทธภิาพการผลิตของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการพักช าระหนี้เกษตรกรรายยอ่ย
ระหวา่งปี พ.ศ. 2554-255755 ณธกร อไุรรัตน์ การพัฒนาการออกแบบและกระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับข้าวเจ๊กเชย เสาไห้ จ .สระบุรี

56 ณมานพ แกว้กล้า, ภาวณีิ เส็งสันต์, ธเนศ พงศ์ธรัีตน์ การด ารงอยูข่องการแพทยพ์ื้นบ้านจังหวดัปทุมธานี

57 ณัฐชากร ค ายอด, ปริญญา แสนจันทร์, มนัสนันท์ หร่ังยิม้, สุรชัย ทองแกว้, นิมิตร 
ทักษวทิยาพงศ์

การวเิคราะห์ความอบัชื้นเพื่อเปล่ียนการใช้งานของผ้าออ้มส าเร็จรูปส าหรับผู้สูงอายุ

58 ณัฐฐา สววบิูลย์, จรรยา ผลประเสริฐ, ศตคุณ โฆษะวนิทะ การประเมินสภาพแวดล้อมหลังการใช้งานอาคาร: กรณีศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีปทุม

59 ณัฐศธรรม์ ฉัตรทันต์, พูลพงศ์ สุขสวา่ง, กนก พานทอง โมเดลความสัมพันธเ์ชิงสาเหตุพฤติกรรมการป้องกนัอบุัติเหตุจราจรจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษาระดับ
ปริญญตรี60 ดนุภัทร พานวงศ์, ธนวฒัน์ สมบูรณ์, ผิน ฉัตรแกว้มณี, สุรชัย ทองแกว้ อนิเทอร์เน็ตออฟติงส์เพื่อประหยดัพลังงานของหลอดไฟแอลอดีี
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61 ดลทิตยา  รัตนสาขา, สิรินธร  สินจินดาวงศ์ ความสัมพันธร์ะหวา่งภาวะผู้น าทางวชิาการกบัการบริหารจัดการการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนเอกชนที่เน้น
การสอนภาษาจีนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล62 ดารารัตน์ สีหาบุญจันทร์, จักรพันธุ ์จันทร์เจริญ การวเิคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาการบริหารงาน วชิาการ โรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 26

63 ดุษฎี นาเสง่ียม, สิรินธร สินจินดาวงศ์ การศึกษาความสัมพันธร์ะหวา่งความเป็นผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษากบัประสิทธผิลโรงเรียน  สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่  เขต 4

64 เตือนใจ ศรีชะฏา ความภักดีของลูกค้าในธรุกจิโรงแรม

65 ถาวร ทิศทองค า, สุทธชิา เพชรวรีะ การใช้ไลน์เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาองักฤษของนักศึกษา สาขาวชิาภาษาองักฤษส่ือสารธรุกจิ คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยศรีปทุม

66 ทัพพ์เทพ ทิพยเจริญธมั, สุวรีวรรณ ล้ิมสุวรรณ, กงัวล คัชชิมา, ประวทิย ์อคัรเสรีนนท์ การศึกษาวเิคราะห์สมุนไพร ในคัมภีร์สรรพลักษณะสรรพคุณ แลมหาพิกดั

67 ทินภัทร บริรักษ์, ธนา สุขวารี การเปรียบเทียบเคร่ืองมือส าหรับการวเิคราะห์ข้อมูลบิ๊กดาต้า

68 ธนกร ณรงค์วานิช ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสายการบินไทยแอร์เอเซีย
69 ธนพงษ์ ผลาขจรศักด์ิ การพัฒนากระบวนการเข้าใจความสามารถทางการเรียนรู้ของตนเองในกลุ่มนักศึกษาสาขาศิลปะการแสดงประยกุต์ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรุกจิบัณฑิตย ์ด้วยเทคนิค Dominant Factor และ สุนทรียสนทนา

70 ธรินี  มณีศรี, วนัวสิา ด่วนตระกลูศิลป์, อทุุมพร อยูสุ่ข การวเิคราะห์ดัชนีชี้วดัต้นทุนโลจิสติกส์ระดับจุลภาค

71 ธรินันท์ วฒันโยธนิ, ธรินี  มณีศรี แนวทางการพัฒนาศักยภาพโลจิสติกส์การท่องเท่ียวเชิงนิเวศฝ่ังอา่วไทย จังหวดันครศรีธรรมราช

72 ธรีพงษ์  ชูนาค, สิรินธร  สินจินดาวงศ์ ภาวะผู้น าที่มีประสิทธผิล ของผู้บริหารโรงเรียนสังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดันนทบุรี
73 นงค์นุช วงค์เหง้า, วราภรณ์ ไทยมา การศึกษาการบริหารงานวชิาการที่มุ่งเน้นคุณภาพของโรงเรียนประชานิเวศน์
74 นงพงา  ไชยดวง, สุภัทร  พันธพ์ัฒนกลุ การศึกษาสภาพการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาสังฆมณฑลอดุรธานี

75 นงลักษณ์   ตระกลูวงศ์, สุบิน  ยรุะรัช ผลของความรู้และเจตคติของบุคลากรท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาของวทิยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนในเครือไทย-เทค76 นนทภรณ์ บุญจึงเจริญรัตน์, ธนชาติ จันทร์เวโรจน์ พฤติกรรมและความพึงพอใจต่อการสร้างสรรค์งานโฆษณาของผู้ชมโฆษณาเพื่อการสร้างสรรค์งานโฆษณาในส่ือ 
YouTube กรณีศึกษาโฆษณาประเภทประกนัชีวติ

77 นภสร อยูเ่จริญ, เทพฤทธิ ์บัณฑิตวฒันาวงศ์ การพัฒนาบริการซอฟต์แวร์คลาวด์ส าหรับการบริหารจัดการร้านขายอาหารสัตว์: กรณีศึกษาร้านอูด๊ด้ีเพ็ทช็อป

78 นฤมล ศรีทน, สุภัทร  พันธพ์ัฒนกลุ บทบาทของผู้บริหาร ครู และขนาดของโรงเรียนท่ีมีผลต่อการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนใน
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

79 นาจรีย ์ ทองวนิช, นิลุบล  ศิวบวรวฒันา คุณภาพชีวติในการท างานท่ีส่งผลต่อประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของพนักงานใน บริษัท อมิเมจ โลโก ้จ ากดั

80 นิพิชญ์ นิธสุิภา, เมธสั ชูจิตอธคิม, ประภาพร โปธาค า, นิมิตร ทักษวทิยาพงศ์, ผิน 
ฉัตรแกว้มณี

อนิเตอร์เน็ตในทุกสรรพส่ิงส าหรับระบบบันทึกการด้ินของทารกในครรภ์

81 นิสิต  อนิทมาโน การส่งเสริมการใช้อนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาททางธรุกจิเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศไทยเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน82 บุญฤทธิ ์มีอนิทร์, สมยศ ติรนวฒันานันท์ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจปลูกปาล์มน้ ามันของเกษตรกรในอ าเภอท่าแซะ จังหวดัชุมพร

83 บุษกร ผาสุขฤทธิ,์ วทิยา ศักยาภินันท์ การศึกษาวเิคราะห์เกีย่วกบัสุนทรียศาสตร์ของคานท์และพุทธปฏิมาสมัยสุโขทัย
84 เบญจพร กล่ินสีงาม, ประพันธ ์ ชัยกจิอรุาใจ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การที่มีอทิธพิลต่อประสิทธภิาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร กรมวชิาการเกษตร

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

85 เบญจวรรณ เปรมเดช, ธนชาติ จันทร์เวโรจน์ การรู้เท่าทันส่ือโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อผิวขาวทางเฟซบุ๊กของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร

86 ปฏิพัทธ ์ หีบแกว้, สาลินี  มีเจริญ การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการให้บริการทางการศึกษาของโรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายหนองเรือภูเม็งสังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่เขต 5

87 ปรมัตถ์ ไชยยงยศ การจัดท าเอกสารใบส่ังงานการวาดแบบเพื่อลงรายละเอยีดเส้ือผ้าส าหรับใช้ในธรุกจิเส้ือผ้าขนาดเล็ก
88 ประจัญพล วงษ์ดนตรี, นิลุบล ศิวบวรวฒันา, ธรีวทิย ์กลางสุพรรณ์ ความสัมพันธร์ะหวา่งสมรรถนะหลักและประสิทธภิาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท กสัโต้ รับเบอร์ วูด๊ดีไซน์ 

จ ากดั

89 ประภาศรี  จ าเนียรเวทย,์ กนกศักด์ิ  สุขวฒันาสินิทธิ์ คุณภาพของงบการเงินภาครัฐกบัการแสดงความเห็นของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

90 ประเวศ เพ็ญวฒิุกลุ การประเมินสมรรถนะของผู้วางแผนภาษีในธรุกจิพัฒนาอสังหาริมทรัพยข์องตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อการ
ออกแบบหลักสูตร

91 ประสิทธิ ์  รักนุ้ย, นฤมล  ประสิทธิศ์ร, พระครูโสภณคุณาทร พลวตัการปรับตัวของพระภิกษุสงฆ์สามจังหวดัชายแดนภาคใต้ยคุปัจจุบัน

92 ประสิทธิ ์ แสงอรุณ, สุภัทร  พันธพ์ัฒนกลุ เหตุผลในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อวทิยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนขอนแกน่เขต 1 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ
 ชั้นปีท่ี 1
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93 ปราณประภัสสร  จันทร์มหา, สาลินี  มีเจริญ แนวทางการพัฒนาศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก  สังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวดัขอนแกน่
94 ปราลี  มณีรัตน์ กรณีศึกษากระบวนการค้นหาความรู้โดยใช้ซอฟต์แวร์เหมืองข้อมูล
95 ปิยมาภรณ์ กูก้ติติไมตรี คุณภาพชีวติการท างานท่ีมีผลต่อประสิทธภิาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงงานผลิตอาหารแห่งหนึ่งในจังหวดั

นครราชสีมา

96 ผ่องพิมล   ดาศรี, เพ็ญจันทร์  เชอร์เรอร์, สุวรีวรรณ   ล้ิมสุวรรณ, อรอษุา ธรรม
เสริมสร้าง, แม้นมาศ  วรรณภูม,ิ สุกกส์ลิล  บูรณทรัพยข์จร, องัคณา อภิชาตวรกจิ, 
ประวทิย ์  อคัรเสรีนนท์

ความสัมพันธร์ะหวา่งธาตุเจ้าเรือนทางการแพทยแ์ผนไทยกบั
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

97 เผชิญ จันทร์สา, โอภาส โกมลวฒันาพาณิชย์ การคาดการณ์ความต้องการใช้พลังงานระดับผู้ใช้ในภาคขนส่งทางบกของประเทศไทย

98 พงศพัศ   บัวแกว้ การสร้างและหาประสิทธภิาพบทเรียนแบบ E-Learning วชิา ID291พื้นฐานการออกแบบตกแต่งภายใน1 หลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  

99 พงษ์พันธ ์ม่วงมีรส, สุภัทร พันธพ์ัฒนกลุ การศึกษาสภาพการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาใน
เครือสังฆมณฑลอดุรธานี

100 พนมธรรม อมรเลิศวทิย,์ ชัยรัตน์ แหลมนาค, ธรณินทร์ อนิทรจักร การพัฒนาเวบ็ไซต์ข้อมูลสารอาหารไทย

101 พรพรรณ ประทุมชัย, วราภรณ์ ไทยมา ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธผิลการปฏิบัติงานของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะของโรงเรียนในสังกดัส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2

102 พรพิทักษ์  เห็มบาสัตย์ ธรรมาภิบาลท้องถิ่น : กบัการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์ จังหวดักาฬสินธุ์

103 พรรัมภา พรรณลึก, พัชราภรณ์ เกษะประกร ความสัมพันธร์ะหวา่งปัจจัยด้านคุณลักษณะ พฤติกรรมการเปิดรับส่ือ ภาพลักษณ์ของมหาวทิยาลัยเฉลิมกาญจนา 
เพชรบูรณ์และการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนในเขตจังหวดัเพชรบูรณ์

104 พระมหาพรพล ม่วงสาว, สุบิน ยรุะรัช การสังเคราะห์การจัดการศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกบาลีในประเทศไทยในอนาคต

105 พลฤทธิ ์สมุทรกลิน การพัฒนากระบวนการเรียนรู้การวเิคราะห์และตีความเพื่องานศิลปะการแสดง กรณีศึกษาภาพยนตร์เร่ือง Train to 
Busan 

106 พศวร์ี  ศรีโหมด, เพชร นันทิวฒันา, วชิชากร เฮงศรีธวชั, ธนภัทร พรหมวฒันภักดี, 
วนิสันต์  สิลสมบัติ

โปรแกรมจ าลองการจัดล าดับบัสสถานีไฟฟ้ายอ่ยแบบเชื่อมต่อกบัผู้ใช้ทางภาพ

107 พสิษฐ์  ศรีสุจริต, นิลุบล  ศิวบวรวฒันา, ประพันธ ์ชัยกจิอรุาใจ ความสัมพันธร์ะหวา่งบรรยากาศองค์การและประสิทธภิาพในการท างานของบุคลากร กรณีศึกษา ส านักป้องกนั 
ปราบปราม และควบคุมไฟป่า (กรมอทุยานแห่งชาติ สัตวป์่า และพันธุพ์ืช)

108 พัฒนพงศ์ อริยสิทธิ์, อสิระ  ชมภูวรณ์ การหาเวลามาตรฐานการเตรียมการท างานเคร่ืองปรับผิวลูกรีดระบบตัวน าไฟฟ้า

109 พิพัฒน์พงศ์ เทพมณี, ธรินี มณีศรี การหาก าไรท่ีเหมาะสมในการผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ ายางธรรมชาติด้วยโปรแกรมเชิงเส้น กรณีศึกษา กลุ่มเกษตรกร 
จังหวดันครศรีธรรมราช

110 ฟารีดา กาหม๊ะ, มธรุส คงสาม, โกมลมณี  เกตตะพันธ์ การยอมรับการท าธรุกรรมทางการเงินผ่านเคร่ืองรับฝากเงินสดอตัโนมัติ
111 ภัสส์ศา  นวนขนาย, ประพันธ ์ชัยกจิอรุาใจ, ชิดใจ วรพงษ์ วงษ์วฒิุพงษ์ ความสัมพันธร์ะหวา่งขีดความสามารถหลักและประสิทธภิาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน  บริษัท  ทีคิวเอม็ อนิชัวร์

รันส์  โบรคเกอร์  จ ากดั

112 มนทิรา  สังข์ทอง การจัดการโลจิสติกส์ด้านการท่องเท่ียวในจังหวดันครศรีธรรมราช

113 มานพ เกษประดิษฐ์, พิชัย แนวดี, สุรชัย ทองแกว้, จิโรจน์ จริตควร, นิมิตร ทักษ
วทิยาพงศ์

ระบบอนิเตอร์เน็ตในทุกสรรพส่ิงส าหรับควบคุมน้ าในนาข้าว

114 ยนืยง นาเมืองรักษ์, เทพฤทธิ ์บัณฑิตวฒันาวงศ์ การออกแบบเนื้อหาดิจิทัลไซเนจบนฐานโนเอสคิวแอลและการค านวณแบบคลาวด์ Digital
115 ยพุวรรณ นังคลาภิวฒัน์ การผลิตบัณฑิตเพื่อเข้าสู่ธรุกจิเรือส าราญในโลกยคุ AEC
116 เยาวมาลย ์กองชา, เทพฤทธิ ์บัณฑิตวฒันาวงศ์ บริการคลาวด์เพื่อการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน)

117 เยาวลักษณ์   เพ็งอิม่, วราภรณ์   ไทยมา กลยทุธก์ารน านโยบายทางวชิาการสู่การปฏิบัติ ของผู้บริหารวทิยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเครือไทย-เทค

118 ร.ต.หญิง กนกกร  บริบูรณ์, ฐิตาภรณ์   สินจรูญศักด์ิ การบัญชีส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอยา่งยัง่ยนื
119 รมยน์ลินญ  ศรีหามาตย,์ สุภัทร  พันธพ์ัฒนกลุ การศึกษาสภาพการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวชิาชีพครูของครูโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาในเครือสังฆมณฑลอดุรธานี

120 ร้อยโทหญิง ณัฐณิชา  ปิ่นสันเทียะ ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารเหล่าการเงิน ในสังกดักองทัพ
ภาคท่ี 2

121 รัณภัฏ  มั่งค่ัง, นคร  สุริยานนท์ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความล่าช้างานปรับปรุง ถนน ตรอก ซอย ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

122 ราชันย ์  ไตรวชิชานันท,์ นคร  สุริยานนท์ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความล่าช้าโครงการกอ่สร้างถนน เทศบาลนครนครปฐม จังหวดันครปฐม

123 รุ่งวทิย ์ เทพบุตร, ศรีดารา ติเพียร, ธนิต จึงด ารงกจิ, สืบสาย แสงวชิระภิบาล การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลสัมฤทธิต่์อผู้เรียนด้านออกแบบโดยใช้รูปแบบการสอนที่แตกต่าง กรณีศึกษานักศึกษาหลักสูตร
การออกแบบตกแต่งภายใน
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ล ำดับที่ ผู้เขียน ชื่อบทควำม

ในวนัพุธที ่21  ธันวำคม 2559  เวลำ 8.30-16.30 น.
ณ ห้อง Auditorium ชัน้ 14 อำคำร 40 ปี มหำวทิยำลยัศรีปทุม

ประกำศรำยชื่อบทควำมที่ผ่ำนกำรพิจำรณำน ำเสนอใน
กำรประชมุวชิำกำรระดบัชำตแิละนำนำชำต ิมหำวทิยำลยัศรีปทุม ครั้งที ่11 ประจ ำปี 2559

เรื่อง “ผลงำนวจิยัและนวตักรรมสูก่ำรพัฒนำทีย่ัง่ยืน่”
Research and Innovations for Sustainable Development

124 ลัดดาวรรณ ถาดทอง, อรัญญา ดาหะมะ, โกมลมณี  เกตตะพันธ์ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทสโกโ้ลตัส

125 วชิรา กนัหนองขาม, ศรินภัสร์ จุลเชาวน์, ไพวรรณ มะละ, จิโรจน์ จริตควร, สุรชัย 
ทองแกว้

เตียงลมอจัฉริยะ เพื่อลดการเกดิโรคแผลกดทับ

126 วนิดา  เหมือนจันทร์, พระครูปลัดไพรัช จนฺทสโร, พระนาทกร สุจิณฺโณ การอยูร่่วมกนัของชุมชนชาวพุทธและมุสลิมในเขตพื้นที่ อ าเภอเทพา อ าเภอสะบ้ายอ้ย อ าเภอนาทว ีและ อ าเภอจะนะ 
จังหวดัสงขลา

127 วรพล วงัฆนานนท์, ปัทมภรณ์  แสงสวา่ง การตัดสินใจคัดเลือกผู้จัดหาวตัถุดิบในอตุสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนอเิล็กทรอนิกส์โดยใช้เทคนิคการวเิคราะห์เชิงล าดับชั้น

128 วรพล วงัฆนานนท์, อษิฎา  ปัญญาจันทร์ การลดต้นทุนภาชนะบรรจุภัณฑ์ของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ด้วยเทคนิค ECRS
129 วรรณี งามขจรกลุกจิ การเข้าใจและเข้าถึงผู้บริโภคยคุ 4.0 เพื่อความส าเร็จของแบรนด์

130 วา่ที่ร้อยตรีสมพิศ แกวน่ธญักจิ , สุขสวสัดี ณัฏฐวฒิุสิทธิ์ วเิคราะห์และออกแบบระบบจองคิวรูปแบบจัดก าหนดการล่วงหน้าบนคลาวด์

131 วารุณี  บัวศรี, เทพฤทธิ ์บัณฑิตวฒันาวงศ์ ออนโทโลจีส าหรับการเทียบความรู้จากอาชีพสู่รายวชิาสาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาตรี
132 วารุณี  สิมมา, วรกร  แช่มเมืองปัก ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิข์องงานตรวจสอบ ในมุมมองของนักวชิาการตรวจเงินแผ่นดิน ส านักตรวจสอบการเงินที่ 1–

20  

133 วภิาทิพย ์ ภัทรวตัเชาวเ์จริญ, เรืองเดช  เร่งเพียร ปัจจัยท่ีมีผลการใช้บริการซ้ าของลูกค้าที่ใช้บริการคลินิกเสริมความงามในเขต อ าเภอธญับุรี จังหวดัปทุมธานี

134 วภิาว ีฐิตินันทพันธุ์, อสิริยา บุญญะศิริ การประเมินการตัดสินใจซ้ือประกนัภัยพืชผลของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี

135 วลิาสินี  มุลตรี, สุภัทร  พันธพ์ัฒนกลุ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 1

136 วไิลภรณ์  จิรวฒันเศรษฐ์, พสิษฐ์  โสภณพงศพัฒน์, ขวญัใจ  จริยาทัศน์กร ความสัมพันธร์ะหวา่งปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยการส่ือสารการตลาดกบัพฤติกรรมการรับสารผลิตภัณฑ์
เคร่ืองส าอางบนส่ือออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

137 วไิลวรรณ  บ้านกรด, พีระพงษ์ กติิเวชโภคาวฒัน์ ความสัมพันธร์ะหวา่งวฒันธรรมองค์การกบัประสิทธภิาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทปิโตรเลียมแห่งหนึ่ง ใน
เขตกรุงเทพมหานคร

138 วฒิุไกร ปิดตาฝ้าย, จักรพันธุ ์ จันทร์เจริญ ผลของเจเนอเรชั่นท่ีมีต่อเจตคติกบัการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของครูสังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดั
ขอนแกน่

139 วฒิุศักด์ิ  ศรีทับ, สาลินี  มีเจริญ การศึกษาระดับความพึงพอใจในการจัดกจิกรรมนอกหลักสูตรของวทิยาลัยเทคโนโลยไีทยบริหารธรุกจิขอนแกน่

140 ศรนารายณ์ โพธิจ์ันทร์, ธนชาติ จันทร์เวโรจน์ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ืออปุกรณ์ประดับยนต์ ผ่าน Facebook Fanpage

141 ศรเสน่ห์  ป้องสา, จักรพันธุ ์  จันทร์เจริญ การศึกษาปัญหาและความต้องการพัฒนาการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็กในศูนยพ์ัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6 สังกดั
ส านักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 3

142 ศศิธร กอเจริญ, ธรินี มณีศรี, เติมพงษ์ ศรีเทศ, เพชร นันทิวฒันา, ปรีชา กอเจริญ เทคนิคการระบุต าแหน่งภายในคลังสินค้าด้วยแสงท่ีมองเห็นเพื่อการประจุพลังงานไร้สายแกร่ถฟอร์คลิฟท์พลังงานไฟฟ้า

143 ศักรินทร์ ศาสตร์เสริม, ประเวศ  เพ็ญวฒิุกลุ ความสัมพันธร์ะหวา่งความเป็นมืออาชีพของทหารการเงินที่มีต่อคุณภาพ รายงานการเงินของส่วนราชการในเขต
กองทัพภาคที่ 1

144 ศิริพร  หมื่นหัสถ์ ความสัมพันธร์ะหวา่งอนัดับความน่าเชื่อถือ  ขนาดของหุ้นกู ้ หุ้นกูท้ี่ผู้ออกมีสิทธเิรียกไถ่ถอนกอ่นก าหนด กบัต้นทุนของ
หนี้สิน: กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

145 ศุภณัฏฐ์ เจริญเจริญชัย, เทพฤทธิ ์บัณฑิตวฒันาวงศ์ การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะของซอฟต์แวร์เคร่ืองคอมพิวเตอร์เสมือน: กรณีศึกษาวเีอม็แวร์เวร์ิคสเตชั่นและเรดแฮท
เวอร์ชวลไลเซชั่น

146 ศุภพงศ์   มงคลกลุ, สุบิน  ยรุะรัช การศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาตามนโยบาย “คืนครูสู่ห้องเรียน” ของโรงเรียน
 สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 4 

147 ศุภรดา  จันทร์โสดา, สุภัทร  พันธพ์ัฒนกลุ การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนในสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
148 ศุภลักษณ์ นาคกล่ า เมื่อการเท่ียวพระบาทสระบุรีนิราศไป: ข้อสังเกตเพื่อต่อยอดไปสู่การท่องเท่ียวอยา่งยัง่ยนื

149 สะนิ  แกละมงคล, สุบิน ยรุะรัช การวเิคราะห์ความต้องการจ าเป็นของบทบาทผู้บริหารโรงเรียนน าร่องตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร

150 สัญญา คูณขาว, สุรพล จันทร, เอกชัย ดีศิริ, อภิชฏา ทองรักษ์ การประยกุต์การบ าบัดน้ าเสียด้วยวงจรชอปเปอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
151 สายพิณ  จ าเดิม, วราภรณ์  ไทยมา การศึกษาการประกนัคุณภาพการศึกษา ของวทิยาลัยอาชีวศึกษา กลุ่มสถานศึกษาภาคกลาง ท่ีผ่านการประเมิน

คุณภาพภายนอกในระดับดีมาก
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152 สิบโท ภูวดล ข าปาน, สุรศักด์ิ มังสิงห์ การพัฒนาระบบรายชื่อก าลังพลเพื่อบริการจัดการบัญชีผู้ใช้ระบบสารสนเทศ ในส านักงานปลัดบัญชีกองทัพบก

153 สีตลา รัศมี การศึกษาวเิคราะห์โวหารภาพพจน์ที่ปรากฏในคติพจน์

154 สุขสวสัดี ณัฏฐวฒิุสิทธิ์, ธนา สุขวารี, ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักด์ิ วเิคราะห์และออกแบบตัวชี้วดัความเป็นสมาร์ทคอมมิวนิต้ีของประเทศไทย
155 สุชานัน อน้ถาวร, สุรศักด์ิ มังสิงห์ การพัฒนาออนโทโลยสี าหรับธรุกจิขายภาพออนไลน์
156 สุทธชิา เพชรวรีะ, ถาวร ทิศทองค า การใช้แผนที่ความคิดเพื่อพัฒนาทักษะการอา่นจับใจความภาษาองักฤษ

157 สุทธรัิกษ์ นาระถี, สุรศักด์ิ มังสิงห์ เกมฝึกทักษะค าศัพท์ภาษาองักฤษ-ไทยเพื่อมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

158 สุเทพ   สัญใจ,  นิมิต  บุญภิรมย์ การศึกษาการลดกระแสฮาร์มอนิกของเคร่ืองเชื่อมไฟฟ้า

159 สุธรีา แกว้พิจิตร, ประพันธ ์ชัยกจิอรุาใจ ความสัมพันธร์ะหวา่งบรรยากาศองค์การกบัความเป็นสมาชิกท่ีดีในองค์การ  กรณีศึกษา บริษัทผู้ให้บริการอาหาร

160 สุนิษา คิดใจเดียว, ประสงค์ ปราณีตพลกรัง การศึกษาความส าคัญของปัญหา ความต้องการจ าเป็น และสถานภาพการใช้เทคโนโลยดิีจิทัลของบุคลากรและนักศึกษา
เพื่อเปล่ียนผ่านไปสู่การเป็นมหาวทิยาลัยราชภัฏดิจิทัล

161 สุประวณ์ี  ทิพยโ์พธิ์, สุบิน ยรุะรัช ความสัมพันธร์ะหวา่งการประกนัคุณภาพและการขับเคล่ือนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนในโรงเรียนสังกดัส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

162 สุพรพิศ  ณ พิบูลย์ ศึกษาการปรับแต่งค่าพีไอดี ในชุดฝึกระบบควบคุม CE 105 Coupled Tanks
163 สุพัจนา ล่ิมวงศ์ การออกแบบและพัฒนาสินค้าแฟชั่นอยา่งสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาไทย
164 สุพัศชานันท์ กจิส าเร็จ, กาญจนา มีศิลปวกิกยั อทิธพิลของอนิฟลูเอน็เซอร์ มาร์เกต็ต้ิงที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านส่ือออนไลน์

165 สุระเกยีรติ  รัตนอ านวยศิริ การท าการตลาดสินค้าแฟชั่นบนพื้นที่ดิจิทัลส าหรับผู้ประกอบการสินค้าแฟชั่น
166 แสงเดือน  แกว้ปล้อง, จันทนา  แสนสุข การก าหนดการบริหารอตัราค่าจ้างที่เป็นธรรมของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตนิคมอตุสาหกรรมจังหวดั

พระนครศรีอยธุยา

167 โสภณ มูลหา  และคณะ รูปแบบและแนวทางในการจัดการหนี้สินชุมชนบ้านค าไผ่ ต าบลหนองกงุ อ าเภอเมือง จังหวดักาฬสินธุ์

168 โสภิตา ศรีโสภา, ดุลยพ์ิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์ ดัชนีความวกิฤตของอปุกรณ์จ าหน่ายไฟฟ้าส าหรับการวางแผนบ ารุงรักษา
169 อชิรญา สีแกว้, อริสรา ทิพยรั์กษ์, อนุวตั สงสม โมเดลความสัมพันธเ์ชิงสาเหตุความภักดีของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม กรณีศึกษา: ผู้บริโภคร้านวตัสัน ห้างเทสโก้

โลตัส จังหวดัสงขลา

170 อนุวตั สงสม โมเดลความสัมพันธเ์ชิงสาเหตุของการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ การส่ือสารความรับผิดชอบต่อสังคม และคุณค่า
ตราสินตามมุมมองของผู้บริโภคกรณีศึกษา : สินค้าเฮ้าส์แบรนด์ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา

171 อรรถพล ปัญญาภ,ู ปิยะนุช เพิ่มพานิช, สุพัตรา แสงอนิทร์ ความสัมพันธร์ะหวา่งเชื้อแบคทีเรียพอร์ไฟโรโมเเนส จิงจิวาลิสและการคลอดท่ีผิดปกติ
172 อรวรรณ เหมือนภักตร์ ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ กรณีศึกษา เสม็ดนางชี จังหวดัพังงา

173 อรอนงค์ เดชมณี การส ารวจและวเิคราะห์บทบาทและเสรีภาพของส่ือมวลชนไทยช่วงเวลา 2558-2559
174 อลิษา ธรีาลาภ, สุรชัย  สุขสกลุชัย การเปรียบเทียบตัวแปรที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการให้บุตรหลานศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา 

กรณีศึกษาอาชีวศึกษาในเขตจังหวดัพระนครศรีอยธุยา175 อคัรัช   แสนสิงห์, สุวฒันา ตุ้งสวสัด์ิ บรรยากาศองค์กรท่ีมีผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิใ์นการท างานของพนักงานประจ าส านักงาน บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป 
จ ากดั 
สาขานครราชสีมา 176 อจัจิมา  มณฑาพันธุ์ การวเิคราะห์เปรียบเทียบการระบุตัวตนโดยการใช้ลักษณะเฉพาะทางกายภาพของร่างกาย

177 อจัฉรียา ออ่นศรี, นิลุบล  ศิวบวรวฒันา, ประพันธ ์ชัยกจิอรุาใจ ความสัมพันธร์ะหวา่งคุณลักษณะของงานกบัความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ กรณีศึกษา บริษัท ไนซ์ แอพพาเรล 
จ ากดั

178 อศัวนิ วงศ์ววิฒัน์, ธนิน ศรีวะรมย,์ ทัศนีย ์มีศิริ, พิสุทธิ ์รัตนแสนวงษ์, วรพจน์ พันธค์ง การจัดการส่ิงแวดล้อมชุมชนอยา่งยัง่ยนืด้วยวธิทีางธรรมชาติ

179 อานนท์   จันทร์เกษม, เทพฤทธิ ์บัณฑิตวฒันาวงศ์ การพัฒนาออนโทโลจีวธิอีอกก าลังกายบนฐานเกณฑ์มาตราฐานสมรรถภาพร่างกายของประชากรไทยเพื่อผู้สูงอายุ

180 อ าภาพร  เสวสิิทธิ์, ประพันธ ์ ชัยกจิอรุาใจ, พีระพงษ์ กติิเวชโภคาวฒัน์ การศึกษาความผูกพันของพนักงาน ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)
181 อสิรพงศ์ จันทร์ณรงค์, สมยศ ติรนวฒันานันท์ กลยทุธก์ารตลาดบริการสินเชื่อจ าน าเล่มทะเบียนรถยนต์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้าของ

สถาบันการเงินในจังหวดัชุมพร
182 เอือ้มพร  ชุ่มสีดา, สุพรรณี  สมานญาติ เหตุจูงใจการเลือกศึกษาต่อระดับชั้นประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูงของนักศึกษา

กลุ่มวทิยาลัยในเครือไทย-เทค

183 โอปอล์  รังสิมันตุชาติ, ทิพาพร  โพธิศ์รี, ภาณุรังษี  เดือนโฮ้ง แนวทางการจัดการการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของชุมชนบ้านวงัหม้อ จังหวดัล าปาง
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์มี 3 ขอ้คือเพื่อ (1)ศึกษารูปแบบการสอนโดยใชก้ารแสดงบทบาทสมมติ
กบัแบบการใชปั้ญหาเป็นฐาน (2) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้ของนกัศึกษา และ (3) เปรียบเทียบ
วิธีการสอนท่ีส่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และมุมมองของนักศึกษาท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคลแตกต่างกัน และ
เสนอแนะรูปแบบการสอนท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนดา้นการออกแบบ กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นักศึกษา 
หลกัสูตรการออกแบบตกแต่งภายใน ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาเอกบังคบั ในภาคการศึกษา 2/2558 กับ 1/2559 
จ านวน 14 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั มี 2 ชนิด คือ เคร่ืองมือทดลอง และ เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล โดยใช้
แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง การวิจยัคร้ังน้ีใชร้ะยะเวลา 1 ปีการศึกษาเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นลกัษณะเชิง
พรรณนา  ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่ นกัศึกษามีความคิดเห็นท่ีดีต่อผลการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน หรือการไดรั้บ
โจทยจ์ริงและลงพ้ืนท่ีภาคสนาม มากกว่าการเรียนแบบบทบาทสมมุติ  ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน                
ท าใหน้กัศึกษามีประสบการณ์และเขา้ใจสภาพปัญหาและสถานการณ์จริงของผูใ้ชง้าน ทั้งการวเิคราะห์ขอ้มูลและ
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การสงัเคราะห์เป็นรูปแบบงานสร้างสรรค ์ในทางออกแบบตกแต่งภายใน  นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการจดัการ
เรียนการสอนในรายวิชาในดา้นของประสบการณ์จริงนอกห้องเรียนค่อนขา้งมาก เน่ืองจากเขา้ใจโจทยม์ากกว่า 
สามารถซกัถามและเห็นประเด็นอ่ืนๆมากกว่าการเรียนแบบบทบาทสมมุติ ขอ้เสนอแนะในการน าผลวิจยัไปใช้
ควรใชเ้ทคนิคจากรูปแบบการสอนแบบใชปั้ญหาเป็นฐาน (PBL) กบัรายวิชาเอกบงัคบัทุกรายวิชาในหลกัสูตร 
และสามารถประยกุตใ์ชไ้ด ้ในสาขาการออกแบบอ่ืนๆท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัผูใ้ชง้าน หรือผูบ้ริโภค  
 

ค าส าคญั :  ผลสมัฤทธ์ิ ผูเ้รียน การสอนแบบใชปั้ญหาเป็นฐาน การสอนแบบใชก้ารแสดงบทบาทสมมุติ  
 ออกแบบตกแต่งภายใน 
 

ABSTRACT 
 The three main purposes for this research were: (1) for teaching models using role-play and problem 
solving base (2) to study the factors that affect achievement in student learning (3) to compare teaching methods 
that affect student achievement, students point of views with different personality and suggested appropriate ways 
to teach the design students. The research sample groups were 14 students from interior design department that 
enrolled core program in 2/2558 and 1/2559 semesters. The two main instruments for this particular research 
were experimental tool and storage tool for semi-structured interviews. This research will take one academic year 
to analyze data in a descriptive way. The results showed that student outcome were more optimistic towards 
problem solving base and on field more than role-play as well as learning outside the classroom.  The outcome 
were students gain experience and understanding the problems from the actual situation of the user as well as 
analyzing and synthesizing as a creative work in interior design. Students were satisfied with the teaching method 
of outside the classroom experience. They understand the subject matter and they could receive data more by 
semi-structure interview in comparison with role-play. Suggestions on research a results is to be used on the 
problem based learning (PBL) model with all core subjects in the curriculum. The research result could also be 
applied in other relevant design majors that are involve users or consumers. 
 

KEYWORDS: Efficiency Learner Problem-Based Learning Role Playing Interior Design 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 “ความรู้ในวชิาการ เป็นส่ิงหน่ึงท่ีจะท าใหส้ามารถฟันฝ่าอุปสรรคได ้และท าใหเ้ป็นคนท่ีมีเกียรติ เป็นคน
ท่ีสามารถ เป็นคนท่ีมีความพอใจไดใ้นตวัวา่ ท าประโยชน์แก่ตนเองและแก่ส่วนรวม นอกจากวชิาความรู้ ก็จะตอ้ง
ฝึกฝนในส่ิงท่ีตวัตอ้งปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัสงัคม สอดคลอ้งกบัสมยัและสอดคลอ้งกบัศีลธรรมท่ีดีงาม ถา้ไดท้ั้ง
วิชาการ ทั้งความรู้รอบตวั และความรู้ในชีวิต ก็จะท าให้เป็นคนท่ีครบคน ท่ีจะภูมิใจได”้ พระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั (อา้งใน http://www.cca.chula.ac.th/protocol/organizations-individuals.html) 
           ปัจจุบันโลกแห่งเทคโนโลยีการติดต่อส่ือสารรวดเร็ว  เปล่ียนแปลงการติดต่อส่ือสารขอ้มูลกับคนทั่ว
โลก  ทั้งจากเร่ืองการเมือง  เศรษฐกิจ  สงัคม  วฒันธรรม  เช้ือชาติ  ศาสนา  วทิยาศาสตร์  เทคโนโลย ี วรรณกรรม 
ศิลปะการแสดง ดนตรีและงานสถาปัตยกรรม  น ามาสู่การเปิดมุมมองใหม่ๆ  ดงันั้นจากผลพวงของการส่ือสารไร้
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พรมแดน   ก่อเกิดการปฏิวติัสังคมทางดา้นการศึกษา   การพฒันาคนและการถ่ายทอดความรู้ ส าหรับผูท่ี้มีโอกาส
เรียนในระดบัอุดมศึกษา  ผูท่ี้ถึงพร้อมดว้ย การเป็นผูรู้้จกัคิด วเิคราะห์  มีความรับผิดชอบต่อสงัคม รวมทั้งมี ความ
วริิยะอุตสาหะ ในการเรียนสาขาการออกแบบภายใน ในศตวรรษท่ี21   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี12 (พ.ศ.2560-2564) ท่ีว่าดว้ย คนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันาอย่างมีส่วนร่วม เพื่อการ
พฒันาสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื สงัคมอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข   
           ดงันั้นผูว้ิจยั จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัดา้นกระบวนการสอน  ท่ีส่งผลสัมฤทธ์ิดา้นการเรียนของ
นิสิต  ท่ีมีความแตกต่างดา้นรูปแบบการเรียน โดยท าการศึกษารูปแบบการสอน 2 แบบ คือ การสอนแบบใชก้าร
แสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) และ การสอนแบบใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem – Based Learning –PBL) ใน
ขอบเขตของการวิจยัมุ่งเน้นเปรียบเทียบรูปแบบการสอนท่ีส่งผลสัมฤทธ์ิต่อผูเ้รียนหลกัสูตรออกแบบตกแต่ง
ภายใน ในศตวรรษท่ี 21 ตามกรอบมาตราฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ของนกัศึกษาปริญญาตรี ทั้ง 6 ดา้น 
ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะ
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบและทักษะพิสัย เพ่ือเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานส าหรับ วางแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษา รวมทั้งการปรับปรุงหลกัสูตรใหท้นัต่อยคุสมยัในปัจจุบนั ผนวกกบังานออกแบบสร้างสรรค ์ท่ี
เขา้ใจบริบทของสังคม-ชุมชน และศิลปวฒันธรรมไทยให้มากยิ่งข้ึน ก่อเกิดระบบความคิดผลงานสร้างสรรค์
ใหม่ๆทา้ทายสงัคมโลก 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 (1) เพื่อศึกษารูปแบบการสอนโดยใชก้ารแสดงบทบาทสมมติกบัแบบการใชปั้ญหาเป็นฐาน  
(2) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลสมัฤทธ์ิในการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
(3) เพ่ือเปรียบเทียบวธีิการสอนท่ีส่งผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และมุมมองของนกัศึกษาท่ีมีลกัษณะส่วน

บุคคลแตกต่างกนั และเสนอแนะรูปแบบการสอนท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนดา้นการออกแบบ 
 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 
 
   

 
 
 
 
 

 
 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

การสอนแบบใชก้ารแสดงบทบาทสมมติ 
(Role Playing) 

 

การสอนแบบใชปั้ญหาเป็นฐาน 
Problem – based learning (PBL) 

 

ผู้เรียนด้านการออกแบบ 
- ภูมิหลงัของผูเ้รียน 
- กระบวนการและทกัษะต่อการ
เรียนรู้ 
- ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ 

รูปแบบการสอน 2 แบบ 
 

 
 

แนวคดิและทฤษฎี
เกีย่วกบัผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

เปรียบเทียบรูปแบบการสอน 
ท่ีส่งผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

 

รูปแบบการสอนที่เหมาะสมกบัผู้เรียน
ด้านการออกแบบ 

 
(PBL) 
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4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 4.1 แบบแผนการวจิยั  
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษารูปแบบการสอนโดยใช้การ
แสดงบทบาทสมมติกับแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน, ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้ของนักศึกษา, 
เปรียบเทียบวิธีการสอนท่ีส่งผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และมุมมองของนกัศึกษาท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคลแตกต่างกนั 
และเสนอแนะรูปแบบการสอนท่ีเหมาะสมกับผูเ้รียนด้านการออกแบบ ผูว้ิจัยได้ก าหนดกระบวนการวิจัย 
ตามล าดบั คือ ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ตวัแปรท่ีศึกษา เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล และ
การวเิคราะห์ขอ้มูล มีรายละเอียด ดงัน้ี คือ 
        4.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งเฉพาะเจาะจง คือ มีเป้าหมายความเป็นตวัแทน มีเกณฑใ์นการคดัเลือก
ผูใ้ห้ขอ้มูล ดงัน้ี คือ กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 ท่ีเร่ิมเขา้ศึกษาตั้งแต่ปี 2557 ของหลกัสูตรการออกแบบ
ตกแต่งภายใน เป็นหลกัสูตร 4 ปี ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ จ านวน 14 คน จาก 43 
คน ท่ีเป็นนักศึกษาท่ีมีประสบการณ์เรียนรู้ทั้ ง 2 รูปแบบ คือ การสอนแบบใช้การแสดงบทบาทสมมติ (Role 
Playing) การสอนแบบใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem – Based Learning (PBL) และสามารถอธิบายประสบการณ์
การเรียนรู้ได ้
 

       4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
ตวัแปรต้น ตวัแปรตาม 
 ผูเ้รียนดา้นออกแบบ 
- การสอนแบบใชปั้ญหาเป็นฐาน 
Problem – Based Learning (PBL) 

 
- การสอนแบบใชก้ารแสดงบทบาทสมมติ 
(Role Playing) 

- ผลคะแนนเฉล่ียสะสม 
- ผลคะแนนในรายวชิา  
- ผลคะแนนผลงาน  
- ความถ่ีในการส่งผลงาน  
- ภูมิหลงัของนกัศึกษา 
- กระบวนการและทกัษะการเรียนรู้ 
- ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ 
 

        4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
  (1) เคร่ืองมอืทดลอง แผนการเรียนการสอน เอกสารประกอบการเรียน เอกสารโปรแกรมโครงงาน
ทั้ง 2 รูปแบบการสอน 
  (2) เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
ส ารวจความคิดเห็น แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1 ศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานทัว่ไป คะแนนเฉล่ียสะสม คะแนนในรายวิชา คะแนนผลงาน ความถ่ี
ในการส่งผลงาน และภูมิหลงัของนกัศึกษา 
  ตอนท่ี 2 ศึกษากระบวนการและทกัษะเรียนรู้ของนกัศึกษา  
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   ตอนท่ี 3 ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
   ตอนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัรูปแบบการสอน   
       4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาคน้ควา้ ทบทวนวรรณกรรม ภายใตก้รอบแนวความคิดท่ีจะศึกษาน ามาสร้าง
เคร่ืองมือทดลอง และเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 ขั้นตอนที ่2 ก าหนดขอบเขตของงานวจิยั โดยก าหนดกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจงเป็นนกัศึกษา
ท่ีเรียนดา้นการออกแบบ หลกัสูตร 4 ปี สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อความ
สะดวกในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  

 ขั้นตอนที ่3 การใชเ้คร่ืองมือทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งในคร้ังท่ี 1 โดยการใชรู้ปแบบการสอนในแบบ
การสอนโดยใชก้ารแสดงบทบาทสมมติ  (Role Playing) และท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนด
ไว ้ดว้ยแบบสมัภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) และท าการวเิคราะห์ขอ้มลู 

 

  
ภาพที ่1 มอบหมายโครงงานในรูปแบบการสอนโดยใชก้ารแสดงบทบาทสมมติ  (Role Playing) 

 
ขั้นตอนที ่4 การใชเ้คร่ืองมือทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งในคร้ังท่ี 2 โดยการใชรู้ปแบบการสอนแบบใช้

ปัญหาเป็นฐาน (Problem – Based Learning -PBL) และท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนดไว ้ดว้ย
แบบสมัภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) และท าการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

  

  

ภาพที ่2 มอบหมายโครงงานในรูปแบบการสอนใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem – Based Learning -PBL) 
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ขั้นตอนที ่4 ศึกษาเปรียบเทียบผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลความคิดเห็นของ
นกัศึกษาในเร่ืองการสอนทั้ง 2 รูปแบบ และน ามาสรุปรูปแบบการสอนท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนดา้นการออกแบบ 
และมุมมองของนกัศึกษาท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคลแตกต่างกนั 

ขั้นตอนที ่5 น าไปเป็นขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงและน าเสนอขอ้แกไ้ขในหลกัสูตรใหม่ของ
สาขาวชิาการออกแบบตกแต่งภายในต่อไป 
 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  
  การเรียนการสอนโดยใช ้การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing)  
 

ตารางที ่1 แสดงการวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนตวัของกลุ่มตวัอยา่ง 
ประเดน็ Role Playing Problem – Based Learning -PBL 

ภูมิหลงัของ
นกัศึกษา 

นกัศึกษาท่ีจบจากสายอาชีพและสาย
สามญั มีทกัษะการท างานเทียบเท่ากนั 

นกัศึกษาจบสายอาชีพเขา้ใจในกระบวนการของ
ขั้นตอนการท างานไดดี้กวา่นกัศึกษาจบสายสามญั 

สถิติการส่งงาน สถิติการส่งงานของนกัศึกษาทั้งท่ีมา
จากสายอาชีพและมาจากสายสามญัมี
การส่งงานท่ีสม ่าเสมอไม่แตกต่างกนั 

การส่งงานของนกัศึกษาทั้งท่ีมาจากสายอาชีพและมา
จากสายสามญัมีการส่งงานท่ีสม ่าเสมอไม่แตกต่างกนั 

 

ตารางที ่2 แสดงการวเิคราะห์ทกัษะการเรียนรู้ของกลุ่มตวัอยา่ง 
ประเดน็ Role Playing Problem – Based Learning -PBL 

ความรู้สึกของ
นกัศึกษาเม่ือ
ไดรั้บโจทย ์

นักศึกษาต่ืนเตน้เม่ือไดรั้บโจทย ์ซ่ึงมีกรอบให้
นักศึกษาในการท างาน  มีการก าหนดขั้นตอน
การท างานชัดเจน สามารถอ่านและท าความ
เขา้ใจได ้ท าให้การท างานไม่มีความแปลกใหม่
เพราะตอ้งท าตามขอ้มูลท่ีมีเท่านั้น 

นกัศึกษาต่ืนเตน้ เม่ือไดรั้บโจทย ์มีความสนใจ
และอยากเรียนรู้จากสถานท่ีจริง ซ่ึงท าให้
นักศึกษาได้เก็บข้อมูลด้วยตัวเองเพ่ือน ามา
ท างาน และสามารถน าข้อมูลมาต่อยอดการ
ท างานได ้

ค าถามหลงัจาก 
การรับโจทย ์

นักศึกษาเกิดค าถามกับโจทยท่ี์ได้รับเน่ืองจาก
โจทย์ไ ม่ ได้แสดงถึ ง ปัญหา ท่ี จะน าไปสู่
กระบวนการแกไ้ขปัญหาไดเ้พียงพอ 

นักศึกษาเกิดค าถามท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ท างาน ซ่ึงไดค้  าตอบจากการลงพ้ืนท่ีการท างาน
จริง 

วธีิตีความจาก
โจทย ์

นกัศึกษาตอ้งจินตนาการตามโจทยท่ี์ไดรั้บ หรือ
การสอบถามอาจารย์เพ่ิมเติม เพ่ือน ามาเป็น
ขอ้มูลในการท างาน 

นกัศึกษาไดข้อ้มูลจริง ปัญหาและความตอ้งการ
ต่างๆ โดยท่ีไม่ตอ้งจินตนาการเพ่ือเป็นขอ้มูล
ในการท างาน  

กระบวนการ
ท างาน 

นกัศึกษาท าตามกระบวนการท่ีโจทยไ์ดก้ าหนด
ไวใ้ห ้และท าใหน้กัศึกษาไม่เกิดการเรียนรู้ ท่ีเกิด
จากการแกปั้ญหาท่ีดี 

นกัศึกษาไดป้รับกระบวนการในการท างานให้
สอดคลองกับปัญหา ได้อย่างเป็นระบบ และ
น าไปออกแบบไดดี้ข้ึน 

การเรียนรู้จาก
รูปแบบของโจทย ์ 

ไม่มีการลงพ้ืนท่ีจริงในการท างานท าให้ไม่พบ
เห็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริง 

มีการเรียนรู้จากสถานท่ีจริง ปัญหาจริง ท่ีเกิด
จากพฤติกรรมและการใชง้าน 

วจิารยผ์ลงาน ผลงานยงัไม่ดีเพราะขอ้มูลในการท างานนอ้ย ผลงานดีข้ึนเพราะมีขอ้มูลมากเพียงพอ 
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ตารางที ่3 แสดงการวเิคราะห์ปัจจยัอ่ืนท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ของกลุ่มตวัอยา่ง 
ประเดน็ Role Playing Problem – Based Learning -PBL 

การอธิบายจากผูส้อน ท าให้นักศึกษาเข้าใจคลาดเคล่ือนจาก
ผู ้สอนเพราะไม่ เ ห็นปัญหาประกอบ
ค าอธิบาย 

นกัศึกษามีความเขา้ใจในการอธิบายและความ
เขา้ใจตรงกนั กบัท่ีอาจารยผ์ูส้อนไดแ้นะน า 

เจตคติความคาดหวงัต่อ
การส าเร็จการศึกษา 

นกัศึกษาคาดหวงัจะส าเร็จการศึกษาตาม
ก าหนดระยะเวลา 4 ปี 

นกัศึกษาคาดหวงัจะส าเร็จการศึกษาตาม
ก าหนดระยะเวลา 4 ปี 

เจตคติความคาดหวงัต่อ
อาชีพหลงัส าเร็จ

การศึกษา 

ประกอบอาชีพตามสาขาท่ีไดเ้รียน 
เป็นเจา้ของบริษทัออกแบบภายในและ 
ออกแบบบา้นของตวัเอง 

ประกอบอาชีพตามสาขาท่ีไดเ้รียน 
เป็นเจา้ของบริษทัออกแบบภายในและ 
ออกแบบบา้นของตวัเอง 

แรงจูงใจของผูเ้รียน ตวัอาจารยผ์ูส้อน หลกัสูตรและครอบครัวของนกัศึกษา 
 
 

5. สรุปผลการวจัิย 
เพ่ือวดัการเรียนรู้ของนกัศึกษา หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาการออกแบบตกแต่งภายใน ท่ี

ลงทะเบียนเรียนวิชา ID 303 การออกแบบตกแต่งภายใน 2 และ ID 304 การออกแบบตกแต่งภายใน 3 ผูว้ิจยัใช้
วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) ซ่ึงเป็นความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากนกัศึกษาดงัน้ี 

1. เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน นกัศึกษาใหค้วามคิดเห็นวา่ (1) อยากให้มีการเรียนการสอนปฏิบติั
มากกวา่ทฤษฏี โดยการลงพ้ืนท่ีภาคสนามชุมชนนั้น สอนให้เห็นถึงปัญหา มากกวา่ไดรั้บโจทยส์มมุติ เพราะได้
เห็นถึงความตอ้งการท่ีหลากหลาย ส่งผลต่อความเขา้ใจของนกัศึกษา (2)การจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบมี
โจทยจ์ริงมีความเหมาะสม เพราะนกัศึกษาสามารถน าเน้ือหาไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริง และสามารถน าไปใชใ้นเป็น
ส่วนหน่ึงของวิทยานิพน์ได ้ (3)หากมีระยะเวลาเพ่ิมมากข้ึน นกัศึกษาคิดวา่จะท าผลงานไดดี้มากกวา่น้ี  ทั้งส่วน
การวเิคราะห์และสงัเคราะห์งานออกแบบตกแต่งภายใน 

2. เกี่ยวกับการวัดและประเมิณผลการเรียน นกัศึกษาให้ความคิดเห็นวา่ (1) การวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้ เป็นไปตามมาตราฐานของมหาวิทยาลยั และเป็นไปตามเน้ือหาท่ีอยูใ่นประมวลรายวิชา (2) อยากให้มีการ
เพ่ิมชัว่โมง Discuss กนัภายในหอ้งเรียนเพ่ิมมากข้ึน 

3. เกี่ยวกับอาจารย์ผู้สอน นักศึกษาให้ความคิดเห็นว่า (1) อาจารยผ์ูส้อนตั้งใจสอนอย่างมาก เพราะ
อาจารยผ์ูส้อนเป็น “สถาปนิกชุมชน” จึงมีประสบการณ์ในการท างานร่วมกบัชุมชน ส่งผลให้การเรียน-สอนมี
ประสิทธ์ิภาพ นักศึกษามีความเขา้ใจสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชนจริงๆ ก่อนท าการสรุปและเสนอแนะ
ปรับปรุงงานออกแบบตกแต่งภายใน (2) มีการใชส่ื้อการเรียนท่ีเขา้ใจง่าย เพราะลงพ้ืนท่ีจริง เห็นปัญหาจริง เห็น
สภาพความเป็นอยู่จริงๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนัท่ีตอ้งประหยดัมธัยสัถ์ ดงันั้นการเลือกใช้
วสัดุในงานตกแต่งจึงตอ้งตอบโจทยท์ั้งความงามและประโยชน์ใชส้อย โดยตอ้งมีราคาถูกและหาซ้ือง่าย 

4. เกี่ยวกับส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ นักศึกษาให้ความคิดเห็นว่า (1) ส่ิงอ านวยความสะดวกใน
มหาวทิยาลยัไม่เพียงพอ เก่า และช ารุดเสียหาย ไม่มีหอ้งปฎิบติังาน ท่ีสามารถท างานคา้งคืนได ้เพราะเป็นงานกลุ่ม 
มีเน้ือหารายละเอียดค่อนขา้งมาก  อีกทั้งเพ่ือนบางคนมีบา้นพกัอาศยัอยู่ไกล ดงันั้นการท างานจึงไม่ต่อเน่ือง (2) 
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อาจารยจ์ดัท าเอกสารประกอบการเรียนเขา้ใจง่าย อีกทั้งยงัเพ่ิมช่องทางการปรึกษาแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็น เช่น กลุ่ม 
Line และกลุ่ม Facebook ท าใหไ้ดข้อ้มูลและความรู้จากอาจารยท่ี์ปรึกษาโดยตรง 

5. เสนอแนะ  นักศึกษาให้ความคิดเห็นว่า (1) อยากให้อาจารย์พาไปลงพ้ืนท่ีอีก เพราะอยากมี
ประสบการณ์จริง เพราะชุมชนมีแนวโนม้จะน าแบบก่อสร้างของนกัศึกษาไปท าจริง ซ่ึงสร้างความภาคภูมิใจต่อ
ผูเ้รียน (2) ควรเพ่ิมกรณีศึกษา พร้อมการยกตวัอยา่ง ขอ้ดี-ขอ้เสีย เพื่อให้นกัศึกษาไดมี้ขอ้มูลน าไปปรับใชใ้นการ
ท าวิทยานิพนธ์ต่อไป ตลอดจนไดเ้ห็นแนวทางในการท างานออกแบบสร้างสรรค ์  ท่ีตอบโจทยส์ังคมในชุมชน 
มิใช่ตอบโจทยส์งัคมกลุ่มทุนนิยม  

 

6. อภิปรายผล  
 ผลการวจิยัพบวา่  แนวทางในการประเมินผลการท างานรวมถึงกระบวนการเรียนรู้ของนกัศึกษาท่ีเหมาะสม
จากการทดสอบ  การสอนแบบใชก้ารแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) ท  าใหน้กัศึกษามีจินตนาการ   ความคิดสร้างสรรค ์   

แต่รูปแบบการสอนแบบใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem – Based Learning -PBL) ท าให้นักศึกษารู้จกัการคิด  วิเคราะห์ 
ขอ้มูลต่างๆจากการลงพ้ืนท่ีสอบถาม   สัมภาษณ์คนภายในสังคมชุมชนนั้นๆ  ก่อนจะสร้างสรรค์ผลงานออกแบบ
ตกแต่งภายใน   ส่วนเจตคติและความเขา้ใจในขอ้มูลท่ีนักศึกษาไดรั้บ  การลงพ้ืนท่ีภาคสนามนั้น สอนให้เห็นถึง
ปัญหาในปัจจุบนั  มากกว่าการไดรั้บโจทยส์มมุติ  เน่ืองจากนักศึกษาจะไดเ้ห็นถึงความตอ้งการท่ีหลากหลายของ
สังคม  เห็นปัญหาสภาพความเป็นอยูจ่ริง  เพื่อเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิต  ตอบโจทยก์ลุ่มคนในชุมชน มากกว่าตอบ
โจทยก์ลุ่มคนในสงัคมทุนนิยม  
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

(1)  ควรใชเ้ทคนิคจากรูปแบบการสอนแบบใชปั้ญหาเป็นฐาน (PBL) กบัรายวิชาเอกบงัคบัทุกรายวิชา
ในหลกัสูตร เพ่ือให้นกัศึกษาไดมี้ประสบการณ์ เรียนรู้จากสถานการณ์ท่ีมีอยูจ่ริง และสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีพบจาก
การลงพ้ืนท่ีภาคสนามน าไปสู่การออกแบบเพ่ือตอบสนองผูใ้ชง้านไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

(2) ในสาขาการออกแบบอ่ืนๆท่ีมีความเก่ียวขอ้งกับผูใ้ช้งาน หรือผูบ้ริโภคสามารถน าเทคนิคจาก
รูปแบบการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ไปประยุกต์ใช้ได้ เพราะท าให้กระตุน้ทักษะการเรียนรู้ได้ดีกว่า
รูปแบบการสอนแบบบทบาทสมมุติ (RP) 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
(1)  ควรเพ่ิมจ านวนกลุ่มตวัอยา่งใหม้ากข้ึน เพ่ือความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีหลากหลาย 
(2)  ควรท าการศึกษาในเชิงปริมาณเพ่ิมเติมในบางประเดน็ ท าการวเิคราะห์ผลวจิยัดว้ยสถิติ ใน

แง่มุมของความพึงพอใจ   
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