
 

สารบัญ  
ดานการศึกษาและวัฒนธรรม หนา 

การสงเสริมกระบวนการคิดแกปญหาดวยโครงงาน สะเต็ม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปท่ี 6 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 

 
กมลลักษณ สุวรรณวงศ,ศศิธร โสภารัตน ,ธัชทฤต เทียมธรรม 

1 

ความหลากหลายทางชาติพันธุในสังคมลาวตอนใต ในคริสตศตวรรษท่ี 18-19 

 
พิมพปฏิมา นเรศศิริกุล 

12 

โครงงานพัฒนาชุดปฏิบัติการเพ่ือผลิตตนแบบงานเฟอรนิเจอรจากไมพาเลท 

 
ธนวรรณ เวียงสีมา,กิตติพิชญ อุดมลาภ ,เจษฎา แซจัง ,ชญาวัต หัตถา 

21 

การพัฒนาแบบจําลอง 3 มิติ ความเปนจริงเสริม เรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม และ หลัก 3 หวง 

2 เง่ือนไข 
ภาสกร นุมโสภา ,รัชนีกร กอแกว ,จีรศักด์ิ เสถียรขันธ ,ศิริพร มิขํา 

30 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห วิชาวิทยาศาสตร 

เรื่อง การผสมเทียมและการฝากถายตัวออน โดยใชบทเรียนแสวงรู สําหรับชั้นมัธยมศึกษา

ปท่ี 2 
ปริศนา ยนจอหอ 

40 

การศึกษาผลการฝกยิงประตูบาสเกตบอลโดยใชโปรแกรมการฝกยิงประตูบาสเกตบอลของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนบุญวัฒนา อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด

นครราชสีมา 

สุดารตัน นามวิจติร, วดาภรณ พูลผลอํานวย 

48 

กลยุทธการบริหารเพ่ือเสริมสรางพลังอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

 
ตรียพล โฉมไสว ,ศักดา สถาพรวจนา ,เนติ เฉลยวาเรศ 

58 

การศึกษาผลการฝกปฏิบัติขลุยเพียงออโดยใชสื่อประสม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

โรงเรียนบานบะใหญ ตําบลอุดมทรัพย อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

 
ธวัชชัย พวงเกตุ ,วดาภรณ พูลผลอํานวย 

67 

 

[ภาคบรรยาย] 

 



 

สารบญั  
ดานการศึกษาและวัฒนธรรม หนา 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุกตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การทํางานเปนทีม ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 เรื่องโครงสรางและหนาท่ีเซลล 

 
อนันต นวลใหม ,พัชรี รมพยอม วิชัยดิษฐ ,วันวิสาข ลิจวน 

78 

ผลของการเรียนรูจากตัวแบบรวมกับกลวิธีการเสริมตอการเรียนรูท่ีมีตอความสามารถใน

การอานทํานองเสนาะและเจตคติตอการอานทํานองเสนาะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา           

ปท่ี 5 
เกศแกว คงคลาย, ศุภวรรณ สัจจพิบูล 

88 

ผลของการจัดการเรียนรูโดยใชกลวิธี REAP ท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย 

และความสามารถในการคิดเชิงวิพากษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

 
วีรภัทร ศุภรสิงห ,ศุภวรรณ สัจจพิบูล 

98 

ความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป

ท่ี 5 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่อง ระบบตอมไรทอ 

 
บุญรษากุล บุญเรืองรอด ,พัชรี รมพยอม วิชัยดิษฐ ,วันวิสาข ลิจวน   

109 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การจัดองคประกอบศิลป และพฤติกรรมการทํางาน

กลุม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โดยการใชเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ

STAD 
พัชธาภรณ บุญแสน 

119 

การศึกษาแนวโนมในการซ้ือขายงานศิลปะในหอศิลปเชิงพาณิชย กรณีศึกษา Many Cuts 

Art Space 

 
ณัฐพงษ วัจนะภูม ิ

129 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการโฆษณา สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 
ธีรนุช เหมพันธ 

137 

ความฉลาดทางอารมณ รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูกับวินัยในตนเองของเด็กนักเรียนชวงชั้นท่ี 

3 โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานนายาว จ.ฉะเชิงเทรา 

 

กุลวดี เมธานุชิต ,สุปาณี สนธิรัตน ,ทิพยวัลย สุรินยา 

146 

[ภาคบรรยาย] 

 



 

สารบัญ 
ดานบริหารธุรกิจ โลจิสติกส และการทองเท่ียว หนา 

การรับรูการสื่อสารการตลาดของผูบริโภคตอภาพลักษณผลิตภัณฑ ขององคการสงเสริม

กิจการโคนมแหงประเทศไทย 
ธิดาภรณ ศรีฟา ,กิตติพงษ โสภณธรรมภาณ 

158 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความปรารถนาในการเลือกอาชีพของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 

จังหวัดนครราชสีมา 
ธาริณี อังคยศ,สมทรง คันธนที ,นพดล คําพิทักษ   

168 

รูปแบบการพัฒนาการฝกอบรมท่ีสงผลตอความกาวหนาในสายอาชีพ ของบุคลากรสาย

สนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 

นฤมล แกวซ้ิม ,กิ่งแกว เอีย่มแฉลม ,พิลาพรรณ โพธิ์นรินทร   

177 

การศึกษาศักยภาพในการปฏิบัติงานทางการบัญชีของผูทําบัญชีท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการ

ทํางาน ในเขตนิคม และในเขตประกอบการอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
จิตรลดา ศรีแกว,สุวรรณา บุญมาก,ปริยากร สวางศรี 

187 

สมรรถนะการทํางานท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานของพนักงานการเงินและบัญชี : กรณีศึกษา 

ในหนวยงานราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขตปริมณฑล 

 
ปติณญา เหลือสุข ,สุนันทา ณรงคฤทธิ ,ภารดี นึกชอบ 

199 

ขาวอินทรีย : นวัตกรรมสังคมการเกษตรสูมาตรฐานสากล 
ฉัตรวรัญช องคสิงห 

210 

อิทธิพลของวัฒนธรรมองคการ ท่ีสงผลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ

อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 

 
ภรัณยู บุญร้ิว, ฐิติมา ไชยะกุล 

220 

ความสัมพันธระหวางการรับรูการสนับสนุนจากองคการและความยุติธรรมในองคการของ

พนักงานระดับปฏิบัติการโรงงานผลิตอาหาร ในจังหวัดชลบุร ี
 

ปรีญาพร สันติวานิช ,จุฑามาศ ทวีไพบลูยวงษ   

228 

อิทธิพลของปจจัยในการทํางานท่ีสงผลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ

ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนต ในนิคมอุสาหกรรมแหลมฉบัง 
 

ศิริลักษณ สุธรรม ,ฐิติมา ไชยะกุล 

233 

[ภาคบรรยาย] 

 



 

สารบัญ  
ดานบริหารธุรกิจ โลจิสติกส และการทองเท่ียว หนา 

แนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงเกษตรเศรษฐกิจสรางสรรค บานหวยสําราญ อําเภอ

เมือง จังหวัดอุดรธาน ี
ยุพดี ทองโคตร ,ศรัณยา วรินทรเวช , ปรเมศวร ภูวันนา 

 

238 

ดานกฎหมาย การเมืองและการปกครอง หนา 

สมรรถนะองคการท่ีสงผลตอประสิทธิผลการดําเนินงานในการนํานโยบายสวัสดิการสังคม

ผูสูงอายุไปปฏิบัติในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 
สันติศักด์ิ กองสุทธิ์ใจ 

 

246 

ดานวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ หนา 

การประยุกตใชแนวคิดการจัดการความรู ในรายวิชาโครงงาน สาขาวิชาเทคโนโลยี เครื่อง

เรือนและการออกแบบ  

 
วิชัย พรมาลัยรุงเรือง, ดิเรก กาญจนรูจี ,สูนฤต เงินสงเสริม,ธนวรรณ เวียงสีมา ,กิตติ จรินทรทอง,สุริยา สงคอินทร 

257 

โครงการออกแบบและพัฒนาโตะปฏิบัติการงานไมอเนกประสงค 

 
กิตติ จรินทรทอง,ธนันธร ประทีปเมธากลุ, วิฆเนศ หงษประเสริฐ 

264 

อิทธิพลของปุยมูลนกนางแอนท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของคะนาเห็ดหอม 

 
อรรถพันธ พุฒเกิด,ชมดาว ขําจริง 

272 

ความรู ทัศนคติ กับการมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมของชาวบาน บริเวณเขตรักษา

พันธุสัตวปาสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี 
จิตรา อยูผอง ,สุปาณี สนธิรัตน ,ทิพยวลัย สุรินยา 

 

278 

ดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ หนา 

คุณลักษณะสารสนเทศทางการบัญชีท่ีดีท่ีมีผลตอการวางแผนการดําเนินงานของธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ณัฏฐธิดา จินวิเศษ,นภาพร โคตรจังหรีด,ธิติรัตน วงษกาฬสินธุ 

287 

การพัฒนากลองยาอิเล็กทรอนิกสสําหรับยาชนิดเม็ดเพ่ือผูปวยท่ีมีโรคประจําตัว 

 
กรชกร สิมมา,นิธพิันธ ธุระพันธ ,กิตติกานต สงวนธรรม , เอกรัฐ หลอพิเชยีร 

296 

[ภาคบรรยาย] 

 



 

สารบัญ 
ดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ หนา 

การพัฒนาแอปพลิเคชันควบคุมระดับแสงอัจฉริยะภายในหองผูสูงอายุ ผานเทคโนโลยี IoT 
 

พัทธนนท บุญเลิศ ,ชัยยวัฒน จงสุวณิชย ,นิธิโชติ คณาณุวัฒน, ธัญญาภรณ บญุยัง 

306 

ระบบการจัดการดูแลการเจริญเติบโตของแปลงบัวดวยเทคโนโลยี IoT พิพิธภัณฑบัว 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

 
ภัทรพล สังคสิน ,อนุชา พุมดอกไม,พงษภัค แสงสวาง,นิรุตต์ิ พองาม 

317 

แอปพลิเคชันและกลองอัจฉริยะเพ่ือการนับจํานวนผูใชบริการบนยานพาหนะและระบุ

ตําแหนง กรณีศึกษา: รถรางในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

 
ภูสิทธิ เกิดศิริ ,สิงหวัฒน ผลจริต ,สิทธิชยั ต้ังสินชัยกุล ,นิรุตต์ิ พองาม 

327 

การระบุโรคใบรวงจากเชื้อราไฟทอฟธอราและโรคราแปงจากภาพใบยางพารา ดวยเทคนิค

ซัพพอรเวกเตอรแมชชีนและโครงขายประสาทเทียม 

 
จตุพร รักบํารุง , อุรฉัตร โคแกว 

335 

ความพึงพอใจตอกลยุทธการสื่อสารผานเฟซบุกเพจ สํานักประชาสัมพันธเขต 1 กรม

ประชาสัมพันธ 
ชยชนก จันทวงษ 

 

346 

ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ สาธารณสุขและส่ิงแวดลอม หนา 

การเปรียบเทียบผลของยาลูกประคบกับยาพอกสมุนไพรในการบรรเทา อาการปวด

ประจําเดือนชนิดปฐมภูมิ  
 

กชมน อินทรบวั ,จิราลักษณ แกนแทน ,ศุภนุช กิจนุกูล, ปทมา เชียงดี ,จันธิมา จันทรเพ็ชรบุรี   

357 

แนวทางการพัฒนาฉลากเขียวของกลุมผูมีสวนไดเสียตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 
พสิสฐ ทองมิตร 

369 

การพัฒนาแบบสอบถามความถ่ีการบริโภคก่ึงปริมาณและการเปรียบเทียบกับแบบประเมิน

อาหาร เพ่ือประเมินการบริโภคลูทีนและซีแซนทีน 

 
สุพิชชา โฆษิตเวชสกุ,กานตสุา วันจันทึก ,ทวีศักด์ิ เตชะเกรียงไกร,ทิวาพร มณีรัตนศุภร 

379 

 

[ภาคบรรยาย] 

 



 

สารบัญ  
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ สาธารณสุขและส่ิงแวดลอม หนา 

ปฏิสัมพันธระหวางผลบวกจากการตรวจโปรตีนในปสสาวะดวยแผนทดสอบสําเร็จรูปและ

ภาวะความดันโลหิตสูงตอการทํานายภาวะโปรตีนรั่วในปสสาวะ ในหญิงตั้งครรภท่ีมีความ

เสี่ยงสูง 
ศรสิทธิ์ จิรังดา 

389 

การสงเสริมสุขภาพชุมชนของวัดบานเกา ตําบลเปยน อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา 

 
พระประสิทธิ์ โชติโก พุทธพรหมศรี ,วันพิชิต ศรีสุข 

396 

 

การมีสวนรวมในการจัดการขยะของชุมชนบานบาโหย ตําบลบาโหย อําเภอสะบายอย 

จังหวัดสงขลา 
พระสุชาติ สุชาโต ซุนสุย และ วันพิชิต ศรีสุข 

405 

การเปรียบเทียบคุณลักษณะของแอพลิเคชนัสาํหรับการบันทึกแคลอรี่ในประเทศไทย 

 
กนกพร เจริญสืบสกุล,ปรารถนา ปรารถนาดี ,จุมพล วรสายัณห 

414 

 

การตัดสินใจเลือกใชบริการแพทยแผนไทยของผูสู งอายุ  ในโรงพยาบาลสั ง กัด

กรุงเทพมหานครแหงหนึ่ง 

 
เสาวภา ชูวา ,สุธ ีอยูสถาพร ,ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ ,นิทัศน ศิริโชติรัตน  

422 
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