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                                                           วันท่ี 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส   

 
1 

 

 
กําหนดการ 

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ี 5 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1-5 

5th National Conference on Vocational Education Innovation and Technology  

Institutes of Vocational Education Central Region 1-5 

ระหวางวันท่ี 29 - 30 ตุลาคม 2564 

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Video Conference) 

 

วันศุกรท่ี 29 ตุลาคม 2564  

09.00-12.00 น.        – ลงทะเบียนผูนําเสนอผลงานภาคบรรยายและภาคโปสเตอร 

13.00-20.00 น.        – ประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตามประเภทและกลุมผลงาน  

                              ผานระบบประชุมทางไกล (Video Conference)  

 

วันเสารท่ี 30 ตุลาคม 2564  

08.00-09.00 น.       – พิธีเปดและบรรยายพิเศษ โดย เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

09.00-09.30 น.       – นําเสนอ Presentation สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1-5 

                           – พิธีลงนามความรวมมือระหวางสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1-5 กับ  

                              องคกรดานวิชาการภายนอก  

                           – บรรยายพิเศษ โดย ผูทรงคุณวุฒ ิ(keynote Speaker) 

11.00-12.00 น.       – นําเสนอผลงานภาคบรรยาย  

12.00-13.00 น.       – พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00-17.00 น.       – นําเสนอผลงานภาคบรรยาย (ตอ) 

17.00-17.30 น.       – คณะกรรมการประมวลผล  

17.30-18.00 น.       – ประกาศผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการท่ีไดรับรางวัล 

วัันท่ี่� 29 - 30 ตุุลาคม 2564 ผ่่านส่ื่�ออิเล็กที่รอนิกส์ื่

5th National Conference on Vocational Education Innovation and Technology

การประชุุมวิิชุาการเทคโนโลยีีและนวัิตกรรมอาชีุวิศึึกษา ระดัับชุาติ ครั�งที� 5



ประชุุมคร้�งที่่� 1 วั้นที่่� 30 พฤศจิิกายน 2563

ประชุุมคร้�งที่่� 2 วั้นที่่� 21 เมษายน 2564



ประชุุมคร้�งที่่� 3 วั้นที่่� 19 พฤษภาคม 2564

ประชุุมคร้�งที่่� 4 วั้นที่่� 21 มิถุุนายน 2564

ประชุุมคร้�งที่่� 5 วั้นที่่� 7 กรกฎาคม 2564



 

 

 

 
 การจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ครูถือเป็นปัจจัยส าคัญ
อย่างยิ่งในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
ทั้งการสอนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบั ติ เพ่ือให้นักเรียน 
นักศึกษา เข้าใจ เข้าถึง ความรู้วิชาการ วิชาชีพ และมีทักษะ
ฝีมือที่เป็นเลิศ ครูต้องพัฒนาและแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ  
อยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้ก้าวทันต่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ที่ทันสมัย และปรับตัวในยุคที่สังคมไทยก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิทัล
อย่างเต็มตัว 

 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการวิจัย สร้างนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์และ 
การจัดการองค์ความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกระดับสถาบัน

การอาชีวศึกษาทั้ง 23 แห่งทั่วประเทศ ในการจัดการอาชีวศึกษาปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ 
สายปฏิบัติการ เพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติของสถาบันการอาชีวศึกษา จะเป็นก าลังส าคัญของชาติ 
ในยุคประเทศไทย 4.0 ซึ่งมีความต้องการทรัพยากรบุคคลที่เป็นคนดี คนเก่ง ที่มีความรู้ภาคทฤษฎีและ 
มีความเชี่ยวชาญภาคปฏิบัติ ในการที่จะรังสรรค์ผลงานวิจัยและพัฒนา สร้างนวัตกรรมให้สังคมและ
ประเทศชาติในส่วนรวม  
  การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 5 นี้ เป็นการ 
เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยี  และนวัตกรรมอาชีวศึกษา ท าให้ เกิด  
การขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีวศึกษาให้มีความก้าวหน้าในด้านการวิจัย คณาจารย์ นักวิจัย หรือผู้ที่สนใจ
ทั่วไป สามารถน าไปพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ ช่วยท าให้การศึกษาและ 
งานวิจัยของประเทศมีความเข้มแข็งมากข้ึน  
  ผมขอแสดงความยินดีต่อนักวิจัยทุกท่านที่ได้ร่วมน าเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ หวังว่า  
การจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เก่ียวข้องและเกิดผลดีต่อการพัฒนาการจัดการเรียน 
การสอนอาชีวศึกษา เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าไปสู่ระดับ
สากลต่อไป  
 

 

 

 
นายสุเทพ แก่งสันเทียะ 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ประชุุมคร้�งที่่� ุ6 วั้นที่่� 8 ก้นยายน 2564

ประชุุมคร้�งที่่� 7 วั้นที่่� 8 ตุุลาคม 2564

ประชุุมคร้�งที่่� 8 วั้นที่่� 15 ตุุลาคม 2564



 

 

 

 
 การจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ครูถือเป็นปัจจัยส าคัญ
อย่างยิ่งในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
ทั้งการสอนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เ พ่ือให้นักเรียน 
นักศึกษา เข้าใจ เข้าถึง ความรู้วิชาการ วิชาชีพ และมีทักษะ
ฝีมือที่เป็นเลิศ ครูต้องพัฒนาและแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ  
อยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้ก้าวทันต่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ที่ทันสมัย และปรับตัวในยุคที่สังคมไทยก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิทัล
อย่างเต็มตัว 

 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการวิจัย สร้างนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์และ 
การจัดการองค์ความรู้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการยกระดับสถาบัน

การอาชีวศึกษาทั้ง 23 แห่งทั่วประเทศ ในการจัดการอาชีวศึกษาปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ 
สายปฏิบัติการ เพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติของสถาบันการอาชีวศึกษา จะเป็นก าลังส าคัญของชาติ 
ในยุคประเทศไทย 4.0 ซึ่งมีความต้องการทรัพยากรบุคคลที่เป็นคนดี คนเก่ง ที่มีความรู้ภาคทฤษฎีและ 
มีความเชี่ยวชาญภาคปฏิบัติ ในการที่จะรังสรรค์ผลงานวิจัยและพัฒนา สร้างนวัตกรรมให้สังคมและ
ประเทศชาติในส่วนรวม  
  การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 5 นี้ เป็นการ 
เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยี  และนวัตกรรมอาชีวศึกษา ท าให้ เกิด  
การขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีวศึกษาให้มีความก้าวหน้าในด้านการวิจัย คณาจารย์ นักวิจัย หรือผู้ที่สนใจ
ทั่วไป สามารถน าไปพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ ช่วยท าให้การศึกษาและ 
งานวิจัยของประเทศมีความเข้มแข็งมากข้ึน  
  ผมขอแสดงความยินดีต่อนักวิจัยทุกท่านที่ได้ร่วมน าเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ หวังว่า  
การจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เก่ียวข้องและเกิดผลดีต่อการพัฒนาการจัดการเรียน 
การสอนอาชีวศึกษา เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าไปสู่ระดับ
สากลต่อไป  
 

 

 

 
นายสุเทพ แก่งสันเทียะ 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 
 
 

 
การจัดประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

อาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “การเพ่ิมศักยภาพ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา เพ่ือพัฒนาประเทศ” 
ระหว่างวันที่  29 -30 ตุลาคม 2564 ดังความทราบแล้วนั้น  
ข้าพเจ้าเองในนามผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1  
ให้ความส าคัญต่อการจัดงานครั้งนี้ เป็นอย่างมาก เพราะครู-อาจารย์ 
นักศึกษา ผู้บริหารสถาบันจะได้น าผลงานมาแสดงให้สังคมได้รับรู้ถึง
ผลสัมฤทธิ์ ในการจัดการศึกษาของสถาบันว่าสามารถตอบโจทย์
สังคมได้หรือไม ่ตามท่ีสังคมคาดหวังอยากได้นักเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
และองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีของตัวเองจะได้เป็นต้นทุน 
ในการพัฒนาประเทศต่อไป เพราะสภาพปัจจุบันโลกเศรษฐกิจ
แข่งขันกันในด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี  ถ้าใครเป็นเจ้าของ
เทคโนโลยีเป็นที่ต้องการของชาวโลก เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ 

เทคโนโลยียานยนต์ เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีการแพทย์ เทคโนโลยีการศึกษา E-Commerce เป็นต้น 
ก็จะน าความเจริญด้านเศรษฐกิจมาสู่ประเทศ และประชาชนก็จะอยู่ดีมีสุขตลอดกาล 

 
 
 
 
 
 
 

นายนนทพงศ์  ยอดทอง 
ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 



 

 
 
 
 

 สถาบันการอาชีวศึกษาได้จัดการประชุมวิชาการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้ งที่  5 
ประจ าปี 2564 ภายใต้หัวข้อ “การเพ่ิมศักยภาพเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมอาชีวศึกษา เพ่ือพัฒนาประเทศ” ในระหว่างวันที่ 29 – 30 
ตุลาคม 2564 เพ่ือเป็นเวทีน าเสนอและเผยแพร่งานวิจัย 
ของนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจ
บุคคลภายนอก ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายด้านการวิจัย 
ให้เกิดการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยในอนาคต 
 ในนามคณะกรรมการผู้ จั ดการประชุมวิ ชาการ
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการ
ด าเนินงานทุกท่าน ที่ เสียสละเวลาอันมีค่าในการคัดเลือก

บทความทางวิชาการ และด าเนินการให้งานประชุมวิชาการในครั้ งนี้  ส า เร็จลุล่วงไปด้วยดี  
และขอขอบคุณนักวิจัยเจ้าของผลงานวิจัยที่น าเสนอ และผู้ เกี่ยวข้องทุกคนที่เสียสละเวลาแรงกาย 
แรงใจ เพื่อให้งานการประชุมวิชาการในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
  กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้จะเป็นอีก  
ก้าวหนึ่งที่เปิดโอกาสให้กับนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจทุกท่านได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือเป็นเครือข่ายการสร้างสรรค์งานวิจัย และสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย  
ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างแท้จริงกับสังคมและประเทศชาติในอนาคต 
 
 
 
 
 
 

(นายเรวัช ศรีแสงอ่อน) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 



 
 
 
 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 มีความยินดีอย่างยิ่ง 
ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุม
วิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 5 
สถาบันการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ในระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นการจัดประชุม
วิชาการน าเสนอผลงานที่ช่วยขยายความรู้จากการวิ จัย  
เพ่ือให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ได้มีส่วนร่วมในการน าเสนอ
ผลงานวิจัย ท้ังแบบบรรยายและโปสเตอร์ เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้
ซึ่งกันและกันผ่านที่ประชุมครั้งนี้ แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ต้องปรับรูปแบบ 
การจัดประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) 
ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา

และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ทั้ง 23 แห่ง รวมถึงนักวิชาการและบุคคลทั่วไปอย่างมาก จะเห็นได้จาก
มีผลงานทางวิชาการที่ส่งเข้ารับการพิจารณาประมาณ 200 ผลงาน และเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ  
ได้รับประโยชน์สูงสุด คณะกรรมการด าเนินงาน จึงจัดให้มีการบรรยายพิเศษ เพ่ือเสริมเติมเต็มความรู้
เ รื่ อ ง  “การ เ พ่ิ มศั ก ยภาพ เทค โน โลยี แล ะนวั ตก ร รมอาชี ว ศึ กษา เ พ่ื อ พัฒนาประ เทศ”  
โดย ดร. รอยล จิตรดอน ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา และได้รับเกียรติจาก ดร. สุเทพ แก่งสันเทียะ 
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด ท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนท าให้
การจัดประชุมวิชาการคร้ังนี้ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์
และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการและประยุกต์ใช้ในโอกาสต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 

(นายศิริ จันบ ารุง) 
ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 

 
 
 
 
 
 



4ทธศาสตร์ผล 
เป็นที่ทราบกันดีว่า . .ประเทศไทยประกาศนโยบาย 

ในการพัฒนาและปฏิรูปประเทศด้วยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
และนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งเนื้อหาใจความส าคัญหลักมุ่ง
ผลักดันประเทศไทยไปสู่ “ประเทศแห่งนวัตกรรม” (Innovation 
Nation) เพราะทุกภาคส่วนเล็งเห็นว่าในอนาคตประเทศไทยต้อง
พร้อมที่จะเติบโตและสร้างนวัตกรรมอันน าไปสู่ความเปลี่ยนแปลงใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมได้ 

สถาบันการศึกษาต้องปรับกลยุทธ์ให้ตอบโจทย์ส าคัญนี้  
โดยมุ่งที่จะจัดการศึกษาให้การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเป็น
กลไกส าคัญในการก าหนดทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา 
เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของผู้จบการศึกษาให้มีความรู้ 

ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โดยมีเป้าหมายในการน าพาประเทศไทยสู่ยุค 4.0  
ในฐานะผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ตระหนักถึงความส าคัญ 

ของการเพ่ิมศักยภาพเทคโนโลยีและนวัตกรรม จึงมอบนโยบายให้เกิดการเร่งผลักดันและส่งเสริมกิจกรรม
การเรี ยนการสอน รวมทั้ งจั ดหลักสู ตรการเรียนและเตรียมบุ คลากรให้พร้ อมเพ่ือเดินไปในทิศทาง 
ของการสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างเต็มความสามารถ รวมทั้ง สนับสนุนให้มี 
การเผยแพร่ผลการวิจัยและผลงานนวัตกรรมทางการศึกษาที่สามารถเอ้ือประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

 
 

นางสาวอินดา  แตงอ่อน 
ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 

 
 

  

 

 

 



   

 

 

 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 รู้สึกเป็นเกียรติ
และภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับสถาบัน 
การอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 – 4 ในการจัดการประชุมวิชาการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 5  
ในหัวข้อ “การเ พ่ิมศักยภาพเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
อาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนาประเทศ” ระหว่างวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 
ผ่านระบบประชมุทางไกล (Video Conference) โดยมีวัตถุประสงค์ 
เ พ่ื อก า รส่ ง เ ส ริ มสนั บสนุ นก า รส ร้ า ง ผ ล ง านวิ ช าก า ร  
และแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย  
และนักวิชาการ ทั้งยังเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
สู่สาธารณชน ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 
และพัฒนาต่อยอดงานวิจัยอันน าไปสู่การพัฒนาประเทศ  

ในรูปแบบการน าเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ที่ได้รับการพิชญพิจารณ์ (Peer 
Review) จากผู้ทรงคุณวุฒิตามประกาศของ ก.พ.อ.  

โดยการจัดการประชุมวิชาการในครั้งน้ี ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักวิจัย  
ในการส่งบทความเข้าร่วมน าเสนอทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์เป็นจ านวนมาก  ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทุกระดับให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 

  ในนามคณะกรรมการด าเนินการจัดการประชุมวิชาการฯ ขอขอบพระคุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ เจ้าของบทความ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ร่วมจัดการ
ประชุมครั้งนี้ จนลุล่วงประสบความส าเร็จด้วยดีตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

 

 

 

 

(นายสมศักดิ์  บุญโพธิ์) 
ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 

 

 



วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ประวัติวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง 
“การเพิ่มศักยภาพเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา 

เพ่ือพัฒนาประเทศ” 
ในการจัดประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา 

ระดับชาติ ครั้งที่ 5 
ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) 
ดร. รอยล จิตรดอน ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา 

ชื่อ-สกุล นายรอยล  จิตรดอน 
ต าแหน่ง ประธานกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า 
วัน เดือน ปี เกิด 2 มกราคม 2496 
สถานที่ท างาน/สถานที่ติดต่อ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) อาคารเลขที่ 901 
ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 0 2158 0901 โทรศัพท์มือถือ 08 1804 4119 
โทรสาร 0 2158 0910 
ประวัติการศึกษา 
2530 - 2535 Dr. rer nat in Informatics, Informatics Institute, Innsbruck University, 

Innsbruck, AUSTRIA. 
Dissertation: Parallelization and Vectorization of a Finite Element 
Unsymmetric Equation Solver 

2518 - 2522 ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยานิพนธ์: 
Maximum Flow Rate of BMA. Road Network, A Graph Approach 

2512 - 2517 ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ประวัติการท างาน 
2564 กรรมการมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
2564 กรรมการมูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
2564 กรรมการบริหารมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
2564 กรรมการยกร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) 
2564 ประธานกรรมการการอาชวีศึกษา 
2564 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส้านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
2563 - ปัจจุบัน กรรมการฝ่ายอ้านวยการในคณะกรรมการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า 

หน่วยราชการในพระองค์ 904 ศูนย์อ้านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 
2562 - ปัจจุบัน กรรมการโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ในภาคตะวันออก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
2562 - ปัจจุบัน กรรมการโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติ  

จังหวัดกาญจนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

5th National Conference on Vocational Education Innovation and Technology

การประชุุมวิิชุาการเทคโนโลยีีและนวัิตกรรมอาชีุวิศึึกษา ระดัับชุาติ ครั�งที� 5

วัันท่ี่� 29 - 30 ตุุลาคม 2564 ผ่่านส่ื่�ออิเล็กที่รอนิกส์ื่



วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ประวัติการท างาน (ต่อ) 
2562 - ปัจจุบัน กรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 
2561 - ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง 
2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2556 - ปัจจุบัน นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2555 - ปัจจุบัน กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
2555 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
2555 - ปัจจุบัน กรรมการพัฒนานโยบายสารสนเทศ สภากาชาดไทย 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
2547 ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ 
2555 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 
2540 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 

วัันท่ี่� 29 - 30 ตุุลาคม 2564 ผ่่านส่ื่�ออิเล็กที่รอนิกส์ื่
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                                                                วันท่ี 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส   

 
1 

ตารางการนําเสนอบทความในรูปแบบบรรยาย ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ คร้ังที่ 5 

วันที่ 30 ตุลาคม 2564 

 

ลําดับหอง 
หองประชุม ZOOM  

ประเภทบทความ 
URL Meeting ID Passcode 

NCVET5 lbtech ROOM 1 https://zoom.us/j/

6846213179?pwd

=TVc1VW5ZZFIyV

GhibklTUVRyZUM

xUT09 

684 621 3179 123456 

กลุมสิ่งประดิษฐ นวัตกรรมอาชีวศึกษา 
 รหัส OI101 – OI106 : ชางยนต 

   รหัส OI201 – OI210 : เคร่ืองกล/ชางกลโรงงาน/    

   ชางเชื่อมโลหะ/ชางเขียนแบบเคร่ืองกล 

NCVET5 lbtech ROOM 2 https://zoom.us/j/

5688288314?pwd

=SlVydlZFdFBzeT

RuSGpHN2lQMnp

FUT09 

568 828 8314 123456 

กลุมสิ่งประดิษฐ นวัตกรรมอาชีวศึกษา     
 รหัส OI301 – OI309 : ชางไฟฟา/อิเล็กทรอนกิส 
   รหัส OI401 : ชางกอสราง/โยธา 

 รหัส OI501 : เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

   รหัส OI601 : การบัญชี/การตลาด/การจดัการ    

                    สํานกังาน 

 รหัส OI801 – OI804 : อื่นๆ 

NCVET5 lbtech ROOM 3 https://zoom.us/j/

2422496123?pwd

=MmNOMGc0Nktt

VU5FblhtSzZZMlA

wZz09 

242 249 6123 123456 

กลุมนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน

อาชีวศึกษา 
 รหัส OE001 – OE015 

 

NCVET5 lbtech ROOM 4 https://zoom.us/j/

2539602643?pwd

=SmU1aEIyUDR3a

zJqMG1pUWVuUX

pndz09 

253 960 2643 123456 

กลุมนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน

อาชีวศึกษา 
 รหัส OE016 – OE027 

NCVET5 lbtech ROOM 5 https://zoom.us/j/

95466260812?pw

d=azhxdmtxTTlBb

VJpODEzdkVLb2V

hdz09 

954 6626 0812 123456 

กลุมนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน

อาชีวศึกษา 
 รหัส OE028 – OE029 
กลุมนวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 รหัส OM001 – OM009 
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ตารางการนําเสนอบทความในรูปแบบบรรยาย ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ คร้ังที่ 5 

วันที่ 30 ตุลาคม 2564 

 

ลําดับหอง 
หองประชุม ZOOM  

ประเภทบทความ 
URL Meeting ID Passcode 

NCVET5 lbtech ROOM 1 https://zoom.us/j/

6846213179?pwd

=TVc1VW5ZZFIyV

GhibklTUVRyZUM

xUT09 

684 621 3179 123456 

กลุมสิ่งประดิษฐ นวัตกรรมอาชีวศึกษา 
 รหัส OI101 – OI106 : ชางยนต 

   รหัส OI201 – OI210 : เคร่ืองกล/ชางกลโรงงาน/    

   ชางเชื่อมโลหะ/ชางเขียนแบบเคร่ืองกล 

NCVET5 lbtech ROOM 2 https://zoom.us/j/

5688288314?pwd

=SlVydlZFdFBzeT

RuSGpHN2lQMnp

FUT09 

568 828 8314 123456 

กลุมสิ่งประดิษฐ นวัตกรรมอาชีวศึกษา     
 รหัส OI301 – OI309 : ชางไฟฟา/อิเล็กทรอนกิส 
   รหัส OI401 : ชางกอสราง/โยธา 

 รหัส OI501 : เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

   รหัส OI601 : การบัญชี/การตลาด/การจดัการ    

                    สํานกังาน 

 รหัส OI801 – OI804 : อื่นๆ 

NCVET5 lbtech ROOM 3 https://zoom.us/j/

2422496123?pwd

=MmNOMGc0Nktt

VU5FblhtSzZZMlA

wZz09 

242 249 6123 123456 

กลุมนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน

อาชีวศึกษา 
 รหัส OE001 – OE015 

 

NCVET5 lbtech ROOM 4 https://zoom.us/j/

2539602643?pwd

=SmU1aEIyUDR3a

zJqMG1pUWVuUX

pndz09 

253 960 2643 123456 

กลุมนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน

อาชีวศึกษา 
 รหัส OE016 – OE027 

NCVET5 lbtech ROOM 5 https://zoom.us/j/

95466260812?pw

d=azhxdmtxTTlBb

VJpODEzdkVLb2V

hdz09 

954 6626 0812 123456 

กลุมนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน

อาชีวศึกษา 
 รหัส OE028 – OE029 
กลุมนวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 รหัส OM001 – OM009 
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การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ คร้ังที่ 5 

วันที่ 30 ตุลาคม 2564 

โปรแกรมนําเสนอรูปแบบบรรยาย 

Oral Presentation Schedule 

กลุมส่ิงประดิษฐนวัตกรรมอาชีวศึกษา ชางยนต หองประชุม : NCVET5 Ibtech ROOM 1 

ประธานหองนําเสนอผลงาน : ผศ.ดร.อนุชา  วัฒนาภา รองประธาน :  ดร.อนิรุทธ  จันทมูล 
 ดร.สุรินทร  บุญสนอง 

ลําดับ รหัส เวลาเสนอ หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

1 OI101 11.00 – 11.15 น. การออกแบบเครื่องกลั่นทินเนอรสําหรับใชลาง

อุปกรณพนสี 

สมชาติ  บุญศรี   

นันทปรีชา  สิงหทอง   

สุพิชัย  แสงสุวรรณ   

ปณิพล  พัชโรรส   

สุพจน  ทางเณร 

2 OI102 11.15 – 11.30 น. การทดสอบประสิทธิภาพการใชน้ํามันเชื้อเพลิง

ในรถประหยัดน้ํามันฮอนดา เวฟ 110 ไอ 

ฉัตรชัย  มวงประเสริฐ   

อุดม  หิรัญพันธุ  

กฤษณพงษ  แสงแกว 

3 OI103 11.30 – 11.45 น. การออกแบบและสรางเครื่องอัดรีดจัดทรงแหนบ

สําหรับรถยนตกระบะอเนกประสงค 

ฉัตรชัย  มวงประเสริฐ   

อภิชาติ  สรอยระยา  

อดิศักดิ์  ภูระยา 

4 OI104 11.45 – 12.00 น. การอบแหงกลวยน้ําวาโดยใชพลังงานความรอน

จากไอน้ํา 

อุทัย  พานกุล    

วีรพัฒน  นามปญญา   

สุริยา  ขจรจิต 

5 OI105 13.00 – 13.15 น. การออกแบบและสรางเครื่องผลิตชีสเชค กรรณิการ  อมรวาทิน   

วิระศักดิ์  วัตถุ 

6 OI106 13.15 – 13.30 น. เครื่องเปาทําความสะอาดไสกรองอากาศรถยนต สมบัติ  อาสนานิ   

กฤษดา  พันธศรี   

พรเทพ  เดนดวง   

ชินภัทร  แกวโกมินทวงษ  

อนุสรณ  ตวงกระสินธุ 

วันท่ี 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  1 

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ คร้ังที่ 5 

วันที่ 30 ตุลาคม 2564 

โปรแกรมนําเสนอรูปแบบบรรยาย 

Oral Presentation Schedule 

กลุมส่ิงประดิษฐนวัตกรรมอาชีวศึกษา ชางยนต หองประชุม : NCVET5 Ibtech ROOM 1 

ประธานหองนําเสนอผลงาน : ผศ.ดร.อนุชา  วัฒนาภา รองประธาน :  ดร.อนิรุทธ  จันทมูล 
ดร.สุรินทร  บุญสนอง 

ลําดับ รหัส เวลาเสนอ หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

1 OI101 11.00 – 11.15 น. การออกแบบเครื่องกลั่นทินเนอรสําหรับใชลาง

อุปกรณพนสี 

สมชาติ  บุญศรี   

นันทปรีชา  สงิหทอง 

สุพิชัย  แสงสุวรรณ   

ปณิตพล  พัชโรรส   

สุพจน  ทางเณร 

2 OI102 11.15 – 11.30 น. การทดสอบประสิทธิภาพการใชน้ํามันเชื้อเพลิง

ในรถประหยัดน้ํามันฮอนดา เวฟ 110 ไอ 

ฉัตรชัย  มวงประเสริฐ 

อุดม  หิรัญพันธุ  

กฤษณพงษ  แสงแกว 

3 OI103 11.30 – 11.45 น. การออกแบบและสรางเครื่องอัดรีดจัดทรงแหนบ

สําหรับรถยนตกระบะอเนกประสงค 

ฉัตรชัย  มวงประเสริฐ 

อภิชาติ  สรอยระยา  

อดิศักดิ์  ภูระยา 

4 OI104 11.45 – 12.00 น. การอบแหงกลวยน้ําวาโดยใชพลังงานความรอน

จากไอน้ํา 

อุทัย  พานกุล    

วีรพัฒน  นามปญญา 

สุริยา  ขจรจิต 

5 OI105 13.00 – 13.15 น. การออกแบบและสรางเครื่องผลิตชีสเชค กรรณิการ  อมรวาทิน 

วิระศักดิ์  วัตถุ 

6 OI106 13.15 – 13.30 น. เครื่องเปาทําความสะอาดไสกรองอากาศรถยนต สมบัติ  อาสนานิ  

กฤษดา  พันธศรี  

พรเทพ  เดนดวง  

ชินภัทร  แกวโกมินทวงษ  

อนุสรณ  ตวงกระสินธุ 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบบรรยาย 

Oral Presentation Schedule 

กลุมส่ิงประดิษฐนวัตกรรมอาชีวศึกษา เครื่องกล/ชางกลโรงงาน/ชางเช่ือมโลหะ 

/ชางเขียนแบบเครื่องกล 

หองประชุม : NCVET5 Ibtech ROOM 1 

ประธานหองนําเสนอผลงาน : ผศ.ดร.อนุชา  วัฒนาภา รองประธาน :  ดร.อนิรุทธ  จันทมูล 

 ดร.สุรินทร  บุญสนอง 

ลําดับ รหัส เวลาเสนอ หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

1 OI201 13.30 – 13.45 น. การออกแบบพัฒนาเครื่องสับหญาเนเปยร สุรชาติ  ปะวะละ   

สายชล  ปญจมาตย   

ภักดี  ดําเนินผล   

อดิศร  อุทัยแพน   

พนม  ทิพยเหลือง 

2 OI202 13.45 – 14.00 น. อุปกรณจับยึดเข็มกระทุงแมพิมพสําหรับ     

เครื่องเจียระไนราบ 

สมรรถชัย  บุญโพธิ์   

ทองหลอ  พามนตรี   

โสวัตร  ประพันธมิตร   

ฐิติรัตน  ลีชีทวน   

ทศพร  อินทะนิน 

3 OI203 14.15 – 14.30 น. เครื่องปลูกออยชําขอระบบอัตโนมัต ิ ชกร  พลหาญ   

พิริยา  พลหาญ   

กิรติ  พลหาญ  

สุนทร  วีระเดชลิกุล  

พงศกร  อุนสุพรรณ 

4 OI204 14.30 – 14.45 น. การออกแบบและสรางเครื่องพยุงชวยฝกเดิน ศรายุทธ  ทองอุทัย  

พิพัฒน  ทุกขสูญ  

ฐิติพงษ  วุฒิพงษ   

กรรณภรรท  ประสงคทรัพย   

ปรรณวัฒน  ทองสวัสดิ์ 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบบรรยาย 

Oral Presentation Schedule 

กลุมส่ิงประดิษฐนวัตกรรมอาชีวศึกษา เครื่องกล/ชางกลโรงงาน/ชางเช่ือมโลหะ 
/ชางเขียนแบบเครื่องกล 

หองประชุม : NCVET5 Ibtech ROOM 1 

ประธานหองนําเสนอผลงาน : ผศ.ดร.อนุชา  วัฒนาภา รองประธาน :  ดร.อนิรุทธ  จันทมูล 

 ดร.สุรินทร  บุญสนอง 

ลําดับ รหัส เวลาเสนอ หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

5 OI205 14.45 – 15.00 น. เครื่องดูดควันไอเสีย พุทธ  ธรรมสุนา   

ทองแท  ทวีนันท  

วีระชน  เกตุนาค    

ภาคิน  อัศวภูมิ   

ทวีศักดิ์  โคตรโสภา  

พัสกร  แกวไสย 

6 OI206 15.00 – 15.15 น. ศึกษาพฤติกรรมการไหลของพอลิเมอรท่ีผาน 

การใชงานแลว เติมเถาแกลบเปนสารเติมแตง 

พรมวิวัฒน  พรมเลน   
ธีรพงษ  ดวงทองคํา   
สุนทร  วีระเดชลิกุล   
ณรงคชัย  โอเจริญ 

7 OI207 15.15 – 15.30 น. เตาอบงบประหยัดพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม     

ในครัวเรือน 

อภิชานน  เอ่ียมแกว   

วีรศักดิ์  วงษแหวน   

ครรชิต  เชิญทอง 

8 OI208 15.30 – 15.45 น. การสรางโตะอาหารไรคนเสิรฟเพ่ือลดตนทุน

แรงงาน 

คํารณ  พวงเจริญ   

วันชาติ  พรอมพันธ   

อานนท  ทองคํา 

9 OI209 15.45 – 16.00 น. การเรียนรูเพ่ือสรางไซโลเก็บรักษาขาวเปลือก สายชล  ปญจมาตย   

ภักดี  ดําเนินผล  

บัญญัติ  ขวัญโพน   

มงคล  เถ่ือนฤาชัย  

สมพงษ  ไกยะฝาย 

10 OI210 16.00 – 16.15 น. การออกแบบและสรางแมพิมพ Spilt Cavity & 

Unscrewing Mold กรณีศึกษา แมพิมพ       

ตัวล็อคสายยาง 

ศรายุทธ  ทองอุทัย  

สมชาย  สูญสิ้นภัย  

อภิวัฒน  วงศแปน  

ชัยสิทธิ์  พอกสนิท  

วศิน  ไขเพชร  
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบบรรยาย 

Oral Presentation Schedule 

กลุมส่ิงประดิษฐนวัตกรรมอาชีวศึกษา เครื่องกล/ชางกลโรงงาน/ชางเช่ือมโลหะ 
/ชางเขียนแบบเครื่องกล 

หองประชุม : NCVET5 Ibtech ROOM 1 

ประธานหองนําเสนอผลงาน : ผศ.ดร.อนุชา  วัฒนาภา รองประธาน :  ดร.อนิรุทธ  จันทมูล 

 ดร.สุรินทร  บุญสนอง 

ลําดับ รหัส เวลาเสนอ หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

5 OI205 14.45 – 15.00 น. เครื่องดูดควันไอเสีย พุทธ  ธรรมสุนา   

ทองแท  ทวีนันท  

วีระชน  เกตุนาค    

ภาคิน  อัศวภูมิ   

ทวีศักดิ์  โคตรโสภา  

พัสกร  แกวไสย 

6 OI206 15.00 – 15.15 น. ศึกษาพฤติกรรมการไหลของพอลิเมอรท่ีผาน 

การใชงานแลว เติมเถาแกลบเปนสารเติมแตง 

พรมวิวัฒน  พรมเลน   
ธีรพงษ  ดวงทองคํา   
สุนทร  วีระเดชลิกุล   
ณรงคชัย  โอเจริญ 
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Oral Presentation Schedule 
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แบบไมสัมผัสผานคิวอารโคด 

ปรินดา  ปานเพชร   

บุษกร  พิชิตกุล 

2 OI302 11.15 – 11.30 น. การพัฒนาระบบสมารทฟารมสําหรับการปลูกพืช

ไรดิน 

บัณฑิตศักดิ์  ศรีโสภา   

เจริญ  ศรีแสง   

วีรพงษ  พฤกษชาติ   

ทองคํา  แกวสุข 

3 OI303 11.30 – 11.45 น. การพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพอุปกรณ

ควบคุมระบบฟารมเลี้ยงกุงขาว 

วิระศักดิ์  วัตถุ   

กรรณิการ  อมรวาทิน 

4 OI304 11.45 – 12.00 น. รถพนยาฆาเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ตวงทรัพย  จงใจภักดิ์   

สุนทร  ดวงแกว   

โสภา  พันธะลี   

สมหมาย  วูวงศ   

สุระเดช  พิมประชาไชย 

5 OI305 13.00 – 13.15 น. การพัฒนาเครื่องดูดสิ่งอุดตันทอน้ําท้ิง

เครื่องปรับอากาศกระแสตรง 

เอกชัย  ดีสุข   

นพพร  กอผจญ    

จารุณี  แกวหาดี    

ชลิตา  รุจิณรงค   

สัญญา  ปาลศร ี

6 OI306 13.15 – 13.30 น. การพัฒนาระบบกระจายเสียงไรสาย           

ผานโครงขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูง           

โดยใชอุปกรณสมองกลฝงตัว 

ธีระศักดิ์  ฉวีศักดิ์   

คมกฤช  ขํายัง    

วินัย  กิจบํารุง 
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ประกาศิต  ปราบพาล  
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ชิตวัน  ราชภักดี   
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รุงโรจน  หวนระลึก 
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สวนผสมของหินกรวด 
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นรา  รักษาพล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วันท่ี 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  

 

7 

โปรแกรมนําเสนอรูปแบบบรรยาย 

Oral Presentation Schedule 

กลุมส่ิงประดิษฐนวัตกรรมอาชีวศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หองประชุม : NCVET5 Ibtech ROOM 2 

ประธานหองนําเสนอผลงาน : ดร.ศรายุทธ  ทองอุทัย รองประธาน :  ดร.สุนทรผไท  จันทระ 

 ดร.สุกัญญา  สุขสถาน 

ลําดับ รหัส เวลาเสนอ หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

1 OI501 14.30 – 14.45 น. การพัฒนาระบบตรวจสอบการเขาเรยีนออนไลน

ดวยกระบวนการวิธีรูจําใบหนา 

อาทิตย  กลีบรัง   

กิตติ์กาญจน  ปฏิพันธ  

เฉลิมราช  ชัยเดช   

สรัญญา  ทบแป   
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Oral Presentation Schedule 

กลุมส่ิงประดิษฐนวัตกรรมอาชีวศึกษา การบัญชี/การตลาด               

/การจัดการสํานักงาน 

หองประชุม : NCVET5 Ibtech ROOM 2 

ประธานหองนําเสนอผลงาน : ดร.ศรายุทธ  ทองอุทัย รองประธาน :  ดร.สุนทรผไท  จันทระ 

 ดร.สุกัญญา  สุขสถาน 

ลําดับ รหัส เวลาเสนอ หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

1 OI601 14.45 – 15.00 น. การศึกษาความเปนไปไดทางการตลาดผลิตภัณฑ

แปรรูปจากมัลเบอรรี่ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ 

จิรนนัท  เสนี   

ธีรวุฒิ  ธวัฒนกุล   

มณทิพย  มโนการ   

สิริบูรณ  ไรใหญ 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบบรรยาย 

Oral Presentation Schedule 

กลุมส่ิงประดิษฐนวัตกรรมอาชีวศึกษา อ่ืนๆ หองประชุม : NCVET5 Ibtech ROOM 2 
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ลําดับ รหัส เวลาเสนอ หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

1 OI801 15.00 – 15.15 น. การพัฒนาสเปรดทาขนมปงโดยใชเนื้อลูกตาล ปยวรรณ  เตชะศิรินุกูล   

จุฑาทิพย  ภิรมยจิตร 

2 OI802 15.15 – 15.30 น. การประเมินสมรรถนะของโครงสรางวิหาร      

วัดสวนดอกตอแรงแผนดินไหว 

เจษฎาพร  ศรีภักดี   

บุปผเวช  พันธุศรี   

อัครพงษ  เทพแกว 

3 OI803 15.30 – 15.45 น. การสรางและหาความเหมาะสมเครื่องมือ

แกะแว็กซ DIY 

จินตจิ  สหรัตนพันธ   

ปริศนา  บุญศักดิ์   

ปยะพงษ  ปานแกว 

4 OI804 15.45 – 16.00 น. อิทธิพลของสภาพพ้ืนท่ีท่ีมีผลตอการเจริญเติบโต

ของขาวพันธุ กข43 ในพ้ืนท่ีวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีสุพรรณบุรี 

สุนีย ทรัพยสมบูรณ  

อนุสรณ พิมพอรัญ  

วุฒิชัย ขันทอง 

5 OI805 16.00 – 16.15 น. การสรางตนแบบแว็กซเขียวสําหรับงาน

เครื่องประดับท่ีใชตนแบบจากธรรมชาติ       

ดวยเทคนิคการหลอแมพิมพยางซิลิโคน 

ประภาพรรณ ประเสรฐิศร ี 

มาลาริน  บุญวันต   

วุฒิชัย  วิเชียรศรี 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบบรรยาย 

Oral Presentation Schedule 

กลุมนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา หองประชุม : NCVET5 Ibtech ROOM 3 

ประธานหองนําเสนอผลงาน : ดร.บุญสืบ  โพธิศรี รองประธาน :  ดร.วิชัย  ช่ืนชาติ 

 ดร.กิตติ  จันทรา 

ลําดับ รหัส เวลาเสนอ หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

1 OE001 11.00 – 11.15 น. การสรางและหาประสิทธิภาพเอกสาร

ประกอบการสอน รายวิชางานเครื่องยนต      

แกสโซลีน รหัสวิชา 20101-2001 

ธีระพล  บุญธรรม 

2 OE002 11.15 – 11.30 น. ความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอคุณลักษณะ

ของบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต 

วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต      

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 

นวลปรางค  ภาคสาร  

ปริญา  มิศิริ   

บุญเรือน  เอกสนธิ์    

ขวัญดาว  ศิริแพทย 

3 OE003 11.30 – 11.45 น. ชุดฝกระบบควบคุมเครื่องยนตดีเซล            

ดวยอิเล็กทรอนิกส 

ทนงศักดิ์  มงคลสวัสดิ์  

เมธาวี  จันจวง   

วิวัฒน  จันทุดม   

ภาคิน  อัศวภูมิ    

ทวีศักดิ์  โคตรโสภา  

พัสกร  แกวไสย 

4 OE004 11.45 – 12.00 น. การสรางและประเมินความเหมาะสมชุดสาธิต

ระบบปรับอากาศรถยนตอัตโนมัติ 

พุทธ  ธรรมสุนา   

ศุภกร  นวลศรี   

วัชรากร  รัตนอนันต   

พงษธร  ธรรมรักษา  

ทวีศักดิ์  โคตรโสภา 

5 OE005 13.00 – 13.15 น. รายงานการประเมินคุณภาพหนังสือเรียน      

วิชาวงจรพัลสและสวิตชิง (20105–2006) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี พุทธศักราช 2562 

สุชิน  ชินสหี 
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แบบ 5 แกน ควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอร 

ปรารถนา  ราชสุภา   

แกวกัลยา  ราชสุภา  

กฤษณะ  บุพศิริ   

ภัทรพงศ  ปานหิรัญ   

ณรงคศักดิ์  แสงเงิน 

7 OE007 13.30 – 13.45 น. การหาคุณภาพและประสิทธิภาพชุดทดลอง   

ออปแอมปและลิเนียรไอซี 

พัชรินทร  สุวรรณบุตร   

ยงยุทธ  จันทรัตน 

8 OE008 13.45 – 14.00 น. ผลการใช Google Classroom รายวิชา

วิเคราะหรายงานทางการเงิน สําหรับนักศึกษา  

ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาวิชาการบัญช ี

อรทัยภ  ทํามา 

9 OE009 14.00 – 14.15 น. การศึกษาการจัดทําบัญชีและความรูความเขาใจ

เก่ียวกับขอมูลการบัญชีของผูประกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม               

ในจังหวัดบึงกาฬ 

นงคเยาว  ประสารทอง  

จุฬา  ดอกคํา   

ขวัญฤทัย  นาคดี   

ธัญญนรี  บุรีเพีย   

สุรีย  อวนโพธิ์กลาง 

10 OE010 14.15 – 14.30 น. การพัฒนาและการใชชุดกิจกรรมการสอน    

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(วิทยาการคํานวณ) เรื่อง การใชเทคโนโลยี      

ในยุคดิจิทัลอยางปลอดภัย สําหรับนักเรียน    

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเทศบาลเมือง

ดอนสัก ๑ (วัดทองอาว) 

สารญา  พวงสุวรรณ   

ธนพร  งอกคํา   

กิจจา  บานชื่น 
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กลุมนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา หองประชุม : NCVET5 Ibtech ROOM 3 

ประธานหองนําเสนอผลงาน : ดร.บุญสืบ  โพธิศรี รองประธาน :  ดร.วิชัย  ช่ืนชาติ 

 ดร.กิตติ  จันทรา 

ลําดับ รหัส เวลาเสนอ หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

6 OE006 13.15 – 13.30 น. การสรางและหาประสิทธิภาพชุดประลองแขนกล

แบบ 5 แกน ควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอร 

ปรารถนา  ราชสุภา   

แกวกัลยา  ราชสุภา  

กฤษณะ  บุพศิริ   

ภัทรพงศ  ปานหิรัญ   

ณรงคศักดิ์  แสงเงิน 

7 OE007 13.30 – 13.45 น. การหาคุณภาพและประสิทธิภาพชุดทดลอง   

ออปแอมปและลิเนียรไอซี 

พัชรินทร  สุวรรณบุตร   

ยงยุทธ  จันทรัตน 

8 OE008 13.45 – 14.00 น. ผลการใช Google Classroom รายวิชา

วิเคราะหรายงานทางการเงิน สําหรับนักศึกษา  

ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาวิชาการบัญช ี

อรทัยภ  ทํามา 

9 OE009 14.00 – 14.15 น. การศึกษาการจัดทําบัญชีและความรูความเขาใจ

เก่ียวกับขอมูลการบัญชีของผูประกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม               

ในจังหวัดบึงกาฬ 

นงคเยาว  ประสารทอง  

จุฬา  ดอกคํา   

ขวัญฤทัย  นาคดี   

ธัญญนรี  บุรีเพีย   

สุรีย  อวนโพธิ์กลาง 

10 OE010 14.15 – 14.30 น. การพัฒนาและการใชชุดกิจกรรมการสอน    

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(วิทยาการคํานวณ) เรื่อง การใชเทคโนโลยี      

ในยุคดิจิทัลอยางปลอดภัย สําหรับนักเรียน    

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเทศบาลเมือง

ดอนสัก ๑ (วัดทองอาว) 

สารญา  พวงสุวรรณ   

ธนพร  งอกคํา   

กิจจา  บานชื่น 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบบรรยาย 

Oral Presentation Schedule 

กลุมนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา หองประชุม : NCVET5 Ibtech ROOM 3 

ประธานหองนําเสนอผลงาน : ดร.บุญสืบ  โพธิศรี รองประธาน :  ดร.วิชัย  ช่ืนชาติ 

 ดร.กิตติ  จันทรา 

ลําดับ รหัส เวลาเสนอ หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

11 OE011 14.30 – 14.45 น. การพัฒนาชุดฝกทักษะการควบคุมการทํางาน

ของระบบลําเลียงแบบอัตโนมัติ ดวยพีแอลซี 

(PLC) 

กชกร  ประสิทธิ์สงเสริม 

สุนทร  วีระเดชลิกุล   

กิตติ  สมัครไทย 

12 OE012 14.45 – 15.00 น. กระบวนการจัดการเรยีนรูแบบบูรณาการ     

เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารสูเชิงพาณิชย 

วิชาวิทยาศาสตรการประกอบอาหาร           

เพ่ือสงเสริมผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

อาชีวศึกษา 

ณัฐวรรณ  แสงสว ี

13 OE013 15.00 – 15.15 น. การพัฒนาชุดการสอนวิชางานวัดละเอียด     

ชางยนต รหัสวิชา 20101-2009 ดวยเทคนิค  

การสอนแบบการฝกลงมือปฏิบัติงาน หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ธีระพล  บุญธรรม 

15 OE015 15.30 – 15.45 น. การพัฒนาชุดการสอน วิชาวัดละเอียด         

รหัสวิชา 20102-2004 ดวยเทคนิควิธีการสอน

กระบวนการเรียนเปนกลุมโดยจัดการกันเอง 

(SOT) สาขาวิชาชางกลโรงงาน      

วิทยาลัยเทคนิคระยอง 

กฤษณ  ทองคํา 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบบรรยาย 

Oral Presentation Schedule 

กลุมนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา หองประชุม : NCVET5 Ibtech ROOM 4 

ประธานหองนําเสนอผลงาน : ดร.กิจจา  บานช่ืน รองประธาน :  ดร.ภัทรฤทัย  เกณิกาสมานวรคุณ 

 ดร.แสนพล  กลอมหอ 

ลําดับ รหัส เวลาเสนอ หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

16 OE016 11.00 – 11.15 น. การศึกษาความพรอมของนักบัญชียุคเศรษฐกิจ

ดิจิทัล ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด 

ศุภวรรณ  เขตเจริญ   

พรพิมล  ปาปะเก   

ศรัญญา  ภาษี   

ปนฤดี  วิเศษสุวรรณ   

สุรวดี  เอ็มรัตน 

17 OE017 11.15 – 11.30 น. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

ดวยชุดสาธิตเสมือนจริง เรื่อง ความสัมพันธ   

ของการผลิตพลังงานไฟฟาจากของไหล 

ณรงค  พรหมศร   

ธารากร  ชํานาญ   

ศิรภัส  อนุกูลเวช 

18 OE018 11.30 – 11.45 น. การสรางและหาประสิทธิภาพชุดการสอน

ออนไลน วิชางานเชื่อมและโลหะแผนเบื้องตน 

เรื่อง ความปลอดภัยในงานเชื่อมอารกโลหะ   

ดวยมือของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 

วรชัย  ม่ันศิลป   

ดิเรก  สุวรรณโชติ   

กมลภัสสร  ม่ันศิลป 

19 OE019 11.45 – 12.00 น. การประเมินโครงการคุณธรรมพัฒนาจิตอาสา

นักเรียนโรงเรียนวัดปาประดู 

ฉลาด  สมพงษ 

20 OE020 13.00 – 13.15 น. การใชเทคนิคดิจิตอลรูทในรูปแบบเว็บ

แอพพลิเคชั่นเพ่ือประเมินครูผูสอนออนไลน 

กมลลักษณ  เชาวมาก   

พัฒนสาริทธิ์  มณีเขียว   

รัตนภูมิ  เรืองสอาด 

21 OE021 13.15 – 13.30 น. การจัดการเรียนรูแบบสรางสรรคความรูเปนฐาน

เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตรเพ่ืองานธุรกิจและบริการและทักษะ

การประยุกตใชความรูเชิงสรางผลงาน 

ศักดิ์สกุล  คลังชะนัง   

วราพร  คลังชะนัง 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบบรรยาย 

Oral Presentation Schedule 

กลุมนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา หองประชุม : NCVET5 Ibtech ROOM 3 

ประธานหองนําเสนอผลงาน : ดร.บุญสืบ  โพธิศรี รองประธาน :  ดร.วิชัย  ช่ืนชาติ 

 ดร.กิตติ  จันทรา 

ลําดับ รหัส เวลาเสนอ หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

11 OE011 14.30 – 14.45 น. การพัฒนาชุดฝกทักษะการควบคุมการทํางาน

ของระบบลําเลียงแบบอัตโนมัติ ดวยพีแอลซี 

(PLC) 

กชกร  ประสิทธิ์สงเสริม 

สุนทร  วีระเดชลิกุล   

กิตติ  สมัครไทย 

12 OE012 14.45 – 15.00 น. กระบวนการจัดการเรยีนรูแบบบูรณาการ     

เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารสูเชิงพาณิชย 

วิชาวิทยาศาสตรการประกอบอาหาร           

เพ่ือสงเสริมผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

อาชีวศึกษา 

ณัฐวรรณ  แสงสว ี

13 OE013 15.00 – 15.15 น. การพัฒนาชุดการสอนวิชางานวัดละเอียด     

ชางยนต รหัสวิชา 20101-2009 ดวยเทคนิค  

การสอนแบบการฝกลงมือปฏิบัติงาน หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ธีระพล  บุญธรรม 

15 OE015 15.30 – 15.45 น. การพัฒนาชุดการสอน วิชาวัดละเอียด         

รหัสวิชา 20102-2004 ดวยเทคนิควิธีการสอน

กระบวนการเรียนเปนกลุมโดยจัดการกันเอง 

(SOT) สาขาวิชาชางกลโรงงาน      

วิทยาลัยเทคนิคระยอง 

กฤษณ  ทองคํา 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบบรรยาย 

Oral Presentation Schedule 

กลุมนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา หองประชุม : NCVET5 Ibtech ROOM 4 

ประธานหองนําเสนอผลงาน : ดร.กิจจา  บานช่ืน รองประธาน :  ดร.ภัทรฤทัย  เกณิกาสมานวรคุณ 

 ดร.แสนพล  กลอมหอ 

ลําดับ รหัส เวลาเสนอ หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

22 OE022 13.30 – 13.45 น. ขอเสนอเชิงนโยบายการบริหารงานวิชาการท่ีเนน

การมีสวนรวมของบุคลากร                     

สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 

นนทพงศ  ยอดทอง   

สมผัด  อินทรมา  

สมนึก  ภาศักดี  

ปราโมทย  กลิ่นศรีสุข  

สมชาติ  บุญศรี 

23 OE023 13.45 – 14.00 น. การศึกษาความสามารถในการแกปญหา       

และความสามารถในการเชื่อมโยงความรู      

ทางคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ

โครงงานเปนฐาน เรื่องเมทริกซ ของนักศึกษา   

ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปท่ี 1 

พิเชษฐ  ทิพยไธสง   

เปรมปรี  ยังคุมญาติ  

ธนวิชญ  ชินรัตน 

24 OE024 14.00 – 14.15 น. การพัฒนาชุดทดลองและหาประสิทธิภาพ    

ของการประยุกตใชโปรแกรมเมเบิลลอจิก

คอนโทรลเลอรในการควบคุมหุนยนต         

สถานีการอัดลูกปน 

วันชัย  รัชตะสมบูรณ   

ทองสุข  พวงเพ็ชร    

กนกศักดิ์  มุธิโต 

25 OE025 14.30 – 14.45 น. การศึกษาการใชกรวดแทนหินในงานคอนกรีต ทะยาน  จงณรงคชัย   

ฑิพากร  ทรงตระกูล 

26 OE026 14.45 – 15.00 น. การออกแบบและสรางโปรแกรมประมาณ     

การซอมทอประปา การประปาสวนภูมิภาค      

สาขาบานหม่ี อําเภอบานหม่ี จังหวัดลพบุรี 

วิรัตน  พานทอง   

พนา  จันทรศิริ 

27 OE027 15.00 – 15.15 น. การสรางและหาประสิทธิภาพชุดประลอง     

การควบคุมเอซีเซอรโวมอเตอรดวยโปรแกรม   

เมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอรผานระบบโปรฟเน็ต 

ณรงคศักดิ์  แสงเงิน   

มรกต  กองอินทร   

ชุมพล  เภาเสง่ียมสุขขี  

ธนากร  สงวนเนตร  

กิตชัย  แซตั้ง 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบบรรยาย 

Oral Presentation Schedule 

กลุมนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา หองประชุม : NCVET5 Ibtech ROOM 5 

ประธานหองนําเสนอผลงาน : ดร.ณัฐยา  สลับสม รองประธาน :  ดร.นภนต  เกื้อนอย 

 ดร.อัจรา  ธูปบูชากร 

ลําดับ รหัส เวลาเสนอ หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

28 OE028 11.00 – 11.15 น. การวิเคราะหเปรียบเทียบตนทุนการปลูกขาว  

นาดํากับนาหวาน 

เบญจวรรณ  เพชรสังหาร  

สิริรัฐ  กิจชู   

ดวงจิตร  ก้ัวศรี   

ชนาภา  ภนูาแร   

ปนัดดา  ศรีวิไสย 

29 OE029 11.15 – 11.30 น. ศึกษารูปแบบการเรียนรูดวยชุดการเรียนรู      

C-PBL21 สําหรับรายวิชาโครงการพัฒนาทักษะ

วิชาชีพ 1 นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

มหาสารคาม 

มงคล  แสงอรุณ   

ประมุข  ธรรมศิรารักษ 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบบรรยาย

Oral Presentation Schedule

กลุมนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา หองประชุม : NCVET5 Ibtech ROOM 4 

ประธานหองนําเสนอผลงาน : ดร.กิจจา  บานช่ืน รองประธาน : ดร.ภัทรฤทัย  เกณิกาสมานวรคุณ 

ดร.แสนพล  กลอมหอ 

ลําดับ รหัส เวลาเสนอ หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

22 OE022 13.30 – 13.45 น. ขอเสนอเชิงนโยบายการบริหารงานวิชาการท่ีเนน

การมีสวนรวมของบุคลากร

สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 

นนทพงศ ยอดทอง 

สมผัด  อินทรมา

สมนึก ภาศักดี  

ปราโมทย กลิ่นศรีสุข 

สมชาติ  บุญศรี

23 OE023 13.45 – 14.00 น. การศึกษาความสามารถในการแกปญหา       

และความสามารถในการเชื่อมโยงความรู      

ทางคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ

โครงงานเปนฐาน เรื่องเมทริกซ ของนักศึกษา   

ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปท่ี 1 

พิเชษฐ  ทิพยไธสง 

เปรมปรี ยังคุมญาติ 

ธนวิชญ ชินรัตน 

24 OE024 14.00 – 14.15 น. การพัฒนาชุดทดลองและหาประสิทธิภาพ    

ของการประยุกตใชโปรแกรมเมเบิลลอจิก

คอนโทรลเลอรในการควบคุมหุนยนต 

สถานีการอัดลูกปน

วันชัย รัชตะสมบูรณ 

ทองสุข พวงเพ็ชร 

กนกศักดิ์ มุธิโต 

25 OE025 14.30 – 14.45 น. การศึกษาการใชกรวดแทนหินในงานคอนกรีต ทะยาน จงณรงคชัย 

ฑิพากร ทรงตระกูล

26 OE026 14.45 – 15.00 น. การออกแบบและสรางโปรแกรมประมาณ     

การซอมทอประปา การประปาสวนภูมิภาค      

สาขาบานหม่ี อําเภอบานหม่ี จังหวัดลพบุรี

วิรัตน  พานทอง

พนา จันทรศิริ

27 OE027 15.00 – 15.15 น. การสรางและหาประสิทธิภาพชุดประลอง

การควบคุมเอซีเซอรโวมอเตอรดวยโปรแกรม   

เมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอรผานระบบโปรฟเน็ต

ณรงคศักดิ์ แสงเงิน 

มรกต กองอินทร 

ชุมพล เภาเสง่ียมสุขขี  

ธนากร สงวนเนตร  

กิตชัย แซตั้ง 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบบรรยาย 

Oral Presentation Schedule 

กลุมนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา หองประชุม : NCVET5 Ibtech ROOM 5 

ประธานหองนําเสนอผลงาน : ดร.ณัฐยา  สลับสม รองประธาน :  ดร.นภนต  เกื้อนอย 

ดร.อัจฉรา  ธูปบูชากร 

ลําดับ รหัส เวลาเสนอ หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

28 OE028 11.00 – 11.15 น. การวิเคราะหเปรียบเทียบตนทุนการปลูกขาว  

นาดํากับนาหวาน 

เบญจวรรณ  เพชรสังหาร 

สิริรัฐ  กิจชู   

ดวงจิตร  ก้ัวศรี   

ชนาภา  ภนูาแร   

ปนัดดา  ศรีวิไสย 

29 OE029 11.15 – 11.30 น. ศึกษารูปแบบการเรียนรูดวยชุดการเรียนรู      

C-PBL21 สําหรับรายวิชาโครงการพัฒนาทักษะ

วิชาชีพ 1 นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

มหาสารคาม 

มงคล  แสงอรุณ   

ประมุข  ธรรมศิรารักษ 
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วันท่ี 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 16 

โปรแกรมนําเสนอรูปแบบบรรยาย 

Oral Presentation Schedule 

กลุมนวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษา หองประชุม : NCVET5 Ibtech ROOM 5 

ประธานหองนําเสนอผลงาน : ดร.ณัฐยา  สลับสม รองประธาน :  ดร.นภนต  เกื้อนอย 

ดร.อัจฉรา  ธูปบูชากร 

ลําดับ รหัส เวลาเสนอ หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

1 OM001 11.30 – 11.45 น. การวิจัยประเมินหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอสราง (ตอเนื่อง) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)          

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 

จิราภร  คุมมณี   

วิชัย  คุมมณี    

ศรยุทธ  กิจพจน   

เอกอนันต  หวังนิเวศนกุล 

2 OM002 11.45 – 12.00 น. การออกแบบระบบแฟมสะสมผลงาน

อิเล็กทรอนิกส สําหรับอาจารย 

ปฏิญญา  กลิ่นหอม  

นันทรัตน  กลิ่นหอม  

ศศิลักษณ  ไชยตัน 

3 OM003 13.00 – 13.15 น. การศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค

ตามความตองการของผูใชบัณฑิต หลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

(ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี          

ปการศึกษา 2563 

ชูศรี  เกลียวสกุลโกวิท 

อัจรา  เรืองรัตน  

จันทนา  ลัยวรรณา 

4 OM004 13.15 – 13.30 น. การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานครูท่ีปรึกษา

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิค

จันทบุรี 

ไพฑูรย  สุขผลานันท 

5 OM005 13.30 – 13.45 น. การพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู      

แบบยูเลิรนนิ่ง สําหรับการอาชีวศึกษา 

ประทีป  ผลจันทรงาม 

6 OM006 13.45 – 14.00 น. ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเขาใชบริการโรงแรม

ในจังหวัดชลบุรี ชวงสถานการณการแพรระบาด

ของ COVID-19 (โควิด-19) 

พัฏฐรดา  แสงศรีเมือง 

ณิยดา  ชูวณิชชานนท 

จารุวรรณ  กะวิเศษ 

7 OM007 14.00 – 14.15 น. พฤติกรรมนักทองเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีทหาร: 

กรณีศึกษา ฐานทัพเรือสัตหีบ 

จารุวรรณ  กะวิเศษ   

พัฏฐรดา  แสงศรีเรือง 

ณิยดา  ชูวณิชชานนท 

วันท่ี 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 17 

โปรแกรมนําเสนอรูปแบบบรรยาย

Oral Presentation Schedule

กลุมนวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษา หองประชุม : NCVET5 Ibtech ROOM 5 

ประธานหองนําเสนอผลงาน : ดร.ณัฐยา สลับสม รองประธาน : ดร.นภนต  เกื้อนอย

ดร.อัจรา  ธูปบูชากร 

ลําดับ รหัส เวลาเสนอ หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

8 OM008 14.15 – 14.30 น. การศึกษาคุณลักษณะการเปนผูประกอบการ

ท่ีมีผลตอความสําเร็จตามความคิดเห็น 

ของผูประกอบการธุรกิจและนักศึกษาหลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคกลาง 

รณภูมิ นาคสมบูรณ 

วรรณมาส สืบโถพงษ 

กิจจา  บานชื่น 

9 OM009 14.30 – 14.45 น. คุณภาพผูสําเร็จการศึกษาระบบทวิภาคีตรง  

ความตองการของสถานประกอบการ 

นิมิตร ศรียาภัย 
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กลุมนวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษา หองประชุม : NCVET5 Ibtech ROOM 5 

ประธานหองนําเสนอผลงาน : ดร.ณัฐยา  สลับสม รองประธาน : ดร.นภนต  เกื้อนอย

ดร.อัจรา  ธูปบูชากร 

ลําดับ รหัส เวลาเสนอ หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

1 OM001 11.30 – 11.45 น. การวิจัยประเมินหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอสราง (ตอเนื่อง) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

จิราภร  คุมมณี  

วิชัย คุมมณี  

ศรยุทธ  กิจพจน 

เอกอนันต  หวังนิเวศนกุล

2 OM002 11.45 – 12.00 น. การออกแบบระบบแฟมสะสมผลงาน

อิเล็กทรอนิกส สําหรับอาจารย 

ปฏิญญา  กลิ่นหอม  

นันทรัตน  กลิ่นหอม  

ศศิลักษณ ไชยตัน 

3 OM003 13.00 – 13.15 น. การศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค

ตามความตองการของผูใชบัณฑิต หลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

(ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี     

ปการศึกษา 2563

ชูศรี  เกลียวสกุลโกวิท 

อัจรา  เรืองรัตน  

จันทนา ลัยวรรณา

4 OM004 13.15 – 13.30 น. การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานครูท่ีปรึกษา

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิค

จันทบุรี

ไพฑูรย  สุขผลานันท 

5 OM005 13.30 – 13.45 น. การพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู      

แบบยูเลิรนนิ่ง สําหรับการอาชีวศึกษา

ประทีป ผลจันทรงาม

6 OM006 13.45 – 14.00 น. ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเขาใชบริการโรงแรม

ในจังหวัดชลบุรี ชวงสถานการณการแพรระบาด

ของ COVID-19 (โควิด-19) 

พัฏฐรดา  แสงศรีเมือง  

ณิยดา  ชูวณิชชานนท 

จารุวรรณ กะวิเศษ 

7 OM007 14.00 – 14.15 น. พฤติกรรมนักทองเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีทหาร: 

กรณีศึกษา ฐานทัพเรือสัตหีบ 

จารุวรรณ กะวิเศษ  

พัฏฐรดา  แสงศรีเรือง  

ณิยดา  ชูวณิชชานนท 
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ภาคกลาง 
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การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ คร้ังที่ 5 

วันที่ 30 ตุลาคม 2564 
โปรแกรมนําเสนอรูปแบบโปสเตอร 

Poster Presentation Schedule 

กลุมส่ิงประดิษฐนวัตกรรมอาชีวศึกษา ชางยนต 

ลําดับ รหัส หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

1 PI101 เครื่องสับเนื้อ ประดิษฐ  จิตจักร    

อเหนก  ดัสกรณ    

ถาวร  อูทรัพย   

จักรพันธ  สิงหเสนา    

ธรรศกร  เกตุวงศ    

สุทธิชัย  กาญจนพงษพร    

สุรชัย  บุญเอ้ือ   

2 PI102 ประสิทธิภาพการทดลองของเครื่องตะบันน้ํา ณัฐวิภา  พันธุสะอาด   

รุกขชาติ  ผลผาด   

วัฒนศักดิ์  สํารวย    

ธรรศกร  เกตุวงศ   

ประดิษฐ  จิตจักร   

อเหนก  ดัสกรณ   

จักรพันธ  สิงหเสนา   

ถาวร  อูทรัพย 

3 PI103 การศึกษาเพ่ือสรางและกําหนดประสิทธิภาพของ

รถไฟฟาเอนกประสงค 4 ลอ 

ประมวล  รอนยุทธ  

ฤทธิศักดิ์  ฮังกาสี  

จักรี  ตนเชื้อ  

วีระศักดิ์  โชติกานตกุล   

สุพรรณ  ภูสนิท 

4 PI104 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพเครื่องมือตรวจสอบ

ระบบไฟฟาหางพวงรถบรรทุก 

ศรายุธ  บุญเพ็ชร   

ไพศาล  สินธุพูล   

ทวีวัฒน  รื่นรวย   

นาเรต  พิมพจันทร   

รังสันต  นุสติ 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบโปสเตอร 

Poster Presentation Schedule 

กลุมส่ิงประดิษฐนวัตกรรมอาชีวศึกษา ชางยนต 

ลําดับ รหัส หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

5 PI105 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพเครื่องมือตรวจสอบรีเลย ทรงพล  เริงเกษตรกิจ   

ฒนิจ  ดวงอํ่า   

ชัยพร  คลายกมล   

กวีศักดิ์  แปนขาว   

ออมใจ  ทองยศ 

6 PI106 การศึกษาประสิทธิภาพรถจักรยานยนตไฟฟาท่ีมีมอเตอรขนาด   

2,000 วัตต 60 โวลต 

ประมวล  รอนยุทธ  

ฤทธิศักดิ์  ฮังกาสี   

ทวีศิลป  จันทรังษี   

สุพล  แนวตัน   

สดใส  อินธิแสง 

7 PI107 เครื่องปอกกระเทียมดวยพลังงานลม วีรศักดิ์  หวานใจ   

มารุต  อัฒจักร   

วาทยุทธ  ไชยสิงห   

อุทัย  พานกุล   

นภดล  วรรณแกว 
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การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ คร้ังที่ 5 

วันที่ 30 ตุลาคม 2564 
โปรแกรมนําเสนอรูปแบบโปสเตอร 

Poster Presentation Schedule 

กลุมส่ิงประดิษฐนวัตกรรมอาชีวศึกษา ชางยนต 

ลําดับ รหัส หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

1 PI101 เครื่องสับเนื้อ ประดิษฐ  จิตจักร    

อเหนก  ดัสกรณ    

ถาวร  อูทรัพย   

จักรพันธ  สิงหเสนา    

ธรรศกร  เกตุวงศ    

สุทธิชัย  กาญจนพงษพร    

สุรชัย  บุญเอ้ือ   

2 PI102 ประสิทธิภาพการทดลองของเครื่องตะบันน้ํา ณัฐวิภา  พันธุสะอาด   

รุกขชาติ  ผลผาด   

วัฒนศักดิ์  สํารวย    

ธรรศกร  เกตุวงศ   

ประดิษฐ  จิตจักร   

อเหนก  ดัสกรณ   

จักรพันธ  สิงหเสนา   

ถาวร  อูทรัพย 

3 PI103 การศึกษาเพ่ือสรางและกําหนดประสิทธิภาพของ

รถไฟฟาเอนกประสงค 4 ลอ 

ประมวล  รอนยุทธ  

ฤทธิศักดิ์  ฮังกาสี  

จักรี  ตนเชื้อ  

วีระศักดิ์  โชติกานตกุล   

สุพรรณ  ภูสนิท 

4 PI104 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพเครื่องมือตรวจสอบ

ระบบไฟฟาหางพวงรถบรรทุก 

ศรายุธ  บุญเพ็ชร   

ไพศาล  สินธุพูล   

ทวีวัฒน  รื่นรวย   

นาเรต  พิมพจันทร   

รังสันต  นุสติ 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบโปสเตอร 

Poster Presentation Schedule 

กลุมส่ิงประดิษฐนวัตกรรมอาชีวศึกษา ชางยนต 

ลําดับ รหัส หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

5 PI105 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพเครื่องมือตรวจสอบรีเลย ทรงพล  เริงเกษตรกิจ   

ฒนิจ  ดวงอํ่า   

ชัยพร  คลายกมล   

กวีศักดิ์  แปนขาว   

ออมใจ  ทองยศ 

6 PI106 การศึกษาประสิทธิภาพรถจักรยานยนตไฟฟาท่ีมีมอเตอรขนาด   

2,000 วัตต 60 โวลต 

ประมวล  รอนยุทธ  

ฤทธิศักดิ์  ฮังกาสี   

ทวีศิลป  จันทรังษี   

สุพล  แนวตัน   

สดใส  อินธิแสง 

7 PI107 เครื่องปอกกระเทียมดวยพลังงานลม วีรศักดิ์  หวานใจ   

มารุต  อัฒจักร   

วาทยุทธ  ไชยสิงห   

อุทัย  พานกุล   

นภดล  วรรณแกว 
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การประชุุมวิิชุาการเทคโนโลยีีและนวัิตกรรมอาชีุวิศึึกษา ระดัับชุาติ ครั�งที� 5
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบโปสเตอร 

Poster Presentation Schedule 

กลุมส่ิงประดิษฐนวัตกรรมอาชีวศึกษา เครื่องกล/ชางกลโรงงาน/ชางเช่ือมโลหะ /ชางเขียนแบบเครื่องกล 

ลําดับ รหัส หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

1 PI201 การออกแบบและสรางอุปกรณลดความรอนของแมพิมพฉีดพลาสติก นฤมิตร  ตรีเดช   

ชูชาติ  ทองจันทรฮาด   

ประภาส  กํามหาวงษ   

ถวิล  บุปผาทาโน   

มนวิไชย  วนัโพนทอง 

2 PI202 การออกแบบและสรางเครื่องทดสอบระบบหลอเย็นแมพิมพฉีด

อลูมิเนียม 

ศุภชัย  เหลาสมบัติ   

ปริญญา  เพชรกอง   

พิเชษฐ  ศรีทอง 

3 PI203 ตูอบพลังงานแสงอาทิตยรวมกับพลังงานไฟฟา ประจกัษ  ประเสริฐชาติ   

สุระพงษ  แสนบุญรัตน    

มนัส  ปกเขมะยา  

ชวฤทธิ์  ศิริทาน   

สมาน  วนัโพนทอง 

4 PI204 การออกแบบสรางเครื่องผสมวัสดุสําหรับการเพาะเห็ด สุพจน  ภูจอมขํา   

ดํารง  สัพโส    

สุริยา  ขจรจิตร 

5 PI205 การศึกษาและการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ เครื่องมินิ ซีเอ็นซี 3018 

กับเครื่องมินิ ซีเอ็นซี A4 โดยใชโปรแกรม Inkscape 

นิติศักดิ์  ศรีวัฒนา   

จักรพงศ  ภูวพันธสกุล   

วัฒนา  ขันธะ   

ศุภชัย  เหลาสมบัติ   

ศุภมิตร  กิจเธาว 

6 PI206 การออกแบบและสรางแมพิมพแบบตอเนื่องในการผลิตชิ้นสวนประตู

รถยนต 

วีรพัฒน  นามปญญา   

ประสิทธิ์  สุพรรณ   

ธีระชัย  เลิศนาวีพร   

เจริญ  บุญใบ   

อุทัย  พานกุล 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบโปสเตอร 

Poster Presentation Schedule 

กลุมส่ิงประดิษฐนวัตกรรมอาชีวศึกษา เครื่องกล/ชางกลโรงงาน/ชางเช่ือมโลหะ /ชางเขียนแบบเครื่องกล 

ลําดับ รหัส หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

7 PI207 อุปกรณจับยึดแครงเครื่องยนตสวนลาง ณรงค  ปานสวัสดิ์   

ฐิติรัตน  ลีซีทวน   

พงษพิชญ  จันทรโชติ   

ประจกัษ  เทพศิลา 

8 PI208 การสรางเครื่องปอกเปลือกมะพราวดวยระบบไฮดรอลิกส อนุสรณ  จินดารัตน   

ณัฐวุฒิ  ธูปกลาง   

สายชล  ทาประเสริฐ   

ธนา  ออนศรี 

9 PI209 การออกแบบสราง และทดสอบหาประสิทธิภาพเครื่องผสมอาหารสัตว ณัฐฐินันท  ทองพิมพ   

ปณดา  สีเทา   

สายชล  ปญจมาตย  

นันทชัย  เกตุมาลา   

แมน  ประเสริฐ 

10 PI210 การสรางและหาประสิทธิภาพเครื่องตัดสายยางพีวีซีแบบก่ึงอัตโนมัติ สุมิตร  คชวงษ   

สัญญา  พิเคราะห 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบโปสเตอร 

Poster Presentation Schedule 

กลุมส่ิงประดิษฐนวัตกรรมอาชีวศึกษา เครื่องกล/ชางกลโรงงาน/ชางเช่ือมโลหะ /ชางเขียนแบบเครื่องกล 

ลําดับ รหัส หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

7 PI207 อุปกรณจับยึดแครงเครื่องยนตสวนลาง ณรงค  ปานสวัสดิ์   

ฐิติรัตน  ลีซีทวน   

พงษพิชญ  จันทรโชติ 

ประจกัษ  เทพศิลา 

8 PI208 การสรางเครื่องปอกเปลือกมะพราวดวยระบบไฮดรอลิกส อนุสรณ  จินดารัตน  

ณัฐวุฒิ  ธูปกลาง   

สายชล  ทาประเสริฐ 

ธนา  ออนศรี 

9 PI209 การออกแบบสราง และทดสอบหาประสิทธิภาพเครื่องผสมอาหารสัตว ณัฐฐินันท  ทองพิมพ 

ปณดา  สีเทา   

สายชล  ปญจมาตย  

นันทชัย  เกตุมาลา   

แมน  ประเสริฐ 

10 PI210 การสรางและหาประสิทธิภาพเครื่องตัดสายยางพีวีซีแบบก่ึงอัตโนมัติ 

วัันท่ี่� 29 - 30 ตุุลาคม 2564 ผ่่านส่ื่�ออิเล็กที่รอนิกส์ื่ 21

5th National Conference on Vocational Education Innovation and Technology

การประชุุมวิิชุาการเทคโนโลยีีและนวัิตกรรมอาชีุวิศึึกษา ระดัับชุาติ ครั�งที� 5

สุมิตร  คชวงษ   

สัญญา  พิเคราะห

วิศาล  สมโภชน

ดนุพร  คงบําเพ็ญ 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบโปสเตอร 

Poster Presentation Schedule 

กลุมส่ิงประดิษฐนวัตกรรมอาชีวศึกษา ชางไฟฟา/ชางอิเล็กทรอนิกส 

ลําดับ รหัส หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

8 PI308 ระบบควบคุมและติดตามสภาพแวดลอมแปลงเพาะปลูกกลวยหอม

ผานสมารทดีไวซ 

สุรเดช  ศิริ   

พีระพงษ  จันเขียว   

ลือชา  เทียนหอม 

9 PI309 การพัฒนาโตะครอมเตียงควบคุมแบบไรสาย เสกสรร  ศรีจันทร 

10 PI310 การออกแบบและพัฒนาเครื่องชั่งน้ําหนักใชงานผานเว็บแอพพลิเคชั่น วงศกฤต  ทรงประโคน   

ธาตรี  สุภาระโยธิน   

สาคร  แถวโนนง้ิง  

อภินันท  กอนมณี   

วชิรปญญา  ปญญาวอง 

11 PI311 อุปกรณควบคุมการเปดปดน้ําอัตโนมัติสําหรับการเกษตรใชัพลังงาน

แสงอาทิตยเคลื่อนท่ีได 

ศักดิ์สิทธิ์  แกลวกลา   

สยาม  ปนธรรม  

นงรักษ  ปญสุภารักษ   

ปราณทิพย  ชนวีรจารุณัฐ 

12 PI312 การพัฒนาชุดสแกนนิ้วสตารทมอเตอรไซคขนาด 110cc ควบคุมดวย

ระบบเกียร 

บุษกร  พิชิตกุล   

ปรินดา  ปานเพชร 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบโปสเตอร 

Poster Presentation Schedule 

กลุมส่ิงประดิษฐนวัตกรรมอาชีวศึกษา ชางไฟฟา/ชางอิเล็กทรอนิกส 

ลําดับ รหัส หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

1 PI301 การพัฒนาระบบสํารองการจายน้ําอัตโนมัติถังผสมโพลีเมอร         

โดยการแจงเตือนผานระบบโทรศัพทมือถือ กรณีศึกษา            

บริษัท ไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน) 

กิตติ  จันทรา 

2 PI302 เครื่องตรวจจับคา pH ในน้ําและแจงเตือนน้ําเสียผานโทรศัพท

อัตโนมัติการเลี้ยงปลาทับทิม 

ปยะศักดิ์  เวียงคํา   

กชพร  พิณพงษ   

สิทธา  จันทรศิริ 

3 PI303 เครื่องกายภาพขอเขาเสื่อม V2 ธนศักดิ์  ยอดศิริ   

ภัทรศักดิ์  ประสงสันต   

ธีรภัทท  วงคแสน   

สุกัญญา  จําปาวงษ   

สืบสกุล  โสรัจจ 

4 PI304 การสรางเครื่องตั้งเวลาเตือนและจายยาแบบอัตโนมัติ เชษฐา  เจริญสุข   

สุริยันต  รักพวก 

5 PI305 การสรางและหาประสิทธิภาพชุดควบคุมมอเตอรไฟฟาออนไลน โสธร  จันทรประมูล   

สมเดช  เจริญสุข    

ภควัชร  ใจรุง 

6 PI306 เครื่องชารจแบตเตอรี่มือถือหยอดเหรียญอัตโนมัติ ชัชชัย  จันทะสีลา   

พุฒิพงษ  ไชยราช   

พีระพงษ  สาสิมมา   

ทักษิณ  โสภาปยะ   

เลิศสุวัฒน  โยมะบุตร  

เชิดชัย  เฉิดจินดา 

7 PI307 การพัฒนาอุปกรณฆาเชื้อไวรัสในเหรียญและธนบัตร เฉลิม  พิเมย   

วงศกร  ชิณโย   

ศุภชัย  คําสอน   

สมพร  หอมอินทร   

รุงเรือง  ธรรมโร 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบโปสเตอร 

Poster Presentation Schedule 

กลุมส่ิงประดิษฐนวัตกรรมอาชีวศึกษา ชางไฟฟา/ชางอิเล็กทรอนิกส 

ลําดับ รหัส หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

8 PI308 ระบบควบคุมและติดตามสภาพแวดลอมแปลงเพาะปลูกกลวยหอม

ผานสมารทดีไวซ 

สุรเดช  ศิริ   

พีระพงษ  จันเขียว   

ลือชา  เทียนหอม 

9 PI309 การพัฒนาโตะครอมเตียงควบคุมแบบไรสาย เสกสรร  ศรีจันทร 

10 PI310 การออกแบบและพัฒนาเครื่องชั่งน้ําหนักใชงานผานเว็บแอพพลิเคชั่น วงศกฤต  ทรงประโคน   

ธาตรี  สุภาระโยธิน   

สาคร  แถวโนนง้ิง  

อภินันท  กอนมณี   

วชิรปญญา  ปญญาวอง 

11 PI311 อุปกรณควบคุมการเปดปดน้ําอัตโนมัติสําหรับการเกษตรใชัพลังงาน

แสงอาทิตยเคลื่อนท่ีได 

ศักดิ์สิทธิ์  แกลวกลา   

สยาม  ปนธรรม  

นงรักษ  ปญสุภารักษ   

ปราณทิพย  ชนวีรจารุณัฐ 

12 PI312 การพัฒนาชุดสแกนนิ้วสตารทมอเตอรไซคขนาด 110cc ควบคุมดวย

ระบบเกียร 

บุษกร  พิชิตกุล   

ปรินดา  ปานเพชร 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบโปสเตอร 

Poster Presentation Schedule 

กลุมส่ิงประดิษฐนวัตกรรมอาชีวศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ลําดับ รหัส หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

1 PI501 การสรางแอพพลิเคชันเพ่ือการข้ึนทะเบียนบัณฑิต          

ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 

ศศิลักษณ  ไชยตัน  

ปฏิญญา  กลิ่นหอม  

ดนัย  ทับอํ่า 

2 PI502 ระบบชุมชนอัจฉริยะ 4.0 สธุรี  แบนประเสรฐิ 

ทัตสยุ  ทบัทิมศรี 

เบ็ญจรวรรณ  บุญเสวตร

วันท่ี 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 25 

โปรแกรมนําเสนอรูปแบบโปสเตอร 

Poster Presentation Schedule

กลุมส่ิงประดิษฐนวัตกรรมอาชีวศึกษา การบัญชี/การตลาด/การจัดการสํานักงาน

ลําดับ รหัส หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

1 PI601 ศึกษาความพึงพอใจ การจัดการขยะมูลฝอยใหเกิดรายไดของโรงงาน

กําจัดขยะเทศบาลเมืองรอยเอ็ด

วิภาวดี  โพธิ์ละเดา 

นชนก ชุปวา  

สันติมา โหตระไวศยะ  

วิไลพร ธีรรัตนชูโชค 

สิรินธร  เปรมทว ี

2 PI602 การพัฒนาผลิตภัณฑเกลือสครับจากมะมวงหาวมะนาวโห กัณคริษฐา แสวงกิจ

สรรัตน  ปรีชาโชติ  

ชนิดา  เทียนทับทิม 

ประภารัตน  สมรรถสหัสชัย 

ชรินทรทิพย  เรืองสิทธิ์
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบโปสเตอร 

Poster Presentation Schedule

กลุมส่ิงประดิษฐนวัตกรรมอาชีวศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ลําดับ รหัส หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

1 PI501 การสรางแอพพลิเคชันเพ่ือการข้ึนทะเบียนบัณฑิต          

ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 

ศศิลักษณ ไชยตัน 

ปฏิญญา  กลิ่นหอม  

ดนัย ทับอํ่า 

2 PI502 ระบบชุมชนอัจฉริยะ 4.0 สุธีร แบนประเสริฐ

ทัตสยุ  ทับทิมศรี 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบโปสเตอร 

Poster Presentation Schedule 

กลุมส่ิงประดิษฐนวัตกรรมอาชีวศึกษา การบัญชี/การตลาด/การจัดการสํานักงาน 

ลําดับ รหัส หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

1 PI601 ศึกษาความพึงพอใจ การจัดการขยะมูลฝอยใหเกิดรายไดของโรงงาน

กําจัดขยะเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

วิภาวดี  โพธิ์ละเดา   

นชนก  ชุปวา   

สันติมา  โหตระไวศยะ 

วิไลพร  ธีรรัตนชูโชค   

สิรินธร  เปรมทว ี

2 PI602 การพัฒนาผลิตภัณฑเกลือสครับจากมะมวงหาวมะนาวโห กัณคริษฐา  แสวงกิจ   

สรรัตน  ปรีชาโชติ   

ชนิดา  เทียนทับทิม  

ประภารัตน  สมรรถสหัสชัย 

ชรินทรทิพย  เรืองสิทธิ์ 
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วันท่ี 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 26 

โปรแกรมนําเสนอรูปแบบโปสเตอร 

Poster Presentation Schedule 

กลุมส่ิงประดิษฐนวัตกรรมอาชีวศึกษา คอมพิวเตอรธุรกิจ/โลจิสติกส/เทคโนโลยีธุรกจิดิจิทัล 

ลําดับ รหัส หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

1 PI701 การพัฒนาระบบเบิก – จายยาหองพยาบาล กรณีศึกษา 

บริษัท แทร็กซอินเตอรเทรด จํากัด 

ธนวรรณ  กิริยะ   

ถาวร  วงคคําแกว   

สุระชัย  วิเศษโวหาร 

สุทธิดา  โคตะยันต 

2 PI702 การพัฒนาระบบลางานออนไลนสําหรับนักศึกษาฝกงาน กรณีศึกษา 

บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) 

สุธี  เกินกลาง   

อังคณา  มองกา โปโล    

ดวงใจ  สมภักดี   

ประกายแกว  วงคคําหูม 

3 PI703 การพัฒนาระบบควบคุมเวลาการจัดเก็บแผนอิเล็กทรอนิกส 

กรณีศึกษา บริษัทแคลคอมพ อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน) 

สุนิสา  อินทนิน   

อุดมลักษณ  สุวรรณัง 

สุดารัตน  ทองสุข 

4 PI704 การพัฒนาแอปพลิเคชันจัดเก็บทะเบียนสัญญาอนุญาตเก่ียวกับท่ีดินราชพัสดุ 

เขตชลประทาน กรณีศึกษา โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุร ี

บัวทิพย  ชิตรัตน   

สิริพรรณ  จันทรแสง 

5 PI705 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการการซอมบํารุง

กลองโทรทัศนวงจรปด สําหรับองคการบริหารสวนจงัหวดัสุพรรณบุร ี

กฤษณุนันท  มีสงา   

กิติพงศ  โกวิทวณิชชา 

6 PI706 กรณีศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ประปาเพ่ือชุมชน 

วิโรจน  แกวเรือง 

กานตสิรี  อูอรุณ 

7 PI707 การพัฒนากระบวนการตรวจรับวัตถุดิบดวยเครื่องมือแผนผังสายธาร

คุณคา (VSM) กรณีศึกษา บริษัท ซันแพคเกจจิ้ง (2010) จํากัด 

กรรณิกา  มานพ   

วิลาวรรณ  นอยวิจิตร 

8 PI708 เครื่องมือตรวจสอบสภาพดินผานระบบ Internet of Things (IOT) นิพาพรรณ  มลศิริ 

ณธษา  สุจิตโต 

9 PI709 การพัฒนาระบบการขายสินคาไอทีและหมึกพิมพออนไลน 

กรณีศึกษา รานเพชรดอทคอม 

เพ็ญศรี  ติฐิโต  

จตุพร  ตันติรังสี  

วัชราพร  ปนประดิษฐ 

10 PI710 การพัฒนาระบบลงทะเบียนขอใบรบัรองแพทยเพ่ือสมัครงาน 

กรณีศึกษา โรงพยาบาลเขายอย จังหวัดเพชรบุรี 

สงกรานต  ศิรินาวี   

ชัฎฎาพร  ศักดิ์จิรพาพงษ  

สุชาดา  ทรัพยมา 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบโปสเตอร 

Poster Presentation Schedule

กลุมส่ิงประดิษฐนวัตกรรมอาชีวศึกษา คอมพิวเตอรธุรกิจ/โลจิสติกส/เทคโนโลยีธุรกจิดิจิทัล

ลําดับ รหัส หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

1 PI701 การพัฒนาระบบเบิก – จายยาหองพยาบาล กรณีศึกษา 

บริษัท แทร็กซอินเตอรเทรด จํากัด

ธนวรรณ กิริยะ 

ถาวร วงคคําแกว

สุระชัย วิเศษโวหาร 

สุทธิดา  โคตะยันต 

2 PI702 การพัฒนาระบบลางานออนไลนสําหรับนักศึกษาฝกงาน กรณีศึกษา 

บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) 

สุธี  เกินกลาง 

อังคณา  มองกา โปโล     

ดวงใจ สมภักดี 

ประกายแกว วงคคําหูม 

3 PI703 การพัฒนาระบบควบคุมเวลาการจัดเก็บแผนอิเล็กทรอนิกส 

กรณีศึกษา บริษัทแคลคอมพ อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน) 

สุนิสา  อินทนิน 

อุดมลักษณ  สุวรรณัง

สุดารัตน  ทองสุข 

4 PI704 การพัฒนาแอปพลิเคชันจัดเก็บทะเบียนสัญญาอนุญาตเก่ียวกับท่ีดินราชพัสดุ 

เขตชลประทาน กรณีศึกษา โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุร ี

บัวทิพย  ชิตรัตน  

สิริพรรณ จันทรแสง 

5 PI705 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการการซอมบํารุง

กลองโทรทัศนวงจรปด สําหรับองคการบริหารสวนจงัหวดัสุพรรณบุร ี

กฤษณุนันท มีสงา 

กิติพงศ โกวิทวณิชชา

6 PI706 กรณีศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ประปาเพ่ือชุมชน 

วิโรจน แกวเรือง

กานตสิรี  อูอรุณ 

7 PI707 การพัฒนากระบวนการตรวจรับวัตถุดิบดวยเครื่องมือแผนผังสายธาร

คุณคา (VSM) กรณีศึกษา บริษัท ซันแพคเกจจิ้ง (2010) จํากัด 

กรรณิกา มานพ  

วิลาวรรณ  นอยวิจิตร 

8 PI708 เครื่องมือตรวจสอบสภาพดินผานระบบ Internet of Things (IOT) นิพาพรรณ มลศิริ  

ณธษา สุจิตโต 

9 PI709 การพัฒนาระบบการขายสินคาไอทีและหมึกพิมพออนไลน 

กรณีศึกษา รานเพชรดอทคอม 

เพ็ญศรี  ติฐิโต  

จตุพร ตันติรังสี  

วัชราพร ปนประดิษฐ 

10 PI710 การพัฒนาระบบลงทะเบียนขอใบรบัรองแพทยเพ่ือสมัครงาน 

กรณีศึกษา โรงพยาบาลเขายอย จังหวัดเพชรบุรี 

สงกรานต ศิรินาวี  

ชัฎฎาพร ศักดิ์จิรพาพงษ

สุชาดา  ทรัพยมา 

 

วันท่ี 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  27 

โปรแกรมนําเสนอรูปแบบโปสเตอร 

Poster Presentation Schedule 

กลุมส่ิงประดิษฐนวัตกรรมอาชีวศึกษา อ่ืนๆ 

ลําดับ รหัส หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

1 PI801 การพัฒนาฟลมบรรจุภัณฑชีวภาพจากหัวไชเทา รัตนา  ลานทอง   

กมลพรรณ  เรือนอินทร 

2 PI802 ผลของอุณหภูมิไพโรไลซิสตอการสังเคราะหองคประกอบของแกส

ชีวภาพจากผักตบชวา ดวยกระบวนการแกสซิฟเคชั่น 

นิมิต  กันธิยะวงค 

ชนะภัย  วิจิตรขจี 

สุกฤษฏิ์  วิชิต 

3 PI803 การพัฒนาแผนบุผนังดูดซับเสียงภายในอาคารจากวัสดุธรรมชาต ิ ทัชพงษ  จันทรลี 

ชาญ  จับฟน   

สัญญา  โพธิ์วงษ 

4 PI804 การพัฒนาผลิตภัณฑแกนสานปราการศิลปดวยเทคนิควิธีการ       

ทางศิลปะ เพ่ือเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑเครื่องจักสาน 

ปฐมพร  รื่นอน   

รัตนภูมิ  เรืองสอาด   

ปรียา  แขมโคง   

สกุลรัตน  กลัดใจบุญ 

จักรี  ติรพัฒนกบิล 

5 PI805 การพัฒนาผลิตภัณฑโจกขาวกลองหอมมะลิเสริมจิ้งหรีดผงก่ึง

สําเร็จรูป 

นภาพร  กอนมณี   

นเรศ  บางศิริ    

สมปอง  นันดี  

บันดาร  เชยชะนันท  

อัธยา  พามนตรี 

6 PI806 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑสเปรยดับกลิ่นเทาท่ี

ทําจากใบชา 

เบญจมาภรณ  อินทรพิมาย 

พิศมัย  บุณยโสภณ  

รักพงษ  ขอลือ  

ศุภกิจ  ดวงไพสิฐ   

สุนิตา  โพธื์ตาทอง 
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วันท่ี 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 28 

โปรแกรมนําเสนอรูปแบบโปสเตอร 

Poster Presentation Schedule 

กลุมส่ิงประดิษฐนวัตกรรมอาชีวศึกษา อ่ืนๆ 

ลําดับ รหัส หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

7 PI807 การพัฒนาผลิตภัณฑน้ําพริกปลาทูแบบแหง มาลัยพร  สายชมดี   

บุศรินทร  บุญกอ   

ยุภาพักตร  ประทุมมาศ 

สุนิสา  พรรณไวย   

พีรพงษ  จันเขียว 

8 PI808 สรางเรือตนแบบเรือลอกตะกอนแบบตีกวนและดูดกลับ นพพร  สุขีวัฒน 

9 PI809 การศึกษารูปแบบการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมประเภท Poshtel 

กรณีศึกษาเขตพ้ืนท่ีจังหวัด เชียงใหม 

มนทิรา  อภิรัตนโยธิน 

จุไรรัตน  เตชะสัตยา   

กนกอร  ชมชาติ   

ตะติยา  อุอ่ิม 

วันท่ี 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 29 

โปรแกรมนําเสนอรูปแบบโปสเตอร 

Poster Presentation Schedule

กลุมนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ลําดับ รหัส หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

1 PE001 ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสํานักงานบัญชีของธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในเขตอําเภอเมืองจังหวัด

หนองบัวลําภู 

ทองใหม สุรธรรม 

ทตมัล เเสงสวาง 

ฐิตารีย  ศิริมงคล

2 PE002 การนําแอพพลิเคชั่นมาใชสื่อสารภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษา

มหาสารคาม

นพมาตร  วาดเมือง

ผองศรี  บัวบุตร 

จิรภา  บุญจิรา  

ปยะนันท ประครอง 

วทัญู  เชาวพานิช 

3 PE003 การพัฒนาสื่อโมชั่นกราฟกเพ่ือการเรียนรูและปองกันโรคหลอดเลือด

หัวใจตีบ 

ศริญญา วรจันทร  

ณัฐชานันท ศรีสมบัติ  

อาณัติ เหลื่อมศรี  

ศิริวรรณ นามเทพ 

4 PE004 ผลการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพ่ือสงเสริมความสามารถ

ในการสื่อสารภาษาอังกฤษของผูเรียนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลย ี

ฤชวี ฉัตรวิริยาวงศ

5 PE005 การพัฒนาและการใชแบบฝกเสริมทักษะวิทยาการคํานวณ 

เรื่อง ข้ันตอนวิธีการแกปญหาสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จังหวัดสุราษฎรธาน ี

วุฒิสรณ ธรรมอุปกรณ 

อรอัญ ศิริรักษ

กิจจา  บานชื่น 

6 PE006 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกท่ีสงผลตอการดําเนิน

ธุรกิจท่ีพักแรมในจังหวัดชลบุรี ชวงวิกฤตการณ COVID-19 

ณิยดา  ชูวณิชชานนท 

จารุวรรณ กะวิเศษ  

พัฎฐรดา แสงศรีเรือง

7 PE007 การบริหารจัดการการบริการท่ีมีคุณภาพในโรงพยาบาลองครักษ จิรวัฒนา  แสนขาว

นลินรัตน จันทรนอย 

หทัยภัทร อินทรคํา
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วันท่ี 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส28 

โปรแกรมนําเสนอรูปแบบโปสเตอร 

Poster Presentation Schedule

กลุมส่ิงประดิษฐนวัตกรรมอาชีวศึกษา อ่ืนๆ 

ลําดับ รหัส หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

7 PI807 การพัฒนาผลิตภัณฑน้ําพริกปลาทูแบบแหง มาลัยพร สายชมดี 

บุศรินทร บุญกอ 

ยุภาพักตร  ประทุมมาศ 

สุนิสา  พรรณไวย  

พีรพงษ จันเขียว 

8 PI808 สรางเรือตนแบบเรือลอกตะกอนแบบตีกวนและดูดกลับ นพพร สุขีวัฒน 

9 PI809 การศึกษารูปแบบการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมประเภท Poshtel 

กรณีศึกษาเขตพ้ืนท่ีจังหวัด เชียงใหม 

มนทิรา อภิรัตนโยธิน 

จุไรรัตน  เตชะสัตยา  

กนกอร ชมชาติ  

ตะติยา  อุอ่ิม

 

วันท่ี 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  29 

โปรแกรมนําเสนอรูปแบบโปสเตอร 

Poster Presentation Schedule 

กลุมนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ลําดับ รหัส หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

1 PE001 ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสํานักงานบัญชีของธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในเขตอําเภอเมืองจังหวัด

หนองบัวลําภู 

ทองใหม  สุรธรรม 

ทตมัล  เเสงสวาง  

ฐิตารีย  ศิริมงคล 

2 PE002 การนําแอพพลิเคชั่นมาใชสื่อสารภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษา

มหาสารคาม 

นพมาตร  วาดเมือง  

ผองศรี  บัวบุตร   

จิรภา  บุญจิรา   

ปยะนันท  ประครอง 

วทัญู  เชาวพานิช 

3 PE003 การพัฒนาสื่อโมชั่นกราฟกเพ่ือการเรียนรูและปองกันโรคหลอดเลือด

หัวใจตีบ 

ศริญญา วรจันทร    

ณัฐชานันท ศรีสมบัติ  

อาณัติ เหลื่อมศรี   

ศิริวรรณ  นามเทพ 

4 PE004 ผลการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพ่ือสงเสริมความสามารถ

ในการสื่อสารภาษาอังกฤษของผูเรียนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลย ี

ฤชวี  ฉัตรวิริยาวงศ 

5 PE005 การพัฒนาและการใชแบบฝกเสริมทักษะวิทยาการคํานวณ         

เรื่อง ข้ันตอนวิธีการแกปญหาสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จังหวัดสุราษฎรธาน ี

วุฒิสรณ  ธรรมอุปกรณ 

อรอัญ  ศิริรักษ   

กิจจา  บานชื่น 

6 PE006 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกท่ีสงผลตอการดําเนิน

ธุรกิจท่ีพักแรมในจังหวัดชลบุรี ชวงวิกฤตการณ COVID-19 

ณิยดา  ชูวณิชชานนท 

จารุวรรณ  กะวิเศษ   

พัฎฐรดา  แสงศรีเรือง 

7 PE007 การบริหารจัดการการบริการท่ีมีคุณภาพในโรงพยาบาลองครักษ จิรวัฒนา  แสนขาว   

นลินรัตน  จันทรนอย 

หทัยภัทร  อินทรคํา 
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วันท่ี 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 30 

โปรแกรมนําเสนอรูปแบบโปสเตอร 

Poster Presentation Schedule 

กลุมนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ลําดับ รหัส หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

8 PE008 คุณภาพการบริการของพนักงานสงผลตอความพึงพอใจของผูเขาใช

บริการรานสะดวกซ้ือ : กรณีศึกษา เซเวน อีเลฟเวน (7-Eleven)  

สาขา อนุบาลมหาสารคาม (0705) 

ประทุมวรรณ  คันยุไร 

สมชาติ  สุขแสน   

ปาริชาต  เรืองฤทธิ์    

สิรินทร  เขียนสีออน   

สุภัสสร  อุนศิริ 

9 PE009 การหาคุณภาพชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร Arduino Nano  

ประกอบการเรียนการสอนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร        

รหัส 20105-2105 ดวยการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

กฤษณา  เฮ็งฉุน 

10 PE010 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการสอนท่ีมีตอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี           

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 เรื่องอากาศรอบตัวเรา 

วนิดา  อนุอินทร   

กรกนก  เกิดบุญมาก 

ณรัณ  ศรีวิหะ 

11 PE011 ปจจัยท่ีสงผลตอความคาดหวังการประกอบอาชีพในธุรกิจโรงแรม 

ของนักศึกษาแผนกโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 

จิตติมา  เกลาเกลี้ยง   

จริยาวดี  สุวรรณดิษฐกุล 

12 PE012 การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชาการออกแบบสื่อในระบบดิจิทัล 

โดยใช Google Classroom 

สุมณฑมาศ  บุตรรัก   

พัชรา  เอกสินิทธกุล 

ธรรมนูญ  เศวตสุทธิสิริกุล 

13 PE013 การสรางและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน 

วิชา การติดตั้งไฟฟา 1 รหัสวิชา 3104-2001 

ภควัชร  ใจรุง 

14 PE014 การพัฒนาสื่อการสอนชุดปฏิบัติการเก็บตัวอยางแกสสําหรับ       

งานปโตรเคมี 

สุกัญญา  แกวแสง   

เริงฤทธิ์  เวชชูศักดิ์ชัย 

วัชรพล  จันทรหอม 

15 PE015 การศึกษาความตองการ การลดข้ันตอนการทํางานของสํานักงานบัญชี

ในเขตอําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน ดวยการลดข้ันตอน   

การทํางานตามแนวคิดแบบลีน (LEAN) 

อภิญญา  เปาอินทร   

รจนา  วิ่งเดช   

กนกวรรณ  แสนสุรินทร 

ฉลวยสิริ  สิริรัตนากุล  

กาญจนา  สุขแสงรัตน 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบโปสเตอร 

Poster Presentation Schedule 

กลุมนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ลําดับ รหัส หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

16 PE016 การสรางชุดการสอน วิชาเครื่องจักรกลไฟฟา (18-4104-2402)     

ตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ตอเนื่อง) 

พุทธศักราช 2563 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 

คมสัน  กลางแทน 

ทัดดาว  ชื่นดวง 

17 PE017 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดควบคุม Smart Farm 

ดวย Application Blynk 

นรทั  พูนเพ่ิมสุขสมบัติ  

กฤษณา  เฮ็งฉุน   

ศักดิ์วิชิต  ม่ันคง   

สมศักดิ์  สมบูรณ 

18 PE018 การพัฒนาเว็บไซตสั่งอาหาร รานอาหารกังหัน จังหวัดเลย อัญชลี  บุญฤทธิ์  

กตัญู  คําทา  

ประจติร  เลขตะระโก 

บังอร  เลขตะระโก  

รุงนภา  อัศวภูมิ 

19 PE019 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนยุคใหมดวยเทคโนโลยี

ออนไลนเพ่ือสนับสนุนการเรียนรูระดับอาชีวศึกษา ในชวง         

การแพรระบาดของโรคโควิด-19 

สมัย  สีลาดเลา   

กนกกาญจน  แสนสุวรรณ 

ดวงเนตร  ยศคําลือ   

สมปรารถนา  ศรีรัมย 

20 PE020 การสรางสื่อ Animation เรื่องการทําความสะอาดหองพักในโรงแรม ทิพวรรณ  บัวอินทร  

ชลาทิพย  คงเทพ 

21 PE021 ผลของการจัดการเรียนรูแบบโฟนิกสผสมผสานการสอนแบบทองจํา

คําศัพทท่ีมีตอทักษะการอานออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียน     

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 

ชวัลลักษณ  พิทักษ   

ปรางทิพย  สุขสะอาด 

สุวิมล  เดนสุนทร 

22 PE022 การสรางอุปกรณชวยขนยายสิ่งของเคลื่อนท่ีอัตโนมัติตามตําแหนง 

GPS ผานแอปพลิเคชันบนระบบแอนดรอยด 

กัญญภัคญา  อินนุรักษ  

สุนารี  ขุนณรงค   

นุชจรีย  เมืองรมย 

พรรณสุภา  พอธานี 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบโปสเตอร 

Poster Presentation Schedule 

กลุมนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ลําดับ รหัส หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

23 PE023 การศึกษาระดับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือบานจัดสรรของ

โครงการหมูบานหรรษา 

ชลธิดา  โพธิสา   

พรรณณิภา  บุษบา   

ณัทญา  ญาณพลดิลก 

24 PE024 การสรางและหาคุณภาพชุดจําลองระบบกระจายเสียงแบบ VoIP ประสิทธิ์  ภูมิภาค  

กุศล  อินทรทองหลาง 

ดํารัส  คําเมืองใหม   

กวิน  พุทธรวี  

สมชาย  ซ่ือตรง 

25 PE025 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะ            

เรื่องพุทธประวัติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียน      

บานคลองปญญา อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 

จุไรรัตน  จิตจํา   

กนกพรรณ  พ่ึงถ่ิน 

ณรัน  ศรีวิหะ 

26 PE026 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชกิจกรรมกลุมสัมพันธ         

ในการจัดการเรียนรู วิชาวงจรไฟฟากระแสตรงของนักเรียน    

ระดับชั้น ปวช. 1 สาขาวิชาไฟฟากําลัง วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี 

ณัฐชยา  มูลอาย   

ฉัตรสุดา  พรหมเพชร 

ดวงตา  อินทรนาค 

27 PE027 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดวยการสอนแบบบูรณาการ      

วิชา การจัดการซัพพลายเชน เรื่อง องคประกอบของซัพพลายเชน  

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปท่ี 1 

นวพร  สิมะวัฒนา 

ชัยวัสส  ติวสรอย

รณรงค  มั่นสาย 

28 PE028 ความสัมพันธระหวางแนวปฏิบัติท่ีดีทางการบัญชีกับคุณภาพขอมูล

ทางบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 

ฤทัยชนก  มงคลเสริม 

สุพรรณี  จันทะเกิด    

พนาวัลย  ชูศรีพัฒน  

จินตนา  คําทอง   

พรรทิพย  ฤทธิ์เต็ม 

29 PE029 การพัฒนาทักษะการพูดสนทนาภาษาอังกฤษ โดยใชชุดการสอน

ออนไลน ตามกรอบ มาตรฐาน ซีอีเอฟอาร 

วราพร  สิมมา 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบโปสเตอร 

Poster Presentation Schedule 

กลุมนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ลําดับ รหัส หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

30 PE030 การพัฒนาเทมเพลตสําเร็จรูปโปรแกรมเวิรดเพรสสําหรับสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

เผด็จ  อํ่านาเพียง   

ชญานิตย  ภาสวาง   

อัจฉรา  กองพลพรหม   

มัธยม  ออนจันทร   

บังอร  พลมิตร 

31 PE031 การสรางสื่อการสอนดิจิทัลคอนเทนทบนอุปกรณคอมพิวเตอรพกพา 

วิชาคอมพิวเตอรกราฟก 

อธิพงศ  วงศกวีวิทย  

ธัญญารัตน  โรจนชนะพลภัทร

เบญจมาศ  โพธิกําพล 

กรรณิกา  ดาวดวงนอย 

32 PE032 การศึกษาระบบการควบคุมภายในท่ีมีตอผลการดําเนินงานของ    

กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตชุมชน บานคายทะยิง ตําบลหินดาด 

อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

สุภาพร  แจมศรี   

นารีรัตน  เทศสูงเนิน 

พัฒนีย  พรหมสุทธิ์ 

33 PE033 การใชระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ของบริษัทจํากัด ในเขต

อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 

อารยา  เจริญพร   

พรทิพย  อัยวรรณ  

กนกพร  งามเลิศ 

34 PE034 การศึกษาคุณสมบัติท่ีพึงประสงคของนักบัญชีในการใหบริการ      

ของสํานักงานบัญชีในจังหวัดนครนายก 

ดวงพร  ราษฎรเจริญ  

บัณฑิตา  รอดตุม   

เข็มพร  ศรีมงคล 

กนกพร  หมอกขุนทด 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบโปสเตอร 

Poster Presentation Schedule 

กลุมนวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ลําดับ รหัส หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

1 PM001 คุณสมบัติเจาท่ีงานบัญชีตามความตองการของสถานศึกษาในสถาบัน

การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

เพทาย  เพียรทอง   

มนตรี  สุทธิเมธากุล   

อรศิริ  ศรีนครดี   

จิราพัชร  นาคํา   

ธวัชชัย  สุพรม 

2 PM002 กลยุทธทางการตลาดของผูประกอบการไมดอกไมประดับ : 

กรณีศึกษา หมูบานดงบัง อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 

นิภาพร  มีชํานาญ 

3 PM003 การประเมินโครงการควบคุมการผลิตและบํารุงรักษาระบบประปา

ชุมชน (บูรณาการรวมกับโครงการ Fix it center) 

สมชาย  ธํารงสุข   

วิรัตน  เศรษฐสถาพร   

กิตติวิทย  บุญศิริ 

4 PM004 การศึกษาความพึงพอใจในการจัดประชุมทางไกลผานระบบ

อิเล็กทรอนิกสภายใตสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019      

(โควิค - 19) ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 

ประชิต  รัตนพลแสน   

ปริยาภัทร  ศรีเพชร   

จุฑารัตน  สมบูรณธรรม 

5 PM005 การศึกษาความพึงพอใจของสถานศึกษาท่ีมีตอการใชคูมือการ

บริหารงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณโรคติดเชื้อไวรัส   

โคโรนา 2019 (โควิค - 19) ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 

ทรงพล  ถนอมวงษ   

ปริยาภัทร  ศรีเพชร   

จุฑารัตน  สมบูรณธรรม 

6 PM006 ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีภาษีอากร                

ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ดารุณี  ธรรมประวัติ   

มลิวรรณ  ศรีมงคล   

วิสาขรัตน  ภวภูตานนท ณ  มหาสารคาม   

วิไลลักษณ  เทพหัสดิน ณ อยุธยา   

นันทิยา อังกุรวัฒนานุกูล 

7 PM007 การศึกษาปจจัยท่ีเก่ียวของกับอาชีพการดูแลผูสูงอายุ ณรงค  เกษตรภิบาล   

พัตรพิมล  เสาวคนธ   

อุมาพร  มนยฤทธิ์ 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบโปสเตอร 

Poster Presentation Schedule 

กลุมนวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ลําดับ รหัส หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

8 PM008 การบริหารจัดการระบบแมชชีนวิชั่น ของ บริษัท เท็นมะ        

(ประเทศไทย) จํากัด 

ณัฐิวรรณ  มณีกาญจน   

ชญานุช  โอภาษี   

นิภาพร  มีชํานาญ 

9 PM009 การพัฒนาคุณภาพการจัดเก็บเอกสารของหนวยงานบัญชี สโตร     

โดยใชคูมือหลักการจัดการ 5ส. กรณีศึกษา บริษัทอินเตอร อิสเทิรน 

คอนเทนเนอร จํากัด 

อุษชา  เถียรตระกูล   

นิภาพร  มีชํานาญ   

สุพัตร  เครือแปน 

10 PM010 การพัฒนาการบริหารจัดการของผูบริหารวิสาหกิจชุมชนในเขต  

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ดวงพร  ราษฎรเจริญ   

ศิริพงศ  ฟองสันเทียะ   

ณัฐวุฒิ  ผุยพรม 

11 PM011 การศึกษาปจจัยท่ีเก่ียวของกับอาชีพการซอมบํารุงรักษาอุปกรณ

ทางการแพทย 

จิระพงษ  จันทรประเสริฐ   

พัตรพิมล  เสาวคนธ   

วิภารัตน  ธานีรัตน 

12 PM012 การจัดการโลจิสติกสของตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ บุศรินทร  บุญกอ 

13 PM013 การลดความสูญเปลาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิต    

เสาเข็มเจาะ กรณีศึกษา นครทองเสาเข็มเจาะ จังหวัด ชลบุร ี

ไพลิน  เลิศพิมลพันธ   

บุญชนะ  สุรกานนท   

ปภาวรินท  เศรษฐไตรรัตน 

14 PM014 การพัฒนาแอปพลิเคชั่นรายงานขอมูลการนิเทศนักศึกษา          

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

ฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ดวย GLIDE 

อรรณพ  เรืองยศจันทนา  

พันภพัสสา  รัตนรุงเรือง, 

สุภาพรรณ  มาลัย 

15 PM015 การศึกษา คุณสมบัติท่ีพึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา           

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ดานพาณิชยนาวี       

ตามความตองการของสถานประกอบการในเขตกรุงเทพฯ            

และภาคตะวันออก 

ยศพนธ  อินทรจันทร   

ภัทราภรณ  สายวิจิตร  

จตุรงค  พึงจักคลี่ 

16 PM016 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการทําวิจัย          

ของคณาจารย ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 

ศิริ  จันบํารุง   

กิจจา  บานชื่น   

อนันต  พิมพโตง 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบโปสเตอร 

Poster Presentation Schedule 

กลุมนวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ลําดับ รหัส หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

8 PM008 การบริหารจัดการระบบแมชชีนวิชั่น ของ บริษัท เท็นมะ        

(ประเทศไทย) จํากัด 

ณัฐิวรรณ  มณีกาญจน   

ชญานุช  โอภาษี   

นิภาพร  มีชํานาญ 

9 PM009 การพัฒนาคุณภาพการจัดเก็บเอกสารของหนวยงานบัญชี สโตร     

โดยใชคูมือหลักการจัดการ 5ส. กรณีศึกษา บริษัทอินเตอร อิสเทิรน 

คอนเทนเนอร จํากัด 

อุษชา  เถียรตระกูล   

นิภาพร  มีชํานาญ   

สุพัตร  เครือแปน 

10 PM010 การพัฒนาการบริหารจัดการของผูบริหารวิสาหกิจชุมชนในเขต  

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ดวงพร  ราษฎรเจริญ   

ศิริพงศ  ฟองสันเทียะ   

ณัฐวุฒิ  ผุยพรม 

11 PM011 การศึกษาปจจัยท่ีเก่ียวของกับอาชีพการซอมบํารุงรักษาอุปกรณ

ทางการแพทย 

จิระพงษ  จันทรประเสริฐ   

พัตรพิมล  เสาวคนธ   

วิภารัตน  ธานีรัตน 

12 PM012 การจัดการโลจิสติกสของตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ บุศรินทร  บุญกอ 

13 PM013 การลดความสูญเปลาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิต    

เสาเข็มเจาะ กรณีศึกษา นครทองเสาเข็มเจาะ จังหวัด ชลบุร ี

ไพลิน  เลิศพิมลพันธ   

บุญชนะ  สุรกานนท   

ปภาวรินท  เศรษฐไตรรัตน 

14 PM014 การพัฒนาแอปพลิเคชั่นรายงานขอมูลการนิเทศนักศึกษา          

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

ฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ดวย GLIDE 

อรรณพ  เรืองยศจันทนา  

พันภพัสสา  รัตนรุงเรือง, 

สุภาพรรณ  มาลัย 

15 PM015 การศึกษา คุณสมบัติท่ีพึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา           

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ดานพาณิชยนาวี       

ตามความตองการของสถานประกอบการในเขตกรุงเทพฯ            

และภาคตะวันออก 

ยศพนธ  อินทรจันทร   

ภัทราภรณ  สายวิจิตร  

จตุรงค  พึงจักคลี่ 

16 PM016 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการทําวิจัย          

ของคณาจารย ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 

ศิริ  จันบํารุง   

กิจจา  บานชื่น   

อนันต  พิมพโตง 
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โปรแกรมนําเสนอรูปแบบโปสเตอร 

Poster Presentation Schedule 

กลุมนวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ลําดับ รหัส หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

17 PM017 การจัดการกลยุทธการตลาดสําหรับรานกาแฟทองถ่ินท่ีจําหนาย     

ในพ้ืนท่ี อําเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

สวิดี  วัฒนะบุตร   

อุบลวดี  โลสุวรรณ   

ทัศนีย  แกวสมนึก 

18 PM018 การศึกษาเว็บไซตการทองเท่ียวเชิงเกษตรในกลุมอําเภอบางคลา 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ราชวัลลภ  ลําพูน   

สุภาพ  บุญมี  

ศศิราภัคญ  วศิรวงศ 

19 PM019 ความสัมพันธของสมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหมท่ีมีผลตอ

ความสําเร็จในการทํางานของผูปฏิบัติงาน ทางดานการเงินและบัญชี

สังกัดองคการปกครองสวนทองถ่ิน ในอําเภอเมืองหนองคาย     

จังหวัดหนองคาย 

ธราวรินทร  เทือกประเสริฐ  

จิราพร  จังพล   

สุวนันท  ปานพิมพ   

พัณณิตา  หอมเย็น 

20 PM020 การศึกษาความตองการเปดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตหรือสายปฏิบัติการ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 

เบ็ญจวรรณ  บุญเสวตร 

21 PM021 กลยุทธการบริหารจัดการสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม                          

ของวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี เพ่ือพัฒนาศักยภาพสู             

วิทยาลัยนวัตกรรม 

สิรวิชญ  ธนเศรษฐวงศ 
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Poster Presentation Schedule

กลุมนวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

ลําดับ รหัส หัวเรื่อง ผูนําเสนอ 

17 PM017 การจัดการกลยุทธการตลาดสําหรับรานกาแฟทองถ่ินท่ีจําหนาย     

ในพ้ืนท่ี อําเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

สวิดี  วัฒนะบุตร 

อุบลวดี โลสุวรรณ 

ทัศนีย  แกวสมนึก

18 PM018 การศึกษาเว็บไซตการทองเท่ียวเชิงเกษตรในกลุมอําเภอบางคลา 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ราชวัลลภ  ลําพูน

สุภาพ บุญมี 

ศศิราภัคญ วศิรวงศ 

19 PM019 ความสัมพันธของสมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหมท่ีมีผลตอ

ความสําเร็จในการทํางานของผูปฏิบัติงาน ทางดานการเงินและบัญชี

สังกัดองคการปกครองสวนทองถ่ิน ในอําเภอเมืองหนองคาย 

จังหวัดหนองคาย

ธราวรินทร  เทือกประเสริฐ 

จิราพร จังพล  

สุวนันท ปานพิมพ 

พัณณิตา  หอมเย็น 

20 PM020 การศึกษาความตองการเปดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตหรือสายปฏิบัติการ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 

เบ็ญจวรรณ บุญเสวตร 

21 PM021 กลยุทธการบริหารจัดการสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม 

ของวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี เพ่ือพัฒนาศักยภาพสู

วิทยาลัยนวัตกรรม 

สิรวิชญ ธนเศรษฐวงศ 
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การออกแบบเครื่องกลั่นทินเนอร์สำหรับใช้ล้างอุปกรณ์พ่นสี 
Design of a Thinner Distiller for Washing Paint Spray Equipment 

สมชาติ บุญศรี1* นันทปรีชา สิงห์ทอง2* สุพิชัย แสงสุวรรณ 3 
ปณิตพล พัชโรรส4 สุพจน์ ทางเณร5 

Somchat Boonsri1* Nanthapreecha Singthong2 Suphichai Sangsuwan3 
Panitpol Patcharoros4 Supot Thangnen5

*1 3 สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคอตุสาหกรรมยานยนต์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง  1
 4สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี สถานบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 

5 สาขาวิชาเครื่องกล วิทยาลยัเทคนิคธัญบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 
*1  3Department of Automotive Technology, Automotive Industry Technical College, Institute of Vocational

Education: Central Region 1 
5 Department of Automotive , Nonthaburi Technical College , Institute of Vocational Education: Central Region 1 
5 Department of Mechanic, Thanyaburi technical college, Institute of Vocational Education: Central Region 1 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นการออกแบบและศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องกลั่นทินเนอร์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์  
1) เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องกลั่นทินเนอร์ 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องกลั่นทินเนอร์ และ 3) เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อคุณภาพของทินเนอร์ที่กลั่นได้ การดำเนินการวิจัยเริ่มจากการออกแบบ การสร้างเครื่องกลั่น 
ทินเนอร์ขนาด 7 ลิตร ให้ความร้อนโดยขดลวดความรอ้นขนาด 1,500 วัตต์ แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ ดำเนินการศึกษาการกลัน่
ทินเนอร์ที่ผ่านการล้างกาพ่นสีแล้ว โดยอุณหภูมิที่ใช้ในการกลั่นแตกต่างกัน 3 ระดับ คือ 60 80  และ 100 องศาเซลเซียส 
และเวลาในการกลั่นที่ 30 และ 60 นาที กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ ผู้เ ช่ียวชาญสาขาช่างยนต์ ด้านตัวถังและสีรถยนต์ 
แผนการทดลองโดยกำหนดอุณหภูมิที่ใช้ในการกลั่นแตกต่างกัน 3 ระดับ คือ 60 80  และ 100 องศาเซลเซียส เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ เครื่องกลั่นทินเนอร์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ผลการวิจัย พบว่า สภาวะการกลั่นทินเนอร์ที่เห มาะสมที่สุด คือ 
การกลั่นที่ใช้อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส และเวลา 60 นาที ซึ่งทำให้ได้ปริมาณทินเนอร์มากที่สุดถึงร้อยละ 66  โดยปริมาตร 
และยังสามารถใช้งานได้จริงเมื่อทำการกลั่นทินเนอร์ที่ปริมาณ 4 ลิตร ใช้เวลาต่อเนื่อง 4 ชั่วโมง มีค่าใช้จ่ายในการกลั่นเพียง 
23 บาทต่อครั้ง นอกจากน้ีแล้วทินเนอร์ที่กลั่นได้ยังมีคุณภาพในการล้างอุปกรณ์พ่นสีได้ในระดับดีเมื่อเทียบกับทินเนอร์ที่ยังไม่
ผ่านการใช้งาน ที่สำคัญนอกจากจะสามารถนำทินเนอร์ที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ได้ ยังช่วยลดการปลดปล่อยมลพิษสู่ธรรมชาติได้ด้วย 

คำสำคัญ : เครื่องกลั่นทนิเนอร์, ถังต้มทินเนอร์, ถังกลั่นทินเนอร ์

OI101
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การทดสอบประสิทธิภาพการใช้น้ำมันเช้ือเพลิงในรถประหยัดน้ำมันฮอนด้า เวฟ 110 ไอ 
A Study on a Fuel-Efficient of Eco Motorcycle, Honda Wave 110i  

ฉัตรชัย ม่วงประเสริฐ1* อุดม หิรัญพันธุ์2 กฤษณพงษ์ แสงแก้ว3  
Chatchai Muangparsert1* Udom Hiranphan2 Kritsanapong Saengkaew3 

*1 สาขาวิชาเทคโนโลยยีานยนต์ วทิยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
 2 สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
3 สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

*1 Department of Automotive Technology, Prachuap Khiri Khan Technical College Institute of Vocational
Education: Central Region 5 

 2 Department of Automotive Technology, Wang Klai Kangwon Vocational College Institute of Vocational 
Education: Central Region 5  

3 Department of Automotive Technology, Samut Songkhram Technical College Institute of Vocational 
Education: Central Region 5 

บทคัดย่อ 

 การทดสอบประสิทธิภาพการใช้น้ำมันเช้ือเพลิงในรถประหยัดน้ำมันฮอนด้า เวฟ 110 ไอ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและ
สร้างรถประหยัดน้ำมันฮอนด้า หาประสิทธิภาพของรถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงฮอนด้า โดยทดลองกับรถจักรยานยนต์ดัดแปลง
สภาพตามกติกาที่ใช้ในการแข่งขัน Honda Eco Mileage Challenge ประเภทรถตลาด นำไปทดสอบกับน้ำมันเชื ้อเพลิง 
4 ชนิดและคำนวณประสิทธิภาพการใช้น้ำมัน 1 ลิตรต่อระยะทางที่ขับได้ ผลการทดสอบประสิทธิภาพของรถประหยัดน้ำมัน
เชื้อเพลิงฮอนด้า พบว่า น้ำมันเชื้อเพลิง E20 อัตราการสิ้นเปลือง 204.260 กิโลเมตรต่อลิตร น้ำมันเช้ือเพลิง E85 อัตราการ
สิ้นเปลือง 146.352 กิโลเมตรต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 91 อัตราการสิ้นเปลือง 137.121 กิโลเมตรต่อลิตร และแก๊สโซฮอล์ 95 
อัตราการสิ้นเปลือง 131.679 กิโลเมตรต่อลิตร สรุปได้ว่าน้ำมันเชื้อเพลิง E20 มีประสิทธิภาพในการประหยัดน้ำมันมากที่สุด 
รองลงมาเป็น E85 แก๊สโซฮอล์ 91 และแก๊สโซฮอล์ 95 ตามลำดับ  

คำสำคัญ : รถประหยัดนำ้มันฮอนด้า, ประสิทธิภาพการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง, อัตราการสิ้นเปลือง 

OI102
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การออกแบบและสร้างเครื่องอัดรีดจัดทรงแหนบสำหรับรถยนต์กระบะอเนกประสงค์ 
 Designing and Creating a Leaf Spring Extruder for a Multi-Purpose  

Pickup Truck 
 

ฉัตรชัย ม่วงประเสริฐ1* อภิชาติ สร้อยระย้า2 อดิศักดิ์ ภู่ระย้า3  
Chatchai Muangparsert1* Apichart Soiraya2 Adisak Phuraya3 

*1,2 สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5  
3 สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วทิยาลัยเทคนิคเพชรบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5  

*1,2 Department of Automotive Technology, Prachuap Khiri Khan Technical College, Institute of Vocational 
Education: Central Region 5 

3 Department of Automotive Technology, Phetchaburi Technical College, Institute of Vocational Education: 
Central Region 5 

 
บทคัดย่อ 

 
 การออกแบบและสร้างเครื่องอัดรีดจัดทรงแหนบสำหรับรถยนต์กระบะอเนกประสงค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและ
สร้างเครื่องอัดรีดจัดทรงแหนบสำหรับรถยนต์กระบะอเนกประสงค์ หาประสิทธิภาพและหาค่าความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
เครื่องอัดรีดจัดทรงแหนบสำหรับรถยนต์กระบะอเนกประสงค์ โดยทดสอบ เปรียบเทียบการใช้งานกับแท่นอัดไฮดรอลิกด้วย
จำนวนคนแบบเดิม กับการใช้เครื่องอัดรีดจัดทรงแหนบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ผลการออกแบบและสร้างเครื่องอัดรีดจัดทรงแหนบ
สำหรับรถยนต์กระบะอเนกประสงค์ พบว่า สามารถนำไปใช้งานได้ตามสภาพจริง ผลการทดสอบประสิทธิภาพกำหนดตัวแปร
กรณีที่ 1 ใช้อัดรีดจัดทรงแหนบให้มีความสูงลดลงกว่าเดิม 2 นิ้ว ใช้เวลาเฉลี่ย 9.236 นาที ซึ่งน้อยกว่าใช้วิธีการแบบเดิม  
คิดเป็นร้อยละ 39.12 ผลการทดสอบประสิทธิภาพกำหนดตัวแปร กรณีที่ 2 ใช้อัดรีดจัดทรงแหนบทีละแผ่นใช้เวลาเฉลี่ย 
2.846 นาที ซึ่งน้อยกว่าใช้วิธีการแบบเดิม คิดเป็นร้อยละ 56.15 เง่ือนไขการทดลองทั้ง 2 กรณี ใช้จำนวนพนักงานลดลงร้อยละ 50 
และผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานด้านการออกแบบ ด้านการพัฒนาและด้านการใช้งาน มีระดับความพึงพอใจ         
โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์มาก  
 
คำสำคัญ : เครื่องอัดรีด, การจัดทรงแหนบ, รถยนต์กระบะอเนกประสงค ์
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การอบแห้งกล้วยน้ำว้าโดยใช้พลังงานความร้อนจากไอน้ำ 
Drying of Bananas Using Energy from Steam Dryer System  

 
อุทัย พานกุล 1* วีรพัฒน์  นามปญัญา2 สุริยา ขจรจิต3 

U-Thai Pankul1* Weeraphat Nampanya2 Suriya Khajohnjit3 

*1สาขาวิชาเครื่องกล วิทยาลยัเทคนิคร้อยเอ็ด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3  
2สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3  
3สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3  

  *1 Department of Mechanical, Roi Et Vocational College, Institute of Vocational Education: Northeastern 
Region 3 

2 Department of Production Technology, Khonkaen Vocational College, Institute of Vocational Education: 
Northeastern Region 3 

3 Department of Production Technology, Kalasin Vocational College, Institute of Vocational Education: 
Northeastern Region 3 

 
บทคัดย่อ 

 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาระบบตู้อบแห้งพลังงานไอน้ำด้วยการถ่ายเทความร้อนแบบอิสระ 2) เพื่อหา
ประสิทธิภาพของตู้อบแห้งพลังงานไอน้ำที่ใช้อบแห้งด้วยการพาความร้อนอิสระ 3) เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาในการอบแห้ง
กับน้ำหนัก การวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยเชิงทดลองใช้กล้วยน้ำว้าครั้งละ 50 กิโลกรัมต่อครั้ง ทำการอบแห้งที่ความดันไอน้ำ 3 ระดับ 
เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ ตู้อบแห้งที่สร้างขึ้นและแบบบันทึกการทดลอง ผลการวิจัย 1) ระบบตู้อบแห้งประกอบด้วยหม้อไอน้ำ
ขนาดความจุ 200 ลูกบาศก์เมตร ตู้อบแห้งขนาด 0.75 ลูกบาศก์เมตร ทำจากเหล็กสแตนเลสหุ้มฉนวนป้องกันความร้อน ติดตั้ง
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนด้านล่างแบบสลับท่อขนาด 0.6 เมตร x 0.8 เมตร ติดตั้งท่อสแตนเลส เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.54 
เซนติเมตร ระบายความร้อนแบบเกลียวและจัดวางท่อ 2 แถว 2) ทดลองที่ความดันไอน้ำ 0.5, 1 และ 1.5 บาร์ ไหลผ่านตู้อบแห้ง
เพื่อแลกเปลี่ยนความร้อนกับกล้วยน้ำว้า โดยการพาความร้อนแบบอิสระ ซึ่งในการอบแห้งสภาวะที่เหมาะสม คือ ความดันไอน้ำที่ 
1 บาร์ อุณหภูมิภายในตู้อบแห้ง 70-75 องศาเซลเซียส ส่วนการอบแห้งที่ความดันไอน้ำที่ 0.5 บาร์ อุณหภูมิในตู้อบแห้ง 65-70  
องศาเซลเซียส จะใช้เวลาในการอบแห้งนาน ผิวของกล้วยจะมีสีเหลืองยังไม่เป็นที่ต้องการของตลาด และความดันไอน้ำที่ 1.5 บาร์ 
อุณหภูมิในการอบแห้ง 75-80 องศาเซลเซียสกล้วยมีสีน้ำตาลเข้ม มีผิวเหี่ยวย่น 3) เปรียบเทียบระยะเวลาการอบแห้งกับ
น้ำหนัก ที่ระดับความดันไอน้ำ 0.5 บาร์ ใช้เวลา 10 ชั่วโมง น้ำหนัก 29.50 กิโลกรัม ที่ระดับความดันไอน้ำ 1 บาร์ เวลา 9 ชั่วโมง 
น้ำหนัก 28.40 กิโลกรัม และระดับท่ีความดันไอน้ำ 1.5 บาร์ เวลา 8 ช่ัวโมง น้ำหนัก 28.00 กิโลกรัม ตามลำดับ 

 
คำสำคัญ : การอบแห้ง, ตู้อบ, ไอน้ำ, การพาความร้อนแบบอสิระ 
 
 
 
 

OI104 

การอบแห้้งกล้วิยีนำ�าว้ิาโดัยีใชุ้พลังงานควิามร้อนจากไอนำ�า

วัันท่ี่� 29 - 30 ตุุลาคม 2564 ผ่่านส่ื่�ออิเล็กที่รอนิกส์ื่40

5th National Conference on Vocational Education Innovation and Technology

การประชุุมวิิชุาการเทคโนโลยีีและนวัิตกรรมอาชีุวิศึึกษา ระดัับชุาติ ครั�งที� 5 OI104



 
 

วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 41  

การออกแบบและสร้างเครื่องผลิตชีสเชค 
Design and Creating a Cheese Shake Machine 

 
กรรณิการ์ อมรวาทิน1*  วิระศักดิ์ วัตถุ2 

Kannika Amornwathin 1*   Wirasak Wattu2 

*1สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5  
2สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5  

*1 Department of Automotive Technology, Prachuap Khiri Khan Technical College, Institute of Vocational 
Education: Central Region 5 

2 Department of Electronics Technology, Phetchaburi Technical College, Institute of Vocational Education: 
Central Region 5 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจ ัย เร ื ่อง ออกแบบและสร้างเครื ่องผลิตชีสเชค มีว ัตถุประสงค์เพื ่อออกแบบและสร้างเครื ่องผลิตชีสเชค  
หาประสิทธิภาพเครื่องผลิตชีสเชคและหาค่าความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่องผลิตชีสเชค เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  
เครื่องผลิตชีสเชค แบบประเมินประสิทธิภาพและแบบหาความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่องผลิตชีสเชค ผลการวิจัย พบว่า 
เครื่องผลิตชีสเชคมีผลการทดสอบประสิทธิภาพโดยวิธีแบบเดิมซึ่งใช้คนในการผลิตกับเครื่องผลิตชีสเชค เมื่อทดลองจับเวลา  
1 นาที กรรมวิธีการผลิตแบบเดิมได้จำนวน 9 ชิ้น และเมื่อใช้เครื่องผลิตชีสเชคได้จำนวน 45 ชิ้น สรุปได้ว่าเครื่องผลิตชีสเชคที่ 
ออกแบบและสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเพิ่มจำนวนได้มากกว่าวิธีแบบเดิม 5 เท่า และผู้ใช้งานมีความพึงพอใจด้านการใช้งาน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

 
คำสำคัญ : ชีสเชค, ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OI105 

วัันท่ี่� 29 - 30 ตุุลาคม 2564 ผ่่านส่ื่�ออิเล็กที่รอนิกส์ื่ 41

5th National Conference on Vocational Education Innovation and Technology

การประชุุมวิิชุาการเทคโนโลยีีและนวัิตกรรมอาชีุวิศึึกษา ระดัับชุาติ ครั�งที� 5 OI105



 

42                                                             วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

เครื่องเป่าทำความสะอาดไส้กรองอากาศรถยนต์ 
Air Filter Cleaning Machine   

 
สมบัติ อาสนานิ1* กฤษดา พันธศรี2 พรเทพ เด่นดวง3  ชินภัทร แก้วโกมินทวงษ์4 อนุสรณ์ ตวงกระสินธุ์5  

Sombat Arsanani1* Kritsada Phanthasri 2 Pornthep Denduang3  
Chinnapat kaewgominthawong 4 Anusorn Tuangkrasin5  

*1 2 3 4 5 สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
*1 2 3 4 5 Department of Mechanical Technology, Nongkhai Technical College, Institute of Vocational 

Education: Northeastern Region 1 
 

บทคัดย่อ 
 

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องเป่าทำความสะอาดไส้กรองอากาศรถยนต์ เพื่อหาประสิทธิภาพ 
การใช้งานเครื่องเป่าทำความสะอาดไส้กรองอากาศรถยนต์ ผลการดำเนินการ พบว่า ออกแบบและสร้างเครื่องเป่าทำความสะอาด
ไส้กรองอากาศรถยนต์ มีลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยมขนาด 51 x 51 x 152 เซนติเมตร มีประตู เปิด–ปิด ทำด้วยแผ่นพลาสติกใส 
ด้านในมีพัดลมดูดฝุ่นละอองและถุงกักเก็บฝุ่นละอองและมีฐานยึดไส้กรองอากาศที่สามารถหมุนรอบแกนได้ 360 องศา ผลการ
หาประสิทธิภาพซึ่งได้ทำการทดลองกับรถยนต์กระบะยี่ห้อ Toyota รุ่น Vigo กำหนดแรงดันลมที่ 3 บาร์ 5 บาร์ และ 7 บาร์ พบว่า 
ที่แรงดัน 7 บาร์นั้นมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด ค่าเฉลี่ยน้ำหนักกรองอากาศก่อนเป่าทำความสะอาด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 711 กรัม และค่าเฉลี่ยที่เป่าทำความสะอาดไส้กรองอากาศรถยนต์โดยใช้ เครื่องเป่าทำความสะอาดไส้กรองอากาศ
รถยนต์แล้ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 698 กรัม และไส้กรองอากาศรถยนต์ มีค่าเฉลี่ยน้ำหนักลดลงที่ 13 กรัม ซึ่งจะมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียง
กับรถยนต์ใหม่มากที่สดุ  
 
คำสำคัญ : กรองอากาศรถยนต์, ระบบนิวแมติกส์, ประสิทธิภาพ             
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การพัฒนาเครื่องสับหญ้าเนเปียร์ 
Development of a Napier Grass Chopper 

 
สุรชาติ ปะวะละ1* สายชล ปัญจมาตย์2 ภักดี ดำเนินผล3 อดิศร อุทัยแพน4 พนม ทิพย์เหลือง5 
Surachati Pawala1* Saichon Panjamat2 Phakdee Damnernpho3 Adisorn Uthaipan4         

Phanom Thiplueang 5 
*1 2 3 4 5 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเช่ือม วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3  

*1 2 3 4 5 Department of Welding Technology, Mahasarakham Technical College, Institute of 
Vocational Education: Northeastern Region 3 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัย เรื่อง การออกแบบและสร้างเครื่องสับหญ้าเนเปียร์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อการออกแบบและสร้างเครื่องสับหญ้าเนเปียร์
และทดสอบประสิทธิภาพ ในชุมชนบ้านสมศรี ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ภายใต้ระเบียบวิธีวิจัยแบบ
ผสานวิธี โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าผู้เชี่ยวชาญทั้ง 9 ท่าน มีความคิดเห็นด้านการ
ออกแบบและสร้างเครื่องสับหญ้าเนเปียร์สอดคล้องกันทุกประเด็นและผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานโดยรวมอยู่ใน
ระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และบทสรุปของงานวิจัยในครั้งนี้ คือ 
เข้าใจภูมิปัญญา เข้าถึงองค์ความรู้เทคโนโลยีและร่วมกันพัฒนานวัตกรรมเพื่อการประกอบอาชีพของคนในชุมชน 
 
คำสำคัญ : การออกแบบและสร้าง, เครื่องสับหญ้าเนเปียร ์
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อุปกรณ์จับยึดเข็มกระทุ้งแม่พิมพ์สำหรับเครื่องเจียระไนราบ 

Jig and Fixture for Ejector Pin with Surface Grinders 
 

สมรรถชัย บุญโพธิ์1* ทองหล่อ พามนตรี2 โสวัตร ประพันธมิตร3  ฐิติรัตน์ ลีชีทวน4  ทศพร อินทะนิน5 

Samatthachai Boonpho1* Thonglaw Pamontree2 Sowat Prapanthamit3 

Thitirat Leeshetoan4 Totsaporn Inthanin5 

*1 2 3 4 5 สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พมิพ์ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอด็ สถาบันการอาชีวศกึษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 
*1 2 3 4 5 Department of Mold and Die Technology, Roiet Vocational College, Institute of Vocational Education: 

Northeastern Region 3 
 

บทคัดย่อ 
 

   การวิจัย เรื่อง การสร้างอุปกรณ์จับยึดเข็มกระทุ้งแม่พิมพ์สำหรับเครื่องเจียระไนราบ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างอปุกรณ์
ช่วยในการจับยึดเข็มกระทุ้งสำหรับเครื่องเจียระไนราบ 2) ศึกษาหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ช่วยในการจับยึดเข็มกระทุ้ง
สำหรับเครื่องเจียระไนราบ โดยมีวิธีการดำเนินการวิจัยดังนี้ 1) ศึกษาสภาพปัญหาการทำงาน 2) ออกแบบและสร้างอุปกรณ์
จับยึดเข็มกระทุ้ง 3) กำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 4) กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการวิจัย 5) การเก็บรวบรวม
ข้อมูลผลการวิจัย สรุปค่าประเมินประสิทธิภาพ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู ้เชี ่ยวชาญในสถานประกอบการด้านแม่พิมพ์ที่มี
ประสบการณ์ในการสร้างแม่พิมพ์มากกว่า 5 ปี ขึ้นไป และผู้ใช้งานแม่พิมพ์ในสถานประกอบการ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ อุปกรณ์จับยึดเข็มกระทุ้งแม่พิมพ์สำหรับเครือ่งเจียระไนราบ และแบบประเมินคุณภาพ ผลการวิจัย พบว่าอุปกรณ์จับยึด
เข็มกระทุ้งแม่พิมพ์สำหรับเครื ่องเจียระไนราบมีคุณลักษณะตรงตามที่ผู ้วิจัยกำหนดและการประเมินประสิทธิภาพจาก
ผู้เชี่ยวชาญพบว่าอุปกรณ์จับยึดเข็มกระทุ้งแม่พิมพ์สำหรับเครื่องเจียระไนราบที่สร้างขึ้นสามารถใช้งานได้จริงและมีค่าประเมิน
เฉลี่ยรวม 3.75 อยู่ในระดับ ดี เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนความพึงพอใจของผู้ใช้งานอุปกรณ์จับยึดเข็ม
กระทุง้แม่พิมพ์สำหรับเครื่องเจียระไนราบ อยูในระดับมาก 
 
คำสำคัญ : เข็มกระทุ้ง, อุปกรณ์จบัยึด, เครื่องเจียระไนราบ 
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เครื่องปลูกอ้อยชำข้อระบบอัตโนมัติ 
Automatic Sugarcane Planting Machine 

 
ชกร พลหาญ1* พิริยา พลหาญ2 กิรติ พลหาญ3 สุนทร วีระเดชลิกุล4 พงศกร อุ่นสุพรรณ์5 

Chakorn Phonharn*1 Piriya Polhan2 Kirati Phonharn3 Soontorn Weeradeachlikul4 
Phongsakorn Unsuphan5 

*1 4 5 สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1  
2 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สถาบันการอาชีวศกึษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 

3 สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 
*1 4 5 Department of Mold and Die Technology, Institute of Vocational Education: Center Region 1 
2 Department of Electrical Technology, Institute of Vocational Education: Northeastern Region 2 
3 Department of Automotive Technology, Institute of Vocational Education: Northern Region 3 

 
บทคัดย่อ 

 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบและสร้างเครื่องปลูกอ้อยชำข้อระบบอัตโนมัติ 2 ) ทดสอบประสิทธิภาพของ
เครื่องปลูกอ้อยชำข้อระบบอัตโนมัติ 3) ศีกษาเปรียบเทียบอัตราการปลูกอ้อยชำข้อระหว่างการใช้แรงงานคนกับเครื่องปลูก
อ้อยชำข้อระบบอัตโนมัติ จากการศึกษา พบว่า การออกแบบและสร้างเครื่องปลูกอ้อยชำข้อระบบอัตโนมัติมีขนาดที่เหมาะสม
ตามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ คือ ขนาด 1.5 เมตร กว้าง 1 เมตร และสูง 1 เมตร ระบบลำเลียงพันธุ์อ้อยใช้ระบบลำเลียง
แบบตามแรงโน้มถ่วง โดยให้พันธุ์อ้อยเคลื่อนที่ตามน้ำหนักและแรงดีดของแขนหมุนป้อน เพื่อให้ได้ระยะห่างระหว่างต้นอ้อยชำ 
ในระยะ 30 เซนติเมตร สามารถป้อนพันธุ์อ้อยได้อัตโนมัติ โดยกำหนดเงื่อนไขต้องใช้รถแทรกเตอร์ขนาด 20-30 แรงม้า  
ผลการทดสอบประสิทธิภาพ พบว่า อัตราทดของเฟืองขับและเฟืองตามที่เหมาะสมสำหรับระบบป้อนและลำเลียงกล้าอ้อย คือ 
อัตราทด 1:2 องศา ที่ใช้ในการตั้งถาดบรรจุพันธุ์อ้อยกับแนวราบที่เหมาะสมคือ 20 องศา และผลการทดลองอัตราการปลูกอ้อยชำข้อ 
ระหว่างเครื่องปลูกอ้อยชำข้อเปรียบเทียบกับการใช้แรงงานคนพบว่าเครื่องปลูกอ้อยสามารถปลูกอ้อยชำได้เฉลี่ย 40.33 ต้น/นาที 
ถ้าใช้แรงงานคนจะได้ 6.33 ต้น/นาที เครื่องปลูกอ้อยชำข้อสามารถลดเวลาได้ถึงร้อยละ 85.12 สามารถลดการใช้แรงงานคน
ได้ถึง 6 เท่า โดยนำไปใช้ทดแทนแรงงานคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
คำสำคัญ : อ้อย, อ้อยชำข้อ, เครื่องปลูกอ้อย 
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การออกแบบและสร้างเครื่องพยุงช่วยฝึกเดิน  
Designing and Creating a Walking-Assistant Exercise Machine 

ศรายุทธ ทองอุทัย1 พิพัฒน์  ทุกข์สูญ2 ฐิติพงษ์  วุฒิพงษ์3 กรรณภรรท  ประสงค์ทรัพย์4

ปรรณวัฒน์ ทองสวัสดิ์5  
Sarayut Thonguthai1 Pipat Tooksoon2 Thitiphong Wutthipong3 Kannaphaat Prasongsab4

Panawat Tongsawat5 
*1 2 3 4 5 สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พมิพ์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
*1 2 3 4 5 Department of Mold and Die Technology, Samutsongkhram Technical College,

 Institute of Vocational Education: Center Region 5 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื ่อออกแบบและสร้างเครื ่องพยุงช่วยฝึกเดิน (Exercise Walking) และหาประสิทธิภาพ 
การทำงานของเครื่องพยุงช่วยฝึกเดิน โดยเครื่องมือสำหรับเก็บรวบรวมข้อมลูการออกแบบและสร้างจากผูเ้ชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง
กับการออกแบบและสร้างจำนวน 5 ท่าน และข้อมูลด้านการทดลองหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ณ โรงพยาบาล จากทีม
เจ้าหน้าท่ีส่วนงานการพยาบาลและกายภาพบำบัด ด้วยแบบประเมินประสิทธิภาพที่มีค่าความเช่ือมั่น 0.93 และแบบประเมิน
ด้านความปลอดภัยของโรงพยาบาล ผลการศึกษาด้านการออกแบบ ขนาดโครงสร้างของอุปกรณ์และเครื่องมือค่าเฉลี่ย  
ความคิดเห็นอยู่ระดับปานกลาง (3.40) ด้านความแข็งแรง คงทน ของโครงสร้างของอุปกรณ์และเครื่องมือ ความคิดเห็นอยู่
ระดับมาก (3.80) ออกแบบชุดระบบส่งกำลังของเครื่องความคิดเห็นอยู่ระดับมาก (4.20) การออกแบบช้ินส่วนประกอบต่างๆ 
การประกอบ การขนย้าย การติดตั้งความคิดเห็นอยู่ระดับมาก (4.00) ขนาดและความเร็วของรอบมอเตอร์ความคิดเห็นอยู่
ระดับมาก (3.80) ความปลอดภัยของอุปกรณ์ที่ใช้ รอกสลิง งแรงของลวดข็การรับน้ำหนัก ความแ ความคิดเห็นอยู่ระดับมาก 
(4.00) ราคาต้นทุนในการจัดหาวัสดุ วัสดุการสร้างมีความเหมาะสมต่อการใช้งานความคิดเห็นอยู่ระดับมาก (3.80) ความปลอดภัย
ของระบบไฟฟ้า ระบบ Safety ความคิดเห็นอยู่ระดับมาก (3.80) ความเหมาะสมและความปลอดภัยของอุปกรณ์ที่สวมใส่ 
ความคิดเห็นอยู่ระดับมาก  (4.00) และแบบประเมินจากโรงพยาบาลพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกประเด็นประกอบด้วย 
(1) ขนาดโครงสร้างของอุปกรณ์ 2 ( ) ความซับซ้อนในการใช้เครื่องมือ 3 ( ) อุบัติการณ์ (4) เครื่องมือมีความพึงพอใจและมั่นใจใน
การใช้ (5) รูปร่างสวยงาม (6) สามารถนำไปใช้กับผู้ป่วยได้จริงตามหลักการพยาบาล (7) ท่านได้คำแนะนำและวิธีการใช้จาก
ผู้ผลิตอย่างเข้าใจก่อนการใช้งาน (8) มีการพิจารณาผลข้างเคียงและความเสี่ยงของผู้ป่วย (9) ประโยชน์ที่ได้รับจากเครื่องมือ
ชนิดนี้ (10) ผู ้รับบริหารและผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจเครื่องมือชนิดนี้ หลังจากดำเนินการเสร็จได้นำไปส่งมอบให้กับ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เพื่อให้สำหรับผู้ป่วยเรียบร้อยแล้ว 

คำสำคัญ : เครื่องพยุงช่วยฝึกเดิน, เครื่องช่วยคนพิการ, เครื่องออกกำลังกายผู้ป่วยใช้งาน 
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เครื่องดูดควันไอเสีย 
The Exhaust Hood Blower 

 
พุทธ ธรรมสุนา1* ทองแท้ ทวีนันท์2 วีระชน เกตุนาค3 ภาคิน อัศวภูมิ4 ทวีศักดิ์ โคตรโสภา5 พัสกร แก้วไสย6 

Put Thamsuna*1 Thongtae Taweenun 2 Weerachon Ketnak 3 Pakin Asawapoom4 

Taweesak Kotesopha5 Pasakorn Kaewsai6 
*1 2 3 4 5 6 สาขาวิชาเทคโนโลยเีครือ่งกล วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1  

*1 2 3 4 5 6 Department of Mechanical Technology, Udonthani Technical College, Institute of Vocational 
Education: Northestern Region 1  

 
บทคัดย่อ 

 
     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพือ่ออกแบบและสร้างเครื่องดูดควันไอเสีย 2) เพื่อประเมินความเหมาะสมของเครื่องดูดควัน
ไอเสีย 3) เพื่อหาประสิทธิภาพเครื่องดูดควันไอเสีย วิธีดำเนินการวิจัย ออกแบบและสร้างเครื่องดูดควันไอเสีย ทดสอบการ  
ใช้งานและปรับปรุงแก้ไข กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นครูผู้สอน แผนกวิชาช่างยนต์ จำนวน 3 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ได้แก่ รถยนต์จำนวน 10 คัน แบบบันทึกข้อมูลวัดค่าไอเสียและแบบประเมินความเหมาะสม สถิติที่ใช้เป็นค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า เครื่องดูดควันไอเสียที่ออกแบบและสร้างขึ้นมีส่วนประกอบหลัก คือ 
ตัวถังเหล็กบาง เครื่องโบลเวอร์ แผ่นกรองอากาศและท่อฟอยล์ดูดอากาศ ผลการประเมินความเหมาะสมเครื่องดูดควันไอเสีย 
โดยรวมมีค่าความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับมากที่สุดและการหาประสิทธิภาพเครื่องดูดควันไอเสียโดยการศึกษา
ปริมาณก๊าซไอเสียและควันดำ จากเครื่องวัดก๊าซไอเสียและควันดำโดยทดสอบกับรถยนต์จำนวน 10 คัน จำแนกเป็นรถยนต์ที่
ใช้เครื่องยนต์แก๊สโซลีน จำนวน 5 คัน ผลการทดสอบพบว่าเมื่อใช้เครื่องดูดควันไอเสีย ปริมาณก๊าซไอเสียที่วัดได้มีค่าลดลง  
ต่ำกว่าเมื่อไม่ใช้เครื่องดูดควันไอเสีย โดยสามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) ลดลงถึงระหว่างค่า 0.02-9.69% 
และลดปริมาณควันไอเสีย (HC ppm) ลดลงถึงระหว่างค่า 57-2320 ส่วนผลการทดสอบเครื่องดูดควันไอเสียกับรถยนต์ที่ใช้
เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 5 คัน พบว่า ปริมาณค่าควันไอเสีย (ปริมาณต่อหน่วย) ลดลงถึงระหว่างค่า 0.09-13.8% สรุปว่า
เครื่องดูดควันไอเสียที่สร้างขึ้นสามารถใช้งานได้จริง ช่วยลดมลพิษไอเสียรถยนต์ลงได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
 
คำสำคัญ : เครื่องดูดควันไอเสีย, โบลเวอร์  
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ศึกษาพฤติกรรมการไหลของพอลิเมอร์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว เติมเถ้าแกลบเป็นสารเติมแต่ง 

Study on Behavior of Used Polymer Melt Flowing by Added Rice Husk Ash as an 
Additive Substance  

 
พรมวิวัฒน์ พรมเลน1* ธีรพงษ์ ดวงทองคำ2 สุนทร วีระเดชลิกุล3, ณรงค์ชัย โอเจริญ4 

Promvivat Provivat1* Teerapong Doungthongkum2 Soontorn Weeradeachlikul3 Narongchai O -Charoen4 
*1 2 3 สาขาเทคโนโลยีแม่พมิพ์ วทิยาลัยเทคนคิปทุมธานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 

4 ภาควิชาวิศวกรรมวสัดุและโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ี
*1 2 3 Department of Mold and Die Technology, Institute of Vocational Education Center Region 1 

4 Department of Materials and Metallurgical Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of 
Technology Thanyaburi 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้ศึกษาการใช้พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงที่ผ่านการใช้งานแล้ว เติมเถ้าแกลบเพื่อเป็นสารเติ มแต่ง วิธีการ
ผสมแบบแห้ง (Dry Blend) แล้วขึ ้นรูปด้วยกระบวนการฉีดพลาสติกเข้าแม่พิมพ์ โดยนำเถ้าแกลบผสมกับพอลิเอทิลีน       
ความหนาแน่นสูงที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว ผสมกับเถ้าแกลบขนาด  300 ไมครอน อัตราส่วน RHA 10-40% wt. และ RHA 
ขนาด 800 ไมครอน RHA 10 % wt . โดยในงานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาพฤติกรรมการไหลของพลาสติกในแม่พิมพ์ และความดัน    
ในการฉีด 600-1,500 ที่มีผลกระทบต่ออัตราส่วนผสมระหว่าง บาร์  พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงที่ผ่านการใช้งานมาแล้วผสม
กับเถ้าแกลบ จากผลการทดสอบ พบว่า แรงดันระหว่าง 600-1,400 บาร์ ไม่สามารถฉีดขึ้นรูปให้ช้ินงานสมบูรณ์ได้ และแรงดัน
ตั้งแต่ 1,500 บาร์ ขึ้นไป สามารถข้ึนรูปได้ทุกอัตราส่วนได้สมบูรณ์ 
 
คำสำคัญ : กระบวนการฉีดพลาสติกเข้าแม่พิมพ์, เถ้าแกลบ, พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงที่ผ่านการใช้งานแล้ว 
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เตาอบงบประหยัดพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรมในครัวเรือน 

Eco-Energy Oven for Household Industry 
 

อภิชานน เอ่ียมแก้ว1* วีรศักดิ์ วงษ์แหวน2 ครรชิต เชิญทอง3   
Apichanon Lamkaew 1* Verasak Wongwan 2 Kanchit Cherntong 3  

*1,2,3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติ วิทยาลัยเทคนิคประจวบครีีขันธ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5  
*1,2,3 Department of Production Technology, Prachuap Khiri Khan Technical College, Institute of Vocational 

Education: Central Region 5 
 

บทคัดย่อ 
 

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างเตาอบงบประหยัดพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมในครัวเรือน 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ระยะเวลาในการย่าง ระหว่างการใช้เตาอบงบประหยัดพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมในครัวเรือนกับการใช้วิธีการปกติ 3) เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อเตาอบงบประหยัดพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมในครัวเรือน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การศึกษา คือ 
ผู้บริโภคงบ ในอำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้จากการเลือกอย่างเจาะจง จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ เตาอบงบประหยัดพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมในครัวเรือน แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ที่ได้ใช้เตาอบงบประหยัด
พลังงานเพื่ออุตสาหกรรมในครัวเรือน ที่มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.95 สถิติที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า เตาอบงบสร้างจากวัสดุที่มีในท้องถิ่น ต้นทุนการผลิตต่ำและจากการทดสอบการย่างแบบวิธีการ
ปกติโดยใช้ผู้ทดลอง 1 คนต่องบ 100 ช้ิน ใช้เวลาเฉลี่ย 44 นาที ส่วนผลการทดลองการย่างโดยใช้เตาอบงบประหยัดพลังงาน
เพื่ออุตสาหกรรมในครัวเรือนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ใช้ผู้ทดลอง 1 คนต่องบ 100 ช้ินนั้น จะใช้เวลาเฉลี่ย 18 นาที สรุปว่าการใช้เตาอบงบ
ประหยัดพลังงานสามารถช่วยลดระยะเวลาการย่างโดยเฉลี่ยได้ถึง 26 นาทีต่อการย่าง 100 ช้ิน ช่วยลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิง
และต้นทุนได้ แสดงให้เห็นว่า เตาอบงบประหยัดพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมในครัวเรือนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสามารถนำไปใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อเตาอบงบประหยัดพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน โดยมีค่าเฉลี่ย 4.69 อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 
คำสำคัญ : งบย่าง, เตาอบงบประหยัดพลังงานเพือ่อุตสาหกรรมในครัวเรือน 
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การสร้างโต๊ะอาหารไร้คนเสิร์ฟเพ่ือลดต้นทุนแรงงาน 

Creating a Labor less Dining Table  
 

คำรณ พ่วงเจริญ1* วันชาติ พร้อมพันธ์2 อานนท์ ทองคำ3   
Kumron Pongcharoen1* Wanchat Prompan 2 Anon Thongkham3   

*1,2,3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติ วิทยาลัยเทคนิคประจวบครีีขันธ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5  
*1,2,3 Department of Production Technology, Prachuap Khiri Khan Technical College, Institute of Vocational 

Education: Central Region 5 
 

บทคัดยอ่ 
 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างโต๊ะอาหารไร้คนเสิร์ฟ 2) เพื่อเปรียบเทียบค่าจ้างแรงงานระหว่างใช้โต๊ะเสิร์ฟ
อาหารไร้คนเสิร์ฟกับใช้วิธีการปกติ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อโต๊ะอาหารไร้คนเสิร์ฟ การวิจัยเป็นเชิงทดลอง
และใช้แบบสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งได้แก่ ประชาชนผู้บริโภคในร้านอาหารตามสั่งในอำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
โดยการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ โต๊ะอาหารไร้คนเสิร์ฟและแบบสอบถามความพึงพอใจ 
สถิติที่ใช้ในงานวิจัย ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า โต๊ะอาหารไร้คนเสิร์ฟ มีขนาดกว้าง 190 เซนติเมตร 
ยาว 310 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร ควบคุมการเลื่อนจานอาหารด้วยภาชนะที่ลอยบนน้ำโดยใช้ปั๊มตู้ปลาขนาด 12 โวลท์
เป็นต้นกำลัง เกิดเป็นแรงดันน้ำทำให้จานอาหารเลื่อนไปตามภาชนะเสมอกับผิวโต๊ะด้านบนโต๊ะ การทดลองการนั่งรับประทาน
อาหารแบบวิธีการปกติใน 1 วัน ต้องเสียค่าจ้างแรงงานจำนวน 2 คน วันละ 630 บาท ส่วนการนั่งรับประทานอาหารโดยใช้
โต๊ะอาหารไร้คนเสิร์ฟ ไม่มีค่าจ้างแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้งาน โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 
4.68 พิจารณารายข้อ การออกแบบมีความมั่นคงและแข็งแรง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.90 ขนาดและ
รูปทรงที่เหมาะสม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.85 และมีน้ำหนักที่เหมาะสม ความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.80 จากผลการทดสอบดังกล่าว พบว่า โต๊ะอาหารไร้คนเสิร์ฟมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดและ
สามารถนำไปใช้งานได้จริง 
 
คำสำคัญ : โต๊ะอาหารไร้คนเสริ์ฟ, ค่าจ้างแรงงาน, คนเสิร์ฟ 
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การเรียนรู้เพื่อสร้างไซโลเก็บรักษาข้าวเปลือก 
Development of Learning Program for Building a Paddy Storage Silo 

 
สายชล ปัญจมาตย์1* ภักดี ดำเนินผล2 พนม ทิพย์เหลือง3 มงคล เถื่อนฤาชัย4 สมพงษ์ ไกยะฝ่าย5  

Saichon Panjamat1* Phakdee Damnernphol2 Phanom Thiplueang3 Mongkhon Thuenluechai4 
Sompong4 Kaiyafai5 

*1 2 3 4 5 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเช่ือม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3  
*1 2 3 4 5 Department of Welding Technology, Institute of Vocational Education: Northeastern Region 3 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม ส่งเสริมการประกอบอาชีพตามภูมิปัญญาเศรษฐกิจ 
เชิงสรรค์ของคนในชุมชนที ่กำลังเข้าสู่ส ังคมผู ้ส ูงว ัยและขาดแคลนแรงงาน ออกแบบกระบวนการเร ียนร ู ้ร ่วมกัน 
กระบวนการวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน วัตถุประสงค์ของการศึกษา 1) เพื่อศึกษาสถานการณ์ความต้องการของ
ชุมชนบ้านขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 2) เพื่อสร้างไซโลเก็บรักษาข้าวเปลือก โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกับชุมชน 3) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของไซโลเก็บรักษาข้าวเปลือก ผลการศึกษา พบว่า การเข้าไป
สร้างปฏิสัมพันธ์และสัมพันธภาพที่ดี ได้รับการตอบรับการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อสร้างไซโลเก็บรักษาข้าวเปลือก
จำนวน 1 ครัวเรือน และการออกแบบสร้างไซโลเก็บรักษาข้าวเปลือกดำเนินการด้วยกระบวนการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์
ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญที่มีบริบทสำคัญในชุมชนและรวมถึงการทำความเข้าใจร่วมกัน พบว่า การออกแบบสร้างไซโลทีม่ีความเหมาะสม
มีปริมาตรความจุ 3.75 ลูกบาศก์เมตร และมีระบบ Solar Chimney (ปล่องลมแสงอาทิตย์) เพื่อระบายอากาศ ส่วนประสิทธิภาพ
ไซโลเก็บรักษาข้าวเปลือกมีประสิทธิภาพดี สามารถเก็บรักษาข้าวเปลือกให้มีคุณภาพคงที่ และจากแบบสอบถามประเมิน 
ความพึงพอใจจากผู้ เชี ่ยวชาญ พบว่า มีความพึงพอใจด้านการออกแบบและสร้างรวมถึงการใช้งาน มีค่าเฉลี ่ย 4.25  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45 ส่วนด้านประสิทธิผลในการใช้งานสามารถเก็บรักษาความชื้นของข้าวได้ สรุปได้ว่างานวิจัยที่
สร้างขึ้นมีกระบวนการพัฒนาสอดคล้องกับ “นวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น” 
 
คำสำคัญ : ไซโล, เก็บรักษาข้าวเปลือก, นวัตกรรมท้องถิ่น 
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การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ Spilt Cavity และ Unscrewing Mold  
กรณีศึกษา แม่พิมพ์ตัวล็อคสายยาง 

Designing and Creating a Spilt Cavity and Unscrewing Mold:   
A Case Study of Hose Lock Mold 

 
ศรายุทธ  ทองอุทัย1*  สมชาย สูญสิ้นภัย2  อภิวัฒน์ วงศ์แป้น3  ชัยสิทธ์ิ พอกสนิท4 วศิน ไข่เพชร5 

Sarayut Thonguthai1*  Somchai Soonsinpai2 Apiwat Wongpan3 Chaiyasit  Porlsanit4 Wasin Kaipet5 

 *1 2 3 4 5 สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พมิพ์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 
*1 2 3 4 5 Department of Mold and Die Technology, Samutsongkhram Technical College, 

 Institute of Vocational Education: Center Region 5 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกตัวล็อคสายยาง 2 ) เพื่อหาประสิทธิภาพของ
แม่พิมพ์และชิ้นงานตัวล็อคสายยางจากผู้เช่ียวชาญ ขั้นตอนในการสร้างโดยใช้โปรแกรม Auto Cad ทำการออกแบบ 2D และใช้
โปรแกรม Solid Works ออกแบบ เขียนแบบทดลอง Simulation ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สร้างช้ินส่วนด้วยเครื่องจักรกล
และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ ปรับประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ และทดลองฉีดชิ้นงานตัวล็อคสายยาง ในการหาประสิทธิภาพของ
แม่พิมพ์ดำเนินการกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้แบบประเมินประสิทธิภาพที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.95 ผลการศึกษา พบว่า แม่พิมพ์
ฉีดพลาสติกตัวล็อคสายยาง ขนาดของตัวล็อคสายยาง 200 x 250 มิลลิเมตร สามารถทำงานได้ตามที่กำหนดไว้ โดยมีค่า IOC 
ตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับ 0.80-1.00 และค่าการหาประสิทธิภาพของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกตัวล็อคสายยาง 
ค่าเฉลี่ย 4.66 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 คุณลักษณะแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกตัวล็อคสายยาง โดยรวมน้ำหนักชิ้นงานท่ีใช้ฉีด 
20 กรัม, ความเร็วในการฉีดชิ้นงานที่ฉีดเต็ม 28 Flux (%), แรงในการฉีด 70 บาร์, เวลาในการฉีด 10 วินาที, ระยะป้อนฉีด 
60 มิลลิเมตร, ความกว้าง ความยาว ความสูงของแม่พิมพ์ 200 x 250 x 210 มิลลิเมตร, น้ำหนัก 10 กิโลกรัม วัสดุ P20 
(Insert) S50C (Mold Base), มอเตอร์หมุนเฟืองขับ 11 รอบในการปลดชิ้นงาน แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกตัวล็อคสายยางท่ีสร้างขึ้น
สามารถนำไปใช้ผลิตชิ้นงานเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ 

 
คำสำคัญ : แม่พิมพ์, แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก, ตัวล็อคสายยาง 
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การสร้างเครื่องรับคิวเข้าใช้บริการอัตโนมัติแบบไมส่ัมผัสผ่านคิวอาร์โค้ด 
Creating an Automatic Touchless Smart Queue by QR-Code 

 
ปรินดา ปานเพชร1* บุษกร พิชิตกุล2 

Parinda Phanphech1* Bussakorn Pichitkul2 
*1 2 สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 

*1 2 Department of Electrical Technology, Institute of Vocational Education Central Region 3 
 

บทคัดย่อ 
 

     การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องรับคิวเข้าใช้บริการอัตโนมัติแบบไม่สัมผัสผ่านคิวอาร์โค้ด 
2) เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องรับคิวเข้าใช้บริการอัตโนมัติแบบไม่สัมผัสผ่านคิวอาร์โค้ด 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการเครื่องรับคิวเข้าใช้บริการอัตโนมัติแบบไม่สัมผัสผ่านคิวอาร์โค้ด กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เข้ารับบริการในร้านเสริมสวยและ
ร้านอาหารในจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินประสิทธิภาพและแบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ สถิติที่ ใช้  ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยมีดั งนี้  1 ) ด้านออกแบบและสร้าง 
พบว่า การออกแบบตัวเครื่องมีลักษณะเป็นอุปกรณ์สแกนอุณหภูมิร่างกายผู้รับคิวเข้ารับบริการ โดยผู้เข้ารับบริการใช้หน้าผาก
หรือฝ่ามือเพื่อสแกนอุณหภูมิ หากอุณหภูมิต่ำกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ระบบจะแสดงควิอาร์โค้ด (QR Code) จากนั้นผู้เข้ารับบริการ
ใช้สมาร์ทโฟน สแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่ปรากฎเพื่อรับคิว 2) ประสิทธิภาพของเครื่องรับคิวเข้าใช้บริการอัตโนมัติแบบไม่สัมผัส
ผ่านคิวอาร์โค้ด มีประสิทธิภาพร้อยละ 95.74 (จากผู้ทดสอบจำนวน 47 คน แสดงคิวอาร์โค้ด 45 คน) 3) ความพึงพอใจผู้เข้ารับ
บริการของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ความพึงพอใจจากผู้ใช้งานเครื่องรับคิวเข้าใช้บริการอัตโนมัติแบบไม่สัมผัสผ่านคิวอาร์โค้ดโดยรวม 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.75 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.138 
 
คำสำคัญ : เครื่องรับคิวอัตโนมัติ, เครื่องรับคิวแบบไม่สัมผัส, คิวอาร์โค้ด  
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การพัฒนาระบบสมาร์ทฟาร์มสำหรับการปลูกพืชไร้ดิน 
Development of a Smart Farm System for Hydroponics 

 
บัณฑิตศักดิ์  ศรีโสภา¹* เจริญ ศรีแสง² วีรพงษ์ พฤกษชาติ3 ทองคำ แก้วสุข4 

Bandidsak Srisopa¹* Charoen Srisaeng² Weerapong Phrueksachat3 Tongkam Khewsuk4 
*1 2 3 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์ วิทยาลยัเทคนิคบ้านค่าย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 

*1 2 3 4 Department of Electronics Technology, Bankhai Technical College, Institute of Vocational Education: 
Esatern Region 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ พัฒนาระบบสมาร์ทฟาร์มสำหรับการปลูกพืชไร้ดินและหาประสิทธิภาพของระบบ 
สมาร์ทฟาร์มสำหรับการปลูกพืชไร้ดิน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินประสิทธิภาพของงานวิจัย โดยแบ่งการ
ประเมินประสิทธิภาพออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพการทำงานของตัวเครื่อง ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบสมาร์ทฟาร์มสำหรับการปลูกพืชไร้ดิน พบว่า ตัวเครื่องที่มีการติดตั้งเซนเซอร์ควบคุมการทำงาน
สามารถแสดงผลสถานะการทำงานบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และในโทรศัพท์มือถือได้ครบถ้วนทุกจุด คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนท่ี 
2 การประเมินประสิทธิภาพด้านการทำงานของโปรแกรม โดยผลการทดสอบโปรแกรมเชื่อมต่อผ่านระบบ  NodeMCU ESP8266 
กับ Blynk  App ระยะเวลาการทดสอบการทำงานเป็นเวลา 1 สัปดาห์ พบว่า ระบบสามารถทำงานได้ตามปกติ มีความถูกต้อง 
แม่นยำและสามารถประมวลผลผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ ซึ่งโปรแกรมสามารถแสดงข้อมูลได้ตลอดเวลา กระบวนการควบคุม
ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชไร้ดินมีค่าเฉลี่ยของความชื้นในอากาศท่ีร้อยละ 85.50 อุณหภูมิเฉลี่ยท่ี 28.60 องศาเซลเซียส 
ความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำมีค่าเฉลี่ยที่ 5.27 และคุณภาพของน้ำมีค่าเฉลีย่ที่ 0.182 มิลลิซีเมนส์ตอ่เซนติเมตร ซึ่งการควบคุม
ดังกล่าวเป็นการกำหนดเงื่อนไขท่ีเหมาะสำหรับการปลูกพืชไร้ดิน นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ด ี  
 
คำสำคัญ : แอปพลิเคชั่น, สมาร์ทฟาร์ม, ปลูกพืชไร้ดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OI302 

วัันท่ี่� 29 - 30 ตุุลาคม 2564 ผ่่านส่ื่�ออิเล็กที่รอนิกส์ื่54

5th National Conference on Vocational Education Innovation and Technology

การประชุุมวิิชุาการเทคโนโลยีีและนวัิตกรรมอาชีุวิศึึกษา ระดัับชุาติ ครั�งที� 5 OI302



 
 

วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 55  

การพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพอุปกรณ์ควบคุมระบบฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาว 
Development and Study of Efficiency of White Shrimp Farming System 

Control Equipment 
 

วิระศักดิ์ วัตถุ1* กรรณิการ์ อมรวาทิน2 
Wirasak Wattu1* Kannika Amornwathin2 

*1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนกิส์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5  
2 สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5  

*1 Department of Electronics Technology, Phetchaburi Technical College, Institute of Vocational Education: 
Central Region 5 

2 Department of Automotive Technology, Prachuap Khiri Khan Technical College, Institute of Vocational 
Education: Central Region 5 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาและหาประสิทธิภาพอุปกรณ์ควบคุมระบบฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาว มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างอุปกรณ์
ควบคุมระบบฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาว 2) เพื่อหาประสิทธิภาพอุปกรณ์ควบคุมระบบฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาว 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานอุปกรณ์ควบคุมระบบฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาว โดยอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นประกอบด้วย ชุดควบคุมระบบระยะไกล ชุดควบคุม
เติมอากาศ ชุดควบคุมการหว่านอาหารและชุดควบคุมระบบการตรวจสอบยอเช็คอาหารกุ้ง เครื ่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
ประกอบด้วย แบบประเมินประสิทธิภาพในการทำงานอุปกรณ์ควบคุมระบบฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวและแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งาน โดยแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่ออุปกรณ์ควบคุมระบบฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวมีค่าความเชื่อม่ัน 
ทั้งฉบับ 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า ชุดควบคุมระบบ
ระยะไกล ชุดควบคุมเติมอากาศ ชุดควบคุมการหว่านอาหารและชุดควบคุมระบบการตรวจสอบยอเช็คอาหารกุ้งที่ผู้วิจัย     
สร้างขึ ้นมีประสิทธิภาพร้อยละ 100 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานอุปกรณ์ควบคุมระบบฟาร์มเลี ้ยงกุ ้งขาวที่มีต่ออุปกรณ์          
อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�𝑥= 4.76, SD. = 0.54 ) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติและเป็นไปตามสมมติฐานที่ผู้วิจัยกำหนดไว้ 

 
คำสำคัญ : ชุดควบคุมระยะไกล, ชุดควบคุมเติมอากาศ, ชุดควบคุมการหว่านอาหาร, ชุดควบคุมระบบการตรวจสอบยอเช็ค

อาหารกุ้ง 
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รถพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) 
COVID – 19 Disinfection Sprayer Vehicle 

 
ตวงทรัพย์ จงใจภักดิ์1* สุนทร ดวงแก้ว2 โสภา พันธะลี3 สมหมาย วูวงศ์4 สุระเดช พิมประชาไชย5 
Tuangsap Jongjaipakd1* Suntorn Duaangkarw 2 Sopha Pantalee 3 Sommai Wuwong  4  

Suradet Pimprachachai 5 
*1 2 3 4 5 สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3  

*1 2 3 4 5 Department of Electrical Technology, Kalasin Technical College, Institute of Vocational Education: 
Northeastern Region 3  

 
บทคัดย่อ 

 
      การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) วัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างรถพ่นน้ำยาฆ่าเช้ือ
สำหรับป้องกันและยับยั้งการแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่า ลักษณะการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งภายใน
และโดยรอบอาคาร โดยโครงสร้างของเครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ประกอบด้วย ถังบรรจุน้ำยาฆ่าเชื้อ ขนาด 25 ลิตร แบตเตอรี่
ขนาด 24 โวลท์ มอเตอร์เกียร์ขนาด 24 โวลท์ใช้กระแสไฟฟ้าตรง และปั๊มไดอะแฟรมขนาด 12 โวลท์ใช้กระแสไฟฟ้าตรง 
ผลการทดลอง พบว่า รถพ่นยามีถังบรรจุขนาด 25 ลิตร สามารถใช้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเช้ือได้ต่อเนื่องนาน 3 ช่ัวโมง โดยในการฉีด
พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อจะใช้หัวฉีดพ่นแบบปรับการกระจายของละอองน้ำ ระยะการฉีดพ่นสามารถควบคุมพื้นท่ีการกระจายตัวของ
ละอองน้ำยาฆ่าเชื้อด้านข้างระยะทาง 0.92 เมตร ระยะการควบคุมการบังคับของรถ (รีโมทคอนโทรล) ในพื้นที่โล่งสามารถ
ควบคุมระยะทางได้ 150 เมตร กรณีมีสิ ่งกีดขวางสัญญาณสามารถความควบคุมระยทางได้ 80 เมตร ระบบการทำงาน
ขับเคลื่อนของรถพ่นน้ำยาฆ่าเช้ือใช้พลังงานจากแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานต่อเนื่องครั้งละ 4.30 ช่ัวโมง ความพึงพอใจของผู้ใช้
ที่มีต่อการใช้งานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥= 4.15, SD. = 0.59) และเมื่อพิจารณารายดา้น พบว่า ด้านโครงสร้าง (�̅�𝑥= 4.22, SD. = 
0.55) ด้านการใช้งาน (�̅�𝑥= 4.14, SD. = 0.60) และด้านคุณค่า (�̅�𝑥= 4.09, SD. = 0.62) ตามลำดับ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
                        
คำสำคัญ : เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019, รถพ่นน้ำยา, ความพึงพอใจ  
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การพัฒนาเครื่องดูดสิ่งอุดตันท่อน้ำทิ้งเครื่องปรับอากาศกระแสตรง 
Development of a DC Vacuum Cleaner for Condensation Drain Tube of Air 

Conditioner  
 

เอกชัย ดีสุข1* นพพร กอผจญ2 จารุณี แก้วหาดี3 ชลิตา รุจณิรงค์4 สัญญา ปาลศรี5 

Ekachai Deesuk1* Nobporn Kophajon2 Jarunee Keaw-hadee3 Chalita Ruchinaroung4 Sanya Palsri5 

*1 2 3 4 5 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3  
*1 2 3 4 5 Department of Electronics Technology, Roi Et Technical College, Institute of Vocational Education: 

Northeastern Region 3  
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาเครื่องดูดสิ่งอุดตันท่อน้ำทิ้งเครื่องปรับอากาศกระแสตรง มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบและ
สร้างเครื่องดูดสิ่งอุดตันท่อน้ำทิ้งเครื่องปรับอากาศกระแสตรง 2) เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพเครื่องดูดสิ่งอุดตันท่อน้ำทิ้ง
เครื่องปรับอากาศกระแสตรง และ 3) เพื่อลดขั้นตอนการทำงานและเวลาขณะปฏิบัติงาน สถานที่สำหรับทำการทดสอบการใช้งาน 
ได้แก่ ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
เครื่องดูดสิ่งอุดตันท่อน้ำทิ้งเครื่องปรับอากาศกระแสตรง และแบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการวิจัย พบว่า เครื่องดูดสิ่งอุดตัน
ท่อน้ำทิ้งเครื่องปรับอากาศกระแสตรงที่ผู้วิจัยออกแบบและสร้างมีขนาดเหมาะสมสำหรับการทำงานและผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพของเครื่องดูดสิ่งอุดตันท่อน้ำท้ิงเครื่องปรับอากาศกระแสตรงแบ่งออกเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 1) ตัวเครื่อง 
มีความมั่นคงแข็งแรงการเลือกใช้วัสดุเหมาะสม 2) ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 20 นาที ต่อการใช้งาน 1 ครั้ง 
3) ระยะเวลาสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่เฉลี ่ยครั ้งละ 30 นาที 4) ปริมาณน้ำที่เครื ่องรองรับได้เฉลี ่ย 10 ลิตรต่อครั้ง  
5) ระยะทางสูงสุดสำหรับการดูดสิ่งอุดตันภายในท่อน้ำทิ้ง 12 เมตร 6) เครื่องสามารถดูดสิ่งอุดตันที่มีจุดเช่ือมต่อของท่อน้ำทิ้ง
ได้สูงสุด 3 จุด 7) น้ำหนกัรวมของเครื่องดูดสิ่งอุดตันท่อน้ำท้ิงเครื่องปรับอากาศกระแสตรง 13 กิโลกรมั 8) ขนาดเครื่องดูดสิ่ง
อุดตันท่อน้ำท้ิงเครื่องปรับอากาศกระแสตรง กว้าง 39 เซนติเมตร ยาว 29 เซนติเมตร สูง 36 เซนติเมตร 
 
คำสำคัญ : เครื่องดูดสิ่งอุดตันท่อน้ำท้ิงกระแสตรง, เครื่องปรับอากาศ, ท่อน้ำทิ้ง  
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การพัฒนาระบบกระจายเสียงไร้สาย 
ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโดยใช้อุปกรณ์สมองกลฝังตัว 

Development of a Wireless Broadcasting System  
Through High-Speed Internet Network Using an Embedded Device 

 
ธีระศักดิ์ ฉวีศักดิ1์* คมกฤช ขำยัง2 วินัย กิจบำรุง3  

Teerasak chaweesak1* Komkrit Khumyoung2 Winai Kitbumrung3  
*1 2 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 

*1 2 3 Department of Electronics Technology, Ratchaburi Technical College, Institute of Vocational 
Education: Central Region 4 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) พัฒนาระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดย
ใช้อุปกรณ์สมองกลฝังตัวและ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย ผ่านโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโดยใช้อุปกรณ์สมองกลฝังตัว วิธีดำเนินการวิจัย ประกอบด้วย 1) ศึกษาและออกแบบ 2) สร้างระบบ
กระจายเสียง 3) ติดตั้งซอฟต์แวร์ 4) ตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ 5) ปรับปรุง แก้ไขตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ 6) 
ทดลองใช้ 7) นำไปใช้จริง 8) สรุปผลและเขียนรายงานการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 
คน กลุ่มตัวอย่างประเมินคุณภาพของระบบมาตรฐาน MOS จำนวน 13 คน เครื่องมือวิจัยท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
1) การทดลองหาค่า Sample Rate ที่ดีที ่สุด 2) แบบประเมินคุณภาพของระบบกระจายเสียงแบบไร้สายผ่านโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ผลการวิจัย พบว่า 1) ระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยใช้
อุปกรณ์สมองกลฝังตัว ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น คุณภาพเสียงอยู่ในเกณฑ์ดี วิเคราะห์เทียบเกณฑ์มาตรฐาน และจากการใช้งาน 
Sampling Rate ระดับที่ 44.1 KHz และ 48 KHz  2) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ระบบกระจายเสียงแบบ
ไร้สาย ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยใช้อุปกรณ์สมองกลฝังตัว ในภาพรวมอยู่ในระดับดี (�̅�𝑥 = 4.16 , 𝑆𝑆𝑆𝑆. = 0.90) 

โดยพบว่า ผู้ใช้บริการมีความเข้าใจคุณภาพของเสียง (�̅�𝑥 = 4.31 , 𝑆𝑆𝑆𝑆. = 0.95)และความง่ายในการฟัง (�̅�𝑥 = 4.31 , 𝑆𝑆𝑆𝑆. = 0.95) 
รองลงมา ได้แก่ ความพยายามในการฟัง (�̅�𝑥 = 4.25 , 𝑆𝑆𝑆𝑆. = 0.73) และความประทับใจโดยภาพรวม (�̅�𝑥 = 4.15 , 𝑆𝑆𝑆𝑆. = 0.8) 

ตามลำดับอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
 

คำสำคัญ : ระบบอิเทอร์เน็ตไรส้าย, สมองกลฝังตัว  
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ผลกระทบการติดตั้งระบบสำรองพลังงานแบบแบตเตอรี่ในระบบจำหน่ายแบบไมโครกริด 
 Impact of Supplement-Battery Power Source for Mircrogrid System  

 
ประกาศิต ปราบพาล1* สิษฐา รัตนคำ2 ชิตวัน ราชภักดี3 พิริยา พลหาญ4 ปรีชา ยุพาพิน5 

Prakasit Prabpal1* Sidtha Rattanakam2 Chitawan Rachapukdee3 Piriya Polhan4 Preecha Yupapin5 
*1 2 3 4 5 สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 

*1 2 3 4 5 Department of Electrical Technology, Sakonnakon Technical College, Institute of Vocational 
Education: Northeastern Region 2 

 
บทคัดยอ่ 

 
  การวิจัยนี้ เป็นการนำเสนอการแก้ปัญหาการใช้งานพลังงานไฟฟ้าในช่วงที่โหลดสูงสุดด้วยการติดตั้งระบบสำรองพลังงาน
แบบแบตเตอรี่ติดตั้งในระบบเพื่อแก้ปัญหาความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วงสูงสุด ลักษณะของงานวิจัยนี้จะนำเสนอวิธีการติดตั้ง
ระบบสำรองพลังงานแบบแบตเตอรี่ในระบบจำหน่ายแบบไมโครกริด ด้วยระบบมาตรฐาน IEEE 13 บัส โดยการทดสอบติดตั้ง 
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยมีการจำลองการทำงานของระบบด้วยการจำลองแบบโหลดต่อเนื่องในเวลา 24 ชั ่วโมง  
การเลือกการติดตั้งที่ บัส 680 ขนาด 4.16 kV เนื่องจากเป็นบัสสุดท้ายของระบบไมโครกริด ผลการวิจัย พบว่า การติดตั้ง
ระบบสำรองพลังงานแบบแบตเตอรี่ในระบบไมโครกริดเมื่อเปรียบเทียบ ผลการศึกษาเทียบกับระบบมาตฐานกับระบบที่ติดตั้ง 
ค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดของระบบเปอร์ยูนิตมีค่าเท่ากัน ค่าผลรวมของการจ่ายกำลังไฟฟ้าทั้งแอคทีฟและรีแอคทีฟมีค่าทีใ่กล้เคียงกัน
มีร้อยละความแตกต่างที่น้อยมากไม่ถึงร้อยละ 1 ส่วนค่ากำลังสูญเสียในระบบทั้งแอคทีฟและรีแอคทีฟ มีค่าร้อยละความแตกต่าง 
ที่ไม่ถึง ร้อยละ 1 ระบบที่สำรองพลังงานที่ติดตั้งไม่ส่งผลกระทบต่อระบบหลักท่ีใช้ทดสอบในการทดลอง ทำให้สามารถนำไป
ต่อยอดใช้ในการทำงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลงได้ 
 
คำสำคัญ : ระบบสำรองพลังงาน, แบตเตอรี่, ไมโครกริด 
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การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องตรวจวัดโหลดหม้อแปลงไฟฟ้าผ่าน Wi-Fi แสดงผล
ด้วยสมาร์ทโฟน 

Development and Efficiency of a Transformer Load Measurement Via Wi-Fi 
Display by Smart Phone 

 
ฤกษ์ชัย ศรีสมบัติ*1  ธีระพงศ์ แสงสุวรรณ 2 

Rergchai Srisombut1* Theerapong Saengsuwan2  
*1 2 สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้า วิทยาลัยเทคนคินครปฐม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4  

*1 2 Department of Electrical Technology, Nakhonpathom Technical College, Institute of Vocational 
Education: Central Region 4 

 
บทคัดย่อ 

 
       งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องตรวจวัดโหลดหม้อแปลงไฟฟ้าผ่าน Wi-Fi แสดงผลด้วย
สมาร์ทโฟน 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องตรวจวัดโหลดหม้อแปลงไฟฟ้าฯ และ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้งานที่มี
ต่อเครื่องตรวจวัดโหลดหม้อแปลงไฟฟ้าฯ การดำเนินการวิจัย ด้านออกแบบโครงสร้าง ประกอบด้วย ชุดแคล้มป์มิเตอร์ที่
ดัดแปลงพร้อมด้ามจับหุ้มฉนวนปรับระยะ กล้องถ่ายภาพ Endoscope ชุดส่งสัญญาณ Wi-Fi เชื่อมต่อแอปพลิเคชั่น Inskam 
แสดงผลบนหน้าจอของสมาร์ทโฟน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการออกแบบและพัฒนา มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความสะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น 
ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น โดยผลการประเมินคุณภาพตามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 2) ประสิทธิภาพของเครื่องตรวจวัดโหลดหม้อแปลงไฟฟ้าผ่าน Wi-Fi ที่พัฒนาขึ้นนี้ ทดสอบ 2 

ม้อแปลงไฟฟ้าฯงตรวจวัดโหลดหดได้จากเครื่อกรณี พบว่า ค่าเฉลี่ยที่วั  มีความถูกต้องและแม่นยำ และเวลาเฉลี่ยจากการใช้
เครื่องตรวจวัดโหลดหม้อแปลงไฟฟ้าผ่าน Wi-Fi วัดโหลดหม้อแปลงไฟฟ้าครบทั้ง 3  เฟส เสร็จสิ้น น้อยกว่าเวลาเฉลี่ยในการ
ตรวจวัดที่ใช้คนปีนขึ้นไปวัดโหลดหม้อแปลงไฟฟ้าคิดเป็น 2.86 เท่า ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และ 3) ความคิดเห็นของ
ผู้ใช้งานที่มีต่อเครื ่องตรวจวัดโหลดหม้อแปลงไฟฟ้าผ่าน Wi-Fi โดยภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ 
 
คำสำคัญ : เครื่องตรวจวัดโหลดหม้อแปลงไฟฟ้าวาย, ฟาย, สมาร์ทโฟน             
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การพัฒนาเครื่องขยายสัญญาณดิจิทัลทีวีแบบแยกช่อง 
Development of Digital TV Amplifier  

 
ภัทร ทองสามสี*1 ภาวิณี ปานันตา2 รุ่งโรจน์ หวนระลึก3 

Phat Tongsamsri1* Pawinee Pananta2 Rungrot Hounraluek3 
*1 2 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 

*1 2 3 Department of Electronics Technology, Ratchaburi Technical College, Institute of Vocational 
Education: Central Region 4 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครื่องขยายสัญญาณดิจิทัลทีวีแบบแยกช่อง เพื่อทดสอบการใช้งานเครื่องขยายสัญญาณ
ดิจิทัลทีวีแบบแยกช่อง และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่องขยายสัญญาณดิจิทัลทีวีแบบแยกช่อง วิธีดำเนินการวิจัย 
ประกอบด้วย 1) ศึกษาและออกแบบระบบการทำงานของตัวเครื ่อง 2) ดำเนินการสร้าง 3) ทดสอบการใช้งานและแก้ไข 
ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน 4) การทดสอบคุณภาพด้วยเครื่องวิเคราะห์สเปกตรัมในการวัดค่าสัญญาณตาม
มาตรฐานของสัญญาณดิจิทัลทีวี ของ กสทช.  5) สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งาน โดยผ่านกระบวนการพิจารณา
ของผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน 6) นำแบบสอบถามความพึงใจในการใช้งานเครื่องขยายสัญญาณดิจิทัลทีวีแบบแยกช่องมาใช้
กับกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 20 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เครื่องขยายสัญญาณดิจิทัลทีวีแบบแยกช่อง 
แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้เครื ่องขยายสัญญาณดิจิทัลทีวีแบบแยกช่อง สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า เครื่องขยายสัญญาณดิจิทัลทีวีแบบแยกช่องสามารถทำงานได้อย่ างมีประสิทธิภาพ 
เมื ่อเทียบกับอุปกรณ์แยกช่องที ่ม ีอยู ่เด ิมค ิดเป็นร้อยละ 155 ค่าที ่ว ัดได้ของ Power, C/N, MER, LM และค่า BER 
เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับ 2  ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานในภาพรวมอยู่ในรผลกา
ระดับดีมาก(�̅�𝑥= 4. 64, SD.= 0. 48) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

 
คำสำคัญ : เครื่องขยาย, แยกช่อง, ดิจิทัลทีวี      
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การศึกษาสมบัติของบล็อกปูพื้นคอนกรีตพรุนที่มีส่วนผสมของหินกรวด 
Study of Characteristics of Porous Concrete Paving Blocks with Cobblestone Mixture 

ชัยฉลอง  เดชบุรัมย์1* กรณุาพร รัตนภูผา2  นรา  รักษาพล3 
Chaichalong Detburum1* karunaporn Rattanapupa2 Nara Raksaphon3 

*1 2 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
*1 2 3 Department of Civil Technology, Chanthaburi Technical College, Institute of Vocational Education:

Esatern Region 

บทคัดย่อ 

        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติของบล็อกปูพื้นคอนกรีตพรุนที่มีส่วนผสมของหินกรวด โดยการนำหิน
กรวดเบอร์ 5 ที่มีขนาด 10-32 มิลลิเมตร และหินกรวดเบอร์ 4 ที่มีขนาด 10 มิลลิเมตร มาดำเนินการทดสอบ มีสมบัติด้าน   
การรับแรงอัดมาเป็นส่วนผสมของบล็อกปูพื้นคุณสมบัติที่ดำเนินการศึกษา ได้แก่ การดูดซึมน้ำ ผลการวิจัย พบว่า บล็อกปูพื้น
คอนกรีตพรุนที่มีส่วนผสมของหินกรวด 3 มีความแข็งแรงมากที่สุด มีค่าอัดประลัยเฉลี่ย 186.86 ตามมาตรฐาน ASTM C39 
ซึ ่งผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานบล็อกปูพื ้นคอนกรีตพรุนที่มีส่วนผสมของหินกรวด และบล็อกปูพื ้นคอนกรีตพรุน 
ที่มีส่วนผสมของหินกรวด 4 มีความแข็งแรงน้อยที่สุด มีกำลังอัดประลัยเฉลี่ย 179. 18 KSC ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และเมื่อ
พิจารณาสมบัติด้านการดูดซึมน้ำของบล็อกปูพ้ืนคอนกรีตพรุนที่มีส่วนผสมของหินกรวดเบอร์ 5 มีค่าการดูดซึมน้ำเฉลี่ยร้อยละ 
3.14 การดูดซึมน้ำของบล็อกปูพื้นคอนกรีตพรุนที่มีส่วนผสมของหินกรวดเบอร์ 4 มีค่าการดูดซึมน้ำเฉลี่ยร้อยละ 4.10 แตกต่างกัน
ร้อยละ 30 วิเคราะห์ส่วนผสมของหินกรวดทั้งสองชนิด มีสมบัติให้น้ำไหลซึมผา่นไดด้ี ตามมาตรฐาน ASTM C 127 และ C 128 
นำไปประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมการก่อสร้างได้จริง 

คำสำคัญ : บล็อกปูพ้ืน, คอนกรีตพรุน, หินกรวด 
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การพัฒนาระบบตรวจสอบการเข้าเรียนออนไลน์ด้วยกระบวนการวิธีรู้จำใบหน้า 
Development of an Online Attendance Monitoring System with Face 

Recognition Algorithm 
 

อาทิตย์ กลีบรัง1* กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์2 เฉลิมราช ชัยเดช3 สรัญญา ทบแป4 ธนกร สมอฝาก5 
Arthit Kleebrung1* Kittkhan Patipan2 Chalermrach Chaidech3 Sarunya Toppae4 Thanakorn Samofak5 

*1 2 3 4 5 สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 
*1 2 3 4 5 Department of Information Technology, Khonkaen Vocational College, Institute of Vocational 

Education: Northeastern Region 3 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างระบบตรวจสอบการเข้าเรียนออนไลน์ด้วยกระบวนการรู้จำใบหน้า ซึ่งเป็นระบบที่
ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก ในการบันทึกข้อมูลการเข้าเรียนออนไลน์ ศึกษาประสิทธิภาพของระบบตรวจสอบ
การเข้าเรียนออนไลน์ด้วยกระบวนการรู้จำใบหน้า และศึกษาความพึงพอใจของระบบตรวจสอบการเข้าเรียนออนไลน์ด้วย
กระบวนการรู้จำใบหน้า ดำเนินการพัฒนาระบบตามกระบวนการของวงจรการพัฒนาระบบ SDLC (System Development 
Life Cycle)  ระบบพัฒนาขึ ้นด ้วยเทคนิค Haar Cascades โดยการร ู ้  จำใบหน้าแบบ LBHC Local Binary Pattern 
Histograms (LBPH) Recognition เก็บรวบรวมข้อมูลใบหน้า และความพึงพอใจจากประชากร ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชั้นปีที่ 1 และ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยขอนแก่นสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 14  คน 
ผลการวิจัยพบว่า ระบบตรวจสอบการเข้าเรียนออนไลน์ด้วยกระบวนการรู้จำใบหน้า มีความแม่นยำในการตรวจสอบใบหน้า 
ทำจากอุปกรณ์พืน้ฐานที่มีในห้องฏิบัติการของวิทยาลัย และมีประสิทธิภาพในการทำงาน วัดผลจากความแม่นยำของการรู้จำ
ใบหน้าท่ีร้อยละ 94.21 โดยผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจต่อระบบโดยรวมอยู่ในระดับมาก และ
เห็นว่าระบบเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากท่ีสุดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
 
คำสำคัญ : ตรวจสอบการเข้าเรยีนออนไลน์,จดจำใบหน้า  
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การศึกษาความเป็นไปไดท้างการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมัลเบอร์ร่ี 
ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ 

A Feasibility Study on the Marketing of Processed Mulberry Products  
in the Municipality of Krabi 

 
จิรนันท์ เสนี1* ธีรวุฒ ิธวัฒนกลุ2 มณทิพย์ มโนการ3 สิริบูรณ์ ไร่ใหญ่4 

Jiranan Senee1* Teerawut Thawattanakul2 Monthip Manokarn3 Siriboon Raiyai4 
สาขาวิชาการตลาด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต ้

Marketing, Institute of Vocational Education: Southern Region 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการศึกษาความเป็นได้ทางการตลาดในการดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมัลเบอร์รี่ที่จะ
เปิดให้บริการในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ และศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก  
มัลเบอร์รี่ที่จะเปิดให้บริการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ จำนวน 300 คน เลือกอย่างง่าย ด้วยวิธีเจาะจง ดำเนินการ
สอบถามประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่   ผลการวิจัย พบว่า ความเป็นไปได้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์        
จากมัลเบอร์รี่ ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ มีความเป็นได้อย่างมาก ทั้งนี้ความเป็นไปได้ วิเคราะห์จากส่วนประสม   
ทางการตลาด 4 P’s ก็ส่งผลต่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมัลเบอร์รี่ ดังนั้น เมื่อผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่ามีแนวโน้มหรือมีความ
เป็นไปได้ในการออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมัลเบอร์รี ่ในรูปแบที่ผู ้วิจัยพัฒนาขึ้น และการศึกษาความพึงพอใจ          
ของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมัลเบอร์รี่ที่จะเปิดให้บริการในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่  มีผลต่อการ    
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากมัลเบอร์รี่ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ซึ่งรวมทุกด้านผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ    
อยูใ่นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.77 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
 
คำสำคัญ : ผลิตภณัฑ์แปรรูปจากผลมลัเบอร์รี่, การตลาดผลิตภัณฑแ์ปรรูปจากผลมัลเบอร์รี่, ความพึงพอใจท่ีมีผลต่อการ      
              แปรรูปจากผลมัลเบอร์รี ่
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การพัฒนาสเปรดทาขนมปังโดยใช้เนื้อลูกตาล 
The Development of Bread Spread using Toddy Palm Fruit 

 
 ปิยวรรณ เตชะศริินุกูล1* จุฑาทิพย์ ภิรมย์จิตร2  

Piyawan Tachasirinukun1* Jutatip Piromjit2 
*1 2 สาขาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง  4 

*1 2 Department of Food and Nutrition Technology, Nakhon Pathom Vocational College, Institute of 
Vocational Education: Central Region 4 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาสเปรดทาขนมปังโดยใช้เนื้อลูกตาล มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสูตรพื้นฐาน และปริมาณที่
เหมาะสมของเนื้อลูกตาลในผลิตภัณฑ์สเปรดทาขนมปัง โดยเสริมเนื้อลูกตาลในปริมาณ 4 ระดับ คือ 0 % (สูตรควบคุม) 2.5% 
5% และ7.5% โดยน้ำหนักทั้งหมด 2) เพื่อศึกษาค่าสี (L* a* และ b*) ของสเปรดทาขนมปังโดยใช้เนื้อลูกตาล และ 3) เพื่อ
ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์สเปรดทาขนมปังโดยเสริมเนื้อลูกตาล กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริโภคขนม
ปัง จำนวน 50 คน เลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินความชอบ 9 ระดับบ (Point Hedonic 
Scale Test) ผลการวิจัย พบว่า คุณภาพทางประสาทสัมผัสสเปรดทาขนมปังโดยใช้เนื้อลูกตาล 5% ได้รับคะแนนความชอบใน

างกับตัวอย่างอื่นอย่างมีนัยสำคัญต่ทุกด้านแตก ทางสถิติ (p<0. 05 ) ซึ่งผลิตภัณฑ์สเปรดทาขนมปังโดยเสริมเนื้อลูกตาล 5% มี
สีเหลือง มีกลิ่นหอมจากเนื้อลูกตาล เนื้อสัมผัสข้นหนืดพอเหมาะ ค่าสีของผลิตภัณฑ์สเปรดทาขนมปัง โดยเสริมเนื้อลูกตาล 5% 
พบว่า มีค่า L* a* และb* คือ 74.33 ± 0.13 12.88 ± 0.02 และ 41.86 ± 0.02 ตามลำดับ เมื่อเติมเนื้อลูกตาลเพิ่มขึ้นทำให้ 
สเปรดทาขนมปังมีสีเหลืองเข้มขึ้น มีค่า L* ลดลง ค่า a* และค่า b* เพิ่มขึ้น และผลิตภัณฑ์สเปรดทาขนมปัง โดยเสริมเนื้อ    
ล ูกตาล 5% (ปริมาณ 100 กรัม) จะให้พลังงาน 219.00 กิโลแคลอรี ่ คาร์โบไฮเดรต 18.43 กรัม โปรตีน 6.84 กรัม             
ไขมัน 13.10 กรัม และใยอาหาร 0.47 กรัม 
 
คำสำคัญ : สเปรดทาขนมปัง, เนื้อลูกตาล 
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การประเมินสมรรถนะของโครงสร้างวิหารวัดสวนดอกต่อแรงแผ่นดินไหว 
Assessment of the Sanctuary Structure of Suan Dok Temple Relating to the 

Seismic changes 
เจษฎาพร ศรีภักด1ี* บุปผเวช พันธุ์ศรี2 อัครพงษ์ เทพแก้ว3 

Jedsadaporn Sreepakdee1* Bupavech Phansiri 2 Akharapong Tepkeaw 3 
*1 2 3 สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

*1 2 3 Department of Industrial Education and Technology, Rajamangala University of Technology Lanna 
 

บทคัดย่อ 
 

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื ่อทำการศึกษาประเมินสมรรถนะของโครงสร้างวิหารวัดสวนดอกต่อแรงแผ่นดินไหวโดย
โครงสร้างวิหารวัดสวนดอกใช้ระบบโครงต้านแรงดัดคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้วิธีประเมินสมรรถนะของอาคาร ตามคำแนะนำ
ของมาตรฐาน มยผ. 1303- 57   ซึ่งในการศึกษาผู้วิจัยได้สร้างแบบจำลองไฟไนต์อิลิเมนต์และวิเคราะห์ด้วยวิธีสถิตไม่เชิงเส้น
จากนั้นนำผลการวิเคราะห์ไปเปรียบเทียบกับสเปกตรัมความเร่งที่ต้องการของแผ่นดินไหวในพื้นที่ที่ตั้งอาคารตามระบุใน
มาตรฐาน มยผ.1302- 52  เพื่อหาพิกัดสมรรถนะของอาคาร หลังจากนั้นจึงทำการเสริมความแข็งแรงตามคำแนะนำของ
มาตรฐาน มยผ.1901-51 โดยใช้วิธีพอกเสาด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก และเพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะของอาคารหลังจากการ
เสริมกำลังกับอาคารในสภาพเดิม ผลการวิจัย พบว่า โครงสร้างก่อนการเสริมความแข็งแรงเกิดจุดหมุนพลาสติกที่มีระดับ
สมรรถนะเป็นระดับโครงสร้างหลักของอาคารเกิดความเสียหายแต่ยังคงสามารถใช้งานได้ต่อไป ในขณะที่อาคารที่ได้รับการ
เสริมความแข็งแรงด้วยวิธีพอกเสาด้วยคอนกรีตนั้นเกิดจุดหมุนพลาสติกน้อยกว่าก่อนการเสริมความแข็งแรง และสำหรับพิกัด
สมรรถนะอยูใ่นระดับที่สภาพโครงสร้างยังคงสามารถใช้งานได้ต่อไป 
 
คำสำคัญ : วิธีสถิติไม่เชิงเส้นพิกดั, จุดหมุนพลาสติก 
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การสร้างและหาความเหมาะสมเครื่องมือแกะแว็กซ์ DIY  
Creating and Investigating an Efficiency of the DIY Wax Carving Tools  

 
จินต์จิ สหรัตนพันธ์1* ปริศนา บุญศักดิ2์ ปิยะพงษ์ ปานแก้ว3 

Jintji Saharattanphan1* Prisna Boonsak2 Piyapong Pankew3 
*1 2 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

*1 2 3  Rajamangala University of Technology Phra Nakhon 
 

บทคัดย่อ 
 

       การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องมือแกะแว็กซ์ DIY จากตะไบ หาความเหมาะสมของ
เครื่องมือแกะแว็กซ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำต้นแบบเครื่องประดับด้วยแว็กซ์ที่มีประสบการณ์การทำงาน
จริงในฐานะช่างผู้ชำนาญการในสถานประกอบการ เจ้าของกิจการ อาจารย์ผู้สอน และช่างอิสระ จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้วัด
ความเหมาะสม คือ แบบสอบถามประเมินความเหมาะสมการใช้เครื่องมือแกะแว็กซ์ต้นแบบเครื่องประดับ สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
คือ ค่าเฉลี ่ยและส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า เครื ่องมือแกะแว็กซ์ DIY จากตะไบ สามารถใช้งานได้ดี  
มีคุณลักษณะการทำงานเป็นไปตามที่ผู้วิจัยตั้งสมมติฐานไว้   ด้านการออกแบบเครื่องมือมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  
ที่ค่าเฉลี่ย 3.56  ด้านการใช้งานเครื่องมือมีค่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.37 การสร้างเครื่องมือแกะแว็กซ์ชุดนี้สามารถ
เป็นแบบอย่างในการคิดค้นสร้างสรรค์เครื่องมือด้วยตัวเองที่ใช้ในสายงานการผลิตเครื่องประดับ อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่
ได้ไปใช้ในการเรียนการสอนการสร้างต้นแบบแว็กซ์ด้วยมือได้อีกด้วย 
 
คำสำคัญ : แว็กซ์เขียว, เครื่องมือแกะแว็กซ์ 
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อิทธิพลของสภาพพื้นที่ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของข้าวพันธุ์ กข43 
ในพ้ืนที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี 

Influence of Typology on Growth of RD 43 Variety in Suphanburi 
College of Agriculture and Technology   

 
สุชนีย์ ทรัพย์สมบูรณ์1* อนุสรณ์ พิมพ์อรัญ2 วุฒิชัย ขันทอง3 

Suchanee Subsomboon1* Anusorn Pimarun2 Wuttichai Khunthong3  
*1 2 3 สาขาวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุร ี

*1 2 3 Department of Plant Science, Suphanburi College of Agriculture and Technology  
 

บทคัดย่อ 
  

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการศึกษาอิทธิพลของพื้นที่ท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของข้าวพันธุ์ กข.43 ณ งานฟาร์มข้าว 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี ในช่วงระยะเวลา ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยการแบ่ง
พื้นที่ที่ศึกษา เป็น 4  แปลง เพื่อศึกษาความแตกต่างของสภาพของพื้นที่ น้ำท่วมขังมาก น้ำท่วมขัง มีน้ำขังบางส่วน และไม่มี
น้ำท่วมขัง ที่จะมีผลต่อการเจริญเติบโตของข้าว ด้านความสูง ความกว้างของใบ ความยาวรวง จำนวนต้นต่อกอ และจำนวน
เมล็ดต่อรวง เมื่ออายุข้าวได้ 90 วัน เก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจำนวน 15 จุดต่อแปลง ผลการศึกษาพบว่า อิทธิพลของ
พื้นที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของข้าวพันธุ์ กข.43 อย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (p < 0.01) ได้แก่ จำนวนเมล็ดต่อรวง ความสูง 
ความยาวรวง และการแตกกอของต้นข้าว ตามลำดับ แต่ความกว้างของใบข้าว สภาพของพื้นที่ ไม่มีอิทธิพลที่ทำให้เกิดความ
แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ ผลการศึกษาสามารถนำมาใช้ในการคาดคะเนผลผลิตข้าว ด้วยสมการการผลิต โดยที่จำนวน
เมล็ดต่อรวงของข้าว กข. 43 มีความสัมพันธ์กับสภาพของพื้นท่ีปลูก และความสูงของต้นข้าวมากท่ีสุดตามลำดับ ข้อเสนอแนะ
ที่ได้จากการศึกษา เกษตรกร ควรให้ความสนใจในการปรับปรุงสภาพพื้นที่ให้มีความสม่ำเสมอท่ัวแปลง เพื่อการรักษาระดับน้ำ 
ให้สม่ำเสมอทั่วแปลงเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ พบว่าสภาพที่น้ำท่วมน้อยหรือไม่มีน้ำท่วม  ผลผลิตสูงสุดของข้าว กข 43 ยังอยู่
ในเกณฑ์ที่สูงและใกล้เคียงกับมาตรฐานของพันธุ์ และทั้งความสูงและจำนวนเมล็ดพันธุ์ต่อรวง ในค่าที่สูงสุด ก็สามารถมีค่า
ใกล้เคียงกับสภาพท่ีมีน้ำท่วมขัง ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า หากมีการจัดการระดับน้ำที่เหมาะไม่มากและน้อยเกินไป ก็จะสามารถ
ทำให้ผลผลิตของข้าว กข 43 ได้ผลผลิตที่สูงเท่าเทียมหรือมากกว่า มาตรฐานของพันธุ์ ดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่ควรศึกษาต่อไป       
ในการจัดการให้น้ำท่ีเหมาะสมในการผลิตข้าว กข 43 ในพ้ืนท่ีทีด่อน หรือท่ีไร่  
 
คำสำคัญ : สภาพพื้นที,่ ข้าว กข 43, น้ำท่วมขัง 
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การสร้างต้นแบบแว็กซ์เขียวสำหรับงานเคร่ืองประดับที่ใช้ต้นแบบจากธรรมชาติ 
ด้วยเทคนิคการหล่อแม่พิมพ์ยางซิลิโคน 

Creating of a Green Wax Prototyping for Jewelry Using Natural Forms 
with the Technique of Casting Silicone Rubber Molds 

ประภาพรรณ ประเสริฐศรี1* มาลาริน บุญวันต์2  วุฒิชัย วิเชียรศรี3 
Prapapun Prasersri1* Malarin Bunwan2 Vuttichai Vichaensri 3 

*1 2 3 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
*1 2 3 Golden Jubilee Royal Goldsmith College

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและทดลองสร้างต้นแบบแว็กซ์เขียว สำหรับงานเครื่องประดับด้วยเทคนิคการ
หล่อแม่พิมพ์ยางซิลิโคน ที่ใช้ต้นแบบจากธรรมชาติ ประเมินความพึงพอใจจากผู้เชี่ยวชาญ ขั้นตอนการดำเนินงาน คือ ลงพื้นที่
เก็บข้อมูล สัมภาษณ์ช่างแว็กซ์มืออาชีพ ทดลองสร้างต้นแบบแว็กซ์เขียว ด้วยเทคนิคการหล่อแม่พิมพ์ยางซิลิโคนที่ใช้ต้นแบบ
จากธรรมชาติ เครืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ต้นแบบแว็กซ์เขียว และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ผลการวิจัย
พบว่า การสร้างต้นแบบแว็กซ์เขียวสำหรับงานเครื่องประดับด้วยเทคนิคการหล่อแม่พิมพ์ยางซิลิโคนที่ใช้ต้นแบบจากธรรมชาตินี้ 
เป็นวิธีการที่ดีและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ช้ินงานท่ีได้เหมือนต้นแบบทุกประการ สามารถปรับแต่งรูปทรงเพิ่มเตมิได้ 
การประเมินด้านต้นแบบแเว็กซ์เขียว มีค่าใช้จ่ายต่ำเมื่อเทียบกับวัสดุอื่น และผลการประเมินความพึงพอใจพบว่า มีค่าความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

คำสำคัญ : แม่พิมพ,์ ยางซิลิโคน, แว็กซ์เขียว, งานหล่อ 
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การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนรายวิชางานเคร่ืองยนต์แก๊สโซลีน  
รหัสวิชา 20101-2001 

Development and Efficiency of Teaching Materials on the Subject of Gasoline 
Engine Job, Subject Code 20101-2001 

 
ธีระพล บุญธรรม1* 

Theeraphon Boontham 1 

*1สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล สถาบันการอาชีวศกึษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  3 
*1 Department of Mechanical Technology, Institute of Vocational Education: Northeastern Region 3 

 
บทคัดย่อ 

 
     การวิจัยสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนรายวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน  รหัสวิชา 20101-2001 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน 
รายวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน รหัสวิชา 20101-2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 โดยกำหนด
เกณฑ์ประสิทธิภาพไว้ 80/80 2) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอน รายวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน รหัสวิชา 
20101-2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ มีค่าดัชนี
ประสิทธิผล 0.50 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการสอน รายวิชางานเครื่องยนต์
แก๊สโซลีน รหัสวิชา 20101-2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคราม ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2562 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบฝึกหัดและใบงาน แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียนของ
นักเรียน แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัชนี 
ค่าความสอดคล้อง ค่าอำนาจจำแนก ค่าสัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่น ผลการวิจัย พบว่า เอกสารประกอบการสอนวิชางาน
เครื่องยนต์แก๊สโซลีน รหัสวิชา 20101-2001 มีประสิทธิภาพ 82.68/81.42 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 ดัชนีประสิทธิผล
ของเอกสารประกอบการสอน วิชางานเครื ่องยนต์แก๊สโซลีน  รหัสวิชา 20101-2001 มีค่าดัชนีประสิทธิผล 0.6637 ซึ่ง
หมายความว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 66.37 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 
รหัสวิชา 20101-2001 พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการสอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการสอนวิชางาน
เครื่องยนต์แก๊สโซลีน รหัสวิชา 20101-2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 พบว่า อยู่ในระดับมาก 
 
คำสำคัญ : เอกสารประกอบการสอน, เครื่องยนต์แก๊สโซลีน 
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ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต ์
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 

A Study of Employer’s Satisfaction Regrading the Quality of Graduated 
Students in Automotive Industry Technical College, Institute of Vocational 

Education: Central Region 1 
 

นวลปรางค์ ภาคสาร1* ปริญา มิศิริ2 บุญเรือน เอกสนธิ์3 ขวัญดาว ศิริแพทย์4 
Nualprang Parksarn1* Pariya Misiri2 Bunruean Ekkason3 Khwandaow Siriphaet4 
*1 2 3 4 สาขาวิชาเทคโนโลยยีานยนต์  วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 

*1 2 3 4 Department of Automotive Technology, Automotive Industry Technical College, 
Institute of Vocational Education: Central Region 1 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 โดยมีวัตถุประสงค์ 1) 
เพื ่อประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิค
อุตสาหกรรมยานยนต์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 2) เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษะของ
บัณฑิตในปีการศึกษาต่อไป  การดำเนินการวิจัยเริ่มจากการออกแบบ การสร้างแบบสอบถาม หาค่าความเช่ือมั่นแบบสอบถาม 
และส่งแบบสอบถามให้ผ ู ้ใช้บัณฑิตตอบแบบออนไลน์ จำนวน 23 คน ใช้สถิติพื ้นฐาน โดยหาค่าร ้อยละ ค่าเฉลี่ย  
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีระดับความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของบัณฑิต ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อเรียงลำดับระดับความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะของบัณฑิตจากมากไปน้อย พบว่า ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 รองลงมา ได้แก่ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 ด้านทักษะทางปัญญา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 ด้านความรู้
ความสามารถในสาขาวิชาชีพ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 ด้านทักษะวิชาชีพในการใช้เทคโนโลยียานยนต์อยู ่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ตามลำดับ  
 
คำสำคัญ : บัณฑิต, คุณลักษณะของบัณฑิต, ผู้ใช้บัณฑิต 
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ชุดฝึกระบบควบคุมเคร่ืองยนต์ดีเซลดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 
 The Diesel Engine Controlled by Electronic Training Board 

  
ทนงศักดิ์ มงคลสวัสดิ์1* เมธาวี จันจวง2 วิวัฒน์ จันทุดม3 ภาคิน อัศวภูมิ4 ทวีศักดิ์ โคตรโสภา5 พัสกร แก้วไสย6  
Thanongsak Monkonsawat1* Methawee Chanchuang2 Wiwat Janthudom3 Pakin Asawapoom4 

Taweesak Kotesopha5 Pasakorn Kaewsai6   
*1 2 3 4 5 6 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือ่งกล วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

 *1 2 3 4 5 6 Department of Mechanical Technology, Udonthani Technical College, Institute of Vocational 
Education: Northestern region 1 

 
บทคัดย่อ 

 
     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างชุดฝึกระบบควบคุมเครื่องยนต์ดีเซลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2) ประเมินความเหมาะสม
ของชุดฝึกระบบควบคุมเครื่องยนต์ดีเซลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วยอาจารย์ผู้สอนวิชา 
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ และผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการภายนอก เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดฝึก
ระบบควบคุมเครื่องยนต์ดีเซลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และแบบประเมินความเหมาะสมของชุดฝึก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า ชุดฝึกมีลักษณะเป็นโครงสร้างเหล็กขนาดความกว้าง 73 
เซนติเมตร ความยาว 113 เซนติเมตร และความสูง 115 เซนติเมตร ติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลและอุปกรณ์ระบบ
ควบคุมเครื่องยนต์ดีเซลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ สามารถทำงานได้ตามจุดมุ่งหมายของการใช้งาน ส่วนการประเมินความเหมาะสม
ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้าง ด้านการใช้งานและด้านประสิทธิภาพ โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.41  
ซึ่งจำแนกราย พบว่า ด้านการใช้งานของชุดฝึกมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.53 ด้านโครงสร้างชุดฝึก มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.50 และด้านประสิทธิภาพของชุดฝึก มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 
4.22 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
 
คำสำคัญ : ชุดฝึก, ระบบควบคุมเครื่องยนต์ดีเซลด้วยอิเล็กทรอนิกส์, เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล 
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การสร้างและประเมินความเหมาะสมชุดสาธิตระบบปรับอากาศรถยนต์อัตโนมัต ิ
Creating and Quality Evaluating of a Demonstration Set of Automobile 

Refrigeration System in an Automatic Car   
พุทธ ธรรมสุนา1* ศุภกร นวลศรี2 วัชรากร รัตน์อนันต์3 พงษธร ธรรมรักษา4 ทวีศักดิ์ โคตรโสภา5  

Put Thamsuna1* Supakorn Nuansri 2 Watcharakorn Ratanan 3 Pongsathorn Tamamraksa4 

Taweesak Kotesopha5 

1* 2 3 4 5 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคอดุรธานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
 *1 2 3 4 5  Department of Mechanical Technology, Udonthani Technical College, Institute of Vocational 

Education: Northeastern Region 1 
 

บทคัดย่อ 
 

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบและสร้างชุดสาธิตระบบปรับอากาศรถยนต์อัตโนมัติ และ 2) เพื่อประเมินความ
เหมาะสมชุดสาธิตระบบปรับอากาศรถยนต์อัตโนมัติ วิธีดำเนินการวิจัยศึกษา ออกแบบและสร้างชุดสาธิตระบบปรับอากาศ
รถยนต์อัตโนมัติ ทดสอบการใช้งานและปรับปรุงแก้ไข กลุ่มตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญเป็นอาจารย์ผู้สอนวิชาปรับอากาศรถยนต์และ
ไฟฟ้ารถยนต์และผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการภายนอก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย ชุดสาธิตระบบ  
ปรับอากาศรถยนต์อัตโนมัติ และแบบประเมินความเหมาะสมของชุดสาธิตที่สร้างขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ชุดสาธิตระบบปรับอากาศรถยนต์อัตโนมัติที่สร้างขึ ้นมี
ลักษณะเป็นโครงสร้างเหล็กมีขนาดความกว้าง 105 ซม. ความยาว 100 ซม. และความสูง 110 ซม. สำหรับติดตั้งชุดสาธิต
ระบบปรับอากาศรถยนต์อัตโนมัติและส่วนประกอบ สามารถทำงานได้ตามจุดมุ่งหมายของการใช้งาน ส่วนผลการประเมิ น
ความเหมาะสมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้าง ด้านการใช้งานและด้านประสิทธิภาพ โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่สุด (�̅�𝑥=4.75, SD. = 0.43) จำแนกรายด้าน พบว่าทั้ง 3 ด้านมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด จำแนกเป็นด้าน
ประสิทธิภาพของชุดสาธิตระบบปรับอากาศรถยนต์อัตโนมัติ ค่าเฉลี่ย (�̅�𝑥 =4.89, SD. = 0.31) ด้านการใช้งานของชุดสาธิต
ระบบปรับอากาศรถยนต์อัตโนมัติ ค่าเฉลี่ย (�̅�𝑥= 4.73, S.D. = 0.44) และด้านโครงสร้างชุดสาธิตระบบปรับอากาศรถยนต์
อัตโนมัติ ค่าเฉลี่ย (�̅�𝑥= 4.66, SD. = 0.47) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
 
คำสำคญั : ชุดสาธิต, ระบบปรับอากาศรถยนต์อัตโนมัติ 
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รายงานการประเมินคุณภาพหนังสือเรียนวิชาวงจรพัลส์และสวิตชิง (20105–2006)  
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 

Assessment Report of a Textbook Quality of Pulse and Switching Circuits Subject 
(20105–2006) Regrading the 2019 vocation Certificate curriculum  

สุชิน ชินสีห1์* 
suchin chinsri1* 

1* สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลยัสารพดัช่างนครราชสมีา  
1* Department of Electronics Technology, Nakhon Ratchasima Polytechnic College 

บทคัดย่อ 

 มีจุดประสงค์เพื่อการวิจัยในครั้งนี้ ประเมินคุณภาพหนังสือเรียนวิชาวงจรพัลส์และสวิตชิง ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ที่เรียบเรียงโดยผู้วิจัย เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้หนังสือเรียนวิชาวงจรพัลส์  
และสวิตชิง  ทีเ่รียบเรียงโดยผู้วิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยครูผู้สอนและนักเรียนในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและ
เอกชน จำนวน 87 แห่ง เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่หนังสือเรียนวิชาวงจรพัลส์และสวิตชิง 
แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อคุณภาพของหนังสือเรียน แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อหนังสือเรียน 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า หนังสือเรียนวิชาวงจรพัลส์
และสวิตชิง มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อหนังสือเรียนวิชาวงจรพัลส์และสวติชิง 
อยู่ในระดับมาก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

คำสำคัญ : คุณภาพหนังสือเรียน, ความพึงพอใจ, หนังสือเรียนวิชาวงจรพัลส์และสวิตชิง 
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การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดประลองแขนกลแบบ 5 แกน ควบคุมดว้ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

Construction and Efficiency of an Robotic 5 Axis by Microcontroller System  
Experimental Set 

 
ปรารถนา ราชสุภา1* แก้วกัลยา ราชสุภา2 กฤษณะ บุพศิริ3 ภัทรพงศ์ ปานหิรัญ4 ณรงค์ศักดิ์ แสงเงิน5 

Patthana Ratchasupha1* Keawkanlaya Ratchasupha2 Kitsana Busiri3 Phataraphong Panhiran4 
Narungsuk Seang-ngern5 

*1 3 4 5สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสงิห์บุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 
2สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลยัเทคนิคสิงห์บรุี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 

*1 3 4 5 Department of Electronics and Mechatronics, Singburi Technical College, Institute of Vocational 
Education: Central Region 2 

2 Department of Welding, Singbruri Technical College, Institute of Vocational Education: Central Region 2 
 

บทคัดย่อ 
 

 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดประลองแขนกลแบบ 5 แกน ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อ
พัฒนาชุดประลองแขนกลแบบ 5 แกน ให้สอดคล้องกับวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่องการประยุกต์ใช้งาน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 2) เพื ่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่มีต่อชุดประลองแขนกลแบบ  5 แกน ควบคุมด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ในรายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ เกณฑ์ที่กำหนด คือ E1/E2 = 75/75  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่มีต่อชุดประลองแขนกลแบบ 5 แกน ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ กลุ่มทดลองที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง (ปวส.) ชั ้นปีที่ 1 จำนวน 20 คน โดยวิธีการเลือกอย่างเจาะจง (Purposive Sampling) 
ผลการวิจัย พบว่า จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินความสอดคลอ้งของชุดประลองจากแบบสอบถามความคิดเห็นจาก
ประชากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 5 คน ผลภาพรวมการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อชุดประลองแขนกลแบบ 5 แกน 
ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของกลุ่มทดลองโดยใช้ชุดประลองแขนกลแบบ 5 แกน ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
81/78 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคือ E1/E2 =75/75 และการประเมินความความพึงพอใจของกลุ่มทดลองที่มีต่อชุดประลอง
แขนกลแบบ 5 แกน ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์มีค่าเฉลี่ยที่ 4.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 
 
คำสำคัญ : ไมโครคอนโทรลเลอร์, ชุดประลอง, แขนกล 5 แกน 
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การหาคุณภาพและประสิทธิภาพชุดทดลองออปแอมป์และลิเนียร์ไอซ ี
Study of Quality and Efficiency of Laboratory Set on Op-Amp and Linear IC 

 
พัชรินทร์  สุวรรณบุตร1* ยงยุทธ์  จันทรัตน์2 

Phatcharin Suwannabut1* Yongyut Chantarut2  
*1 2 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1   

*1 2 Department of Electronics Technology, Saraburi Technical College, Institute of Vocational Education:  
Central Region1 

 
บทคัดย่อ 

 
     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาคุณภาพ และหาประสิทธิภาพชุดทดลองออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี  โดยชุดทดลองนี้
ประกอบด้วยแผงทดลองจำนวน 1 ชุด และใบงานจำนวน 12 ใบงาน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ชุดทดลอง ใบงาน  
แบบประเมินคุณภาพชุดทดลอง แบบประเมินคุณภาพใบงานและแบบประเมินวัดผลสัมฤทธิ์ ผลการวิจัย พบว่า แผงทดลอง
ของชุดทดลองออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี มีคุณภาพด้านแผงทดลองอยู่ในระดับดีมาก (�̅�𝑥= 4.80, SD. = 0.36) และคุณภาพ
ด้านใบงานอยู่ในระดับดีมาก (�̅�𝑥= 4.86,  SD. = 0.27) และประสิทธิภาพของชุดทดลอง 2/E1E เท่ากับ 82.58/83.35 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  80/80    
 
คำสำคัญ  :  คุณภาพ, ประสิทธิภาพ, ชุดทดลองออปแอมป์และลิเนยีร์ไอซ ี
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ผลการใช้ Google Classroom รายวิชาวิเคราะห์รายงานทางการเงิน สำหรับนักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 

Results from Using Google Classroom Financial Report Analysis Course for 
undergraduate students, Bachelor of Technology Program, Department of 

Accounting 

อรทัยภ์ ทำมา1*   
Orathai Tumma1* 

*1วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
*1Suphanburi Vocational College, Institute of Vocational Education: Center Region 4

บทคัดย่อ 

   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการวิเคราะห์รายงานทางการเงินผ่านการใช้ 
Google Classroom ของนักศึกษาปริญญาตรี ปี 2 สาขาการบัญชี และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาปริญญาตรี ปี 2 
สาขาการบัญชี ปีการศึกษา 2562 จำนวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 บทเรียนเรื่องการ
วิเคราะห์รายงานทางการเงิน ในระบบ Google Classroom โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่านตรวจ และแก้ไขก่อนนําไปใช้จริง 
ส่วนที ่2 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นําไปหาความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ท่าน
ตรวจสอบความถูกต้อง ได้ค่าเฉลี่ยความสอดคล้องทั้งฉบับเท่ากับ 0.88 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา นําไป
หาความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ท่านตรวจสอบความถูกต้องได้ค่าเฉลี่ยความสอดคล้อง 
ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.90 ผลการวิจัย พบว่า การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน รายวิชาวิเคราะห์รายงาน
ทางการเงิน ผ่านการใช้ Google Classroom พบว่า นักศึกษาได้คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทุกคน  และเมื่อนําไป
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติ t-test พบว่าผลการเรียนรู้ก่อนเรียน และหลังเรียน มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ  .01 
และความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการจัดการเรยีนการสอนผ่าน Google Classroom ผลการศึกษา พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนการสอนผ่านการใช้ Google Classroom อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�𝑥=4.52, SD =0.67) ข้อเสนอแนะ จากการวัดความ
พึงพอใจของนักศึกษา นักศึกษาส่วนใหญ่รู้สึกว่าการเรียนการสอนเข้าใจง่าย เรียนแล้วสนุก ได้ปฏิบัติจริง โดยใช้งาน Google Sites 
และมีการนําไปใช้กับรายวิชาอื่นๆ  

คำสำคัญ : การเรียนการสอนโดยผ่านการใช้ Google Classroom 
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การศึกษาการจัดทำบัญชีและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลการบัญชีของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดบึงกาฬ 

 Study of Accounting Knowledge of SME’s Enterprise in Buengkan Province  

นงค์เยาว์ ประสารทอง1* จุฬา ดอกคำ2 ขวัญฤทยั นาคดี3 ธัญญ์นรี บุรีเพีย4 สุรีย์ อ้วนโพธิ์กลาง5 
Nongyao Prasanthong1* Chular Dokkhom2 Khwanruethai Nakdee3 Tannaree Bureepia4

Suree Uanpoklang5 
*1 2 3 4 5 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 1

*1 2 3 4 5 Department of Accounting, Buengkan Technical College, Institute of Vocational Education:
Northeastern Region 3 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการจัดทำบัญชีของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัด
บึงกาฬ 2) เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลการบัญชีของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใ น
จังหวัดบึงกาฬ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า จากวิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการสำนักงานบัญชี ความรู้ของพนักงานบัญชีของกิจการ  
ส่วนใหญ่ระดับปริญญาตรี จัดทำบัญชี ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี กิจการส่วนใหญ่มีการจัดทำงบการเงินเป็นรายปี
นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับข้อมูลบัญชีประเภทรายได้ และมีการใช้ข้อมูลทางบัญชีประเภท
รายงานการรับและจ่ายเงินสดในการบริหารงาน วัตถุประสงค์ในการจัดทำบัญชี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ตรงตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เพื่อทราบถึงความมั่นคง ประโยชน์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมลู
การบัญชี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลการบัญชีโดยรวมในระดบัมาก โดยผู้ตอบแบบสอบถาม
มีความรู้ความเข้าใจมากที่สุดคือ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำบัญชีคือผู้ทำบัญชี (นักบัญชี) ส่วนปัญหาอุปสรรคที่พบใน
การจัดทำข้อมูลทางบัญชีของกิจการ คือ ประเด็นปัญหาค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัญชีสูง พบปัญหาอยู่ในระดับมาก ตรงตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

คำสำคัญ : การจัดทำบัญช,ี ข้อมลูทางการบัญชี, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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การพัฒนาและการใช้ชุดกิจกรรมการสอนกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(วิทยาการคำนวณ) เร่ือง การใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลอย่างปลอดภัย            

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก 1 (วัดท้องอ่าว) 
Development and Use of a Series of Teaching Activities for Science and 

Technology (Computational Science) on the Safe Use of Technology in the 
Digital Age for the 2nd Grade Students at Donsak 1 Municipality School (Wat Thong Ao) 

สารญา พวงสุวรรณ1* ธนพร งอกคำ2 กิจจา บานชื่น3

Saraya poungsuwan1* Tanaporn Jokkhum2 Kijja Banchuen3

*1 2 สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยตาปี
3อาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยตาปี

*1 2 Teaching Profession Faculty of Liberal Arts TAPEE University 
3 Research Advisor TAPEE University

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) สร้างชุดกิจกรรมการสอน เรื่อง การใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลอย่างปลอดภัย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยนช้ันประถมศึกษา(วิทยาการคำนวณ) สำหรับนักเรี ปีท่ี 2 ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80 / 80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน จากการใช้ชุดกิจกรรมการสอน เรื่องการ
ใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลอย่างปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )วิทยาการคำนวณ ( 3) ศึกษาความ
พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ ชุดกิจกรรมการสอน เรื่อง การใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลอย่างปลอดภัย กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก 1 (วัดท้องอ่าว ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 15 คน โดยใช้
วิธีการเลือกแบบแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื ่องจากเป็นห้องเรียนที ่ผู ้วิจัยรับผิดชอบจัดการเรียนการสอน
ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการสอน เรื่องการใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลอย่างปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) มศึกษาปีทียนช้ันประถสำหรับนักเรี่ 2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ (E1/E2)
เท่ากับ 85.20 /82.04 ปรากฏว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์กำหนดไว้ 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังจากการเรียนโดยใช้ชุด
กิจกรรมการสอน เรื ่องการใช้เทคโนโลยี ในยุคดิจิทัลอย่างปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีคำนวณ)รทยากาวิ( 2 คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำคัญที่ .05  3) ความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้เรื่อง การใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลอย่าง
ปลอดภัย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก 1 (วัดท้องอ่าว)  ่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย
โดยรวมทุกด้านอยู่ที4่.21 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ค่า 0.43

คำสำคญั : ชุดกิจกรรมการสอน, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการสอน, ความพึงพอใจ
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การพัฒนาและการใช้ชุดกิจกรรมการสอนกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(วิทยาการคำนวณ) เร่ือง การใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลอย่างปลอดภัย

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก 1 (วัดท้องอ่าว)
Development and Use of a Series of Teaching Activities for Science and

Technology (Computational Science) on the Safe Use of Technology in the
Digital Age for the 2nd Grade Students at Donsak 1 Municipality School (Wat Thong Ao)

สารญา พวงสุวรรณ1* ธนพร งอกคำ2 กิจจา บานชื่น3 
Saraya poungsuwan1* Tanaporn Jokkhum2 Kijja Banchuen3 

*1 2 สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยตาปี
3อาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยตาปี

*1 2 Teaching Profession Faculty of Liberal Arts TAPEE University
3 Research Advisor TAPEE University 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) สร้างชุดกิจกรรมการสอน เรื่อง การใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลอย่างปลอดภัย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยนช้ันประถมศึกษา(วิทยาการคำนวณ) สำหรับนักเรี ปีท่ี 2 ให้มีประสิทธิภาพ 
ตามเกณฑ์ 80 / 80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน จากการใช้ชุดกิจกรรมการสอน เรื่องการ
ใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลอย่างปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )วิทยาการคำนวณ (  3) ศึกษาความ
พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ ชุดกิจกรรมการสอน เรื่อง การใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลอย่างปลอดภัย กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก 1 (วัดท้องอ่าว  ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 15 คน โดยใช้
วิธีการเลือกแบบแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื ่องจากเป็นห้องเรียนที ่ผู ้วิจัยรับผิดชอบจัดการเรียนการสอน 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการสอน เรื่องการใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลอย่างปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) มศึกษาปีทียนช้ันประถสำหรับนักเรี่ 2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ (E1/E2) 
เท่ากับ 85.20 /82.04 ปรากฏว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์กำหนดไว้ 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังจากการเรียนโดยใช้ชุด
กิจกรรมการสอน เรื ่องการใช้เทคโนโลยี ในยุคดิจิทัลอย่างปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี คำนวณ)รทยากาวิ( 2 คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำคัญที่ .05  3) ความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้เรื่อง การใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลอย่าง
ปลอดภัย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก 1 (วัดท้องอ่าว)  ่ ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย
โดยรวมทุกด้านอยู่ที่ 4.21 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ค่า 0.43 

คำสำคญั : ชุดกิจกรรมการสอน, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการสอน, ความพึงพอใจ 
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การพัฒนาชุดฝึกทักษะการควบคุมการทำงานของระบบลำเลียงแบบอัตโนมตัิ  
ด้วยพีแอลซี (PLC) 

Development of a Skill Set for Controlling the Operation of Automated 
Conveyor Systems with PLC 

กชกร ประสิทธิ์ส่งเสริม1* สุนทร วีระเดชลิกุล2 กิตติ สมัครไทย3 
Kotchakorn Prasitsongsame1* Soontorn Weeradeachlikul2 Kitti Samakthai3 

*1 2 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
*1 2 3 Department of Mold and Die Technology, Pathumthani Technical College, Institute of Vocational

Education: Center Region 1 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะการควบคุมการทำงานของระบบลำเลียงแบบอัตโนมัติด้วยพีแอลซีและ
ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของชุดฝึกทักษะการควบคุมการทำงานของระบบลำเลียงแบบอัตโนมัติด้วยพีแอลซี กลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 แผนกเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ที่ลงทะเบียนเรียน 
ปีการศึกษา 2563 จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดฝึกทักษะการควบคุมการทำงานของระบบลำเลียงแบบ
อัตโนมัติด้วยพีแอลซี แบบประเมิน ใบงาน สถิติที่ใช้ได้แก่ t test และค่าเฉลี่ย ผลการวิจัย พบว่า ชุดฝึกทักษะการควบคุมการ
ทำงานของระบบลำเลียงแบบอัตโนมัติด้วยพีแอลซี มีประสิทธิภาพการทำงานดี สามารถทำงานได้ตามจุดประสงค์ และยังเป็น
ชุดฝึกที่สามารถให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และลงมือปฏิบัติงานได้ ส่วนการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่ า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ท่ีระดับ 88.5 (เกณฑ์ 80/80) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

คำสำคัญ : ชุดฝึกทักษะ, ระบบสายพานลำเลียง 
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กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
เร่ืองการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสู่เชิงพาณิชย์  วิชาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร        

เพ่ือส่งเสริมผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่อาชีวศึกษา   
The Development of Integrated learning Management Processes on Food 

Product Development for Commercialization in Culinary Science in Promoting 
the Invention of the New Generation of Vocational  

ณัฐวรรณ  แสงสวี1* 
Nattawan Saengsawee1*

*1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ แผนกวิชาสามญัสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
*1 Department of Science substance General, Chumphon Vocational College

บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ  1) สร้างและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารสู ่เชิงพาณิชย์ เพื ่อส่งเสริมผลงานสิ ่งประดิษฐ์ของคนรุ ่นใหม่อาชีวศึกษา ให้มีประสิทธิภาพตามเก ณฑ์ 80/80 
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 3) ศึกษาความ
ฟังพอใจของผู ้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู ้ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู ้แบบบูรณาการ 4) ศึกษาผลผลิตที่ได้จาก
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสู่เชิงพาณิชย์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
การประกอบอาหาร ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 255 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน  
17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) คู่มือการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ 4) แบบบันทึกข้อมูลผลสำเร็จที่ได้จากการจัดการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัย พบว่า 1) กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารสู่การเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร มีประสิทธิภาพ 85.39/81.47 ตรงตามสมติฐานที่ตั้งไว้ 
2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสู่เชิงพาณิชย์ของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ตรงตามสมติฐานที่ตั้งไว้ 3) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ 4) ผลผลิตที่ไดจ้ากการจดัการเรียนรูด้้วยกระบวนการจัดการเรยีนรู้แบบบูรณาการ 

คำสำคัญ : กระบวนการจัดการเรยีนรู้แบบบูรณาการ,  สิ่งประดิษฐข์องคนรุ่นใหม่อาชีวศึกษา  
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การพัฒนาชุดการสอนวิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ รหัสวิชา 20101-2009 
ด้วยเทคนิคการสอนแบบการฝึกลงมือปฏิบตัิงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

พุทธศักราช 2562 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
Development of an Instructional Package of Auto-mechanic Precision 
Measurement Subject, Subject Code 20101-2009 regarding the 2019 
Vocational Certificate Curriculum, office of the Vocational Education 

Commission 

ธีระพล บุญธรรม1*

Theeraphon Boontham1*

*1สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 3
*1Department of Mechanical Technology, Mahasarakham Technical College, Institute of Vocational 

Education: Northeastern Region 3

บทคัดย่อ

การพัฒนาชุดการสอนวชิางานวัดละเอียดช่างยนต์ รหัสวิชา 20101-2009 ด้วยเทคนิคการสอนแบบการฝึกลงมือปฏิบัตงิาน 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนา
และหาประสิทธิภาพชุดการสอน 2) เพือ่หาค่าดัชนีประสิทธิผลชุดการสอนที่พัฒนาขึ้น 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนรู้ด้วยชุดการสอนที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในขั้นสอนจริงเป็นนักเรียน ช้ันปีท่ี 2 กลุ่ม 3-4 จำนวน 42 คน ที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 ได้มา
โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื ่องมือที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพชุดการสอนและค่าดัชนีประสิทธิผลชุดการสอน ได้แก่
1) ชุดการสอนที่พัฒนาขึ้น 2) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดการสอนที่พัฒนาขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนด้วย
t-test dependent ผลการวิจัย พบว่า 1) โดยรวมชุดการสอนมีความเหมาะสมระดับมากที่สุด ชุดการสอนที่พัฒนาขึ้นผลการใช้
ชุดการสอนจริงพบว่ามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ E1 เท่ากับ 82.89 และค่า E2 เท่ากับ 80.92 2) โดยรวมชุดการสอน
ที่พัฒนาขึ้นมีค่าดัชนีประสิทธิผลตามเกณฑ์กำหนด คือ เท่ากับ 0.7730 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.7730 หรือคิดเป็น
ร้อยละ 77.30 3) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนที่พัฒนาขึ้น หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 4) นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ที่เรียนด้วยชุดการสอน
ที่พัฒนาขึ้นผลการวิจัยเพิ่มเติมจากการใช้ชุดการสอนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ พบว่า 1) โดยรวม
นักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดการสอนท่ีพัฒนาขึ้นมีพฤติกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับดี ร้อยละ 70.74 2) โดยรวมนักเรียนที่เรียนด้วย
ชุดการสอนที่พัฒนาขึ้น มีเจตคติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีและ 3) โดยรวมผู้ทดลองใช้ชุดการสอนจากการ
เผยแพร่ พบว่า ชุดการสอนมีคุณภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด
คำสำคัญ : ชุดการสอน, วิชางานวัดละเอียดช่างยนต์
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การพัฒนาชุดการสอนวิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ รหัสวิชา 20101-2009
ด้วยเทคนิคการสอนแบบการฝึกลงมือปฏิบตัิงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

พุทธศักราช 2562 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
Development of an Instructional Package of Auto-mechanic Precision 
Measurement Subject, Subject Code 20101-2009 regarding the 2019 
Vocational Certificate Curriculum, office of the Vocational Education

Commission

ธีระพล บุญธรรม1*

Theeraphon Boontham1*

*1สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 3
*1Department of Mechanical Technology, Mahasarakham Technical College, Institute of Vocational

Education: Northeastern Region 3 
 

 บทคัดย่อ 
 

 การพัฒนาชุดการสอนวิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ รหัสวิชา 20101-2009 ด้วยเทคนิคการสอนแบบการฝึกลงมือปฏิบัตงิาน 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนา
และหาประสิทธิภาพชุดการสอน 2) เพือ่หาค่าดัชนีประสิทธิผลชุดการสอนที่พัฒนาขึ้น 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนรู้ด้วยชุดการสอนที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในขั้นสอนจริงเป็นนักเรียน ช้ันปีท่ี 2 กลุ่ม 3-4 จำนวน 42 คน ที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 ได้มา
โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื ่องมือที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพชุดการสอนและค่าดัชนีประสิทธิผลชุดการสอน ได้แก่ 
1) ชุดการสอนที่พัฒนาขึ้น 2) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดการสอนที่พัฒนาขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนด้วย 
t-test dependent ผลการวิจัย พบว่า 1) โดยรวมชุดการสอนมีความเหมาะสมระดับมากที่สุด ชุดการสอนที่พัฒนาขึ้นผลการใช้
ชุดการสอนจริงพบว่ามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ E1 เท่ากับ 82.89 และค่า E2 เท่ากับ 80.92 2) โดยรวมชุดการสอน 
ที่พัฒนาขึ้นมีค่าดัชนีประสิทธิผลตามเกณฑ์กำหนด คือ เท่ากับ 0.7730 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.7730 หรือคิดเป็น
ร้อยละ 77.30 3) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนที่พัฒนาขึ้น หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 4) นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ที่เรียนด้วยชุดการสอน
ที่พัฒนาขึ้นผลการวิจัยเพิ่มเติมจากการใช้ชุดการสอนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ พบว่า 1) โดยรวม
นักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดการสอนท่ีพัฒนาขึ้นมีพฤติกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับดี ร้อยละ 70.74 2) โดยรวมนักเรียนที่เรียนด้วย
ชุดการสอนที่พัฒนาขึ้น มีเจตคติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีและ 3) โดยรวมผู้ทดลองใช้ชุดการสอนจากการ
เผยแพร่ พบว่า ชุดการสอนมีคุณภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
คำสำคัญ : ชุดการสอน, วิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ 
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การพัฒนาชุดการสอน วิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 20102-2004 ด้วยเทคนิควิธีการสอน
กระบวนการเรียนเป็นกลุ่มโดยจดัการกันเอง (SOT) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคระยอง 

Development of a Instructional Package for the Measurements Course  
(20102-2004) Using Self-Organized Teamwork Teaching Method (SOT),  

Department of Machine Tools, Rayong Technical College 
 

กฤษณ ทองคำ1*  
Kritsana thongkam1*  

*1สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลยัเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
*1Department of Machine Tools, Rayong Technical College, Institute of Vocational Education: Esatern 

Region  
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 20102-2004 ด้วย
เทคนิควิธีการสอนกระบวนการเรียนเป็นกลุ่มโดยจัดการกันเอง(SOT) 2) ศึกษาประสิทธิผล การเรียนรู ้ 3)เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนและ4) ศึกษาความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระ ดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคระยอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 
21 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) ชุดการสอนวิชาวัดละเอียดรหัสวิชา 20102 -2004 
จำนวน 9 หน่วยการเรียน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าอำนาจจำแนก(r)รายข้อตั้งแต่0.20 ถึง 0.40         
ค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.30-0.75 และค่าความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ 0.882 3) แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 
ผลการวิจัย พบว่า ชุดการสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.89/82.09 ซึ่งสูงกว่ าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 ประสิทธิผล   
การเรียนรู ้ ร้อยละ 60.80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05          
และผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 
คำสำคัญ : ชุดการสอน, วิธีการสอนกระบวนการเรียนเป็นกลุ่มโดยจัดการกันเอ(SOT), ประสิทธิภาพ, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
              และความพึงพอใจ 
 
 
 
 
 
 
 

OE015 

วัันท่ี่� 29 - 30 ตุุลาคม 2564 ผ่่านส่ื่�ออิเล็กที่รอนิกส์ื่ 83

5th National Conference on Vocational Education Innovation and Technology

การประชุุมวิิชุาการเทคโนโลยีีและนวัิตกรรมอาชีุวิศึึกษา ระดัับชุาติ ครั�งที� 5 OE015



 

84                                                             วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

การศึกษาความพร้อมของนักบัญชียุคเศรษฐกิจดิจทิัลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
  A Study of a Readiness of Accountants for   

the Digital Economy Era, Muang District, Roi Et Province 
     

ศุภวรรณ เขตเจริญ1* พรพิมล ปาปะเก2 ศรัญญา ภาษี3 ปิ่นฤดี วิเศษสุวรรณ4 สุรวดี เอ็มรัตน์5 

Suphawan Khetcharoen1*  Pornpimon  Papake2  Saranya  Phasi3 Pinruedee Wisetsuwan4 

Surawadee Emrat5 
* 1 2 3 4 5 สาขาวิชาการบัญชี สถาบันการอาชีวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3   

*1 2 3 4 5 Department of Accounting, Institute of Vocational Education: Northeastern Region 3 
 

บทคัดย่อ 
 

     วัตถุประสงค์ของการศึกษาดังนี้ (1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคล ด้านเพศ อายุ การศึกษา 
ประสบการณ์ทำงาน ที่มีต่อระดับความพร้อมของนักบัญชียุคเศรษฐกิจดิจิทัลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด (2) เพื่อศึกษา
อิทธิพลของปัจจัยด้านกระบวนการความรู ้ความเข้าใจที่มีต่อระดับความพร้อมของนักบัญชียุคเศรษฐกิจดิจิทัลในเขต 
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด และ (3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านกระบวนการทำงานขององค์กร ที่มีต่อระดับความพร้อม
ของนักบัญชียุคเศรษฐกิจดิจิทัลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
นักบัญชีในจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 43 คน ผลการวิจัย พบว่าความแตกต่างของปัจจัยด้านคุณสมบัติส่วนบุคคล  ด้านเพศ อายุ  
การศึกษา ประสบการณ์ทำงาน  ที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับความพร้อมของนักบัญชียุคเศรษฐกิจดิจิทัล  ในเขตอำเภอเมือง  
จังหวัดร้อยเอ็ด ที่แตกต่างกัน อิทธิพลของปัจจัยด้านกระบวนการความรู้ความเข้าใจ มีผลต่อระดับความพร้อมของนักบัญชียุค
เศรษฐกิจดิจิทัล  ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด อิทธิพลของปัจจัยด้านกระบวนการทำงานขององค์กร ที่แตกต่างกนัมีผล
ต่อระดับความพร้อมของนักบัญชียุคเศรษฐกิจดิจิทัลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 
 
คำสำคัญ  :  นักบัญชี, ความพร้อม, ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล       
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาด้วยชุดสาธิตเสมือนจริง เร่ือง ความสัมพันธ์
ของการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากของไหล 

Study of the Students’ Learning Achievement by Using a Virtual 
Demonstration Material: Relationship of Power Generation from Fluid 

ณรงค์ พรหมศร1* ธารากร ชำนาญ2 ศิรภัส อนุกูลเวช3  
Narong Promsorn1* Tarakorn Chamnan2 Sirapat Anukulvech3 

*1 2 3 สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน แผนกช่างไฟฟ้าและเทคนิคพลังงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พซีี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 

*1 2 3 Department of Electrical Power and Energy Technology, IRPC Technological College, Institute of
Vocational Education: Eastern region 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดสาธิตเสมือนจริง เรื่อง ความสัมพันธ์ของการผลิต
พลังงานไฟฟ้าจากของไหล 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา 
โดยกลุ่มศึกษาที่ใช้ในการวิจัยนี้เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 14 คน และผู้เชี่ยวชาญ 
จำนวน 3 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) ใบงานการทดลอง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการวิจัย พบว่า ชุดสาธิตเสมือนจริงมีประสิทธิภาพอยู่ที่ 81/80 สามารถสร้าง
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึ้นแก่นักศึกษาได้ โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และถ้าพิจารณาความ
พึงพอใจ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในด้านการออกแบบ และด้านการใช้งานอยู่ในระดับพึงพอใจมาก     

คำสำคัญ : ชุดสาธิตเสมือนจริง, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนออนไลน์วิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื้องต้นเรื่อง
ความปลอดภัยในงานเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
Development and Efficiency of an Online Instructional Package of the Basic 
Welding and Sheet Metal Subject in the Topic “Safety In Manual Metal Arc 

Welding” for Industrial Trades Students, Chanthaburi Technical College  

วรชัย มั่นศิลป์1* ดิเรก สุวรรณโชติ2 กมลภัสสร์ มั่นศิลป์3 
Worachai Masilp1* Direk Suwannachot2 Kamonpad Mansilp3

*1 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะและเทคนิคพ้ืนฐาน วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
2 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลยัเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก  

3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
*1 Department of Welding and Basic, Chanthaburi Technical College Eastern, Institute of Vocational

Education: Eastern region  
2 Department of Welding and Factory, Rayong Technical College, Institute of Vocational Education:  

Eastern region  
3 Department of Applied science and biotechnology, Rajamangala University of Technology Tawan-ok 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนออนไลน์งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 
เรื่อง ความปลอดภัยในงานเชื่อมอาร์กโลหะดว้ยมือ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต์  2) ศึกษา
ประสิทธิภาพของการเรียนด้วยชุดการสอนงานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น เรื่องความปลอดภัยในงานเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 
และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนงานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น เรื ่อง ความปลอดภัย 
ในงานเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต์ชั้นปีท่ี 2/1 กลุ่ม 2 
ปีการศึกษา 1/2564 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จำนวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบคือ ชุดการสอนแบบออนไลน์
ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน สื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัด ใบความรู้และใบงานการวิเคราะห์ข้อมูลผูว้จิยั
ได้คำนวณหาค่าประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ค่าดัชนีประสิทธิผล ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลจากการวิจัย พบว่า ชุดการสอนออนไลน์งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น เรื่องความปลอดภัยในงานเชื่อมอาร์ก
โลหะด้วยมือ มีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 74.11/88.82 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.57 ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และ
นักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดการสอนมีความพึงพอใจในการเรียนอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅�𝑥 = 4.56, SD. = 0.58) 

 คำสำคัญ : งานเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 
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การประเมินโครงการคุณธรรมพัฒนาจิตอาสานักเรียนโรงเรียนวัดป่าประดู่ 
The Moral Project Assessment: Students Volunteering Development, 

Wat Pa Pradu School 

ฉลาด สมพงษ์1* 
Chalad Somphong1* 

*1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศกึษาภาคตะวันออก
*1 Department of General, Rayong Technical College, Institute of Vocational Education: Eastern region

บทคัดย่อ 

    การประเมินโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการคุณธรรมพัฒนาจิตอาสา ด้วยรูปแบบซิปป์โมเดล (CIPP Model) 
กลุ่มครู นักเรียน จำนวน 204 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง ปีการศึกษา 2561 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามประเมิน
โครงการแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  มี 5 ระดับ ตามแบบลิเคิร์ท จำนวน 33 ข้อ สถิติที่ใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า ด้านสภาวะแวดล้อม โครงการคุณธรรม หลักการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ระยะเวลาการจัดบรรยากาศและการประสานงานระหว่างบุคลากรทำให้เกิดการร่วมมือในการดำเนินโครงการ มีความ
เหมาะสมปฏิบัติได้จริง โดยรวมระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 ด้านปัจจัยนำเข้า โดยรวมระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.57 ด้านกระบวนการ โดยรวมระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 ด้านผลผลิต โดยรวมระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.60 และด้านผลการประเมินโครงการคุณธรรมนักเรียนจิตอาสาในภาพรวม ผลหลังการดำเนินโครงการโดยรวมระดับ
มากที่สุดมีค่าเฉลี่ยทั้งโครงการเท่ากับ 4.59 แยกเป็นรายด้านพบว่า ข้อที่ 1 ผลการประเมินโครงการด้านสภาวะแวดล้อม มีผล
การประเมินสูงกว่าด้านอื่น คือ ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.61 

คำสำคัญ :  คุณธรรม จริยธรรม พัฒนา นักเรียนจิตอาสา 
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การใช้เทคนิคดิจิตอลรูทในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่นเพ่ือประเมินครูผู้สอนออนไลน์ 

Use of the Digital Root Techniques on Applications for Online Teacher 
Evaluation 

 
กมลลักษณ์ เชาว์มาก*1 พัฒน์สาริทธิ์ มณีเขียว  2รัตนภูมิ เรืองสอาด3 

Kamolrak Chaowmak1* Patsarit Maneekeaw 2 Rattanapoom Rueangsa-ard 3  
*1 2 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 

*1 2 3 Department of Information Technology, Samutprakan Technical College, 
 Institute of Vocational Education: Center Region 3 

 
บทคัดย่อ 

 
 งานวิจัยนี้มีเพื่อพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นที่ใช้ภาษา PHP และ MySQL ในการประเมินครูผู้สอนออนไลน์ และเพื่อประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานท่ีมีต่อระบบการประเมินครูผู้สอนออนไลน์ท่ีพัฒนาขึ้น โดยนำเทคนิคดิจิตอลรูท มาใช้ในการจัดกลุ่ม
การเลือกคำตอบของนักเรียน นักศึกษา ระบบสารสนเทศนี้พัฒนาขึ้นในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น  (Web Application) ที่ใช้
ภาษา PHP ในการเขียนโปรแกรม และ MySQL มาจัดการฐานข้อมูล ในการประเมินประสิทธิภาพระบบ ใช้วิธีการทดสอบ
แบบแบล๊คบ็อก (Black-Box Testing) ที่แบ่งกลุ่มการทดสอบออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน และกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัยโดยใช้วิธีคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือ ครูและนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จำนวน 
30 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าเฉลี่ยและ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า การทดสอบ
ประสิทธิภาพของระบบ ประเมินโดยผู้เชี ่ยวชาญ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ซึ ่งได้ค่าเฉลี่ย 4.87 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.34 ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และผลการทดสอบความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบที่พัฒนาขึ้น โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67   
 
คำสำคัญ : ประเมินการสอน, เทคนิคดิจิตอลรูท 
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การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้เป็นฐาน 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ 

และทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงสร้างผลงาน 
Creative Knowledge-Based learning model (5S Model) 

To Develop Academic Achievement in Science for Business and Service 
subjects and Skills in Applying Knowledge for Productive Work 

 
ศักดิ์สกุล คลังชะนัง1* วราพร คลังชะนัง2

Saksakun Klangchanang1* Waraphorn Klangchanang2

*1 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
2 โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด

*1 Prachuap Khiri Khan Technical College Institute of Vocational Education: Central Region 5
2 Banthungkled School

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการของ
นักศึกษากลุ่มตัวอย่างด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้เป็นฐาน 2) เพื่อพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงการ
สร้างผลงานของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้เป็นฐาน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 ห้องเรียน ได้แก่ สาขาวิชาการโรงแรม จำนวน
18 คน โดยใช้เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการด้วย
การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้เป็นฐาน ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
แบบปรนัย 5 ตัวเลือก และแบบประเมินทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงสร้างผลงาน ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้สถิติที่ใช้เปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเทียบกับเกณฑ์การประเมนิผลที่
ร้อยละ 80 ด้วยสถิติ t–test และเปรียบเทียบคะแนนทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงการสร้างผลงาน ด้วยการเทียบกับเกณฑ์
การประเมิน ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและ
บริการ พบว่า คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 2) ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ เทียบกับเกณฑ์ประเมินผล พบว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการสูงกว่าเกณฑ์ประเมินผล 3) ผลการเปรียบเทียบคะแนนทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้เชิง
สร้างผลงานของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง เทียบกับเกณฑ์ประเมินผล พบว่า คะแนนทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงสร้างผลงาน
สูงกว่าเกณฑ์ ตรงาตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

คำสำคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรคค์วามรูเ้ป็นฐาน, ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์,
ทักษะการประยุกต์ใช้ความรูเ้ชิงสร้างผลงาน

OE021

วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 89

การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้เป็นฐาน
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ

และทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงสร้างผลงาน
Creative Knowledge-Based learning model (5S Model) 

To Develop Academic Achievement in Science for Business and Service 
subjects and Skills in Applying Knowledge for Productive Work

ศักดิ์สกุล คลังชะนัง1* วราพร คลังชะนัง2 
Saksakun Klangchanang1* Waraphorn Klangchanang2 
*1 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 

 2 โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด 
*1 Prachuap Khiri Khan Technical College Institute of Vocational Education: Central Region 5

 2 Banthungkled School  

 
บทคัดย่อ 

 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการของ
นักศึกษากลุ่มตัวอย่างด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้เป็นฐาน 2) เพื่อพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงการ
สร้างผลงานของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้เป็นฐาน  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 ห้องเรียน ได้แก่ สาขาวิชาการโรงแรม จำนวน 
18 คน โดยใช้เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการด้วย
การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้เป็นฐาน ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
แบบปรนัย 5 ตัวเลือก และแบบประเมินทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงสร้างผลงาน ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้สถิติที่ใช้เปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเทียบกับเกณฑ์การประเมนิผลที่
ร้อยละ 80 ด้วยสถิติ t–test และเปรียบเทียบคะแนนทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงการสร้างผลงาน ด้วยการเทียบกับเกณฑ์
การประเมิน ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและ
บริการ พบว่า  คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 2) ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ เทียบกับเกณฑ์ประเมินผล พบว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการสูงกว่าเกณฑ์ประเมินผล 3) ผลการเปรียบเทียบคะแนนทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้เชิง
สร้างผลงานของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง เทียบกับเกณฑ์ประเมินผล พบว่า คะแนนทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงสร้างผลงาน
สูงกว่าเกณฑ์ ตรงาตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
คำสำคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรคค์วามรูเ้ป็นฐาน, ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์, 

ทักษะการประยุกต์ใช้ความรูเ้ชิงสร้างผลงาน 
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ข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารงานวิชาการที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

Policy Proposal for Academic Administration  
That Emphasizes the Participation of Personnel under  
the Institute of Vocational Education Central Region 1 

นนทพงศ์ ยอดทอง1* สมผัด อินทรมา2 สมนึก ภาศักดี3 ปราโมทย์ กลิ่นศรีสุข4 สมชาติ บุญศรี5

Nontpong Yodthong1* Somphus Intarama2 Somnuek Phasakdee 3 Pramote Klinsrisuk4 Somchat Boonsri5 
* 1 2 3 4 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

5 สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 
*1 2 3 4 Institute of Vocational Education: Central Region 1

5 Department of Automotive Technology, Institute of Vocational Education: Central Region 1 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 1 และ 2) เพื่อสร้างข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารงานวิชาการที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรสังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่มและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา 
แล้วจึงได้วิจัยเพื่อกำหนดข้อเสนอเชิงนโยบายโดยคณะวิจัย ผลการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการที่เน้นการมีสว่นร่วมของ
บุคลากรสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 พบว่า 1) หลักสูตรขาดความเชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพ การจัดการเรียน
การสอนยังขาดผู้เชี ่ยวชาญร่วมสอนในสถานศึกษา และสอนยังขาดเทคนิคกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มุ ่งเน้น
กระบวนการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ ขาดนวัตกรรมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ มีปัญหาในในด้านนิเทศติดตามการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนาผู้สอน ผู้สอนขาดองค์ความรู้ แรงจูงใจและงบประมาณสนับสนุนการทำวิจัย ขาดการบริการ
วิชาการวิชาชีพแก่ชุมชนและองค์กรภายนอก บุคลากรในสถาบันขาดองค์ความรู้ในระบบประกันคุณภาพ ขาดความร่วมมือกัน
กับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอนร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ขาดครุภัณฑ์ที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน และ
กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนยังไม่มีความชัดเจน ผลการกำหนดข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารงานวิชาการที่เน้นการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 พบว่า มีข้อเสนอเชิงนโยบายจำนวน 10 ด้าน ได้แก่ 1) การ
พัฒนาหลักสูตรและการสอน 2) การบริหารจัดการเรียนรู้ 3) การพัฒนานวัตกรรมและแหล่งการเรียนรู้ 4) การพัฒนาผู้สอน
และการนิเทศการศึกษา 5) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 6) การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการหรือวิชาชีพแก่ชุมชนและ
องค์กรภายนอก 7) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 8) การพัฒนาความร่วมมือ 9) การส่งเสริมครุภัณฑ์ทางการศึกษา และ 
10) การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

คำสำคัญ : ข้อเสนอเชงินโยบาย, งานวิชาการ 
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การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ 
ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เร่ืองเมทริกซ์  

ของนักศึกษาช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงชั้นปีที่ 1 
A Study of Mathematical Problem Solving and Connection Abilities 

by Using Project-Based Learning on the Topic of Matrix for  
the First Year of Higher Vocational Certificate 

พิเชษฐ์ ทิพย์ไธสง1* เปรมปรี ยังคุ้มญาติ2 ธนวิชญ์ ชินรัตน์3  
Pichet Tiptisong1* Prampree Youngkoomyart2 Thanawich Chinnarat3 

*1 2 หมวดคณิตศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
3 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2

*1 2 Program Mathematics, Angthong Technical College, Institute of Vocational Education: Central Region 2
3 Department of Electrical Power, Angthong Technical College, Institute of Vocational Education Central

Region 2 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาช้ันประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 เรื่องเมทริกซ์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นฐาน 2) ศึกษาความสามารถในการเชื่อมโยง
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 เรื่องเมทริกซ์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐาน และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเมทริกซ์ โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ทีผู่้วิจัยสร้างขึ้น กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงช้ันปีท่ี 1 ที่กำลังศึกษา
เทอมท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง จำนวน 33 คน ที่ได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย
ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ใบกิจกรรมในชั้นเรียน แบบประเมินความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ
ค่าที่ ผลการวิจัยพบว่า 1) ร้อยละ 87.87 ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมด มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลัง
เรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักศึกษามีความสามารถในการ
เชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดีมาก และ 3) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเมทริกซ์ 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.12, 𝑆𝑆𝑆𝑆 = 1.13) 

คำสำคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน, ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์, ความสามารถในการ 
  เชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์, เมทริกซ์ 
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การพัฒนาชุดทดลองและหาประสิทธิภาพของการประยุกต์ใช้โปรแกรมเมเบลิลอจิก
คอนโทรลเลอร์ในการควบคุมหุ่นยนต์ สถานีการอัดลูกปืน 

Developing an Experimental Kit and Determining the Efficiency of Applying 
Programmable Logic Controllers to Control Robots Ball Bearing Station 

วันชัย รัชตะสมบูรณ์1* ทองสุข พ่วงเพ็ชร2 กนกศักดิ์ มุธิโต3     
Wanchai Ratctasomboon1* Tongsuk Pungpeht2 Noksak Mutito3 

*1 3 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ วิทยาลยัเทคนิคสมุทรสาคร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
2 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 

*1 3 Department of Mechatronics and Robotics, Samutsakhon Technical College, Institute of Vocational
Education Central Region 5 

2 Department of Electrical Power, Samutsakhon Technical College, Institute of Vocational Education 
Central Region 5 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาชุดทดลองและหาประสิทธิภาพของการประยุกต์ใช้โปรแกรมเมเบิลลอจิก
คอนโทรลเลอร์ในการควบคุมหุ่นยนต์ สถานีการอัดลูกปืน เพื่อพัฒนาสื่อสำหรับการเรียนการสอนให้ทันสมัยที่สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีในปัจจุบันตลอดจนสามารถกระตุ้นกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ชุดทดลอง
และเครื่องมือที่ใช้หาประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วยการประเมินความเหมาะสม ของชุดทดลอง โดยมีผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน
ตอบแบบ แบบสอบถามความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาระบบโรงงานอัตโนมัติ สาขาวิชา
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ทั้งหมดจำนวน 20 คน ผลการวิจัย พบว่าชุดทดลองสำหรับ 
การประยุกต์ใช้โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมหุ่นยนต์ สถานีการอัดลูกปืนมีลักษณะการทำงานสอดคล้อง
กับการทำงานของระบบงานในอุตสาหกรรม และการใช้ชุดทดลองที ่พัฒนาขึ้นโดยผ่านการประเมินประสิทธิภาพจาก 
5 ผู้เช่ียวชาญ ในระดับดีมาก ด้านการประเมินความพึงพอใจผ่านการประเมินจากนักศึกษาในระดับดีมาก และประสิทธิภาพ
ของชุดทดลองที่สร้างขึ้น มีค่าเท่ากับ 82.78/92.36 ซึ่งพบว่าสูงกว่ากับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 80/80 โดยภาพรวมถือว่าชุด
ทดลองที่พัฒนาขึ้น เหมาะสมสำหรับการนําไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนในวิชาระบบโรงงานอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คำสำคัญ : ชุดทดลอง, โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์, สถานีการอัดลูกปืน 
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การศึกษาการใช้กรวดแทนหินในงานคอนกรีต 
Study of the Use of Gravel Instead of Stone in Concrete Work 

ทะยาน จงณรงค์ชัย1* ฑิพากร ทรงตระกูล2 
Tayan Jongnarongchai1* Tipakorn Songtrakool2 

*1 2  สาขาวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลยัเทคนิคลพบรุี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
*1 2 Department of Construction, Lopburi Technical College, Institute of Vocational Education: Central

Region 2 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสมบัติด้านกำลังและการสึกกร่อนของคอนกรีต
ระหว่างคอนกรีตที่ใช้กรวดเป็นมวลรวมหยาบเปรียบเทียบกับคอนกรีตที่ใช้หินเป็นมวลรวมหยาบ ทำการศึกษาจากแท่ง
ตัวอย่าง ACI 207 5R-89 กำหนด Treatment ไว้ 3 ส่วน โดยควบคุมปริมาณเถ้าลอยท่ีใช้ในส่วนผสมมีสัดส่วนร้อยละ 20, 30 
และ 50 ของน้ำหนักเถ้าลอยและซีเมนต์ ผลการวิจัยโดยการทดสอบ พบว่า อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานของคอนกรีตที่กรวด
มีอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานต่ำกว่าส่วนผสมที่ใช้หิน เมื่อส่วนของวัสดุประสานมีปริมาณเถ้าลอยมากกว่า 40 % ของวัสดุ
ประสานผลการทดสอบความหนาแน่นคอนกรีต พบว่า ความหนาแน่นของชุดทดสอบที่ใช้กรวดมีค่าน้อยกว่าชุดทดสอบที่ใช้
หิน ผลการทดสอบกำลังของแท่งตัวอย่าง พบว่า คอนกรีตที่ใช้กรวดและหินได้ค่ากำลังอยู่ในเกณฑ์สูง เมื่อชุดส่วนผสมทั้งสองมี
เถ้าลอย อยู่ท่ีปริมาณ 40 % ของวัสดุประสานเหมือนกันและกำลังอัดของชุดทดสอบที่ใช้กรวดมีค่าอยู่ระหว่าง 0.85-0.95 เท่า
ของกำลังอัดของชุดทดสอบที่ใช้หิน สรุปได้ว่าอัตราส่วนของน้ำมีอิทธิพลต่อการจับยึดตัวของซีเมนต์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

คำสำคัญ : กรวด, หิน, คอนกรีต 
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การออกแบบและสร้างโปรแกรมประมาณการซ่อมท่อประปา 
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุร ี

Development of a Pipe Repair Estimate Program for the Provincial 
Waterworks Authority,  Ban Mi Branch, Ban Mi District, Lopburi Province 

 
วิรัตน์ พานทอง1* พนา จันทร์ศิริ2 

Wirut Panthong1 *Pana Jansiri2 
*1 2  สาขาวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000 

*1 2 Department of Construction, Lopburi Technical College, Institute of Vocational Education: Central 
Region 2 

 
บทคัดย่อ 

 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ออกแบบโปรแกรมประมาณการซ่อมท่อประปา 2) สร้างโปรแกรมประมาณการซ่อมท่อ
ประปา 3) ประเมินหาความพึงพอใจการใช้งานโปรแกรมประมาณการซ่อมท่อประปา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานการประปา
ส่วนภูมิภาค จำนวน 20 คน เลือกอย่างง่าย แบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ โปรแกรมประมาณการซ่อมท่อประปา 
แบบสอบความความพึงพอใจการใช้งานโปรแกรมประมาณการซ่อมประปาท่ีมีค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับ 0.99 ผลการวิจัย พบว่า 
ด้านการออกแบบ ผู้วิจัยเน้นฟังก์ชั่นการใช้งาน การพกพา และต้องให้ค่าการคำนวณที่เม่นยำ ส่วนการประเมินประสิทธิภาพ
โปรแกรมประมาณการซ่อมท่อประปาโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ใช้งานง่าย ให้ความเที่ยงตรง เเม่นยำในการกำหนดรายการซ่อมสูง 
พกพาสะดวก น้ำหนักเบา แข็งแรง และมีปลอดภัยในการทำงาน ส่วนด้านความพึงพอใจการใช้งานโปรแกรมประมาณการซอ่ม
ประปาโดยรวมอยู ่ในระดับมาก  (�̅�𝑥= 4.31 ; SD = 0.16) เน ื ่องจากผู ้ว ิจ ัยได ้ทำการออกแบบและสร ้างโปรแกรม 
อย่างละเอียดถี่ถ้วนเพ่ือให้พร้อมต่อการใช้งาน ประกอบกับการมีคู่มือเพื่ออธิบายความเข้าใจในการใช้งาน  
 
คำสำคัญ : โปรแกรม, ประมาณการ, ซ่อมท่อประปา 
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การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดประลองการควบคุมเอซีเซอร์โวมอเตอร์ด้วย 

โปรแกรมเมเบิลลอจกิคอนโทรลเลอร์ผ่านระบบโปรฟิเน็ต 
Construction and Efficiency of an AC Servo Motor Controlled by 

Programmable Logic Controller Through the Profinet System 
Experimental Set 

 
ณรงค์ศักดิ์ แสงเงิน1* มรกต กองอินทร์2 ชุมพล เภาเสงี่ยมสุขข3ี ธนากร สงวนเนตร4 กิตชัย แซ่ตัง้5 

Narong Seanyean1* Morrakot Komgin2 Chumpol Pounsayeamsuk3 Tanakron Sayronnet4 
Kitichai Seatung5 

*1 2 3 4 5 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนคิสิงห์บุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 
*1 2 3 4 5 Department of Electronics and Mechatronics, Singburi Technical College, Institute of Vocational 

Education: Central Region 2 
 

บทคัดย่อ 
 

 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดประลองการควบคุมเอซีเซอร์โวมอเตอร์ด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ผ่าน
ระบบโปรฟิเน็ต มีวัตถุประสงค์ 1) ชุดประลองการควบคุมเอซีเซอร์โวมอเตอร์ด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ผ่าน
ระบบโปรฟิเน็ต 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนท่ีมีต่อชุดประลองการควบคุมเอซีเซอร์โวมอเตอร์ด้วยโปรแกรมเมเบิล
ลอจิกคอนโทรลเลอร์ผ่านระบบโปรฟิเน็ตในรายวิชาโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์เกณฑ์ที่กำหนด คือ  E1/E2 = 
75/75 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดประลองการควบคุมเอซีเซอร์โวมอเตอร์ด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิก
คอนโทรลเลอร์ผ่านระบบโปรฟิเน็ตกลุ่มทดลองที่ใช้ในการวิจัย คือนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ระดับชั้นปีที่ 1 
จำนวน 20 คน โดยวิธีการเลือกอย่างเจาะจง (Purposive Sampling) การวิจัยจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินความ
สอดคล้องชุดประลองจากแบบสอบถามความคิดเห็นจากประชากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 5 คน ผลภาพรวมจากการ
ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อชุดประลองการควบคุมเอซีเซอร์โวมอเตอร์ด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ผ่านระบบ
โปรฟิเน็ต อยู่ในเกณฑ์มากที่สุดค่าเฉลี่ย 4.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยชุดประลองการ
ควบคุมเอซีเซอร์โวมอเตอร์ด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ผ่านระบบโปรฟิเน็ตที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
87.70/80.55 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ E1/E2 และการประเมินความความพึงพอใจของกลุ่มทดลองที่มีต่อชุด
ประลองการควบคุมเอซีเซอร์โวมอเตอร์ด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ผ่านระบบโปรฟิเน็ตมีค่าเฉลี่ยที ่ 4.43  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72  
 
คำสำคัญ : โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์, ชุดประลอง, เอซีเซอร์โวมอเตอร์, ระบบโปรฟิเน็ต 
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การวเิคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนการปลูกข้าวนาดำกับนาหว่าน 

 Comparative Analysis of the Cost of Planting Embroidering and Sowing Rice 
 

เบญจวรรณ เพชรสังหาร1* สิริรัฐ กิจชู2 ดวงจิตร์ กั้วศรี3 ชนาภา ภูนาแร่4 ปนัดดา ศรีวิไสย5 
Benchawan Phetsunghan1* Sirirat Kitchoo2 Duangjit Kursri 3 Chanapa Phunarae4  Panada Sriwisai5  

1* 2 3 4 5 สาขาวิชาเทคโนโลยีการบญัชี วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 
1* 2 3 4 5 Department of Accounting Technology, KalasinTechnical College, Institute of Vocational Education: 

Northeastern Region 3 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาต้นทุนการเพาะปลูกข้าวนาดำกับนาหว่าน และวิเคราะห์เพื่อเปรียบต้นทุนการเพาะปลูกข้าว
นาดำกับนาหว่านย้อนหลังข้อมูล ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2562 โดยกำหนดแนวทางสมมติฐานในการวิจัย คือ การเพาะปลูกข้าว
นาดำกับนาหว่านมีความแตกต่างกัน และต้นทุนการเพาะปลูกข้าวนาดำสูงกว่าข้าวนาหว่าน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นายทศพล นาทองดี 
ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ แบบฟอร์มต้นทุนการเพาะปลูกข้าวนา
ดำกับนาหว่าน ค่าสถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ อัตราร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ผลการวิจัยมี ดังนี้จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุน
การปลูกข้าวทั้งปี ผลการวิจัยพบว่า ต้นทุนการเพาะปลูกข้าว พ.ศ. 2562 มีต้นทุนสูงที่สุด และต้นทุนข้าวนาดำสูงกว่าข้าวนาหวา่น 
ร้อยละ 22.0 หรือประมาณ 70 บาท รองลงมาได้แก่ ต้นทุนการเพาะปลูกข้าว พ.ศ. 2560 และต้นทุนข้าวนาดำสูงกว่าข้าวนาหว่าน 
ร้อยละ 68.0 หรือประมาณ 210 บาท ต้นทุนการเพาะปลูกข้าว พ.ศ. 2561 มีต้นทุนน้อยที่สุดและต้นทุนข้าวนาดำสูงกว่าข้าว
นาหว่าน ร้อยละ 142.0 หรือประมาณ 420 บาท 
 
คำสำคัญ : ข้าวนาดำ, ข้าวนาหว่าน, ต้นทุน  
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ศึกษารูปแบบการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้แบบ C-PBL21  สำหรับรายวิชาโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ 1 นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 
Study of a Learning Model with Learning Set C -PBL21 for the Professional 

Skills Development Project 1, for Bachelor of Technology Students Program 
in Business Computer, Mahasarakham Vocational College 

มงคล แสงอรุณ1* ประมุข ธรรมศิรารักษ์2  
Mongkol Sangaroon1 *Pramuk Thumsiraruk2  

*1 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
*1 2 Department of Business Computer Institute of Vocational Education: Northeastern Region 3

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษารูปแบบการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้C-PBL21 สำหรับรายวิชาโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ 1 ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม และศึกษา
ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดการเรียนรู้ C-PBL21 สำหรับรายวิชาโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ 1 นักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ ชุดการเรียนรู้ C-PBL21 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อชุดการเรียนรู้ C-PBL21 
ที่มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.97 ผลการวิจัย พบว่าชุดการเรียนรู้ C-PBL21 สำหรับรายวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 1 
นักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม  สามารถจำแนกขั้นตอนการใช้งาน
ของชุดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน การเตรียมตัวผู้เรียน การวิเคราะห์ตัดสินใจ การวางแผนกิจกรรม การลงมือปฎิบัติ 
การสรุปเพื่อนำเสนอ และการต่อยอดองค์ความรู้ ซึ่งนำกระบวนการดังกล่ามาประยุกต์สำหรับการจัดกิจกรรมการจัดการเรียน
การสอนด้วยชุดการเรียนรู้ C-PBL21 สำหรับรายวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 1 นักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ได้เป็นอย่างดี และความพึงพอใจ โดยรวมต่อชุดการเรียนรู้ C-PBL21 อยู่
ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.55, SD = .0.80) 

คำสำคัญ : รูปแบบการเรียนรู้, ชุดการเรียนรู้ C-PBL21 
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การวิจัยประเมินหลักสตูรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 

Study of a Curriculum Evaluation in Bachelor of Technology, Construction Technology 
(Continuing Program), (Updated curriculum 2018),  

Institute of Vocational Education: Bangkok 

จิราภร คุ้มมณี1* วิชัย คุ้มมณี2 ศรยุทธ์ กิจพจน์3 เอกอนันต์ หวังนิเวศน์กุล4 
Jiraphorn Kummanee1* Wichai Kummanee2 Sorayud Kijpod3 Eakanan Hangnivetkul4 

*1 2 3 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
*1 2 3 4 Department of Construction, Institute of Vocational Education: Bangkok

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ครอบคลุมการประเมินใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตรและเนื้อหาวิชา 
ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และด้านความพึงพอใจในการพัฒนาตนเองที่ได้จาก
การศึกษา กลุ ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาที ่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2564 เครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย  4.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความเห็นอยู่ในระดับมาก 
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านอาจารย์ผู้สอน รองลงมาตามลำดับ ได้แก่ ด้านหลักสูตรและเนื้อหาวิชาและด้านความพึงพอใจ 
ในการพัฒนาตนเองที่ได้จากการศึกษา ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้าน 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อเสนอแนะต่อหลักสูตร คือควรเพิ่มเติมการใช้เทคโนโลยีที ่ทันสมัย 
มาประยุกต์ในการก่อสร้างและเสนอให้เปิดหลักสูตรสาขาวิชาสำรวจซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในหน่วยงานราชการ 
และภาคเอกชน 

คำสำคัญ : ประเมินหลักสตูร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง, เทคโนโลยีบัณฑิต 
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การออกแบบระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับอาจารย์ 
The Design of Electronic Portfolio System for Teachers  

ปฏิญญา กลิ่นหอม1* นันทรัตน์ กลิ่นหอม2 ศศิลักษณ์ ไชยตัน3 
Patinya Klinhom1* Nantarat Klinhom2 Sasilux Chaitan3 

*1 3สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
 2สาขาวิชามัลตมิีเดยีและอีสปอรต์ วิทยาลัยเซาธ์อสีท์บางกอก

*1 3 Department of Information Technology, Samutprakarn Technical College, Institute of Vocational
Education: Center Region 3 

 2 Department of Multimedia and E-sports, Southeast Bangkok College 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่องการออกแบบระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอาจารย์ มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อการออกแบบ
ระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอาจารย์  2)  เพื่อศึกษาผลการประเมินคุณภาพด้านการออกแบบ และ 3) เพื่อศึกษา
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอาจารย์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ที่มีประสบการณ์ในการทำงานสายวิชาการอย่างน้อย 
5 ปี จำนวน 20 ท่าน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานวิจัยได้แก่ 1) โปรแกรม Adobe XD 
สำหรับออกแบบ 2) แบบประเมินคุณภาพด้านการออกแบบ และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบแฟ้มสะสม
ผลงานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอาจารย์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ผลการวิจัย พบว่า 1) ระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอาจารย์มีการออกแบบตามหลักการทำให้การใช้งานง่าย 
ไม่ต้องติดตั้ง Application ใหม่ ส่วนผลการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ด้านการออกแบบมีคุณภาพอยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่  4.08  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.76  2) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้อยู่
ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ท่ี  4.03  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.74  

คำสำคัญ : ออกแบบ, แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ 
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การศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 

ปีการศึกษา 2563 
A Study of Graduate Characteristics according to the Needs of Graduate Users, 
Bachelor of Technology Program in Business Computer (Continuing Program),  

Chonburi Vocational College, Academic year 2020 

 
ชูศรี เกลียวสกุลโกวิท1* อัจรา เรืองรัตน์2 จันทนา ลัยวรรณา3 

Chusree Kewsakunkovit1* Achara Ruangrat2 Chantana Laiwanna3  
*1 2 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก  

*1 2 3 Department of Business Computer, Institute of Vocational Education: Esatern Region 
 

บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตของหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี สำหรับข้อมูลที่ใช้ ในการวิจัยครั ้งนี้     
ได้จากการสำรวจข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิต มีจำนวนทั้งสิ้น 12 คน เป็นผู้ ใช้งานบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 
ซึ่งบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีจำนวนทั้งสิ้น 10 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 ยังไม่สำเร็จการศึกษามีจำนวนท้ังสิ้น 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.67 โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่ามีผู้ใช้งานบัณฑิตตอบแบบสอบถามจำนวน 
12 ชุด ส่วนผลการวิจัย พบว่า บัณฑิตมีงานทำคิดเป็นร้อยละ 100 และความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ในผลการเรียนรู้ 6 ด้าน พบว่า โดยรวมเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 4.46 ซึ่งมีความพึงประสงค์อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
 
คำสำคัญ : คุณลักษณะของบัณฑติที่พึงประสงค์,  ผู้ใช้บัณฑิต, วิทยาลัยอาขีวศกึษาชลบรุ ี
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การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานครูที่ปรึกษา 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 

Development of Management System for Advisors  
Department of Industrial, Chanthaburi Technical College 

ไพฑูรย์ สุขผลานันท์ 1*  
Phaithun Sukphalanun 1* 

*1 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
*1 Chanthaburi Technical college, Institute of Vocational Education: Esatern Region

บทคัดยอ่ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาสภาพการดำเนินงานตามหน้าท่ีรับผิดชอบของงานครูที่ปรึกษาประเภท
วิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 2) พัฒนาระบบบริหารจัดการงานครูที ่ปรึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 3) ศึกษาความพึงพอใจของครูที ่ปรึกษาต่อระบบบริหารจัดการงานครูที ่ปรึกษาประเภทวิชา
อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ครูที่ปรึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จำนวน 
87 คน  มีวิธีดำเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการดำเนินงานตามหน้าที่รับผิดชอบของงานครูที่ปรึกษา
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานครูที่ปรึกษาประเภทวิชา
อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ขั้นตอนท่ี 3 ศึกษาความพึงพอใจของครูที่ปรึกษาต่อระบบบริหารจัดการงานครูที่ปรึกษา
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ผลการวิจัย พบว่า (1) สภาพปัจจุบันการดำเนินงานของครูที่ปรึกษา
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และสภาพที่พึงประสงค์การดำเนินงานของครูที่ปรึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก ความต้องการ
จำเป็นสภาพการดำเนินงานของครูที่ปรึกษา ควรพัฒนาด้านการบริหารจัดการงานครูที่ปรึกษา  (2) ระบบบริหารจัดการ 
งานครูที่ปรึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เป็นโปรแกรมระบบบริหารจัดการงานครูที่ปรึกษา แบ่งเป็น 
2  ส่วน 1) ด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware)  2) ด้านซอฟต์แวร์ (Software) ครอบคลุมภาระงาน 3 ด้าน คือ 1) ด้านการวางแผน
งานครูที่ปรึกษา 2) ด้านการดำเนินงานครูที่ปรึกษา และ 3) ด้านการบริหารจัดการงานครูที่ปรึกษา (3) ความพึงพอใจของครู  
ที่ปรึกษาต่อระบบบริหารจัดการงานครูที่ปรึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

คำสำคัญ : การพัฒนาระบบ, งานครูที่ปรึกษา  
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การพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้แบบยูเลิร์นนิ่ง สำหรับการอาชีวศึกษา 
Development of a Learning Management System Using U-Learning for 

Vocational Education  

ประทีป  ผลจันทร์งาม1* 
Prateep Pholchanngam1*  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
Institute of Vocational Education: Eastern Region 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยการพัฒนาระบบบริหารจัดการเรยีนรู้แบบยูเลิรน์นิ่งเพื่อการอาชีวศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบบริหาร
จัดการเรียนรู้แบบยูเลิร์นนิ่งสำหรับการอาชีวศึกษา  2) ประเมินความเหมาะสมระบบบริหารจัดการเรียนรู้แบบยูเลิร์นนิ่ง สำหรับ
การอาชีวศึกษา วิธีการดำเนินการวิจัยผู้วิจัยได้กำหนดการพัฒนาระบบ 8 ขั้นตอน กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ได้แก่ ผู้สอน
ระดับปริญญาตรี สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จำนวนทั้งหมด 45 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ระบบ
บริหารจัดการเรียนรู้แบบยูเลิร์นนิ่งเพื่อการอาชีวศึกษา ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้แบบยูเลิร์นนิ่ง
สำหรับการอาชีวศึกษา มีองค์ประกอบ 5 ระบบย่อยได้แก่ 1) ระบบจัดการหลักสูตร 2) ระบบการสร้างบทเรียน  3) ระบบการ
ทดสอบและประเมินผล 4) ระบบสื่อสาร และ 5) ระบบจัดการข้อมูล  โดยมีผลการประเมินความเหมาะสมระบบบริหารจัดการ
เรียนรู้แบบยูเลิร์นนิ่ง สำหรับอาชีวศึกษาและฝึกอบรมของผู้เชี่ยวชาญ โดยภาพรวมพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
(�̅�𝑥= 4.52) สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการเรียนรู้ในสถาบันการอาชีวศึกษาได้เป็นอย่างดี 

คำสำคัญ : ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ยูเลิร์นนิ่ง, อาชีวศึกษาและฝึกอบรม 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการโรงแรมในจังหวดัชลบุรี ช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19 (โควิด-19)  

Factors Influential to Customers' Decision to Hotel Services in Chonburi 
Province during Covid-19 Pandemic  

พัฏฐ์รดา แสงศรีเรือง1* ณิยดา ชูวณิชชานนท์2 จารุวรรณ กะวิเศษ3 
Patrada Saengsrirueang1* Niyada Chuvanichanon2 Charuwan Kawise3

*1 2 3 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 

*1 2 3 Department of Hotel and Hospitality, Chonburi Vocational College, Institute of Vocational Education:
Eastern Region 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจและเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อ  
การตัดสินใจเข้าใช้บริการโรงแรมในจังหวัดชลบุรี ช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทย 
ที่เดินทางมาเข้าใช้บริการโรงแรมในจังหวัดชลบุรี ช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ จำนวนทั้งสิ้น 
400 คน ใช้แบบสอบถามในการศึกษาข้อมูล เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ทางสถิติด้วย ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ One Way ANOVA ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ
โรงแรมในจังหวัดชลบุรี ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 (โควิด-19) อยู่ในระดับมาก ด้านความมั่นใจ (�̅�𝑥 = 4.37) 
ด้านความน่าเชื ่อถือ (�̅�𝑥 = 4.29) ด้านสิ่งที ่สามารถจับต้องได้ (�̅�𝑥 = 4.19) ด้านความเอาใจใส่ (�̅�𝑥 = 4.19) และด้านการ
ตอบสนองลูกค้า (�̅�𝑥 = 3.98) และการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลที่สง่ผลตอ่การตดัสนิใจเข้าใช้บริการโรงแรมในจังหวดัชลบรุี 
ช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19 พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจแตกต่างกันและ
สถานภาพและรายได้ต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

คำสำคัญ : ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ, โรงแรม, โควิด-19 
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พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ทหาร: กรณีศึกษา ฐานทัพเรือสัตหีบ 
Tourist Behaviors in the Military Area: A Case Study of Sattahip Naval Base 

จารุวรรณ กะวิเศษ1* พัฏฐ์รดา แสงศรีเรือง2 ณิยดา ชูวณิชชานนท์3 
Charuwan Kawise1* Patrada Saengsrirueang2 Niyada Chuvanichanon3 

*1 2 3 สาขาวิชาการโรงแรม (ต่อเนือ่ง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
*1 2 3 Department of Hotel and Hospitality, Chonburi Vocational College, Institute of Vocational Education:

Eastern Region 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ทหาร: กรณีศึกษา ฐานทัพเรือสัตหีบนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรม 
ด้านการท่องเที่ยว กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเที่ยว ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบบังเอิญหรือตามความสะดวก (Accidental or Convenience Sampling) จำนวนทั้งสิ้น 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยได้แก่ แบบสอบถามที่มีความเชื่อมั่นรวมทั้งฉบับ 0.97 การวิเคราะห์ทางสถิติ ได้แก่ ร้อยละ และ Chi-square ผลการวิจัย 
พบว่า นักท่องเที่ยวรู้ข้อมูลจากสถานศึกษาของตนเดินทางเพื่อทำกิจกรรมนันทนาการกับสถานศึกษา มักเดินทางมากับ
สถาบันการศึกษาใช้รถของสถาบันศึกษา เดินทางในช่วงวันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่ำกว่า 1,000 บาท 
ส่วนใหญ่หมดไปกับการใช้จ่ายเพื่อสินค้า อาหารและของที่ระลึก ส่วนใหญ่มีแนวโน้นที่จะเดินทางกลับมาท่องเที่ยวอีกและ 
มีแนวโนม้ที่จะแนะนำให้เพื่อนหรือคนรู้จักเดินทางมา  

คำสำคัญ : พฤติกรรมนักท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวเขตพื้นท่ีทหาร 
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การศึกษาคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการที่มีผลต่อความสำเร็จตามความคิดเห็น 
ของผู้ประกอบการธุรกิจและนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 
Investigating of Factor Affecting the Eentrepreneurial Attribute in Undergraduate 

Students in Vocational Education Institute, Central Region 

รณภูมิ นาคสมบูรณ์1* วรรณมาส สืบโถพงษ์2 กิจจา บานชื่น3 
Ronnaphoom Naksomboon1* Wannamas Suebthopong2 Kijja Banchuen3

*1 2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
 3 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

*1 2 Institute of Vocational Education: Central Redgion 2
3Institute of Vocational Education: Central Redgion 3 

บทคัดย่อ 

 การวจิัย*เรื่อง*การศึกษาคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการที่มีผลต่อความสำเร็จตามความคิดเห็นของผู้ประกอบการธุรกิจและ
นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง *มีวัตถุประสงค์เพื ่อ*1)*ศึกษาคุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการที่มีผลต่อความสำเร็จตามความคิดเห็นของผู้ประกอบการธุรกิจในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง*2)*ศึกษา
คุณลักษณะผู้ประกอบการที่มีผลต่อความสำเร็จตามความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตในสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง*3)*เปรียบเทียบความแตกต่างของคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่มีผลต่อความสำเร็จของผู้ประกอบการ
ธุรกิจ ตามความคิดเห็นของผู้ประกอบการและนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย*ได้แก่*นักศึกษาอาชีวศึกษาตัวอย่าง*
หรือศิษย์เก่าที่เป็นผู้ประกอบการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง*จำนวน*50*คน และนักศึกษาระดับปริญญาตรี*สายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ.)*ปีการศึกษา 2562*ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง*จำนวน*50*คน*เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย*แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างจำนวน*9*ด้าน*23*ตัวบ่งช้ี*และแบบประเมินคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ*ทั้ง*9*ด้าน*
การรวบรวมข้อมูลโดยคัดเลือกนักศึกษาอาชีวศึกษาตัวอย่างหรือศิษย์เก่าที่เป็นผู้ประกอบการในแต่ละภาคตามเกณฑ์ที่กำหนด
และดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลตามแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง*การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
t-test และสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัย พบว่า คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการที่มีผลต่อความสำเร็จตามความคิดเห็น
ของผู้ประกอบการธุรกิจและนักศึกษามีทั ้งหมด*9*รายการ คือ*การบริหารจัดการความเสี ่ยง*การทำงานเชิงรุก การสร้าง
นวัตกรรม ความสามารถในการแข่งขัน*ความสามารถในการบริหารงานและมีความเป็นผู ้นำที ่ดี*ความเป็นอิสระ 
ในการบริหารงาน*ความสม่ำเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู้ ความใฝ่ใจในความสำเร็จ และจริยธรรมทางธุรกิจ โดยรวมอยู่ในระดับ
มากและมากที่สุด 

คำสำคัญ : คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ, หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
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คุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาระบบทวิภาคีตามความต้องการของสถานประกอบการ 
Study of Graduate Characteristics of the Dual Vocational Education regrading 

the Need of the Workplace  
 

นิมิตร  ศรียาภัย1*   
Nimit Sriyaphai1* 

*1 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5   
Bangsaphan Industrial and Community Education College, Institute of Vocational Education: Central 

Region 5 
 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาระบบทวิภาคีตามความต้องการของสถานประกอบการ  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถานประกอบการที่รับผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา พ.ศ.2563 ที่รับนักเรียน นักศึกษาเข้า
ทำงาน จำนวน 30 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม มีค่าความสอดคล้อง ความตรง เท่ากับ 0.99 มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.927 สถิติที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีความต้องการจำเป็น
(PNImodified) ผลการวิจัย พบว่า ความต้องการจำเป็นต่อคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา ได้แก่ การตรงต่อเวลา PNImodified = 0.26, 
ความรู้ภาษาอังกฤษ PNImodified = 0.24, ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต PNImodified = 0.26, ความสามารถแก้ปัญหาที่ไม่
คุ้นเคยหรือซับซ้อนเป็นบางครั้ง PNImodified = 0.26 ซึ่งแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ต้องมุ่งเน้นการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2562    

                   
คำสำคัญ : คุณภาพผูส้ำเร็จการศกึษา, ความต้องการของสถานประกอบการ, การศึกษาระบบทวิภาค ี
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เครื่องสับเนื้อ 
Design and Fabrication of a Beef Chopper 

ประดิษฐ์ จิตจักร์1* อเหนก ดัสกรณ์2 ถาวร อู่ทรัพย์ 3 จักรพันธ์ สิงหเสนา 4 ธรรศกร  เกตุวงศ5์  
สุทธิชัย กาญจนพงษ์พร6 สุรชัย บุญเอ้ือ7 

Pradit Jitjuck1* Anek Dassakorn 2 Tawwon Usub3 Chakkapun Singhasena 4 
Thansakhon Kaswang 5 Suttichai kanjanapongporn6 Surachai Booneau7 

*1 2 3 4 5 6 7 สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
*1 2 3 4 5 6 7 Department of Automotive Technology, Kalasin Technical College, Institute of Vocational

Education: Northeastern Region 3 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องสับเนื้อวัว หาประสิทธิภาพเครื่องสับเนื้อวัว และศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานเครื่องสับเนื้อวัว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านลาบก้อยเนื้อวัว จำนวน 7 ท่าน 
(เลือกเฉพาะพ่อครัว) โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เครื่องสับเนื้อวัว แบบประเมินคุณภาพ
เครื่องสับเนื้อวัวโดยผู้เช่ียวชาญ แบบบันทึกผลการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องสับเนื้อวัว และแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานเครื่องสับเนื้อวัว สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ผลการวิจัย พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณภาพของเครื่องสับเนื้อวัวอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.71 และผลการทดลองใช้งานเครื่องสับเนื้อวัว ด้านการสร้างเครื่องมอื
ระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.69 ด้านประสิทธิภาพการทำงานอยู่ระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.71 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และตรงตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ด้านความพึงพอใจของผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านลาบก้อยเนื้อวัว อยู่ระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.69 จากการ
หาประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องสับเนื้อวัวเมื่อเทียบกับการทำงานแล้วพบว่าเครื่องสับเนื้อวัวสามารถสับเนื้อโดยลด
จากการสับเนื้อด้วยมือแบบ 1 คน คิดเป็นเวลาที่เร็วกว่ากันอยู่ 5 เท่าโดยที่ได้เนื้อท่ีมีคุณภาพดี ร้อยละ 464.12 

คำสำคัญ : เนื้อวัว, เครื่องสับเนื้อวัว, ใบมีดตั้ง 
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ประสิทธิภาพการทดลองของเครื่องตะบันน้ำ
Experimental Performance of a Hydraulic Ram Pump 

ณัฐวิภา พนัธุ์สะอาด1* รุกขชาติ ผลผาด2 วัฒนศักดิ์ สำรวย3 ธรรศกร เกตุวงศ์4 ประดิษฐ์ จิตจักร์5  
อเหนก ดัสกรณ์6 จักรพันธ์ สิงหเสนา7 ถาวร อู่ทรัพย์8 

Nattawipa Phansaard1* Rukkachat Phonphard2 Wattanasak  Samruay3 Thonsakhon Kaswang4  
Pradit Jitjuck5 Anek Dassakorn6 Chakkapun Singhasaena7 Tawon Usub8 

*1 2 3 4 5 6 7 8 สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
*1 2 3 4 5 6 7 8 Department of Automotive Technology, Kalasin Technical College, Institute of Vocational

Education: Northeastern Region 3  

 บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงทดลองเป็นการสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องตะบันน้ำ ผู้วิจัยกำหนดโครงสร้างของเครื่อง
ตะบันน้ำประกอบด้วยลิ้นน้ำทิ้งและลิ้นส่งน้ำ ทำจากเหล็กแผ่นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มิลลิเมตร หนา 5 มิลลิเมตร 
เป็นฐานและเหล็กแผ่นขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 50 มิลลิเมตร หนา 3 มิลลิเมตร ทำเป็นลิ้น ห้องอากาศที่ทำด้วยท่อพีวีซี ขนาด 
80 มิลลิเมตร ความสูงของเฮดน้ำทางเข้าและเฮดน้ำทางออกถูกจำลองเป็นถังเก็บน้ำ มี 4 ระดับเฮดน้ำทางเข้า คือ 1,  1.5,  
2 และ 2.5 เมตร ตามลำดับ ความสูงเฮดน้ำทางออกคงที่เป็น 8 เมตร น้ำหนักกดถ่วงวาล์วน้ำท้ิงมี 3 ขนาด คือ 100  200 และ 
300 กรัม ตามลำดับ ผลการวิจัย พบว่า ที่ระดับความสูงของเฮดน้ำทางออก 8 เมตร สามารถสูบน้ำด้วยอัตราการไหลของน้ำ  
ที่ทางออก 2.10 ลิตรต่อนาที ด้วยระดับความสูงของเฮดน้ำทางเข้า 2.5 เมตร น้ำหนักกดถ่วงวาล์วน้ำท้ิง ขนาด 300 กรัม 
ประสิทธิภาพของเครื่องตะบันน้ำ คิดเป็นร้อยละ 55.53 สามารถนำไปใช้งานกับเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีต้นทุน   
การผลิตต่ำกว่าท้องตลาด 

คำสำคัญ : ตะบันน้ำ, วาล์วน้ำท้ิง, ;วาล์วส่ง, เฮดน้ำ, น้ำหนักกดถ่วงวาล์วน้ำท้ิง 
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การศึกษาเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของรถไฟฟ้าเอนกประสงค์ 4 ล้อ 
Development and Efficiency of an Electrical Four Wheels Multi-Purpose 

Vehicle  

ประมวล รอนยุทธ1* ฤทธิศักดิ์ ฮังกาสี2 จักรี ต้นเชื้อ3 วีระศักดิ์ โชติกานต์กุล4 สุพรรณ ภูสนิท5 
Pramuan Ronyut 1* Rittisak Hangkasee2 Jaksee Tonchua3  

Wirasak chotikankun4 Supun Phusanit5   
*1 2 3 4 5 สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนคิสกลนคร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

*1 2 3 4 5 Department of Automotive Technology, Sakonnakhon Technical College, Institute of Vocational
Education: Northeastern Region 2 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของรถไฟฟ้าอเนกประสงค์ 4 ล้อ โดยผู้วิจัย
ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและสร้างต้นแบบรถไฟฟ้าอเนกประสงค์ 4 ล้อ ต้นกำลัง ใช้มอเตอร์ไร้แปรงถ่านขนาด 60V 
2500W เป็นแหล่งพลังงานและแบตเตอรี่ลิเทียมฟอสเฟตขนาด 66.7V 50A เป็นแหล่งพลังงาน  โดยจะทดสอบประสิทธภิาพ
โดย การใช้งานจริงของรถไฟฟ้าเอนกประสงค์ ผลการวิจัย พบว่า ระหว่างการทดสอบวิ่งตามสภาพการใช้งานจริง โดยใช้
ความเร็วที่ความเร็ว 20 กม./ชม. 30 กม./ชม. และ 40 กม./ชม. ระยะทางที่วิ่งได้ 59.99 กม. 39.27 กม. และ 28.02 กม. 
ตามลำดับ ในส่วนของค่าชาร์จสำหรับบ้านพักอาศัยประเภทที่ 1 (แบบบ้านที่ใช้ไฟไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน) คิดค่าไฟ 16.79 บาท 
(2.3488 บาทต่อหน่วยไฟฟ้า คูณ 7.15 หน่วยต่อการใช้ไฟฟ้า) สามารถนำไปต่อยอดใช้งานเชิงพาณิชย์ได้ในอนาคต 

คำสำคัญ : รถไฟฟ้า, มอเตอร์ไฟฟ้า, แบตเตอรี ่
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การพัฒนาและหาประสิทธิภาพเคร่ืองมือตรวจสอบระบบไฟฟ้าหางพ่วงรถบรรทุก 
Development and Efficiency of a Truck Tail System Checker 

ศรายุธ บุญเพ็ชร1*  ไพศาล สินธุ์พูล2  ทวีวัฒน์  รื่นรวย3  นาเรต พิมพ์จันทร์4  รังสันต์  นุสติ5 
Sarayut Bunphet1* Phaisan Sinphoon2 Thaweewat Ruenrui3 Naret Pimjan4 Rungsun Nusati5 

*1 2 3 4  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
5 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนอื 4 

*1 2 3 4  Department of Automotive Technology, Uthai Thani technical college, Institute of Vocational
Education: Northern Region 4 

5  Institute of Vocational education Northern Region 4 

บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค ์เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องมือตรวจสอบระบบไฟฟ้าหางพ่วงรถบรรทุก และเพื่อหาประสิทธิภาพ
เครื่องมือตรวจสอบระบบไฟฟ้าหางพ่วงรถบรรทุก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้จัดการฝ่ายบริการ หัวหน้าช่าง ครูฝึก 
บริษัท ซุ่นหลี สำโรง จำกัด (สำนักงานใหญ่) และอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี จำนวน 5 คน 
เป็นผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพเครื่องมือตรวจสอบระบบไฟฟ้าหางพ่วงรถบรรทุก โดยใช้แบบประเมินคุณภาพชิ้นงาน และเครื่องมือ
ตรวจสอบระบบไฟฟ้าหางพ่วงรถบรรทุก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบหา
ประสิทธิภาพเครื่องมือตรวจสอบระบบไฟฟ้าหางพ่วงรถบรรทุก  โดยเปรียบเทียบกับการตรวจสอบระบบไฟฟ้าหางพ่วงรถบรรทุก โดยใช้
หัวลากต่อพ่วงกับหางพ่วงรถบรรทุก ผลการวิจัย พบว่า 1)  คุณภาพของชิ้นงาน ภาพรวมทั้ง 3 ด้าน พบว่า การประเมินคุณภาพของ
เครื่องมือตรวจสอบระบบไฟฟ้าหางพ่วงรถบรรทุก มีความเหมาะสมระดับ มากที่สุด 2)  การทดสอบหาประสิทธิภาพเครื่องมอืตรวจสอบ
ระบบไฟฟ้าหางพ่วงรถบรรทุก พบว่าเครื ่องมือตรวจสอบระบบไฟฟ้าหางพ่วงรถบรรทุกใช้เวลาเฉลี่ยน้อยกว่าหัวลากรถบรรทุก  
เฉลี่ย 53.66 วินาที สามารถนำไปใช้ในงานตรวจจริงและสามารถตอ่ยอดเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ได้ 

คำสำคัญ : การพัฒนา, การหาประสิทธิภาพ, การประเมิน, เครื่องมือตรวจสอบระบบไฟฟ้าหางพ่วงรถบรรทุก 
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การพัฒนาและหาประสิทธิภาพเครื่องมือตรวจสอบรีเลย์ 
Development and Efficiency of a Tool for Relay Checking 

ทรงพล เริงเกษตรกิจ1* ฒนิจ ด้วงอ่ำ2 ชัยพร คล้ายกมล3 กวีศักดิ์ แป้นขาว4 อ้อมใจ ทองยศ5 
Songpon Roengkasetkit1* Tanit Duang-um2 Chaiyaphon Khlaikamon3 Kaweesak Pankhao4 Aomjai Thongyos5 

*1 2 3 4 5 สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 

*1 2 3 4 5 Department of Automotive Technology, Uthai Thani Technical college, Institute of Vocational
Education: Northern Region 4 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพเครื่องมือตรวจสอบรีเลย์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าช่าง ครูฝึก บริษัท โตโยต้าอุทัยธานี จำกัด (สาขาสำนักงานใหญ่) และอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยี 
ยานยนต์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี จำนวน 5 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนด 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมินคุณภาพชิ้นงาน  และเครื่องมือตรวจสอบรีเลย์ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1) คุณภาพของชิ้นงาน ภาพรวมทั้ง 3  ด้าน 
พบว่า การประเมินคุณภาพของเครื่องมือตรวจสอบรีเลย์ มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด 2)  การทดสอบหาประสิทธิภาพ
เครื่องมือตรวจสอบรีเลย์ พบว่าใช้ระยะเวลาเฉลี่ย 4.67 วินาที เครื่องมือตรวจสอบรีเลย์ใช้เวลาเฉลี่ยน้อยกว่าการตรวจสอบ
แบบปกติเวลาเฉลี่ย 19.33 วินาที สามารถนำไปใช้ในงานตรวจจริงและสามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ได้ 

คำสำคัญ : การพัฒนา, การหาประสิทธิภาพ, เครื่องมือตรวจสอบรเีลย ์
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การศึกษาประสิทธิภาพรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่มีมอเตอร์ขนาด 2,000 วัตต ์60 โวลต์ 
Study of a Performance of Electric Motorcycle with a  

2,000 Watts 60 Volts Motor 

ประมวล รอนยุทธ1* ฤทธิศักดิ์ ฮังกาสี2  ทวีศิลป์ จันทรังษี3 สุพล แนวตัน4  สดใส อินธิแสง5 
Pramuan Ronyut 1* Rittisak Hangkasee2 Taweesin Juntarungsee3 Supon Naewton4 Sodsai Inthisang5 

*1 2 3 4 5 สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนคิสกลนคร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
*1 2 3 4 5 Department of Automotive Technology, Sakonnakhon Technical College, Institute of Vocational

Education: Northeastern Region 2 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและปรับเปลี่ยนต้นกำลังจากเครื่องยนต์สันดาปภายในเป็นพลั งงานไฟฟ้า โดยใช้
ต้นแบบเป็นรถจักรยานยนต์ขนาด 115 ซีซี มาเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 2,000 วัตต์ และใช้แบตเตอรี่ 
60 โวลต์ 20 แอมป์ เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการใช้งานโดยใช้เงื่อนไขเดียวกัน ผลการวิจัย พบว่า จากการทดลองชาร์ทประจุ
ไฟฟ้าเต็มความจุของพลังงานแบตเตอรี่ที่แรงดันไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 63.5 โวลท์ ใช้กำลังไฟฟ้าไป 807.6 วัตต์ มีค่าใช้จ่าย 10.54 
บาท รถจักรยานยนต์สามารถขับเคลื่อนได้ระยะทางเฉลี่ย 67.8 กิโลเมตร และรถจักรยานยนต์ที่ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ที่มี
ราคา 27.70 บาทต่อลิตร วิ่งได้ระยะทางเฉลี่ยอยู่ที่ 52.4 กิโลเมตร ระยะทางแตกต่างกัน 15.3 กิโลเมตร มีค่าใช้จ่ายประหยัด
กว่า 17.16 บาท และความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์ สามารถประหยัดต้นทุนในการเดินทางได้ที ่ 5,954.40 บาทต่อปี 
มีระยะเวลาคืนทุนอยู่ที ่5.29 ปี สามารถนำไปใช้ในงานจริงและสามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ได้ 

คำสำคัญ : รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า, มอเตอร์ไฟฟ้า, แบตเตอรี่ 
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เครื่องปอกกระเทียมด้วยพลังงานลม 
Garlic Peeling Machine by Using the Wind Energy 

วีรศักดิ์ หวานใจ1* มารุต อัฒจักร2 วาทยุทธ ไชยสิงห์3 อุทัย พานกุล4 นพดล วรรณแก้ว5        
Werasak Wanjai 1* Marut Attajug 2 Watayut Chaising 3 Uthai Pankul4 Noppadon Wannakaew5 

*1 2 3 4 5สาขาเทคโนโลยียานยนต์ วทิยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3     
*1 2 3 4 5Department of Automotive Technology, Roi-et Industrial and Community Education College,

Institute of Vocational Education: Northeastern Region 3 

บทคัดย่อ

 งานวิจัยเครื่องปอกกระเทียมด้วยพลังงานลม มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำไปใช้ในครัวเรือน และเพื่อการประกอบอาชีพ สามารถ
ลดการเกิดอุบัติเหตุในการปอกกระเทียมของประชาชน ขั้นตอนในการวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลและรวบรวมทฤษฎีข้ันตอน
การทําการออกแบบเครื่องปอกกระเทียมด้วยพลังงานลม จากแหล่งต่างๆ และได้ทําการลงมือสร้างเครื่องปอกกระเทียมด้วย
พลังงานลม ทําการทดสอบ การทํางานของเครื่องปอกกระเทียมด้วยพลังงานลม ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิภาพของเครื่อง
ปอกกระเทียมด้วยพลังงานลม อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ใช้เวลาในการปอกกระเทียมแต่ละครั้ง 2-5 นาทีได้กระเทียม 7 ขีด และทำ
การทดลองด้วยการปอกกระเทียมด้วยมือใช้มีดแกะเปลือก 7 ขีดใช้เวลาประมาณ 30 นาที มีความเร็วในการปอกกระเทียมสูง
กว่าเดิม 6 เท่า และจากการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญแผนกวิชาช่างยนต์และแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 7 ท่าน พบว่า 
ด้านโครงสร้างให้ค่าเฉลี่ย 4.10 และค่า S.D. =0.52 ประเมินทางด้านระบบการทํางานให้ค่าเฉลี่ย 4.30 และค่า S.D.=0.48 นำมา
วิเคราะห์สรุปผลทั้งสองด้านผลประเมินค่าเฉลี่ย 4.08 S.D.=0.51 ปรากฎว่าอยู่ในเกณฑ์ดี และความคิดเห็นของคณะกรรมการ
ตรงกันว่าสามารถนําไปใช้งานได้จริง สามารถต่อยอดเชิงพาณิชยได้ 

คำสำคัญ : เครื่องปอกกระเทียมด้วยพลังงานลม, ของใช้ในครัวเรือน, การประกอบอาชีพ 
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การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ลดความร้อนของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
Design and Create a Heat Reduction Equipment of Plastic Injection Mold 

 นฤมิตร ตรีเดช1* ชูชาติ ทองจันทร์ฮาด2 ประภาส กำมหาวงษ์3 ถวิล บุปผาทาโน4 มนวิไชย วันโพนทอง5 
Narumit Tridech1* Chuchart Tongjunhart2 Prapas Kammahwong 3 Thawil Bupphatano4   

Monwichai Wonpontong5 
*1 2 3 4 5 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต วิทยาลยัเทคนิคมหาสารคาม  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกฉียงเหนือ 3

*1 2 3 4 5   Department of Production Technology, Mahasarakham Technical College, Institute of Vocational
Education : Northeastern Region 3  

บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่อง  การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ลดความร้อนของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก  มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบและ
สร้างอุปกรณ์ลดความร้อนของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 2) เพื่อลดอุณหภูมิของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกให้เย็นตัวเร็วขึ้น  3) เพื่อ
ประเมินคุณภาพอุปกรณ์ลดความร้อนของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกจากผู้เชี่ยวชาญ วิธีการวิจัย ดำเนินการศึกษาระบบการทำงาน
อุปกรณ์ลดความร้อนของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก จากบริษัท สยามเด็นโซ่แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด ขณะที่ทำการซ่อมแม่พิมพ์ 
พบว่า ความเสียหายของแม่พิมพ์มาจากปัจจัยสำคัญ คือ วัดอุณหภูมิของแม่พิมพ์ และเวลารวมที่แม่พิมพ์เย็นตัวลงมาอยู่ใน
อุณหภูมิที่สามารถทำงานได้ แล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อออกแบบและสร้างอุปกรณ์ลดความร้อนของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก เพื่อ
นำไปทดลองเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานแบบเดิม โดยผู้วิจัยได้ออกแบบระบบการทำงานอุปกรณ์ลดความร้อนของแม่พิมพ์
ฉีดพลาสติก ซึ่งสามาถนำมาใช้งานกับแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกได้ทุกรูปแบบ ต้นทุนการสร้างอุปกรณ์ต่ำ มีความแข็งแรงและ
ปลอดภัยในการทำงาน  ผลการวิจัย พบว่า เมื่อทดลองอุปกรณ์ลดความร้อนของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกทำให้ลดเวลาที่แม่พมิพ์
เย็นตัวจากเดิม 4 ชม. ลดลงเหลือ 2 ชม. และผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.77 สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับแม่พิมพ์ชนิดอื่น ๆ ได้ 

คำสำคัญ : ระบบหล่อเย็น, แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก, อุณหภูมิแม่พิมพ ์
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การออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบระบบหล่อเยน็แม่พิมพ์ฉีดอลูมิเนียม
Design and Construction of a Cooling System Testing 

Machine on Aluminum Injection Mold 

 ศุภชัย เหล่าสมบัติ1* ปริญญา เพชรกอง2 พิเชษฐ์  ศรีทอง3  
  Supachai Laosombut 1* Parinya Pechkong 2 Piched  Sritong 3

*1 2 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกฉียงเหนือ 3
*1 2 3 Department of Production Technology, Mahasarakham Technical College, Institute of Vocational

Education: Northeastern Region 3 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่อง การออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบระบบหล่อเย็นแม่พิมพ์ฉีดอลูมิเนียม มีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบและ
สร้างเครื ่องทดสอบระบบหล่อเย็นแม่พิมพ์ฉีดอลูมิเนียม เพื่อประเมินคุณภาพเครื่องทดสอบระบบหล่อเย็นแม่พิมพ์ฉีด
อลูมิเนียมจากผู้เช่ียวชาญ วิธีการวิจัยโดยการศึกษาการทำงานจากบริษัท สยามอินเตอร์โมลด์ จำกัด ที่ทำการสร้างแม่พิมพ์ฉีด
อลูมิเนียมแล้วต้องทดลองทั้งระบบหล่อเย็นด้วย ซึ่งเมื่อนำเครื่องทดสอบระบบหล่อเย็นแม่พิมพ์ฉีดอลูมิเนียมที่สร้างขึ้นไป
ทดลองตรวจสอบระบบหล่อเย็นของแม่พิมพ์ฉีดอลูมิเนียม ได้ผลว่าสามารถตรวจสอบระบบหล่อเย็นของแม่พิมพ์ได้ หาจุดรั่ว 
ซึมของแม่พิมพ์ได้ ลดเวลาในการทำงานได้ ไม่ต้องทดสอบแบบการปล่อยลมเข้าระบบหล่อเย็นแม่พิมพ์ซึ่งได้ผลไม่แน่นอน 
ผลการวิจัย พบว่า การออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบระบบหล่อเย็นแม่พิมพ์ฉีดอลูมิเนียมมีความเหมาะสมต่อการใช้งาน 
สามารถใช้งานได้สะดวก ปลอดภัย และผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญคุณภาพด้านการออกแบบโครงสร้างมีความมั่นคง
แข็งแรง ความเหมาะสมของขนาดและรูปร่าง ความเหมาะสมของวัสดุที่ใช้ทำ และการจัดวางชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ประกอบมี
ความเหมาะสม โดยได้ผลการประเมินคือค่าเฉลี่ย 4.34 ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 ซึ่งผลการประเมินคุณภาพโดยรวมอยู่
ในระดับ ดี 

คำสำคัญ :  ระบบหล่อเย็น, แม่พิมพ์ฉีดอลูมิเนียม, อุณหภูมิแม่พิมพ์ 
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ตู้อบพลังงานแสงอาทิตยร์่วมกับพลังงานไฟฟ้า 
Solar Incubator with Electric Power 

ประจักษ์ ประเสริฐชาติ1* สุระพงษ์ แสนบุญรัตน์2 มนัส ปักเขมะยา3 ชวฤทธิ์ ศิริทาน4 สมาน วันโพนทอง5

Prajak Praserdchart1* Surapong Saenbunrut2 Manat Pakkhemaya3 Chawarit Sirithan4 Saman Wanpontong5 
*1 2 3 4 5 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม สถาบันการอาชีวศกึษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

*1 2 3 4 5 Department of Mechanical Technology, Mahasarakham Technical College, Institute of Vocational
Education: Northeastern Region 3 

บทคัดย่อ 

 วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้า 2) เพื่อหาประสิทธิภาพตู้อบพลังงาน
แสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้า 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้า กลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ ลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยตาก บ้านโพธิ์ศรี ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม โดยทำการทดลองกับกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนกล้วยตาก บ้านโพธิ์ศรี ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 5 ครั้ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้า แบบบันทึกข้อมูลประสิทธิภาพและแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้
ในงานวิจัย ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า คุณสมบัติทางกายภาพของตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์รว่มกบั
พลังงานไฟฟ้าสามารถป้องกันแมลงและฝุ่นละออง สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกเนื่องจากมีล้อ และในกรณีฝนตกสามารถ
ป้องกันน้ำได้เมื่อเทียบกับการตากกลางแจ้งและยังสามารถใช้ระบบไฟฟ้าในกรณีที่แสงแดดไม่เพียงพอ คุณลักษณะที่สำคัญ
ของตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้า มีอุณหภูมิภายนอกตู้อบฯ สูงสุดเฉลี่ย 36.5 องศาเซลเซียส ในขณะที่
อุณหภูมิภายในตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้า สูงสุดเฉลี่ย 56 องศาเซลเซียส ประสิทธิภาพของตู้อบพลังงาน
แสงอาทติย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้าในการเพิ่มความรอ้นสูงกว่าอุณหภมูิภายนอกเฉลีย่ 19.5 องศาเซลเซียส พบว่ามีประสิทธิภาพ
ในการทำงานในภาพรวมอยู่ในระดับ ดีมาก และความพึงพอใจของผู้ใช้งานตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลั งงานไฟฟ้าใน
ภาพรวมอยู่ในระดับ ดีมาก 

คำสำคัญ : ตู้อบ, พลังงานแสงอาทิตย์, พลังงานไฟฟ้า 
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การออกแบบสร้างเคร่ืองผสมวัสดุสำหรับการเพาะเห็ด 
Design and Build a Substrate Soil Mixer for Growing Mushroom 

สุพจน์ ภูจอมขำ1* ดำรง สัพโส2 สุริยา ขจรจิตร3 
Supot Phuchomkham1* Damrong sappaso2 Suriya Kajornjit3 

*1 2 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
 *1 2 3 Department of Production Technology, Kalasin Technical College, Institute of Vocational Education:

Northeastern Region 3 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างเครื่องผสมวัสดุสำหรับการเพาะเห็ด 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องผสมวัสดุ
สำหรับการเพาะเห็ด 3) เพื่อหาความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้เครื่องผสมวัสดุสำหรับการเพาะเห็ด การออกแบบและสร้าง
เครื่องผสมวัสดุสำหรับการเพาะเห็ดใช้หลักการผสมวัสดุสำหรับการเพาะเห็ดด้วยการหมุนกวนของใบกวน ใบกวนที่ใช้ทำจาก
เหล็กเส้นแบนขึ้นรูปเป็นเกลียวสกร ูมีขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร ยาว 1.20 เมตร ขับด้วยมอเตอร์ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส 
ผ่านชุดเกียร์ทด ใบกวนติดตั้งในอ่างผสมรูปตัวยทูี่มีขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 1.40 เมตร สูง 1.20 เมตร มีฝาเปิดเพื่อนำวัสดุ
สำหรับการเพาะเห็ดที่ผสมเสร็จแล้วออก มีขนาดกว้าง 40 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร โดยฝาเปิดติดตั้งไว้บริเวณด้านลา่ง
ของอ่างผสม จากการทดลองเครื่องผสมวัสดุสำหรับการเพาะเห็ด สำหรับเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏาน ซึ่งมีส่วนผสมขี้เลื่อย 100 กิโลกรัม 
แร่ม้อนท์โมรินโลไนท์ (Montmorillonite) 3 กิโลกรัม ปูนขาว 300 กรัม รำละเอียด 5 กิโลกรัม น้ำสะอาด 20 ลิตร และผสม
วัสดุสำหรับเพาะเห็ดฟาง ซึ่งมีส่วนผสม ขี้ฝ้ายหมัก 100 กิโลกรัม ยูเรีย (Urea) 2 กิโลกรัม รำละเอียด 10 กิโลกรัม ปูนขาว 2 กิโลกรัม 
ยิปซั่ม (Gypsum) 2 กิโลกรัม เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องผสมวัสดุสำหรับการเพาะเห็ด ด้านความเร็วรอบในการหมุนกวน
ของใบกวนและมุมลาดเอียงที่เหมาะสม พบว่าด้านความเร็วรอบที่เหมาะสมของใบกวน คือ หมุนด้วยความเร็วรอบ 60 รอบต่อนาที 
และมุมลาดเอียงของใบกวนที่เหมาะสม คือ 10 องศา ด้านเวลาในการผสมพบว่าเครื่องผสมวัสดุสำหรับการเพาะเห็ดนางฟ้า
ภูฏาน ใช้เวลาในการผสมแล้วเสร็จเร็วสุด 5 นาที และช้าสุด 7 นาที โดยเวลาในการผสมวัสดุสำหรับการเพาะเห็ด นางฟ้า
ภูฏาน เฉลี่ย 6 นาที และในการผสมวัสดุสำหรับการเพาะเห็ดฟางใช้เวลาในการผสมแล้วเสร็จเร็วสดุ 7 นาที และช้าสุด 9 นาที 
โดยเวลาในการผสมวัสดุสำหรับการเพาะเห็ดฟาง เฉลี่ย 8 นาที  

คำสำคัญ : เครื่องผสมวัสดสุำหรบัการเพาะเห็ด, วัสดุสำหรับการเพาะเห็ด, เชื้อเหด็ 
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การศึกษาและการเปรียบเทียบประสิทธิภาพเครื่องมินิ ซีเอ็นซี 3018 กับเครื่องมินิ ซีเอ็นซี A4 
โดยใช้โปรแกรม Lnkscape 

A Comparison Study of the Mini CNC Machine Efficiency between 3018 and 
A4 Models Using Lnkscape Program 

นิติศักดิ์ ศรีวัฒนา1* จักรพงศ์ ภูวพันธ์สกุล2 วัฒนา ขันธะ3 ศุภชัย เหล่าสมบัติ4 ศุภมิตร กิจเธาว์5 
Nitisak Sriwattana1* Chakkapong Puwapansakul2 Wattana Khantha3 Supachai Laosumbut4   

Suphamit kitthao5 
*1 2 3 4 5 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต วิทยาลยัเทคนิคร้อยเอ็ด ถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกฉียงเหนือ 3

*1 2 3 4 5 Department of Production Technology, Roi-Et Technical College, Institute of Vocational Education:
Northeastern Region 3

บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่อง การศึกษาและการเปรียบเทียบประสิทธิภาพเครื ่อง Mini CNC 3018 กับเครื ่อง Mini CNC A4 โดยใช้
โปรแกรม Inkscape มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างเครื่อง Mini CNC 3018 กับเครื่อง Mini CNC A4 
โดยใช้โปรแกรม Inkscape ทำการออกแบบชิ้นงานตราสัญลักษณ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ที่มี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 มิลลิเมตร และเขียน G Code โปรแกรมคำนวณเวลา 30.38 นาที ทำการทดลองกัดชิ้นงาน ทำการ
จับเวลาตอนกัดช้ินงานท้ัง 2 เครื่องโดยใช้โปรแกรมเดียวกัน และตรวจสอบขนาดของช้ินงาน เครื่อง Mini CNC 3018 ใช้เวลา 
36.16 นาที และเครื่อง Mini CNC A4 ใช้เวลา 43.43 นาที และวัดขนาดของชิ้นงานทั้ง 2 เครื่อง มีขนาดเท่ากัน สรุปได้ว่า
เครื่อง Mini CNC 3018 ทำงานได้รวดเร็ว และปลอดภัยกว่าเครื่อง Mini CNC A4 คิดเป็นร้อยละ 19.6 

คำสำคัญ  ประสิทธิภาพ, เครื่อง Mini CNC, โปรแกรม lnkscape 
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การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์แบบต่อเนื่องในการผลิตชิ้นส่วนประตูรถยนต์ 
Continuous Mold Design and Construction for the Production of 

Automobile Door Parts 

วีรพัฒน์ นามปัญญา1* ประสิทธิ์ สุพรรณ์2 ธีระชัย เลิศนาวีพร3 เจริญ บุญใบ4 อุทัย พานกุล5

Weerapat Nampanya1* Prasit Suphan2 Teerachai Lertnaweeporn3 Charoen Boonbai4

Uthai Pankul5
*1 2 3 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

5 สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 3 
*1 2 3 4 Department of Production Technology, Khon Kaen Technical College, Institute of Vocational

Education: Northeastern Region 3 
5 Department of Automotive Technology, Institute of Vocational Education: Northeastern Region 3 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแม่พิมพ์แบบต่อเนื่องในการผลิตชิ้นส่วนประตูรถยนต์ และเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของ
แม่พิมพ์ Progressive Die การดำเนินโครงการเริ่มต้นจากศึกษาข้อมูลการออกแบบช้ินงานและการออกแบบแม่พิมพ์ป๊ัมขึ้นรูป
ชิ้นส่วนประตูรถยนต์ โดยใช้โปรแกรม NX โปรแกรม ZW ในการออกแบบช้ินงาน หลังการออกแบบเสร็จแล้วจะนำแบบไป
สร้างช้ินส่วนต่างๆ ของแม่พิมพ์เมื่อได้ช้ินส่วนครบแล้วจึงนำช้ินส่วนท้ังหมดประกอบเข้าด้วยกัน ทำการทดลองปั๊มขึ้นรูปเพื่อหา
ค่าที่เหมาะสม โดยใช้เครื่องปั๊มยี่ห้อ TMC มีกำลังเครื่อง (Capacity) 600 Ton ในการปั๊ม 1 ครั้งจะต้องทำการสุ่มตัวอย่างเพื่อ
นำมาตรวจสอบผลของการออกแบบกับชิ้นงานจริงที่ปั๊มได้ โดยการตรวจสอบชิ้นงานจะตรวจสอบตามจุดที่ลูกค้ามีการบังคับ
ตำแหน่งตรวจสอบที่แน่นอน และเครื่องมือในการตรวจสอบคือ เตเปอร์เกจ ยี่ห้อ Shinwa ความละเอียด 0.1 มิลลิเมตร ซึ่งใน
การตรวจสอบจะมีพิกัดความผิดพลาดในการตรวจสอบค่าที่ยอมรับได้ไม่เกิน 0.5 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นค่าที่กำหนดมาตามแบบ
ชิ้นงาน  ผลการทดลองปั๊ม พบว่า ช้ินงานมีความสมบูรณ์ที่สุดเมื่อมีการปรับค่าที่เครื่องเพรสที่ใช้ในการทดลองปั๊ม ส่วนขนาด
ของช้ินงาน มีความคลาดเคลื่อนเฉลีย่รวมของช้ินงาน 0.5 มิลลิเมตร ซึ่งอยู่ในพิกัดความเผื่อท่ีกำหนดไว้ จากการตรวจสอบและ
ติดตามผลของช้ินงาน ปรากฏว่าช้ินงานสามารถนำไปใช้ได้เป็นอย่างดี  

คำสำคัญ : แผ่นยึดแม่พิมพ์ชุดบน, แผ่นยึดพันช์, แผ่นรองซับพอร์ทชุดดาย 
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อุปกรณ์จับยึดแคร้งเครื่องยนต์ส่วนล่าง 
Jig and Fixture Lower Crankcase 

ณรงค์  ปานสวัสดิ์1* ฐิติรัตน์ ลีซีทวน2 พงษ์พิชญ์ จันทร์โชติ3 ประจักษ์ เทพศิลา4

Narong Pansawat1* Thitirat Leesituan2 Pongpitch Chanchot3 Prajak Thepsila4 
*1 2 3 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
*1 2 3 4 Department of Production Technology, Khon Kaen Technical College, Institute of Vocational

Education: Northeastern Region 3 

บทคัดย่อ 

 การวิจัย เรื่อง อุปกรณ์จับยึดเพื่อเจาะรูแคร้งเครื่องยนต์ส่วนล่าง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและสร้างอุปกรณ์จับยึดเจาะรู
แคร้งเครื่องยนต์ส่วนล่างและเพื่อศึกษาการเช็คค่า Tolerance จากเครื่อง Cimcore การดำเนินงานวิจัยเริ่มต้นจากการศึกษา
ข้อมูลการออกแบบชิ้นงานและการออกแบบอุปกรณ์จับยึดเพื่อเจาะรูแคร้งเครื่องยนต์ส่วนล่าง โดยใช้โปรแกรม Solid Work 
ในการออกแบบชิ้นงาน หลังการออกแบบเสร็จ นำ Drawing ที่ได้จากการออกแบบมาตรวจสอบ เพื่อจะเริ่มทำการสร้าง
อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน โดยมีการประกอบและตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นส่วน โดยใช้เครื่องวัดขนาด ผลการวิจัย พบว่า 
อุปกรณ์จับยึดเพื่อเจาะรูแคร้งเครื่องยนต์ส่วนล่าง ได้ทำการทดลองจับยึด (Clamps )เพื่อดูว่าระบบไฮดรอลิกสามารถทำงาน
ได้จริง โดยใช้แรงดันลม 5 บาร์ ในการทดลองชิ้นงาน และทำการตรวจสอบการวางตำแหน่งของระบบไฮดรอลิกโดยใช้
เครื่องมือวัด Cimcore ในการตรวจสอบพิกัดความผิดพลาดได้ค่าที่ยอมรับไม่เกิน ± 0.3 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นค่ากำหนดมาตาม
แบบช้ินงานจากลูกค้า สรุปผลการทดสอบได้ว่าอุปกรณ์จับยึดเพื่อเจาะรูสามารถลดเวลาการทำงานและเพิ่มความปลอดภัยใน
การทำงานได้ 

คำสำคัญ : อุปกรณ์กำหนดตำแหน่งการทำงานของช้ินงาน, อุปกรณ์จับยดึ, เครื่องยนตส์่วนลา่ง 

PI207

วัันท่ี่� 29 - 30 ตุุลาคม 2564 ผ่่านส่ื่�ออิเล็กที่รอนิกส์ื่120

5th National Conference on Vocational Education Innovation and Technology

การประชุุมวิิชุาการเทคโนโลยีีและนวัิตกรรมอาชีุวิศึึกษา ระดัับชุาติ ครั�งที� 5 PI207



วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 121

การสร้างเครื่องปอกเปลือกมะพร้าวด้วยระบบไฮดรอลิกส ์
Development of a Coconut Peeling Machine Using Hydraulic System 

ณัฐวุฒิ  ธูปกลาง1* อนุสรณ์ จินดารัตน์2 สายชล ท่าประเสริฐ3 ธนา อ่อนศรี4 
Nuttawut Toopklang 1* Anuson Jindarat2 Saichon Thaprasert3 Thana onsri4 

*1 2 สาขาวิชาเครื่องกล วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภเิษกหนองจอก สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
 3 สาขาวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนคิราชสิทธิธาราม สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 

 4 สาขาวิชาเครื่องกล วิทยาลยัเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 
*1 2 Department of Automotive Technology, Kanjanapisek Nongjok Industrial and Community Education College,

Institute of Vocational Education: Bangkok 
3 Department of Automotive Technology, Rajasitharm Technical College, Institute of Vocational Education: 

Bangkok 
4 Department of Automotive Technology, Kanchanaphisek Technical College, Institute of Vocational 

Education: Bangkok 

 บทคัดย่อ 

     งานวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงทดลอง เพื่อการออกแบบ และพัฒนาเครื่องปอกเปลือกมะพร้าว โดยอาศัยหลักการของกลไก
ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิกส์เครื่องปอกเปลือกมะพร้าวนี้เหมาะสำหรับใช้ในการประกอบอุตสาหกรรมภายในครัวเรือน  
เป็นอย่างยิ่ง การปอกเปลือกมะพร้าววิธีดั้งเดิมคือการใช้ง้าวเป็นอุปกรณ์ในการปอกเปลือกซึ่งทำการปอกยาก ลำบากและเสี่ยง
ต่อการเกิดอุบัติเหตุ ปัจจุบันเป็นยุคแห่งเทคโนโลยี จึงมีการคิดสร้างเครื่องปอกเปลือกมะพร้าวเพื่อลดระยะเวลาในการปอก
เปลือกมะพร้าว โดยงานวิจัยมีวัตถุประสงเพื่อพัฒนาเครื่องปอกเปลือกมะพร้าวข้ึนเพื่อช่วยในการประหยัดเวลาในการปอก 
ที่เร็วขึ้น กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ชุมชนที่มีการปอกมะพร้าวในครัวเรือน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ เครื่องปอกเปลือกมะพรา้ว 
ผลการวิจัย พบว่า จากเดิมการปอกมะพร้าวโดยใช้คนปอกโดยประมาณ 5 นาที/2 ลูก แต่จากการทดสอบประสิทธิภาพ 
ของเครื่องปอกเปลือกมะพร้าวที่สร้างขึ้น ใช้เวลาโดยประมาณ 4 นาที/5 ลูก โครงสร้างของเครื่องปอกเปลือกมะพร้าว ขนาด
ของเครื่องยนต์ 5.5 HP ส่งกำลังโดยการใช้โซ่ในการขับปั้มไฮดรอลิกส์เพื่อขับเคลื่อนกลไกปอกเปลือกของมะพร้าว ขนาดของ
ลูกมะพร้าว เฉลี่ยโดยทั่วไป ในการเลือกลูกมะพร้าวที่ใช้ในการปอกจะเลือกลูก มะพร้าวที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 
15 - 20 เซ็นติเมตร ซึ่งจะมีผลด้านการใช้งานของลูกมะพร้าวที่สมบูรณ์ จากการทดลองผล ที่ทำการทดลอง โดยจำกัดเวลา   
ใช้เวลา 1 นาที ปอกได้ 75 ลูก ใน 1 ชั่วโมง จะปอกเปลือกมะพร้าวได้ประมาณถึง 600 ลูก และค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อ  
การปอกเปลือกมะพร้าวได้รวดเร็วมีค่าเท่ากับ 4.70 อยู่ในระดับมากที่สุด สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และต่อยอดเชิง
ธุรกิจต่อไป 

คำสำคัญ : มะพร้าว, การปอกเปลือกด้วยระบบไฮดรอลิกส์, การปอกเปลือก 
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การออกแบบสร้าง และทดสอบหาประสิทธิภาพเครื่องผสมอาหารสัตว์ 
Designing and Creating an Animal Feed Mix Machine 

ณัฐฐินันท์ ทองพิมพ์1* ปณดา สีเทา2 สายชล ปัญจมาตย์3 นนัทชัย เกตุมาลา4 แมน ประเสริฐ5  
Nutinan Thongpim1* Panada Sithoua2 Saichon Panjamat3 Nantachai Ketmala4 Man Prasert5

*1 2 3 4 5 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเช่ือม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
*1 2 3 4 5 Department of Welding Technology, Institute of Vocational Education: Northeastern Region 3

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนีเ้ป็นการวิจัยเชิงทดลองร่วมกับการประยุกต์วิธีวิทยาวิจัยเพื่อท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบ สร้าง และ
ทดสอบหาประสิทธิภาพเครื่องผสมอาหารสัตว์ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
เครื่องผสมอาหารสัตว์ แบบประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ สถิติที่ใช้ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัย พบว่า การวิจัยประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ตามวัตถุประสงค์ สรุปว่า 1) การเข้าไปศึกษาสถานการณ์ความต้องการ 
และปริมาณการใช้งานเครื ่องผสมอาหารสัตว์ ของคนในชุมชนบ้านงัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม พบว่ามี 
ชาวบ้านให้ความร่วมมือในการทดลองวิจัย 2) การออกแบบสร้าง เครื ่องผสมอาหารสัตว์ ตามภูมิปัญญาเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ ที่คนในชุมชนต้องการ ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ พบว่า รูปแบบเครื่องผสม
อาหารสัตว์ที่ต้องการ คือ รูปแบบของเครื่องผสมปูนฉาบแต่กำหนดให้วัสดุที่ใช้ในการจัดทำต้องเป็นสเตนเลส ทำให้ต้นทุนต่ำ 
มีความแข็งแรงและมีความปลอดภัยในการทำงาน และ 3) การทดสอบหาประสิทธิภาพ ของเครื่องผสมอาหารสัตว์ โดย
ผู้เชี่ยวชาญประเมิน พบว่า ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 9 ท่าน มีความคิดเห็นสอดคล้องกันในระดับความพึงพอใจดีมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.49 
และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 และบทสรุปของงานวิจัยในครั้งนี้ คือ เข้าใจภูมิปัญญา เข้าถึงองค์ความรู้เทคโนโลยีและ
ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมเพื่อการประกอบอาชีพของคนในชุมชน  

คำสำคัญ : เครื่องผสมอาหารสัตว์, ประสิทธิภาพ, ภูมิปัญญาเศรษฐกิจในเชิงสร้างสรรค์ 
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การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องตัดสายยางพีวีซีแบบกึ่งอัตโนมัติ 
Construction and Efficiency of a Semi-Automatic PVC Hose Cutting Machine 

สุมิตร คชวงษ1* สัญญา พิเคราะห2์  วิศาล สมโภชน3 ดนุพร คงบาํเพ็ญ4    
Sumit Kochawong1* Sanya  Pikhor2  Wisal Sompoch3 Danuporn Kongbumpen4

*1 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเช่ือม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
*1 2 Department of Welding Technology, Institute of Vocational Education Central Region 3

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องตัดสายยางพีวีซี แบบก่ึงอัตโนมัติโดยมีแนวคิดพื้นฐานใน
การสร้างนวัตกรรมผลงานประดิษฐ์มาจากการศึกษาวิธีการตัดสายยางด้วยเครื่องมือพื้นฐานแบบใช้แรงงานคนในโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ผลิตกระสอบบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่(Big Bag) ที่ต้องใช้ส่วนประกอบของหูกระสอบและนำผลผลิตจากการตัด
นำมาใช้สวมที่หูของกระสอบสำหรับรับน้ำหนักในขณะยกหรือหิ้วใช้งาน โดยออกแบบโครงสร้างเครื่องจากวัสดุที่เป็นโลหะ 
ให้มีระบบการทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติด้วยระบบนิวแมติกส์ ซึ่งมีการออกแบบและสร้างใบตัดที่ใช้ในการตัดเฉือนวัสดุงานท่ีมีมุม
องศาของใบมีดตัดตามค่าองศา ท่ีเหมาะสมกับวัสดุงาน เพื่อให้ช้ินงานตามขนาดที่ต้องการ  กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย ใช้วิธีเลือก
แบบเจาะจง จำนวน 10 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ประกอบด้วย แบบทดสอบประสิทธิภาพและแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า เครื่องตัดสายยางพีวีซี แบบกึ่งอัตโนมัติมี
ลักษณะการทำงานครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ในการทำงาน มีความแข็งแรง การใช้งานปลอดภัย และผู้เชี่ยวชาญประเมิน
คุณภาพเครื่องตัดสายยางพีวีซี แบบก่ึงอัตโนมัติอยู่ในระดับมาก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ สามารถนำไปใช้ต่อยอดเชิงพาณิชย์
ได้ 

คำสำคัญ : การสร้างและหาประสทิธิภาพ,เครื่องตัดสายยางพีวีซี, กึ่งอัตโนมัต ิ
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การพัฒนาระบบสำรองการจ่ายน้ำอัตโนมัติถังผสมโพลีเมอร์โดยการแจ้งเตือนผ่านระบบ
โทรศัพท์มือถือ กรณีศึกษา บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด(มหาชน) 

Automatic Control Supply Reserve Water through SMS from Mobile Phones: A 
Case Study of Thai Cane Paper Public Company Limited 

 
กิตติ จันทรา1* 

Kitti Chantra1* 
*1สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบรุี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 

*1 Department of Electrical Technology, Prachinburi Technical College, Institutes of Vocational Education: 
Central Region 3 

 
บทคัดย่อ 

 
 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพระบบสำรองน้ำอัตโนมัติถังผสมโพลีเมอร์โดยการแจ้งเตือน
ผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของพนักงานที่ปฏิบัติงานในแผนกผลิตกระดาษ บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด 
(มหาชน) โดยผู้วิจัยและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้พัฒนาระบบสำรองการจ่ายน้ำอัตโนมัติถังผสมโพลีเมอร์โดยการแจ้งเตือนผ่าน
ระบบโทรศัพท์มือถือ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ 1 ) ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลปัญหา 2) ออกแบบโครงสร้างของระบบ
สำรองน้ำอัตโนมัติถัง ผสมพอลิเมอร์ 3) ผู้เช่ียวชาญประเมิน 4) ขั้นตอนการติดตั้ง 5) ทดสอบประสิทธิภาพ 6) เก็บรวบรวม
ข้อมูล 7) การวิ เคราะห์ ข้อมูล ผลการทำวิจัย พบว่า การพัฒนาระบบสำรองน้ำอัตโนมัติถังผสมโพลีเมอร์โดยการแจ้งเตือน
ผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ สามารถลดปริมาณการใช้พอลิเมอร์ให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดต่อหน่วยผลผลิตต่อเดือนได้  ซึ่งจากเดิม
ปริมาณการใช้พอลิเมอร์ของ ถังผสมโพลีเมอร์ มีค่าประมาณ 1,772 – 2,150 กิ โลกรัมต่อเดือนต่อหน่วยการผลิต เกินกว่า
ค่าที่กำหนด ซึ่งหลังจากการพัฒนาระบบสำรองน้ำอัตโนมัติถังผสมโพลีเมอร์โดยการแจ้งเตือนผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ 
ปริมาณการใช้พอลิเมอร์ลดลง มีค่าประมาณ 1,455 – 1,490 กิโลกรัมต่อเดือนต่อหน่วยการผลิต อยู่ในเกณฑ์ที ่กำหนด 
ปริมาณการใช้ลดลงคิดเป็นร้อยละ 30.69 และสามารถลด Breakdown จากเดิม 13-22 ครั้ งต่ อ เดื อน ซึ่งหลังจากการ
พัฒนาระบบสำรองน้ำอัตโนมัติถังผสมโพลีเมอร์โดยการแจ้งเตือนผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ  มี Breakdown ประมาณ 4 – 7 
ครั้ งต่อ เดื อน คิดเป็นร้อยละ 68.18 การศึกษาความพึงพอใจ โดยผู้วิจัยนำแบบสอบถามแจกให้กับกลุ่มตัวอย่างที่พนักงาน  
ที่ปฏิบัติงานในแผนกผลิตกระดาษ จำนวน 15 คน ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2563 ถึงวันที่  24 มกราคม 2563 ซึ่งได้รับ        
การตอบแบบสอบถามกลั บคื นม า  จ ำนวน  15 ฉบับ คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ละ 100 ผลการศึกษาความพึงพอใจของพนักงาน          
ที่ปฏิบัติงานในแผนกผลิตกระดาษ บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีผลการวิจัยประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้ ด้านที่มี
ค่า เฉลี่ ยสู งสุ ด คือความพึ งพอใจด้ านอาชี วอนามัย (�̅�𝑥= 4.41) รองลงมาคือความพึงพอใจด้านการจัดการข้อมูล
ข่าวสาร (�̅�𝑥= 4.30) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสดุ คือ ความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อม (�̅�𝑥= 4.20) ผลการวิเคราะห์โดยภาพรวม
เฉลี่ย (�̅�𝑥= 4.30) อยู่ในระดับดี 
 
คำสำคัญ :ระบบสำรองการจ่ายน้ำอัตโนมัติ, พอลิเมอร์, การแจ้งเตือนผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ 
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เครื่องตรวจจับค่า pH ในน้ำและแจ้งเตือนน้ำเสียผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติการเลี้ยงปลาทับทมิ 

An Automatic Alarm of Water pH Detector and Wastewater on Mobile,  
the Pomegranate Fish Farming 

 
 ปิยะศักดิ์ เวียงคำ1* กชพร พิณพงษ์2 สิทธา จันทร์ศิริ3 

 Piyasak Wiangkam1* Kodchaporn Pinpong2 Sittha Jansiri3 
*1 2 3สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3   

*1 2 3Department of Electrical Technology, Prachinburi Technical College, Institutes of Vocational Education: 
Central Region 3 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยเชิงทดลองเรื่องเครื่องตรวจจับค่า pH ในน้ำและแจ้งเตือนนำ้เสียผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติการเลี้ยงปลาทับทิม พัฒนา
เพื่อแจ้งเตือนกลุ่มเกษตรที่เลี้ยงปลาทับทิมในกระชังประสบปัญหาน้ำเน่าเสียเป็นมลพิษ ทำให้ปลาเริ่มทยอยตายจำนวนมาก ซึ่งเกษตรกร
ได้ประสบปัญหาจากน้ำเน่าเสียแบบนี้มาหลายปี ใน ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ทำให้ส่งผลต่อรายได้น้อยจากการ
เลี้ยงปลาในกระชังริมแม่น้ำปราจีนบุรี มีวัตถุประสงค์การวิจัย  1) เพื่อพัฒนาเครื่องตรวจจับค่า pH ในน้ำและแจ้งเตือนน้ำเสียผ่าน
โทรศัพท์อัตโนมัติการเลีย้งปลาทับทิม 2) เพื่อหาประสิทธิภาพเครือ่งตรวจจบัค่า pH ในน้ำและแจ้งเตือนน้ำเสยีผา่นโทรศัพท์อัตโนมติัการ
เลี้ยงปลาทับทิม 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องตรวจจับค่า pH ในน้ำและแจ้งเตือนน้ำเสียผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติการเลีย้งปลา
ทับทิม ระยะเวลาในการวิจัย ระหว่างเดือนกันยายน 2562 - กันยายน 2563 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนีเ้ป็นผู้เช่ียวชาญ จำนวน 5 
ท่าน และ ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร เลี้ยงปลาทับทิม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 20 ท่าน เครื่องมือในการวิจัยครั้งนีค้อื 
เครื่องตรวจจับค่า pH ในน้ำและแจ้งเตือนน้ำเสียผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติการเลีย้งปลาทับทิม และแบบสอบถามความพงึพอใจในการใช้งาน
เครื่องเครื่องตรวจจับค่า pH ในน้ำและแจ้งเตือนน้ำเสียผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติการเลี้ยงปลาทับทิม  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถติิที่ใชค้ือ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า จากการทดสอบการวัดค่า pH ในน้ำจำนวนครั้งที่ 5 ค่า ผลปรากฏวา่ค่า 
pH ที่มีค่า 11 pH ซึ่งคุณภาพของน้ำเป็นพิษต่อปลา สังเกตเห็นได้ว่าเครื่องเครือ่งตรวจจับค่า pH ในน้ำและแจ้งเตือนน้ำเสยีผา่นโทรศัพท์
อัตโนมัติการเลี้ยงปลาทับทิม ที่ได้พัฒนาได้มีการการแจ้งเตือนในการส่งข้อมูล SMS แจ้งเตือนผ่านโทรศัพทเ์ฉพาะในน้ำที่มีคุณภาพเป็น
พิษต่อปลาเท่านัน่ และ คุณภาพของน้ำที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงปลาจะไมม่ีการแจ้งเตือน SMS ผ่านโทรศัพท์การทำงานมีประสิทธิภาพอยู่
ในระดับดีมาก จากกลุ่มตัวอย่างที่ได้ทดลองใช้ พบว่า มีความพึงพอใจในการใช้งานเครื่องตรวจจับค่า pH ในน้ำและแจ้งเตือน
น้ำเสียผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติการเลี้ยงปลาทับทิม มีค่าเฉลี่ยรวมด้านโครงสร้าง (�̅�𝒙= 4.56 , 𝐒𝐒𝐒𝐒 = 0.57) อยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวมด้านการทำงาน (�̅�𝒙= 4.50, 𝐒𝐒𝐒𝐒 = 0.65) อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยรวมด้านความปลอดภัย (�̅�𝒙= 4.60 , 𝐒𝐒𝐒𝐒 = 0.21) 
อยู่ในระดับ ดีมากที่สุด  ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้
 
คำสำคัญ : เซนเซอร์ตรวจจับค่าpH, ระบบเติมอากาศในน้ำ, การแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ 
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เครื่องกายภาพข้อเข่าเสื่อม V2 

Knee Osteoarthritis Machine V2 
 

ธนศักดิ์ ยอดศิริ1* ภัทรศักดิ์ ประสงสันต์2 ธีรภัทท์  วงค์แสน3  สุกัญญา จำปาวงษ4์ สืบสกุล  โสรัจจ5์ 
  Thanasak Yodsiri1* Phatarasak Prasongsan2 Teeraphat Wongsaen3 Sukanya Champawong4     

Suebsakul Sorat5 
*1 2 3 4 5 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3    

*1 2 3 4 5 Department of Electronic Technology, Mahasarakham Technical College, Institute Vocational 
Education: Northeastern Region 3 

   
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยพัฒนาเครื่องกายภาพข้อเข่าเสื่อมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องกายภาพข้อเข่าเสื่อม Version 2 และหา
ประสิทธิภาพเครื่องกายภาพข้อเข่าเสื่อม แนวคิดจากในปัจจุบัน ประเทศไทยมีคนประสบปัญหาภาวะข้อเสื่อม ส่วนใหญ่พบได้
ในผู้สูงอายุ ไม่สามารถเดินขึ้นลงบันไดได้ ขึ้นลงรถลำบาก ไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้คล่องแคล่ว รวมถึงบุคคลที่ได้รับ
อุบัติเหตุทั่วไปและการเล่นกีฬาชนิดต่าง ๆ เป็นหนึ่งในโรคทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อที่พบมาก การเข้ารับการรักษา
จำเป็นต้องมีการกายภาพเพื่อบำบัดข้อเข่าให้มีอาการดีขึ ้น โดยทั่วไปใช้เครื่ องบำบัดหัวเข่าที ่มีราคาสูงและขาดแคลน  
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม จำนวน 6 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เครื่องกายภาพข้อเข่า
เสื่อมและแบบประเมินประสิทธิภาพเครื่องกายภาพข้อเข่าเสื่อม ผลการวิจัย พบว่า เครื่องกายภาพข้อเข่าเสื่อม V2 สามารถ
ทำงานได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสร้างและผลการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญ
ด้านซอฟแวร์ ความพึงพอใจที ่มีมากที ่สุดคือ ด้านความซับซ้อนในการติดตั้ง  มีความพึงพอใจอยู ่ในระดั บ มากที ่สุด 
 (�̅�𝑥= 4.8, S.D = 0.45) เนื่องจากเครื่องมีการใช้งานท่ีง่ายและสะดวก  ด้านฮาร์ดแวร์ความพึงพอใจท่ีมีมากท่ีสุดคือ ด้านความ
มั่นคงแข็งแรง มีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับ มาก (�̅�𝑥= 4.80, S.D = 0.45)  ด้านความคุ้มค่ากับราคาต้นทุนการผลิต มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับ มาก (�̅�𝑥 = 4.60, S.D = 0.55)   โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก (�̅�𝑥 = 4.44, S.D = 0.20) 2. ผล
การวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�𝑥= 4.70, S.D = 0.47)  
ด้านความมั่นคงแข็งแรงของเครื่อง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด (�̅�𝑥= 4.80, S.D = 0.41)  ด้านความปลอดภัยในการ
ใช้งาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด (�̅�𝑥 = 4.80, SD = 0.41)  โดยรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก (�̅�𝑥= 4.36, 
S.D = 0.34 ) สามารถนําเครื่องกายภาพข้อเข่าเสื่อม V2 ไปใช้งานได้อย่างปลอดภัย และมีคุณภาพจริง   ดังนั้น การออกแบบ 
และดำเนินการสร้างเครื่องบำบัดหัวเข่า V2 ใช้วัสดุ และอุปกรณ์ ที่มีราคาถูก น้ำหนักเบา ทนทาน สามารถหาซื้อได้ตามร้าน
ขายอุปกรณ์ทั่วไป  เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่เข้ารับการทำกายภาพข้อเข่ากับมาใช้งานได้ดียิ่งข้ึน 
 
คำสำคัญ : เครื่องกายภาพข้อเข่าเสื่อม, ผู้ป่วยกายภาพบำบัด, โรคข้อเข่าเสื่อม 
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การสร้างเครื่องตั้งเวลาเตือนและจ่ายยาแบบอัตโนมัติ 

Construction of an Alarm Timer and Automatic Medicine Dispensing  
 

เชษฐา เจริญสุข1* สุริยันต์ รักพวก2  
  Chetta Charoensuk1* Suriyan Rukpouk2 

*1 2 สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้า วิทยาลัยเทคนคิฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวภาคกลาง 3     
*1 2 Department of Electrical Technology, Chachoengsao Technical College, Institute of Vocational 

Education: Central Region 3 
  

บทคัดย่อ 
 

         การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องตั้งเวลาเตือนและจ่ายยาแบบอัตโนมัติ  2) เพื่อหา
ประสิทธิภาพของเครื่องตั้งเวลาเตือนและจ่ายยา แบบอัตโนมัติ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องตั้งเวลาเตือนและ
จ่ายยาแบบอัตโนมัติ กลุ ่มตัวอย่าง จำนวน 40 คน โดยการสุ่มตัวอย่างเป็นแบบเจาะจง จากผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่ต้อง
รับประทานยาเป็นประจำในจังหวัดฉะเชิงเทรา เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ เครื่องตั้งเวลาเตือน และจ่ายยาแบบอัตโนมัติ 
แบบบันทึกข้อมูลการรับประทานยาของผู้ป่วย และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1) การออกแบบและการสร้างเครื่องตั้งเวลาเตือน และจ่ายยาแบบอัตโนมัติมีการตั้ง
เวลาเตือน และจ่ายยาที่จัดไว้แบบอัตโนมัติให้ ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุรับประทานได้ตามช่วงเวลาต่าง ๆ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่
ผู้วิจัยกำหนดไว้  2) ผลการทดสอบการหาประสิทธิภาพของเครื่องตั้งเวลาเตือน และการจ่ายยาแบบอัตโนมัติ พบว่า จำนวน
ของผู้ป่วยในการรับประทานยาตามเวลาที่กำหนดมีจำนวนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 47.50 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 3) ความ
พึงพอใจผู้ใช้เครื่องตั้งเวลาเตือนและจ่ายยาแบบอัตโนมัติของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยมีค่าเฉลี่ย 4.58 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45 

 
 

คำสำคัญ : การรับประทานยา, วงจรตั้งเวลาเ, การควบคุมแบบอัตโนมัติ, ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
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การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าออนไลน์  
Creating and Finding the Efficiency of Electric Motor Control Kits Online 

โสธร จันทร์ประมูล1* สมเดช เจริญสุข2 ภควัชร์ ใจรุ่ง3

Sothon chanpramun1* Somdach chareansuk2 Phakhawat Jairung3

*1 2 3สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้า วิทยาลัยเทคนคินครนายก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
*1 2 3 Department of Electrical Technology, Nakhonnayok Technical College, Institutes of vocational

Education: Central Region 3 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยี IoT 
(Internet of Things) สามารถนำไปใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย ประหยัดพลังงานไฟฟ้าและเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าในองค์กร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญด้านการสร้างชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องมือท่ีใช้ใน
การวิจัย คือบอร์ด Generic ESP8266 Modules ซึ่งเป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยการควบคุมผ่านระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ ไอโอเอส และแบบประเมินประสิทธิภาพของชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าออนไลน์ วิธีการดำเนินการเริ่มจากศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ออกแบบโครงสร้างของชุดควบคุม สร้างชุดควบคุม พัฒนาโปรแกรมควบคุม และทำการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพ 
จากนั้นให้ผู้ทดลองใช้งานทำการตอบแบบสอบถาม เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติร้อยละ ผลการวิจัย พบว่า ชุดควบคุม
มอเตอร์ไฟฟ้าออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) สามารถใช้งานได้โดยผ่านระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต 4G 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกระจายสัญญาณของอุปกรณ์เชื่อมต่อไร้สายที่คลอบคลุมบริเวณสถานที่ติดตั้งชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ชุด
ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าออนไลน์ที่สร้างขึ้นมามีคุณภาพอยู่ในระดับดีมากและเมื่อทดสอบหาประสิทธิภาพ การทำงานของชุด
ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าออนไลน์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและแม่นยำร้อยละ 100 สามารถนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ต่อไปได้ 

คำสำคัญ : ชุดควบคุม, มอเตอร์ไฟฟ้าออนไลน์ 
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เครื่องชาร์จแบตเตอรี่มือถือหยอดเหรียญอัตโนมัต ิ
An Automatic Battery Charger for Mobile Phone 

 
ชัชชัย จันทะสีลา1* พุฒิพงศ์ ไชยราช2  พีระพงษ์ สาสิมมา3 ทักษิณ โสภาปิยะ4 เลิศสุวัฒน์ โยมะบุตร5 เชิดชัย เฉิดจินดา6 
Chatchai Chantasila1* Puttipong Chairat2 Peerapong Sasima3 Thaksin Sophapiya4 Lertsuwat Yomabutr5 

Cherdchai Cherdchinda6 
*1 2 3 4 5 6 สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 

*1 2 3 4 5 6 Department of Electrical Technology, Khon Kaen Technical College, Institute of Vocational 
Education: Northeastern Region 3 

 
บทคัดย่อ 

 
        งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องชาร์จแบตเตอรี่มือถือหยอดเหรียญอัตโนมัติ แนวคิดเพื่อความสะดวกต่อการใช้งาน 
ลดเวลาและตอบสนองต่อผู้ที่ใช้งานให้ดียิ่งขึ้น โดยจากการใช้เทคโนโลยีประเภทสมาร์ทโฟนมีการใช้งานอย่างแพร่หลายและมี
ผู้ใช้จำนวนมาก จึงทำให้พลังงานไม่เพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้นจึงมีแนวความคิดที่จะสร้างเครื่องชาร์จพลังงานไฟฟ้า
ขึ้นมา ให้ใช้ตามพื้นที่สาธารณะหรือภายในวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาและออกแบบวงจร Arduino พร้อมที่
ชาร์จแบตเตอรี่มือถือต่างๆของโทรศัพท์ในแต่ละรุ่นเพื่อความสะดวกต่อการชาร์จแบตเตอรี่ของผู้ใช้สมาร์ทโฟน ได้ใช้งานตาม
พื้นที่สาธารณะและภายในวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้ใช้บริการเครื่องชาร์จแบตเตอรี่มือถือหยอดเหรียญ
อัตโนมัติในวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เครื่ องชาร์จแบตเตอรี่มือถือหยอดเหรียญอัตโนมัติและ
แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่มือถือหยอดเหรียญอัตโนมัติ ผลการวิจัยพบว่า เครื่องชาร์จแบตเตอรี่มือ
ถือหยอดเหรียญอัตโนมัติสามารถใช้งานชาร์ทแบตเตอรี่มือถือได้เทียบเท่ากับการชาร์ทด้วยไฟฟ้าบ้านตามปกติ และผู้ใช้เครื่อง
ชาร์จแบตเตอรี่มือถือหยอดเหรียญอัตโนมัติมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 
 
คำสำคัญ :  เครื่องชาร์จแบตเตอรี่, เครื่องชาร์จแบตเตอรี่มือถือ, อุปกรณ์หยอดเหรียญอัตโนมัติ 
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การพัฒนาอุปกรณ์ฆ่าเช้ือไวรัสในเหรียญและธนบัตร   
Development of a Disinfection Machine for Coins and Banknotes 

 
 เฉลิม พิเมย1* วงศกร ชิณโย2 ศุภชัย คำสอนทา3 สมพร หอมอินทร์4 รุ่งเรือง ธรรมโร5   

 Chalerm Pimeay1* Wongsakon Chinyo2 Supachai Kamsonta3 Somphorn Homin4        
Rungrueng Thammaro5    

*1 2 3 4 5 สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3    
*1 2 3 4 5 Department of Electrical Technology, Roi-Et Technical College, Instttute of Vocational Education: 

Northeastern Region 3  
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัย เรื่องการพัฒนาอุปกรณ์ฆ่าเช้ือไวรัสในเหรียญและธนบัตรนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและวิเคราะห์ความพึงพอใจ
ของผู้ทดสอบใช้อุปกรณ์ฆ่าเชื้อไวรัสในเหรียญและธนบัตร โดยงานวิจัยนี้เป็นเชิงทดลอง (Experimental Research) ตามขั้นตอน
วิธีการวิเคราะห์ปัญหา การสร้างเครื่องมือ กำหนดกลุ่มประชากร การดำเนินการทดลองเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้อมูล เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ อุปกรณ์ฆ่าเช้ือไวรัสในเหรียญและธนบัตร แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ทดสอบ
ใช้อุปกรณ์ฆ่าเชื้อไวรัสในเหรียญและธนบัตร กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
ผลการวิจัย พบว่า อุปกรณ์ฆ่าเชื้อไวรัสในเหรียญและธนบัตรออกแบบและสร้างตามขั้ นตอน มีคุณภาพการใช้งานดีมาก
สามารถฆ่าเชื้อได้ 100% ขนาดเล็ก พกพาได้ รวมถึงมีความปลอดภัย และการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้งานอุปกรณ์ฆ่า
เชื้อไวรัสในเหรียญและธนบัตร โดยมีผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายร้อยละ 
50 และเพศหญิงร้อยละ  50 สำหรับช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในช่วง  30-25 ปี มากที่สุดคือร้อยละ  30 รองลงมาคือ

ช่วง  25-20 ปี และ  35-30 ปี คือร้อยละ  25 และช่วง 40-35 ปี ร้อยละ  20 ตามลำดับ ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้

ทดลองใช้อุปกรณ์ฆ่าเชื ้อไวรัสในเหรียญและธนบัตร อยู่ในระดับมากที่สุด( X  =4.67 , S.D.= 0.43 ) แสดงว่าการพัฒนา
อุปกรณ์ฆ่าเช้ือไวรัสในเหรียญและธนบัตร สามารถใช้งานได้จริง และสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 
คำสำคัญ: อุปกรณ์ฆ่าเช้ือไวรัส, เหรียญและธนบัตร, เชื้อโรค 
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ระบบควบคุมและติดตามสภาพแวดล้อมแปลงเพาะปลูกกล้วยหอมผ่านสมาร์ทดีไวซ์ 
Environment Monitoring and Control for Gros Michel Banana plantation 

Via Smart Device 

 สุรเดช ศิริ1* พีระพงษ์ จันเขียว2 ลือชา เทียนหอม3 
 Surades Siri1* Peerapong Junkiaw2 Luecha Theanhom3 

*1 2 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
 3 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 

*1 2 Department of Electronics, Samutprakan Technical College, Institutes of Vocational Education:
Central Region 3 

   3 Department of Electronics, Pathumthani Technical College, Institutes of Vocational Education:  
Central Region 3 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่อง ระบบควบคุมและติดตามสภาพแวดล้อมแปลงเพาะปลูกกล้วยหอมผ่านสมาร์ทดีไวซ์ ครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
1) ศึกษาและพัฒนาระบบควบคุมและติดตามสภาพแวดล้อมแปลงเพาะปลูกกล้วยหอม 2) หาคุณภาพของระบบควบคุมและ
ติดตามสภาพแวดล้อมแปลงเพาะปลูกกล้วยหอมผ่านสมาร์ทดีไวซ์ 3) ศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อระบบควบคุมและ
ติดตามสภาพแวดล้อมแปลงเพาะปลูกกล้วยหอมผ่านสมาร์ทดีไวซ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการดำเนินการวิจัยครั้งนี้ คือ เกษตรกรที่
เพาะปลูกกล้วยหอมในเขตพื้นที่ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จำนวนทั้งสิ้น 20 คน โดยการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินคุณภาพระบบควบคุมและติดตาม
สภาพแวดล้อมแปลงเพาะปลูกกล้วยหอมผ่านสมาร์ทดีไวซ์และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อระบบควบคุมและติดตาม
สภาพแวดล้อมแปลงเพาะปลูกกล้วยหอมผ่านสมาร์ทดีไวซ์ สถิติทีใ่ช้ในงานวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย (�̅�𝑥)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ผลการวิจัย พบว่า 1) ระบบควบคุมและติดตามสภาพแวดล้อมแปลงเพาะปลูกกล้วยหอมผ่านสมาร์ทดีไวซ์ สามารถแสดงผล
ข้อมูลสภาพแวดล้อม เช่น ความเร็วลม ทิศทางลม อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ปริมาณน้ำฝน ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ที่เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และควบคุมการให้น้ำและปุ๋ยภายในแปลงเพาะปลูกกล้วยหอมได้อย่างอัตโนมัติ  2) คุณภาพของ
ระบบควบคุมและติดตามสภาพแวดล้อมแปลงเพาะปลูกกล้วยหอมผ่านสมาร์ทดีไวซ์ โดยภาพรวมมีคุณภาพระดับ ดีมาก 
(�̅�𝑥 = 4.64, S.D. = 0.65) 3) ความพึงพอใจที่มีต่อระบบควบคุมและติดตามสภาพแวดล้อมแปลงเพาะปลูกกล้วยหอมผ่านสมาร์ท
ดีไวซ์ โดยภาพรวมมีคุณภาพระดับ มากที่สุด ( X̅ = 4.76, S.D. = 0.50)  

คำสำคัญ : ระบบควบคุมและติดตาม, กล้วยหอม, สมาร์ทดีไวซ์ 
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การพัฒนาโต๊ะคร่อมเตียงควบคุมแบบไร้สาย 
The Development of Overbed Table Wireless Control 

 

เสกสรร ศรีจันทร์1* 

Seksan Srijan1* 
*1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์ วิทยาลยัเทคนิคปราจีนบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  

*1 Department of Electronics Technology, Prachinburi Technical College, Institute of Vocational Education: 
Central Region 3 

 
บทคัดย่อ 

 
    การวิจัยในครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อสร้างและพัฒนาโต๊ะคร่องเตียงควบคุมแบบไร้สายและศึกษาประสิทธิภาพภาพ 
การทำงาน โดยผู้วิจัยได้จัดสร้างโต๊ะคร่อมเตียงที่มีโครงสร้างใกล้เคียงกับมาตรฐานการใช้งานทั่วไป โดยจะให้สามารถควบคุม
การสั่งงานการเคลื่อนที่แบบไร้สายด้วยรีโมทคอนโทรล โดยใช้ส่วนควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ร่วมกับโมดูลรับส่ง
สัญญาณไร้สายบลทููธ รุ่น HC-05 และ HC-06 และนำไปหาประสิทธิภาพระยะห่างในการควบคุมสั่งการเคลื่อนที่ทิศทางต่าง ๆ 
ด้วยรีโมทคอนโทรลและจำนวนน้ำหนักที่สามารถบรรทุกได้ ทดสอบจำนวน 10 ครั ้ง และนำไปประเมินความเหมาะสม 
ด้านการใช้งานกับกลุ่มตัวอย่างประชาชนในชุมชนใกล้เคียงกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางบริบูรณ์ ตำบลบางบริบูรณ์ 
อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 20 คน  ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพโต๊ะคร่อมเตียงควบคุมแบบไร้สาย ระยะห่างที่
สามารถควบคุมการทำงานได้ดีที่สุด คือ 7 เมตร และการบรรทุกน้ำหนักภาชนะอาหารที่ รองรับได้ดีที่สุด คือ 7 กิโลกรัม  
ผลการประเมินความเหมาะสมด้านการใช้งานโต๊ะคร่อมเตียงควบคุมแบบไร้สาย มีค่าเฉลี่ย 4.69 อยู่ในระดับมากท่ีสุด ปัจจุบัน
นำไปใช้ในสถานพยาบาลในจังหวัดปราจีนบุรี และขยายต่อเชิงธุรกิจได้ 
 
คำสำคัญ : โต๊ะคร่อมเตียง การควบคุมแบบไร้สาย การพัฒนา 
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การออกแบบและพัฒนาเครื่องชั่งน้ำหนักใช้งานผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น 
Design and Development of Weight Scales on Web Application 

วงศกฤต  ทรงประโคน1* ธาตรี สุภาระโยธิน2 สาคร แถวโนนงิ้ว3 อภินันท์ ก้อนมณี4 วชิรปัญญา ปัญญาว่อง5 
  Wongsakrit Srongprakon1* Thatree Suparayothin2 Sakorn Thaewnongiew3 

Apinun Gonmanee4 Wachirapunya Punyawong5 
*1 2 3 4 5 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 3

*1 2 3 4 5 Department of Electronics Technology, Khon Kaen Technical College, Institute of Vocational
Education: Northeastern Region 3 

บทคัดย่อ 

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อออกแบบและพัฒนา เครื่องชั่งน้ำหนักใช้งานผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น เพื่อประมวลผล
ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) และอัตราการเผาผลาญพลังงานในแต่ละวัน (BMR) 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื ่องชั่งน้ำหนัก 
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ลูกเหล็กมาตรฐาน ขนาดน้ำหนักลูกละ 5 กิโลกรัม 
จำนวน 16 ลูก แบบประเมินประสิทธิภาพ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าร้อยละความผิดพลาดของการชั่งน้ำหนัก ทำการทดสอบ
กับน้ำหนักทดสอบ 2 ช่วงน้ำหนัก ทดสอบช่วงละ 10 ครั้ง ผลการวิจัยและทดสอบหาประสิทธิภาพเครื่องช่ังน้ำหนักใช้งานผ่าน
เว็บแอพพลิเคชั่น ช่วงที่ 1 มีค่าร้อยละของความผิดพลาดของน้ำหนัก 0.20 และช่วงที่ 2 มีค่าร้อยละของความผิดพลาดของ
น้ำหนัก 0.15 และร้อยละความผิดพลาดเฉลี่ย 0.17 ปรากฏว่าค่าร้อยละความผิดพลาดไม่เกิน 0.25 และในการทดสอบการใช้
งานผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น จากการทดสอบทั้ง 2 ช่วงพบว่าเครื่องชั่งน้ำหนักสามารถใช้งานได้ทั้ง 10 ครั้ง มีประสิทธิภาพร้อย
ละ 100 สามารถนำผลงานไปต่อยอดเชิงธุรกิจต่อไปได้ 

คำสำคัญ : เครื่องช่ังน้ำหนัก, เว็บแอพพลิเคชั่น, ดัชนีมวลกาย, อัตราการเผาผลาญพลังงานในแต่ละวนั 
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อุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิดน้ำอัตโนมัติสำหรับการเกษตรใชัพลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่ได้ 

Development of an Automated On-Off Mobility-device Using Solar Energy for 
Agricultures  

 
ศักดิ์สิทธิ์ แกล้วกล้า1* สยาม ปั่นธรรม2 นงรักษ ์ ปัญสุภารักษ์3 ปราณทิพย์ ชนวีร์จารุณัฐ4 

Saksit Klawkla1* Siam Puntum2 Nongrak Pansuparak3 Pranthip Chonweejarunat4 
*1 2 3 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์ วิทยาลยัเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก   

 *1 2 3 4 Department of Electronics Technology, Chanthaburi technical college, Institute of Vocational 
Education: Eastern   

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยนี้ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิดน้ำอัตโนมัติสำหรับการเกษตรใช้พลังงานแสงอาทิตย์

เคลื่อนที่ได้และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เกษตรกรชาวสวนทุเรียน จำนวน 5 คน  โดยการเลือก
แบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ อุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิดน้ำอัตโนมัติสำหรับการเกษตรใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
แบบบันทึกผลการทำงานและแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ทดลองใช้งาน โดยแบบบันทึกผลการทำงานจะบันทึกผลทดลอง
ควบคุมการเปิดปิดวาล์วน้ำและทดลองกับเซนเซอร์ความดัน โดยทดลองให้มีการเปิดระบายน้ำออกจากท่อ  ซึ่งอุปกรณ์จะส่ง
ข้อความแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือผ่าน Line Notify เมื่อมีน้ำไหลออกจากท่อ โดยทำการบันทึกผลการทดลอง จำนวน 5 ครั้ง 
นำค่าที่ได้ในแต่ละข้อมาหาค่าร้อยละ  และแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ทดลองใช้งาน  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
มีข้อคำถาม จำนวน 6 ข้อ คือ ด้านการออกแบบที่สวยงาม ด้านความสะดวกในการใช้งาน ด้านการเลือกใช้วัสดุ ด้านความ
คุ้มค่าต่อการลงทุน ด้านความปลอดภัย และด้านประสิทธิภาพในการทำงาน  นำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้ทดลองใช้งานมาวิเคราะห์ข้อมูล  และนำเสนอค่าสถิติโดยใช้ค่าเฉลี่ย  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัย พบว่า 
อุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิดน้ำอัตโนมัติสำหรับการเกษตรใช้พลังงานแสงอาทิตย์มีอุปกรณ์ประกอบด้วย 3  ส่วน   ได้แก่  1 ) 
เซนเซอร์ตรวจจับความดันน้ำ 2) ไมโครคอนโทรลเลอร์ Nodemcu esp8266  3) มอเตอร์เปิดปิดวาล์วน้ำ สามารถควบคุม
การเปิดปิดวาล์วน้ำได้ และสามารถส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน Line Notify ออกไปยังโทรศัพท์มือถือเมื่อมีน้ำไหลออกจากท่อ
ได้ ใช้งานง่าย ราคาต้นทุนต่ำ มีความปลอดภัยในการใช้งานและมีความพึงพอใจของผู้ใช้งานโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
(�̅�𝒙 = 4.53, SD = 0.51)   

 
คำสำคัญ : อุปกรณ์ควบคุมการเปดิปิดน้ำอัตโนมัติ, พลังงานแสงอาทติย์,  เคลื่อนที่ได้         
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การพัฒนาชุดสแกนนิ้วสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ขนาด 110cc ควบคุมด้วยระบบเกียร์  

Development of a Fingerprint scanner for the 110cc Motorcycle, Gear System 
 

บุษกร พิชิตกุล1* ปรินดา ปานเพชร2 
Bussakorn Pichitkul1* Parinda Phanphech2 

*1 2 สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวภาคกลาง 3     
*1 2 Department of Electrical Technology, Chachaengsao Technical College, Institute of Vocational 

Education: Central Region 3 
 

บทคัดย่อ 
 

         การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดสแกนนิ้วสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ขนาด 100cc 
ควบคุมด้วยระบบเกียร์ว่าสามารถสตาร์ทรถจักรยานยนต์รุ่นต่าง ๆ ทีม่ีไดร์สตาร์ทได้จริงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คือ ติดตั้งชุด
สแกนนิ้วสตาร์มอเตอร์ไซค์เข้ากับรถจักรยานยนต์รุ่นต่าง ๆ ที่มีไดร์สตาร์ทได้และป้องกันการเกิดการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ได้ 
และหาความพึงพอใจการใช้งานของชุดสแกนนิ้วสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ รูปแบบการวิจัยเป็นวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
ครูอาจารย์และนักเรียนนักศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา จำนวน 30 คน ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่าชุดสแกน
นิ้วสตาร์ทมอเตอร์ไซค์มีคุณลักษณะตามที่ผู้วิจัยต้องการ ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และจากการประเมินประสิทธิภาพ พบว่า 
สามารถติดตั้งเข้ากับรถจักรยานยนต์รุ่นต่าง ๆได้ โดยวัดจากผลการทดสอบการใช้งานของชุดสแกนนิ้วสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ โดย
ต่อเข้ากับรถจักรยานยนต์รุ่นต่าง ๆ ที่มีไดร์สตาร์ทได้ ส่วนการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อชุด
สแกนนิ้วสตาร์ทมอเตอร์ไซค์อยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.23, S.D = .427) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นวัตกรรมสามารถ
ช่วยลดการถูกโจรกรรมรถจักรยานยนต์ มีความพึงพอใจมากเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ นวัตกรรมมีความสะดวกต่อการใช้
งาน ส ่วนข ้อคำถามชิ ้นงาน นว ัตกรรมม ีความค ุ ้มค ่าการลงทุน กล ุ ่มตั วอย ่างม ีความพึงพอใจอยู ่ ในระดับมาก  
(�̅�𝑥 = 4.04, S.D = .699) สามารถนำไปต่อยอดเชิงธุรกิจได้ 
 
คำสำคัญ : ชุดสแกนนิ้วสตาร์ทมอเตอร์ไซค์, รีเลย์, ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
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การสร้างแอพพลิเคชันเพ่ือการขึ้นทะเบียนบัณฑิตของสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 3 

Creating an Application for Graduates Registration 
Institute of Vocational Education Central Region 3 

 

ศศิลักษณ์  ไชยตัน1* ปฏิญญา กลิ่นหอม2 ดนัย ทับอ่ำ3  
Sasilux chaitan1* Patinya Klinhom2 Danai Thab-am3  

*1 2สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
3สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 

*1 2Department of Business Computer, Samutprakarn Technical College, Institute of Vocational Education: 
Central Region 3 

3Department of Information Technology, Samutprakarn Technical College, Institute of Vocational 
Education: Central Region 3 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยเรื่อง การสร้างแอพพลิเคชันเพื่อการขึ้นทะเบียนบัณฑิตของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 มีวัตถุประสงค์

ของการวิจัย 1) เพื่อสร้างตัวต้นแบบแอพพลิเคชันสำหรับการขึ้นทะเบียนบัณฑิตของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  
2) เพื่อศึกษาผลการประเมินคุณภาพด้านการสร้างแอพพลิเคชันเพื่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  
3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจการใช้ต้นแบบแอพพลิเคชันสำหรับการขึ้นทะเบียนบัณฑิตของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยโดยใช้วิธีคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ได้แก่ นักศึกษาปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
ช้ันปีท่ี 2 จำนวน 50 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการดำเนินงานวิจัยได้แก่ 1) โปรแกรม Adobe XD CC 2018 สำหรับออกแบบระบบ
ขึ้นทะเบียนบัณฑิตของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 2) แบบประเมินคุณภาพดา้นการออกแบบระบบขึ้นทะเบียนบณัฑติ
ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของการใช้งาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1) แอพพลิเคชนัเพื่อการขึ้นทะเบียนบัณฑิตของสถาบัน
การอาชีวศึกษา ภาคกลาง 3 สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษาสามารถเข้าถึงการใช้งานได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว 
และมีความแม่นยำในการแสดงผลข้อมูลอย่างปัจจุบัน และสถาบันสามารถเรียกตรวจสอบข้อมูล การรายงานข้อมูลได้รวดเร็ว 
2) ผลการประเมินคุณภาพด้านการออกแบบอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.03 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.24  
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.06 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.07 
 
คำสำคัญ : ตัวต้นแบบ, แอพพลิเคชัน, การขึ้นทะเบียนบัณฑิต 
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ระบบชุมชนอัจฉริยะ 4.0 
Smart Village 4.0 

สุธีร แบนประเสริฐ1* ทัตสยุ  ทับทิมศร2ี เบ็ญจวรรณ บุญเสวตร3

Suthee Banprasert1*  Tatsyu  Thabthimsri2 Benjawan Boonsawet3

*1 2สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบรุี สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
*1 2Department of Information Technology, Suphanburi Technical College, Institute of Vocational

Education: Central Region 4 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบและสร้างระบบชุมชน
อัจฉริยะ 4.0 2) หาประสิทธิภาพของระบบชุมชนอัจฉริยะ 4.0 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบชุมชนอัจฉริยะ 
4.0 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สมาชิกหมู่บ้านเมืองทองแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  
ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ระบบชุมชนอัจฉริยะ 4.0 
แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบชุมชนอัจฉริยะ 4.0 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย �̅�𝑥 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ผลการวิจัยพบว่า ระบบชุมชนอัจฉริยะ 4.0 เป็นเครื่องมือ Internet of Things (IoT) ที่มีประสิทธิภาพในการแจ้งเตือนเมื่อมผีู้
บุกรก เมื่อมีควันไฟและแก๊สรั่ว ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้พักอาศัยภายในชุมชน ซึ่งแจ้งเตือนเป็นสัญญาณเสียง แจ้งเตือนผ่าน Line 
Application และ Web Application ผลการประเมินประสทิธิภาพของระบบชุมชนอัจฉริยะ 4.0 โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งาน
ระบบอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และเมื่อนำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างเพื่อหาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อ
ระบบชุมชนอัจฉริยะ 4.0 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ปัจจุบันได้นำไปติดตั้งบริเวณบ้านพักอาศัยและ
กำลังดำเนินการต่อยอดเชิงธุรกิจแล้ว 

คำสำคัญ : ระบบชุมชนอัจฉริยะ, ระบบแจ้งเตือน, อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
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ศึกษาความพึงพอใจ การจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดรายได้ของโรงงานกำจัดขยะ 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด       
Study of Satisfaction of the Solid Waste Disposal Development for Income-

Generation within the Solid Waste Disposal Sites in Roi Et Municipality 
 

วิภาวดี โพธิ์ละเดา1* นชนก ชปุวา2 สันติมา โหตระไวศยะ3 วิไลพร ธีรรัตน์ชูโชค4 สิรินธร เปรมทวี5 
Wipawadee Poradow1* Nachanok Chooppawa2 Santima Hotrawaisaya3                     

Wilaiporn Teeraratchoochoke4 Sasinton Paemtavee5 
*1 2 3 4 5 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอด็ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3   

*1 2 3 4 5 Department of Marketing, Roi At Vocational College, Institute of Vocational Education: Northeasern 
Region 3   

 
บทคัดย่อ 

 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาวิธีการจัดการขยะและศึกษาความพึงพอใจโดยมุ่ งเน้นการศึกษาส่วนประสม 
ทางการตลาดที่มีผลต่อการพัฒนาวิธีการจัดการขยะมูลฝอยของโรงงานกำจัดขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยตัวแปรที่จะศึกษา
ได้กำหนดด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับระดับความพึงพอใจที่มีผลต่อการพัฒนาวธิีการจัดการขยะมูลฝอยของโรงงานกำจัดขยะ
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รวมถึงเปรียบเทียบรายได้จากการขายขยะมูลฝอยของโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยของโรงงานกำจัดขยะ
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ระหว่างปี พ.ศ. 2562 และปี พ.ศ. 2563  แนวคิดจากปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสมจำนวนมาก  
จึงได้มีการบูรณาการฟื้นฟูและขับเคลื่อน กลุ่มตัวอย่างจำนวน 110 คน ซึ่งเป็นบุคลากรเจ้าหน้าที่ในโรงงานพื้นที่ใกล้เทศบาล
ร้อยเอ็ด โดยอนุโลมเลือกด้วยวิธีเจาะจง สถิติที่ใช้ ค่าความเชื่อมั่น สัมประสิทธ์อัลฟ่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่า T-test ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาการจัดการขยะมีการคัดแยกขยะมูลฝอยและคัดแยกบ้าง 79 คน คิดเป็นร้อยละ 
71.82 เก็บแยกไว้ขาย  31  คน คิดเป็นร้อยละ 28.18 ส่วนประสมทางการตลาด จากมากไปน้อย คือ ด้านกระบวนการการ
ทำงานของบุคลากร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 ด้านลักษณะทางกายภาพ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ด้านบุคลากร  ค่าเฉลี่ย  4.18  ด้าน
การส่งเสริมการตลาด ค่าเฉลี่ย 4.16 ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการจัดจำหน่าย ค่าเฉลี่ย 4.15  ดานราคา ค่าเฉลี่ย 4.14 และ
ด้านการให้ข่าวสาร ค่าเฉลี่ย 4.11 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับความพึงพอใจท่ีมีผลต่อการ
พัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดรายได้ของโรงงานกำจัดขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดแตกต่างกัน
ได้แก่ด้านผลิตภัณฑ ์ข้อถังขยะมูลฝอยมเีพียงพอสำหรับการบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย และด้านการส่งเสริมการตลาด ข้อมีการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับปัญหาขยะและรณรงค์ในการคัดแยกขยะ  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  

 
คำสำคญั : ส่วนประสมทางการตลาด , การพัฒนา ,โรงงานกำจัดขยะ , มูลฝอย  
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกลือสครับจากมะม่วงหาวมะนาวโห่  
Development of a Facial Salt Scrub Product Using the Mixture of Salt and 

Carissa Carandas Fruit   
กัณคริษฐา แสวงกิจ1* สรรัตน์ ปรีชาโชติ2  ชนิดา เทียนทับทิม3 ประภารัตน์ สมรรถสหัสชัย4                

ขรินทร์ทิพย์  เรืองสิทธิ์5 
Kankaritta Sawangkij1* Sorarat Preechachote2 Chanida Teantuptim3 Paparat Samatsahatchai4 

Charintip Reagsit5  
*1 2 3 4 5 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5   

*1 2 3 4 5 Department of Marketing, Samut Songkhram Technical College, Institute of Vocational Education: 
Central Region 5 

 
บทคัดย่อ 

 
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกลือสครับจากมะม่วงหาวมะนาวโห่  มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาผลิตภณัฑ์
เกลือสครับจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ และศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อผลติภัณฑ์เกลอืสครบัจากมะมว่งหาวมะนาวโห่ 
ผู้วิจัยได้ดำเนินการผลิต ผลิตภัณฑ์เกลือสครับจากมะม่วงหาวมะนาวโห่แล้วนำไปทดสอบตลาดกับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคคล 
นักท่องเที่ยว ณ ตลาดน้ำอัมพวา จำนวน 50 คน สุ่มแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความคดิเห็น 
เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกลือสครับจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ ที่มีค่าความเชื ่อมั่นรวมทั้งฉบับ 0.99 ผลการวิจัย พบว่า  
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกลือสครับจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ มีปัจจัยรวมท้ังหมด 18 ด้าน 
และระดับความเห็นมากที่สุด จำนวน 16 ด้าน ระดับความเห็นมากจำนวน 2 ด้าน พิจารณาความคิดเห็นของผู ้ตอบ
แบบสอบถามในแต่ละด้าน ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ : บรรจุภัณฑ์ดึงดูดความสนใจและความแปลกใหม่ ค่าเฉลี่ย ( �̅�𝑥 = 4.54 S.D.=.645) 
ด้านราคา : ราคาสามารถจูงใจต่อการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ย ( �̅�𝑥 = 4.38 S.D.=.689) และ ราคาเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ย ( �̅�𝑥 = 4.38 S.D.=.662) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย : มีช่องทาง M-Commerce (การสั่งซื้อทางโทรศัพท)์ 
ค่าเฉลี่ย (�̅�𝑥 = 4.36 S.D.=.662) ด้านการส่งเสริมการตลาด : โปรโมชั่นซื้อ ฟรี  1 ค่าเฉลี่ย  (�̅�𝑥 = 4.54 S.D.=.542) ข้อเสนอแนะ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เกลือสครับจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ “Salt Caranda Scrub” คือ ช่ือสินค้า/คุณสมบัติต้องอยู่ท่ีกล่อง เพิ่มวันผลิต/
วันหมดอายุ บอกรายละเอียดผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจน และมีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ดี ผิวเนียนนุ่มขึ้น โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้พัฒนาไปสู่
การทำการค้าเรียบร้อยแล้ว 
 
คำสำคัญ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์, เกลือสครับ, มะม่วงหาวมะนาวโห่ 
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การพัฒนาระบบเบิก – จ่ายยาห้องพยาบาล กรณีศึกษา บริษัท แทร็กซ์อินเตอร์เทรด จำกัดชื่อ   

Development of Drug-Dispensing System in an Infirmary: A Case Study of 
Trax Intertrade Company Limited 

 
ธนวรรณ  กิริยะ1* ถาวร วงค์คำแก้ว2 สุระชัย วิเศษโวหาร3 สุทธิดา โคตะยันต์4  

Thanawan Kiriya1* Thawon Wongkumgaew2 Surachai Wisetvohan3 Sutthida Khotayan4 
*1 2 3 4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอด็ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3  

*1 2 3 4 Business Computer Department, Business Faculty, Roiet Vocational College, Institute of Vocational 
Education: Northeastern Region 3  

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบเบิก – จ่ายยาห้องพยาบาล กรณีศึกษาบริษัท 

แทร็กซ์อินเตอร์เทรด จำกัด หาคุณภาพระบบเบิก – จ่ายยาห้องพยาบาล กรณีศึกษา บริษัท แทร็กซ์อินเตอร์เทรด จำกัดช่ืและ
ความพึงพอใจของระบบเบิก-จ่ายยาห้องพยาบาลกรณีศึกษา บริษัท แทร็กซ์อินเตอร์เทรด จำกัด เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
1) ระบบเบิก-จ่ายยาห้องพยาบาล 2) แบบประเมินคุณภาพ และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้    
แบบประเมินคุณภาพ แบบประเมินความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีแผนกทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 
10 คน เลือกแบบเจาะจง ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 1 ปีการศึกษา สถานที่ใช้ในการวิจัย คือ บริษัท แทรกซ์-อินเตอร์เทรด 
จำกัด สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (�̅�𝑥) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัย พบว่า ระบบเบิก – จ่ายยา   
ห้องพยาบาล กรณีศึกษา บริษัท แทร็กซ์อินเตอร์เทรด จำกัด สามารถใช้ในกระบวนการเบิก -จ่าย ได้อย่างสมบูรณ์แบบ         
การเข้าถึงระบบทำได้ง่าย มีความมั่นคงปลอดภัยในการทำงานสูงช่ืระบบเบิก-จ่ายยาห้องพยาบาลตามความเหน็ของผู้เชี่ยวชาญ 
มีคุณภาพอยู่ในระดับดี (�̅�𝑥=4.37) มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥=4.24) การวิจัยครั้งนี้สามารถนำไปพัฒนาระบบ
ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น และในการพัฒนาครั้งต่อไป ควรให้รองรับระบบปฏิบัติการได้หลายรูปแบบ 

 
คำสำคัญ : ระบบเบิก - จ่ายยาหอ้งพยาบาล, เบิกยา, ระบบเบิกยา, ระบบเบิก-จ่ายยา 
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การพัฒนาระบบลางานออนไลน์สำหรับนักศึกษาฝึกงาน กรณีศึกษา 
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)  

Developing an Online Leave System for Internship Students:  A Case Study of 
Siam Global House Public Company Limited 

 
สุธี  เกินกลาง1* อังคณา มองก้า โปโล2 ดวงใจ สมภักดี3 ประกายแก้ว วงค์คำหูม4  

Sutee  Koenklang1* Aaghana  Manga  Mbolo2 Duangjai Somphadee3  Prakaikeaw Wonkomkum 4 
*1 2 3 4สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3   

*1 2 3 4 Department of Business Computer, Institute of Vocational Education : Northeastern Region 3  
  

บทคัดย่อ 
 

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหาคุณภาพและความพึงพอใจของระบบลางานออนไลน์สำหรับนักศึกษา ฝึกงาน 
กรณีศึกษา บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาฝึกงาน ระดับปริญญาตรี 
ปีการศึกษา 2563  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด จำนวน 4 คน สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยการ
อาชีพร้อยเอ็ด จำนวน 2 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 6 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย ได้แก่ 
ระบบลางานออนไลน์สำหรับนักศึกษาฝึกงาน กรณีศึกษา บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และแบบประเมิน
คุณภาพ ผู้วิจัยได้ทำการออกแบบระบบด้วยภาษา php MyAdmin และใช้โปรแกรม Visual Studio Code และ Appserv 
2.5.10 ประกอบด้วยทั้งหมด 13 เฟรม ใช้พื้นที่ในการเก็บข้อมูล 40 เมกะไบต์  ผลการวิจัย พบว่า ระบบลางานออนไลน์
สำหรับนักศึกษาฝึกงาน กรณีศึกษา บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สามารถทำงานได้ตามที่ผู้วิจัยตั้งสมมตฐิานไว้  
ครบถ้วนทุกระบบการทำงาน ผู้ใช้สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และจากหาคุณภาพของระบบลางานออนไลน์ สำหรับ
นักศึกษาฝึกงาน กรณีศึกษา บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส ์จำกัด (มหาชน) พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า ระบบลางานออนไลน์
สำหรับนักศึกษาฝึกงาน ทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับดี  (�̅�𝑥= 4.31) ตรงตามสมติฐานท่ีตั้งไว้ ส่วนความพึงพอใจของกลุ่มตัวอยา่งมี
ค่าเฉลี่ยรวมในระดับมาก (�̅�𝑥=4.22) แสดงว่า ระบบลางานออนไลน์สำหรับนักศึกษาฝกึงาน มีคุณภาพสามารถใช้งานได้จริง ซึ่ง
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 

คำสำคัญ : ระบบลางานออนไลน์,  นักศกึษาฝึกงานบริษัทสยามโกลบอลเฮา้ส ์
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การพัฒนาระบบควบคุมเวลาการจัดเก็บแผ่นอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา 

บริษัทแคลคอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
Development of a Time-controlled System for Collecting Printed Circuit 

Board: A Case Study of Calcomp Electronics Public Company Limited 
(Thailand)   

 
สุนิสา อินทนิน1* อุดมลักษณ์ สุวรรณัง 2 สุดารัตน์ ทองสุข3 

Sunisa Intanin1* Udomluk Suwannang2 Sudarat Thongsuk3 
*1 2 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 

*1 2 3 Department of Business Computer, Phetchaburi Vocational College, Institute of Vocational Educatio: 
Central Region 5 

 
บทคัดย่อ 

 
 การพัฒนาระบบควบคุมเวลาการจัดเก็บแผ่นอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา บริษัทแคลคอมพ์อิเล็กทรอนิกส์  ) ประเทศไทย (จำกัด)
มหาชน เป็นการวิจัยเชิงประยุกต์ มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ1) พัฒนาระบบควบคุมเวลาการจัดเก็บแผ่นอิเล็กทรอนิกส์ 
กรณีศึกษา บริษัทแคลคอมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมเวลาการ
จัดเก็บแผ่นอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา บริษัทแคลคอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ศึกษาความพึงพอใจ
ต่อการใช้ระบบควบคุมเวลาการจัดเก็บแผ่นอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา บริษัทแคลคอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
(มหาชน) เครื่องมือทีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ระบบควบคุมเวลาการจัดเก็บแผ่นอิเล็กทรอนิกส์ 2) แบบประเมินประสิทธิภาพ  
และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างใช้ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 คน และผู้ใช้ระบบ จำนวน 
30 คน ที่ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง ผลการวิจัย พบว่า 1) ระบบควบคุมเวลาการจัดเก็บแผ่นอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งการ
ทำงานออกเป็น 2  ส่วน คือ ส่วนผู้ดูแลระบบ และส่วนผู้ใช้ระบบ 2)ประสิทธิภาพของระบบควบคุมเวลาการจัดเก็บแผ่น
อิเล็กทรอนิกส์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นต่อด้าน Functional Requirement Test มากที่สุด รองลงมา คือ
ด้าน Functional Test ด้าน Usability Test และ ด้าน Security Test น้อยที่สุด 3) ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก 
  
คำสำคัญ : ระบบควบคุมเวลา, การพัฒนาระบบ, แผ่นอิเล็กทรอนิกส ์
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การพัฒนาแอปพลิเคชันจัดเก็บทะเบียนสญัญาอนุญาตเกี่ยวกับทีด่ินราชพัสดุ เขตชลประทาน 
 กรณีศึกษา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี  

Development of an Application for Filing Management of Land Royal 
Property Contract: A Case Study of the Water Transmission and Maintenance 

Project Area, Phetchaburi Province 
   

บัวทิพย์ ชิตรัตน์1* สิริพรรณ จันทร์แสง2 

Buathip Chittarat1* Siripan Jansang2 
*1 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 

*1 2 Department of Business Computer, Phetchaburi Vocational College, Institute of Vocational Education: 
Central Region 5 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อ 1) พัฒนาแอปพลิเคชันจัดเก็บทะเบียนสัญญาอนุญาตเกี่ยวกับที่ดินราชพัสดุเขต
ชลประทาน กรณีศึกษา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี  2) ประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันจัดเก็บทะเบียนสัญญา
อนุญาตเกี่ยวกับที่ดินราชพัสดุเขตชลประทาน กรณีศึกษาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี 3) ศึกษาความพึงพอใจต่อ
แอปพลิเคชันจัดเก็บทะเบียนสัญญาอนุญาตเกี่ยวกับที่ดินราชพัสดุเขตชลประทานกรณีศึกษา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
เพชรบุรี กลุ ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั ้งนี ้ ได้แก่ 1) กลุ่มผู ้เชี ่ยวชาญ จำนวน 5 คน กลุ่มตัวอย่างคือผู ้มีความรู ้และ
ประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 2) ผู้ใช้งานระบบแอปพลิเคชันจัดเก็บ
ทะเบียนสัญญาอนุญาตเกี่ยวกับที่ดินราชพัสดุเขตชลประทาน กรณีศึกษาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี คือหัวหน้า
งานฝ่ายจัดสรรน้ำและเจ้าหน้าที ่ในโครงการส่งน้ำและบำรุงรั กษาเพชรบุรี จำนวน 30 คน เครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย  แอปพลิเคชันจัดเก็บทะเบียนสัญญาอนุญาตเกี่ยวกับที่ดินราชพัสดุเขตชลประทาน กรณีศึกษา โครงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษาเพชรบุรี แบบประเมินประสิทธิภาพของการใช้แอปพลิเคชันจัดเก็บทะเบียนสัญญาอนุญาตเกี่ยวกับท่ี ดินราช
พัสดุเขตชลประทาน กรณีศึกษา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี  แบบสอบถามความพึงพอใจแอปพลิเคชันจัดเก็บ
ทะเบียนสัญญาอนุญาตเกี่ยวกับท่ีดินราชพัสดุเขตชลประทาน กรณีศึกษาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ผลวิจัย พบว่า 
1) แอปพลิเคชันจัดเก็บทะเบียนสัญญาอนุญาตเกี่ยวกับที่ดินราชพัสดุเขตชลประทาน กรณีศึกษา โครงการส่งน้ำและ
บำรุงรักษาเพชรบุรีที่พัฒนาขึ้นมานี้ มีลักษณะเป็นแอปพลิเคชันท่ีให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยแบ่งโครงสร้างของระบบออกเป็น  2 ส่วน คือส่วนของผู้ดูแลระบบและส่วนของผู้ใช้ระบบ 2) การประเมิน
ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันจัดเก็บทะเบียนสัญญาอนุญาตเกี่ยวกับท่ีดินราชพัสดุเขตชลประทาน กรณีศึกษา โครงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษาเพชรบุรี อยู่ในระดับมาก 3) การประเมินความพึงพอใจของการประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันจัดเก็บ
ทะเบียนสัญญาอนุญาตเกี่ยวกับที่ดินราชพัสดุเขตชลประทาน กรณีศกึษา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี อยู่ในระดับ มาก  
 
คำสำคัญ :  การพัฒนาแอปพลิเคชัน, ทะเบียนสัญญาอนุญาต,ที่ดินราชพัสด ุ
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การพัฒนาแอปพลิเคชันจัดเก็บทะเบียนสญัญาอนุญาตเกี่ยวกับทีด่ินราชพัสดุ เขตชลประทาน 
 กรณีศึกษา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี  

Development of an Application for Filing Management of Land Royal 
Property Contract: A Case Study of the Water Transmission and Maintenance 

Project Area, Phetchaburi Province 
   

บัวทิพย์ ชิตรัตน์1* สิริพรรณ จันทร์แสง2 

Buathip Chittarat1* Siripan Jansang2 
*1 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 

*1 2 Department of Business Computer, Phetchaburi Vocational College, Institute of Vocational Education: 
Central Region 5 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อ 1) พัฒนาแอปพลิเคชันจัดเก็บทะเบียนสัญญาอนุญาตเกี่ยวกับที่ดินราชพัสดุเขต
ชลประทาน กรณีศึกษา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี  2) ประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันจัดเก็บทะเบียนสัญญา
อนุญาตเกี่ยวกับที่ดินราชพัสดุเขตชลประทาน กรณีศึกษาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี 3) ศึกษาความพึงพอใจต่อ
แอปพลิเคชันจัดเก็บทะเบียนสัญญาอนุญาตเกี่ยวกับที่ดินราชพัสดุเขตชลประทานกรณีศึกษา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
เพชรบุรี กลุ ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั ้งนี ้ ได้แก่ 1) กลุ่มผู ้เชี ่ยวชาญ จำนวน 5 คน กลุ่มตัวอย่างคือผู ้มีความรู ้และ
ประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 2) ผู้ใช้งานระบบแอปพลิเคชันจัดเก็บ
ทะเบียนสัญญาอนุญาตเกี่ยวกับที่ดินราชพัสดุเขตชลประทาน กรณีศึกษาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี คือหัวหน้า
งานฝ่ายจัดสรรน้ำและเจ้าหน้าที ่ในโครงการส่งน้ำและบำรุงรั กษาเพชรบุรี จำนวน 30 คน เครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย  แอปพลิเคชันจัดเก็บทะเบียนสัญญาอนุญาตเกี่ยวกับที่ดินราชพัสดุเขตชลประทาน กรณีศึกษา โครงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษาเพชรบุรี แบบประเมินประสิทธิภาพของการใช้แอปพลิเคชันจัดเก็บทะเบียนสัญญาอนุญาตเกี่ยวกับท่ี ดินราช
พัสดุเขตชลประทาน กรณีศึกษา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี  แบบสอบถามความพึงพอใจแอปพลิเคชันจัดเก็บ
ทะเบียนสัญญาอนุญาตเกี่ยวกับท่ีดินราชพัสดุเขตชลประทาน กรณีศึกษาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ผลวิจัย พบว่า 
1) แอปพลิเคชันจัดเก็บทะเบียนสัญญาอนุญาตเกี่ยวกับที่ดินราชพัสดุเขตชลประทาน กรณีศึกษา โครงการส่งน้ำและ
บำรุงรักษาเพชรบุรีที่พัฒนาขึ้นมานี้ มีลักษณะเป็นแอปพลิเคชันท่ีให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยแบ่งโครงสร้างของระบบออกเป็น  2 ส่วน คือส่วนของผู้ดูแลระบบและส่วนของผู้ใช้ระบบ 2) การประเมิน
ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันจัดเก็บทะเบียนสัญญาอนุญาตเกี่ยวกับท่ีดินราชพัสดุเขตชลประทาน กรณีศึกษา โครงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษาเพชรบุรี อยู่ในระดับมาก 3) การประเมินความพึงพอใจของการประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันจัดเก็บ
ทะเบียนสัญญาอนุญาตเกี่ยวกับที่ดินราชพัสดุเขตชลประทาน กรณีศกึษา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี อยู่ในระดับ มาก  
 
คำสำคัญ :  การพัฒนาแอปพลิเคชัน, ทะเบียนสัญญาอนุญาต,ที่ดินราชพัสด ุ
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การพัฒนาและหาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการการซ่อมบำรุงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุพรรณบุรี 

Development and Efficiency of a CCTV Management System for Provincial 
Administrative Organization, Suphanburi Province  

 
กฤษณุนันท์  มีสง่า1* กิติพงศ์ โกวิทวณิชชา2 

Kitsanunun Meesanga1* Kitiphong Kovitvanitcha2 
* 1 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบรุี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 

* 1 2 Department of Computer Programmer, Suphanburi vocational college, Institute of Vocational 
Education: Central Region 4 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั ้งนี ้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี ้ 1) เพื ่อพัฒนาระบบบริหารจัดการการซ่อมบำรุง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการการซ่อม
บำรุงกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของระบบบริหารจัดการ
การซ่อมบำรุงกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยิ  ได้แก่ ระบบ
บริหารจัดการการซ่อมบำรุงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด แบบประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบบริหารจัดการการซ่อม
บำรุงกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและแบบวัดความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบการบริหารจัดการการซ่อมบำรุงกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  กลุ่มเจ้าหน้าท่ีและทีมช่างของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 23 คน สถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเ ฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัย พบว่า ระบบการบริหารจัดการซ่อมบำรุงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด แปรผล สามารถทำงานได้อย่างมีคุณภาพ  
ตรงตามที่ผู้วิจัยตั้งสมมติฐานไว้ ส่วนการประเมินประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการซ่อมบำรุงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด แปร
ผล พบว่า การประเมินประสิทธิภาพในการใช้งานมีคุณภาพในระดับมาก ตรงตามที่ผู้วิจัยตั้งสมมติฐานไว้ และความพึงพอใจ
ของผู้ใช้โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ดังนั้น ระบบการบริหารจัดการซ่อมบำรุงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด สามารถนำไปใช้ในการ
ทำงานได้จริง ใช้งานง่าย ทำให้การทำงานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
 
คำสำคัญ : กล้องวงจรปิด, ซ่อมบำรุง, เว็บแอพพลิเคชัน 
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กรณีศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการประปาเพื่อชุมชน 

 A Study of Satisfaction towards a Development of the Water Supply 
Management System for Community 

 
วิโรจน์ แก้วเรือง1* กานต์สิรี อู่อรุณ2   

Wirote Kaewroung1* Kansiree U-Arun2   
* 1 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 

* 1 2 Department of Business Computing, Suphanburi Vocational College, Institute of Vocational Education: 
Central Region 4 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการประปาเพื่อชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาระบบ
บริหารจัดการประปาเพื่อชุมชน 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบริหารจัดการประปาเพื่อชุมชน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ ระบบบริหารจัดการประปาเพื่อชุมชน และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบริหารจัดการประปาเพื่อ
ชุมชน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มผู้ใช้น้ำประปาชุมชนวัดขวาง ชุมชนวังลึก และชุมชนสะแกย่างหมู จำนวน 90 คน 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า ระบบบริหารจัดการประปาเพื่อ
ชุมชนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นสามารถทำงานได้อย่างมีคุณภาพ ทำงานได้ตามที่ผู้วิจัยกำหนดคุณลักษณะ และการศึกษาภาพรวม
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจในการใช้งานระบบบริหารจัดการประปาเพื่อชุมชน อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.78 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดทุกข้อ ได้แก่ ด้านระบบความปลอดภัย และการจำกัด
การใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ด้านโฮมเพจและเมนูลัด สัญลักษณ์รูป ( Icon) ปุ่ม (Button) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78  
ด้านตัวอักษร ภาพประกอบ สี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 และด้านการใช้งานระบบผ่าน Application line มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.76 คิดเห็นของผู้ใช้พบว่า ระบบบริหารจัดการประปาเพื่อชุมชน มีความทันสมัย ง่ายต่อการใช้งาน การใช้งานตอบสนอง
ความต้องการได้ครบทุกระบบ การจดเลขมิเตอร์น้ำ การแจ้งค่าน้ำ การจ่ายค่าน้ำ เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการการ
ประปาเป็นอย่างมาก 
 
คำสำคัญ : ระบบบริหารจัดการประปา, ประปาเพื่อชุมชน, การบรหิาร 
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การพัฒนากระบวนการตรวจรับวัตถุดิบด้วยเครื่องมือแผนผังสายธารคุณค่า (VSM) 

กรณีศึกษา บริษัท ซันแพคเกจจิ้ง (2010) จำกัด 
Development of a Raw Material Acceptance Process Using Value Stream         

Mapping (VSM): A Case study of Sun Packaging (2010) Co., Ltd. 
 

กรรณิกา มานพ1* วิลาวรรณ น้อยวิจิตร์2  
Kannika Manop1* Wilawan Noiwijit2  

*1 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลยัอาชีวศึกษานครปฐม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4   
*1  2 Department of Logistics Management Technology, Nakhon Pathom Vocational College, Institute of Vocational 

Education: Central Region 4 
   

บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการลดเวลากระบวนการตรวจรับวัตถุดิบด้วยเครื่องมือแผนผังสายธารคุณค่า 
(VSM) กรณีศึกษาบริษัท ซันแพคเกจจิ้ง (2010) จำกัดเป็นการวิจัยเชิงทดลอง เริ่มจากการศึกษากระบวนการทำงานของแผนก
รับวัตถุดิบและข้อมูลของบริษัทผู้ส่งมอบวัตถุดิบที่จัดส่งวัตถุดิบชนิดฟิล์ม กลุ่มตัวอย่ าง ได้แก่ วัตถุดิบชนิดฟิล์มจาก 
บริษัทสยามโนมูระ จำกัด และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจรับวัตถุดิบด้วยเครื่องมือแผนผั งสายธารคุณค่า 
(VSM)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เแผนผังสายธารคุณค่า (VSM) และ แบบประเมินคุณภาพ กระบวนการเริ่มที่ผู้วจิยัได้
นำแผนผังสายธารคุณค่า (VSM) มาวิเคราะห์กระบวนการทำงานของแผนกรับวัตถุดิบ โดยลดกิจกรรมจดบันทึก เพิ่มกิจกรรม
สแกนบาร์โค้ด ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 1 ปี สถานท่ีใช้ในการวิจัยคือ บริษัทซันแพคเกจจิ้ง (2010) จำกัด ใช้สถิติเชิงพรรณนา 
ผลการวิจัย พบว่ากระบวนการตรวจรับวัตถุดิบด้วยเครื่องมือแผนผังสายธารคุณค่า (VSM) สามารถลดเวลากระบวนการตรวจ
รับวัตถุดิบร้อยละ 40 และลดขั้นตอนการทำงานลงได้ 1 ขั้นตอน ประสิทธิภาพของกระบวนการลดเวลากระบวนการตรวจรับ
วัตถุดิบด้วยเครื่องมือแผนผังสายธารคุณค่า (VSM) อยู่ในระดับดีมาก ตรงตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้  ซึ่งกระบวนการทำงานถูก
ปรับปรุงด้วยเครื ่องมือแผนผังสายธารคุณค่า (VSM) โดยลดความสูญเปล่าในการรอคอยของขั้นตอนการทำงาน โดยใช้
โปรแกรมรับวัตถุดิบเข้ามาปรับปรุงกระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ ซึ ่งสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
คำสำคัญ : กระบวนการตรวจรับวัตถุดิบ, แผนผังสายธารคณุค่า (VSM), ผู้ส่งมอบวัตถุดิบ 
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เครื่องมือตรวจสอบสภาพดินผ่านระบบ Internet of Things (IOT)  

 Soil Monitoring Tool Via the Internet of Things (IoT) System 
 

 นิพาพรรณ  มลศิริ1* ณธษา  สุจิตโต2   
  Nipaphan Monsiri1* Natasa Sujitto2  

*1 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกจิดิจิทลั วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4   
 *1 2 Department of Digital Business Technology, Kanchanaburi Vocational College, Institute of Vocational 

Education: Central Region 4 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องมือตรวจสอบสภาพดินผ่านระบบ Internet 
of Things (IOT)  2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องมือตรวจสอบสภาพดินผ่านระบบ Internet of Things (IOT)  
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย เกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 50 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือตรวจสอบสภาพดินผ่านระบบ Internet of Things (IOT) จำนวน 7 คน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ เครื่องตรวจสอบสภาพดินผา่นระบบ Internet of Things(IOT) แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมี
ต่อเครื ่องมือตรวจสอบสภาพดินผ่านระบบ Internet of Things (IOT) วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย �̅�𝑥 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD.) ผลการวิจัย พบว่า เครื่องมือตรวจสอบสภาพดินผ่านระบบ Internet of Things (IOT)  มีคุณลักษณะในการ
ทำงานตรงตามที่ผู้วิจัยกำหนด และการหาประสิทธิภาพของเครื่องตรวจสอบสภาพดินผ่านระบบ Internet of Things(IOT) 
ค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน (pH) ค่าธาตุอาหารในดิน ค่าความชื้นของดิน และ ค่าระดับความเค็มของดิน โดยแสดงค่าผา่น 
แอพพลิเคชัน Blynk เมื ่อนำเครื ่องมือตรวจสอบสภาพดินผ่านระบบ Internet of Things(IOT) กับกลุ่มตัวอย่างพบว่า มี
ประสิทธิภาพสูงเมื่อเทียบกับการตรวจสอบแบบเดิมและพบว่า ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 
คำสำคัญ : สภาพดิน,  Internet of Thing (IOT), ความเป็นกรดดา่ง 
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การพัฒนาระบบการขายสินค้าไอทีและหมึกพิมพ์ออนไลน์ กรณีศึกษาร้านเพชร ดอทคอม 
Development of Online IT and Ink Sales System: A Case Study of Petch 

Dotcom 
  

เพ็ญศรี ติฐิโต 1* จตุพร ตันติรังสี 2  วัชราพร ปั้นประดิษฐ์ 3 

 Pensri Tithito1* Jatuporn Tantirangsri2 Watcharaporn Panpordit3 

*1 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 
*1 2 Department of Business Computer, Phetchaburi Vocational College, Institute of Vocational Education: 

Central Region 5 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) พัฒนาระบบการขายสินค้าไอทีและหมึกพิมพ์ออนไลน์ กรณีศึกษา ร้านเพชร ดอทคอม  
2) ประเมินประสิทธิภาพของระบบการขายสินค้าไอทีและหมึกพิมพ์ออนไลน์ กรณีศึกษา ร้านเพชร ดอทคอม 3) ศึกษาความพึงพอใจ
ต่อการใช้งานระบบการขายสินค้าไอทีและหมึกพิมพ์ออนไลน์ กรณีศึกษา ร้านเพชร ดอทคอมเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
1) การพัฒนาระบบการขายสินค้าไอทีและหมึกพิมพ์ออนไลน์กรณีศึกษาร้านเพชรดอทคอมพัฒนาระบบโดย Linemyshop 
เข้าที่ https://linemyshop.com 2) แบบประเมินประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบการขายสินค้าไอทีและหมึกพิมพ์
ออนไลน์ กรณีศึกษาร้านเพชรดอทคอม 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างใช้ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ 
จำนวน 5 คนและผู้ใช้ระบบ จำนวน 30 คน ที่ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง ผลการวิจัย พบว่า 1) ระบบการขายสินค้าไอที
และหมึกพิมพ์ออนไลน์ กรณีศึกษา ร้านเพชร ดอทคอม แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ระบบ 2) คุณภาพ
ระบบการขายสินค้าไอทีและหมึกพิมพ์ออนไลน์ กรณีศึกษา ร้านเพชร ดอทคอม โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็น
ต่อด้าน Functional  Requirement  Test  มากที ่ส ุด รองลงมา คือ ด้าน Usability Test และมีความคิดเห็นต่อด้าน 
Security Test น้อยที่สุด 3) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบการขายสินค้าไอทีและหมึกพิมพ์ออนไลน์  
กรณีศึกษา ร้านเพชร ดอทคอม พบว่า ผู ้ใช้งานระบบการขายสินค้าไอทีและหมึกพิมพ์ออนไลน์ กรณีศึกษา ร้านเพชร  
ดอทคอม มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจในเรื่องการแสดงผลลัพธ์ออกทางหน้าจอมากที่สุด  
มีระดับความคิดเห็นมาก รองลงมา คือ ความคมชัดของภาพ มีระดับความคิดเห็นมากและมีความพึงพอใจในเรื ่องการ
ประมวลผลมีความรวดเร็ว  น้อยท่ีสุด  มีระดับความคิดเห็นมาก กระบวนการวิจัยสามารถนำไปใช้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้ 
 
คำสำคญั : การพัฒนาระบบขาย,สินค้าไอที 
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การพัฒนาระบบลงทะเบียนขอใบรับรองแพทย์เพื่อสมัครงาน 

กรณีศึกษา โรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 
Development of a Website for Requesting Medical Certificate for Job: A Case  

Study of Khaoyoi Hospital Phetchaburi Province 
  

สงกรานต์  ศิรินาวี1* ชฎัฎาพร ศักดิ์จิรพาพงษ์2 สุชาดา ทรัพย์มา3 

Songkran Sirinawee1* Chatdaporn Sakjirapapong2 Suchada Sapma 3 
*1 2 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5   

*1 2 3 Department of Business Computer, Phetchaburi Vocational College, Institute of Vocational Education: 
Central Region 5 

 
บทคัดย่อ 

 
 การพัฒนาระบบลงทะเบียนขอใบรับรองแพทย์เพื ่อสมัครงาน กรณีศึกษา โรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี  
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบลงทะเบียนขอใบรับรองแพทย์เพื่อสมัครงาน กรณีศึกษา โรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 
2) ประเมินประสิทธิภาพระบบลงทะเบียนขอใบรับรองแพทย์เพื่อสมัครงาน กรณีศึกษา โรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี  
3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบลงทะเบียนขอใบรับรองแพทย์เพื่อสมัครงาน กรณีศึกษา โรงพยาบาลเขาย้อย 
จังหวัดเพชรบุรี  ผลการศึกษา พบว่า 1) ระบบลงทะเบียนขอใบรับรองแพทย์เพื่อสมัครงาน กรณีศึกษา โรงพยาบาลเขาย้อย 
จังหวัดเพชรบุรี แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ระบบ สามารถนำไปใช้ได้เป็นอย่างดี การเข้าถึงระบบทำง่าย 
และข้อมูลมีความปลอดภัย 2) ประสิทธิภาพระบบลงทะเบียนขอใบรับรองแพทย์เพื่อสมัครงาน กรณีศึกษา โรงพยาบาลเขาย้อย 
จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมในระดับมากที่สุด (�̅�𝑥 = 4.81, 𝑆𝑆. 𝐷𝐷. 0.33) โดยมีความคิดเห็นต่อด้าน Functional Requirement Test 
มากที่สุด (�̅�𝑥 = 4.88, 𝑆𝑆. 𝐷𝐷. 0.27) รองลงมา คือ ด้าน Security Test ด้าน Functional Test (�̅�𝑥 = 4.75, 𝑆𝑆. 𝐷𝐷. 0.37) และมี
ความคิดเห็นต่อด้าน Usability Test น้อยที่สุด (�̅�𝑥 = 4.74, 𝑆𝑆. 𝐷𝐷. 0.33)  3) ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบลงทะเบียนขอใบรับรอง
แพทย์เพื่อสมัครงาน กรณีศึกษา โรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี พบว่าผู้ใช้ระบบ มีความพึ งพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด (�̅�𝑥 = 4.54, 𝑆𝑆. 𝐷𝐷. 0.50)  
 
คำสำคัญ :  ระบบลงทะเบียน, ใบรับรองแพทย์, ผู้ดูแลระบบ 
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การพัฒนาฟิล์มบรรจุภัณฑ์ชีวภาพจากหัวไชเท้า 

Development of a Bio-Packaging Film from Radish 
 

รัตนา  ลานทอง¹* กมลพรรณ เรือนอินทร์² 
  Rattana Lanthong¹* Kamonpan Rueanain² 

*1สาขาวิชาปิโตรเคมีและเคมีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยไีออาร์พีซี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก   
  2สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พซีี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 

 *1Department of Science Program in Industrial Chemistry, IRPC Technological College, Institute of 
Vocational Education: Eastern 

  2Department of Industrial Chemistry, IRPC Technological College, Institute of Vocational Education: 
Eastern 

 
บทคัดย่อ 

 
   การิจัยเรื่อง การพัฒนาฟิล์มบรรจุภัณฑ์ชีวภาพจากหัวไชเท้า มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดและปริมาณที่เหมาะสมของสาร
ที่ช่วยในการก่อตัวที่ใช้ในการผลิตฟิล์มบรรจุภัณฑ์ชีวภาพจากหัวไชเท้าและศึกษาสมบัติทางกายภาพของแผ่นฟิล์ม เมื่อบรรจุ
เครื่องปรุงอาหารต่างชนิดกัน โดยเก็บรักษาไว้ในตู้เ ย็น และเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ทำการวิจัยโดยใช้สารที่ช่วยในการ
ก่อตัว 3 ชนิดคือ สารคาร์ราจีแนน โซเดียมอัลจิเนตและอะไมโลเพกทิน แล้วนำแผ่นฟิล์มไปทดสอบความหนา ความขุ่นมัว 
ระยะเวลาการละลายในน้ำร้อน และศึกษาสมบัติทางกายภาพของแผ่นฟิล์ม เมื่อบรรจุพริกป่น พริกเผา โดยเก็บรักษา ไว้ใน
ตู้เย็น และอุณหภูมิห้อง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ กระบวนการพัฒนาฟิล์มบรรจุภัณฑ์ชีวภาพจากหัวไชเท้า กำหนด
ตัวแผรที่สารคาร์ราจีแนน โซเดียมอัลจิเนต และ อะไมโลเพกทิน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในห้องทดอง ผลการวิจัย
พบว่า สารก่อตัวที่เหมาะสมในการขึ้นรูปแผ่นฟิล์มบรรจุภัณฑ์ชีวภาพจากหัวไชเท้า คือ สารคาร์ราจีแนน ปริมาณ 1 กรัม 
แผ่นฟิล์มมีความหนาเฉลี่ยเท่ากับ 0.087 µm มีความขุ่นมัวเฉลี่ย 81.2 % และเวลาในการละลายในน้ำร้อนเฉลี่ย 3:07 นาที 
การศึกษาสมบัติทางกายภาพของแผ่นฟิล์มที่บรรจุเครื่องปรุงต่างชนิดกันและ จัดเก็บในที่อุณหภูมิต่างกันพบว่า แผ่นฟิล์มที่
บรรจุพริกป่น เก็บไว้ในอุณหภูมิห้อง มีค่าความชื้นต่ำสุดเฉลี่ย 1.33 % มีลักษณะ พื้นผิวเรียบ ใส ไม่เปลี่ยนแปลง และพบว่า
แผ่นฟิล์มชีวภาพจากหัวไชเท้า ไม่สามารถบรรจุน้ำพริกเผาได้เนื่องจากมีน้ำมันซึมออกมา ตรงตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 
คำสำคัญ : คาร์ราจีแนน, โซเดียมอัลจิเนต, อะไมโลเพกทิน, ฟิลม์บรรจุภณัฑ์ชีวภาพ, หัวไชเท้า 
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ผลของอุณหภูมิไพโรไลซสิต่อการสังเคราะห์องค์ประกอบของแก๊สชีวภาพจากผักตบชวา 
ด้วยกระบวนการแก๊สซิฟเิคชั่น 

Effect of Pyrolysis Temperature on Synthesis Biogas Compositions from Water 
Hyacinth via Gasification process  

 
นิมิตร กันธิยะวงค1์* ชนะภัย วิจิตรขจี2 สุกฤษฏิ์ วิชิต3  

Nimit Kantiyawong1* Chanapai Vijitkajee2 Sukrit Wichit3 
*1 2 3สาขาวิชาปิโตรเคมี วิทยาลัยเทคโนโลยไีออาร์พีซี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก  

*1 2 3Department of Petrochemical and Industrial Chemistry, IRPC Technological College, Institute of 
Vocational Educatio : Eastern 

 
บทคัดย่อ 

 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอุณหภูมิไพโรไลซิสต่อการสังเคราะห์องค์ประกอบของแก๊สชีวภาพจากผักตบชวา
ด้วยกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั ่นและเพื่อเปรียบเทียบองค์ประกอบแก๊สชีวภาพสังเคราะห์จากผักตบชวากับเศษไม้มะม่วง  
โดยวิเคราะห์องค์ประกอบของแก๊สชีวภาพที่สังเคราะห์ได้ด้วยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี (Gas Chromatography) เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย ได้แก่ อุปกรณ์แก๊สชีวภาพจากผักตบชวาด้วยกระบวนการแก๊สซิฟิเคช่ัน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กระบวนการทดลอง 
เปรียบเทียบองค์ประกอบแก๊สชีวภาพสังเคราะห์จากผักตบชวากับเศษไม้มะม่วง ผลจากการวิจั ย พบว่า อุณหภูมิไพโรไลซิส
ส่งผลต่อองค์ประกอบของแก๊สชีวภาพที่สังเคราะห์จากชีวมวลผักตบชวา โดยที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส มีองค์ประกอบ
ของแก๊สมีเทน (CH4) ร้อยละ 10.95 ซึ่งมีประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แก๊สชีวภาพมากที่สุดเมื่อเทียบกับอณุหภูมิไพโรไลซิส 
500 และ 400 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ผักตบชวาเป็นสารชีวมวลที่ใช้ในการสังเคราะห์แก๊สชีวภาพได้มีประสิทธิภาพมากกว่า
ชีวมวลจากเศษไม้มะม่วงที่อุณหภูมิไพโรไลซิส 600 องศาเซลเซียส โดยมีองค์ประกอบของแก๊สมีเทน (CH4) มากกว่าแก๊ส
ชีวภาพสังเคราะห์จากเศษไม้มะม่วงร้อยละ 3.89 ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาเพื่อใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยการ
นำไปใช้เป็นแก๊สเช้ือเพลิงชีวภาพของเครื่องยนต์สันดาปภายในเพื่อทำการผลิตไฟฟ้าได้ ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
คำสำคัญ : การสังเคราะห์แก๊สชีวภาพ, แก๊สชีวภาพ, แก๊สซิฟเิคชั่น, ไพโรไลซสิ, ผักตบชวา 
 
 
 
 
 
 
 
 

PI802 

วัันท่ี่� 29 - 30 ตุุลาคม 2564 ผ่่านส่ื่�ออิเล็กที่รอนิกส์ื่ 151

5th National Conference on Vocational Education Innovation and Technology

การประชุุมวิิชุาการเทคโนโลยีีและนวัิตกรรมอาชีุวิศึึกษา ระดัับชุาติ ครั�งที� 5 PI802



 

152                                                             วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

การพัฒนาแผ่นบุผนังดูดซับเสียงภายในอาคารจากวัสดุธรรมชาติ 
Development of an Acoustic Wall Plate in the Building  

from Natural Material 
 

ทัชพงษ์ จันทร์ลี1* ชาญ จับฟั่น2  สัญญา โพธิ์วงษ์3 
Touchpong Janlee1* Chan Jubfun2 Sanya Phowong3   

*1สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
2สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบรุี  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
3สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 

*1Department of Science, Prachinburi Technical College, Institute of Vocational Education: Central Region 3 
2Department of Electronics, Prachinburi Technical College, Institute of Vocational Education: Central Region 3 
3Department of Electronics, Nakhonnayok Technical College, Institute of Vocational Education: Central Region 3 

 
บทคัดย่อ 

 
  การพัฒนาแผ่นบุผนังดูดซับเสียงภายในอาคารจากวัสดุธรรมชาติ  มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการ
ขึ้นรูปแผ่นบุผนังดูดซับเสียง ศึกษาคุณสมบัติแผ่นบุผนังดูดซับเสยีง ศึกษาความหนาของ แผ่นบุผนังดูดซับเสียงท่ีมีต่อคุณสมบตัิ
เชิงกลและการดูดซับเสียง  และศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา แผ่นบุผนังดูดซับเสียงภายในอาคารจากวัสดุธรรมชาติโดย
เปรียบเทียบกับแผ่นบุผนังดูดซับเสียงที่ได้จากเชิงพาณิชย์   จากการศึกษาพบว่า สูตรผสมผงผักตบชวา สูตรท่ี 4 มีคุณสมบัติ
เชิงกลตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 535- 2527 ( TIS 535- 2527 )  โดยที่ความหนาของแผ่นบุผนังดูดซับเสียงที่เพิ่มขึ้น ส่งผล
ให้คุณสมบัติเชิงกล  ได้แก่  ค่าความหนาแน่น ค่าการดูดซึม  ค่าทนแรงกดทับ  มีค่าสูงขึ้น และค่าความสามารถการดดูซับเสยีง
(NRC) สูงขึ้นโดยมีค่าตามมาตรฐาน ISO 354 :2006 ค่า NRC มากกว่า 0.40 และยังพบว่าแผ่นบุผนังดูดซับเสียงภายในอาคาร
จากวัสดุธรรมชาติ มีราคาต้นทุนการผลิตถูกกว่า และมีค่าความสามารถการดูดซับเสียงสูงกว่า ACOUSTIC PE BOARD ที่ขาย
ตามท้องตลาด พิจารณาแล้วมีความเป็นไปได้ในการพัฒนาแผ่นบุผนังดูดซับเสียงภายในอาคารจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อทดแทน
แผ่นบุผนังดูดซับเสียงท่ีผลิตจากเส้นใยและสารสังเคราะห์ 
 
คำสำคัญ : แผ่นบุผนังดูดซับเสียงภายในอาคาร,  วัสดุธรรมชาติ 
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่นสานปราการศิลป์ด้วยเทคนิควิธีการทางศิลปะ  
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์เคร่ืองจักสาน 

Development of a Product named Kaensarn Prakan Silpa with Artistic 
Decoration Techniques for Adding Value of Wicker Products  

 
ปฐมพร รื่นอ้น1* รัตนภูมิ เรืองสอาด2  ปรียา แขมโค้ง3 สกุลรัตน์ กลัดใจบุญ4 จักรี ติรพัฒน์กบิล5 

Pathomporn Ruenon1* Rattanapoom Rueangsa-ard2 Preeya Kamkong3 Sakulrat kladjaibun4  
Jakkree Tirapatkabil5 

*1 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
2สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 

3สาขาวิชาการออกแบบ  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
4 5 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 

*1Department of Fine Arts,  Samutprakan Technical College,  Institute of Vocational Education: Central Region 3 
2 Department of  Information Technology,  Samutprakan Technical College,  Institute of Vocational Education: 

Central Region 3 
3 Department of Computer Graphic,  Samutprakan Technical College,  Institute of Vocational Education: Central Region 3 

 
บทคัดย่อ 

 
 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาลวดลายทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ 2) พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ “แก่นสานปราการศิลป์” 3) ศึกษาความพึงพอใจของบุคคลทั่วไปท่ีมีต่อผลงานแก่นสานปราการศิลป์ กลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ บุคคลทั่วไปที่มีอายรุะหว่าง 20 - 49 ปี  ที่เดินทางมาท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 50 คน ได้
จากการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) ผลิตภัณฑ์แก่นสานปราการศิลป ์ 2) แบบประเมินคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์ แก่นสานปราการศิลป์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้านความ
ตรงเชิงเนื้อหากับผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน ผลการวิจัย พบว่า จังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน 
วัฒนธรรมประเพณีส่วนใหญ่จะเกี ่ยวข้องกับชาวไทยเชื ้อสายมอญ ซึ่งปรากฏศิลปะ วัฒนธรรมที่โดดเด่นในศาสนสถานอัน
ประกอบด้วย วัด พระอุโบสถ พระวิหาร และพระเจดีย์  โดยผู้วิจัยได้นำลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นเหล่านั้นมาพัฒนาด้วย
การประยุกต์เข้ากับลวดลายไทยพื้นฐาน เพ้นท์ลงบนกระเป๋าสานจากตอกไม้ไผ่แบบ 2 มุม ประกอบกับการตกแต่งด้วยเทคนิค
วิธีการทางศิลปะ  เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งผลการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ต้นแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน พบว่า คุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบแก่นสานปราการศิลป์ ในภาพรวมอยู่ในระดับ 
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.67 และความพึงพอใจของบุคคลทั่วไปที่มีต่อผลิตภัณฑ์แก่นสานปราการศิลป์ ในภาพรวมอยู่ในระดับ   
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.63 ผลการวิจัยสามารถนำไปขยายผลเชิงธุรกิจเพื่อชุมชนได้ และเกิดความยั่งยิน 
 
คำสำคัญ : แก่นสานปราการศิลป,์ เพิ่มมูลค่า, เครื่องจักสาน 
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์โจ๊กข้าวกล้องหอมมะลิเสริมจิง้หรีดผงกึ่งสำเร็จรูป 

Development of an Instant Jasmine Brown Rice Porridge with Cricket Powder 
 

นภาพร ก้อนมณี1* นเรศ บางศิร2ิ สมปอง นันดี3 บันดาร เชยชะนันท์4 อัธยา พามนตรี5 
Napaporn Gonmanee1* Naraet Bangsiri2 Sompong Nundee3 Bundan Choeychanan4          

Attaya Pamontree5 
*1 2 3 4 5 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศกึษาขอนแก่น สถาบันการอาชีวศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 
*1 2 3 4 5Department of Food and Nutrition, Khonkaen Vocational College, Institute of Vocational Education:  

Northeastern Region 3   
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์โจ๊กข้าวกล้องหอมมะลิเสริมจิ้งหรีดผงกึ่งสำเร็จรูป มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณ
จิ้งหรีดผงที่เหมาะสมที่ร้อยละ 30 50 และ 70 ต่อคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภค (ความชอบ การยอมรับ และการ
ตอบสนองทางด้านอารมณ์) และคุณสมบัติทางเคมขีองผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ทดสอบ 60 คน (นักศึกษา 30 คน และ 
คนวัยทำงาน 30 คน) เลือกอย่างง่าย แบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ าผลิตภัณฑ์โจ๊กข้าวกล้องหอมมะลิเสริม
จิ้งหรีดผงกึ่งสำเร็จรูป และกระบวนการทดลองปริมาณจิ้งหรีดผงที่เหมาะสมที่ร้อยละ 30 50 และ 70 ผลการวิจัย พบว่า การ
เติมปริมาณจิ้งหรีดผง ที่ร้อยละ 50 ผู้บริโภคให้คะแนนความชอบด้านรสชาติ และความชอบโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับการเติมจิ้งหรีดผง ที่ร้อยละ 30 อย่างไรก็ตาม การเติมปริมาณจิ้งหรีดมีผลต่อ
ปริมาณโปรตีนในผลิตภัณฑ์และการยอมรับของผู ้บริโภคที่ร้อย 70 ของปริมาณจิ้งหรีดผง มีปริมาณโปรตีนสูงที ่ส ุดที่ 
34.09±0.27 และค่าการยอมรับของผู้บริโภคน้อยที่สุด ที่ร้อยละ 75 นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ยังมีผลต่อการตอบสนองทางด้าน
อารมณ์ในเชิงบวก ก่อนและหลังการทดสอบชิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการทดสอบชิมผลิตภัณฑ์ความรู้สึกพึงพอใจของ
ผู้บริโภคมีค่าเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 1.66 เป็น 28.33 งานวจิัยนี้เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการนำแหล่งโปรตนีทางเลอืกมาพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงและตรงตามความต้องการของผู้บริโภค 
 

คำสำคัญ : โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป, ข้าวกล้องหอมมะลิ, จิ้งหรีดผง, คุณภาพทางประสาทสัมผัส และการตอบสนองทางด้านอารมณ์ 
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การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สเปรย์ดับกลิ่นเท้าที่ทำจากใบชา 
Development and Efficiency of a Foot Deodorizing Spray Product 

Made from Tea Leaves 
 

เบญจมาภรณ์ อินทรพิมาย1* พิศมัย บุณยโสภณ2 รักพงษ์ ขอลือ3 ศุภกิจ ดวงไพสิฐ4 สุนิตา โพธิ์ตาทอง5 

Benchamaporn Intarapimai1* Pisamai bunyasopon2 Rukpong Kholue3 Supakij Duongpaisit4    
Sunita Photatong5 

*1 2 5 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร   
3 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลยัพณิชยการบางนา สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร   

4 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลยัอาชีวศึกษาเสาวภา สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร     
*1 2 5 Department of Hotel and Hospitality, Chetupon Commercial College, Institute of Vocational Education: Bangkok  
 3 Department of Hotel and Hospitality, Bangna Commercial College, Institute of Vocational Education: Bangkok   
4 Department of Hotel and Hospitality, Sauwapa Vocational College, Institute of Vocational Education: Bangkok  

 
บทคัดย่อ 

 
      การวิจัยเรื ่อง การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สเปรย์ดับกลิ่นเท้าที่ทำจ ากใบชา มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานร้าน TWG Tea ที่ทดลองใช้สเปรย์ดับกลิ่นเท้าที่ทำจากใบชาครั้งที่ 1 และ ครั้งท่ี 2 กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พนักงานร้าน TWG Tea กำหนดกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย แบบเจาะจง จำนวน 45 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม สำหรับเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ค่าสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าสถิติ t-test Dependent Group 
โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   ผลการวิจัย พบว่า ผลิตภัณฑ์สเปรย์ดับกลิ่นเท้าที่ทำจากใบชามีคุณภาพดี 
เหมาะกับการใช้งาน และมีความปลอดภัย และจากแบบสอบถามความคิดเห็นพนักงานร้าน TWG Tea โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย 4.32 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.09 และผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นพนักงานร้าน TWG Tea พบว่า 
ผลลัพธ์ที่ได้จากคำนวณมีค่าสูงกว่าค่าที่เปิดจากตาราง t ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อเปรียบเทียบเป็น     
ร้อยละ พบว่า การทดลองใช้สเปรย์ดับกลิ่นเท้าที่ทำจากใบชาครั้งที่ 2 มากกว่าการทดลองใช้ในครั้งที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 25.90 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่.05 ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
คำสำคัญ : การหาประสิทธิภาพ, ผลิตภณัฑ์สเปรยด์ับกลิ่นเท้า, พนักงานร้าน TWG TEA 
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาทูแบบแห้ง 
Development of a Dried Mackerel Chili Paste  

 
มาลัยพร สายชมดี1* บุศรินทร์ บุญก่อ2 ยุภาพักตร์ ประทุมมาศ3 สุนิสา พรรณไวย4 พีรพงษ์ จันเขียว5 

Malaiporn Saichumdee1* Bussarin Boonkor2 Yupapak Prathummas3 Sutisa Punwai4  

Peerapong Junkiaw5 
*1 3 สาขาวิชาสามัญสมัพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3   

2 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3      
 4 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3     

5 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลยัเทคนิคสมุทรปราการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3    
*1 3 Department of General, Samutprakan Technical College, Institute of Vocational Education: Central Region 3   
2 Department of Marketing, Samutprakan Technical College, Institute of Vocational Education: Central Region 3  
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากระบวนการผลิตน้ำพริกปลาทูแบบแห้ง  2) ศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่
มีต่อผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาทูแบบแห้ง  3) ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของน้ำพริกปลาทูแบบแห้ง  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
เลือกแบบเจาะจง  คือ อาจารย์  เจ้าหน้าท่ี และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จำนวน 30 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส ด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รส เนื้อสัมผัส และความชอบ
โดยรวม ด้วยวิธีการชิมแบบ ให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9-point Hedonic Scale) โดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1) กระบวนการผลิตน้ำพริกปลาทูแบบแห้ง มีกรรมวิธีการผลิตโดยการนำปลาทูนึ่งไป
ทอดแกะเอาเนื้อปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียก และน้ำปลาร้าโขลกให้เข้ากัน นำไปอบลมร้อนท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เวลา 
3, 4 และ 5 ชั่วโมง นำหอมแดง กระเทียม หั่นบางอบลมร้อนที่ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ผลปรากฏว่า สูตรที่ 2 
ใช้วิธีการอบลมร้อนท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เวลา 4 ช่ัวโมง ได้รับคะแนนอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅�𝑥=8.07, SD.=0.69) โดย
มีอัตราส่วนผสมที่ได้ในการทำน้ำพริกปลาทูอบแห้ง ประกอบด้วย เนื้อปลาทูผง 150 กรัม หอมแดงผง 15 กรัม กระเทียมผง 
14 กรัม พริกแห้งผง 15 กรัม และเมื่อศึกษาการคืนรูปของน้ำพริกปลาทูอบแห้ง โดยใช้น้ำพริกปลาทูอบแห้งต่อน้ำอุ่น 
อัตราส่วน 1:1 ใช้เวลา 1 นาที พบว่า การคืนรูปมีลักษณะใกล้เคียงน้ำพริกปลาทูตน้แบบสูตรมาตรฐานมากท่ีสุด 2) ผู้บริโภคให้
การยอมรับต่อผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาทูแบบแห้งในรูปแบบอบแห้งในระดับมากที่สุด (�̅�𝑥=8.07, SD.=0.68) รองลงมาในรูปแบบ
คืนตัว (�̅�𝑥=7.93, SD.=0.74) และสูตรมาตรฐาน (�̅�𝑥=6.53, SD.=0.90) ตามลำดับ 3) คุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์
น้ำพริกปลาทูแบบแห้ง ในปริมาณ  100 กรัม  ความช้ืน  9.00  กรัม  ไขมัน  10.32  กรัม  โปรตีน  38.85  กรัม  เหล็ก  
42.989  มิลลิกรัม  ฟอสฟอรัส 6134.093  มลิลิกรัม  โดยมีปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด 1.6 x 104 โคโลนี/ตัวอย่าง 1 กรัม 
  
คำสำคัญ   : น้ำพริกปลาท,ู แบบแห้ง, คุณค่าทางโภชนาการ 
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาทูแบบแห้ง 
Development of a Dried Mackerel Chili Paste  

 
มาลัยพร สายชมดี1* บุศรินทร์ บุญก่อ2 ยุภาพักตร์ ประทุมมาศ3 สุนิสา พรรณไวย4 พีรพงษ์ จันเขียว5 

Malaiporn Saichumdee1* Bussarin Boonkor2 Yupapak Prathummas3 Sutisa Punwai4  

Peerapong Junkiaw5 
*1 3 สาขาวิชาสามัญสมัพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3   

2 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3      
 4 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3     

5 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลยัเทคนิคสมุทรปราการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3    
*1 3 Department of General, Samutprakan Technical College, Institute of Vocational Education: Central Region 3   
2 Department of Marketing, Samutprakan Technical College, Institute of Vocational Education: Central Region 3  
4 Department of Accounting, Samutprakan Technical College, Institute of Vocational Education: Central Region 3   
5 Department of Electronics, Samutprakan Technical College, Institute of Vocational Education: Central Region 3  
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากระบวนการผลิตน้ำพริกปลาทูแบบแห้ง  2) ศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่
มีต่อผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาทูแบบแห้ง  3) ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของน้ำพริกปลาทูแบบแห้ง  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
เลือกแบบเจาะจง  คือ อาจารย์  เจ้าหน้าท่ี และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จำนวน 30 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส ด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รส เนื้อสัมผัส และความชอบ
โดยรวม ด้วยวิธีการชิมแบบ ให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9-point Hedonic Scale) โดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่า
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สร้างเรือต้นแบบเรือลอกตะกอนแบบตีกวนและดูดกลับ  
Building a Prototype Slime Dreger  

 
นพพร   สุขีวัฒน์1*                

Nopporn Sukheewat1* 
*1สาขาวิชาช่างต่อเรือโลหะ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ พระนครศรอียุธยา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 

*1Department of ShipBoatbuiding, Ayutthaya ShipBoatbuiding Industrial and Technology College, 
Institute of Vocational Education: Central Region 1 

 
 การวิจัย เรื่อง สร้างต้นแบบเรือลอกตะกอนแบบตีกวนและดูดกลับเป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์ 1)  เพื่อสร้าง
ต้นแบบเรือลอกตะกอนแบบตีกวนและดูดกลับ 2)  เพื ่อหาประสิทธิภาพต้นแบบเรือลอกตะกอนแบบตีกวนและดูดกลับ  
ขั้นตอนการดำเนินการวิจัยเริ่มจากการสร้างเรือ  และศึกษาหาประสิทธิภาพการลอกตะกอน  โดยทดสอบการลอกตะกอนจาก
ระดับความลึกที่แตกต่างกัน 3  ระดับ 1.0, 1.5, และ 2.0 เมตร ใช้รอบเครื่องยนต์ที่ 1,500 1,750 และ 2,000 รอบต่อนาที 
กลุ่มตัวอย่างที่ในการวิจัย ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและสร้างเรือลอกตะกอนแบบตีกวนและดูดกลับ เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่กระบวนการทดลองการลอกตะกอนจากระดับความลึกที่แตกต่างกัน 3  ระดับ 1.0 , 1.5, และ 2.0 เมตร ใช้
รอบเครื ่องยนต์ที ่ 1,500 1,750 และ 2,000 รอบต่อนาที  ผลการวิจัย พบว่าเรือลอกตะกอนแบบตีกวนและดูดกลับมี
ประสิทธิภาพ ที่ระดับความลึก 51.   เมตร  ความเร็วรอบเครื่องยนต์ท่ี 1, 750 รอบต่อนาที ได้ตะกอนที่ 450 ลูกบาศก์เมตร  
ต่อชั่วโมง ซึ่งได้ตะกอนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 350 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ส่วนระดับความลึกที่ 3 .0 เมตร เรือลอกตะกอน
สามารถทำได้ที่ระดับ 2.2 เมตร ซึ่งน้อยกว่าระดับท่ีกำหนดไว้ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่ทำการทดสอบมีระดับน้ำน้อยและก้อนคลอง
เป็นช้ันดินดานที่มีความแข็งนอกจากนี้ โดยมีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่  12.7 ลิตรต่อช่ัวโมง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการลอก
ตะกอนอยู่ที่ประมาณ 390 บาทต่อชั่วโมง เรือลอกตะกอนแบบตีกวนและดูดกลับที่สร้างขึ้นมีความสามารถลอกตะกอน        
ในคลองเปรมประชากรระดับความลึกท่ีระดับ 1.5 เมตรได้และมีความเหมาะสมคุ้มค่า  
 
คำสำคัญ : เรือลอกตะกอน, ระบบตีกวนและดูดกลับ, เรือดดูเลน 
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การศึกษารูปแบบการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมประเภท Poshtel 

กรณศึีกษาเขตพื้นที่จังหวดั เชียงใหม ่
Study of an Operational Model of the Poshtel Hotel Business: A Case Study 

of Chiang Mai Area  
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*1 2 Department of Hotel and Hospitality, Phetchaburi Vocational College, Institute of Vocational Education: 
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บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมประเภท Poshtel กรณีศึกษาเขตพื้นท่ีจังหวัด เชียงใหม่ มี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมประเภท Poshtel ในเขตพื้นท่ี จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อเป็น
แนวทางในการดำเนินธุรกิจโรงแรมประเภท Poshtel ของจังหวัดเพชรบุรี ในอนาคต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมประเภท Poshtel จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 โรงแรม (The Entaneer Poshtel,  Baan Lung 
Poshtel,  Fashèn Poshtel) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามเชิงลึกเพื่อสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม
ประเภท Poshtel มีวิธีดำเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลโดยการจดบันทึกการสัมภาษณ์ และการบันทึกเสียง แล้วจึงนำ
บันทึกเสียงมาถอดความให้ได้ข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์และเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมประเภท Poshtel กรณีศึกษาเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
นั้นมีรูปแบบการดำเนินธุรกิจโดยเจ้าของโรงแรมเป็นผู้บริหารจัดการเอง ใช้จำนวนพนักงานน้อย มีต้นทุนต่ำสอดคล้องกับราคา
ห้องพักที่ถูก และตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าประเภทแบ็คแพ็คเกอร์ทั้งชาวไทยและต่างชาติ ให้ความเป็นส่วนตัวในด้านห้องพักแต่
ยังคงมีเอกลักษณ์ในการให้บริการพื้นที่ส่วนกลาง เพื่อให้ลูกค้าได้พบปะสังสรรค์กัน และมีสิ่งอำนวยความสะดวกเท่าที่จำเป็น
และเพียงพอสำหรับการเข้าพักชั ่วคราว มักมีการออกแบบและตกแต่งในรูปแบบที ่ต่างกันไปตามความต้องการของ
ผู้ประกอบการทั้งด้านแรงบัลดาลใจ ความชอบส่วนตัว หรือข้อกำหนดทางด้านกฎหมายในเขตพื้นที่นั ้น ๆ และระเบียบ
ข้อบังคับของสถานที่ตั้งของโรงแรม ซึ่งโรงแรมประเภท Poshtel นั้นมักอยู่ในจุดที่มีการคมนาคมขนส่งสะดวก ใกล้แหล่ง
ท่องเที่ยว อาหาร ชุมชนและวัฒนธรรม เหมาะสำหรับการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ที่เป็นหัวใจหลักของธุรกิจ
โรงแรมประเภท Poshtel เพื่อให้ตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าแบ็คแพ็คเกอร์หรือกลุ่มอื่น ๆ ที่ต้องการประสบการณ์ทางการ
ท่องเที่ยวใหม่ ๆ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และมาเข้าพักช่ัวคราว เพื่อไปยังสถานีปลายทางหรือแหล่งเที่ยวอื่นต่อไป โดยใน
ปัจจุบันธุรกิจโรงแรมประเภท Poshtel นั้นถือว่าเป็นธุรกิจโรงแรมประเภทใหม่ ที่ยังสามารถเติบโตได้ในอนาคต หากได้รับ
ความสนใจทางการลงทุนในด้านการประกอบธุรกิจกับการผสมผสานเข้ากันกับสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นท่ีนั้น ๆ มากขึ้น 
 
คำสำคัญ : Poshtel, ประเภทของโรงแรม, รูปแบบการดำเนินงานของโรงแรม
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 

Factors Affecting the Decision to Use the Accounting Office of Small and  
Medium Enterprises (SMEs) in Muang District, Nong Bua Lamphu Province 

  ทองใหม่  สุรธรรม1* ทตมัล แสงสว่าง2 ฐิตารีย์ ศิริมงคล3

Thongmai Suratham1* Todtamon Sangsawang2 Thitaree Sirimongkol3 
*1 2 3 สาขาวิชาการบัญชี คณะบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

*1 2 3 Department of Accounting, Master of Business Administration, Northeastern University

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีของธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีกำหนดขนาดตัวอย่าง 
สุ่มอย่างง่าย ที่ระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 95% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จำนวนทั้งสิ้น 182 ราย  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล  คือแบบสอบถาม ที่มีค่าความเชื่อมั ่น 0.94  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  การแจกแจงความถี่  ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ ผลการวิจัย พบว่า  การตัดสินใจเลือกใช้บริการ
สำนักงานบัญชี  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาองค์ประกอบ  พบว่า ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
สำนักงานบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู มีองค์ประกอบ  11 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านการคิดค่าบริการจัดทำบัญชี 2) ด้านความเข้าใจและการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า  3) 
ด้านสภาพแวดล้อมของสำนักงานบัญชี 4) ด้านจรรยาบรรณของผู้ทำบัญชี 5) ด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของสำนักงาน
บัญชี 6) ด้านมาตรฐานการบัญชี 7) ด้านกระบวนการจัดทำบัญชี 8) ด้านทักษะของผู้ทำบัญชี  9) ด้านการมีวินัยของผู้ทำบัญชี
และความเหมาะสมของค่าบริการ 10) ด้านความสะดวกและความเหมาะสมในการจัดทำบัญชี และ 11) ด้านความน่าเชื่อถือ
ของสำนักงานบัญชีในทุกๆ ด้าน ตามลำดับ 

คำสำคัญ  :  สำนักงานบัญชี,  ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs), การใช้บริการบัญช ี      
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การพัฒนาแอพพลิเคชันสำหรับสื่อสารภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 
The Use of Applications to Communicate Within 

 Mahasarakham Vocational College 
  

นพมาตร์ วาดเมือง1*  ผ่องศรี บัวบุตร2  จิรภา บุญจิรา3  ปิยะนันท์ ประครอง4  วทัญญู เชาว์พานิช5 
Noppamas wadmaung1* Phongsri Buabut2 Jeerapa Bunjiraphat3   Piyanun Prakrong4   Watanyu Chowpanit5 

*1  2  3  4  5  สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3  
*1  2  3  4  5  Department of Office Management, Mahasarakham Vocational College, Institutes of vocational 

Education : Northeastern region 3 
 

บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการทำงานภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม  2) เพื่อศึกษาความพึง
พอใจในการนำแอพพลิเคช่ันมาสื่อสารภายในวิทยาลัย  ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา  (COVID-19)  
โดยผู้วิจัยได้เลือกใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ในการศึกษา  เครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น แอพพลิเคชั่นไลน์ และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรในวิทยาลัยที่มีต่อการใช้งานแอพพลิเคชั่น ที่มีค่าความเชื่อมั่นรวมทั้งฉบับ 0.97  สถิติ
ที่ใช้คือ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า การนำแอพพลิเคช่ันไลน์มาใช้สำหรับการสื่อสารงานต่าง ๆ 
ในวิทยาลัยสามารถดำเนินการได้ บุคลากรมีความเข้าใจ และสร้างความสะดวก รวดเร็วในการประสานงานของบุคลากรใน
องค์กร ส่วนด้านความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนำเอาแอพพลิเคชันมาใช้สื่อสารภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม  
โดยรวมมีความพึงพอใจมาก  (�̅�𝑥 = 4.22)  และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการใช้ระบบการสื่อสาร
ภายในสำนักงานคล่องตัวมากที่สุด  (�̅�𝑥 = 4.73) และในด้านต่างๆ  พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากคือ ความสะดวกใน
การสื่อสาร  (�̅�𝑥 = 4.25),  เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการสื่อสาร  (�̅�𝑥 = 3.94),  การดาวน์โหลดแอพพลิเคชันท่ีไม่เสียค่าบริการ  (�̅�𝑥 
= 4.10),  การได้รับรหัสยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานทุกครั้ง  (�̅�𝑥 = 4.18),  ความรู้ความสามารถของผู้ใช้  (�̅�𝑥 = 4.25)  และ
สำนักงานมีความพร้อมในการสื่อสาร  (�̅�𝑥 = 4.21)  จากผลที่ได้รับจึงทำให้การนำเอาการนำเอาแอพพลิเคชันมาใช้สื่อสาร
ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม การบริหารจัดการภายในสำนักงาน ปัญหาการติดต่อสื่อสารกันภายในวิทยาลัย
อาชีวศึกษามหาสารคามหมดไป และงานพัฒนามากยิ่งข้ึน สามารถต่อยอดไปใช้กับงานประเภทอ่ืนได้เป็นอย่างดี ลดการสัมผัส
ในยุคไวรัสโคโรนา  (COVID-19)   
 
คำสำคัญ : แอพพลิเคชั่นในการสื่อสาร, วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม, การสื่อสาร 
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การพัฒนาสื่อโมชั่นกราฟิกเพื่อการเรียนรู้และป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตบี 
Development of a Motion Graphic Media for Learning and Prevention of 

Coronary Artery Disease 
 

ศริญญา วรจันทร์1* ณัฐชานันท์ ศรีสมบัติ2 อาณัติ เหลื่อมศรี3 ศิริวรรณ นามเทพ4 
Sarinya Worachan1* Natchanan Srisombut2 Arnat loemsri3 Siriwan Namthep4 

*1 2 3 4 สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก  
*1 2 3 4 Department of Digital Graphic  

 
บทคัดย่อ 

 
  งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสื่อโมช่ันกราฟิกเพื่อการเรียนรู้และป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 2) ประเมิน
คุณภาพของสื่อโมชั่นกราฟิกเพื่อการเรียนรู้และป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโดยผู้เชี่ยวชาญ 3) ประเมินความคิดเห็นของ
กลุ่มผู้สนใจที่มีต่อการพัฒนาสื่อโมชั่นกราฟิกเพื่อการเรียนรู้และป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ วิธีดำเนินการวิจัย ได้แก่ 1)
ศึกษากระบวนการและผลิตสื่อโมชั่นกราฟิกเพื่อการเรียนรู้และป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 2) ประเมินคุณภาพสื่อโมชั่น
กราฟิกเพื่อการเรียนรู้และป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบจากผู้เชี่ยวชาญ 3) ประเมินความคิดเห็นของกลุ่มผู้สนใจที่มีต่อสื่อ
โมชั่นกราฟิกเพื่อการเรียนรู้และป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ จำนวน 30 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบประเมนิคุณภาพ 
และแบบประเมินความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง สถิติที ่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า  1) ผลการการประเมินคุณภาพสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญ  พบว่าคุณภาพสื่อโดยรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด 
มีค่าเฉลี่ย 4.73 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อคุณภาพสื่ออยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ เนื้อหานำเสนอ
ประกอบไปด้วย เรืองโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ, การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ, อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ, 
การป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เนื้อหามีความกระชับ เข้าใจง่าย มีการสื่อสารที่ชัดเจน ระยะเวลาในการนำเสนอมีความ
เหมาะสม คุณภาพ ความคมชัด และความต่อเนื่องของสื่อ ตามลำดับ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 2) ผลการประเมินความ
คิดเห็นของกลุ่มผู้สนใจที่มีต่อการพัฒนาสื่อโมชั่นกราฟิกเพื่อการเรียนรู้และป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.43 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่ากลุ่มผู้สนใจศึกษาการสร้างสื่อโมชั่นกราฟิกเพื่อการเรียนรู้และป้องกัน
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ เนื้อหามีประโยชน์สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ การ
จัดวางองค์ประกอบของเนื้อหามีความเหมาะสม ตามลำดับ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
 
คำสำคัญ : สื่อโมช่ันกราฟิก, โรคหลอดเลือดหัวใจตบี, กราฟฟิก 
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การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ของผู้เรียนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี 

Effects of Blended Learning Approach to Enhance English Communicative 
Ability of Undergraduate Technological Students  

 
ฤชวี   ฉัตรวิริยาวงศ์1* 

Richavee  Chatviriyawong1* 
*1แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลยัเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 

*1Department of General Education, Rayong Technical College, Institutes of Vocational Education: Eastern Region 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 2) เปรียบเทียบความสามารถในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และ 3) ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนของผู้เรียน กลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัย คือ ผู้เรียนที่ศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารและทักษะการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเคมี  วิทยาลัยเทคนิคระยอง สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จำนวน 20 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ และ 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน 20 ข้อ ที่ผ่านการทดลอง
และมีค่าความเช่ือมั่น 0.95  ผลการวิจัย พบว่า 1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีค่าประสิทธิภาพ 82.92 (E1) / 
82.00 (E2) ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ 80/80 ตามสมติฐานที่ตั้งไว้ 2). ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ  3) ค่าดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนของผู้เรียน เท่ากับ 
0.6856 สรุปได้ว่าแผนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ และสามารถทำให้ผู้เรียนที่ศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ มีความรู้ และทักษะในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้มากข้ึน 
 
คำสำคัญ :  การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน, ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PE004 

วัันท่ี่� 29 - 30 ตุุลาคม 2564 ผ่่านส่ื่�ออิเล็กที่รอนิกส์ื่162

5th National Conference on Vocational Education Innovation and Technology

การประชุุมวิิชุาการเทคโนโลยีีและนวัิตกรรมอาชีุวิศึึกษา ระดัับชุาติ ครั�งที� 5 PE004



 
 

วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 163  

การพัฒนาและการใช้แบบฝึกเสริมทักษะวิทยาการคำนวณ เร่ือง ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา 
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

Development and Computing Science Skills Exercises on Problem Solving  
Procedures for the 4th Grade Students the Pmitrsuksa School Surat Thani 

Province 
 

วุฒิสรณ์  ธรรมอุปกรณ์ 1* อรอัญ ศิริรักษ์2  กิจจา บานชื่น3 
Vudtisorn Thammauppagorn1* Ornun Sirirak2 Kijja Banchuen3 

*1 2 สาขาวิชาชีพครู คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลยัตาป ี
3 อาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยตาป ี

*1 2 Teaching Profession Faculty of Liberal Arts, TAPEE University 
3 Research Advisor, TAPEE University 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะวิทยาการคำนวณเรื่อง ขั้นตอนวิธีการ

แก้ปัญหา  โดยตั้งเกณฑ์ประสิทธิภาพ (E1/E2) = 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดย
ใช้แบบฝึกเสริมทักษะวิทยาการคำนวณ เรื่อง ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียน
การสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะวิทยาการคำนวณ เรื่อง ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาโดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 จำนวน 37 คน  โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) สาเหตุที่เลือกเนื่องจาก
เป็นห้องเรียนที่ผู้วิจัยรับผิดชอบจัดการเรียนการสอน ผลการวิจัย  พบว่า 1) ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะวิทยาการ
คำนวณ เรื่อง ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.80/83.25 ซึ่งประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์กำหนดไว้ 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังจากการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะวิทยาการคำนวณ เรื่อง ขั้นตอนวิธีการ
แก้ปัญหา คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05  3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ     
การใช้แบบฝึกเสริมทักษะวิทยาการคำนวณ เรื ่อง ขั ้นตอนวิธีการแก้ปัญหา โดยรวมมีความพึงพอใจเป็นไปในทางบวก          
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.18  และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.85  
 
คำสำคัญ : แบบฝึกเสรมิทักษะ, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, ประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะ 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจที่พักแรม                                          
ในจังหวัดชลบุรี ช่วงวกิฤตการณ์ COVID-19 

Analysis of Internal and External Environment of Business Hotel in Chonburi 
Province During the Covid-19 Pandemic  

 
ณิยดา ชูวณิชชานนท์1* จารุวรรณ กะวิเศษ2 พัฏฐ์รดา  แสงศรีเรือง3 

Niyada Chuvanichanon1* Jaruwan Kawiset2 Patrada Saengsrirueang3  
*1 2 3 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 

*1 2 3 Department of Hotel and Hospitality, Chonburi Vocational College, Institutes of Vocational Education: 
Eastern Region 

    
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจที่พักแรมใน
จังหวัดชลบุรี ช่วงวิกฤตการณ์ COVID 19 และเพื่อเสนอแนวทางการกำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการธุรกิจที่พักในจังหวัด
ชลบุรี ภายใต้สถานการณ์โควิด  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบธุรกิจหรือตัวแทนผู้ประกอบ
ธุรกิจที่พักแรม จำนวนทั้งสิ้น จำนวน 30 คน ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และการสัมภาษณ์   
เชิงลึก In Depth Interview  ผู ้มีประสบการณ์ด้านการบริหารจากสถานประกอบการ จำนวน 9 คน ผลการวิจัย พบว่า       
จุดแข็ง ของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการดำเนินธุ รกิจที่พักแรมในจังหวัดชลบุรี ได้แก่ ผู ้บริหาร              
มีประสบการณ์ในการบริหารงาน และหลายธุรกิจมีชื่อเสียงด้านการให้บริการอาหารเป็นต้นทุนเดิม จุดอ่อน ได้แก่ พนักงาน
ขาดความตะหนักในการดูแลรักษาตนเองให้ห่างจากไวรัสโควิด บางธุรกิจมีต้นทุนคงที่ ต้นทุนแปรผันสูง โดยเฉพาะต้นทุน   
ด้านพลังงาน ต้นทุนด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่ม และกิจการส่วนใหญ่มีปัญหาด้านดอกเบี้ย และมีปัญหาสภาพคล่อง
ทางการเงิน สภาพแวดล้อมภายนอก มีโอกาส ได้แก่ เป็นเมืองหลักทางการท่อง เที่ยว และมีทรัพยากรการท่องเที ่ยว             
ที่หลากหลาย การคมนาคมขนส่งที่สะดวกมีอุปสรรค ได้แก่ สถานการณ์โควิด – 19 และสภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่ กลยุทธ์          
ที่เหมาะสมคือกลยุทธ์รักษาสภาพธุรกิจให้คงที่โดยไม่เพิ่มหรือขายกิจการในช่วงนี้ 
 
คำสำคัญ   : สภาพแวดล้อมภายนอก, สภาพแวดล้อมภายใน, ธุรกจิที่พักแรม, โควิด -19 
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การบริหารจัดการการบริการที่มีคุณภาพในโรงพยาบาลองครักษ์ 
The Administration of Service Quality in Ongkharak Hospital 

 
จิรวัฒนา แสนขาว1*  นลินรัตน์ จันทร์น้อย2  หทัยภัทร  อินทร์คำ3 

Jirawattana Sankhao1* Nalinrat Junnoi2 Hathaipat Income3 

*1 2 3 สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  
*1 2 3 Department of Office Management, Nakhonnayok Technical College, Institutes of vocational Education:         

Central Region 3 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้รับบริการที่มีต่อการ
ให้บริการในด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและด้าน
คุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลองครักษ์ (2) ศึกษาปัจจัยการบริหารจัดการองค์กรที่มีผลต่อการบริการที่มีคุณภาพของ
โรงพยาบาลองครักษ์ และ (3) เพื ่อนำเสนอรูปแบบการบริหารจัดการการบริการที ่คุณภาพในโรงพยาบาลองครักษ์            
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้มารับบริการ จำนวน 400 คน เลือกแบบเฉพาะเจาะจงจากผู้มาใช้บริการของโรงพยาล เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามระดับความคิดเห็นของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการในด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและด้านคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลองครักษ์         
ที่ทดสอบค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.98  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ และการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์บุคลากรทาง    
การแพทย์ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจำนวน 16 คน โดยใช้กรอบแนวคิดการบริหารจัดการองค์กร McKinsey 7-S วิเคราะห์ปัจจัย
ภายในและวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกขององค์กรโดยใช้ PEST-HEP Model ผลการศึกษาพบว่า (1) ระดับความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของโรงพยาบาลองครักษ์ให้ความสำคัญในด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการคิดเป็นร้อยละ 
80.08 ค่าเฉลี่ย 4.45  (2) ปัจจัยการบริหารจัดการองค์กรที่มีผลต่อการบริการที่มีคุณภาพของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ผู้บริหารในโรงพยาบาลทุกระดับให้ความสำคัญในด้านกลยุทธ์องค์กรอันดับแรก จากผลการวิจัยสามารถวิเคราะห์
กลยุทธ์จาก SWOT analysis TOWS Matrix 4 ด้านจึงนำไปสู่แผนพัฒนาระบบบริหารสุขภาพ (Service Plan) ซึ่งสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการการบริการที่มีคุณภาพในโรงพยาบาลได้ 
 
คำสำคัญ : การบริหารจัดการการบริการ, คุณภาพของการบริการ, โรงพยาบาล 
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คุณภาพการบริการของพนักงานส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการร้านสะดวกซื้อ : 
กรณีศึกษา เซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) สาขาอนุบาลมหาสารคาม (0705) 

Customer Satisfaction of the Retail Store Service: A Case Study of Seven-
Eleven Convenient Store, Anuban Mahasarakham Store (0705)   

 
ประทุมวรรณ คันยุไร1*  สมชาติ สุขแสน2  ปาริชาต เรืองฤทธิ์3  สิรินทร เขียนสีอ่อน4  สุภัสสร อุ่นศิริ5 
Prathumwan Kunyurai1* Somchat Suksan2 Parichart Reaungrit 3 Sirinthorn Khianseeon4 

Supussorn Unsiri5 
*1 2 3 4 5 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 3  

 *1 2 3 4 5 Department of Marketing, Mahasarakham Vocational College, Institutes of vocational Education:           
Northeastern Region 3 

 
บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาความพึงพอใจผู้เข้าใช้บริการร้านสะดวกซื้อเซเว่น-อีเลฟเว่น (7-Eleven) สาขา
อนุบาลมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาผู้เข้าใช้บริการ จำนวน 400 คน ที่อยู่ในเขตพื้นที่ร้านค้าสะดวกซื้อเซเว่น
อีเลฟเว่น (7-Eleven) สาขาอนุบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เครื่องมือที่ใช้  ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการศึกษา พบว่า 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง 141 คน (ร้อยละ70.50) เป็นเพศชาย 59 คน (ร้อยละ 29.50) มีอายุระหว่าง 21-25 ปี 55 คน (ร้อยละ 27.50) 
รองลงมา อายุระหว่าง 15-20 ปี 52 คน (ร้อยละ 26.00) อายุระหว่าง 26-30 ปี 50 คน (ร้อยละ 25.00) และอายุ 30 ปีขึ้นไป 
43 คน (ร้อยละ 21.50) อาชีพนักเรียน/นักศึกษา 91 คน (ร้อยละ 45.50) อาชีพอื่น ๆ 60 คน (ร้อยละ 30.00) และแม่ค้า/
พ่อค้า 49 คน (ร้อยละ 24.50) ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจใน
การใช้บริการโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥= 4.17) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับความพึงพอใจอยู่  ในระดับมาก
ที่สุด 2 ข้อ และอยู่ในระดับมาก 8 ข้อ โดยจัดเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ดังนี้ ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven      
มีสินค้าท่ีครบวงจร (�̅�𝑥= 4.80) รองลงมาคือ  ผลิตภัณฑ์ในร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven มีรายการสินค้าตามที่ต้องการ (�̅�𝑥= 4.67) 
และพนักงานมีอัธยาศัยและมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ (�̅�𝑥= 4.40) ตามลำดับ 
 
คำสำคัญ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ, ร้านสะดวกซื้อ, พนักงาน 
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การหาคุณภาพชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Nano ประกอบการเรียนการสอน     
วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัส 20105-2105  ด้วยรูปแบบการเรียนการสอน Active Learning 

The Quality of an Arduino Nano Microcontroller Experiment Lab Teaching 
and Learning of Microcontrollers, Code 20105-2105 With Active Learning 

Teaching 

กฤษณา เฮ็งฉุน1*  
Kritsana Hengchung1* 

*1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
*1 Department of Electronic Technology, Nakhonnayok Technical College, Institutes of vocational Education:

Central Region 3   

บทคัดย่อ

 การวิจัยในครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื ่อหาคุณภาพชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Nano 2) เพื ่อหา
ประส ิทธ ิภาพช ุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร ์  Arduino Nano ท ี ่ ใช ้ เป ็นส ื ่อประกอบการเร ียนการสอน ว ิชา
ไมโครคอนโทรลเลอร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2562 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตาม
เกณฑ์ที่กําหนด (E1/E2)(80/80)  โดยกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จํานวน 20 คน ทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยประกอบด้วยชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Nano ใบงาน  แบบประเมินคุณภาพและแบบประเมินการทดลอง 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลจากการวิจัย พบว่า ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino 
Nano ที่สร้างขึ้นมีคุณภาพ ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 มีคุณภาพด้าน
เนื้อหาใบงานในระดับดีมาก  โดยมีค่าเฉลี่ย 4.61 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 ด้านชุดทดลอง อยู่ในระดับดีมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 และมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 81.65/81.20 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย คือ 
80/80 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

คําสําคัญ : ชุดทดลอง ,  ไมโครคอนโทรลเลอร์. อาดูโน่ 
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การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการสอนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 3 เร่ืองอากาศรอบตัวเรา 
The Improvement of Learning Activities by Using the Activities Program, 

Which impact to Learning Achievements in Science and Technologies, Grade 3,  
The Topic of “Air Around Us” 

 
วนิดา อนุอินทร์1* กรกนก เกิดบุญมาก2 ณรัณ ศรีวิหะ3  

Wanida Anuin1* Kornkanok Kerdbunmak2 Naran Sriwiha3 
*1 2 สาขาวิชาชีพครู คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยตาปี     

3 อาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยตาปี    
*1 2 Teaching Profession Faculty of Liberal Arts TAPEE University Surat Thani Province 

 3 Research Advisor TAPEE University   
 

บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่องอากาศ
รอบตัวเรา ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
และหลังเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่องอากาศรอบตัวเรา ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 
และ 3/2 โรงเรียนวัดบางสวรรค์ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 ได้กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/1 จำนวน 
30 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่องอากาศรอบตัวเรา เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จำนวน 30 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ คะแนนเฉลี่ย (�̅�𝑥)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) ค่าเฉลี่ยของผลต่างของ
คะแนน (D) และค่าทดสอบ (t-test) ผลการวิจัย พบว่า 1) ประสิทธิภาพการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม
การสอน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 เรื่องอากาศรอบตัวเรา จำนวน 30 คน มีประสิทธิภาพ 87.25/89.50 หมายความ
ว่าการจัดการเรียนรู้โดยชุดกิจกรรมการสอนมีประสิทธิภาพด้านกระบวนการเท่ากับ 87.25 และมีประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์
เท่ากับ 89.50 2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการสอน นักเรียน               
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่องอากาศรอบตัวเรา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถติิ    
ที่ระดับ .001 
 
คำสำคัญ : กิจกรรมการเรียนรู้, ชุดกิจกรรมการสอน, วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคาดหวังการประกอบอาชีพในธุรกิจโรงแรม ของนักศึกษาแผนกวิชาการ
โรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 

Factors Affecting Occupational Expectations in Hotel Business of the 
Students in the Hotel Department, Phuket Vocational College 

 
จิตติมา เกลาเกลี้ยง1*  จริยาวดี สุวรรณดิษฐกุล2   

Jittima Klaokliang1* Jariyawadee Savanditkul2  

*1 2 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2  
 *1 2 Hotel Department. Phuket Vocational College. Institutes of vocational Education:  Southern Region 2 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความคาดหวังการประกอบอาชีพในธุรกิจโรงแรม ของนักศึกษา
แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
ปีที่ 2 แผนกวิชาการโรงแรม ที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 136 คน เลือกขนาดกลุ่มตัวอยา่ง
แบบกลุ่ม และการสุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความคาดหวังต่อการประกอบ
อาชีพในอุตสาหกรรมโรงแรม  โดยหาค่าความเช่ือมั่นได้เท่ากับ 0.916 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า ความคาดหวังการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมโรงแรม ทั้ง 4 ด้าน 
นักศึกษาเลือกความสำเร็จในงานมากที่สุด โดยพยายามปรับปรุงแก้ไขงานที่กำลังปฏิบัติให้ดีอยู่เสมอ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
และมีโอกาสได้ตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยด้านความสำเร็จ ตามลำดับ     
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

 
คำสำคัญ : ปัจจัยท่ีส่งผล, ความคาดหวัง, การประกอบอาชีพธุรกิจการโรงแรม 
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การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาการออกแบบสื่อในระบบดิจิทัล 

 โดยใช้ Google Classroom 
Development of an Electronic Lesson on " Media Design in Digital System "  

Using Google Classroom 
 

สุมณฑ์มาศ บุตรรัก1* พัชรา เอกสินิทธ์กุล2 ธรรมนูญ เศวตสุทธิสิริกุล3 
Sumonmard Bootrak1* Patchara Aksinitkul2 Thammanoon Sawetsuttisirikul3 

*1 2 3สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4   
*1 2 3 Department of Digital Graphic, Nakhon Pathom Vocational College, Institute of Vocational Education: Central 

Region 4   
  

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ1) เพื่อพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชาการออกแบบสื่อในระบบดิจิทัลโดยใช้ Google 
Classroom ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์วิชาการออกแบบสื่อในระบบดิจิทัลโดยใช้ Google Classroom  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มตี่อ
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชาการออกแบบสื่อในระบบดิจิทัลโดยใช้ Google Classroom กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง 4 จำนวน 10 คน ปีการศึกษา 2564 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ 1) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชาการออกแบบสื่อใน
ระบบดิจิทัลโดยใช้ Google Classroom  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียน วิชาการออกแบบสื ่อดิจิทัล 3) 
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชาการออกแบบสื่อในระบบดิจิทัลโดยใช้ Google 
Classroom  ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชาการออกแบบสื่อในระบบดิจิทัลโดยใช้ Google Classroom มี
ประสิทธิภาพ 83.78/85.44 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ที่
พัฒนาขึ้นสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และตรงตามสมติฐานที่ตั้งไว้  3) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์วิชาการออกแบบสื่อในระบบดิจิทัลโดยใช้ Google Classroom โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 
คำสำคัญ : บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์, สื่อดิจิทลั 
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การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชา การติดตั้งไฟฟ้า 1                    
รหัสวิชา 3104-2001 

Development and Efficiency of a teaching material of Electrical installation 1 
Subject, Subject Code 3104-2001 

 
ภควัชร์ ใจรุ่ง1* 

Phakhawat Jairung1* 
*1 สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคนครนายก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 

*1 Department of Electrical Technology, Nakhonnayok Technical College, Institutes of vocational 
Education: Central Region 3 

 
บทคัดย่อ 

 
          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างเอกสารประกอบการสอนวิชาการติดตั้งไฟฟ้า 1 รหัสวิชา 3104-2001     
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 2) หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนที่สร้างขึ้น      
3) เพื ่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการเรียนวิชาการติดตั้งไฟฟ้า 1 รหัสวิชา 3104-2001 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขางานไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ในภาคเรียนที่ 1        
ปีการศึกษา 2561 จำนวน 32 คน โดยเลือกแบบเจาะจง เนื่องจากเป็นนักเรียนที่ผู้วิจัยรับผิดชอบการสอน เครื่องมือที่ใช้       
ในการวิจัย คือ ใบเนื้อหา ใบงาน แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ผลการวิจัย พบว่า เอกสาร
ประกอบการสอนมีประสิทธิภาพ  81.06/87.75 เป็นไปตามเณฑ์ที่กำหนด และมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนต่างกัน โดยผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
คำสำคัญ : การติดตั้งไฟฟ้า 1, การหาประสิทธิภาพ, เอกสารประกอบการสอน 
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การพัฒนาสื่อการสอนชุดปฏิบัติการเก็บตัวอย่างแก๊สสำหรับงานปิโตรเคมี 

Development of an Instruction Media for Gas Sampling Kit for Petrochemical 
 

สุกัญญา แก้วแสง1* เริงฤทธิ์ เวชชูศักดิ์ชัย2  วชัรพล จันทร์หอม3   
Sukanya Keawsang1* Roengrit Wetchusakchai2 Watcharapon Janhom3  
*1 2 3สาขาวิชาปิโตรเคมี แผนกปิโตรเคมีและเคมีอตุสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พซีี   

*1 2 3 Department of Petrochemical and Industrial Chemistry, IRPC Technological College  
   

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพการเรยีนโดยชุดฝึกปฏบิัติการการเก็บตวัอย่างแก๊สสำหรบั
งานปิโตรเคมี 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนและหลังการเรียนโดยชุดฝึกปฏิบัติการการเก็บ
ตัวอย่างแก๊สสำหรับงานปิโตรเคมี  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ชุดฝึกปฏิบัติการการเก็บตัวอย่างแก๊ส และแบบทดสอบเพื่อ
การหาประสิทธิภาพทางการเรียนจากชุดฝึกปฏิบัติการการเก็บตัวอย่างแก๊สสำหรับงานปิโตรเคมี สถิติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ 
ได้แก่ สถิติเพื่อการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์คะแนนก่อนเรียน หลังเรียน t-test  ผลการวิจัย พบว่า ชุดฝึกปฏิบัติการการเก็บ
ตัวอย่างแก๊สสำหรับงานปิโตรเคมี ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 83/85 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดที่ 80 / 80 
และผลสัมฤธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่ใช้ชุดฝึกปิโตรเคมี ทำให้คะแนนภาคปฏิบัติของนักศึกษาที่เรียนด้วยชุดฝึกปฏิบัติการ
การเก็บอย่างแก๊สสำหรับงานปิโตรเคมี หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนร้อยละ 88.75 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
 
คำสำคัญ : ปิโตรเคมี, ตัวอย่างแก๊ส, ชุดฝึกปฏิบัติการ 
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การลดขั้นตอนการทำงานของสำนักงานบัญชีในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
ด้วยการลดขั้นตอนการทำงานตามแนวคิดแบบลีน (LEAN) 

Study of Reducing the Workflow of the Accounting Office in Muang 
KhonKaen KhonKaen Province Using Work in Process Reduction from Lean’s 

Concept (LEAN) 
 

อภิญญา เปาอินทร์1* รจนา วิ่งเดช2 กนกวรรณ แสนสุรินทร์3 ฉลวยสิริ สริิรัตนากุล4 กาญจนา สุขแสงรัตน์5 
Apinya Paoin1* Rotjana Wingdet2 Kanokwan Saensurin3 Chalauysiri Siritattanakul4          

Kanjana Suksaengrat5 
*1 2 3 4 5 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 

*1 2 3 4 5 Department of Accounting, Khon Kaen Vocational College, Institutes of vocational Education:            
Northeastern Region 3 

 
บทคัดย่อ 

 
  การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความต้องการของสำนักงานบัญชีในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
ด้วยการลดขั้นตอนการทำงานของสำนักงานบัญชีในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามแนวคิดแบบลีน (LEAN) 
ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย จากตารางสำเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน (Krejci & Morgan) วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) โดยกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สำนักงานบัญชี ในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 
59 แห่ง เครื่องมือท่ีใช้ในการทำวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม  ท่ีมีความความเชื่อมั่นรวมทั้งฉบับ 0.96 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลใช้
ค่าเฉลี่ย (�̅�𝒙) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ผลการวิจัย พบว่า การศึกษาความต้องการ การลดขั้นตอนการทำงานของ
สำนักงานบัญชีในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นด้วยการลดขั้นตอนการทำงานตามแนวคิดแบบลีน (LEAN) นั้น 
แนวทางการลดขั้นตอนในการทำงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกรายด้าน พบว่า ด้านที่สูงที่สุด ด้านกระบวนการ
ทำงาน อยู่ในระดับมาก (�̅�𝒙= 4.25, S.D. = 0.77) ด้านวิธีการบันทึกบัญชีและโปรแกรมสำเร็จรูป อยู่ในระดับมาก (�̅�𝒙 = 
4.10, S.D. = 0.93) ด้านเอกสาร อยู่ในระดับมาก (�̅�𝒙 = 4.06, S.D. = 0.96) และด้านการติดต่อประสานงาน อยู่ในระดับ
มาก (�̅�𝒙 = 3.83, S.D. = 0.93) ตามลำดับอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผลจากท่ีศึกษาและวิเคราะห์ตามแนวคิดแบบลีน (LEAN) 
สามารถนำไปปรับใช้ในสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
คำสำคัญ : การลดขั้นตอนการทำงาน สำนักงานบัญชี แนวคิดแบบลีน 
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การสร้างชุดการสอน วิชาเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า  (18-4104-2402) 
ตามหลักสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)   

พุทธศักราช 2563 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 
Creation of an Instructional Package of Electrical Machines(18-4104-2402)  
according to the Bachelor of Technology Program in Electrical Technology 

(Continuing Program) 2020 at Nakhonpathom Technical College. 
 

คมสัน  กลางแท่น1* ทัดดาว ชื่นด้วง2 
Komsan Klangthan1* Taddao Chuenduang2  

*1 2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 
*1 2 Department of Electrical Power, Nakhon Pathom Technical College, Institute of Vocational Education:   Central 

Region 4   
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาเครื่องจักรกลไฟฟ้า เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาเครื่องจักรกลไฟฟ้า โดยใช้ชุดการสอนวิชาเครื่องจักรกลไฟฟ้า และเพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อมีการใช้ชุดการสอนวิชาเครื่องจักรกลไฟฟ้า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่  นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ที่ลงทะเบียนเรียนใน
วิชาเครื่องจักรกลไฟฟ้า 18-4104-2402  ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 20 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง  
Purposive  Sampling เนื่องจากเป็นชั้นเรียนที่ผู้วิจัยรับผิดชอบ เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย ได้แก่ ชุดการสอน แบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและค่าสถิติ t-test ผลการวิจัย พบว่า ชุดการสอนวิชาเครื่องจักรกลไฟฟ้าที่สร้างขึ้นมีประสทิธิภาพ 83.78/83.33 ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดบั .01 
และ ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อชุดการสอนวิชาเครื่องจักรกลไฟฟ้า (18-4104-2402)  ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

 
คำสำคัญ : การสร้างและหาประสิทธิภาพ, ชุดการสอนเครื่องจักรกลไฟฟา้  
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การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดควบคุม Smart Farm ด้วย Application Blynk  
Developing and Optimizing a Smart Farm Control Unit with Blynk Application 

 
นรัท พูนเพ่ิมสุขสมบัติ1* กฤษณา เฮ็งฉุน2  ศักดิ์วิชิต มั่นคง3  สมศักดิ์  สมบูรณ์4 

Narat Poonpermsuksombat 1* Kritsana Hengchung 2 Sakwichit mungmong 3 Somsak Somboon4 
*1 2 3 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์ วิทยาลยัเทคนิคนครนายก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 

*1 2 3 4 Electronics Technology, Nakhon Nayok Technical college, Institute of Vocational Education: Central Region 3  
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพชุดควบคุม Smart Farm ด้วย Application Blynk 2) หา
คุณภาพชุดควบคุม Smart Farm ด้วย Application Blynk 3) หาประสิทธิภาพของชุดควบคุม Smart Farm ด้วย Application 
Blynk โดยใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 17-4105-2010 เป็นวิชาที่สอนในระดับเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) ของวิทยาลัยเทคนิคนครนายก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
จำนวน 13 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วยชุดควบคุม Smart Farm ด้วย Application Blynk จำนวน 1 ชุดและใบ
ประลองจำนวน 4 ใบ คือ 1) งานควบคุมความชื้นในดิน  2) งานควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือน 3) งานควบคุมความสว่าง
ภายในโรงเรือน 4) งานควบคุมโรงเรือนอัจฉริยะ โดยประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย ด้านใบ
เนื้อหา ด้านใบประลองและด้านตัวเครื ่องของชุดประลอง และการหาประสิทธิภาพของชุดควบคุม Smart Farm ด้วย 
Application Blynk ด้วย E1/E2 ผลการวิจัย พบว่า การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดประลองโดยความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ ด้านเนื้อหาใบประลองและด้านคุณภาพของชุดประลองรวมหัวข้อการประเมินทั้งหมด 22 หัวข้อ พบว่า คะแนน
เฉลี่ยจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน มีค่าตํ่าสุด 3.57 สูงสุด 4.76 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่าทางด้าน ใบเนื้อหา มีค่าเฉลี่ย 
4.15 ด้านใบประลองมีค่าเฉลี่ย 4.32 และด้านคุณภาพของตัวเครื่องมีค่าเฉลี่ย 4.13 ซึ่งท้ังรายข้อและเมื่อคิดในแต่ละด้านมีค่า
ไม่ต่ำกว่า 4 โดยความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  ประสิทธิภาพของชุดประลองในการเรียน
การสอน พบว่าได้คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อย E1=83.85 และคะแนนทดสอบหลังเรียนคิดเป็นร้อยละของคะแนนเฉลี่ยได้ E2 = 
81.54 ซึ่งมีสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 80/80 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
 
คำสำคัญ : ชุดควบคุม Smart Farm ด้วย Application Blynk, Application Blynk, ใบประลอง, ชุดประลอง   
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การพัฒนาเว็บไซต์สั่งอาหาร ร้านอาหารกังหัน จังหวัดเลย 
Development of a Food Ordering Website of the Kanghan Restaurant, Loei 

Province 

อัญชลี บุญฤทธิ์1* กตัญญู คำทา2 ประจิตร์ เลขตะระโก3 บังอร เลขตะระโก4 รุ่งนภา อัศวภูมิ5    
 Unchalee Boonyalit1* Katanyu Kumta2 Prajit Legtrarago3 Bangon Legtrarago4 Rungnapha  

Autsawaphoom5 

*1 3 4 5 สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 1 

 *1 3 4 5 Department of Information Technology, ,Institute of Vocational Education : Northeastern Region 1
2 Department of Business Computer, ,Institute of Vocational Education : Northeastern Region 

บทคัดย่อ  

 การศึกษาการพัฒนาเว็บไซต์สั่งอาหารร้านอาหารกังหัน จังหวัดเลย มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาเว็บไซต์สั ่งอาหาร 
ร้านอาหารกังหัน  2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้เว็บไซต์สั่งอาหารร้านอาหารกังหัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ค้นคว้า ประชากรทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการร้านอาหาร  เลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อ
การใช้เว็บไซต์สั่งอาหาร ร้านอาหารกังหัน วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิจัย และใช้สถิติร้อย
ละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (�̅�𝑥) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( .D.S ) การเก็บรวบรวมวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 1) การวิเคราะห์
ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการใช้เว็บไซต์สั่งอาหาร ร้านกังหัน 3) ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลข้อเสนอแนะต่อการใช้เว็บไซต์สั่งอาหารร้านกังหัน ผลวิจัย พบว่า การพัฒนาเว็บไซต์สั่งอาหาร ร้านอาหารกังหัน จังหวัด
เลย สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก และเข้าถึงการใช้งานได้ง่าย และจากการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
งาน พบว่า ประชาชนทั่วไปมีความพึงพอใจต่อการใช้เว็บไซต์สั่งอาหารร้านกังหันในภาพรวมอยู่ที่ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.33 เมื่อพิจารณาเป็นด้านพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ที่ระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับจากมากไปน้อยดังนี้ ด้านการนำไปใช้
ประโยชน์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 ด้านการออกแบบและการจัดการเว็บไซต์ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ด้านความง่ายในการเข้าถึง
ข้อมูลค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 ด้านเนื้อหาของเว็บไซต์ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 ตามลำดับ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

คำสำคัญ : การพัฒนา,เว็บไซต์,ร้านอาหารกังหัน 
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การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีออนไลน์เพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ระดับอาชีวศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

Development of a New Generation Online Learning Management Platform to 
Support Vocational Education Learning During Covid 19 Pandemic 

 
สมัย  สีลาดเลา1* กนกกาญจน์ แสนสุวรรณ2  ดวงเนตร  ยศคำลือ3 สมปรารถนา ศรีรัมย์ 4   

Samai Seeladlao1* kanokkarn Seansuwan2 Duangnet Yotkamlue3 Sompattana Sriram4 
*1 2 3 4สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 3 

*1 2 3 4 Department of Business Computer, Mahasarakham Vocational College, Institutes of vocational 
Eucation: Northeastern Region 3 

    
บทคัดย่อ 

 
 งานวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีออนไลน์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ระดับอาชีวศึกษา
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ระดับอาชีวศึกษา  2) ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  
โดยผู้วิจัยทำการออกแบบการเรียนโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างห้องเรียนเสมือนจริง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ระดับอาชีวศึกษา และแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่มีต่อการจัดรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนท่ีเรียนโดยรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ระดับอาชีวศึกษา สถิติที่ใช้คือ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลวิจัย พบว่า รูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนยุคใหม่ ด้วยเทคโนโลยีกออนไลน์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ระดับอาชีวศึกษา มีความหลากหลายของ
กิจกรรมการเรียนทำให้ผู้เรียนมีความสนุกกับการเรียนโดยไม่มีขอบเขตของเวลา ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มี
ต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  พบว่า ด้านความหลากหลายของสื่อการสอนมีความพึงพอใจในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย = 4.33 รองลงมาคือด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความพึงพอใจระดับมากคะแนนเฉลี่ย = 4.25 และ
ด้านห้องเรียนออนไลน์มีความพึงพอใจในระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย = 4.21 ตามลำดับ ความพึงพอใจโดยรวมทุกด้านอยู่ใน
ระดับมากคะแนนเฉลี่ย = 4.22   
 
คำสำคัญ : การสอนออนไลน์ , การจัดการเรยีนการสอน 
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การสร้างสื่อ Animation เร่ืองการทำความสะอาดห้องพักในโรงแรม 
Creating of an Animation Media for Hotel Room Cleaning 

 
ทิพวรรณ บัวอินทร์1*  ชลาทิพย์ คงเทพ2   

Tippawan Bouin1* Chalathip Kongthep2  

*1 2 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 
*1 2 Department of Hotel, Phuket Vocational College, Institutes of vocational Education:  Southern Region 2 

   
 บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยเรื่องสร้างสื่อการเรียนรู้ขั้นตอนการทำความสะอาดห้องพัก โดยใช้สื่อ Animation ของพนักงานแผนกแม่บ้าน มี
วัตถุประสงค์  1) เพื่อสร้างสื่อ Animation เรื่องการทำความสะอาดห้องพักในโรงแรม 2) เพื่อหาคุณภาพและผลสัมฤทธิ์การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ Animation การทำความสะอาดห้องพักในโรงแรม 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่ใช้สื่อการเรียนรู้ 
Animation กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้เช่ียวชาญ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต  
เครื่องมือที่ใช้วิจัย ได้แก่ สื่อ Animation ของพนักงานแผนกแม่บ้าน และแบบสอบถาม (Questionnaire)  ผลการวิจยัพบว่า 
สื่อ Animation การทำความสะอาดห้องพัก มีภาพ เสียงที่ชัดเจนในการนำเสนอ มีคุณภาพมากที่สุด สื่อการเรียนรู้มีความ
ชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา ความน่าสนใจและเทคนิคที่ใช้ในการนำเสนอสื่อการเรียนรู้ ความสะดวกในการ ใช้สื่อการเรียนรู้ 
เนื ้อหามีประโยชน์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันเนื้อหาเข้าใจง่าย ระยะเวลาในการนำเสนอมีค วาม
เหมาะสม และทันสมัย สามารถนำไปใช้กับนักศึกษาและผู้สนใจด้านงานแม่บ้านได้ ในด้านการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
พบว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน พบว่า โดยรวมมี
ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  

 
คำสำคัญ : สื่อแอนนิเมชั่น, การทำความสะอาดห้องพัก 
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ผลของการจัดการเรียนรู้แบบโฟนิกส์ผสมผสานการสอนแบบท่องจำคำศัพท์ที่มีต่อทกัษะ        
การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

The Effects of Phonics Learning with Rote Memorization on Grade 3 Students’ 
English Pronunciation Skills 

 
ชวัลลักษณ์  พิทักษ์1* ปรางทิพย์ สุขสะอาด2 สุวิมล เด่นสุนทร3 

Chawanlak Pitak1* Prangtip Suksaard2 Suwimol Densoontorn3 
*1 2สาขาวิชาชีพครู คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยตาป ี

3 มหาวิทยาลัยตาปี 
*1 2 Teaching Profession Faculty of Liberal Arts TAPEE University 

3 TAPEE University 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  สร้างชุดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโฟนิกส์ผสมผสานการสอนแบบท่องจำคำศพัท์  
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ (E1/E2)  เท่ากับ  80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบทักษะ
การอ่านออกเสียงก่อนและหลังการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโฟนิกส์ผสมผสานการสอนแบบท่องจำคำศัพท์ ใน
รายวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  3)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการฝึกทักษะการอ่าน
ออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยสื่อโฟนิกส์ผสมผสานการสอนแบบท่องจำคำศัพท์  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ  นักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3/1  โรงเรียนเทศบาล  1 วัดละไม  อำเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ภาคเรียนที่  1 ปี การศึกษา  
2564  จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 38 คน  โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย  1) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง โฟนิกส์ ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2) แบบวัดทักษะการ
ออกเสียงภาษาอังกฤษซึ่งได้  ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยผู้เชี่ยวชาญ (IOC= 0.82)  มีค่าความเชื่อมั่น 0.91  3)  
แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโฟนิกส์ผสมผสานแบบท่องจำคำศัพท์  สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่า t-test  ผลการวิจัยพบว่า  1)  ชุดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบโฟนิกส์ผสมผสานการสอนแบบท่องจำคำศัพท์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดละไม มี
ประสิทธิภาพ  (E1/E2)  เท่ากับ 82.46 /86.32    ทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโฟนิกส์ผสมผสานการสอนแบบท่องจำคำศัพท์  แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  
โดยที่คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  3)  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์
ภาษาอังกฤษด้วยสื่อโฟนิกส์ผสมผสานการสอนแบบท่องจำคำศัพท์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̅ = 4.53, SD = 0.62) 
 
คำสำคัญ : โฟนิกส์, การอ่านออกเสียง, ชุดกิจกรรมการเรยีนการสอน 
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การสร้างอุปกรณ์ช่วยขนย้ายสิ่งของเคลื่อนที่อัตโนมัติตามตำแหน่ง GPS 

ผ่านแอปพลิเคชันบนระบบแอนดรอยด์ 
Creating of an Automatically Moving-Things Assistance  

based on GPS location through an application on the Android system 
 

  กัญญ์ภัคญา  อินนุรักษ์1* สุนารี  ขุนณรงค์2  นุชจรีย์  เมืองรมย์3 พรรณสุภา พ่อธานี4 

Kanphakkaya Innurags1 Sunaree Khunnarong2 Nutcharee Muangrom3 Pansupha, Father Thani4
*1 2 3 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดจิิทัล วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 

*1 2 3 4 Department of Digital Business Technology,  Samut Songkhram Technical College, Institutes of 
vocational Education : Central  Region 5 

 
บทคัดยอ่ 

 
 การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังน้ี  1) เพื่อสร้างอุปกรณ์ช่วยขนย้ายสิ่งของด้วยการเคลื่อนที่อัตโนมัติตาม
ตำแหน่ง GPS 2) เพื่อศึกษาการทำงานอุปกรณ์ช่วยขนย้ายสิ่งของด้วยการเคลื่อนที่อัตโนมัติตามตำแหน่ง GPS โดยอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดจะอยู่ในฐานอุปกรณ์ การส่งสัญญาณหาตำแหน่งพิกัด GPS จะใช้ Parallax PAM-7Q GPS Module 
และส่งค่าไปแสดงใน Application พัฒนาโดยใช้ Blynk ผ่าน Bluetooth ซึ่งใช้ HC-05 Bluetooth Module การเคลื่อนท่ี
ของอุปกรณ์ใช้มอเตอร์ไฟตรง และหาทิศทางในการเคลื่อนที่ด้วยเซ็นเซอร์ไจโร การเก็บข้อมูลโดยนำอุปกรณ์ให้กลุ่มตัวอย่าง
จำนวน 10 คน ทดลองใช้ติดตั้งแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์ระบบ Android จากนั้นนำสิ่งของที่ต้องการเคลื่อนย้ายวางบน
อุปกรณ์เคลื่อนย้ายเดินไปยังตำแหน่งที่ต้องการทั้งภายในและภายนอกอาคาร และบันทึกผลการทำงาน ผลการวิจัย พบว่า การ
เช่ือมต่อสัญญาณด้วย Bluetooth จะมีความเสถียรในระยะทางไม่เกิน 10 เมตร และทำงานได้ดีในพื้นที่ภายนอกอาคาร การส่ง
สัญญาณ GPS มีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย  และน้ำหนักที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ไม่เกิน 10 กิโลกรัม 
 
 

คำสำคัญ : ระบบอัตโนมัติ, จีพีเอส, แอปพลิเคชัน 
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ชลธิดา โพธิสา1* พรรณณิภา บุษบา2 ณัทญา ญาณพลดิลก3 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านจัดสรรของโครงการหมู่บ้านหรรษา กลุ่ม
ตัวอย่าง 132 คน วิเคราะห์ข้อมูล 5 ด้าน ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา  ด้านการจัดจำหน่าย  ด้านการส่งเสริมการขาย  
ด้านการให้บริการ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อบ้านจัดสรรของโครงการหมู่บ้านหรรษาโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( x  = 4.37 , S.D. = .396) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านคือโครงการมีบ้านตัวอย่างหรือแฟ้มสะสมผลงาน
ให้ลูกค้าพิจารณาก่อนตัดสินใจเลือกซื้อบ้าน และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านคือโครงการมีการส่งเสริมการตลาดที่
น่าสนใจ เช่น มีของแถม มีส่วนลดพิเศษ มีการรับประกันบ้านอยู่ในระดับมากที่สุดเท่ากัน ( x  = 4.98 , S.D. = .150) ปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านคือช่ือของโครงการบ้านจัดสรรมีความน่าเช่ือถือ ( x = 4.76,S.D.=.511) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกซื้อบ้านคือทางโครงการมีบ้านหลากหลายราคาให้เลือกซื้ออยู่ในระดับมากที่สุด ( x  = 4.74 , S.D. = .519) ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านคือโครงการมีการรับประกันคุณภาพของบ้านให้ลูกค้าอยู่ในระดับมากที่สุด ( x  = 4.61 , S.D. = 
.626) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านคือพนักงานขายให้การต้อนรับ และให้บริการด้วยความยินดี มีอัธยาศัยไมตรีที่ดีต่อ
ลูกค้าอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.29 , S.D. = .796) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านคือโครงการมีบ้านที่ได้มาตรฐาน
วิศวกรรม/สถาปัตยกรรมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.28 , S.D. = .691) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านคือโครงการใช้วัสดุ
ก่อร้างคุณภาพดีในการสร้างบ้านอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.27 , S.D. = .719) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านคือมีการ
ให้บริการก่อน และหลังการขายที่ดีอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.25 , S.D. = .804) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านคือสถาน
ทีต่ั้งบริษัท (สำนักงานขาย) เพื่อการติดต่อซื้อขายสามารถเดนิทางไปมาได้สะดวก และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านคือ
มีการโฆษณา   โปรโมทโครงการหมู่บ้านหรรษาในช่องทางต่างๆ อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับมากเท่ากัน ( x  = 4.11 , S.D. = 
.680) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านคือโครงการหมู่บ้านหรรษามีบ้านที่มีเอกลักษณ์ มีสไตล์ในการออกแบบที่ดีอยู่ใน
ระดับมาก ( x  = 3.95 , S.D. = .838) และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านคือราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของบ้าน
อยู่ในระดับมาก ( x  = 3.58, S.D. = .829)  
 
คำสำคญั : ปัจจัยที่มีอิทธิพล , การตัดสินใจซื้อ , โครงการหมู่บ้านหรรษา 
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Study of Factors Influencing the Selection of Housing Project 

In Hansa Village 
 

ชลธิดา โพธิสา1* พรรณณิภา บุษบา2 ณัทญา ญาณพลดิลก3 

Chonthida Phothisa1* Pannipa Busaba2 Nattaya Yanpondilok3 
*1 2 3 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

*1 2 3 Institutes of vocational Education: Northeastern Region 1 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านจัดสรรของโครงการหมู่บ้านหรรษา กลุ่ม
ตัวอย่าง 132 คน วิเคราะห์ข้อมูล 5 ด้าน ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา  ด้านการจัดจำหน่าย  ด้านการส่งเสริมการขาย  
ด้านการให้บริการ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อบ้านจัดสรรของโครงการหมู่บ้านหรรษาโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( x  = 4.37 , S.D. = .396) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านคือโครงการมีบ้านตัวอย่างหรือแฟ้มสะสมผลงาน
ให้ลูกค้าพิจารณาก่อนตัดสินใจเลือกซื้อบ้าน และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านคือโครงการมีการส่งเสริมการตลาดที่
น่าสนใจ เช่น มีของแถม มีส่วนลดพิเศษ มีการรับประกันบ้านอยู่ในระดับมากที่สุดเท่ากัน ( x  = 4.98 , S.D. = .150) ปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านคือช่ือของโครงการบ้านจัดสรรมีความน่าเช่ือถือ ( x = 4.76,S.D.=.511) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกซื้อบ้านคือทางโครงการมีบ้านหลากหลายราคาให้เลือกซื้ออยู่ในระดับมากที่สุด ( x  = 4.74 , S.D. = .519) ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านคือโครงการมีการรับประกันคุณภาพของบ้านให้ลูกค้าอยู่ในระดับมากที่สุด ( x  = 4.61 , S.D. = 
.626) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านคือพนักงานขายให้การต้อนรับ และให้บริการด้วยความยินดี มีอัธยาศัยไมตรีที่ดีต่อ
ลูกค้าอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.29 , S.D. = .796) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านคือโครงการมีบ้านที่ได้มาตรฐาน
วิศวกรรม/สถาปัตยกรรมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.28 , S.D. = .691) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านคือโครงการใช้วัสดุ
ก่อร้างคุณภาพดีในการสร้างบ้านอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.27 , S.D. = .719) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านคือมีการ
ให้บริการก่อน และหลังการขายที่ดีอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.25 , S.D. = .804) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านคือสถาน
ทีต่ั้งบริษัท (สำนักงานขาย) เพื่อการติดต่อซื้อขายสามารถเดนิทางไปมาได้สะดวก และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านคือ
มีการโฆษณา   โปรโมทโครงการหมู่บ้านหรรษาในช่องทางต่างๆ อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับมากเท่ากัน ( x  = 4.11 , S.D. = 
.680) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านคือโครงการหมู่บ้านหรรษามีบ้านที่มีเอกลักษณ์ มีสไตล์ในการออกแบบที่ดีอยู่ใน
ระดับมาก ( x  = 3.95 , S.D. = .838) และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านคือราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของบ้าน
อยู่ในระดับมาก ( x  = 3.58, S.D. = .829)  
 
คำสำคญั : ปัจจัยที่มีอิทธิพล , การตัดสินใจซื้อ , โครงการหมู่บ้านหรรษา 
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การสร้างและหาคุณภาพชุดจำลองระบบกระจายเสียงแบบ VoIP 
Development and Efficiency of a Replica set Broadcasting system of VoIP 

 
ประสิทธิ์ ภูมิภาค1* กุศล อินทร์ทองหลาง2 ดำรัส คำเมืองใหม่3 กวิน พุทธรวี4 สมชาย ซื่อตรง5 

 Prasit phummiphak 1* Kuson inthonglang 2 Damras kummuangmai3   
Kavin puttaravee4 Somchai suetrong5  

* 1 2 3 4 5 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโฺธ  
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 

* 1 2 3 4 5 Department of Electronics Technology, Luanngphorkhoon Paritsutho Technical College, Institutes 
of vocational Education: Northeastern Region 5 

  
บทคัดย่อ 

 
 งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างและออกแบบชุดจำลองระบบกระจายเสียงแบบ VoIP 2) เพื่อประเมิน
คุณภาพของชุดจำลองระบบกระจายเสียงแบบ VoIP เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ชุดจำลองระบบกระจายเสียงแบบ VoIP
แบบประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ  และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ชุดจำลองระบบกระจายเสียงแบบ VoIP กลุ่ม
ตัวอย่างได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง จำนวน 9 คน ส่วนสถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อย
ละ ผลการวิจัยพบว่า ชุดจำลองระบบกระจายเสียงแบบ VoIP ที่สร้างและออกแบบสามารถทำงานได้ตามสมมติฐานที่ตั้ง โดย
ผลการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ มีคุณภาพโดยรวมอยู่ระดับดีมาก ประสิทธิภาพชุดจำลองระบบกระจายเสียงแบบ 
VoIP  พบว่าสามารถใช้งานได้ถูกต้อง จากการทดลองจำนวน  6 ครั้ง ผลการประเมินประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรงตาม
มาตรฐานที่เกณฑ์กำหนด  
 
คำสำคัญ : ระบบกระจายเสียง, VOIP  
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องพุทธประวัติ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคลองปัญญา 

อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี ่
Development of Learning Achievements Using a Skills Practice on the Story 

of the Buddha of Primary 3 students at Ban Khlong Panya School, 
Plai Phraya District, Krabi Province

     จุไรรัตน์ จิตจำ1* กนกพรรณ พ่ึงถิ่น2 ณรัณ ศรีวิหะ3

Churairat Chitchum1* Kanokpan Phungthin2 Naran Sriwiha3

*1 2 สาขาวิชาชีพครู คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยตาปี
3 มหาวิทยาลัยตาปี   

*1 2 Teaching Profession Faculty of Liberal Arts TAPEE University
3 TAPEE University 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องพุทธ
ประวัติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคลองปัญญา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะ เป็นการวิจัยกึ่ง
ทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบฝึกทักษะที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องพุทธประวัติ เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 
สถิติที่ใช้คือ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วย t-test ผลการวิจัย  พบว่า แบบฝึกทักษะ
ทางการเรียนมีประสิทธิภาพ 88.14/89.02 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และนักเรียน
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 แบบฝึกทักษะทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องพุทธประวัติ สามารถนำไปต่อยอดในรายวิชาอื่น ๆ ได้ 

คำสำคัญ : แบบฝึกทักษะ, วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในการจัดการเรียนรู้          
วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงของนักเรียนระดับชั้นปวช.1 สาขาไฟฟ้ากำลัง          

วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี 
A Study of Learning Achievement Using Group Dynamics in Direct Current 

Circuit Course of the First Year Vocational Certificate 
Students, Diploma In Electrical Power, Kraburi Industrial and 

Community Education College 

ณัฐชยา มูลอ้าย1*  ฉัตรสุดา พรหมเพชร2 ดวงตา อินทรนาค3 
Natchaya Muleay*1 Chutsuda Prompetch2 Duangta Intaranak3 

*1 2 สาขาวิชาชีพครู  คณะศิลปะศาสตร์  มหาวิทยาลยัตาปี
3 มหาวิทยาลัยตาป ี

*1 2 Teaching Profession Faculty of Liberal Arts TAPEE University
3 TAPEE University 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในการจัดการเรียนรู้
วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงของนักเรียนระดับช้ันปวช.1 สาขาไฟฟา้กำลัง วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในการจัดการเรียนรู้วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงของนักเรียนระดับชั้นปวช.1 สาขา
ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนระดับชั้น  ปวช.1 สาขาไฟฟ้า
กำลัง จำนวน  20 คน เลือกมาแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  1) แผนการจัดการ
เรียนรู้วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   (ปวช.1) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง  2) แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาวงจรไฟฟ้า ผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา วงจรไฟฟ้ากระแสตรงของนักเรียน
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

คำสำคัญ  :  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยการสอนแบบบูรณาการ  
วิชา การจัดการซัพพลายเชน เรื่อง องค์ประกอบของซัพพลายเชน 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีที่ 1   
A Study of Learning Achievement Using Integrated Teaching Method 
On Supply Chain Management Unit Subject in the topic Supply Chain 
Components for First-Year Students of Higher Vocational Certificate 

นวพร สิมะวัฒนา1* ชัยวัสส์ ติวสร้อย2  รณรงค  มั่นสาย3

Nawaporn Simawattana1* Chaiwas Thiwsroy2 Ronnarong Mansai3

*1 2สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลยัเทคนิคสุพรรณบรุี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
*1 2Department of Logistics and Supply Chain Management, Suphanburi Technical College, Institutes of

vocational Education: Central Region 4 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัย เพื ่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การจัดการซัพพลายเชน เรื ่อง 
องค์ประกอบของซัพพลายเชน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีท่ี 1 ก่อนและหลังการเรียนโดยการสอนแบบ
บูรณาการ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง องค์ประกอบของซัพพลายเชน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูงปีท่ี 1 หลังเรียนโดยการสอนแบบบูรณาการกับเกณฑ์ร้อยละ 70  และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 หลังเรียนโดยการสอนแบบบูรณาการ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็น นักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีท่ี 1 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี  ที่กำลังศึกษาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และชัพพลายเชน 
ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 40 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้การศึกษาครั้ งนี้ ได้แก่ 
แผนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจ หลังจาก
เก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที  (t-
test)อผลการวิจัย พบว่า  1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการจัดการซัพพลายเชนเรื่อง องค์ประกอบของซัพพลายเชน ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีที่ 1 หลังเรียนโดยการสอนแบบบูรณาการสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01   2)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา การจัดการซัพพลายเชนเรื่อง องค์ประกอบของซัพพลายเชน ของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีที่ 1 หลังเรียนโดยการสอนแบบบูรณาการสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 3)  หลังเรียนวิชาการ
จัดการซัพพลายเชน เรื่อง องค์ประกอบของซัพพลายเชน โดยการสอนแบบบูรณาการ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูงปีท่ี 1 มีความพึงพอใจระดับมาก 

คำสำคญั : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, ซัพพลายเชน, การสอนแบบบูรณาการ 
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ความสัมพันธ์ระหว่างแนวปฏิบัติทีด่ีทางการบัญชกีับคุณภาพข้อมูลทางการบัญชีของบริษัท   
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

The Relationship Between Best Practice for Accounting and Accounting 
Information Quality of MAI Listed Companies 

 
ฤทัยชนก มงคลเสริม1* สุพรรณี จันทะเกิด2 พนาวัลย์ ชูศรีพัฒน์3 จินตนา คำทอง4  พรรทิพย์ ฤทธิ์เต็ม5  

Ruetaichanok Mongekolserm 1* Supannee Jantakerd 2 Panawan Chusripat 3 Jintana Kamtong4  
Phantip Rithtem5 

*1 2 3 4 5 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3    
*1 2 3 4 5 Department of Accounting, Roi-et Industrial and Community Education College, Institutes of 

vocational Education: Northeastern Region 3 
 

  บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแนวปฏิบัติที่ดีทางการบัญชีกับคุณภาพข้อมูลทางบัญชีของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  เอ็ม  เอ  ไอ และเพื่อทดสอบผลกระทบของแนวปฏิบัติที่ดีทางการบัญชีที่มีต่อคุณภาพ
ข้อมูลทางการบัญชี เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารฝ่ายบัญชีของบริษัทจดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม  เอ  ไอ จำนวน 79  คน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคณู  
และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ  ผลการวิจัย  พบว่า แนวปฏิบัติที่ดีทางการบัญชี ด้านการสนับสนุนการมีส่วนร่วม
และการสื่อสารที่ดี  และด้านการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินอย่างเพียงพอ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพ
ข้อมูลทางบัญชีตามลำดับ  ดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้  สามารถนำแนวปฏิบัติที่ดีทางการบัญชีภายใต้หลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน  โดยเป็นแนวทางให้องค์กรสามารถใช้จัดทำข้อมูลเพื่อการวางแผนให้กับ
ผู้บริหาร ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานและการเพิ่มมูลค่าให้ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กรได้อย่างยั่งยื น
ต่อไป 

 
คำสำคัญ : แนวปฏิบัติที่ดีทางการบัญชี, คุณภาพข้อมูลทางบัญชี, บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
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การพัฒนาทักษะการพูดสนทนาภาษาอังกฤษ โดยใช้ชุดการสอนวีดีโอเกมออนไลน์                        
ตามกรอบมาตรฐานซีอีเอฟอาร์ 

Development of English Speaking Skills Through Instructional Packages Video 
Game Online According to the Framework of Common European Framework 

of Reference for Languages (CEFR) Standard 
 

วราพร สิมมา1*    
Waraporn Simma1* 

*1สาขาวิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 
*1 Department of General Education, Khon Kaen Technical College. Institute of Vocational Education: 

Northeastern Region 3 
 

บทคัดย่อ 
 

   การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ เปรียบเทียบทักษะการพูดสนทนาภาษาอังกฤษ ก่อนเรียน และ หลังเรียน หลังจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้ชุดการสอนวีดีโอเกมออนไลน์ ตามกรอบมาตรฐานซีอีเอฟอาร์ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยมี
รูปแบบการวิจัย เป็นแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน การวิจัย ได้แก่ นักศึกษาสาขา
เทคโนโลยีการผลิต ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 10 คน ใช้การสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) ชุด
การสอนวีดีโอเกมออนไลน์ จำนวนทั้งหมด 6 หน่วยการเรียนรู้ ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง เนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ 3 คน 
พบว่า ชุดการสอนวีดีโอเกมออนไลน์ตามกรอบมาตรฐานซีอีเอฟอาร์ ทั้ง 6 หน่วยการเรียนรู้ มีค่าดัชนี ความสอดคล้อง อยู่
ระหว่าง 0.67–1.00 จึงนำชุดการสอนวีดีโอเกมออนไลน์ตามกรอบมาตรฐานซีอีเอฟอาร ์มาใช้ในการวิจัยครัง้นี้ 2) แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านทักษะการพูดสนทนภาษาอังกฤษ จำนวน 40 ข้อ ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา พบว่า 
ทุกข้อคำถามมีค่าดัชนี ความสอดคล้อง  อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 จึงทดลองใช้กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน 
วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์ แอลฟา ของครอนบัค มีค่าเท่ากับ 0.88 จึงนำข้อคำถามมาใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ 3) แบบประเมินทักษะการพูดสนทนาภาษาอังกฤษ เป็นแบบทดสอบ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่า t–test แบบ dependent) 2) วิเคราะห์คะแนนจาก แบบทดสอบแบบประเมินการสอบ
สัมภาษณ์  ประเมินด้านทักษะการพูดสนทนาแบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ผู้วิจัยสอบสัมภาษณ์เองเป็นรายบุคคล ตอนที่ 2 
ให้นักศึกษาจับคู่สอบพูดสนทนาภาษาอังกฤษ ตามสถานการณ์ที ่กำหนดให้ ประยุกต์เนื ้อหา มาจากชุดการสอนวีดีเกม
ออนไลน์)  ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษา สาขาวิขาเทคโนโลยีการผลิต มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้าน ทักษะการพูดสนทนา
ภาษาองักฤษ ก่อนเรียน และหลังเรียนโดยใช้ชุดการสอนวีดีโอเกมออนไลน์ ตามกรอบมาตรฐานซีอีเอฟอาร์ และมีคะแนนหลัง
เรียนในทักษะการพูดสนทนาภาษาอังกฤษด้านความถูกต้องในการออกเสียง ความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา ความสามารถใน
การสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ การใช้ไวยากรณ์ การใช้คำศัพท์ หลังเรียน สูงกว่า ก่อนเรียนอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
คำสำคัญ : ชุดการสอนวีดีโอเกมออนไลน์ซีอีเอฟอาร์ 
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การพัฒนาเทมเพลตสำเร็จรูปโปรแกรมเวิร์ดเพรสสำหรับสถานศึกษา                          
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

Development of a Ready-Made Template Word Press Program for 
Educational Institutions Under the Vocational Education Commission 

  
เผด็จ  อ่ำนาเพียง1* ชญานิตย์ ภาสว่าง2  อัจฉรา กองพลพรหม3 มัธยม อ่อนจันทร์4 บังอร พลมิตร5 

Phadet Umnapiang1* Cayanit Phasawang2 Achara kongpolprom3 Matayom Onchan4 Bangorn  Polmitr5 
*1 2 3สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 

4 5สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 3 
*1 2 3 Department of Business Computer, Khonkaean Vocational college, Institute of Vocational Education: 

Northeastern Region3 
4 5 Department of Information Technology, Khonkaean Technical college, Institute of Vocational Education: 

Northeastern Region3 
  

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเทมเพลตสำเร็จรูปโปรแกรมเวิร์ดเพรส สำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานเทมเพลตสำเร็จรูปโปรแกรมเวิร์ดเพรส กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัย คือ ผู้รับผิดชอบดูแล เว็บไซต์ของสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคะตัวนออกเฉียงเหนือ 3 จำนวน 14 
คน  โดยใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย เทมเพลตสำเร็จรูปโปรแกรมเวิร์ดเพรส
สำหรับสถานศึกษา แบบประเมินความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพการททำงานของเทมเพลตสำเร็ จรูปโปรแกรมเวิร์ดเพรส
สำหรับสถานศึกษา โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลวิจัยพบว่า การพัฒนา     
เทมเพลตสำเร็จรูปโปรแกรมเวิร์ดเพรสสำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีคุณภาพโดยเฉลี่ย
อยู่ในระดับดี (�̅�𝑥 =4.28, S.D. = 0.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายการพบว่า รายการที่มีความพึงพอใจคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ความสามารถของระบบในด้านการจัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์ (�̅�𝑥 = 4.50, S.D. = 0.52) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก และ 
ความสามารถของระบบในด้านการสำรองข้อมูล (𝑥𝑥 ̅= 4.71, S.D. = 0.59) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัย  
 
คำสำคัญ :  เทมเพลตสำเร็จรูป WordPress, สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, เว็บไซตส์ถานศึกษา   
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การสร้างสื่อการสอนดิจิทัลคอนเทนท์บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
Creating of Digital Content as an Instruction Media on Handheld 

Computing Device of Computer Graphics 
 

 อธิพงศ์ วงศ์กวีวิทย์1* ธัญญารัตน์ โรจน์ชนะพลภัทร2 เบญจมาศ โพธิกำพล3 กรรณิกา ดาวดวงน้อย4  
Atiphong Wongkawiwit1* Tanyarat Rodchanapolapat2 Benjamas Potikamphon3 Kannika Downduangnoi4 

*1 2 3 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีธรุกิจดจิิทัล วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 
*1 2 3 4 Department of Digital Business Technology, Samut Songkhram Technical College,                  

Institutes of vocational Education: Central Region 5 
 

บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สำรวจความต้องการของสื่อการสอนดิจิทัลคอนเทนท์บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาวิชา
คอมพิวเตอร์กราฟิก 2) สร้างและหาคุณภาพสื่อ  3) หาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   สาชาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เครื่องมือทีใช้ได้แก่ 
แบบสำรวจความต้องการของสื่อการสอนดิจิทัลคอนเทนท์บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สื่อการสอน
ดิจิทัลคอนเทนท์บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก แบบฝึกหัด และแบบสอบถามความพึงพอใจ กลุ่ม
ตัวอย่างได้แก่ ครู และนักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง   สาชาวิชาเทคโนโลยีธ ุรกิจดิจิทัล  
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม  ผลการวิจัย พบว่า  1) ความต้องการนักศึกษาส่วนมากใช้ระบบปฏิบัติการไอโอเอสเพื่อ
ติดต่อสื่อสารผ่านทางเฟสบุ๊ค อะโดบี อิลลัสเตรเตอร์ อยู่ในระดับมาก จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 28  2) การประเมิน
คุณภาพสื่อ โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน พบว่าด้านเนื้อหา   อยู่ในระดับดี (�̅�𝑥=4.48, S.D.=0.58) ด้านมัลติมีเดีย อยู่ในระดับมาก 
(�̅�𝑥=4.82, S.D.=0.19) 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ .05 (t-test = 6.82) 4) ความ
พึงพอใจของผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (�̅�𝑥=4.12, S.D.=0.72)   
  
คำสำคัญ : ดิจิทัลคอนเทนท์, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา  
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การศึกษาระบบการควบคุมภายในที่มีต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
ชุมชนบ้านค่ายทะยิง  ตำบลหินดาด  อำเภอด่านขุนทด  จงัหวัดนครราชสีมา 
Study of the Internal Control System on The Performance of 

Savings Groups for the Production of Ban Khai Tha Ying Community,             
Hin Dat Subdistrict, Dan Khun Thot District, NaKhon Ratchasima Province 

 
สุภาพร แจ่มศรี1* นารีรัตน์ เทศสูงเนิน2 พัฒนีย์ พรหมสุทธิ์3 

Supaporn jamsri1* Nareerat tessungnern2 Pattanee promsut3 

*1 2 3 สาขาวิชาการบญัชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 
*1 2 3 Department of Accounting, Nakhonratchasima Vocational College, Institutes of vocational Education: 

Northeastern Region 5 
  

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาระบบการควบคุมภายในท่ีมีต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลติ  
2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารการจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  
ได้แก่  คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตชุมชนบ้านค่ายทะยิง  ตำบลหินดาด  อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 
ใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ 
ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการศึกษาพบว่า  1) ระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์    
เพื่อการผลิตชุมชนบ้านค่ายทะยิง  ด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย (x̅) 4.20 ,      
ด้านการประเมินความเสี่ยง  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย (x̅) 4.14 , ด้านกิจกรรมการควบคุม  โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย (x̅) 4.20, ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย (x̅) 4.02  และการ
ติดตามประเมินผล  โดยภาพรวมอยู ่ในระดับมาก  ค่าเฉลี ่ย (x̅) 4.16  และ 2) ด้านประสิทธิภาพการดำเนินงานของ
คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  ด้านการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
ค่าเฉลี่ย (x̅) 4.15, ด้านรายงานการเงินมีความน่าเช่ือถือ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย (x̅) 3.91 และด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย (x̅) 4.16  ดังนั้น  คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์      
เพื ่อการผลิตชุมชนบ้านค่ายทะยิง  สามารถนำผลวิจัยไปใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ ด้านการควบคุมภายใน         
ซึ่งประกอบด้วยทั้งหมด 5 ด้าน  และด้านประสิทธิภาพการดำเนินงานทั้งหมด 3 ด้าน  เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหาร    
การจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้มีประสิทธิภาพ           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
คำสำคัญ : ระบบการควบคุมภายใน, ประสิทธิภาพการดำเนินงาน , ผลการดำเนินงาน 
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การใช้ระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของบรษิัทจำกัด ในเขตอำเภอเมือง            
จังหวัดสุพรรณบุรี 

Factors of Using Electronic Payment Systems of Company Limited in Muang 
Suphanburi District, Suphanburi Province  

 
อารยา เจริญพร1* พรทิพย์ อัยวรรณ2 กนกพร งามเลิศ3 

Araya Charoenporn1* Pornthip Aiyawan2 Kanokporn Ngamlert3 
*1 2 3 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรราบรุี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4   

*1 2 3 Department of Accounting, Suphanburi Vocational College,  Institutes of vocational Education : 
Central  Region 4 

 
บทคัดยอ่ 

 
 การวิจ ัยครั ้งนี้  ม ีว ัตถุประสงค์เพื ่อศ ึกษาการใช้ระบบการชำระเง ินทางอิเล ็กทรอนิกส์ และเพื ่อเปรียบเทียบ 
ปัจจัยการใช้ระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และจำนวนครั้งที่ใช้
ต่อเดือน ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้จัดการบริษัทจำกัด ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และค่า F-test (One way ANOVA) ผลการวจิยั 
พบว่า มีปัจจัยการใช้ระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบจากกลุ่มตัวอย่างเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่จากกลุ่มตัวอย่างจำนวนครั้งที่ใช้ต่อเดือน
พบว่าระดับความคิดเห็น ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
 
คำสำคัญ : ระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์, บริษัทจำกัด 
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การศึกษาคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักบัญชีในการให้บริการของสำนักงานบัญชี 
ในจังหวัดนครนายก 

A Study of Desirable Qualifications of Accountants in the Service of 
Accounting Offices in Nakhon Nayok Province 

 
ดวงพร ราษฎร์เจริญ1* บัณฑิตา รอดตุ้ม2 เข็มพร ศรีมงคล3 กนกพร หมอกขุนทด4 
Duangporn Ratcharoen1* Bunthita Ruodtum2 Khamporn Srimongkhon3                               

Kanogporn Makkhunthod4 
*1 4 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคนครนายก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 

2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพนครนายก   
3 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3   

*1 4 Department of Accounting, Nakhonnayok Technical College, Institutes of vocational Education: Central Region 3 
2Department of Accounting, Nakhonnayok Industrial and Community Education College 

3Department of Accounting, Samutprakan Technical College, Institutes of Vocational Education: Central Region 3 
 

บทคัดย่อ 
 

    การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการดำเนินธุรกิจของสำนักงานบัญชีในจังหวัดนครนายก และศึกษาคุณสมบัติที่
พึงประสงค์ของนักบัญชีในการให้บริการของสำนักงานบัญชี ในจังหวัดนครนายก กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ สำนักงาน
บัญชีในจังหวัดนครนายก จำนวน 9 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย  พบว่า ลักษณะการดำเนินธุรกิจของสำนักงานบัญชีในจังหวัด
นครนายก ส่วนใหญ่ดำเนินธุรกิจแบบห้างหุ้นส่วนจำกัด คิดเป็นร้อยละ 67 มีระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ 11-15 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 56 ผู้บริหารสำนักงานสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี คิดเป็นร้อยละ 89 มีจำนวนพนักงาน 6-10 คน คิด
เป็นร้อยละ 67 ส่วนพนักงานมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี คิดเป็นร้อยละ 67  และมีจำนวนลูกค้า 51-90 
ราย คิดเป็นร้อยละ 44  โดยให้บริการทำบัญชีและออกงบการเงิน การจัดทำรายงานภาษี  ยื่นสรรพากร การรับจดทะเบียน
จัดตั้งกิจการและการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกิจการซึ่งทุกสำนักงานทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ คุณสมบัติที่พึงประสงค์
ของนักบัญชีในการให้บริการของสำนักงานบัญชีจังหวัดนครนายก พบว่า คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักบัญชีที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
ระดับมากที่สุด คือ มีความรู้และความเข้าใจในมาตรฐานการบัญชี มีความสามารถในการจัดทำบัญชีได้ถูกต้องตามหลักการ
บัญชทีี่รับรองทั่วไป มีความสามารถในการกรอกแบบฟอร์มภาษีประเภทต่าง ๆ ได้ถูกต้อง   มีความสามารถใช้คอมพิวเตอรแ์ละ
โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี  มีทักษะในการติดต่อสื่อสารโดยการพูดและเขียนเป็นภาษาไทย มีทักษะในการอ่าน-เขียน
และเข้าใจเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษ รักษาความลับของลูกค้ามีความสามารถในการประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ในการขอความร่วมมือเรื่องข้อมูลและเอกสาร 
 
คำสำคัญ : นักบัญช,ี การบริการ, สำนักงานบญัช ี
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ศึกษาคุณสมบัติเจ้าหน้าทีง่านบัญชีตามความต้องการของสถานศึกษา 
ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

Qualifications of Accountants According to the Needs of Vocational 
Institutions in the Northeast 1 

 
เพทาย เพียรทอง1* มนตรี สุทธิเมธากุล2 อรศิริ ศรีนครดี3 จิราพัชร นาคำ4 ธวัชชัย สุพรม5 

Paetay Paentong1* Montree Sutthimethakul2 Ornsiri Srinakhondee 3 Jirapat nakham 4 Thawatchai 
Suprom 5 

*1 2 3 4 5  สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
*1 2 3 4 5  Department of Accounting, Nongkhai Vocational College, Institute of Vocational Education: 

Northeastern Region 1 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติเจ้าหน้าที่งานบัญชีตามความต้องการของสถานศึกษาในสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร จำนวน 1 
คน และหัวหน้างานบัญชี จำนวน 1 คน ในสถานศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จำนวน 10 
แห่ง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่งานบัญชีตามความต้องการของวิทยาลัยใน
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคะวันออกเฉียงเหนือ 1 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความเช่ือมั่น
ของเครื่องมือที่ 0.974 ผลการวิจัย พบว่า ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติเจ้าหน้าที่งานบัญชีตามความต้องการของ สถานศึกษาใน
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ต้องการทักษะในการสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่น อยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.61 ทักษะด้านเทคนิคและการปฏิบัติหน้าที่ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.59 ทักษะด้านบุคคล อยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.56 ทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจและองค์กร อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.51 และ
ทักษะด้านสติปัญญาหรือการเรียนรู้อย่างชาญฉลาด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.48 ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
คำสำคัญ : คุณสมบัติเจ้าหน้าท่ีงานบัญชี, สถานศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
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กลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับ : 
กรณศีึกษา หมู่บ้านดงบัง อำเภอเมือง จังหวดัปราจีนบุรี 

Marketing Strategies of Flowers and Garden Trees Traders: A Case Study of 
Dong Bung Village, Mueang District, Prachinburi Province 

 
นิภาพร มีชำนาญ1* 

Nipapron Meechamnan1* 
*1สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน วทิยาลัยเทคนิคปราจีนบรุี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 

*1 Department of Office Management, Prachinburi Technical College, Institute of Vocational Education: 
Central Region 3  

 
บทคัดย่อ 

 
    งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับ กรณีศึกษา หมู่บ้านดงบัง 
อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล
กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 140 ราย เลือกกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมานที่ใช้ในการทดสอบ ได้แก่ Independent Sample 
t-test และ One -Way ANOVA F-test ผลการวิจัย พบว่า ด้านประชากรศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 41 -50 ปี มี
สถานภาพสมรสและอยู่ด้วยกัน การศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่าปริญญาตรี เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิที่ดินจำนวน 11-20 
ไร่ และใช้เงินลงทุนเริ่มแรกจำนวน 10,001-50,000 บาท มีประสบการณ์ 5-10 ปี ประกอบอาชีพไม้ดอกไม้ประดับเป็นอาชีพ
หลัก พันธุ์ไม้และวัสดุที่นำมาใช้หาได้ในพื้นที่ ใช้น้ำบาดาล จำนวนแรงงานที่ใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 คน มีการจ้างแรงงาน
แบบรายวัน มีการจำหน่ายอย่างเดียว ราคาสูงสุดอยู่ที่ราคา 1,001-5,000 บาท นิยมปลูกไม้ใหญ่ยืนต้น พันธุ์ไม้ท่ีเป็นรายได้
หลัก คือต้นโมก หูกระจง ลีลาวดี ไม้ดัด ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับ หมู่บ้านดงบัง อำเภอเมือง จังหวัด
ปราจีนบุรี การศึกษากลยุทธ์ พบว่า ใช้กลยุทธ์ทางการตลาด 4P’s เรียงลำดับ ดังนี ้ ระดับมากที่สุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ 
รองลงมาเป็นระดับมาก คือ ด้านสถานที่และช่องทางการจัดจำหน่ายและด้านราคา สุดท้ายเป็นระดับปานกลาง คือ ด้านการ
ส่งเสริมทางการตลาด ส่วนด้านข้อมูลปัจจัยในการประกอบธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับ พบว่าด้านผลิตภัณฑ์ ด้านด้านสถานที่และ
ช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาดแตกต่างกัน อยา่งมีนัยสำคัญทางสถิติ 
 
คำสำคัญ : กลยุทธ์ทางการตลาด, ผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับ, หมู่บ้านดงบัง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 
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การประเมิน โครงการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน  

 (บูรณาการร่วมกับโครงการ Fix it Center) 
Assessment of the Production and Maintenance of the Water Supply System 

 
สมชาย ธำรงสุข1* วิรัตน์ เศรษฐสถาพร2 กิตติวิทย์ บุญศริิ3 

Somchai Thamrongsuk1* Wirat Settasataporn2 Kittivit Boonsiri3 
*1 2 3 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 

*1 2 3 Institute of Vocational Education: Eastern Region 

 
บทคัดย่อ 

 
    การวิจัยเรื่อง การประเมินผลโครงการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน (บูรณาการร่วมกับโครงการ    
Fix it center) ดำเนินตามรูปแบบการประเมินทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ในรูปแบบของ CIPP MODEL โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาระดับการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น  ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต  ซึ่งเป็นการประเมิน 
เพื่อช่วยในการตัดสินใจเกีย่วกับของโครงการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน (บูรณาการร่วมกับโครงการ 
Fix it center) มีลักษณะเป็นแบบประเมนิเมื่อเสร็จสิน้การดำเนินงาน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มผู้ให้บริการจำนวน 29 คน และ
กลุ่มผู้รับบริการจำนวน 15 คน รวม 44 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินโครงการควบคุมการผลิตและ
บำรุงรักษาประปาชุมชน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า การ
ประเมินโครงการด้านสภาวะแวดล้อม การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น การประเมินด้านกระบวนการและการประเมินด้าน
ผลผลิต ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งจากผลการประเมินนี้จะช่วยให้การตัดสินใจ
เกี่ยวกับการดำเนินโครงการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน (บูรณาการร่วมกับโครงการ Fix it center)  
สามารถปฏิบัติได้จริงและมีประสิทธิภาพ 
  
คำสำคญั : การประเมนิโครงการ, การบำรุงรักษาประปาชุมชน, บริษัทจดัการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) 
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การศึกษาความพึงพอใจในการจัดประชุมทางไกลผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้สถานการณ์ 

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
A Study on the Satisfaction of Electronic Teleconference Under the Circumstances 
Coronavirus Disease 2019 (Covic-19) of the Eastern Vocational Education Institute 

 
ประชิต รัตนพลแสน1* ปริยาภัทร ศรีเพชร2 จุฑารัตน์ สมบูรณ์ธรรม3 

  Prachit Rattanponsaen1* Pariyapat Sripethcs2 Jutarat Somboontum3 
*1 2 3 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 

*1 2 3 Institute of Vocational Education: Eastern 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการจัดประชุมทางไกลผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกสใ์นสถานการณ์ โรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คณะครู
และผู้บริหาร จำนวน 31 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดประชุมทางไกลผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิง
พรรณนา ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า ผู้เข้าร่วมการจัดประชุม
ทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในหัวข้อการปรับแผนยุทธศาสตร์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ภายใต้สถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีความพึงพอใจของผู้เข้ารวมประชุมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.48 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคณะทำงานในการจัดประชุมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 รองลงมา คือ ด้าน
คุณภาพการจัดกิจกรรมในการจัดประชุม อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 และด้านกระบวนการการในการจัดประชุม 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 ตามลำดับ ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
คำสำคัญ :  ความพึงพอใจ, การจัดประชุมทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โรคโควิด – 19 
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การศึกษาความพึงพอใจของสถานศึกษาที่มีต่อการใช้คู่มือการบริหารงานการจัดการเรียนการ
สอนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค - 19) ของสถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคตะวันออก 
A Study of Satisfaction of Educational Institutions to Use of Instructional 

Management manuals in Teaching and Learning Situation Coronavirus Disease 
2019 (Covic-19) in the Institute of Vocational Education: Eastern 

 
ทรงพล ถนอมวงษ์1* ปริยาภัทร ศรีเพชร2 จุฑารัตน์ สมบูรณ์ธรรม3 

Songpol Tanmwong1* Pariyapat Sripethcs2 Jutarat Somboontum3 
*1 2 3 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 

*1 2 3 Institute of Vocational Education: Eastern  
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการศึกษาความพึงพอใจของสถานศึกษาท่ีมีต่อการใช้คู่มือการบริหารงานการจัดการเรียน
การสอนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค - 19) ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คณะครูและผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จำนวน 89 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจของสถานศึกษาท่ีมีต่อการใช้คู่มือการบริหารงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค - 19) ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติ
เชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบ ว่า ความพึงพอใจของ
สถานศึกษาที่มีต่อการใช้คู่มือการบริหารงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค - 
19) ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ด้านเนื้อหาคู่มือในภาพรวมอยู่ในระดับมากได้ค่าเฉลี่ย 4.32  (S.D.= 0.07) 
ด้านการนำคู่มือไปใช้ให้เกิดประโยชน์คู่มือ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากได้ค่าเฉลี่ย 4.38  (S.D.= 0.01) ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
คำสำคัญ :  คู่มือการบริหารงานการจัดการเรยีนการสอนในสถานการณโ์รคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค - 19), โรคติด 
               เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค - 19), การจัดการเรียนการสอน  
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ปัจจัยที่มีผลการปฏิบตัิงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

Factors Affecting to the Tax Account Auditors Working Performance in the 
North Eastern 

 
ดารุณี ธรรมประวัติ1* มลิวรรณ ศรีมงคล2 วิสาข์รัตน์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม3 วิไลลักษณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา4 

นันทิยา อังกุรวัฒนานุกูล5  
Darunee Thummapawat1* Maliwan Srimongkol2 wisarut Pawapootanon Namahasakham3 

Wilailug Tephussadin Na Ayathaya4 Nuntiya Uriguawattannaugoon5  
*1 2 3 4 5 สาขาวิชาการบญัชี วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3  

*1 2 3 4 5 Department of Accounting, Mahasarakham Vocational College, Institute of Vocational 
Education: Northeastern Region 3 

 
บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์ เพื ่อศึกษาปัจจัยที ่มีผลต่อการปฏิบัติงานของผู ้สอบบัญชีภาษีอากร ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จำนวน 132 คน ใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive 
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหา
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ค่าที( t-test) และค่าเอฟ (F-test) โดยค่าระดับ
นัยสำคัญทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษี
อากร ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีทั้งหมด 6 ด้าน โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มี
ความคิดเห็นมากทุกด้าน โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านภาษีอากร ด้านรับผิดชอบและจร รยาบรรณ ด้านการ
ตรวจสอบและรับรองบัญชี ด้านการพัฒนาอย่างต่อเนื ่อง ด้านความรู้ความสามารถและด้านผู้รับบริการ ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า อายุ และประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบัญชีแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
คำสำคัญ : ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน, ผูส้อบบัญชีภาษีอากร 
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การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวขอ้งกับอาชีพการดูแลผู้สูงอายุ 
A study of Factors Concerning Elderly Caring Profession 

 
ณรงค์ เกษตรภิบาล1* พัตร์พิมล เสาวคนธ์² อุมาพร  มนยฤทธิ์3 

Narong Kasetphibal1* Patpimol Saowakon² Umaporn Monyarit3 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 

Institute of Vocational Education: Eastern Region 
 

บทคัดย่อ 
 

     การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาชีพการดูแลผู้สูงอายุ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  
บุคลากรที่ทำงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล บุคลากรที่ทำงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  นักเรียน -
นักศึกษาอาชีวศึกษา ผู ้บริหารในองค์กร และประชาชนทั่วไปอื่น ๆ  จำนวน 94  คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาชีพการดูแลผู้สูงอายุ การเก็บ
รวบรวมข้อมูลผู้วิจัยส่งและรวบรวมข้อมูลโดยใช้กูเกิ้ลฟอร์ม (Google Form) สถิติในการวิเคราะห์  โดยคำนวณหาค่าเฉลี่ย  
(�̅�𝑥)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาชีพการดูแลผู้สูงอายุ ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก  (�̅�𝑥  = 4.07, S.D.= 0.89) เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า อยู่ในระดับมาก ทั้ง 4 ปัจจัย โดยเรียงลำดับคา่เฉลี่ยสูงสุด
ไปหาต่ำสุด คือ ปัจจัยแนวโน้มของตลาดแรงงาน (�̅�𝑥  = 4.22, S.D.= 0.89) ปัจจัยที่เป็นความก้าวหน้า (�̅�𝑥  = 4.13, S.D.= 
0.83) ปัจจัยลักษณะงาน (�̅�𝑥  = 4.02, S.D.= 0.93) และปัจจัยค่าตอบแทน (�̅�𝑥  = 3.92, S.D.= 0.92) อย่างมีนัยสำคัญทางสถติิ
ตรงตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 
คำสำคัญ : การดูแลผูสู้งอายุ, ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาชีพการดูแลผูสู้งอายุ, อาชีพ 
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การบริหารจัดการระบบแมชชีนวิชั่นของ บริษัท เท็นมะ (ประเทศไทย) จำกดั 

Machine Management of Tenma (Thailand) Co., Ltd. 
 

ณัฐิวรรณ มณีกาญจน์1* ชญานุช โอ้ภาษี2 นิภาพร มีชำนาญ3 

Nattiwan Maneekan1* Chayanuch Ohphasi2 Nipapron Meechamnan3 
1*สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบรุี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 

2สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุร ีสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
3สาขาวิชาการบญัชี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุร ีสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 

1* Department of Office Management, Prachinburi Technical College, Institute of Vocational Education: 
Central Region 3   

2 3 Department of Marketing, Prachinburi Technical College, Institute of Vocational Education: Central Region 3 
 

บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารจัดการระบบแมชชีนวิช่ัน ของ บริษัท เท็นมะ (ประเทศไทย) 
จำกัด เพื่อช่วยให้พนักงาน ฝ่ายประกันคุณภาพ ของ บริษัท เท็นมะ (ประเทศไทย) จำกัด สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่
สะดวกสบายขึ้น อุปกรณ์สามารถทำให้การทำงานง่ายขึ้น และสร้างความพึงพอใจของพนักงาน ฝ่ายประกันคุณภาพ ของ บริษัท 
เท็นมะ (ประเทศไทย) จำกัด เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พนักงานฝ่าย
ประกันคุณภาพ ของ บริษัท เท็นมะ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 20 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Average) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของผู้บริหารจัดการ
ระบบแมชชีนวิชั่น ของ บริษัท เท็นมะ (ประเทศไทย) มีความพึงพอใจโดยรวม ระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย (�̅�𝑥= 3.60, S.D. = 0.22) 
เมื่อพิจารณาเป็นข้อแล้วพบว่า มีการใช้งาน (�̅�𝑥= 3.67, S.D. = 0.27) มีความปลอดภัยในการใช้งาน (�̅�𝑥= 3.62,  S.D. = 0.19)  มี
สถานท่ี (�̅�𝑥= 3.62, S.D. = 0.19) มีผู้ใช้งาน (�̅�𝑥= 3.52, S.D. = 0.25) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
 
คำสำคัญ : การบริหารจัดการ, ระบบแมชชีนวิช่ัน, บริษัท เท็นมะ (ประเทศไทย) จำกัด 
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การพัฒนาคุณภาพการจัดเก็บเอกสารของหน่วยงานบัญชี สโตร์ โดยใช้คู่มือหลักการจัดการ  
5ส. กรณีศึกษา บริษัทอินเตอร์ อิสเทิร์น คอนเทนเนอร์ จำกัด 

Development of an Office Filling System of Accounting Department Using the 
5’s Quality Management Activity: A Case Study of Inter Eastern Container 

Company Limited 
 

อุษชา เถียรตระกูล1* นิภาพร มีชำนาญ2 สุพัตร์ เครือแป้น3 

Uthacha Thientrakul1* Nipapron Meechamnan2 Suphat Kruepan3 
*1 2 สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 

3 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
*1 2 Department of Office Management, Prachinburi Technical College, Institute of Vocational Education: 

Central Region 3 
3 Department of Accounting, Prachinburi Technical College, Institute of Vocational Education: Central Region 3 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดเก็บเอกสารของหน่วยงานบัญชีสโตร ์โดยใช้คู่มือหลักการจัดการ 5 ส. 
กรณีศึกษา บริษัทอินเตอร์ อิสเทิร์น คอนเทนเนอร์ จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1 ) ออกแบบคู่มือหลักการจัดเก็บเอกสารของ
หน่วยงานบัญชีสโตร์ โดยใช้คู่มือหลักการจัดการ 5 ส. กรณีศึกษา บริษัท อินเตอร์ อิสเทิร์น คอนเทนเนอร์ จำกัด 2 ) พัฒนา
คุณภาพการจัดเก็บเอกสารของหน่วยงานบัญชีสโตร์ 3) ศึกษาความพึงพอใจการพัฒนาคุณภาพการจัดเก็บเอกสารของ
หน่วยงานบัญชีสโตร์ของพนักงานและนำข้อมูลที่ได้รับครั้งนี้ไปพัฒนาคุณภาพการจัดเก็บเอกสารของหน่วยงานบัญชีสโตร์ 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พนักงงานแผนกบัญชีสโตร์ทั้งหมด จำนวน 6 
คน เลือกแบบเจาะจง เนื่องจากเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานโดยตรง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการทำวิจัย พบว่า การใช้คู่มือหลักการจัดการ 5 ส. ทำให้คุณภาพการจัดเก็บเอกสารของหน่วยงาน
บัญชีสโตร์ โดยใช้คู่มือหลักการจัดการ 5 ส. กรณีศึกษา บริษัทอินเตอร์ อิสเทิร์น คอนเทนเนอร์ จำกัด ดีมาก เมื่อเทียบกับการ
ดำเนินงานปกติ กลุ่มตัวอย่างแบบสอบถามมีความพึงพอใจการพัฒนาคุณภาพการจัดเก็บเอกสารของหน่วยงานบัญชีสโตร์ โดย
ใช้คู ่มือหลักการจัดการ 5 ส. กรณีศึกษา บริษัทอินเตอร์ อิสเทิร์น คอนเทนเนอร์ จำกัด โดยรวมอยู่ในระดับดีมากที่สุด 
(�̅�𝑥=4.57, S.D.=0.48) เมื ่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่า ด้านสร้างนิสัย อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�𝑥=4.79, S.D.= 0.42) 
รองลงมา คือ ด้านสะดวก อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�𝑥=4.71, S.D.= 0.48) ด้านสะสาง อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�𝑥=4.50, S.D.= 
0.52) ด้านสะอาด อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�𝑥=4.50, S.D.= 0.52) และด้านสุขลักษณะ อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�𝑥=4.37,S.D.= 0.46) 
   
คำสำคัญ : คู่มือหลักการจัดการ 5 ส., บริษัทอินเตอร์ อิสเทิร์น คอนเทนเนอร์ จำกดั 
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การพัฒนาการบริหารจัดการของผู้บริหารวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดฉะเชงิเทรา 
Development of Community Enterprise Executive Management in 

Chachoengsao Province 
 

ดวงพร ราษฎร์เจริญ1* ศิริพงศ์ ฟองสันเทียะ2 ณัฐวุฒิ ผุยพรม3 
Doungporn Ratjaroen1* Siripong Fongsantie2 Nathawoot Puiprom3 

*1 2 3 สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
*1 2 3 Department of Office Management, Institute of Vocational Education: Central Region 3 

 
บทคัดย่อ 

   การวิจัย เรื่อง การพัฒนาการบริหารจัดการของผู้บริหารวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) 
ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริหารที่มีต่อการพัฒนาการบริหารจัดการของผู้บริหารวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา  2) 
ศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน ผู้บริหารวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา 3) 
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริหารที่มีต่อการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนในเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรา กับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนของผู้บริหารวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัด
ฉะเชิงเทรา กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารโครงการวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 242 ราย เลือก
แบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธ์สหสัมพันธแ์บบ Pearson Correlation ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหารวิสาหกิจชุมชนในเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรามีพฤติกรรมที่ดีต่อการพัฒนาการบริหารจัดการของวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราในระดับมาก 
ผู้บริหารวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนในระดับมาก
ที่สุด การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มีต่อการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน
ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่าพฤติกรรมของผู้บริหารที่มีต่อการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรามี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนของผู้บริหารวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัด
ฉะเชิงเทราอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

คำสำคัญ : การบริหารจดัการ, ผูบ้ริหาร, วิสาหกิจชุมชน 
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การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวขอ้งกับอาชีพการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
A Study of Factors Related to the Occupation of Medical Equipment 

Maintenance 
 

จิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ¹ พัตร์พิมล เสาวคนธ์² วิภารัตน์ ธานีรัตน์3 
Jirapong Chanprasert¹ Patpimol Saowakon² Wiparat Thaneerat3 

* 1 2 3 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
* 1 2 3 Institute of Vocational Education: Eastern Region 

 
บทคัดย่อ 

 
    การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาชีพการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์ กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  บุคลากรที่ทำงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบัการพยาบาล บุคลากรที่ทำงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา  นักเรียน-นักศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ผู้บริหารในองค์กร ครูและประชาชนทั่วไปอื่น ๆ 
จำนวน 88 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับอาชีพการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์ การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยส่งและรวบรวมข้อมูลโดยใช้กูเกิ้ล
ฟอร์ม (Google Form) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยคำนวณหาค่าเฉลี่ย  (�̅�𝑥)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) จาก
ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาชีพการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (�̅�𝑥  = 
4.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย  พบว่า  อยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 1 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยลักษณะงาน มีค่าเฉลี่ย ( �̅�𝑥  = 
4.51) และอีก 3 ปัจจัย พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ำสุด คือ ปัจจัยแนวโน้มของตลาดแรงงาน 
(�̅�𝑥  = 4.44) ปัจจัยที่เป็นความก้าวหน้า (�̅�𝑥  = 4.30) และปัจจัยค่าตอบแทน (�̅�𝑥  = 4.24)  
 
คำสำคัญ : ปัจจัย, อาชีพการซ่อมบำรุงรักษา, อุปกรณ์ทางการแพทย์ 
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การจัดการโลจิสตกิส์ของตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  
The Logistics Management of Bang Nam Pherng Floating Market, 

Phrapradeang District, Samutprakan Province 
 

บุศรินทร์  บุญก่อ1*  
Bussarin Boonkor1*  

*1 สาขาวิชาโลจิสติกส์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
*1 Department of Logistics, Samutprakarn Technical College, Institute of Vocational Education: Center Region 3 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัย เรื่อง การจัดการโลจิสติกส์ของตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษา
สภาพแวดล้อมและการอยู่อาศัยของชุมชนตำบลบางน้ำผึ้ง 2) เพื่อศึกษาการบริหารจัดการชุมชนขององค์การบริการส่วนตำบล
บางน้ำผึ้ง 3) เพื่อศึกษาการจัดการบริหารพื้นที่ชุมชนตำบลบางน้ำผึ้ง 4) เพื่อศึกษาการจัดการโลจิสติกส์ของตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง 
5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวและผู้อาศัยในชุมชนในการจัดการโลจิสติกส์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่    
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการโลจิสติกส์ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง จำนวน 4 คน และผู้อาศัยในชุมชนตลาดบางน้ำผึ้ง จำนวน 400 
คน ใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ สถิติที่ใช้ในวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 
1) ตำบลบางน้ำผึ้งเป็นพ้ืนท่ีราบลุ่ม มีลำคลองเล็ก ๆ เชื่อมต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยา อาชีพของคนในชุมชน คือ ทำสวนผลไม้ การ
อาศัยอยู่ของชุมชนเป็นแบบพึ่งพาอาศัยช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามวิถีชุมชนแบบดั้งเดิม 2) การบริหารจัดการชุมชนตำบลบาง
น้ำผึ้งเน้นวิธีการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารโดยมีการจัดตั้งประชาคมหมู่บ้านมีการประชุมหารือกันเดือนละสอง
ครั้ง เพื่อสอบถามสิ่งที่ชาวบ้านต้องการและสิ่งที่ต้องได้รับการแก้ไขในชุมชน 3) การจัดการบริหารพื้นที่ชุมชนตำบลบางนำ้ผึ้ง  
การบริหารจัดการพื้นที่ของตำบลบางน้ำผึ้งเป็นไปแบบเน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้มีความยั่งยืน มี
การแบ่งพื้นที่ ในชุมชนเป็นโฮมสเตย์  พื้นที่ปั่นจักรยานชมวิวธรรมชาติ  พื้นที่สำหรับนั่งพักผ่อน พื้นที่ของตลาดน้ำ โดยการ
บริหารจัดการพื้นท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนร่วมตัดสินใจ 4) การจัดการโลจิสติกส์ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง มีการบริการด้าน
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศครบวงจร ตั้งแต่มีโซนปั่นจักรยานชมวิวธรรมชาติ มีโฮมสเตย์ ท่ีต้องการพักดื่มด่ำกับธรรมชาติ มีร้านค้า
ร้านอาหารจากภูมิปัญญาชาวบ้าน อำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวตั้งแต่จุดจอดรถ มีรถรับส่งฟรี นั่งพักผ่อนที่ร่มรื่น  มี
ป้ายบอกทาง แผ่นพับ  แผนผังเส้นทางต่างๆ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดท่ัวบริเวณพื้นที่ของตลาด จุดแจ้งเหตุ
ฉุกเฉิน มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ร้านอาหารภายในตลาดน้ำบางน้ำผึ้งได้รับการตรวจในด้านความสะอาดความได้
มาตรฐานของอาหารอยู่เสมอ การเดินทางมาตลาดน้ำบางน้ำผึ้งมีหลายช่องทางทั้งการเดินทางโดยรถส่วนตัว รถโดยสาร และ
ทางเรือ สำหรับรถส่วนตัว ขาดความสะดวกสบายโดยเนื่องจากมีข้อจำกัดของพื้นที่เนื่องจากถนนคับแคบทำให้เกิดปัญหารถตดิ 
5) ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวและคนที่อาศัยในชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดการโลจิสติกส์ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง     
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ อยู่ในระดับมาก 
 
คำสำคัญ : การจัดการโลจสิติกส,์ ตลาดน้ำ, บางน้ำผึ้ง, การบรหิารจัดการชุมชน 
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การลดความสูญเปล่าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเสาเข็มเจาะ  
กรณีศึกษา นครทองเสาเข็มเจาะ จังหวดั ชลบุรี 

Reducing Waste to Increase the Efficiency of Bored Pile Manufacturing 
Process: A Case Study of Nakhon Thong Bored Piles, Chonburi Province 

 
ไพลิน เลิศพิมลพันธ์1* บุญชนะ สุรกานนท์2 ปภาวรินท์ เศรษฐไตรรัตน์3  

Pailin Lertpimolpan1* Bunchana Surakanon2 Paphawarin Setthairat3  
*1 2 3 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 

*1 Department of Logistics Management, Bankhai Technical College, Institute of Vocational Education: 
Eastern Region 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อ 1) เปรียบเทียบกระบวนการลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตเสาเข็มเจาะ  2) 
เปรียบเทียบรายได้ในการดำเนินงานผลิตเสาเข็มเจาะ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจเสาเข็มเจาะ นครทอง
เสาเข็มเจาะ เลือกอย่างง่ายแบบเจาะจงเนื่องจากผู้วิจัยได้ส่งนักศึกษาฝึกงานในบริษัท นครทองเสาเข็มเจาะ เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ และบิลรายการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์และรายการบัญชีการเงิน การวิเคราะห์ข้อมูล โดย ตาราง
เปรียบเทียบต้นทุนก่อนและหลังการดำเนินการ ทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย คือ การลดความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการ และวิธีการ
จัดการเพิ่มประสิทธิภาพด้วย ECRS ผลการวิจัย พบว่า 1) กระบวนการลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตเสาเข็มเจาะ ด้วย
วิธีการลดความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการ และวิธีการจัดการเพิ่มประสิทธิภาพด้วย ECRS สามารถลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการผลิต ทำให้สามารถผลิตเสาเข็มเจาะได้มากขึ้นกว่าเดิมและยังทำให้กระบวนการในการผลิตมีประสิทธิภาพ อยู่ใน
ระดับ ดีมาก 2) ผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจมีรายได้ที่มากขึ้น เนื่องจากสามารถทำการผลิตและการขนส่งได้มากกว่าเดิม คิด
เป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้ที่เพิ่มขึ้นคือ 37.49% 
 
คำสำคัญ : การลดความสูญเปล่า, การเพิ่มประสิทธิภาพ 
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การพัฒนาแอปพลิเคช่ันรายงานข้อมูลการนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ด้วย GLIDE 
Development of a Data Report Application with GLIDE for Undergraduate 
Student Supervisory, Department of Business Computer, Chachoengsao 

Vocational College, Central Vocational Institute 3  
 

อรรณพ เรืองยศจันทนา1* พันภ์พัสสา รัตนรุ่งเรือง2 สุภาพรรณ มาลัย3 
Unnop Ruengyosjantana1* Panpatsa Rattanarungrueng2 Supaphan Malai3 

*1 2 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
*1 2 3  Department of Business Computer, Chachoengsao Vocational College, Institute of Vocational 

Education: Central Region 3 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชั่นรายงานข้อมูลการนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ด้วยระบบจีแอลไอดีอี ได้ดำเนินการศึกษาปัญหาของการ
นิเทศตามรายวิชาที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูทำหน้าที่ครูนิเทศ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ระบบจีแอลไอดีอี เพื่อการนิเทศนักศึกษา ผลการวิจัย พบว่า ระบบจีแอลไอดีอ ีที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
สามารถนำไปใช้ในการจัดเก็บข้อมูลการนิเทศได้เป็นอย่างดี ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนประสิทธิภาพของ ระบบจีแอลไอดีอี 
นั้นสามารถดำเนินการจัดทำรายงานในรูปแบบเอกสารที่เป็นกระดาษได้และเมื่อมีการเรียกดูข้อมูลย้อนหลังซึ่งปกติต้องใช้
ระยะเวลาในการค้นหาเอกสารนานมาก ทำให้สูญเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ แต่ระบบระบบจีแอลไอดีอี  ที่ได้พัฒนาขึ้นไดม้ี
แอปพลิเคชั่นรายงานข้อมูลการนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถประมวลผลรายงานได้ทันทีและจากการสอบถามกลุ่ม
ตัวอย่างซึ่งประกอบด้วยครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 9 คน พบว่า คุณภาพของแอปพลิเคชั่น มีคุณภาพอยู่ในระดับ
ดี (�̅�𝑥= 4.36) มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.55)  
 
คำสำคัญ : แอปพลิเคชั่น, เก็บข้อมูล, นิเทศนักศึกษา 
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การศึกษา คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านพาณิชย์นาวี ตามความต้องการของ 

สถานประกอบการในเขตกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออก 
A Study on Desirable Qualifications of the Graduates with Higher 

Vocational Education Certificate (HVC) in Merchant Marine In 
Accordance with the Needs of Business Firms in Bangkok and in 

the Eastern Region of Thailand 
 

ยศพนธ์ อินทรจันทร์1* ภัทราภรณ์  สายวิจิตร2 จตุรงค์ พึงจักคลี่3  

Yotsaphon Intharachan1* Pattraporn Saiwichit2 Jaturong Phung Chak Klee3 
*1 2 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 

*1 2 3 Department of Marine Technology, Bankhai Technical College, Institute of Vocational Education: 
Eastern Region 

 
บทคัดย่อ 

 
 งานวิจัย เรื่อง คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านพาณิชยน์าวี 
ตามความต้องการของสถานประกอบการในเขตกรุงเทพฯและภาคตะวันออก มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาคุณสมบัติที่พึง
ประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านพาณิชย์นาวี และ 2) เพื่อเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของสถานประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมผสานแบบเชิงปริมาณและ
คุณภาพ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สถานประกอบการประกอบ กิจการประเภทท่าเรือหรือ บริษัท ที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินเรือที่มี
ตำแหน่งงานพาณิชย์นาวีที่ทำงานอยู่ จำนวน 54 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติอ้างอิง คือ t-test F-test และ LSD ที่ระดับ
นัยสำคัญทางสถิติ .05 สำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพได้จากการวิเคราะห์ SWOT ผลการวิจัย พบว่า คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของ
ผู้สำเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย 5 ด้าน เรียงจากมากไปหาน้อยตามลำดับ ดังนี้ (1) ด้านมนุษย์สัมพันธ์อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.21  อันดับแรก ได้แก่ การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน (2) ด้านความรับผิดชอบอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.19 อันดับแรก ได้แก่ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน (3) ด้านทัศนคติต่อองค์กรและงานอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย 
4.11 อันดับแรก ได้แก่ การทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (4) ด้านความมีวินัยในตนเองและเรื่องอื่น ๆ อยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.11 อันดับแรก ได้แก่ การตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน (5) ด้านความรู้ทางวิชาชีพอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย 3.87 
อันดับแรก ได้แก่ ความเช่ียวชาญด้านพ้ืนฐาน เช่น การดับเพลิงเรือช่วยชีวิต 
 
คำสำคัญ : คุณลักษณะอันพึงประสงค์, ผู้สำเร็จการศึกษา, พาณิชย์นาวี 
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บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการทำวิจัยของคณาจารย์ 
ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 

The Role of Educational Institution Administrators in Promoting Faculty             
Research in the Central Vocational Institute Region 3 

 
ศิริ จันบำรุง1* กิจจา บานชื่น2 อนันต์ พิมพ์โต่ง3 

Siri Chunbumroong1* Kijja Banchuen2 Anun Pimtong3 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 

Institute of Vocational Education: Central region 3 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบทบาท ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาของผู้บู้ริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม 
การทำวิจัยของคณาจารย์ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 2) จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการปฏิบัติของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการส่งเสริมการทำวิจัยของคณาจารย์ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
คณาจารย์สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ในปีการศึกษา 2562 จำนวน 65 คน เลือกแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการ วิจัย พบว่า โดยรวมผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความเห็นต่อแนวทางการแก้ปัญหาด้านการวิจัยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ 
ดังนี้ 1) ด้านการให้ความสำคัญกับงานวิจัย 2) ด้านการส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จของงานวิจัย 3) ด้านการให้ความยอมรับนับ
ถือคณาจารย์ผู้ทำวิจัย 4) ด้านการมีความรับผิดชอบต่อคณาจารผู้ทำวิจัย 5) ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในตำแหน่งการงาน
ของคณาจารย์ผู้ทำวิจัย ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ ผลการวิจัย พบว่า ควรมีการกำหนดนโยบายในการส่งเสริม
การทำวิจัย ที่ชัดเจน และมีจัดสรรงบประมาณในการประชุม อบรม สัมมนาเรื่องการทำวิจัย มีการประชุมชี้แจงเพื่อให้
คณาจารย์ทราบ นโยบายวัตถุประสงค์และความสำคัญของการทำวิจัย และจัดหา เอกสาร ตำรา อุปกรณ์  สิ่งอำนวยความ
สะดวกต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการทำวิจัย ควรมีการส่งเสริมให้มีการอบรม สัมมนา ประชุมปฏิบัติการอยู่เสมอ มีการนิเทศติดตาม
และร่วมแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องในการทำวิจัย และมีการเผยแพร่ผลงาน ของคณาจารย์ในโอกาสต่าง ๆ ตามความเหมาะสม มี
การกำหนดนโยบายพิจารณาให้ความดีความชอบ มีการเชิญวิทยากรให้ความรู้เรื่องการทำวิจัย และมีการคัดเลือกคณาจารย์ผู้
มีผลงานดีเด่น เป็นผู้นำทางด้านวิชาการ และ ยกย่อง เช่น   ให้เกียรติบัตร หรือประกาศเกียรติคุณ  

 
คำสำคัญ : บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา, การส่งเสริมการทำวิจยัของคณาจารย ์
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การจัดการกลยุทธ์การตลาดสำหรับร้านกาแฟท้องถิ่นที่จำหน่ายในพื้นที่ 

อำเภอท่าตะเกียบ จังหวดัฉะเชิงเทรา 
Managing Marketing Strategies for Local Coffee Shops,  

Tha Takiab District, Chachoengsao Province 
 

สวิดี วัฒนะบุตร1* อุบลวดี โลสุ่วรรณ์2 ทัศนีย์ แก้วสมนึก 3 
Savidee Vatanabut1* Ubunvadee Losuwan2 Tassanee Kaewsomnuk3 

*1 2 3 สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
*1 2 3  Department of Office Management, Chachoengsao Vocational College, Institute of Vocational 

Education: Central Region 3 
  

บทคัดย่อ 
 

  การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การจัดการกลยุทธ์การตลาดสำหรับร้านกาแฟท้องถิ่นที่จำหน่ายในพื้นที่อำเภอท่า
ตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 2) แนวทางการพัฒนาการจัดการกลยุทธ์การตลาดที่ผู้บริโภคให้ข้อเสนอแนะ การวิจัยนี้เป็นแบบ
วิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนผู้บริโภคกาแฟ จำนวน 330 ราย เลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัย พบว่า การจัดการกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับร้านกาแฟท้องถิ่นที่จำหน่ายในพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบ จังหวั ด
ฉะเชิงเทรา โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.22  จำแนกรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการจดัการกล
ยุทธ์  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.52  ด้านการบริการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.49 และ
ด้านการส่งเสริมการตลาด  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.30  ส่วนแนวทางการพัฒนาการจัดการกลยุทธ์ จาก
ข้อเสนอแนะด้านผลิตภัณฑ์ เป็นด้านที่ผู้บริโภคแนะนำให้พัฒนา โดยให้มีการปรับปรุงรสสชาติให้เพิ่มความหวาน และใน
ภาพรวมให้การชื่นชอบในด้านการให้บริการของพนักงาน 
 

คำสำคัญ  :  การจัดการ, กลยุทธ์การตลาด, ร้านกาแฟท้องถิ่น 
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การศึกษาเว็บไซต์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในกลุ่มอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 
Study of a Website for Agritourism of the Bang Khla District Group, 

Chachoengsao Province 
 

ราชวัลลภ ลำพูน1* สุภาพ บุญมี2 ศศิราภัคญ์ วศิรวงศ์3 

Rachawanlop Lumpoon1* Supap Boonmee2 Sasiraphak Wasirawong3 
*1 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 

3สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
*1 2 Department of Business Computer, Chachoengsao Vocational College, Institute of Vocational 

Education: Central Region 3 
3 Department of Business Computer, Chachoengsao College of Agriculture and Technology, Institute of 

Vocational Education: Central Region 3 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัย เรื่อง การศึกษาเว็บไซต์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในกลุ่มอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงค์เพื่อ
นำเสนอผลการศึกษาการออกแบบเว็บไซต์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในกลุ่มอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้แนวคิด
เกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต์เป็นกรอบในการวิเคราะห์เว็บไซต์ประกอบประกอบด้วย 1) ประเด็นขนาดโครงสร้างหน้าเว็บ         
2) การออกแบบด้านโครงสร้างหน้าเว็บ 3) การออกแบบด้านเนวิเกชั่น 4) การออกแบบด้านสี 5) การออกแบบด้านตัวอกัษร 
6) การออกแบบด้านกราฟิก 7) การออกแบบด้านสื่อประสม 8) การออกแบบด้านสื่อปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร เป็นการวิจัย
เชิงคุณคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ที่ปรากฏบนเว็บไซต์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในกลุ่มอำเภอบาง
คล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 8 เว็บไซต์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเว็บไซต์ จำนวน 5 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินคุณภาพเว็บไซต์ ผลการวิจัย พบว่า 1) โครงสร้างหน้าเว็บส่วนใหญ่มีการตั้งค่าเว็บเพจให้
เหมาะสมกับหน้าจอขนาด 1024 x 768 พิกเซล 2) เว็บเพจมีลักษณะเป็นแนวตั้งและแบ่งเฟรมออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ (1) ส่วน
หัวเว็บ (2) เฟรมซ้าย (3) เฟรมขวา และ (4) ส่วนท้าย (Footer) 3) ระบบเนวิเกชั่น ส่วนใหญ่มักวางไว้บริเวณด้านบนของเว็บ
เพจ โดยมีลักษณะเป็นกราฟิกผสมกับตัวอักษร 4) สีหลักของเว็บไซต์พบว่ามีการใช้สี ประจำของธุรกิจเป็นสีหลักของเว็บไซต์
โดยมีการใช้ประมาณ 2- 3 สี 5) ตัวอักษรส่วนใหญ่ใช้ฟอนต์ Tahoma และมีสีเข้ม 7) ส่วนสื่อประสมมีการใช้ภาพเคลื่อนไหว
ประเภทแฟลชแอนิเมชั่น หรือกิฟต์แอมิเนชั่นและ8) คลิปวีดีโอมาประกอบบนหน้าเว็บไซต์ และธุรกิจอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวประเภทที่พักแรมและร้านอาหารมีการนำเว็บบอร์ดมาใช้เป็นสื่อปฏิสัมพันธ์บนเว็บไซต์ 
 
คำสำคัญ : ออกแบบเว็บไซต์, การท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
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ความสัมพันธ์ของสมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหมท่ี่มีผลต่อความสำเร็จในการทำงาน 
ของผู้ปฏิบัติงานทางด้านการเงินและบัญชีสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  

ในอำเภอเมืองหนองคาย  จังหวดัหนองคาย 
The Relationship Between the Modern Accounting Competence to Successful 

Financial Work and Accountants in the Local Administrative  
         Organization,  Mueang Nong Khai District, Nong Khai Province (เว้น 1 

บรรทัด 16 pt.) 
ธราวรินทร์ เทือกประเสริฐ1* จิราพร จังพล2 สุวนันท์ ปานพิมพ์3  พัณณิตา หอมเย็น4   

Phornthip Thuakprasert1* Jiraporn Changpo 2 Suvanan Panpim3 Phannita Homyen4   
*1 2 3 4 สาขาวิชาการบัญชี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

*1 2 3 4 Department of Accounting, Institute of Vocational Education: Northeastern Region 1 

    
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของสมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหม่ที่มีผลต่อความสำเร็จในการ
ทำงานของผู้ปฏิบัติงานทางด้านการเงินและบัญชี  สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัด
หนองคาย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานทางด้านการเงินและบัญชี สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย จำนวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะ
ทางการบัญชีสมัยใหม่ที่มีผลต่อความสำเร็จในการทำงานและผู้ปฏิบัติงานทางด้านการเงินและบัญชี สังกัดองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ท่ีมีค่าความเชื่อมั่นรวมกันทั้งฉบับ 0.85 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า สมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหม่ในด้านการวางแผนและควบคุม
การเงิน, ด้านการตรวจสอบภายใน, ด้านการจัดทำและนำเสนอข้อมูลทางการบัญชีเพื่อใช้ในการตัดสินใจ, ด้านความรู้และ
ทักษะด้านบัญชี, ด้านจริยธรรมในวิชาชีพ มีความสัมพันธ์ในทางบวกต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 
 
คำสำคัญ : สมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหม่, ความสำเร็จในการทำงาน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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การศึกษาความต้องการเปิดหลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิตหรือสายปฏิบัติการ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 
Study of a Need of Bachelor of Technology Program in Information 
Technology (Continuing Program) at Suphanburi Technical College 

 
เบ็ญจวรรณ์ บุญเสวตร1* 

Benjawan Boonsawet1* 
*1 สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบรุี สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคลาง 4 

*1 Department of Information Technology, Suphanburi Technical College, Institute of Vocational 
Education: Central Region 4 

  
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความต้องการเปิดหลักสูตรเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี  2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัย
เชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับ ปวส.1 และ ปวส.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 59 คน
โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
วิเคราะห์เนื ้อหาเชิงพรรณนาจากผู้มีส่วนเกี ่ยวข้อง จำนวน 20 คน ได้แก่ ตัวแทนภาครัฐ จำนวน 4 คน ตัวแทนสถาน
ประกอบการ จำนวน 6 คน และตัวแทนผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา และชุมชน จำนวน 10 คน ผลการวิจัย พบว่า 1) ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความต้องการเปิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิค
สุพรรณบุรี อยู ่ในระดับมาก (x̅=3.98, S.D.=0.53)  2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก (x̅=3.87, S.D.=0.71) พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าระดับความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมาก คือ
ด้านการประกอบอาชีพ (x̅=4.06, S.D.=0.55) ด้านภาพลักษณ์ของวิทยาลัยฯ (x̅=4.02, S.D.=0.45) ด้านหลักสูตร (ใหม่) 
(x̅=3.83, S.D.=0.73) และด้านเหตุผลส่วนตัว (x̅=3.57, S.D.=0.97) ตามลำดับ ส่วนผลการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
พบว่า เห็นด้วยกับการเปิดหลักสูตรดังกล่าว แต่ควรมีการประชุมปรึกษาหารือรวมกันให้มากขึ้น เพื่อหาแนวทางพัฒนา
หลักสูตร และหาทางออกเกี่ยวกับข้อจำกัดด้านบุคลากร สถานท่ี และสถานประกอบการ 
 
คำสำคัญ : ความต้องการเปิดหลักสูตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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กลยุทธก์ารบริหารจัดการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 

ของวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เพ่ือพฒันาศักยภาพสู่วิทยาลัยนวัตกรรม 
Invention and Innovation Management Strategies of Suratthani Technical 

College to Develop Potential to Become the College of Innovation 
 

สิรวิชญ์  ธนเศรษฐ์วงศ์1* 

Siravit Thanasetthawong1* 
*1 วิทยาลัยเทคนิคสรุาษฎร์ธานี สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 

*1 Suratthani Technical College, Institute of Vocational Education: Southern Region 1 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัย เรื่อง การสร้างการบริหารจัดการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เพื่อพัฒนาศักยภาพ
สู่วิทยาลัยนวัตกรรมนี้ ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ 2) สร้างและตรวจสอบคุณภาพกล
ยุทธ์ 3) ทดลองใช้กลยุทธ์ และ 4) ประเมินผลการใช้กลยุทธ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์
ธานี ปีการศึกษา 2562 จำนวน 144 คน ผู้ให้ข้อมูลในการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ 15 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการตรวจสอบ
คุณภาพของกลยุทธ์ 9 คน เครื่องมือท่ีใช้ในวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม แบบรายงานผลสัมฤทธ์ิ และ
แบบรายงานผล วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t-test ผลการวิจัย
พบว่า 1) สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหารจัดการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 
เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่วิทยาลัยนวัตกรรม จากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายใน สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์อยู่ใน
ระดับมาก และจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนสภาพที่พึงประสงค์โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก 2) การสร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เพื่อพัฒนา
ศักยภาพสู่วิทยาลัยนวัตกรรม ประกอบด้วย 5 ประเด็นกลยุทธ์ 14 กลยุทธ์ และผลตรวจสอบคุณภาพกลยุทธ์การบริหาร
จัดการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่วิทยาลัยนวัตกรรม ความเหมาะสม 
ความสอดคล้อง ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 3) การทดลองใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการ
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่วิทยาลัยนวัตกรรม ดำเนินการจำนวน 5 
ประเด็นกลยุทธ์ 14 กลยุทธ์ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก สำหรับประเด็นกลยุทธ์ที ่ 5 อยู่ในระดับมากที่สุด และ 4) การ
ประเมินผลการใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่
วิทยาลัยนวัตกรรม มีผลสัฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกรายการประเมิน และเมื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการใช้กล
ยุทธ์การบริหารจัดการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่วิทยาลัยนวัตกรรม 
ภาพรวมอยู่ในระดับดี 

 
คำสำคัญ : กลยุทธ์, การบริหารจัดการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม, วิทยาลัยนวัตกรรม 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒใินการอ่านและประเมินบทความวิจัย 
การประชุมวิชการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 5 

วันที่ 29-30 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ลำดับ รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ สังกัด 

1 ผศ.ดร.กัญฐณา  ดิษฐ์แก้ว มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก 
2 ดร.สมัพันธ์  จันด ี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
3 ดร.ปรัชญา  เพียสรุะ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
4 ดร.อนุชา  วัฒนาภา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
5 ดร.ธนธร  ทองสัมฤทธ์ิ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
6 ดร.พงษ์ยุทธ  จั่นทอง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
7 ดร.อัคครตัน์  พูลกระจ่าง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี
8 ดร.สามารถ  สว่างแจ้ง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
9 ดร.สดุจิต  หมั่นตะค ุ มหาวิทยาลยัราชภฎัหมู่บ้านจอมบึง 
10 ดร.สวนยี์  เสริมสุข มหาวิทยาลยัราชภฎัพิบูลสงคราม 
11 ดร.นพพร  สุขีวัฒน์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 
12 นายศิริ  จันบำรุง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
13 ดร.กิจจา  บานช่ืน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
14 ดร.อินดา  แตงอ่อน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 
15 ดร.อภญิญา  อยู่สำราญ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 
16 นายสมศักดิ์  บุญโพธ์ิ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 
17 ดร.ศรายุทธ  ทองอุทัย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 
18 นางกัณคริษฐา  แสวงกิจ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 
19 ดร.ชมพูนุช  บัวบังศร สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 
20 ดร.สมชาย  ธำรงสุข สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
21 ดร.ประทีป  ผลจันงาม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
22 นายสมคดิ  บุญเทวี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
23 ดร.วรวิทย ์ ศรตีระกูล สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
24 ดร.สุนทรผไท  จันทระ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
25 ดร.พัชร  อ่อนพรม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
26 ดร.ชุมสันติ  แสนทวีสุข สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 
27 ดร.วิบูลย์  พันธ์สะอาด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 
28 ดร.อนิรุทธ ์ จันทมูล สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 
29 ดร.พรชัย  สระศรีสุวรรณ ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 
30 ดร.สุธี  เสรมิสุข สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 
31 ดร.ศรัทธา  บุญรอด สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
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ลำดับ รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ สังกัด 
32 ดร.ฉัตรชนก  สายสุวรรณ สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 
33 ดร.ฐณิีวรรณ  วุฒิวิกัยการ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
34 ดร.สุพจน์  ทองเหลือง วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
35 ดร.ณัฐยา  สลับสม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 
36 ดร.แสนพล  กล่อมหอ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 
37 ดร.นภนต์  เกื้อน้อย วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 
38 ดร.บุญสืบ  โพธิ์ศร ี วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 
39 ดร.รวิกร  แสงชำน ิ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร ์
40 ดร.รุ่งทิวา  สลาตัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสรุินทร ์
41 ดร.ฤกษ์ชัย  ศรีสมบัต ิ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 
42 ดร.วรฑา  ไชยาสุวรรณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม ่
43 นายบุญลือ  ทองเกต ุ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบรุ ี
44 ดร.วิชัย  ช่ืนชาติ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบรุ ี
45 ดร.กิตติ  จันทรา วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบรุ ี
46 ดร.สรุินทร์  บุญสนอง วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
47 ดร.อัจรา  ธูปบูชากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บรุ ี
48 ดร.กำไร  จันทร์พรม วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 
49 นายจักรินทร์  คงสิบ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 
50 นายสัญญา  โพธิ์วงศ์ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 
51 ดร.กฤษณ  ทองคำ วิทยาลัยเทคนิคระยอง 
52 ดร.ยุวดี  ธรรมสุนา วิทยาลัยบรหิารธรุกิจและการท่องเที่ยวอุดรธาน ี
53 ดร.รุ่งสว่าง  บุญหนา วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 
54 ดร.รุ่งอรณุ  ประจักจิตร ์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 
55 ดร.วาสนา  ทองปาน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 
56 ดร.สมชาติ  บุญศร ี วิทยาลัยเทคนิคอตุสาหกรรมยานยนต ์
57 ดร.ภัทรฤทัย  เกณิกาสมานวรคุณ วิทยาลัยทองสุข 
58 น.ส.ประทิน  เลี่ยนจำรูญ วิทยาลัยเทคนิคพังงา 
59 ดร.อลงกรณ์  เลิศปัญญา วิทยาลัยเทคนิคบรุีรมัย ์
60 ดร.สรญา  เปรี้ยวประสิทธ์ิ วิทยาลัยพาณิชการธนบุร ี
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คณะกรรมการจัดทำรูปเล่ม Proceedings 
 

1. นายสมศักดิ์   บุญโพธ์ิ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 
2. นายศรายุทธ   ทองอุทัย รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 
3. นายจาตุรันต์  วัฒนประทีป รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 
4. นางกัณคริษฐา แสวงกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 
5. นายธีรวิทย ์ หทัยรัตนานนท ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา 
6. นางสุนารี  ขุนณรงค ์ ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบณัฑิต 
7. นางสาวกัญญ์ภัคญา อินนุรักษ์  ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 
7. นางเนาวรัตน ์ พัฒจันทร์หอม พนักงานราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 
8. นางสาววันทนา พุ่มอำนวย พนักงานราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 
9. นายวิฑูรย์  นุชประเสริฐ พนักงานราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 
10. นางสาวกนกพร สิทธิกรโสมนัส พนักงานราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 
11. นางสาวรุ่งรัตน ์ ยิ้มย่อง พนักงานราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 
12. นางสาวสุภาวด ี จันทร์คง พนักงานราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 
13. นายพีระวัฒน ์ คำผม พนักงานจ้างเหมาบริการ 

วัันท่ี่� 29 - 30 ตุุลาคม 2564 ผ่่านส่ื่�ออิเล็กที่รอนิกส์ื่216
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การประชุุมวิิชุาการเทคโนโลยีีและนวัิตกรรมอาชีุวิศึึกษา ระดัับชุาติ ครั�งที� 5
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