
รายชื่อผู้นำเสนอบทความ การประชมุวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร 
ครั้งท่ี 6 

“งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพฒันาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน” 
วันศุกร์ท่ี 20 ธันวาคม 2562  

ณ อาคารนวัตกรรมการศึกษา (อาคาร 46) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
ห้องครุร่มสัก 1 ชั้น 3 (รหสั PHN สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

ลำดับ รหัส ชื่อบทความ ผู้เขยีนบทความ 
1 PHN01 ผลการใช้แอพลิเคช่ัน Quiz Your English รายวิชาภาษาอังกฤษ

สำหรับครุสังคม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
คุณศรวัส ศริ ิ

2 PHN02 การเปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาช้ันปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
และนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ตาก 

คุณกรรณิกา เครือทนุ 

3 PHN03 An Error Analysis of English Usage on English Signs for 
Informational Purpose at Public Places in Tak District, 
Tak Province 

คุณศุภณิตา พงศ์สุวรรณ  
คุณพิมพ์พิชญา จันทร์ชะอุ่ม 
และคุณเอวารีสโต คลอดิโอ 
เมอคาโด 

4 PHN04 การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยการจัดการ
เรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้คอนสตรัคติวิสต์สำหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ 

คุณโกมินทร ์บุญชู 

5 PHN05 การออกแบบและพัฒนาชุดทำงานจากผ้าขาวม้า อย่างมีส่วน
ร่วมกับชุมชน กลุ่มทอผ้าบ้านใหม่ศรีอุบล ตำบลนิคมทุ่งโพธ์ิ
ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร 

คุณพจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ 
คุณอำไพ แสงจันทร์ไทย  
คุณณัฐธิกานต์ ป่ินจุไร  
คุณพบพร เอ่ียมใส  
และคุณธนกิจ โคกทอง

6 PHN06 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทประดับ
ตกแต่ง จากทุนทางมรดกวัฒนธรรมอุทยานประวัติศาสตร์
กำแพงเพชรอย่างมีส่วนร่วม 

คุณพจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ 
และคุณอำไพ แสงจันทร์ไทย 

7 PHN07 การบริหารและการบริการในภาครัฐ: รัฐบาลดิจิทัล คุณปุณณดา ทรงอิทธิสุข 



ลำดับ รหัส ชื่อบทความ ผู้เขยีนบทความ 
8 PHN08 การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกสก์ารเพาะปลูกมันสำปะหลังด้วย

ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม กรณีศึกษา ตำบลวังควง อำเภอพราน
กระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 

คุณธัชชัย ช่อพฤกษา 
คุณเบญจรัตน์ จิ๋วนารายณ์ 
และคุณธิดารัตน์ รักพ่วง 

9 PHN09 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียนกับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน วิชาหลักการบัญชีของนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

คุณวรางค์ รามบุตร 

10 PHN10 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาใน
จังหวัดกำแพงเพชร 

คุณมัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล 
และคุณราตรี โพธ์ิระวัช

11 PHN11 ผลการนวดและการประคบด้วยสมุนไพรที่มต่ีอสุขภาพผู้สูงอายุ
ในจังหวัดกำแพงเพชร 

คุณมัณฑนา จริยรัตนไพศาล 
และคุณราตรี โพธ์ิระวัช 

12 PHN12 สภาพ ปัญหา ความต้องการ และปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการ
การดูแลสุขภาพในชุมชนของชุมชนในพ้ืนที่บริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร : กรณีศึกษาตำบลท่าขุนราม 
อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 

คุณราตรี โพธ์ิระวัช  
และคุณมณัฑนา จริยรัตน์
ไพศาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
ห้องครุร่มสัก 1 ชั้น 3 (รหสั PHP สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

ลำดับ รหัส ชื่อบทความ ผู้เขยีนบทความ 
1 PHP01 การจัดการด้านอาหารเพาะเลี้ยงกวางเชิงพาณิชย์ของ

ผู้ประกอบการในเขตภาคเหนือ
คุณสุพรรัตน์ ทองฟัก  
และคุณคชรัตน์ ทองฟัก

2 PHP02 การศึกษาความเสี่ยงในโซ่อุปทานของข้าวหอมนิลปลอดภัยใน
จังหวัดพิษณุโลก 

คุณปวีรัฐ ภักดีณรงค์  
และคุณสุพรรตัน์ ทองฟัก

3 PHP03 ระดับความต้องการพัฒนาผู้ประกอบการบ้านนกแอ่นในจงัหวัด
กระบ่ี 

คุณโพยมพร รกัษาชล  
คุณวไลพร สุขสมภักด์ิ  
คุณเย็นจิต นาคพุ่ม  
คุณวิไลลักษณ ์วงสุวรรณ์ 
และคุณธีรพร ปริญญากร

4 PHP04 ประสิทธิผลของการนำระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์มาใช้ในการ
เรียนการสอนแบบผสมผสาน ศูนย์การเรียนเซนต์ยอห์บอสโก 
กรุงเทพมหานคร 

คุณพัฒนา เหลา่วิศาลสุวรรณ 
และคุณศิธาชัย ศรีอุดม 

5 PHP05 จิตวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต 
(วิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

คุณพรพิมล เฉลิมมีประเสริฐ 
และคุณมานพ เกตุเมฆ

6 PHP06 อิทธิพลของเฟซบุ๊กในการสรา้งแรงจูงใจในการเรียนรู้ของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวังพิกุลวิทย
ศึกษา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

คุณวิภานันท์ ภวพัทธ์  
และคุณรัตน์ชนก พราหมณ์ศริิ

7 PHP07 การศึกษาสภาพการดำเนินงานตามแนวทางชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2

คุณกาญจนา วันเสน 

8 PHP08 แนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่นระดับ
มัธยมศึกษาของสถานศึกษา จังหวัดพิษณุโลก และเพชรบูรณ์

คุณวิมลนุช จำนงพิศ  
และคุณประวัติ ยงบุตร

9 PHP09 การพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้สำหรับการใช้เครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นสูง: เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง
ด้วยเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ต

คุณฐานิดา คำจัตุรัส  
คุณธนสาร เพ็งพุ่ม  
และคุณอนงศ์ ศรีโสภา

10 PHP10 ทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารของนักศึกษา
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

คุณชูเกียรติ เต็งไตรสรณ์  
คุณประภาพรรณ รักเลี้ยง 
และคุณวัชระพงษ์ หนูเมือง 

11 PHP11 รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อ
ความได้เปรียบทางการตลาดของธุรกิจแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร 

คุณเนตรนภางค์ ทองศรี  
และคุณกานต์ธีรา โพธ์ิปาน 

12 PHP12 การยกระดับผลิตภัณฑ์โอทอปน้ำพริกพ่ออนงค์ โดยใช้แนวคิด
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค (4C’s)

คุณสุภาสพงษ์ รู้ทำนอง 

  



การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
ห้องครุร่มสัก 1 ชั้น 3 (รหสั PHC สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

ลำดับ รหัส ชื่อบทความ ผู้เขยีนบทความ 
1 PHC01 ปัจจัยที่มีผลต่อการธำรงรักษาพนักงานให้คงอยู่ของโรงแรมแห่ง

หน่ึงในจังหวัดพิษณุโลก 
คุณนิตยา สิงห์ลอ  
คุณจิราพร เสาวรส  
คุณพรพิมล เพ่ิมทรัพย์  
คุณสุชานันท์ ไฝทอง  
คุณสิทธิชัย ลำดวน  
และคุณณภัทร วุฒธะพันธ์

2 PHC02 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานเอกชนแห่ง
หน่ึงในจังหวัดพิษณุโลก 

คุณสุมิตรา เจริญผล  
คุณจรรยา ธูปกลิ่น  
คุณจีระนัน อ่อนใจ  
คุณชนิสรา โพธ์ิคง  
คุณเสาวลักษณ์ สุขม่วง  
และคุณณภัทร วุฒธะพันธ์ 

3 PHC03 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการตำรวจภูธร เมืองพิษณุโลก 

คุณอรปภา มั่นคง  
คุณสิโรศิณ ีศรเีมือง  
คุณจารุวรรณ ประถมเกตุ 
คุณพงศกร สิงหเดช  
คุณอรรถชัย แก้วทอง  
และคุณณภัทร วุฒธะพันธ์

4 PHC04 แนวทางพัฒนาการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารสว่น
จังหวัดกำแพงเพชร 

คุณวรรณลัย มหาสุวรรณ 

5 PHC05 แนวทางพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามัคคี อำเภอบึงสามัคคี 
จังหวัดกำแพงเพชร 

คุณสุนิชา ทาวงศ์ 

6 PHC06 ศึกษาต้นทุนและผลตอแทนจากการปลูกข้าวเจ้าพันธ์ุ กข29 
(ชัยนาท 80) ในเขตพ้ืนที่หมู่ที่ 4 บ้านไร่สุขมุ ตำบลห้วยย้ัง 
อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 

คุณศิริพร โสมคำภา  
คุณกาญจนา วงค์หมื่น  
คุณเกวลี พันธ์ุบัว  
คุณสิริกุล จันทิมา  
และคุณเกศสุดา แก่นจันทร ์

7 PHC07 การศึกษาต้นทุนการปลูกกล้วยน้ำว้า ในเขตพ้ืนที่ ตำบลทรง
ธรรม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 

คุณศิริพร โสมคำภา  
คุณสรัสวันต์ แก้วมุกดา  
คุณปวีณา สวนจันทร์  
คุณธัญญารัตน์ เมืองนาคิน 
และคุณศันศนีย์  ม่วงแท้ 



ลำดับ รหัส ชื่อบทความ ผู้เขยีนบทความ 
8 PHC08 ผลตอบแทนจากการเลี้ยงสุกร บ้านนานอก ตำบลวังควง อำเภอ

พรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 
คุณศิริพร โสมคำภา  
คุณพรนภา ว่องวิการณ์  
คุณชนม์นิภา ยาหอม  
คุณจันทิมา โยธะการี  
คุณกชกร คำเนตร  
และคุณณฐัสุภา ประทิน 

9 PHC09 ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกส้มของเกษตรกรสวนส้ม อำเภอ
คลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 

คุณประพล จติคติ  
คุณจารุวรรณ อ่ิมสุวรรณ 
คุณสุพัตรา บัวประเสริฐ  
คุณสุนิษา บางทอง  
คุณพัชรินญา จันธง  
และคุณพรพรรณณี คม
ประหลาด 

10 PHC10 แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน
จังหวัดกำแพงเพชร 

คุณวรางคณา ศรีสวัสด์ิ 

11 PHC11 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากเศษยางพารา กลุ่มเย็บผ้าเครื่อง
นอนยางพารา ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัด
กำแพงเพชร 

คุณณัฐพร ยมรัตน์  
คุณพจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ 
และคุณอำไพ แสงจันทร์ไทย

12 PHC12 การออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากวัสดุไวนิลเหลือใช้ คุณปฏิภาณ จุ๋ยเกตุ  
คุณอำไพ แสงจันทร์ไทย 
และคุณพจน์ธรรม ณรงค์วิทย์

13 PHC13 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอจากผ้าปักชาวเขาเมี่ยน อำเภอ
คลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 

คุณพิชญะ อินตาโสภี  
คุณพบพร เอ่ืยมใส  
และคุณธนกิจ โคกทอง 

14 PHC14 พฤติกรรมการป้องกันตัวเองจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์
ชองนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพฃร 

คุณพนิดา ใจแก้วทิ  
คุณสินี หอมร่ืน  
คุณชนิตา หวานชิต  
และคุณมณัฑนา จริยรัตน์
ไพศาล 

15 PHC15 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหน่ึงใน
จังหวัดกำแพงเพชร 

คุณพรพิมล ช้างเนียม  
คุณณัฐริกา หอมร่ืน  
คุณชลธิชา ดัชถุยาวัตร  
และคุณพิมลพรรณ ดีเมฆ



ลำดับ รหัส ชื่อบทความ ผู้เขยีนบทความ 
16 PHC16 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุ่น จังหวัดกำแพงเพชร คุณวันดี ราชทรัพย์  

คุณน้ำเพชร ประพฤติถ้อย 
คุณอมรรัตน์ ทองพิจิตร  
และคุณพิมลพรรณ ดีเมฆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
ห้องครุร่มสัก 1 ชั้น 3 (รหสั PHY สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

ลำดับ รหัส ชื่อบทความ ผู้เขยีนบทความ 
1 PHY01 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการทอผ้าชนเผ่าม้งด้วยใยกัญชง 

สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอพบพระ 
จังหวัดตาก 

คุณสาธนี พรมวงศ์  
คุณระพินทร์ โพธ์ิศรี  
และคุณวจี ปัญญาใส

2 PHY02 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาหลักการตลาด โดย
ใช้การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง 

คุณรัตนา สาระคำ  
คุณณัฏฐชัย จนัทชุม  
และคุณภูษิต บุญทองเถิง 

3 PHY03 การศึกษาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 

คุณนพพร กลิน่เจริญ  
และคุณสมหมาย อ่ำดอน
กลอย 

4 PHY04 การศึกษาการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
คุณภาพนักเรียน ในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทยั เขต 2

คุณตุลา สุขสัมพันธ์ 

5 PHY05 ศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39 

คุณศศิธร พงษเ์พ็ง  
และคุณสมหมาย อ่ำดอน
กลอย 

6 PHY06 การศึกษาปัญหาการบริหารงานบุคลากรในสังกัด สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

คุณเยาวรัตน์ ช่ืนพุก 

7 PHY07 การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่              
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

คุณวิไล อ่อนตานา  
และคุณสมหมาย อ่ำดอน
กลอย 

8 PHY08 การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในภาคเหนือ

คุณปิยะนาถ ไชยวุฒิ  
และคุณณิรดา เวชญาลักษณ์

9 PHY09 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตำบลนครชุม อำเภอเมือง
กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 

คุณศิริพร โสมคำภา  
คุณวิไลวรรณ สิงห์วี  
คุณศุภิสรา เมฆโต  
คุณชลธิชา กล้วยตระกูล 
และคุณผไทมาส คงเมือง

10 PHY10 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินของผู้สูงอายุในเขต
จังหวัดกำแพงเพชร 

คุณอนันธิตรา ดอนบันเทา 
คุณรุ่งทิวา เถื่อนพ่วง  
คุณกฤติยาภรณ์ ผลไม้  
คุณณัฐพล กาฬภักดี  
และคุณสุชาดา มารศรี



ลำดับ รหัส ชื่อบทความ ผู้เขยีนบทความ 
11 PHY11 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่าน

ระบบ Mobile Banking Application ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

คุณอนันธิตรา ดอนบันเทา 
คุณวชิรากร วังภูงา  
คุณวารุณี มีมขุ  
และคุณจตุรพร เสือสูงเนิน

12 PHY12 ความสำคัญของปัจจัยทัศนคติ แรงจูงใจ และส่วนประสมทาง
การตลาดของนักศึกษาที่บริโภคชานมไข่มุกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 

คุณประจักษ์ กึกก้อง  
คุณนันท์ธณปกรณ์ แสงสม 
คุณปนัดดา ป่ินโตนด  
คุณปฏิภาน อภิชัยนภากุล 
และคุณนครินทร์ นามบุตร

13 PHY13 การประเมินคุณภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัด
กำแพงเพชร สาขาคลองขลุง

คุณสมคิด เพชรประดับ 

14 PHY14 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบกลุ่มร่วมมือ (STAD) โดยใช้
นิทานพ้ืนบ้าน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะด้าน
การอ่าน และนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
4 

คุณปรียาลัย นุตาลัย  
คุณรัตติยากร พุฒตาล  
คุณรัตวรรณ ธรรมเชียง  
คุณอังคณา พรมจันทร ์ 
คุณอัษฎาพร สายรุ้ง  
และคุณวชิระ วิชชุวรนันท์

15 PHY15 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะความเข้าใจใน
ความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้าม
วัฒนธรรม ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษา ปีที่ 2 ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค LT ประกอบสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

คุณออมฤทัย โอชา  
คุณกนกวรรณ พุ่มชา  
คุณมันทนา จนัทร์อิน  
คุณนันทวรรณ โพธ์ิแสง  
คุณชนม์นิภา บุญเจ๊ก  
และคุณวชิระ วิชชุวรนันท์ 

16 PHY16 แนวทางการวางแผนการเงินของสมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ 
บ้านโคกหม้อ ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 

คุณวรรณพรรณ รักษ์ชน  
คุณอรอนงค์ วงค์เมืองคำ 
คุณภาวิณี อุดมนาค  
คุณสริสตา โปทาเมือง  
และคุณนิสา อินทพงษ์ 

 

  


