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คำนิยม 

ก

 ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนใหมีความรูความสามารถ เพ่ือรับใช

ทองถิ่นและสังคม ตลอดระยะเวลา 77 ป ที่ผานมา มหาวิทยาลัยยึดม่ันในการจัดการศึกษาที่เนนคุณภาพภายใต

ปรัชญา “การศึกษาสรางคน คิดคนภูมิปญญา พัฒนาทองถิ่น” และมีวิสัยทัศน คือ “เปนมหาวิทยาลัย 

เพื่อการพัฒนาทองถ่ินอยางย่ังยืน ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคูคุณธรรม พัฒนาองคความรู ภูมิปญญาสูสากล”  

ซึ่งดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตจะสำเร็จการศึกษาไดจะตองทำวิจัยเปน และงานวิจัยนั้นจะตองเปนประโยชน 

ตอทองถิ่นและสังคม ไมวาจะเปนวิทยานิพนธหรือภาคนิพนธ  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดสงเสริม สนับสนุน และกระตุนใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเล็งเห็น

ความสำคัญของการทำวิทยานิพนธ และมีแรงจูงใจในการสรางสรรควิทยานิพนธใหมีคุณภาพและมาตรฐาน  

จึงกำหนดใหมีการมอบรางวัลวิทยานิพนธดี/ดีเดนข้ึน ซึ่งไดดำเนินการอยางตอเนื่องเปนประจำทุกป  

โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกจากวิทยานิพนธดี/ดีเดนของแตละสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระดับ

บัณฑิตศึกษา  

 ดังนั้น จึงขอแสดงความชื่นชมยินดีกับมหาบัณฑิตที่รักทุกทาน ที่มุงมั่น ตั้งใจ ทุมเทความพยายาม 

ในการศึกษาคนควาตามกระบวนการของการวิจัย เพ่ือมุงใหไดผลงานวิทยานิพนธที่มีคุณคา และไดรับรางวัล

วทิยานพินธด/ีดเีดนจากมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม ตองขอขอบคณุคณาจารยทกุทานทีส่อนในระดบับณัฑติศกึษา 

ที่ใหความรูแกนักศึกษาโดยเฉพาะอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่มีบทบาทสำคัญมากตอความสำเร็จของนักศึกษา 

จากการที่ทานไดอุทิศเวลา ชวยเหลือ ใหคำแนะนำ และตรวจสอบความถูกตองของการวิจัยจนบรรลุผล 

 ทายที่สุดนี้ ขอพลานุภาพแหงความดีงาม โปรดบันดาลใหคณาจารยและนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา 
ในระดับบัณฑิตศึกษาทุกทานประสบความเจริญรุงเรืองทั้งชีวิตสวนตัวและการงาน จงมีความสุขสวัสดีโดยทั่วกัน 

 
 

 

 

   (ผูชวยศาสตราจารยสมเดช  นิลพันธุ) 

   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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หนังสือเลมน้ีเปนการรวบรวม “วิทยานิพนธดี/ดีเดน และบทคัดยอวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ/การคนควา

อิสระ ประจำป พ.ศ. 2557” ของนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม นับไดวาเปนหนังสือที่มีคุณคา ทั้งนี้เพราะผลงานวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ/การคนควาอิสระ  

จะบรรลุผลออกมาเปนงานวิจัยที่สมบูรณได จะตองอาศัยพลังความคิด การวางแผน ลงมือทำ ดวยความมุงมั่น 

ขยัน อดทน ตั้งใจ ทุมเทความพยายามในการศึกษาคนควาตามกระบวนการของการวิจัย เพ่ือมุงสรางสรรคใหได 

ผลงานที่ภาคภูมิชิ้นหนึ่งในการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

สำนักงานบัณฑิตศึกษา ไดจัดทำหนังสือ “วิทยานิพนธดี/ดีเดน และบทคัดยอวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ/ 

การคนควาอิสระ ประจำป พ.ศ. 2557” และไดดำเนินการผลิตมาอยางตอเน่ืองทุกป โดยเนื้อหาประกอบดวย  

2 สวน ไดแก 1) สวนวิทยานิพนธดี/ดีเดน และ 2) บทคัดยอวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ/การคนควาอิสระ 

ของผูสำเร็จการศึกษา ประจำป พ.ศ. 2557 

ในป พ.ศ. 2557 มีการคัดเลือกวิทยานิพนธเพ่ือรับรางวัลจากผูท่ีสำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2557 มีวิทยานิพนธ 

ที่ไดรับรางวัลระดับดีเดน จำนวน 2 เร่ือง และระดับดี จำนวน 12 เรื่อง จาก 7 สาขาวิชา วัตถุประสงคหลัก 

ของหนังสือเลมน้ีนอกจากการเผยแพรงานวิจัยของนักศึกษาแลว ยังเปนการแสดงความยินดีกับผูสำเร็จการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา และผูไดรับรางวัลวิทยานิพนธดี/ดีเดน อีกดวย 

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประธานหลักสูตร อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ/

การคนควาอิสระ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณาจารย คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกวิทยานิพนธเพื่อ 

รับรางวัลวิทยานิพนธดี/ดีเดน ผูทรงคุณวุฒิทุกทานท่ีรวมสรางความเขมแข็งทางวิชาการใหกับนักศึกษาระดับ 

บัณฑิตศึกษา ไดสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ/การคนควาอิสระที่มีคุณคา และหวังเปนอยางยิ่งวา 

หนังสือเลมน้ีจะเปนประโยชนตอผูอานทุกทาน เพ่ือนำแนวคิดตาง ๆ ไปพัฒนาหรือประยุกตใชในการพัฒนา 

หนวยงาน ทองถิ่น และสังคมตอไป 

 

 
 

                                               

(อาจารย ดร.พิชญาภา  ยืนยาว) 
ผูอำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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 2. รูปแบบวัฒนธรรมองคกรที่สงผลตอการจัดการความรูของสถานศึกษา 
  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
   ผูวิจัย  ราเชนทร  แกวพิทักษ.................................................................................... 
 3. พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการจัดบริการแนะแนวของโรงเรียน 
  เฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทางการไดยิน กลุมสถานศกึษา กลุม 1 
  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   ผูวิจัย  วัลลี  จันทรแจง............................................................................................. 
  4. การปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการ 
  ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
   ผูวิจัย  กมลวรรณ  บุญมาก...................................................................................... 
 5. การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
   ผูวิจัย  พิชญสนิี  จิตตวองไว..................................................................................... 
 6. พฤติกรรมผูนำของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ 
  นักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
   ผูวิจัย  ดุษฎี ศรีจำปา................................................................................................ 
 7. วัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สงผลตอการเปนองคกรแหง 
  การเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรสาคร 
   ผูวิจัย  ณัฐพงศ  ชนะสุข........................................................................................... 
 8. การบริหารเชิงกลยุทธที่สงผลตอการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคกลางตอนลาง 2 
   ผูวิจัย  ณัฏฐนันท  พิทยะภัทร................................................................................... 
 9. สุขภาพองคการที่สงผลตอคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที ่
  จดัการเรยีนการสอนเดก็ท่ีมคีวามบกพรองทางสติปญญา  สงักดัสำนกับรหิารงานการศกึษาพเิศษ 
   ผูวิจัย  วรรณพิมพ  หนูมงกุฏ....................................................................................   
 10. พฤติกรรมการนิเทศของผูบรหิารที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู   
  ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา  
  สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
   ผูวิจัย  วราภรณ  เมฆขาว......................................................................................... 
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 11. การบริหารงานวิชาการที่สงผลตอการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   
  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
   ผูวิจัย  ชณัญชิดา  พุมดียิ่ง........................................................................................   
 12. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สงผลตอความผูกพันตอองคกรในโรงเรียน 
  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
   ผูวิจัย  นภัสนันท  นิลบุตร........................................................................................   
 13. สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการเปนองคกรแหง 
  การเรียนรูของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
   ผูวิจัย  ปารุดา  สระทองจันทร.................................................................................   
 14. บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สงผลตอการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
  ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
   ผูวิจัย  รื่นรมย  ทิพยวิมล.........................................................................................   
 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
 1. การสรางสื่อประสมเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคในการออกแบบเทียนแฟนซี 
  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
   ผูวิจัย  ภาวศุทธิ  ดวงหอม........................................................................................   
 2. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน 
   ผูวิจัย  สิริรัตน  แพงเทียน........................................................................................  
 3. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเว็บตามแนวทฤษฎีการสรางความรู 
  ดวยตนเองโดยการสรางสรรคชิ้นงานเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค  
  สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่  6 
   ผูวิจัย นิชฌาน  โพธิ์วัฒนะชัย...................................................................................    
 4. ทักษะการแกปญหาและทักษะกระบวนการกลุมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเรื่องภูมิปญญาทองถิ่น 
   ผูวิจัย  นิต  สุวรรณเนตร..........................................................................................    
 5. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
  โดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน 
   ผูวิจัย โสภินทร  อุมาบล...........................................................................................    
 6. การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียน 
  ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน 
   ผูวิจัย พฤกษา  ปญญาธงชัย.....................................................................................    
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 7. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชรูปแบบการเรียนการสอน 
  แบบสืบสาะหาความรู 
   ผูวิจัย จีรณัฐ ทางมีศรี...............................................................................................  
 8. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทำงานของนักเรียน 
  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนโมเดลซิปปา 
   ผูวิจัย ธิดารัตน  เงินวิลัย...........................................................................................    
 9. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการจดัการเรียนการสอน 
  โดยใชปญหาเปนฐาน 
   ผูวิจัย นงนุช  ยืดเนื้อ.................................................................................................    
 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 1. การพัฒนาตะเกียงเปาแลนกึ่งอัตโนมัติเพื่อการผลิตในงานอุตสาหกรรมเครื่องประดับ  
   ผูวิจัย  ชาติชาย  คันธิก.............................................................................................  
 2. การพัฒนาเครื่องอบและหลอเหวี่ยงสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องประดับขนาดเล็ก 
   ผูวิจัย ปติพงค  ยิ้มเจริญ............................................................................................   
 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู 
 1. การพัฒนาแบบจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคซีเอ (CA) โดยใชแบบฝกทักษะ  
  ชุดชนิดของคำในภาษาไทย  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ดานการคิดวิเคราะห 
  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
   ผูวิจัย กิตติยา  สิงหโต...............................................................................................    
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  
 1. การพัฒนาบทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น เรื่อง สมโอ พืชเศรษฐกิจ อำเภอสามพราน 
  จังหวัดนครปฐม สำหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ  
  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
   ผูวิจัย ณัฏฐธีตา  มาลาพันธุ...................................................................................... 
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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา 
 1. ผลการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลของตำบลคลองเขิน 
  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม   
   ผูวิจัย ศิรินารถ  ศิริบรรจง........................................................................................  
 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 1. การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานเพื่อความเขาใจจากนิตยสารภาษาอังกฤษ 
  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดหนองเสือ (ประชาอุทิศ) จังหวัดราชบุรี 
   ผูวิจัย  มลทิชา  เกตุมณี............................................................................................  
 2. การพัฒนาคูมือภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวเชิงเกษตรสำหรับเจาบาน 
  ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
   ผูวิจัย  สุลีพร ศุภสิริวิทยา.........................................................................................  
 3. การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3  
  โดยใชหนังสือจัดระดับ  
   ผูวิจัย อัมพันธ  ดอกเตย...........................................................................................    
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
 1. ความสัมพันธระหวางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลกับความผูกพัน 
  ตอองคการของพนักงานธนาคารออมสินในจังหวัดนครปฐม 
   ผูวิจัย  บุศยา  นำเจริญลาภ......................................................................................   
 2. ความสัมพันธระหวางปจจัยครอบครัว ปจจัยแวดลอมกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
  ของบุคลากรสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี กรมการแพทยกระทรวงสาธารณสุข 
   ผูวิจัย  พัชรี  จันทรโพธิ์เตี้ย.......................................................................................    
 3. ความพรอมของบุคลากร บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพ่ือพัฒนาสูองคการแหงการเรียนรู 
   ผูวิจัย พรชนก  ปรัชญะนันท.....................................................................................  
 4. พฤติกรรมและสวนประสมการตลาดในการเลือกซื้อเสื้อผาสำหรับเด็กผานทางอินเทอรเน็ต 
   ผูวิจัย สรศักดิ์  แสงอินทร.........................................................................................   
 5. คุณภาพชีวิตของทหารกองประจำการในจังหวัดนครปฐม 
   ผูวิจัย  เสถียร เสถียรเงิน...........................................................................................   
 6. ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมองคกรกับประสิทธิผลในการทำงาน 
  ของบุคลากรกลุมงานบริหารทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 
   ผูวิจัย  คณิสร  พรไกรเนตร.......................................................................................   
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 7. ความสัมพันธระหวางความผูกพันในองคกรกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี 
  ของพนักงานองคการบริหารสวนตำบล ในอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
   ผูวิจัย  ปนัดดา  คีรินทร............................................................................................  
 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
 1. สภาพปญหาและแนวทางการดำเนินงานดานสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ 
  ขององคการบริหารสวนตำบลหวยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม  
   ผูวิจัย จุฑามาศ  แกวชื่นชัย.......................................................................................    
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