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ปรัชญา : เสรมิสรางนักวิจัยและงานวจิัยที่มีคุณภาพ

นําไปสูการใชประโยชน 

วสิัยทัศน :  เปนองคกรหลักที่มุงพัฒนางานวิจัยที่

สอดคลองกับการดํารงชีวติของภูมิภาคตะวันออก 

การประชุมวชิาการวจิัยรําไพพรรณ ีครัง้ที่ 9 

“การบูรณาการงานวิจัย  

เพื่อพัฒนาทองถิ่นอยางย่ังยืน” 
 

เม่ือวันที่ 19-20 ธันวาคม 2558 ที่ผานมา 
สถ าบัน วิ จั ยและพัฒนา มห า วิทยา ลั ย รา ชภั ฏ        
รําไพพรรณี จัดงานประชุมวิชาการวิจัยรําไพพรรณี 
ครั้งที่ 9 เรื่อง “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนา
ทองถิ่นอยางยั่ งยืน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ       
รําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี   

ในงานน้ีมีผูสนใจรวมนําเสนอผลงานเขารวม
นําเสนอทั้งส้ิน  

  .....อานตอหนา  



  

áËÅ�§à¼Âá¾Ã�§Ò¹ÇÔ Ñ̈Â 

¡ÒÃ»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃÃÐ´ÑºªÒµÔÃÒª¹¤ÃÔ¹·Ã�ÇÔ¨ÑÂáÅÐÇÔªÒ¡ÒÃ ¤ÃÑé§·Õè 8  

ËÑÇ¢�ÍàÃ×èÍ§ �75 »� ÃÒª¹¤ÃÔ¹·Ã�ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò·�Í§¶Ôè¹ÊÙ�ÊÒ¡Å 

 ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร กําหนดจัดการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
ราชนครินทรวิจัยและวิชาการ ครั้งที่ 8 หัวขอเรื่อง “75 ป ราชนครินทรวิจัยและพัฒนาทองถิ่นสูสากล” ในระหวาง
วันที่ 21-22 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชนครนิทร อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ในการน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ขอเชิญนักวิจัยเขารวมประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัย สามารถสงใบสมัครเขารวมการประชุมวิชาการฯ ไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ราชนครินทร ไดตั้งแตบัดน้ีจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2559 
 ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://research.rru.ac.th/ 

¢ÍàªÔà¢�ÒÃ�ÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁÇÔ Ñ̈ÂÊÑ¨Ã 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี

ขอเชิญคณาจารย บุคลากร ทุกคณะ 

เขารวมโครงการวิจัยสัญจร ครั้งที่ 2/2559 

วันที่ 27-28 มกราคม 2559 

สอบถามเพ่ิมเติมไดท่ี สถาบันวิจัยและพัฒนา 3515 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡ÒÃãª�â»Ãá¡ÃÁÍÑ¡¢ÃÒÇÔÊØ·¸Ôì 

“การใชโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ เพื่อใชในการตรวจสอบผลงานทางวิชาการ” 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ไดขออนุญาตใชโปรแกรมอักขราวิสุทธ์ิ ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อใชใน
การตรวจสอบการลอกเลียนงานวิจัย วรรณกรรม วิทยานิพนธ วารสารและเอกสารอิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ  

ทั้งน้ีขอเชิญชวนบุคลากร อาจารย นักศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ทุกทาน สามารถใชงานผานทาง
เว็บไซต http://plag.grad.chula.ac.th 

อน่ึง การใชงานโปรแกรมอักขราวิสุท ธ์ิ ผูใช งานแตละคนตองใช E-mail Account ที่ เปนของ
มหาวิทยาลัย “@rbru.ac.th” เทาน้ัน เชน yourname@rbru.ac.th 
 

“การตรวจคุณภาพรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ” 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ไดมีการกําหนดนโยบายการพัฒนาคณุภาพงานรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ  โดย
ไดมีการกําหนดให รายงานวิจัยฉบับสมบูรณทุกปงบประมาณ ตองผานการตรวจคุณภาพงานวิจัย จากผูทรงคุณวุฒิที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
 ซ่ึงนักวิจัย ตองดําเนินการสงรายงานวิจัย มาที่สถาบันวิจัยและพัฒนา กอนวันส้ินสุดระยะเวลาการรับทุนอยาง
นอย 1 เดือน โดยตองสงเอกสารมาที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ดังตอไปน้ี 
 1. รางรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ (ไมตองเขาเลม) จํานวน 3 เลม 
 2. ไฟลขอมูล (ราง) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ จํานวน 1 แผน 
 3. แบบฟอรมการสงรางรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ  (โดยตองตรวจสอบความคลายคลึงจากระบบ        
อักขราวิสุทธิ์  ตองมีความคลายไมเกิน 20 เปอรเซ็นต ผานทาง http://plag.grad.chula.ac.th/) 
 หลังจากผานการตรวจสอบคุณภาพรายงานวิจัยฉบับสมบูรณเรียบรอยแลว  นักวิจัยก็สามารถดําเนินการ

เบิกจายเงินงวดที่ 3 ตอไป   

 



เมื่อวันที่ 19-20 ธันวาคม 2558 ที่ผานมา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
จัดงานประชุมวิชาการวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 9 เรื่อง “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาทองถ่ินอยาง
ย่ังยืน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจารําไพพรรณี เน่ืองในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 111 ป 
ในป 2558 น้ี   

ภายในงานจัดกิจกรรม การบรรยายพิเศษจากผูทรงคุณวุฒิ คลินิกวิจัย นิทรรศการงานวิจัย และ
นิทรรศการผลงานวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี การนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย 
และภาคโปสเตอร โดยแยกตามสาขาทั้งสิ้น 3 สาขา ไดแก สาขาการศึกษา สาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร และสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

ในงานน้ีมีผูสนใจรวมนําเสนอผลงานเขารวมนําเสนอทั้งสิ้น 75 เรื่อง ผานการคัดเลือก 72 เรื่อง 
แบงเปนภาคบรรยาย 42 เรื่อง ภาคโปสเตอร 30 เรื่อง มีผูรวมงานวันที่ 19 ธันวาคม 2558 จํานวน 408 
คน และวันที่ 20 ธันวาคม 2558 จํานวน 251 คน  
 

 

   

การประชุม วิชาการวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 9 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 111 ป 

เรื่อง “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน” 
 

ภาพบรรยากาศการลงทะเบียน บรรยากาศการบรรยายพิเศษจากผูทรงคุณวุฒิ 

ผูทรงคุณวุฒบิรรยายพิเศษเรื่อง  
“การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมที่เปล่ียนไป (โลกาภิวัตน) กับการเจริญเติบโตของอาเซียน” 

: ศาสตราจารย ดร.ลิขิต ธีรเวคิน 
ราชบัณฑิตยสถาน 



  

บรรยากาศการนําเสนอผลงานวิจัยในภาคบรรยาย 
 

บรรยากาศการนําเสนอผลงานวิจัยในภาคโปสเตอร 
 

นักวิจัยผูมีผลงานวิจัยดีเดน ประจําป 2558 

อาจารยวิระ ศรีมาลา 
คณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

รักษาการผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
ถายภาพรวมกับนักวิจัย 

 

นิทรรศการผลงานวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 



 

  

 

 

 

 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีบทสังเคราะหงานวิจัยในสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่นาสนใจมาฝาก สําหรับฉบับนี้  เปน

งานวจัิยเรื่อง ผลสัมฤทธ์ิของการอานภาษาอังกฤษที่มีโครงสรางบทอานเชิงความเรยีง โดยการสรางแผนภาพลําดับความคิดใน

การวิเคราะหโครงสรางบทอาน โดย ผูชวยศาสตราจารยเกศนิ ีกูลพฤกษ ีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ซึ่งงานวจัิยนี้มีจุดประสงคเพื่อศกึษาความสามารถในการวเิคราะหโครงสรางบทอานเชิงความเรียงและเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของ

การอานภาษาอังกฤษโดยการสรางแผนภาพลําดับความคิดในการวิเคราะหโครงสรางบทอาน กลุมประชากรคือนักศึกษาชั้นปที่            

2 สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกจิ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จํานวน 52 คน ที่เรียนรายวิชา 

2022202: การเชื่อมโยงองคประกอบในการอาน ในภาคการศกึษาที่ 1 ปการศกึษา 2555   

การวจัิยนี้เปนการวจัิยเชงิทดลอง มีรูปแบบการวจัิยเปนการทดลองกลุมเดียว ดําเนินการทดสอบกอนเรียน

และหลังเรยีน (One Group Pretest – Posttest Design) เครื่องมือที่ใชในการวจัิยประกอบดวย 1) แผนการสอนอานโดย

การสรางแผนภาพลําดับความคิด 4 แผน 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการวเิคราะหโครงสรางบทอานเชิงความ

เรยีง 1 ฉบับ แบบปรนัยชนดิ 4 ตัวเลอืก จํานวน 40 ขอ ประกอบดวยบทอาน 4 ประเภท  

ไดแก  ประเภทแจกแจงรายละเอียด ประเภทเรียงเหตุการณตามเวลา  ประเภทแสดงเหตุและผล  และประเภทแสดงการเปรียบเทียบ   

3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของการอานภาษาอังกฤษแบบปรนัยชนดิ 4 ตัวเลอืก จํานวน 60 ขอ สถติทิี่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คา

รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชคา t-test (Dependent Samples) ในการทดสอบสมมุตฐิาน   

ผลการวจัิยพบวาความสามารถในการวเิคราะหโครงสรางบทอานเชงิความเรยีงกอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 และผลสัมฤทธิ์ของการอานภาษาอังกฤษผานเกณฑรอยละ 70 เม่ือพิจารณาโดยรวมทุกประเภท

ของบทอานและจําแนกแตละประเภท 

การเลือกวิธีสอนใหเหมาะสมกับผูเรียนเพื่อนํากลยุทธและทักษะการอานไปใชในการแสวงหาความรู และพัฒนาตนเองได

สอดคลองกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมเปนปจจัยสําคัญที่ผูสอนตองรับผิดชอบ และมีบทบาทไมเพียงแต

ถายทอดความรู แตยังตองชวยสรางฐานความรูและประสบการณใหผูเรยีนพรอม ๆ กับกระบวนการคิดอยางมีระบบ  

และม่ันใจวาสามารถนําความรูและประสบการณที่ไดรับไปใชไดจรงิเม่ือตองการ ผลการวจัิยพบวาความสามารถใน 

การวเิคราะหโครงสรางบทอานเชงิความเรยีงของนักศกึษาสาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกจิ ชัน้ปที่ 2 คณะมนุษยศาสตร  

และสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  (เกศนิ ี กูลพฤกษี และกรรณิการ  เผอืกนําผล, 2554)  ไมถึงเกณฑรอยละ 80 เม่ือ

พจิารณาโดยรวมทุกประเภทของบทอานและจําแนกรายประเภท (แจกแจงรายละเอียดเรียงเหตุการณตามลําดับเวลา แสดงเหตุและผล 

และแสดงการเปรยีบเทยีบ) เทคนิคการสรางแผนภาพลําดับความคิด เปนวิธีฝกการจัดระบบขอมูล ฝกคิด วิเคราะห จําแนกความคิด 

และเรยีบเรยีงขอมูลโดยเชื่อมโยงขอมูลในบทอานที่มีลักษณะโครงสรางขอเขียนเฉพาะแตละประเภทดวยการถายทอดสาระสําคัญลง

แผนภาพ ซึ่งชวยเพิ่มประสทิธภิาพในการอานไดอยางด ีสามารถเขาใจเนื้อหาไดงาย รวดเร็วและจดจําไดด ี 

นอกจากนี้การเรียนรูโครงสรางขอเขียนหรือบทอานที่ถูกสะสมไวในโครงสรางความรูจะชวยใหเขาใจและเรียนรูไดมากขึ้นถามี

ปรมิาณมาก สงผลใหการอานมีความหมายตอผูเรยีน เทคนิคการสรางแผนภาพจึงเปนแนวทางที่ผูวิจัยตองการนํามาใชพัฒนาคุณภาพ

ของนักศกึษาสาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกจิ ชั้นปที่ 2 ใหมีศักยภาพ ไมเพยีงแคตระหนักรูแตตองไดรับการฝกทักษะจนสามารถพรอมกาวสู

ตลาดแรงงานอยางม่ันใจในอนาคต 
 

ผูชวยศาสตราจารยเกศิน ี กูลพฤกษ ี

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 



ขอขอบคุณขอมูลจาก 

ผูชวยศาสตราจารยเกศนิ ี กูลพฤกษี 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
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