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สารจากอธิการบด ี

มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่

ได้รับความไว้วางใจจากสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย ให้ด าเนินการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
วิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ ๔๑ และนานาชาติครั้งที่ ๕ ในระหว่างวันที่ ๘ - ๙ 
ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การวิจัยเพื่อขับเคลื่อนไทยแลนด์ ๔.๐ และ Dr.Gatot Hari 
Priowirjanto, Director of SEAMEO Secretariat บรรยายพิเศษ เรื่อง Research Driven Globalization ซึ่ง
ได้รับความสนใจจาก ผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปเป็นจ านวนมาก 

ดิฉันในนามอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตระหนักและให้
ความส าคัญอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจะต้อง
ด าเนินการควบคู่กับการท าวิจัยให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่ความ
เป็นสากล ดังนั้น การจัดการประชุมวิชาการดังกล่าวจึงเป็นเครื่องแสดงถึงเจตนาอันแน่วแน่ที่มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างพื้นฐานการศึกษาและการวิจัยที่ดี เพื่อสนองต่อแนว
ทางการขับเคลื่อนการศึกษาไทย ๔.๐ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการจัดการประชุม
วิชาการ ผู้น าเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณค่า น าไปสู่การบูรณาการองค์ความรู้เพื่อประโยชน์แก่ประชาคมและ
ประเทศชาติสืบไป 

 

 

           (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบตัิ คชสิทธ์ิ) 

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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สารจากประธาน 

สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) 

 

ในนามของสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) กระผมขอขอบคุณ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่รับเป็นเจ้าภาพในการ
จัดการประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ 4/2559 รวมถึงการ
ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และการประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของปี 
พ.ศ.2559 ถือเป็นส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2560 ไปพร้อมๆ กัน 

ท้ายนี้ กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ อวยพรให้
ทุกท่านจงมีความสุข ความเจริญรุ่งเรือง และความก้าวหน้า ในชีวิตและหน้าที่การงาน เพ่ือช่วยกัน
พัฒนาบัณฑิตศึกษา ชาติบ้านเมือง และสังคมโลกสืบไป 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย แสงอินทร์ 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ประธาน 
สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย 

ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
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   สารจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยบัณฑิตวิทยาลัย ได้ด าเนินการจัดการประชุม

วิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑ และนานาชาติครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ ธันวาคม 
๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น ๕ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคคล
ต่างๆ ทั้งในและนอกแวดวงวิชาการเป็นจ านวนมาก โดยมีผู้ เข้าร่วมการประชุมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศ ร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ เร่ือง การวิจัยเพื่อขับเคลื่อนไทยแลนด์ ๔.๐ โดย
นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง 
Research Driven Globalization โดย Dr.Gatot Hari Priowirjanto, Director of SEAMEO Secretariat 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะหน่วยงานก ากับ
ควบคุมคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นก าลังส าคัญในการ
ขับเคลื่อน พัฒนา และผลักดันให้ผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ตระหนักและระลึกถึงความจ าเป็นในการร่วม
สร้างสรรค์และผลิตงานวิจัยที่มีคุณค่าเป็นประโยชน์สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสภาพการณ์ทางสังคมที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ดังนั้นการจัดการประชุมวิชาการฯ ดังกล่าวโดยบัณฑิตวิทยาลัยจึง
เปรียบเสมือนการสร้างเวทีแห่งโอกาสให้แก่ผู้ผลิตผลงานได้น าเสนอและแลกเปลี่ยนความหลากหลายขององค์
ความรู้ที่ค้นพบในศาสตร์ต่างๆ อาทิเช่น วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
บริหารธุรกิจ และศึกษาศาสตร์ แก่ผู้เข้าร่วมการประชุม 

กระผมในนามคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยฯ และสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย ที่มอบความไว้วางใจและ
สนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ และขอขอบคุณคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการฯ ผู้มีส่วน
เก่ียวข้องและให้การสนับสนุนทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 

 

 

     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร) 
      คณบดีบณัฑติวิทยาลัย 
        มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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สารบัญ 
 
รายการ หน้า 
สารจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
สารจากสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.)  
สารจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

 
การน าเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย 
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
  
โปรแกรมก้ากับตนเองร่วมกับการรับรู้ความสามารถตนเองในการควบคุมระดับน้้าตาลใน
เลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง 

1 

พรสวรรค์ อิมามี  ยุวดี รอดจากภัย  และนิภา มหารัชพงศ์  
  
ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพที่มีต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูง 

14 

อภิชัย คุณีพงษ ์ สุทธิดา ศิริจันทร์  สุภารัตน์ อัดฮาต  ชฏิญญา โสภารัตน์  
และสุพัตรา พรเมตตาประสิทธิ์ 

 

  
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือลดพฤติกรรมการเสพยาซ้้าของผู้เสพเมทแอมเฟตามีน 
ส าเนา นิลบรรพ์  บุญเรือง ศรีเหรัญ  และอุษา คงทอง 

26 

ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างแรงจูงใจในการป้องกันที่มีต่อพฤติกรรมการป้องกันการ
เกิดแผลที่เท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวาน อ้าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุร ี
สิริรัตน์ สถิตย์เสถียร  ยุวดี รอดจากภัย  และนิภา มหารัชพงศ์ 

41 

  
ผลของโปรแกรมสุขศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 อ้าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
ทรงพล ต่อนี 

49 

  
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู้ป่วยยาเสพติด
เด็กและรุ่น 
จรุณรักษ์ ยี่ภู่  บุญเรือง ศรีเหรัญ  และอุษา คงทอง 

60 
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กลุ่มวิทยาศาสตร์/เกษตรศาสตร์/สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี 
  
การพัฒนาระบบพัสดุ กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านอู่โลก อ้าเภอล้าดวน จังหวัดสุรินทร์  
เมธวัฒน์ อ่อนเรือง  และสาธิต แสงประดิษฐ์ 

1 

  
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการห้้าของด้วงเต่า 3 ชนิด ในการควบคุมเพลี้ยอ่อนถั่วด้วยชีว
วิธ ีAPHIS CRACCIVORA KOCH (HOMOPTERA: APHIDIDAE) 
ณฐพงศ์ เมธินธรังสรรค์  และดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์ 

10 

  
การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ กรณีศึกษา บริษัท น้อง
ปุ๊กเบเกอร์รี่ จ้ากัด  
ธนพร อัมพรโชติ  และศิริพรรณ เขื่อนข่ายแก้ว 

20 

  
การสร้างระบบการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า และบริหารจัดการลูกค้าส้าหรับธุรกิจให้บริการใน
การขอวีซ่า กรณีศึกษา บริษัทไชน่าทัวร์ จ้ากัด 
ชนากานต โอภาสสิริสุนทร  และศิริพรรณ เขื่อนขายแกว 

33 

  
การวิเคราะห์และพัฒนาระบบบริหารการขายสินค้าและสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา ร้าน
ขายสีพ่นรถยนต์ B.B Paint จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
ปิยะวรรณ ฤาไชยคาม  และสุตาภัทร ทิพย์รังศร 

43 

  
การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลการขายส้าหรับธุรกิจขายเสื้อผ้าออนไลน์ กรณีศึกษาบริษัท 
เลิฟชิคสไตล์ จ้ากัด  
ธนาภรณ์ กิจชูตระกูล  และศิริพรรณ เขื่อนข่ายแก้ว 

55 

  
 การพัฒนาระบบการวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในกระบวนการหมักคราฟท์เบียร์ 
สุทิน บุญกล้า  นิติการ นิ่มสุข  และศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์ 

66 

  
การศึกษาการพัฒนาทางสัณฐานและกายวิภาคของตาดอกชาน้้ามัน (Camellia 
oleifera Abel.) ในแปลงปลูกมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
นาถยา ทานามัง  สัณห์ ละอองศรี  และสุรีย์พร เจรียงประเสริฐ 

77 

  
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านภาวะโลกร้อนจากการปรับเปลี่ยนปัจจัยการ
เพาะเลี้ยงสาหร่าย  
ชุติมา คูเจริญ  ไพรัช อุศุภรัตน์  และหาญพล พ่ึงรัศมี 

88 
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การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์เพ่ือสอนภาษามือส้าหรับผู้พิการทางการได้ยิน 
ปิยนุช ทาค าสุข  และด ารงค์ฤทธิ์ วิบูลกิจธนากร 

100 

  
 การจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและควบคุมการผลิตของโรงงาน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ  
อลิสา พงศ์บุรีนนท์  วันชัย แหลมหลักสกุล  และวิชัย รุ่งเรืองอนันต์ 

113 

  
การประเมินความคุ้มค่าของระบบลดก้ามะถันในน้้ามันดีเซลของโรงกลั่นน้้ามันฝาง  
ภัทรพล ภัทรพัลลภ  และฐิติศักดิ์ บุญปราโมทย์ 

131 

  
การวางแผนติดตั้งคาปาซิเตอร์ที่เหมาะสมในระบบจ้าหน่ายไฟฟ้าโดยใช้องค์ความรู้ของ
ผู้เชี่ยวชาญ  
ลัดดาวัลย์ วงศ์สุคนธนิตย์  และคมสันติ์ ดาโรจน์ 

137 

  
การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของการพิมพ์ระบบออฟเซตลิโธกราฟี  
สิริญญา สินค้า  ไพรัช อุศุภรัตน์  และหาญพล พ่ึงรัศมี 

152 

  
ผลของดินตะกอนประปาต่อสมบัติของวัสดุกันซึมดินเหนียวบดอัดผสมกากของเสียชนิดต่างๆ 
อุษณีย์ โห่ศิริ  สุวิมล อัศวพิศิษฐ  และ รุ่งโรจน์ ปิยะภานุวัตน 

162 

  
การสร้างเว็บแอพพลิเคชั่น เพ่ือปรับปรุงกระบวนการติดตั้งโปรแกรมออนไลน์บนตู้เอทีเอ็ม 
เบญจวรรณ ศิลธรรม  สมภพ ตลับแก้ว  และชัชวาล ชินวิกยั 

171 

  
การออกแบบและสร้าง ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ือการประหยัดพลังงานและลด
ความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด กรณีศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
จุมพลภัทร์ สีทากุลเศรษฐ์  และด ารงค์ฤทธิ์ วิบูลกิจธนากร 

183 

  
ประเทศไทย 4.0 กับรูปแบบนวัตกรรมขององค์กรในความคงอยู่ของนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี 
วรรณไชย แปลกสกุล  บรรเทิง ศรีอาจ  ธวัชชัย นิมา  พรเทพ แก้วเชื้อ  
บุญเชิด ศิริยศ  สุตาภัทร จันทร์ประเสริฐ  นฤมล ตีระพัฒนเกียรติ  และภัทรพล ชุ่มมี 

194 

  
การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดการน้้าชลประทาน โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา
รังสิตเหนือ  
ฐิติวรรณ อินสาย  ธานินทร์ คงศิลา  และจ านงรักษ์ อุดมเศรษฐ์ 

202 
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ผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตของผักกาดหอมคอสในระบบ Nutrient Film 
Technique  
วรากร ดีน้อย  ปริชาติ ดิษฐกิจ  และสัจจา บรรจงศิริ 

209 

  
การตรวจพบอะแคนทามีบาจากตัวอย่างทรายและน้้าทะเลที่เก็บจากชายหาดในจังหวัดภูเก็ต  
จตุรงค์ รัตนวิจิตร  พรพรรณ พรหมสุววรณ  ศศิพิศย์ อ่วมใจหนัก  
และนฤมล บุญมั่น 

221 

  
การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนของการปลูกปาล์มน้้ามันกับการปลูกข้าวในจังหวัด
อุบลราชธานี  
วงศว์ัฒน์ เมืองพรหม  ปิติ กันตังกุล  และศานิต เก้าเอ้ียน 

233 

  
การพัฒนาระบบพจนานุกรมค้าศัพท์ภาษาอังกฤษอิเล็กทรอนิกส์ ส้าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ที่มีความบกพร่องทางสายตา 
ณัตตยา เอี่ยมคง และประภัสสร ข้องนอก 

245 

  
การศึกษาความรู้ ความตระหนัก การปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย
ของประชาชนในจังหวัดสระบุรี  
ธีระพงษ์ จองหยิน  นิสา พักวิไล  และวีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา 

253 

  
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบเอทานอลของผลโคลงเคลง  ส้าหรับใช้เป็น
อินดิเคเตอร์ในการไทเทรตกรด– เบส 
จิราพร ก าลังดี  วิทวัส มิ่งวานิช  นคร เนียมนนท์  และวิจิตรา เดือนฉาย 

268 

  
ปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนของผู้ปลูกข้าวนาปรังกับผู้ปลูกพืชไร่อายุสั้นใช้น้้าน้อย 
ในจังหวัดชัยภูมิ  
จุไรรัตน์ พงษ์พัว  ปิติ กันตังกุล  และศานิต เก้าเอ้ียน 

283 

  
พฤติกรรมก้าวร้าวของสุนัขจรจัดที่อาศัยในวัด เมืองเก่าเชียงใหม่  
จิรัชยา วิเศษโกมลมาศ  และนันทิยา อัจจิมารังษี 

296 
 
 

การสร้างเซลล์ไฟฟ้าจากเศษข้าว  
ทวีพงษ์ ต้นโนนเชียง  วสุ อินสาแล  และชัยรัตน์ หงษ์ทอง 

307 
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การประเมินค่าศักยภาพการเกิดก๊าซมีเทน (L0) และ ค่าคงที่อัตราการเกิดก๊าซมีเทน (k) 
โดยช่วงอายุของขยะที่แตกต่างกันที่สถานฝังกลบมูลฝอย จังหวัดสวรรณเขต ส.ป.ป.ลาว 
ภูค า นิราวรรณ  และชลอ จารุสุทธิรักษ์ 

314 

  
ความดีเด่นของลูกผสมข้ามระหว่างพันธุ์ในข้าวโพดหวาน 7 พันธุ์  
มณวิภา พลจักรี  ปราโมทย์ พรสุริยา  และประพฤติ พรหมสมบูรณ์ 

322 

  
การปรับปรุงกระบวนการให้บริการผู้ป่วยนอกโดยวิธีการจ้าลองสถานการณ์ กรณีศึกษา 
ศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์ 
ชลิดา ยังเพ็ง  ชัชวาล ชินวิกัย  และสมภพ ตลับแก้ว 

330 

  
การวัดความหนาของฟิล์มบางโลหะด้วยเทคนิคเอกซ์เรย์สเปคโตรสโคปีแบบกระจาย
พลังงาน 
วิรุฬห์ พรมมากุล  อดิศร บูรณวงศ์  สุรสิงห์ ไชยคุณ  และนิรันดร์ วิทิตอนันต์ 

344 

  
การประยุกต์เทคนิคการท้าเหมืองข้อมูลส้าหรับเว็บไซต์สินค้าชุมชน กรณีศึกษา : ชุมชน
บ้านใหม่สันติ ต้าบลมะเกลือใหม่ อ้าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  
ศุภสิทธิ์ สมศรีใส  สนั่น การค้า  และจงกล จันทร์เรือง 

359 

  
การศึกษาปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและความต้องการพัฒนาของ
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
พงศ์อมร คชศิลา  สุนทรี  จีนธรรม  และวินัย วีระวัฒนานนท์ 

375 

  
การบ้าบัดก๊าซจากการอบยางแท่ง STR20 ด้วยระบบดักจับแบบเปียกที่มีการไหลของ
อากาศท่ีเข้าบ้าบัดแบบ co-current 
พรรวิษา แกสมาน  สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์  และพนาลี ชีวกิดาการ 

391 

  
การพัฒนาระบบบริหารห้องเรียนผ่านทางอินเทอร์เน็ต 
ไชย มีหนองหว้า   

403 

  
ผลของสีตาข่ายพรางแสงต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตผักคะน้า 
นัฐวดี มงกุฎสุวรรณ์  ปริชาติ ดิษฐกิจ  และจรรยา สิงห์ค า 

419 

  
การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพ่ือลดการใช้สารเคมีปราบวัชพืชโดยใช้สารที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมของเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์  
ศศิธร แท่นทอง  และอัคกะบัทคาน ปาทาน 

432 
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ความรู้และพฤติกรรมการใช้เชื้อราบิวเวอเรีย บาสเซียนา (Beauveria bassiana) ในการ
ป้องกันก้าจัดแมลงศัตรูข้าวนาปีของสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
อาภัสสร ศรีสุภาพ  พรชุลีย์ นิลวิเศษ  และสมจิต โยธะคง 

442 

  
กลุ่มมนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์/บริหารธุรกิจ  
  
การแปลเรื่องสั้นจีนเป็นไทย : กรณีศึกษาปัญหาการแปลเรื่องสั้นของนิสิตสาขาภาษาจีน    
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ไพลิน มุนินทรวัฒน์ 

1 

  
แนวทางการจัดการกลยุทธ์ด้านอนุรักษ์อาชีพเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
ชุติมา พิทักษ์พล  และสมชาย คุ้มพูล 

12 

  
ระบบการวางแผนทรัพยากรในองค์กร ส้าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ณชญาภัส รอดประยูร 

27 

  
ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการผลการปฏิบัติงานของเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ 
ลือกฤต เพชรบดี   เกษมชาติ นเรศเสนีย์  และบุญเลิศ ไพรินทร์ 

39 

  
การประเมินผลการด้าเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
ในอ้าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
วิบาล ประสิทธิพันธ์ 

52 

  
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล 
อ้าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
เจษฎา มิ่งสมร  และกานต์ เสกขุนทด 

71 

  
กลยุทธ์การแข่งขันของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่องพีพีทีวี และสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่องวัน     
ภายใต้พันธมิตรธุรกิจไลน์ทีวีประเทศไทย 
โสภิดา ค าย่อย   และอรนุช เลิศจรรยารักษ์  

84 

  
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลใน อ้าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 
หัสมี อารีสมมาน  และกานต์ เสกขุนทด 

99 
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กฎแห่งกรรมในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผน 
ฐาปกณ์ อ่วมสถิตย์  และประภาษ เพ็งพุ่ม 

113 

  
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดและแรงจูงใจ 
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารญี่ปุ่นในย่านถนนสุขุมวิท 55 
คณินณัฐ จารุธรรม  และล่ าสัน เลิศกูลประหยัด 

130 

  
พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด(7Ps)ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม
(โชห่วย) 
สมพล  ทุ่งหว้า 

143 

  
การก้าหนดนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ฤทัยทิพย์ จันทร์สระแก้ว 

157 

  
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการบ้ารุงรักษาทวีผลเพื่อลดเวลาในการเปลี่ยนรุ่นการผลิตใน
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
ประเสริฐ ศรีทอง  และปิยฉัตร บูรวัฒน์ 

169 

  
สภาพแวดล้อมทางการเมืองที่มีผลต่อการสื่อสารทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีที่มา
จากทหาร 
กรกนก นิลด า 

178 

  
แนวทางการฟ้ืนฟูของธุรกิจโรงแรม 5 ดาวภายหลังเกิดวิกฤตทางการเมือง  
: บทเรียนจากการชุมนุมที่บริเวณแยกราชประสงค์ในปี 2553 
อธินุช ทองศรีนุช  และพรมิตร กุลกาลยืนยง 

192 

  
ค้าว่า ไป ที่ไม่ได้ไป การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางวากยสัมพันธ์และความหมายของค้า
ว่า ไป  ในสื่อสังคมออนไลน์ 
วรลักษณ์ วีระยุทธ 

201 

  
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า (7 C’s) ภายใตบ้ริบทความต้องการ
ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 
ประภาพร แก้วมุกดา  ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์   ธฤตวัน เจริญพร   ภูมิพัฒน์ มิ่งมาลัยรักษ์ 

217 
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ชุดโครงการความหลากหลายของข้าวพื้นเมืองภาคเหนือ กรณีพ้ืนที่จังหวัดก้าแพงเพชร 
: หนองปิ้งไก่ 
เรขา อรัญวงศ์  และชาลี ตระกูล  

231 

  
ความสัมพันธ์ของแรงจูงใจกับความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานในฝ่ายจัดการธุรกิจ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
วุฒิพงษ์ สุขพร้อม  และจันทิมา เอกวงษ์  

244 

  
ความชื่นชอบวัฒนธรรมไทยในผู้ฝึกมวยไทยชาวเกาหลี 
รัตน์ฟ้า เหล่าสุวรรณวัฒน์  ทรายแก้ว ทิพากร   และวิเชียร อินทะสี 

260 

  
การวิเคราะห์อภิมานความเครียดในงานของบุคลากรระหว่างปี 2544-2558 
ณัฐศักดิ์ ศรีวิสรณ์  จันทร์เพ็ญ กลิ่นอ่อน  ฐิติพร มัคราช  ณัฏฐพัชร ตั้งติยะพันธ์ 
ทิพวรรณ มณีฉาย  ธนวัฒน์ มั่นเหมือนป้อม  บดินทร์ นาวงศรี  วรรัตน์ หวังพ่ึงกัน  
พระมหาลิขิต หงษาวงษ์  และมานพ ชูนิล 

269 

  
การเมืองท้องถิ่นกับการสร้างฐานคะแนนเสียง : ศึกษากรณีการจัดโครงการทัศนศึกษา
ให้กับชุมชนของเทศบาลนครนครปฐม 
ธนา ร่างน้อย 

280 

  
ทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการซื้อสินค้าของที่ระลึกสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 
พงศ์ภรณ์ ฉัตรนันทภรณ์  ชัชชญา ยอดสุวรรณ  ภูมิพัฒน์ มิ่งมาลัยรักษ์  และธฤตวัน เจริญพร 

297 

  
การจัดการศึกษาของโรงเรียนคริสเตียนนานาชาติเชียงราย:  
งานบริหารการศึกษาและส่วนประสมทางการตลาด 
ภัทริน ปีเงิน  ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์  และภูมิพัฒน์ มิ่งมาลัยรักษ์ 

310 

  
การถอดบทเรียนการพัฒนาแกนน้าชุมชนเพื่อการจัดการขยะ  
ต้าบลแคมป์สน อ้าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
กวินธร เสถียร  ศภุสิทธิ ์ต๊ะนา  เสาวลักษ์ ลิ้มศริิวงศ ์ ธีรพจน์ ฟักน้อย  วัฒนศักดิ์ จนัทร์แปลง 
บรรณกร เสือสิงห์  วชิราภรณ์ เชิดธนากร  และวิเชียร พุทธภูมิ 

322 

  
คุณภาพการบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการของโรงพยาบาลรัฐบาล 
ปิ่นกาญจน์ ชินสุขเสริม  และชัชชญา ยอดสุวรรณ 

335 
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การศึกษา การสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าต่อการซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
ผ่านสื่อออนไลน์ 
รสสุคนธ์ ทิพย์วงศ์  ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์  และภูมิพัฒณ์ มิ่งมาลัยรักษ์ 

345 

  
การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย ส้านักงานเขตเชียงราย 
น้ าฝน พรมแว่น  ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์  และภูมิพัฒณ์ มิ่งมาลัยรักษ์ 

357 

  
ภาวะผู้น้าที่มีผลต่อขวัญและก้าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ 
กรณีศึกษาบริษัทไอเอสซีเอ็ม เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ้ากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ธนาฤทธิ์ ศักดิ์สิรพันธุ์  และรัตนา สีดี 

369 

  
การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกจองที่พักออนไลน์ 
ขวัญจิรา เขื่อนเพชร  ชัชชญา ยอดสุววรณ  และภูมิพัฒน์ มิ่งมาลัยรักษ์ 

386 

  
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ชุมชนในมุมมองของผู้บริโภค 
อ้าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
บุษบา สุขสุชีพ  และไอลดา อรุณศรี 

395 

  
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การกับการพัฒนาตนเองของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ ธนาคารกรุงไทย จ้ากัด (มหาชน) 
สุพัสวี โมรากุล  วรกมล วิเศษศรี  และสุวรรธนา เทพจิต 

409 

  
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส้าเร็จของผู้ประกอบการน้้าตาลมะพร้าวในภาคตะวันตกของ
ประเทศไทย 
วรฤทัย หาญโชติพันธุ์  วรกมล วิเศษศรี  และสุวรรธนา เทพจิต 

421 

  
การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พงศ์ทัศ วนิชานันท์  และนพพล วิทย์วรพงศ์ 

431 

  
  
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ตะวันฉาย คงรชต 

446 
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การพัฒนาแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง ธีรศิลป์ แดงดา   
อาทิมา แป้นธัญญานนท์  ณัตตยา เอ่ียมคง  และชนกนันท์ เจียมสมบูรณ์ 

455 

  
โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของการเพ่ิมขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันของผู้ประกอบการการค้าชายแดนไทยกับกัมพูชา ด่านอรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว 
ฐิติมา เกษมสุข  ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร  และกันต์ฤทัย คลังพหล  

464 

  
โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งต่อ 
การจัดการความรู้ การบริหารผลการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพของธุรกิจ (อัญมณี
และเครื่องประดับ) SMEs ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ณฐพงศ์ ใจซื่อตรง  ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร  และกันต์ฤทัย คลังพหล 

478 

  
ความเชื่อเรื่องนาคกับบทบาททางสังคมไทลุ่มน้้าโขงตอนบน 
ลักษมณ์ บุญเรือง  ระพงษ์ แสง-ชูโต  และชชุกาญจน์ ทองถาวร 

492 

  
การเคลื่อนไหวของภาคประชาชนเพื่อการเป็นจังหวัดจัดการตนเอง 
ฉัตรเกษม  ดาศรี 

503 

  
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น้าการเปลี่ยนแปลง  
นิคมอุตสาหกรรม นวนคร 
รภัสศา รวงอ่อนนาม  ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร  ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล  และกันต์ฤทัย คลังพหล 

513 

  
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น้าของผู้บริหารระดับต้นกับขวัญและก้าลังใจ  
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส้านักงานชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลา 
พิมนตา จอมประชา  และจ าเนียร ราชแพทยาคม 

526 

  
ความคาดหวังของประชาชนต่อประสิทธิผลโครงการบรรเทาอุทกภัย อ้าเภอหาดใหญ่ 
(ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา ส้านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 จังหวัดสงขลา 
ดล จอมประชา  และจ าเนียร ราชแพทยาคม  

541 

  
ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ร้านกาแฟสตาร์บัคส์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ณัฏฐ์ธพงษ์ สุภัคเลิศ 

550 

  
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน สาขายุติธรรม 
กัญณิชาพัฒ ทิมเล็ก  และวิจิตร สุพินิจ 

564 
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ของบริษัท บริษัท เอส แอล อาร์ ที จ้ากัด 
(Sizzler)ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
ชลธิชา กลิ่นหอม 

576 

  
ปัจจัยความส้าเร็จของการตรวจสอบภายในที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน 
อมรรัตน์ ชวลิต  ปาริชาติ มณี  และสอางเนตร ทินนาม 

590 

  
สมรรถนะของพนักงานภายหลังการฝึกอบรมที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
คณพศ มหพันธ์  และอนุรักษ์ เรืองรอบ 

606 

  
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น้าการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การและการ
จัดการความรู้ที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการท้างานของพนักงานบริษัทไทยการ์เม้นท์
เฮ็กซ์ปอร์ต จ้ากัดในเขตจังหวัดสมุทรสาคร 
รัตติกาล กิมเยื้อน 

617 

  
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน 
ของธุรกิจ OTOP ประเทศไทย  
เมธารัตน์ จันตะนี  ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร  และบุญเรือง ศรีเหรัญ 

631 

  
สื่อสังคมออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการตัดสินใจซื้อสินค้าแม่และเด็กของผู้บริโภค 
ในกรุงเทพมหานคร 
อัญชลี เยาวราช  ธันย์นิชา วิโรจน์รุจน์  ธันยธร ติณภพ  และสมชาย ประกิตเจริญสุข 

645 

  
รูปแบบการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจเนอรั่นวายในจังหวัดนครนายก 
สราวุธ ชัยวิชิต 

658 

  
การส้ารวจองค์ประกอบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย 
กิตตินาท นุ่นทอง  ภัทรพล ชุ่มมี  และวงศ์ธีรา สุวรรณิน 

672 

  
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส้าเร็จของกลุ่มชุมชนเกษตรอินทรีย์ 
จารุณี มุมบ้านเซ่า 

686 

  
การศึกษาวิถีชีวิตและรูปแบบการผลิตทางการเกษตรแบบดั้งเดิม ระหว่างปี พ.ศ. 2520-
2529   ของเกษตรกรในต้าบลนาเรียง อ้าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ปริฉัตร คันยานุสิทธิ์  และชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง 

696 
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ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านทันตสาธารณสุขเชิงรุกในชุมชนของเทศบาลนครปากเกร็ด 
ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง  สิริกร กาญจนสุนทร  และพายัพ พยอมยนต์ 

707 

  
ระบบค้านวณราคาวัตถุดิบส้าหรับธุรกิจเครื่องส้าอาง กรณีศึกษา แผนกวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เครื่องส้าอาง บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรีย์ แอนด์ เฮลแคร์ จ้ากัด 
ชลียา ยางงาม  และไข่มุก ยศรุ่งเรือง 

721 

  
ระบบบริหารการจัดการข้อสอบ กรณีศึกษา บริษัทเวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ้ากัด 
ศุภมล คงทน  และนุจรินทร์ สุทธิสาร 

732 

  
ปัจจัยจูงใจในการท้างานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานร้านวัสดุก่อสร้างใน
จังหวัดระยอง 
อรุณกร สุวรรณพิทักษ์  และอนุรักษ์ เรืองรอบ 

741 

  
กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อความส้าเร็จขององค์กร ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมปิ่นทอง จังหวัดชลบุร ี
ภาณุพงษ์  แดงสีบัว และอนุรักษ์  เรืองรอบ 

751 

  
การศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาผู้ให้การช่วยเหลือเพ่ือน  
ในวิชามนุษย์กับสังคมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือที่มีปัจจัยบางประการแตกต่างกัน 
วรกมล วิเศษศรี 

763 

  
มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการท้าการโฆษณาผ่านข้อความตัวอักษรของ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
สุภาพร เส้งรอด  และไฉไล ศักดิ์วรพงศ์ 

772 

  
ปัจจัยการบริหารที่มีผลต่อความจงรักภักดีของพนักงานร้านจ้าหน่ายสินค้าตกแต่งบ้านใน
เขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
ญาณกร ภิญญูวรเมธ  และอนุรักษ์ เรืองรอบ 

779 

  
ปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท้างานของพนักงานระดับปฏิบัติการ 
วันเพ็ญ คุโณ  และอนุรักษ์ เรืองรอบ 

789 

  
รูปแบบการสื่อสารชุดสัญญะของนิทรรศการบทเรียนในความมืด 
อนุรักษ์ จันทร์ด า  และเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์ 

800 
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การสังเคราะห์งานวิจัยในเรื่องการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในประเทศไทย 
เมธ์รดี บุญยไพศาสเจริญ  และชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง 

817 

  
ความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาต้าบลบ้านขาว อ้าเภอระโนด 
จังหวัดสงขลา 
ศิโสภา สุวรรณภูมิ  และมาลี สบายยิ่ง  

830 

  
“เมืองน่าอยู่”: แนวคิดเพ่ือการพัฒนาชุมชนต้าบลหลักหก อ้าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
ชุลีรัตน์ เจริญพร 

836 

  
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลส้าหรับการจัดตารางสอนแบบอัตโนมัติ 
กรณีศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ชลลดา ม่วงธนัง  และวิมลวรรณ วงค์ศิริ 

849 

  
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมตอบโต้จากการถูกรังแกบนพ้ืนที่ไซเบอร์ของวัยรุ่นใน
สถานศึกษา สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร 
ภัททชฎา ค าพวง  พิพัฒน์ หิรัณย์วณิชชากร  และเดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์ 

860 

  
เพลงขับทุ้มหลวงพระบาง : การส่งผ่านอัตลักษณ์ของลาวพลัดถิ่น 
สปัญญ์นา  แก้วตาปี  วีระพงษ์ แสง-ชูโต  และรัชชุกาญจน์ ทองถาวร 

872 

  
การศึกษาและทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ: การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งาน
โทรศัพท์มือถือ และความน่าเชื่อถือของข่าวสารบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
องอาจ อุ่นอนันต์  วราภรณ์ มัน่ทุ่ง  สุนทรี แก่นแก้ว  และณพงค์ วรรณพิรุณ 

884 

  
แนวโน้มการท้าธุรกิจร้านกาแฟในสาธารณรัฐสังคมเวียดนาม 
วิลาสินี ยนต์วิกัย  

898 

  
การพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาหาดแสงจันทร์-สุชาดา จังหวัดระยอง 
พฤกษพงศ์ วิสุทธิ์ดวงดุษดี 

907 

  
ความแตกตื่นทางวัฒนธรรมในแนวคิดจิตวิทยา 
ไพศาล แย้มวงษ์  และสมรรถพงศ์ ขจรมณี 

923 

  
การเคลื่อนไหวของภาคประชาชนเพื่อการเป็นจังหวัดจัดการตนเอง 
ฉัตรเกษม ดาศรี 

934 
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กลุ่มการศึกษา/ครุศาสตร์  
  
คุณลักษณะของครูภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 
พิศมัย ศรีเมฆ  อนุวัติ คูณแก้ว  และธีรพงศ์ จุลสายพันธ์ 

1 

  
การพัฒนาหนังสือวัตถุเสมือนจริงสามมิติ เรื่อง สัตว์หิมพานต์ 
กรันฑ์ ฤทธิรงค์  ภคิน ชูนิจธนกุล  สรชัย ชวรางกูร  และชัชฎา ชวรางกูร  

15 

  
ผมสัมฤทธิ์ของการใช้ชุดสื่อประสมการอ่านค้าควบกล้้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
รัติการ ขันค านันต๊ะ  พิทักษ์ นิลนพคุณ  และอุษา คงทอง 

23 

  
ภาวะผู้น้าของพระสังฆาธิการกับการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหาร ตามหลักพุทธจริย
ธรรมาภิบาล 
พระมหาชุติภัค อภินนฺโท  และพิมลพรรณ เพชรสมบัติ 

33 

  
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษากับการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 
วิยะดา หลวงน้อย  และพิมลพรรณ เพชรสมบัติ 

46 

  
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที ่ 6  ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
เนียรวิภา สมภักดี  แขก บุญมาทัน  และน้ าทิพย์ องอาจวาณิชย์ 

61 

  
การวิเคราะห์องค์ประกอบจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ชลธิชา ชัยวิชิต  อนุวัติ คูณแก้ว  และธีรพงศ์ จุลสายพันธ์ 

72 

  
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของโรงเรียนที่ได้รับตราพระราชทาน 
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ชนตระการ ลีลา 

87 

  
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
พรพิมล มีมุข  ชาตรี นาคะกุล  และวิทยา เกษาอาจ 

104 

  
การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่องแสงและทัศนอุปกรณ์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความ
น่าเชื่อถือของผลการวัด 

114 
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มณิศา ชื่นจิต  พนิดา มารุ่งเรือง  และสุวิมล กฤชคฤหาสน์ 
  
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
กานต์รวี สารไชย  ชาตรี นาคะกุล  และวิทยา เกษาอาจ  

125 

  
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต  3 
นัยนา คงพันธ์  ชาตรี นาคะกุล  และวิทยา เกษาอาจ   

142 

  
การบริหารการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวลของผู้บริหาร
โรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
จิรารุวัฒน์  ประสาทธนกุล และพิมลพรรณ  เพชรสมบัติ  

156 

  
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษากับประสิทธิผล
ของโรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อ้าเภอ
ธัญบุรี 
นิธิพงศ์ โรจนดุล  และพิมลพรรณ เพชรสมบัติ 

168 

  
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทการนิเทศของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานีเขต 2 อ้าเภอธัญบุรี 
ดารุณี บุตรพรม  และพิมลพรรณ เพชรสมบัติ 

183 

  
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น้าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับการปฏิบัติงาน
ของครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 
สายไหม ดาบทอง  อรรณพ จีนะวัฒน์  และกุลชลี จงเจริญ 

196 

  
การพัฒนาทักษะการออกแบบงานน้าเสนอด้วยเว็บเควสท์ร่วมกบัเครื่องมือระดมสมอง
อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตในรายวิชาเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
ประพรรธน์ พละชีวะ  ยุภาพร นอกเมือง  ฐิติกานต์ ชูประดิษฐ์  และสายนภา วงศ์วิศาล 

210 

  
การวิเคราะห์จ้าแนกปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้า
เรียนโรงเรียนเอกชน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ไพรินทร์ จันทร์แดง  อนุวัติ คูณแก้ว  และธีรพงศ์ จุลสายพันธ์  

220 
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การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์ ที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ส้าหรับครูของนักศึกษาปริญญาตรี 
ศิริพล แสนบุญส่ง 

233 

  
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อบรรยากาศสถานศึกษาใน
อ้าเภอเมืองมุกดาหาร สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
เมธาวิร ชาวนา  และชาญวิทย์ หาญรินทร์  

248 

  
การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานของ
นักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา 
ก าธร ขวัญเสน่ห์  อุษา คงทอง บุญเรือง  ศรีเหรัญ  และอังคนา กรัณยาธิกุล   

261 

  
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วย Google Apps for Education เรื่อง
ตัวแปรอาร์เรย์และสตริง ส้าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
พงษ์ลัดดา งอกขึ้น  ปิยะ ศุภวราสุวัฒน์  และปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์ 

276 

  
การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออก 
จารุวรรณ กลีบเมฆ  อ านาจ ตั้งเจริญชัย  และปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์ 

287 

  
การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา 
ศรัณย์ เจียระนัย  พิมพา ม่วงศิริธรรม  และอัศวิน มณีอินทร์ 

303 

  
การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและอาชีพของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
พิชญาภา ชัยงาม  น้ าทิพย์ องอาจวาณิชย์  และปกรณ์ ประจันบาน   

320 

  
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล ส้าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
รสนภา ราสุ  และเทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย 

336 

  
การศึกษาคุณภาพการจัดการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนต้นของ
สถานศึกษาสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1: การประยุกต์ใช้
โมเดลมูลค่าเพ่ิม 
นารีรัตน์ พลแจ้ง  มนตา ตุลย์เมธาการ  และจตุภูมิ เขตจัตุรัส  

348 
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องค์ประกอบการออกแบบสื่อการสอนส้าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
เลอลักษณ์ โอทกานนท์  อังคนา กรัณยาธิกุล  กันต์ฤทัย คลังพหล  
ประพรรธน์ พละชีวะ  และดนุชา สลีวงศ์ 

361 

  
การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น้าทางวิชาการ ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 
ปราณี วางหา  อ าภาพรรณ ตันตินาครกูล  และปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์ 

373 

  
แนวปฏิบัติที่ดีของการประเมินคุณภาพการศึกษา ของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
สุภาพร บุญเทียมยิ่ง  และสุมลนิตย์ เกิดหนุนวงศ์   

386 

  
การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะการใช้เทคโนโลยีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน
โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 
รัฐราษฎร์ เกื้อสกุล  อรอุมา เจริญสุข  และสิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล 

399 

  
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดส้านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 
สินีนาถ นาคลออ  และสายทิตย์ ยะฟู 

417 

  
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิด
วิเคราะห์ เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิชาชีววิทยา  
ส้าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
น้ าฝน  สวัสดิรักษ์  และเอ้ือมพร  หลินเจริญ 

425 

  
รูปแบบการสอนงานส้าหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการธุรกิจค้าปลีก 
นิสสรณ์ บ าเพ็ญ  จันทรัศม์ ภูติอริยวัฒน์  และวัฒนีย์ โรจนส์ัมฤทธิ์ 

437 

  
ความสัมพันธ์ระหว่างการจูงใจในการปฏิบัติงานกับพฤติกรรมการสอนของครูในโรงเรียน
ส้านักงานเขตราษฎร์บูรณะ สังกัดกรุงเทพมหานคร 
เมธิญา สิริบวรพิมล  และธารินทร์ รสานนท์ 

447 

  
การศึกษาการปรับวัฒนธรรมองค์การเพ่ือการด้ารงอยู่ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาด
เล็ก ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : การวิจัยเชิงปรากฏการณ์วิทยา 
วราพร ภาคธรรม  และองอาจ นัยพัฒน์ 

463 
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การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน  
เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic.Net ส้าหรับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 
ช่อเพชร ครองรักษ์  ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์  และฐิยาพร กันตาธนวัฒน์ 

478 

  
การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน  
เรื่อง การสื่อสารข้อมูลส้าหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ทวีศักดิ์ อาจสิงห์  ปิยะ ศุภวราสุวัฒน์  และปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์  

488 

  
การพัฒนามาตรฐานการนิเทศการเรียนการสอนวิชา ลูกเสือ กศน.1 
อิงอร เอกนิล  และมิ่งขวัญ คงเจริญ   

502 

  
การศึกษาความต้องการเรียนรู้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศของเจ้าหน้าที่ และ ครู ส้านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ศศิธร โคสุวรรณ  นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์  และกัมปนาท บริบูรณ์ 

515 

  
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส้าเร็จในการศึกษาด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของผู้ต้องขังเรือนจ้า
กลางสมุทรปราการ 
เกียรติกุล รตนโพธิชัย  ศรีสมร พุ่มสะอาด  สุมาลี จันทร์ชะลอ  และสมชนก ภู่อ าไพ 

522 

  
ผลของการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการใช้สถานการณ์จ้าลองท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ส้าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 
สิงหา จันทน์ขาว 

531 

  
ศึกษาผลการจัดกิจกรรม  “ลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนในสหวิทยาเขต บ้านบึง 1 
นริศรา โอชาพงศ์  และศรีสมร พุ่มสะอาด 

541 

  
การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงค้าควบกล้้า ร ล ว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา  
ปีที่ 4  โดยการใช้สื่อประสม 
แสงเพชร วิชวรีย์  และศรีสมร พุ่มสะอาด 

549 

  
การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องพุทธประวัติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
โดยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการท้าสมาธิร่วมกับการใช้สื่อประสม 
สังวาลย์ เกตุพุ่ม  และศรีสมร พุ่มสะอาด 

553 
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การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น้ากับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไทยใน
ทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาก้าแพงเพชร เขต 2 
ขนิษฐา ก้อนเพชร  และนันทิยา น้อยจันทร์ 

557 

  
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น้าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับ
การบริหารงานวิชาการกลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค 
วุฒิชัย พรมเนตร  และนันทิยา น้อยจันทร์ 

570 

  
การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาการศึกษานอก
โรงเรียน ในสังกัดส้านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ฐิตารีย์ สุโอ๊ะ  บุญมี พันธุ์ไทย  และสุวิมล ติรกานันท์ 

584 

  
การศึกษาความโดดเดี่ยวของวัยรุ่น 
แสงดาว วัฒนาสกุลเกียรติ 

595 

  
การสร้างฟังก์ชั่นท้านายสมรรถนะครูที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวมโรงเรียนในสังกัด 
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
สุกัญญา สุวรรณทาน  สุวิมล ติรกานันท์  และบุญมี พันธุ์ไทย 

610 

  
การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานด้วยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือน
ร่วมกับการเรียนแบบโครงงานเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 
อัญชนา กลิ่นเทียน  และวรรณชัย วรรณสวัสดิ์ 

622 

  
การสร้างแบบวัดคุณลักษณะของพลเมืองดีในศตวรรษท่ี 21 ส้าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย  
สุภาวดี กระแสสินธุ์  และอรอุมา เจริญสุข 

634 

  
การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรุงเทพมหานคร 
ธีรชัย สุขผล  วิไลลักษณ์ ลังกา  และสุวพร เซ็มเฮง 

646 

  
การศึกษาปัจจัยชีวสังคมและภาวะผู้น้าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการด้าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เขตกรุงเทพมหานคร 
ปาริชาติ ชินพิทักษ์วัฒนา  อภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์  และสุนันทา ศรีศิริ 

657 
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การวิจัยพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
สายฝน ทรงเสี่ยงไชย  ธีรังกูร วรบ ารุงกุล  และนันทพร ชื่นสุพันธรัตน์ 

674 

  
กรอบแนวคิดส้าหรับการก้าหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้เพ่ือการจัดการเรียนรู้และการ
ประเมินผลในการศึกษาอิสลาม 
มะยูตี ดือรามะ  และอิบรอเฮม หะยีสาอิ 

685 

  
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอาหรับโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Ta‘leem 
Ta‘awuniของนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 3 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 
จังหวัดนราธิวาส 
มูฮามัสสกรี มันยุนุ  จิระพันธ์ เดมะ  และซอลาฮุดดีน หะยียูโซะ 

696 

  
เทคนิค 9 ประจัญบาน: สู่การเรียนรู้หลักไวยากรณ์ภาษาอาหรับอย่างง่าย 
มูหะมัดสุกรี สะเตาะ  และมูห ามัดสอเระ หะยีสะมาแอ 

707 

  
การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน เรื่อง โครงสร้างผังงาน ส้าหรับ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
นจิรัตน์ นวลวิวัฒน ์ ไพฑูรย์ พิมดี  และเลิศลักษณ์ กลิ่นหอม 

715 

 
การน าเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์  
  
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
  
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการสัมผัสเสียงจากการท้างานต่อความดันโลหิตและอัตรา
การเต้นหัวใจของแรงงานนอกระบบ กลุ่มพนักงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ จังหวัดสุโขทัย 
ยุวดี ทองมี  อัมรินทร์ คงทวีเลิศ  สุทธินันท์ ฉันท์ธนกุล  และดุสิต สุจิรารัตน์ 

1 

  
การเปรียบเทียบประสิทธิผลการหายของแผลในการตัดเนื้อเยื่อในบางส่วนระหว่าง
ผลิตภัณฑ์พรอพอลิสไทยกับแคลเซียมไฮดรอกไซด์ในฟันกระต่ายสายพันธุ์นิวซีแลนด์ไวท์ 
: การศึกษาน้าร่อง 
ณัฐฐิญา ลิขิตพงศ์พิพัฒน์  ปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล  สมบูรณ์ แสงมณีเดช  
ปรมาภรณ์ กลั่นฤทธิ์  และรัชฎา น้อยสมบัติ 

13 

  
การพัฒนาแผนการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
วนิดา พิงสระน้อย 

25 
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การเปรียบเทียบกลุ่มอาการเจ็บป่วยจากการท้างานในอาคารของพนักงานธนาคารที่
ท้างานในส้านักงานสาขาที่ใช้ระบบปรับอากาศแยกและร่วมกับห้างสรรพสินค้า ในเขต
กรุงเทพมหานครชั้นใน 
กิตติณัฐ รัตนวิสิทธิ์  ธนาศรี สีหะบุตร  และวิธิดา พัฒนอิสรานุกูล 

35 

  
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติและการสนับสนุนทางสังคมกับการท้ากิจกรรมทาง
กายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
อภิชัย คุณีพงษ์  จุฑามาศ จุลศิลป์  ฉัตรฑริกา กิจแสงทอง  อาทิตยา บัวเจริญ  
และศศิธร ตันติเอกรัตน์   

43 

  
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะเครียดของผู้สูงอายุ ต้าบลตะคร้อ อ้าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์  
อภิเชษฐ์ จ าเนียรสุข  กรกนก ป้อมอาสา  กรรณิการ์ จุลโพธิ์  กุลศิริ ทองยิ่ง   
สิทธิโชค หายโสก  และพิชสุดา เดชบุญ 

53 

  
ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง ในชุมชนต้าบลหัวไผ่ 
อ้าเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ดวงกมล แจ้งเจริญ  ภัททราภา บุญพันธ์  มณี สัมมะโห  นชัชา ยันติ  และอรรถพล ปิดสายะ 

61 

  
การศึกษาความเครียดของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ให้ยาเคมีบ้าบัดของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
กฤติเดช มิ่งไม้  พิชสุดา เดชบุญ  และอภิเชษฐ์ จ าเนียรสุข 

69 

  
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับโรคฟันผุของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ของ
โรงเรียนเสนาบดี อ้าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
สินี ศิริคูณ  โสภณ เอ่ียมสุพรรณ  เมธี สุทธศิลป ์ ทัศพร ชูศักดิ์  และสุทธิกาญจน ์มุงขุนทด 

78 

  
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
วิมลรัตน์ ถนอมศรีเดชชัย  วนิดา สุขสบาย  กัลยา จันทร์ด้วง  และเกศรินทร์  ชื่นชม    

87 

  
การเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมดในสารสกัดชั้นน้้า
และสารสกัดชั้นเอทานอลของยาธรณีสัณฑะฆาตและการตรวจสอบสารบ่งชี้ในต้ารับ 
อมลวัทน์ แท่นค า  นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส  รัตนา วิเชียรศิริ  และธนิสร์ ปทุมานนท์ 

100 
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ความเชื่อทางด้านสุขภาพและการสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการออกก้าลังกาย
ของนักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ศศิธร ตันติเอกรัตน์  จณิสตา บญุเบ้า  สุธินาถ อนันตวงษ์นูรมี บาโว๊ะ  และอภิชัย คุณีพงษ์ 

111 

  
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ้า
หมู่บ้าน ต้าบลยี่ล้น อ้าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 
สิทธิโชค หายโสก  ชนิกา มีโพธิ์  ทัศนีย์ ศรีบุรินทร์  พิมพ์พิลาไล ศรีจีน   
และภาชินี โอภาษี 

119 

  
การประเมินและปรับปรุงเก้าอ้ีเรียนตามหลักการยศาสตร์ เพื่อลดความเมื่อยล้าใน
นักเรียนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันอาชีวศึกษา  
วลัพร ยังปรีดา  อัมรินทร์ คงทวีเลิศ  วิทยา อยู่สุข  ดุสิต สุจิรารัตน์   
และเพชรรัตน์ ภูอนันตานนท์ 

131 

  
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของนักศึกษาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์  
เมธี สุทธศิลป์  ชมัยพร ช่างหล่อ  รัชฎาภร กงแก้ว  และทัศพร ชูศักดิ์ 

145 

  
การวิเคราะห์ความเหมาะสมระหว่างขนาดโต๊ะและเก้าอ้ีในห้องสมุด กับขนาดสัดส่วน
ร่างกายของนักศึกษา 
วิภาวดี ชูเสน  อัมรินทร์ คงทวีเลิศ  วิทยา อยู่สุข  ดุสิต สุจิรารัตน์  และเพชรรัตน์ ภูอนันตานนท์ 

152 

  
กลุ่มวิทยาศาสตร์/เกษตรศาสตร์/สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี  
  
การเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของปลานิลจากการได้รับโซเดียมอาร์เซไนต์ (NaAsO2; As3+) 
ในสภาวะทดลอง 
สุธีร ์ช่อวงศ์  ล าใย ณีรัตนพันธุ์  และณัฐพงษ์ ศรีสมุทร 

1 

  
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท้างานกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร 
โรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานี  
นัทรัชนัน บุดสีนนท์  และมนสิชา อนุกูล 

15 
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การผลิตและการตลาดของผลิตภัณฑ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในทัศนะของเกษตรกรในอ้าเภอ
สันติสุข จังหวัดน่าน  
กาญจนา ติ๊บปะละ  พรชุลีย์ นิลวิเศษ  และสมจิต โยธะคง 

29 

  
การประยุกต์ใช้ QFD เพ่ือหารูปแบบการสร้างร้านกาแฟและการออกแบบตกแต่ง 
ประจบ ดีบุตร  อรวิกา ศรีทอง  และชาคริต ศรีทอง 

43 

  
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวเสริมสุขภาพก่ึงส้าเร็จรูป ด้วยเทคนิคการแปลงหน้าที่คุณภาพ  
ปิยะนันท์ สายัณห์ปทุม  อรวิกา ศรีทอง  และชาคริต ศรีทอง  

54 

  
การยับยั้งการเกิดสีน้้าตาลในแห้วต้มโดยสารจากธรรมชาติ  
ชื่นสุมณ ยิ้มถิน  สาโรจน์ ยิ้มถิน  อรุณี ชัยศรี  ประนอม สุขเก้ือ   
เกรียงศักดิ์ ศรีวิจิตรกมล  และวิษณุ แฟงเมือง 

62 

  
ระบบท้าเนียบอาจารย์ กรณีศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
ซานียะห์ กาหม๊ะ  รอฮีมะห์ มุนาแมะ  และซอและ เกปัน 

71 

  
การศึกษาความพร้อมของเกษตรกรในส่งเสริมการผลิตเป็ดเนื้อแบบมีสัญญาผูกพันในเขต
ภาคตะวันออกของประเทศไทย 
บุญชัย ท้าวเขตร์  สุนันท์ สีสังข์  และมณฑิชา พุทซาค า 

82 

  
การศึกษาสภาพปัจจุบันของการผลิตและการตลาดผักปลอดภัยในชุมชนบ้านป่างิ้ว  
ต้าบลรอบเวียง อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
ชัยวัฒ ไคร้โท้ง  พรชุลีย์ นิลวิเศษ  และบ าเพ็ญ เขียวหวาน 

101 

  
การผลิตข้าวนาปรังของเกษตรกรในอ้าเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย 
วสันต์ ชัยชนะ  พรชุลีย์ นิลวิเศษ  และบ าเพ็ญ เขียวหวาน 

112 

  
โครงการพัฒนากระบวนการควบคุมพาเลทรองรับผลิตภัณฑ์ด้วยระบบบาร์โค้ด 
(Barcode)  
พัชรี กะดังงา  สมประสงค์ ยุนกระโทก  และนภัทร สินทรัพย์ 

122 

  
การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตอ้อยของเกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ทิพวรรณ สตรอง  พรชุลีย์ นิลวิเศษ  และสมจิต โยธะคง 

136 
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การวิเคราะห์ปริมาณน้้ามันปาล์มในน้้าเสียด้วยเทคนิคโครมาโตรกราฟีแบบ Thin-Layer 
Chromatography/Flame Ionization Detection(TLC/FID)  
ภาพสุภา ชลศรานนท์  สมใจ เพ็งปรีชา  และชาญวิทย์ โฆษิตานนท์     

151 

  
ผลการใช้ผงเมือกจากเมล็ดแมงลักเป็นสารให้ความคงตัวในผลิตภัณฑ์ซอสหมึกด้าส้าเร็จรูป  
พิมพ์วลัญช์ บุญมารักษ์  และธีราพัทธ์ ชมชื่นจิตต์สิน 

159 

  
การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรในอ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา  
ฤชากร ขุนอ้อย  พรชุลีย์ นิลวิเศษ  และสมจิต โยธะคง 

168 

  
ระบบสารสนเทศจัดการเอกสารการเงิน กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด อาร์บีเอส เอ็นจิเนียริ่ง  
ไพรินทร์ มีศรี  พีรภัทร บุตรโคษา  และกมลมาศ วงษ์ใหญ่ 

183 

  
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการข้อมูลร้านค้าประเภทสินค้าเคมีภัณฑ์ 
กรณีศึกษา ร้านสมคิดการค้า 
กมลมาศ วงษ์ใหญ่  วิชุดา สุขพิทักษ์  และไพรินทร์ มีศรี 

192 

  
โครงการพัฒนาการควบคุมคุณภาพความยาวของสกรูด้วยระบบเซ็นเซอร์ (Base Ass’y) 
อนันตชัย ศศิธร  บุญชู เกตุยงค์  นิชนิชา จันทรมหา  และดวงกมล นิลจาด 

203 

  
การศึกษาสถานภาพของระบบโทรคมนาคมทหาร ศูนย์การโทรคมนาคมทหาร กรมการ
สื่อสารทหาร  
ชาญชัย ประมูลเฉโก  และอัจจิมา มั่นทน 

218 

  
การคัดเลือกสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล โดยใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ กรณีศึกษาจังหวัดล้าพูน  
อณุพล หมื่นยงค์  จรัณธร บุญญานุภาพ  และดลเดช ตั้งตระการพงษ์ 

230 

  
การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ้าหมู่บ้าน จังหวัดบุรีรัมย์  
พิษณุ โชติประไพ  นิสา พักตร์วิไล  และวีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา 

246 

  
การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้แครอท  
เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา  ณัฐพร อ่อนภูมี  และสุดารัตน์ ชมภ 

255 
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การส้ารวจและทดสอบประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาหุงต้มในครัวเรือนเขตต้าบล
ธาตุเชิงชุม อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  
เพชรรัตน์ ใจบุญ  และธีราธาร ศรีมหา 

264 

  
กลุ่มมนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์/บริหารธุรกิจ  
  
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
พรพรรณ ราชแสง และ พรนภา เตียสุทธิกุล 

1 

  
คุณภาพในการให้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน สาขาโรบินสัน จังหวัดสระบุรี  
ชยพล บุญบ ารุง  และภัทรพล ชุ่มมี 

13 

  
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียมในอ้าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
วีรภรณ์ ศรีสุพรรณ  และวรุณี เชาวน์สุขุม 

26 

  
แนวทางการจัดการแรงงานต่างด้าวในภาคเกษตรกรรม  ในเขตพ้ืนที่ต้าบลโพธิ์ประทับ
ช้าง อ้าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 
สราวุฒิ ศาสตร์ทอง  ทัศนีย์ ปัทมสนธิ์  และธนัช กนกเทศ 

38 

  
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารออมสินออนไลน์ของลูกค้าธนาคารออมสิน
สาขาชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
ธิติพัฒน์ อมรเวช  และอาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ 

50 

  
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการด้าเนินงานของกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดชลบุรี 
สมคิด กรุดเพชร  ภูริวัจน์ รักษ์ธนอนันต์  และอัมรินทร์ นาคณัฐเศรษฐ์ 

60 

  
ความสามารถในการแข่งขันการค้าปลีกออนไลน์ในจังหวัดปทุมธานี 
อัจฉราวรรณ สุขเกิด  อาภา ไสยสมบัติ  อาทิตโย พูลรักษ์  และสจี ประเสริฐสังข์ 

74 

  
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจอย่างต่อเนื่องในการใช้งานแอพพลิเคชั่น LINE 
ศักดิ์ชาย นาคนก  ภัทราวดี แจบไธสง  และสุปราณี รามจาตุ 

88 
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การพัฒนาแอนิเมชันแบบสถานการณ์จ้าลองเพ่ือประชาสัมพันธ์การน้าเข้าแรงงานต่าง
ด้าวภายใต้ MOU ร่วมกับกระทรวงแรงงาน 
กิตติธร สุนทรีวิจิตร์  นัทฐา รกัษ์จันทร์  นวินธร ขันธพิริยะอนันต์   
อุไรวรรณ ชาญชลยุทธ ก าพล ดวงพรประเสริฐ  จิรายุ อัครวิบูลย์กิจ  เกียรติ อินรัมย์  
และบดินทร์ ดุ๊ก 

103 

  
ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต้าบลท่าช้าง 
อ้าเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง 
โชคนิธิ  ทองสุข และประสารโชค ธุวะนุติ 

110 

  
การพัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือป้องกันอัคคีภัยขององค์การบริหารส่วนต้าบลคลองหก 
อ้าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
สุชาติ กิจสุวรรณ  และชมัยภรณ์ ถนอมศรีเดชชัย 

125 

  
การบริหารจัดการงานสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองอโยธยา อ้าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
บุษยา พาสุกรี  และเกษมชาติ นเรศเสนีย์     

136 

  
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักอาศัยคอนโดลุมพินีของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 
ณัฐปคัลภ์ ปิ่นทอง  และศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม 

148 

  
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันยา
เสพติดในเขตเทศบาลต้าบลมวกเหล็ก อ้าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
ศรัณยู สนิทไชย  และประสารโชค ธุวะนุต ิ

159 

  
พฤติกรรมการเปิดรับฟัง ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากรายการ “คลับฟราย
เดย์” ทางสถานีวิทยุคลื่นกรีนเวฟ 106.5 FM ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
จันทิมา ศิริ  อุทัย ยะรี  และประสิทธิ์ สุขสุมิตร 

173 

  
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับตลาดมือถือของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมถ์ 
เอกสิทธ์ คงทอง  วรุณี เชาวน์สุขุม  ปรียาภรณ์ สุขอุบล  อัมราภรณ์ สุโรรัมย์  
 และชนัฐพล ค ามา 

186 
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ผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต้าบลอ้าเภอมหาราช จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
อ้อมเดือน สมุทรประภูติ  และประสารโชค ธุวะนุติ 

199 

  
การรู้เท่าทันสื่อ: ประโยชน์และการน้าไปใช้ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ประกอบเกียรติ อ่ิมศิริ 

221 

  
ผลการบริหารจัดการส่งเสริมอาชีพผู้ผลิตเห็ดตับเต่าขององค์การบริหารส่วนต้าบลสาม
เรือน อ้าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ชัยวัฒน์ อัครปัญญา  และประสารโชค ธุวะนุติ 

221 

  
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ผ้า
ไทย อ้าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 
สมจิตร อุ่นดวง  และวรุณี เชาวน์สุขุม 

237 

  
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค
จากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในอ้าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 
ณัฎฐ์นรีย์ ศิลมั่น  และภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล 

249 

  
ขวัญและก้าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต้ารวจชั้นประทวน ในสังกัดต้ารวจภูธร
จังหวัดอุทัยธานี 
ชลัมพล สิงห์โสม  ไพศาล สรรสรวิสุทธิ์  และพิสิษฐ์ จอมบุญเรือง 

258 

  
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการกับพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีน กรณีศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ซีหยวน หม่า  รัตนา สีดี  และเจษฎา ความคุ้นเคย 

268 

  
ภาวะผู้น้าของนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลในจังหวัดพิจิตร 
เจริญ สุระประเสริฐ  พิสิษฐ์ จอมบุญเรือง  และไพศาล สรรสรวิสุทธิ์ 

280 

  
การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต้าบลตลุกดู่ อ้าเภอทัพทัน จังหวัด
อุทัยธานี ตามการรับรู้ของประชาชน 
นิสา ใจภักดี  ไพศาล สรรสรวิสุทธิ์  และพิสิษฐ์ จอมบุญเรือง 

290 
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ศึกษาบทบาทองค์การบริหารส่วนต้าบลในการดูแลผู้สูงอายุตามการรับรู้ของผู้สูงอายุใน
พ้ืนที่ต้าบลหนองไผ่ อ้าเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 
ธวัลดา สุทัศน์  ภัณภัทร ใจเอ้ือ  และปิยะ นาควัชระ 

299 

  
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการปัญหาอุทกภัย: วิเคราะห์แผนการ
บริหารจัดการอุทกภัยของเทศบาลต้าบลบางกะดี จังหวัดปทุมธานี 
ไททัศน์ มาลา  วิไลลักษณ์ เรืองสม  และวลัยพร  ชิณศรี 

309 

  
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ และภาพลักษณ์ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ลูกค้าของร้านอาหารวอเตอร์ไซด์ รีสอร์ท เรสเตอรองท์ 
ฤดรีัตน์ สิทธิบริบูรณ์  และศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม 

320 

  
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับขวัญและก้าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครสวรรค์ 
ศิริกัญญา จันทรง  และพิสิษฐ์ จอมบุญเรือง 

331 

  
การพัฒนารายการโทรทัศน์สาธิตเพ่ือการฝึกอบรมด้านเกษตรอินทรีย์ส้าหรับชุมชนเมือง 
กมลวรรณ กอจันกลาง  นนทกร ปลอดดี  อรนุช วุฒิยประดิษฐ์ดลฤดี ศรีมันตะ   
ก าพล ดวงพรประเสริฐ  และจุมพล โพธิสุวรรณ 

342 

  
บทบาทของสภาองค์กรชุมชนกับการพัฒนาประชาธิปไตยท้องถิ่นกรณีศึกษาสภาองค์กร
ชุมชนในจังหวัดนนทบุรี 
บุษกร ปลีคง  ปธาน สุวรรณมงคล  และยุทธพร อิสรชัย 

351 

  
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด คุณภาพบริการกับความจงรักภักดีของ
ผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ ในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
สุวิชศรี สุขทร  นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี  และธนายุ ภู่วิทยาธร 

365 

  
การรับรู้และความคิดเห็นที่มี่ต่อสื่อนิทรรศการบทเรียนในความมืด 
เมธินาฏ อ่องสุวรรณ  และอรนุช เลิศจรรยารักษ์ 

380 

  
การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัย 
สิริวรรณ สุวรรณวงษ์  กมลภพ ยอดบ่อพลับ  และอรุณี กาสยานนท์ 

393 

  
อิทธิพลของภาพลักษณ์ตราสินค้าและคุณภาพการบริการต่อความจงรักภักดีของลูกค้า
เสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่ ในกรุงเทพมหานคร 
สิริพร ตันติวชิรฐากูร  และศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม 

405 
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การปรับปรุงการป้องกันและปราบรามยาเสพติดในพ้ืนที่ จังหวัดปทุมธานี 
ระพีพันธ์ โพนทอง  ประสานโชค ธุวะนุติ  และภิศักดิ์  กัลยาณมิตร 

414 

  
ประสิทธิผลจากการน้าปุ๋ยอินทรีย์มาใช้ในการปลูกข้าวในจังหวัดปทุมธานี 
วรุณี เชาวน์สุขุม 

423 

  
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องส้าอางน้าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคในเขต
อ้าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
ธนวัฒน์ อาภาเกียรติกุล  อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์  และณัฏฐวัฒน์ แซงภูเขียว 

437 

  
ปัจจัยความแตกต่างระหว่างบุคคลที่ส่งผลต่อการใช้กลวิธีจัดการแบบเชิงรุก 
ของครูวัยผู้ใหญ่ตอนกลาง  สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
สุพัตรา พินิจกิจ  ภัทราวดี มากมี  และอุทัยพร ไก่แก้ว 

448 

  
การรับรู้คุณค่าของปัจจัยด้านราคา คุณภาพบริการและความไว้วางใจที่มีผลต่อความภักดี
ของผู้บริโภคต่อร้านอาหารริมทางในย่านเยาวราช 
วรัญญา คงจิตราภา  ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม  และเกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์ 

461 

  
ความส้าคัญของส่วนประสมการค้าปลีกของร้านสะดวกซ้ือในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 
บุษบา อินทร์ทอง  และวรุณี เชาวน์สุขุม 

474 

  
ประสิทธิภาพการบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้สู่ภาคปฏิบัติด้านการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ 
วรัทพงศ์ อมรรัฐฒสรรค์  ณัฐวุฒิ บุ้งจันทร์  และพงษ์เมธี ไชยศรีหา 

483 

  
ศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน 
บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จ้ากัด 
มานิตย์  ซาผู  และไอลดา อรุณศรี 

495 

  
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการส้านักงานบัญชี ในเขตอ้าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
มธุริน สิงห์มาตร  ภารดี นึกชอบ  และปริยากร สว่างศรี 

503 

  
  



The 41st National and 5th International Graduate Research Conference                                                                                                  

         
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาชาต ิครั้งที่ 5 
 

ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลทับหมัน อ้าเภอตะพานหิน 
จังหวัดพิจิตร 
จิตดาพร โชติพรม  และสุวัฒน์ อินทรประไพ 

511 

  
การน้านโยบายการปฏิรูปการศึกษาไปปฏิบัติในส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดภาคอีสานตอนบน 
ธมนพัชร์ อมรรัฐฒสรรค์  สนธยา ชมพู  และณัฐวุฒิ บุ้งจันทร์ 

525 

  
บทบาทของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองในการระงับข้อพิพาทเก่ียวกับคดีแพ่งและพาณิชย์
ในชุมชน 
ธนวรัท โล่ค า  ไฉไล ศักดิวรพงศ์  และปรัชญาอยู่ประเสริฐ 

538 

  
การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองอโยธยา 
อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จริยา งามบุญสืบ  และเกษมชาติ นเรศเสนีย์ 

548 

  
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ในตลาดบ้านใหม่ ตลาดริมน้้าร้อยปี จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ธันยธร ติณภพ ธีร์ธนิกษ์  ศิริโวหาร รัตนา สีดี  กรองแก้ว ทองแท่ง นิทยา ยตัไธสง  
และรจนา เกษแจ้ง 

561 

  
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานขายในธุรกิจ
ประเภทอาหารและเครื่องดื่มแห่งหนึ่ง โดยมีการยึดมั่นต่อเป้าหมายเป็นตัวแปรสื่อ 
อัมพิกา สุนทรภักดี  และศรีเรือน แก้วกังวาล 

574 

  
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด ภาพลักษณ์ตราสินค้า กับความ
จงรักภักดีของผู้ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
สุธาสินี  จันทร์แจ่มใส  นิตย์ หทัยวสีวงศ์  และธนายุ ภู่วิทยาธร 

587 

  
วัฒนธรรมองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ้าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 
อภิวรรณ์ บารมี  ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร  และเอก ศรีเชลียง 

600 

  
อิทธิพลของภาพลักษณ์องค์กร คุณภาพการให้บริการและความเชื่อถือ มีผลต่อความพึง
พอใจของลูกค้าไอศกรีมแม็กนั่ม 
สิรีธร หมั่นสุข  และศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม 

611 
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท้างานของพนักงานฝ่าย
ปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดขึ้นรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่
แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เขมจิรา ทองอร่าม  และภัทรพล ชุ่มมี 

623 

  
กลยุทธ์การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม 
อุบลรัตน์ จ านงสุข  และเกษมชาติ นเรศเสนีย์ 

638 

  
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยหอมอบเนย จังหวัดนครปฐม 
ศุภชัย เหมือนโพธิ์  และบุศยรินทร์ กองแก้ว 

653 

  
ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ คุณภาพบริการ กับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ 
ธนาคารออมสินในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ดรุณี วัชนะ  ธนายุ ภู่วิทยาธร  และนิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี 

668 

  
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนบริเวณตลาดน้้าคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร 
น้ าฝน นันทะวงศ์  และสมยศ วัฒนากมลชัย 

681 

  
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการด้านการป้องกันอัคคีภัยในเขตพ้ืนที่ 
องค์การบริหารส่วนต้าบลคลองสาม อ้าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
ประเสริฐ สาระจันทร์  เเละประสารโชค ธุวะนุติ 

695 

  
การบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุ 4 ขององค์การบริหารส่วนต้าบลในเขตอ้าเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี 
พระพนพัฒน์ พลางวัน (สีลสุทฺโธ)  และประสารโชค ธุวะนุติ 

708 

  
การรับรู้ ความพึงพอใจและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความภักดีต่อตราฟูจิฟิล์ม  
อลงกรณ์ กริชนิกร  และศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม 

721 

  
คุณค่าของศิลป์ประดิษฐ์หัวโขนในเชิงวัฒนธรรมพาณิชย์ในแบบครูชูชีพ ขุนอาจ 
พัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น  นัฏภรณ ์พูลภักดีภานุมาศ ผลพิกุล  และจิระศักดิ์ สังเมฆ 

732 

  
คุณภาพชีวิตที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษา 
ปัทมาวรรณ จินดารักษ์ 

746 
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คุณลักษณะผู้น้าท้องถิ่นที่พึงประสงค์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบล 
ประดู่งาม อ้าเภอศรีเทพ  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
จันทนา กิ่งทองใบเพ็ชร  และภัณภัทร ใจเอ้ือ 

757 

  
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
ธนกร ศิริเรือง  ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร  และชาญชัย จิตรเหล่าอาพร 

766 

  
กลุ่มศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์  
  
องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการบริหารโรงเรียนเอกชน 
นฤมล เจริญพรสกุล  ช่อเพชร เบ้าเงิน  และสมบัติ คชสิทธิ์ 

1 

  
การพัฒนาบทเรียนคณิตศาสตร์เรื่องการคูณบนแท็บเล็ตพีซี ส้าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 
วิทยา จอมทอง  อังคนา กรัณยาธิกุล  และดนุชา สลีวงศ์ 

15 

  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน สู่ทักษะในศตวรรษที่ 21 
สุวรรณา จุ้ยทอง 

25 

  
การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารงบประมาณของ
สถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
จีรนันท์ ทองอ่วม  วิชิต แสงสว่าง  และนวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์   

37 

  
คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ  สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
ฐิติมา กาบแก้ว  ศักดา สถาพรวจนา และ ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์ 

49 

  
การใช้อ้านาจของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี 
พิชามญชุ์ ส ารวม  ศักดา สถาพรวจนา  และชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์ 

62 

  
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น้าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับวัฒนธรรมองค์การของ
สถานศึกษาสังกัด ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
จิรศักดิ์ ไกรเพียร  เฉลิมชัย หาญกล้า  และภูวดล จุลสุคนธ์ 

80 
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การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับผังกราฟิก ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สารรอบตัว และความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
วริฏฐา อนุมณี  พัศรเบศวร์ เวชวิริยะสกุล  และวิภาฤดี วิภาวิน 

94 

  
การพัฒนาชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Prepositions ส้าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 
ชุติมา แก้วเก่า 

107 

  
การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
กฤติมา มูลจัด  ศักดา สถาพรวจนา  และช่อเพชร เบ้าเงิน 

120 

  
การใช้นิทานเพ่ือพัฒนาความรู้ทางทฤษฏีดนตรีสากลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
นัทธินันท์ ละมายสิงห์  และสิชฌน์เศก ย่านเดิม 

133 

  
ปัจจัยที่เก่ียวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในระดับ
อนุบาลโรงเรียนเอกชนในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 
นิสา บุญประเสริฐ  เฉลิมชัย หาญกล้า  และภูวดล จุลสุคนธ์ 

145 

  
การพัฒนาชุดการสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง การจ าแนกค าในภาษาไทย ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ทิชา เขม้นเขตการ  และนวลศรี ช านาญกิจ 

167 

  
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาที่ 6 
ณัฏฐนันท์ เพ็ญแจ้ง  และสุธาทิพย์ งามนิล 

183 

  
การบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา  
สังกัด ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
แอนนา พิลาภ  สิทธิชัย ดีล้น  และเผ่าพงษ์พัฒน์ บุญกะนันท์ 

194 

  
ผลการสอนอ่านภาษาไทยแบบเอสคิวสามอาร์ที่มีต่อความสามารถในการอ่านจับใจความ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
นภาภัสสร์ ธนาถิรกุล  และสุธาทิพย์ งามนิล 

209 
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สภาพและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู  
ในสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4 
ธิษณา พิลาล้ า  สิทธิชัย ดีล้น  และเผ่าพงษ์พัฒน์ บุญกะนันท์ 

218 

  
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมของนักเรียน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยการเรียนแบบร่วมมือ
เทคนิค TGT กับเทคนิคแบบระดมสมอง 
ชัชฎาภรณ์ หงษ์กลาย 

234 

  
ผลของการใช้แนวการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธี ซี ไอ อาร์ 
ซี ที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
นันทพร รารักษ์  ปิยะนุช พุฒแก้ว  และรุ้งรวี  อ านาจตระกูล 

251 

  
การด้าเนินการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครู 
สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
ชัชฎาภรณ์ ภูตันวงษ์  เฉลิมชัย หาญกล้า  และภัสยกร เลาสวัสดิกุล 

265 

  
ภาวะผู้น้าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา สังกัดส้านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตาม
อัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 
พรทิพย์ เพ็ชร์รื่น  สมศักดิ์ เอ่ียมคงศรี  และจรัสศรี หัวใจ 

283 

  
ความสัมพันธ์ของภาวะผู้น้าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรม
องค์การภายในสถานศึกษาตามทรรศนะของผู้บริหารและครู  
สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี 
พิมพ์ชนก อินทะโชติ  อภิสรรค์ ภาชนะวรรณ  และเสริมทรัพย์ วรปัญญา 

295 

  
การด้าเนินการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
อลงกรณ์ งามกุศล  ภูวดล จุลสุคนธ์  และเสริมทรัพย์ วรปัญญา 

223 

  
ความพร้อมของสถานศึกษาเพ่ือจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนเอกชนใน
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
หัสยา บุญศรไชย  อุษา คงทอง  และกาญจนา สุจีนะพงษ์ 

339 
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กระบวนการบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครู  
สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
ดลนภา พงษ์ทรัพย์  อภิสรรค์ ภาชนะวรรณ  และภูวดล จลุสุคนธ์ 

354 

  
การประสานงานภายในของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูสังกัดส้านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี 
รัตน์เกล้า สืบเสาะ  ภูวดล จุลสุคนธ์  และเสริมทรัพย์ วรปัญญา 

367 

  
คุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
มนัสวีร์ สรรพชัยยุทธ์  อภิสรร ภาชนะวรรณ  และภูวดล จลุสุคนธ์ 

382 

  
แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต  2 
อภิชาติ อ่อนเอม  และทีปพิพัฒน์ สันตะวัน 

396 

  
แรงจูงใจในการเล่นกีฬาชักกะเย่อของนักกีฬาชักกะเย่อในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 
กษมา สุขุมาลจันทร์  และพเยาว์  เนตรประชา 

413 

  
สภาพการวิจัยในชั้นเรียนของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต้าบล
ในจังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุพิน กรุมรัมย์  ศิราณี จุโฑปะมา  และประคอง กาญจนการุณ 

428 

  
สภาพและแนวทางการท้างานเป็นทีมของครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย  สังกัดส้านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
จังหวัดบุรีรัมย์ 
สุทธินี สีเหลื่อม  สุชาติ หอมจันทร์   และกระพัน ศรีงาน 

440 

  
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามจุดเน้นของส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์  และสนัติสุข ภูมิสุทธินันท์ 

451 

  
พฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา 
ศรัณยู เกี้ยวกลาง  ศรุดา ชัยสุวรรณ  และนัฐยา บุญกองแสน 

461 
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การศึกษาพฤติกรรมกัลยาณมิตรนิเทศของผู้บริหารตามการรับรู้ของครูโรงเรียนเทศบาล
ในจังหวัดนครราชสีมา 
ณภัทร เกี้ยวกลาง  สงวนพงศ์ ชวนชม  และสมบูรณ์ ตันยะ 

484 

  
การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมในงานส้าหรับครูด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
อังคนา กรัณยาธิกุล  เมษา นวลศรี  และประพรรธน์ พละชีวะ 

504 

  
ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา  
สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
ทิพวรรณ ส าเภาแก้ว  กัญภร เอ่ียมพญา  และนิวัตต์ น้อยมณี 

517 

  
การด้าเนินงานตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 
จงกล ภู่เทียน  กัญภร เอ่ียมพญา  และนิวัตต์ น้อยมณี 

535 

  
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ SSCS ร่วมกับเทคนิคเพ่ือนคู่คิด (Think-Pair-Share) 
เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ  ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และ
ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
เพ็ญลดา ทู้ไพเราะ  และชมนาด เชื้อสุวรรณทวี 

554 

  
ความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นผู้น้าทางวิชาการกับประสิทธิภาพการท้างานเป็นทีมของครู 
สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา 
นาตยา บุตะเขียว  สุวรรณา โชติสุกานต์  และอรสา จรูญธรรม 

569 

  
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนกับขวัญก้าลังใจในการ
ท้างานของครู สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา 
ชลดา บัวสี  สุวรรณา โชติสุกานต์  และอรสา  จรูญธรรม 

585 

  
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น้าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับขวัญก้าลังใจในการ
ท้างานของครู สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
กนกวลี สุขปลั่ง  สุวรรณา โชติสุกานต์  และอรสา จรูญธรรม 

599 

  
การพัฒนาหลักสูตรรายวชิาเพ่ิมเติม วิชาภาษาอังกฤษสร้างสรรค์ตามค้าขวัญจังหวัดชัยนาท 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ ์
เตือนใจ แสวงสุข 

612 
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การด้าเนินงานเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของครูใน
โรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
นุชสรา ปานเพ็ชร  พรทิพา ด าเนิน  และนวมินทร์ ประชานันท์    

630 

  
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอน
โดยใช้สื่อประสม 
ไอศวรรย์ สุวรรณไตรย์  กาญจนา สุจีนะพงษ์  และบุญเรือง  ศรีเหรัญ 

647 

  
แนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดการศึกษา โรงเรียนใน
อ้าเภอแม่วงก์ สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์เขต 2 
อรรณพ มูลเดช  ไกรวิชญ์ ดีเอม  และทีปพิพัฒน์ สันตะวัน 

662 

  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษและความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจโดย
วิธีการสอนอ่านแบบ PANORAMA ร่วมกับผังกราฟิก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 
ธันยพร หนุนอนันต์  นพเก้า ณ พัทลุง  และวิภาฤดี วิภาวิน 

676 

  
ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจีแพส ที่มีต่อความสามารถในการเขียน
เรียงความ  และเจตคติต่อการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
อรสุมา ถาวรสุขอนันต์  และศุภวรรณ สัจจพิบูล 

688 

  
ผลของการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับกระบวนการกลุ่มท่ีมีต่อความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และความสามารถในการท้างานกลุ่ม ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 
มยุรี โรจน์อรุณ  และสุณิสา สุมิรัตนะ 

699 

  
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ PCRSEและ
รูปแบบคู่มือครู  รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
จุไรรัตน์ สร้อยศรี   

713 

  
ทักษะในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครู  สังกัดส้านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
อรัญญา ขัดศิริ  อภิสรรค์ ภาชนะวรรณ  และภูวดล จุลสุคนธ์ 

728 

  
กระบวนการบริหารของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
วุฒิชัย โลนันท ชัชภูมิ สีชมพู  และพิมผกา ธรรมสิทธิ์ 

749 
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การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้ใหญ่ตอนต้นเพ่ือเสริมสร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 
อดุลย์ จันตา  สุมลนิตย์ เกิดหนุนวงศ์  และชไมพร ดิสถาพร 

764 

  
ผลการจัดการเรียนรู้ Predict-Observe-Explain ร่วมกับ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง 
สารในชีวิตประจ้าวัน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
เสาวคนธ์ เมืองสุข  วิภาฤดี วิภาวิน  และพัชรเบศวณ์ เวชวริิยะสกุล 

778 

  
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบสืบสอบ
แสวงหาความรู้เป็นกลุ่มเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ส้าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา 
ณพรรษ อาทิตวรากูล  ปรัชญา เหลืองแดง  สาวิตรี โชดก  และชสิภา สาแก้ว 

802 

  
แนวทางการพัฒนาตลาดที่มีโครงสร้างอาคารถาวร เพ่ือส่งเสริมให้เป็นแหล่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
สมบัติ พรหมสวรรค์  มิ่งขวัญ คงเจริญ  และพร ศรียมก 

819 

  
การเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการด้าเนินและน้าเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาการ
จัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  2 
อรุณรัตน์ ขยันดี  อุษา คงทอง  และกาญจนา สุจีนะพงษ์ 

833 

  
การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษาในวิทยาเขตภาคกลาง 
ธนวัฒน์ ขุนราช  และพเยาว์ เนตรประชา       

854 

  
ความสัมพันธ์ของคุณลักษณะผู้น้ากับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียน 
สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  
กัณญ์ฐญาณ์ สุขสวัสดิ์ 

868 

  
ภาคผนวก  
คณะกรรมการด้าเนินงานจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ 
ครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5 

 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองผลงานวิจัย  
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