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Schedule for Poster  Presentation 

8th  December 2016  (01.30 - 03.30 PM) 

Humanities/Social Sciences/Management 
at Rajanagarindra meeting room, 5th floor, 100 Year Somdech Phra Srinagarindra Building 

 
No. ID Name Title University/Institute 

1 
P-HE014 Waiyawut Wuttiastasarn  

Thai Closed Captioning: Case Study of Thai Closed Caption’s Prototype for 
Educational Film 

Rajamangala University of Technology 
Thanyaburi 

2 
P-HE028 Uthai Suwannavong 

Improvement Of The Saoprateeb Program 
Chulachomklao Royal Military Academy   

Cadet Regiment King's Guard 
Chulachomklao Royal Military Academy 

3 
P-HE040 Pawich Riangsiri 

Translation Strategies Of First And Second-Person Singular Pronouns Based 
On Social Factors From English Into Thai In  
Jonathan Livingston Seagull        

Valaya Alongkorn Rajabhat University 
under the Royal Patronage 

4 
P-HE041 Praneerat Panpraneet 

The Study Of Personal Pronoun Forms Used In Women’s Talk In All-Female 
Groups         

Valaya Alongkorn Rajabhat University 
under the Royal Patronage 

5 
P-HE042 Kamonlaporn Sirisophon  Genre Analysis Of Online Biography 

Valaya Alongkorn Rajabhat University 
under the Royal Patronage 
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No. ID Name Title University/Institute 

6 
P-HE043 

Rungarun 
Wanithanachakorn   

The Co-Occurrence, Semantic And Contextual Analysis Of Mood  
Valaya Alongkorn Rajabhat University 
under the Royal Patronage  

7 
P-HE059 Nusrat Ahlan Gazi 

Factors affecting online repurchase intention of Chaldal.com in Dhaka, 
Bangladesh       

 Assumption University 

8 

P-HE064 
Wanthida Yoikratok  
Surachai Piyanukool  
and Chookiat Jarat 

The Effects Of Teaching Reading Comprehension  
By Using Reading Packages  
Of Prathomsuksa 4 Students 

Buriram Rajabhat University 

9 
P-HE066 Zhiqi Xiong  Jianxu  

Forecasting Inbound Tourism Demand in China: A State Space 
Approach         

University of ChiangMai  
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ก ำหนดกำรน ำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 

วันที่ 8 ธันวำคม 2559 เวลำ 13.30 – 15.30 น. 

มนุษยศำสตร์/สังคมศำสตร์/บริหำรธุรกิจ (Humanities/Social Sciences/Management) 
ณ ห้องประชุมรำชนครินทร์ ชั้น 5 อำคำร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 

ล ำดับ รหัส ชื่อผู้น ำเสนอ ชื่อเร่ือง มหำวิทยำลัย/สถำบันหน่วยงำน 

1 P-HE001 พรพรรณ ราชแสง  ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพัน 
ต่อองค์การของพนักงานสายสนับสนุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

2 P-HE002 ชยพล  บุญบ ารุง คุณภาพในการให้บริการสินเช่ือของธนาคารออมสิน สาขาโรบินสัน 
จังหวัดสระบุร ี 

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

3 P-HE003 วีรภรณ ์ ศรสีุพรรณ  ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อคอนโดมเินียมในอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

4 P-HE004 สราวุฒิ  ศาสตร์ทอง    แนวทางการจัดการแรงงานต่างด้าวในภาคเกษตรกรรม ในเขตพื้นท่ี 
ต าบลโพธิ์ประทับช้าง  อ าเภอโพธิป์ระทับช้าง จังหวัดพิจิตร 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  

5 P-HE005 ธิติพัฒน ์ อมรเวช   ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บรกิารธนาคารออมสินออนไลน์ของลูกค้า
ธนาคารออมสินสาขาชัยภมูิ จังหวัดชัยภูม ิ

มหาวิทยาลยัวิทยาลัยบัณฑติเอเซยี  

6 P-HE006 สมคิด กรุดเพชร   ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพผลิตภณัฑ์
ชุมชน จังหวัดชลบรุ ี

 มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ์
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7 
P-HE007  อัจฉราวรรณ สุขเกดิ  ความสามารถในการแข่งขันการคา้ปลีกออนไลน์ในจังหวดัปทุมธาน ี

มหาวิทยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

8 
P-HE008 ศักดิ์ชาย  นาคนก   

การวิคราะห์ปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อความตั้งใจอย่างต่อเนื่องในการใช้งาน
แอพพลิเคชั่น LINE 

มหาวิทยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

9 
P-HE009 กิตติธร สุนทรีวิจิตร ์ 

การพัฒนาแอนิเมชันแบบสถานการณ์จ าลองเพื่อประชาสัมพันธ์การ
น าเข้าแรงงานต่างด้าวภายใต ้MOU ร่วมกับกระทรวงแรงงาน 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก วิทยา
เขตจักรพงษภูวนารถ  

10 
P-HE010 โชคนิธิ  ทองสุข 

ผลสัมฤทธ์ิของการบริหารจัดการคณุภาพการให้บริการของเทศบาล
ต าบลท่าช้าง 
อ าเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง 

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์ 

11 
P-HE011 สุชาต ิ กิจสุวรรณ  

การพัฒนาการบรหิารจดัการเพื่อป้องกันอัคคีภัยขององค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์อีเมล ์

12 P-HE012 บุษยา พาสุกร ี
การบริหารจัดการงานสวสัดิการของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองอโยธ
ยา  
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา     

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ฯ  
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13 
P-HE013 ณัฐปคัลภ ์ปิ่นทอง  

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักอาศัยคอนโดลมุพินีของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

14 
P-HE015 ศรัณย ูสนิทไชย  

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัการบริหารกับการมสี่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันยาเสพติดในเขตเทศบาลต าบลมวกเหล็ก อ าเภอมวกเหล็ก จงัหวัด
สระบรุ ี

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

15 
P-HE016 จันทิมา ศิร ิ  

พฤติกรรมการเปดิรับฟัง ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากรายการ 
“คลับฟรายเดย์”   ทางสถานีวิทยคุลื่นกรีนเวฟ 106.5 FM ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร 

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

16 
P-HE017 เอกสิทธ ์คงทอง  

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับตลาดมือถือของนักศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมถ ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

17 
P-HE018 อ้อมเดือน สมุทรประภูต ิ 

ผลการปฏิบตัิงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
อ าเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

18 
P-HE019 ประกอบเกียรต ิอิ่มศิร ิ

การรู้เท่าทันสื่อ: ประโยชน์และการน าไปใช้ 
กรณีศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์
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19 
P-HE020 ชัยวัฒน์  อัครปัญญา  

ผลการบริหารจัดการส่งเสรมิอาชีพผู้ผลติเหด็ตับเต่าขององค์การบรหิารส่วน
ต าบลสามเรือน อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

20 
P-HE021  สมจิตร  อุ่นดวง   

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมผู้บริโภค
ผลิตภณัฑ์ผ้าไทย อ าเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุร ี

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

21 
P-HE022 ณัฎฐ์นรยี ์ ศิลมั่น    

ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซือ้สินค้าของ
ผู้บริโภคจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดมิในอ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบรุี  

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์   

22 
P-HE023 ชลัมพล  สิงห์โสม 

ขวัญและก าลังใจในการปฏิบตัิงานของข้าราชการต ารวจช้ันประทวน  
ในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์ 

23 
P-HE024 ซีหยวน หม่า   

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสื่อสารทางการตลาดแบบบรูณาการกับ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีน กรณีศึกษาอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ์                 

24 
P-HE025 เจริญ  สุระประเสริฐ   ภาวะผู้น าของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิจติร มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 
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25 
P-HE026 นิสา  ใจภักดี  

การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลตลุกดู ่ 
อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ตามการรับรู้ของประชาชน  

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 

26 
P-HE027 ธวัลดา สุทัศน์  

ศึกษาบทบาทองค์การบริหารส่วนต าบลในการดูแลผู้สูงอายตุามการรับรู้ของ
ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีต าบลหนองไผ ่อ าเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธาน ี

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 

27 
P-HE029 ไททัศน ์มาลา   

บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการปญัหาอุทกภยั: วิเคราะห์
แผนการบริหารจัดการอุทกภยัของเทศบาลต าบลบางกะดี จังหวัดปทุมธานี 

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ฯ  

28 
P-HE030 ฤดีรัตน ์สิทธิบริบูรณ ์

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ และภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของลูกค้าของร้านอาหารวอเตอร์ไซด์ รีสอร์ท เรสเตอรองท ์

มหาวิทยาลยักรุงเทพ  

29 
P-HE031 ศิริกัญญา  จันทรง  

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับขวัญและก าลังใจในการปฏิบตัิงานของ 
พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวดันครสวรรค ์

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 

30 
P-HE032  ดลฤดี ศรมีันตะ  

การพัฒนารายการโทรทัศน์สาธิตเพื่อการฝึกอบรมด้านเกษตรอินทรยี์ส าหรับ
ชุมชนเมือง 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก 
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31 
P-HE033 บุษกร ปลีคง 

บทบาทของสภาองค์กรชุมชนกับการพัฒนาประชาธิปไตยท้องถิ่น กรณีศึกษา
สภาองค์กรชุมชนในจังหวัดนนทบรุี 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช  

32 
P-HE034 สุวิชศร ี สุขทร  

ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด คุณภาพบริการกับความ
จงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์
ธาน ี

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี

33 
P-HE035 เมธินาฏ อ่องสุวรรณ การรับรู้และความคิดเห็นที่มี่ต่อสือ่นิทรรศการบทเรียนในความมืด มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

34 
P-HE036 สิริวรรณ  สุวรรณวงษ์   การจัดการขยะมลูฝอยในครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงสุโขทัย มหาวิทยาลยัมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 

35 
P-HE037 สิริพร ตันติวชิรฐากูร 

อิทธิพลของภาพลักษณ์ตราสินค้าและคณุภาพการบริการต่อความจงรักภักดีของ
ลูกค้าเสื้อผ้าแบรนด์ยูนโิคล ่ในกรุงเทพมหานคร 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ  

36 
P-HE038 ระพีพันธ ์โพนทอง   การปรับปรุงการป้องกันและปราบรามยาเสพตดิในพ้ืนท่ี จังหวัดปทุมธาน ี

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์
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37 
P-HE039 วรุณ ีเชาวน์สุขุม  ประสิทธิผลจากการน าปุ๋ยอินทรียม์าใช้ในการปลูกข้าวในจังหวัดปทมุธานี  

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

38 
P-HE044 ธนวัฒน์ อาภาเกียรติกลุ   

พฤติกรรมการตดัสินใจซื้อเครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต ้
ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย  

39 
P-HE045 สุพัตรา พินิจกิจ   

ปัจจัยความแตกต่างระหว่างบุคคลที่ส่งผลต่อการใช้กลวิธีจดัการแบบเชิงรุก 
ของครูวัยผู้ใหญต่อนกลาง  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
18 

 มหาวิทยาลัยบรูพา                                  

40 
P-HE046 วรัญญา คงจิตราภา  

การรับรูคุ้ณคา่ของปัจจัยด้านราคา คุณภาพบริการและความไว้วางใจที่มีผลต่อ
ความภักดีของผู้บริโภคต่อร้านอาหารรมิทางในย่านเยาวราช 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ  

41 
P-HE047 บุษบา อินทร์ทอง  

ความส าคญัของส่วนประสมการคา้ปลีกของร้านสะดวกซื้อ 
ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์ 

42 
P-HE048 วรัทพงศ ์อมรรัฐฒสรรค ์  

ประสิทธิภาพการบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้สูภ่าคปฏิบัติด้านการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ  

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ ์  
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43 
P-HE049 มานิตย ์ ซาผ ู 

ศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน 
บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซตูิคอล อุตสาหกรรม จ ากดั 

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์ 

44 
P-HE050 ปริยากร  สว่างศร ี

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการส านักงานบัญชี ในเขตอ าเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

มหาวิทยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์     

45 
P-HE051 จิตดาพร โชติพรม  

ศึกษาการมสี่วนร่วมของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน 
อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์ 

46 
P-HE052 ธมนพัชร์ อมรรัฐฒสรรค ์  

การน านโยบายการปฏิรูปการศึกษาไปปฏิบตัิในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดภาคอสีานตอนบน 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ ์ 

47 
P-HE053 ธนวรัท  โล่ห์ค า   

บทบาทของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองในการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับคดีแพ่งและ
พาณิชย์ในชุมชน 

มหาวิทยาลยัเกริก                          

48 
P-HE054 จริยา  งามบุญสืบ  

การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองอโยธยา 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์
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49 
P-HE055 ธันยธร ติณภพ 

ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการทอ่งเที่ยวของ
นักท่องเที่ยว 
ชาวไทยในตลาดบ้านใหม่ ตลาดรมิน้ าร้อยปี จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

50 
P-HE056 อัมพิกา สุนทรภักด ี  

การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานขายใน
ธุรกิจประเภทอาหารและเครื่องดืม่แห่งหน่ึง โดยมีการยึดมั่นต่อเป้าหมายเป็นตัว
แปรสื่อ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 

51 
P-HE057 สุธาสิน ี จันทร์แจ่มใส    

ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด ภาพลักษณ์ตราสินค้า 
กับความจงรักภักดีของผู้ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี

52 
P-HE058 อภิวรรณ ์บารม ี วัฒนธรรมองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุร ี

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

53 
P-HE060 สิรีธร หมั่นสุข   

อิทธิพลของภาพลักษณ์องค์กร คุณภาพการให้บริการและความเชื่อถือ มีผลต่อ
ความพึงพอใจ ของลูกค้าไอศกรีมแม็กนั่ม 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ   

54 
P-HE061 เขมจิรา  ทองอร่าม 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน
ฝ่ายปฏิบตัิการอตุสาหกรรมฉีดขึ้นรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอตุสาหกรรม
แฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์
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55 
P-HE062 อุบลรัตน ์ จ านงสุข  กลยุทธ์การจดัการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม 

 หาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

56 
P-HE063 บุศยรินทร ์กองแก้ว 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา กลุม่วิสาหกิจ
ชุมชน ผลิตภณัฑ์แปรรูปกล้วยหอมอบเนย จังหวัดนครปฐม 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

57 
P-HE065 ดรุณ ี วัชนะ  

ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ ์คุณภาพบริการ กับความจงรักภักดีของ
ผู้ใช้บริการ ธนาคารออมสินในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี

58 
P-HE067 น้ าฝน นันทวงศ์  

ปัจจัยที่มีผลต่อการมสี่วนร่วมของชุมชนบริเวณตลาดน้ าคลองลดัมะยม เขตตลิ่ง
ชัน กรุงเทพมหานคร 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

59 
P-HE068 ประเสริฐ สาระจันทร ์ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการด้านการป้องกันอัคคีภัยในเขต
พื้นที ่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวดัปทุมธาน ี

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

60 
P-HE069 พระพนพัฒน์  พลางวัน (สีลสุทฺโธ)  

การบริหารงานตามหลักสังคหวัตถ ุ4 ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์ 
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61 
P-HE070 อลงกรณ์ กริชนิกร 

การรับรู ้ความพึงพอใจและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลตอ่ความภักดี
ต่อตราฟูจิฟิล์ม  

มหาวิทยาลยักรุงเทพ  

62 
P-HE071 พัชรินทร์ ร่มโพธิ์ช่ืน  คุณค่าของศิลป์ประดิษฐห์ัวโขนในเชิงวัฒนธรรมพาณิชย์ในแบบครูชูชีพ ขุนอาจ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์ 

63 
P-HE073 ปัทมาวรรณ จินดารักษ์ คุณภาพชีวิตทีส่่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรสถาบันอดุมศึกษา มหาวิทยาลยัพายัพ  

64 
O-HE010 จันทนา  กิ่งทองใบเพ็ชร  

คุณลักษณะผู้น าท้องถิ่นที่พึงประสงค์ของประชาชนในเขตองค์การ 
บริหารส่วนต าบลประดู่งาม อ าเภอศรีเทพ  จังหวัดเพชรบูรณ ์

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 

 
 
 
 
 
 
 


