
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สูจิบัตร 
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7 

“มหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม.....พลังขับเคล่ือนประเทศไทยสู่ยุค ๔.๐” 
The National Academic Research Conference 7th 

“University Social Engagement as a Driving Force for Thailand 4.0” 
โดยความรว่มมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา  

กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภฏัทั่วประเทศ และภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 
วันที่ ๖-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐   

ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ ๑  (๒๒.๑๔) (อาคาร ๒๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มวิทยาการจัดการ/มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร ์ห้องที่ 1  
 

 
ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 1 (22.14) อาคาร 22 ชั้น 1   วันท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
 

ชื่อเรื่อง ผู้นําเสนอ
ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การ และ
พฤติกรรมการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ 
กรณีศึกษาบริษัทผึ้งน้อยเบเกอรี่ 

เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์

ภูมิรู้สู่ภูมิธรรมของโนราใหญ่ สันติชัย แย้มใหม่
สรัญ เพชรรักษ์ 

 
อิทธิพลของภาวะผู้ประกอบการและวัฒนธรรม
องค์การท่ีมีต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของ 
SMEs อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในจังหวัด
เชียงใหม่ 

อัจฉรา เมฆสุวรรณ
ขจรศักด์ิ วงศ์วิราช 

ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยภายใต้แคมเปญ         
การท่องเที่ยววิถีไทย กรณีนักท่องเที่ยว สเปน ตุรกี
และอินเดีย (STI) 

ณฐาพัชร์  วรพงศ์พัชร์
สุทธินันทน์  พรหมสุวรรณ 

บุญเรียม  ทะไกรราช 
นิชาภา  พิมพสุต 

ความขัดแย้งและผลกระทบจากโครงการก่อสร้าง
เข่ือนแม่วงก์   อําเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 

ราเชนทร์ นพณัฐวงศกร
ภูกิจ ยลชญาวงศ์ 

ทวิพันธ์ พัวสรรเสริญ 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 
 

ราเชนทร์ นพณัฐวงศกร
ภูกิจ ยลชญาวงศ์ 

วิเชียร วิทยอุดม 
การวิจัยและพัฒนาการผลิตผ้าฝา้ยย้อมสีธรรมชาติ : 
กรณีศึกษากลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดง  
อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ และศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ
ห้วยหงส์สําหรับผู้หญิงบ้านห้วยหงส์  เมืองจันทะบูล ี
นครหลวงเวียงจนัทร์ สปป.ลาว 

พนารัตน์ เดชกุลทอง

การลดต้นทุนในการซ่อมบํารุงรถบรรทุกโดยใช้
ทฤษฎีการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน กรณีศึกษา บริษัท 
เคเอ็ม จํากัด 

พิชญ์ณี ตีรณากรณ์
สุชาดา บุราณดี 

 
 
 
 



 
กลุ่มวิทยาการจัดการ/มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร ์ห้องที่ 2 

 

ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 2 (22.11) อาคาร 22 ชั้น 1   วันท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
 

ชื่อเรื่อง ผู้นําเสนอ
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูก
มะขามเทศ บ้านดอนสระจันทร์ อําเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสมีา 

เบญจมาศ อภิสิทธ์ิภิญโญ
จันทิมา  งานโคกกรวด 
ปนัดดา  บุญพาวัฒนา 
สุกฤตา  บุรินทร์วัฒนา 

ก่ิงแก้ว  บุญสุข 
จิตติชัย  ห่อทอง 
นิวัต  กุลศุภโชติ

การบริหารจัดการท่องเที่ยวฐานธรรมอย่างมี            
ส่วนร่วม หมู่บ้านปงถํ้า ตําบลวังทอง อําเภอวังเหนือ 
จังหวัดลําปาง 

สนธิญา สุวรรณราช
เกศนีย์ สัตตรัตนขจร 
กมลวรรณ  ทาวัน 

การสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ในชุมชนต้นแบบท่ีดี : กรณีศึกษา ชุมชนชากตาด้วง 
ตําบลห้วยยาง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

กิจฐเชต ไกรวาส

พฤติกรรมการปฏิบัติงานราชการเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ฝ่ายกองช่างในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีต่อ
ชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ ์

สุชิรา   นวลกําแหง
พิศุทธ์ิ   บัวเปรม 

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับ
ความผูกพันในธุรกิจบริการของพนักงานกลุ่ม GEN 
Yในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก 

สมพงษ์  อัศวริยธิปัติ
ปรีชา     คํามาดี 

กลยุทธ์การสื่อสารของนักเรียนชาวต่างประเทศ  
ท่ีมาเรียนมวยไทย 

บารมี  ชูชัย

อิทธิพลของคุณภาพชีวิตในการทํางาน และ             
ความผูกพันต่อองค์การท่ีมีผลต่อการเป็นสมาชิกท่ีดี
ขององค์การของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล 
ในเขตอําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

เกียรติศักด์ิ  โมครัตน์
สัญญาศรณ์  สวัสด์ิไธสง 
ชาติชัย  อุดมกิจมงคล 

คุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีส่งผลต่อ  
ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบการย่ืนแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย  กรณีศึกษา : 
หน่วยงานส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

ปทิตตา  หวายสันเทียะ
ภาคภูมิ  หมีเงิน 

คุณค่าตราสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ท่ีส่งผลต่อ                  
ความจงรักภักดีของลูกค้าในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 

จงจินต์ เจิมจอหอ
ระบิล พ้นภัย 

พงษ์นรินทร์ ปิดจัตุรัส 

 



 
กลุ่มวิทยาการจัดการ/มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร ์ห้องที่ 3 
 
ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 22.4.1  อาคาร 22 ชั้น 4   วันท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
 

ชื่อเรื่อง ผู้นําเสนอ
พฤติกรรมและความคิดเห็นท่ีมีต่อการเล่นเกม
ออนไลน์ของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา 

ชิตาภา สุขพลํา

ศักยภาพของชุมชนกับการเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ของชุมชนในพ้ืนท่ีของตําบลแจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม          
จ.ลําปาง 

ขจรศักด์ิ วงศ์วิราช
อัจฉรา เมฆสุวรรณ 
อนุรักษ์ อาทิตกวิน 

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้า
ผ่านทางเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

ศศิธร   อ่ิมวุฒิ

การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากร
หอพักนักศึกษา ของสํานักงานบริหารจัดการ
หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

นภัสนันท์   สุดใด

การนําเสนอภาพข่าวความรุนแรงท่ีละเมิดต่อ  
สิทธิเด็กบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 

วศิน นิลวงศ์
ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว 

คุณภาพการให้บริการของสํานักงานท่ีดินจังหวัด
นครพนม สาขาท่าอุเทน ส่วนแยกบ้านแพง 

ปาริชาต  พรมโคตร
สัญญาศรณ์  สวัสด์ิไธสง 
ชาติชัย  อุดมกิจมงคล

ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการ
หน่วยงานภาครัฐ กรณีศึกษา: งานพระราชพิธี
ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชณ พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท ใน
พระบรมมหาราชวัง 

หทัยพันธ์ุ ชัยพรประเสริฐ
ปิยากร  หวังมหาพร 

สมรรถนะหลักท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา     
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน 

ชนานาถ  ผดุงศิลป์
สุวัฒนา  ตุ้งสวัสด์ิ 

ความสัมพันธ์ของการรับรู้การสนบัสนุนจาก
องค์การ กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์การ ของข้าราชการสังกัดสํานักงานสรรพากร
พ้ืนท่ีในจังหวัดนครราชสีมา

ธิดารัตน์   เทพพานิช
ปฏิมา  ถนิมกาญจน์ 

 
 



 
กลุ่มวิทยาการจัดการ/มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร ์ห้องที่ 4 

 

ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 22.4.2  อาคาร 22 ชั้น 4  วันท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
 

ชื่อเรื่อง ผู้นําเสนอ
การจัดการการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชนแม่ละนา อําเภอปางมะผ้า จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

อาภาภรณ์ สุขหอม
 

การกําจัดขยะอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดินของชุมชน
ตําบลไหล่หิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 

ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์
สุขเกษม ลางคุลเสน 

สรัชนุช บุญวุฒิ 
สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา 

พิทูร กาญจนพันธุ์ 
ชมัยพร กาญจนพันธุ์

ระบบสารสนเทศการจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากดอกมะลิ 

กิติพงษ์ จันทร์ถาวร
ศศิธร พิมานสกุลวัฒน์ 

ผลกระทบของการควบคุมภายในท่ีมีต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการและ
พนักงานราชการกรมการเงินทหารบก 

ธนพัฒน์  ขันกฤษณ์
กนกศักด์ิ สุขวัฒนาสินิทธ์ิ 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศใน
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีปลูกพืชไร่ 
อําเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 

ธนพร  พงศ์พสิษฐ์
กาญจนา  ศรีพฤทธ์ิเกียรติ 

นงนุช  อังยุรีกุล 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ            
กรมส่งกําลังบํารุงทหารบก 

ณัฏฐิญา  บัวรุ่ง
ปิยากร  หวังมหาพร 

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ในการทําหน้าท่ีพัสดุ
กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของ
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ ในหน่วยงานราชการเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดสกลนคร 

ธัญญลักษณ์  ศรีชัยมูล
ชาติชัย  อุดมกิจมงคล 
สัญญาศรณ์  สวัสด์ิไธสง 

ความโปร่งใสในการดําเนินงานกับประสิทธิผล
การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลตําบลคําตากล้า อําเภอคําตากล้า  
จังหวัดสกลนคร 

รัชดากร  จิตรามาศ
สัญญาศรณ์  สวัสด์ิไธสง 
ชาติชัย  อุดมกิจมงคล 

 
คุณภาพการให้บริการและส่วนประสมทาง
การตลาดในมุมมองของผู้บริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการเรือนพัก 
เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

สุวรรณคํา ราศี
เสาวลักษณ์ จิตต์น้อม 

 



 
กลุ่มวิทยาการจัดการ/มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร ์ห้องที่ 5 
 
ห้องประชุม  22.8.1  อาคาร 22 ชั้น 8   วันท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
 

ชื่อเรื่อง ผู้นําเสนอ
การธํารงรักษาคนเก่งในยุค Thailand 4.0 ด้วย
แนวคิดการสร้างสมดุลในชีวิตการทํางาน 

สุชาวดี  เดชทองจันทร์  
ลิมปนนาคทอง 

การประเมินความคุ้มค่าในการใช้ไส้เดือนดินกําจัด
ขยะอินทรีย์และแนวทางการจัดการผลผลิตจาก
ไส้เดือนดินแบบครบวงจรของชุมชนไหล่หิน อําเภอ
เกาะคา จังหวัดลําปาง 

ณัฐวุฒิ ปัญญา
นุสรา แสงอร่าม 

ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร 
ทิพยาภรณ์ ปัตถา

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยว
ชุมชนภูฝอยลม อําเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี 

อมรรัตน์  สนิทชอบ
อรอุมา ปราชญ์ปรีชา 

สิริวดี ไทยสมัคร
อิทธิพลของความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน และประสิทธิภาพการควบคุม
ภายใน ท่ีมีต่อคุณภาพข้อมูลทางการบัญชี               
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

มัยฤทธ์ิ  ทองส่งโสม
ประเวศ เพ็ญวุฒิกุล 

องค์ประกอบความสุขในการทํางานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 

ธนารีย์  เลิศนราพันธ์
สาวิตรี  บุญมี 

คณิศรา  ธัญสุนทรสกุล 

ภาวะผู้นําของผู้อํานวยการโรงเรียนธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี ตามหลักสังคหวัตถุ  4 

จิราภรณ์   แก้วเชือกหนัง
ปิยากร  หวังมหาพร

ความคิดเห็นต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

สุนิศา สุตตสันต์
ปิยากร  หวังมหาพร 

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และ   
ผลการดําเนินงานของธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 

พรพรรณ เข้มแข็ง
ระบิล  พ้นภัย 
ชาตยา นิลพลับ 

กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสหกรณ์
ภาคการเกษตรในจังหวัดนครราชสีมา 

ศิริพงศ์ สมพีรพันธ์ุ
สุวัฒนา ตุ้งสวัสด์ิ 

 
 
 
 



 
กลุ่มวิทยาการจัดการ/มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร ์ห้องที่ 6 
 
ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 5  อาคาร 13 ชั้น 1  วันท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
 

ชื่อเรื่อง ผู้นําเสนอ
การรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราอย่างมี   
ส่วนร่วมเพ่ือความมั่นคง ด้านอาชีพ บ้านโนนโพธ์ิ 
อ.เข่ืองใน จ.อุบลราชธาน ี

วิรงรอง   แสงเดือน
ภัทรา  สวนโสกเชือก 
เกียรติศักด์ิ  พระเนตร 

ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนวิเคราะห์นโยบาย
ทางการเงินกับกาํไรสุทธิของกลุ่มอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

สุนันทา  ปาสาเลา

ปัจจัยส่วนผสมการตลาดบริการ ท่ีมีผลต่อการ
ท่องเที่ยวด้านบรรพชีวินของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
กรณีศึกษา :สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน และ
ทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลิม
พระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 

วชิรญา ตติยนันทกุล
ปาริฉัตร แฟนพิมาย 

การปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์เพ่ือลดต้นทุนบรรจุ
ภัณฑ์ของไส้กรองอากาศ กรณีศึกษา บริษัท XYZ 
จํากัด 

วัชรพล  วงศ์จันทร์
สยาม ลงอ่อน 

สมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหม่ท่ีมีผลต่อ
ความสําเร็จในการปฏิบัติงานของผู้ทําบัญชี           
ในพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรีและกรุงเทพมหานคร 

ณัฏฐ์รมณ  ศรีสุข
กนกศักด์ิ สุขวัฒนาสินิทธ์ิ 

การรับรู้คุณภาพบริการและองค์ประกอบของ 
การบริการในโรงแรมของนักท่องเท่ียวสูงอายุ
ชาวต่างชาติ 

รินรดา วรรณี

การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของข้าราชการวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร 

วราภรณ์  ชาวเวียง
ปิยากร  หวังมหาพร 

สัมฤทธิผลของการดําเนินงานตามมาตรการ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล เทศบาลตําบล
แพด อําเภอคําตากล้า จังหวัดสกลนคร 

วราวรรณ  อินธิปีก
ชาติชัย  อุดมกิจมงคล 
สัญญาศรณ์  สวัสด์ิไธสง 

ผลกระทบของทักษะทางวิชาชีพท่ีมีต่อคุณภาพ
รายงานทางการเงินของผู้ทําบัญชใีนเขต
กรุงเทพมหานครและนนทบุรี 

ณฐภัทร หงษ์พงษ์
จิรพงษ์ จันทร์งาม 

 
 



 
กลุ่มวิทยาการจัดการ/มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร/์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องที่ 7  

 

ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 7 (ห้องประชุม 13.11) วันท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
 

ชื่อเรื่อง ผู้นําเสนอ
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนระบบ 
ปฏิบัติการแอนดรอยด์เพ่ือเชิดชูเกียรติสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 

ชลีกาญจน์ จันทจํารัสรัตน์
ณภัทรกฤต  จันทวงศ์ 

การหาประสิทธิภาพของเคร่ืองสีข้าวชุมชน สุชาติ  หัตถ์สุวรรณ
ดวงดี  วิเชียรโหตุ

วัสดุกันกระแทกจากไฟเบอร์กลาสผสม
ยางพารา 

อุกฤษฎ์    นาจําปา

การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต
ตุ๊กตาปั้นดินเผากรณีศึกษา กลุ่มหัตถกรรม
เคร่ืองปั้นดินเผา ต.บุ่งไหม อ.วารินชําราบ  
จ.อุบลราชธานี 

กนกวรรณ   สุภักดี
วิรงรอง   แสงเดือน 
นพกานต์  หล่ายสาม 

สุรัชนี  สีสุด 
ณัฐวุฒิ นามบุตร

ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้มารับ
บริการ ในงานด้านการจดทะเบียนสิทธิและ 
นิติกรรมของสํานักงานท่ีดินจังหวัดนนทบุรี 
สาขาปากเกร็ด 

พรณิชา จันทร์กลิ่น
ปิยากร  หวังมหาพร 

ผลของการปรึกษาแบบกลุ่มเพ่ือเสริมสร้าง        
เจตคติในการป้องกันโรคของผู้ท่ีมีความเสี่ยง
ต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาล         
วังม่วงสัทธรรม จังหวัดสระบุรี 

อรนลิน ไทยเจริญ
สุขอรุณ วงษ์ทิม 
นิธิพัฒน์ เมฆขจร 

การมีเพศสัมพันธ์คร้ังแรกโดยที่ไม่ยินยอม 
ศึกษาในเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

ชัยศม  สัมมาทิตย์
โธมัส กวาดามูซ 
มัลลิกา มัติโก 

อนุสรณ์ พยัคฆาคม

คุณภาพระบบท่ีส่งผลต่อการใช้งานระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document)  ของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน 

กัญญาภัค  เอียการนา
ภาคภูมิ  หมีเงิน 

การศึกษาและสร้างนวัตกรรมท่ีใช้แก้ไขมโน
ทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ในสาระ
จํานวนและการดําเนินการของนักศึกษาครู
คณิตศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

เฉลิมวุฒิ คําเมือง
ไพรัชช์ จันทร์งาม 

 
 



 
ห้องที่ 8 กลุ่มการศึกษา ห้องที่ 1 

 

ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 4  (ภาษาเกาหลี)   วันท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
 

ชื่อเรื่อง ผู้นําเสนอ
การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมทางจริยธรรม
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด 

ประสาร  ศรีพงษ์เพลิด

การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางในวิชาวิจัยทางการเงิน ด้วยการบูรณาการ
วิธีสอนแบบเน้นโครงการ และวิธีสอนแบบเน้น
กระบวนการกลุ่ม 

เสาวลักษณ์  จิตต์น้อม

การพัฒนาเว็บฝึกอบรมด้วยกระบวนการเรียนรู้ 
แบบนําตนเอง เร่ือง ระบบสารสนเทศ สําหรับ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

ธนากร  แสงกุดเลาะ
ลักขณาเก่วใจ 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของภาวะผู้นํา
เชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี 21ของผู้บริหารสถานศึกษา 

คมกฤช  พรหมฉิน
ธีรังกูร วรบํารุงกุล 

ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู 

เชษินีร์ แสวงสุข
นริศ สวัสดี 

ผลของการเรียนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ของ
ไดรเวอร์และเบลล์เสริมด้วยเทคนิคแบบทํานาย-
สังเกต-อธิบาย (POE) ต่อความเข้าใจมโนมติสาร       
ชีวโมเลกุลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

กนกวรรณ  ป้องกัน
พัดตาวัน  นาใจแก้ว 
ดวงสมร  กิจโกศล 

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ สําหรับการเรียนรู้ เทคโนโลยี
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในยุคท่ี 3 (3G) และ 

ยุคท่ี 4 (4G) ในรายวิชา 506410 เทคโนโลยีบรอด
แบนด์ 

พงษ์นรินทร์  ศรีพลอย 

สมิทธ์  ปรีชาญาณ 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในรายวิชา
เคร่ืองมือวัดทางไฟฟ้า เร่ืองการใช้งานมัลติมิเตอร์ 
ด้วยการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์. 

ทศพร จันทร์เผือก
ไพโรจน์ พุทธาวาท 
สภาวดี เสริมรัมย์ 
อรอุมา สินชัย

 
 
 
 
 



 
กลุ่มวิทยาการจัดการ/มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร ์ห้องที่ 8 

 

ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 2 (22.11) อาคาร 22 ชั้น 1  วันท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
 

ชื่อเรื่อง ผู้นําเสนอ
กฎการเขียนพินอิน Chinese Pinyin Writing 
Rules 

รัตนกุล กาญจนะพรกุล
จินตนา แย้มละมุล 

การศึกษาความหมายแฝงทางภาษาและวัฒนธรรม
ของ “ไก่” ผ่านสํานวนสุภาษิตจีน 

จิราพร ปาสาจะ
ธีรวัฒน์ การโสภา 

กลวิธีการสอนการแปลแบบการเสริมต่อการเรียนรู้ ชญาวิน หนูพงษ์
เปรมกมล สถิตเดชกุญชร 

การวิเคราะห์ระบบข้อความทางภาษาท่ีปรากฎใน
การโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมความงาม 

ศุภาสินี หนูพงษ์
 

แรงจูงใจกับความคาดหวังในการเรียนภาษาญี่ปุ่น

ของนักศึกษาวิชาเอกภาษาญ่ีปุ่น มหาวิทยาลัยราช

ภัฎนครราชสีมา 

เวณิกา สุปัญญเดชา

ทัศน์วรรณ จงเป็นสุขเลิศ 

ชาพิมญชุ์ บุญวิทยา 

ภาพสะท้อนสังคมในนวนิยายเร่ือง อะอิ โนะ คะวะกิ พุทธรักษ์ เกตุเอม
การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยสําหรับชาว
ต่างประเทศในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

กนิษฐา พุทธเสถียร
สัณห์ธวัช ธัญวงษ์กาญจนา คําผา 

กนกกาญจน์ วรสีหะ 
วรรณคดีและวรรณกรรมไทย : เทคนิคการสอน วรกุล เชวงกูล

หทัยวรรณ มณีวงษ์ 
กนกกาญจน์ วรสีหะ 

การเปรียบเทียบตําราพรหมชาติของไทยและตํารา
นักษัตรัมของอินเดีย : กรณีศึกษาความเชื่อเร่ือง 
ดวงสมพงศ์เนื้อคู่ 

วรเดช มีแสงรุทรกุล
วรกุล เชวงกูล 

หทัยวรรณ  มณีวงษ์ 

คุณช่วย ปิยวิทย์ 

นัฑพร สุพิชญ์ 
บทบาทของการ์ตูนในฐานะสื่อนิเทศศิลป์ท่ีสัมพันธ์
ต่อการพัฒนาชาติญี่ปุ่น 

สุธิดา  วรรธนะปกรณ์
สุทธิชาติ ใจชอบสันเทียะ ภักดี  

ปรีดาศักด์ิ

 
 

 

 

 



 

กลุ่มวิทยาการจัดการ/มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร ์ห้องที่ 9 
 

ห้องภาษาเกาหลี    อาคาร 13 ชั้น 1  วันท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

ชื่อเรื่อง ผู้นําเสนอ
ปัจจัยกระบวนการบริหารท่ีส่งผลต่อสภาพการ
บริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล     
ในจังหวัดนครราชสีมา 

ฐิตาภา  วงค์อินตา
กรุณา  เชิดจิระพงษ์ 
ชคัตตรัย รยะสวัสด์ิ 

โปรแกรมระบบสารสนเทศค้นหาและการเดินทาง 
สําหรับกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 44 
ด้วยการประยุกต์ใช้ Google Maps APIs สุรนารี
เกมส์ 

ปฏิภาณ สิทธิคุณ
เพ็ญศรี  อมรศิลปชัย 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ในอําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 

ทัตชญา ยาเสร็จ
ศิริพร เลิศย่ิงยศ 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของสํานักงาน
อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 

พรไพรินทร์  พฤฒิรัตน์
สุธานันธ์ โพธ์ชาธาร 

การศึกษาอิทธิพลของภาพลักษณ์เทศบาลตําบลบา้น
ใหม่ ท่ีมีต่อเจตคติในการชําระภาษีของประชาชนใน
เขตเทศบาลตําบลบ้านใหม่ อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 

สุกฤตา  แก้วพะเนา
อัญรัตน์ วิเชียร 

 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุนโรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา 

วรรณทิพย์  รีพล
ปิยะมาศ  สุรภพพิศิษฐ์ 

แนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงานจัดเก็บรายได้ 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดนครราชสีมา 

วาริน  พูนศิริ
กรุณา  เชิดจิระพงษ์ 
ชคัตตรัย รยะสวัสด์ิ 

เคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ            
ความจงรักภักดี ตราสินค้า ทรูมูฟ เอช ของผู้บริโภค 
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

วิภารัตน์  วีรชัยนุสนธ์ิกิจ
ยุทธกร  ฤทธ์ิไธสง 

 
 
 
 
 



 
กลุ่มวิทยาการจัดการ/มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ห้องที่ 10 

 

ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 7 (ห้องประชุม 13.11)  วันท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
 

ชื่อเรื่อง ผู้นําเสนอ
ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติ            
ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2475 กรณีปัญหา
เกี่ยวกับการดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดท่ีไม่
เปิดเผยชื่อ 

วลัยรัตน์   โพธิสาร

การจัดการภาครัฐแนวใหม่ในระบบราชการไทย ธานี  จงยัง
โสฬส ประสิทธ์ินอก 
ไกรศักด์ิ รักพินจิ

แนวโน้มการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมจังหวัด
นครราชสีมา ตามนโยบาย Thailand 4.0 

คธาวุธ พลโคตร

บทบาทของสภาเด็กและเยาวชนในการขับเคล่ือน
กิจกรรมเทศบาลนครนครราชสีมา 

ปิยะนันท์ ทรงสุนทรวัฒน์
คธาวุธ พลโคตร 

การวิเคราะห์จิตรกรรมภาพพุทธประวัติ 
ตอนยมกปาฏิหาริย์ท่ีเจดีย์กูบโยกจี  
หมู่บ้านมยิงกาบา  พุกาม  สหภาพเมียนมาร์ 

รุจาภา  ประวงษ์

พระพุทธศาสนารากฐานระบบสิทธิมนุษยชน 
 

สุชาติ   พิมพ์พันธ์
สายยนต์  ชาวอุบล 

โยธิน  มาหา 
มานิตย์   อรรคชาติ 

นิวัติ ทองวล

สังเคราะห์องค์ความรู้ชุมชนท้องถ่ินจัดการตนเอง
กรณีศึกษาการดําเนินงานของสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การมหาชน)สํานักงานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

สิริกร  บุญสังข์
สกุล  วงษ์กาฬสินธ์ุ 

จันทร์เพ็ญ  เกตุสําโรง 
 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างวิธี
สอนด้วยการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ กับการสอน
แบบปกติ ในรายวิชา 218252 การตลาดสารสนเทศ  
ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 3  

สุวภัทร  ทําสวน

การเล่นโทนโคราชของหมู่บ้านพนาหนองหิน  
ตําบลแชะ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

ศศิพงศ์  วงศ์ษา

การสร้างสรรค์การแสดงชุด หวายดีศรีรังกาใหญ่  
ตําบลรังกาใหญ่  อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
 

รัตติกร   ศรีชัยชนะ
สกุลรัตน์  อ่อนสันเทียะ 

นัยน์ปพร  ชุติภาดา 

ภัทรฤทัย  กันตะกนิษฐ์

 



กลุ่มการศึกษา ห้องที่ 2 
 

 
ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 5  อาคาร 13 ชั้น 1  วันท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
 

ชื่อเรื่อง ผู้นําเสนอ
การศึกษาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และ
พฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 1 
จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ 

ญาณิศา  หวังคุ้มกลาง
อดิศร  เนาวนนท์ 
วิไล  วัชรพิชัย 

การใช้การเรียนรู้โดยเน้นการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนา
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา                 
พณิชยกรรม ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีท่ี 2 
วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ  นครราชสมีา

โสภาพร ยอดแก้วเรือง
ธวัศชา  เดชสุภา 

ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาของ 
ครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต  7 

นารินทร์  มานะการ
สิรินาถ   จงกลกลาง 

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถ
ในการคิดเชิง  คณิตศาสตร์ เร่ือง สมการและการแก้
สมการ ด้วยการจัดการรียนรู้ท่ีใช้วิจัยเป็นฐานของ
นักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

วชิวัฒน์    ตรีเดช
กิติพงษ์   ลือนาม 

รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อ
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 30 

อารีย์  นาสะอ้าน
สมเกียรติ  ทานอก 

การใช้กลวิธีการอ่านผ่านบล็อกเพื่อพัฒนาความ
เข้าใจในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

โรงเรียนบ้านโนนแร่ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

จรรยา  สัตนาโค
ธวัศชา  เดชสุภา 

การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพชีวิตของนักศึกษา
พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรม
ราชชนก เขตภาคตะวันออกเฉียง 

ปิยะพล  ขําอุดม
ลลิตา  ธงภักดี 

การใช้ทฤษฎีอะเพรเซิลในการวิเคราะห์บทอ่านของ
ข้อสอบโอเน็ต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3

พัชรนันท์  รุจน์รวีหิรัญ
แวววลี  แววฉิมพลี

การศึกษาประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 5 

มณีรัตน์ กวดขุนทด
กิติพงษ์ ลือนาม 

 
 



กลุ่มผู้นําเสนอภาคโปสเตอร ์ 
 
บริเวณติดโปสเตอร์ :  หน้าห้องประชุมวิทยาการจัดการ 1  (ห้อง 22.14)  อาคาร 22 ชั้น 1 
 

กลุ่มวิทยาการจัดการ/มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์   วันท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

ชื่อเรื่อง ผู้นําเสนอ 

การจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชน ตําบลบางสระเก้า อําเภอ
แหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 

ธงชัย ศรีเบญจโชติ
อัญชลี อุทัยไขฟ้า 
เปรมปรีดา ทองลา 
บุษรา บรรจงการ 
ศตวรรษ ทิพโสต 
ภานิตา โพธิ์แก้ว

องค์ความรู้ในศิลปะการแสดงลิเก: กรณีศึกษาคณะลิเกพรเทพ 
พรทวี ตําบลท่าข้าม อําเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 

ภาสกร  รอดแผลง
ฑัชวงษ์  จุลสวัสด์ิ 

การศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบระบายน้ําเสียของชุมชน
รอบมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

ประสิทธ์ิ  นนทะเสน
ประมุข  ศรีชัยวงษ์ 

กลุ่มวิทยาการจัดการ/มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์   วันท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

ชื่อเรื่อง ผู้นําเสนอ 

การศึกษากระบวนการทําลวดลายทองรดนํ้า ณฤทธิ์ ประจงแต่ง
ศุภชัย อารีรุ่งเรือง 

การศึกษาความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท 

นฤมล  จันทร์สุข
ชวนนท์    จันทร์สุข 

ผลของการใช้กิจกรรมกลุ่มท่ีมีต่อพลังสุขภาพจิตของ
นักศึกษาพยาบาล 

ชวนนท์    จันทร์สุข
นฤมล  จันทร์สุข 

กลุ่มวิทยาการจัดการ/มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์   วันท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

ชื่อเรื่อง ผู้นําเสนอ 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

อรอุมา  เข็มอนุสุข
ชัยฤกษ์  แก้วพรหมมาลย์ 
พิพัฒน์  นนทนาธรณ์ 

การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
อาหารเสริมสุขภาพ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

รุ่งนภา  สิงห์สถิตย์

การศึกษาลักษณะของการให้ความเห็น การเปิดเผยตัวตนของ
ผู้ให้ความเห็นของข้อมูลท่ีแสดงความเป็นตัวตนและการเล่า
เร่ืองท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค: กรณีศึกษาของ 
ปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์ในการหาข้อมูลของอุคสาหรรม
การบริการ เมืองพัทยา ประเทศไทย 

วรพจน์ ศิริชาลีชยั
ชยาวัฒ เกียรติกมลมาลย์ 

 

 



กลุ่มวิทยาการจัดการ/มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์   วันท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

ชื่อเรื่อง ผู้นําเสนอ 

กลยุทธ์การตลาดเพ่ือการพัฒนาสังคมคาร์บอนตํ่า 

ในประเทศไทย 
สุนีย์  วงษ์พิชญ์
ชัยยศ จิรบวรกุล 

พวงพรภัสสร์  วิริยะ 
การตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อท่ีอยู่อาศัยกับธนาคาร
พาณิชย์ของลูกค้าในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ตุลยดา อุดมศิลป์
อารียา สุภะวีระ 

แนวทางการลดต้นทุนและการเพ่ิมผลกําไรของเกษตรกร
ผู้ผลิตยางพาราแผ่นดิบใน อําเภอละหานทราย จังหวัด
บุรีรัมย์ 

สธนกฤต  เพชรชนะ
สุริยา  รักการศิลป์ 
ปรีชา  ปาโนรัมย์ 

กลุ่มวิทยาการจัดการ/มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์   วันท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

ชื่อเรื่อง ผู้นําเสนอ 

การศึกษาการจัดการโซ่อุปทานผ้าฝ้ายย้อมคราม 
ผู้ประกอบการ บ้านนาขาม อําเภอพรรณานิคม  จังหวัด
สกลนคร 

ชัญญานุช  พลธรรม
เมธาวี ยีมิน 

นันทกาญจน์ เกิดมาลัย 
วราธร พรหมนิล 

สุพิชญา นิลจินดา 
วัชระ อักขระ

การให้ความหมาย ท่ีมาของความหมาย และกระบวนการ
ตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อธุรกิจธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) ของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี 

ศรัณยู เอ่ียมชื่น
พิทักษ์ ศิริวงศ์ 

ปัจจัยทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความสําเร็จด้านการบริหาร
จัดการและการยกระดับสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน          
ทอผ้าไหม อําเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 

สุกัญญา  ใจอดทน
อรณิชชา  ทศตา 

กลุ่มวิทยาการจัดการ/มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์   วันท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

ชื่อเรื่อง ผู้นําเสนอ 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอนโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขตอําเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

ณัฐพงษ์ มูฮําหมัด
สุวัฒนา ตุ้งสวัสด์ิ 

ตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านค้าปลกีแบบด้ังเดิมในเขต
เทศบาลนครสงขลา 

นวัตกรณ์ แซ่จิว
ฤชากร รัตนมาลา 

อติพงศ์  ยาชะรัด 
อิดริส  องสารา

การให้ความหมาย ท่ีมาของความหมาย ในการใช้สินเชื่อ
อเนกประสงค์สวัสดิการพนักงานสําหรับพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย สํานักงานเขตราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

สุชาติ  แตงอ่อน
พิทักษ์ ศิริวงศ์ 

 
 



กลุ่มวิทยาการจัดการ/มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์   วันท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

ชื่อเรื่อง ผู้นําเสนอ 

การศึกษารูปแบบการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย          
ราชภัฏสกลนคร กรณีศึกษา นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2559 

สิทธิศักด์ิ  สุวรรณี

วัฒนธรรมองค์กรและการเปลี่ยนแปลงองค์กรท่ีมี
ความสัมพันธ์กับความสุขในการทํางานของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย สํานักงานเขตราชบุรี 

นรีรัตน์ ประสานไทย
พิทักษ์ ศิริวงศ์ 

แนวทางการปฏิบัติท่ีดีและกลยุทธ์การขายบัตรเดบิต
ประเภทมีประกันภัยของพนักงานธนาคารกรุงไทย : 
กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 

ณิชารีย์ ขําแก้ว
พิทักษ์  ศิริวงศ์ 

กลุ่มวิทยาการจัดการ/มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์   วันท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

ชื่อเรื่อง ผู้นําเสนอ 

แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเที่ยว       
เชิงวัฒนธรรมในเขตเทศบาลนครสงขลา 

ดลนภัส   บุญแก้ว
ปิยมาศ    ศรประสิทธ์ิ 
สุนิสา      ปิยะภาโส 
อมรรัตน์  ทองน้ําแก้ว 

ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางาน สมรรถนะในการทํางาน       
ท่ีมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย สํานักงานเขตราชบุรี 

ธิดา    สุบรรณภาพ
พิทักษ์ ศิริวงศ์ 

แนวทางการจัดการทรัพยากรป่าชุมชนตามแนวเทือกเขา
พนมดงรัก 

รพีภัทร    ศรีไกรภักด์ิ
คนึงนิตย์ ไสยโสภณ 

กลุ่มวิทยาการจัดการ/มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์   วันท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

ชื่อเรื่อง ผู้นําเสนอ 

ความต้องการพัฒนาศักยภาพในการประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมของผู้ประกอบการในจังหวัด
ชัยภูมิ 

ภัทรชนันท์  ราณรงค์
พนิดา ประทุมศรี 

 
การบริหารจัดการด้านการออมท่ีดีของนักเรียนโรงเรียน
ธนาคารแสลงโทนพิทยาคม อําเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์ 

จิตวรา  หาญสุวรรณ
สุริยา  รักการศิลป์ 
ปรีชา  ปาโนรัมย์ 

การเพ่ิมมูลค่าอย่างสร้างสรรค์ในการจัดการเกษตร              
ปลอดสารพิษของผู้สูงอายุเพ่ือการพ่ึงตนเองอย่างย่ังยืน 

พัชรินทร์  ธนฤทธิ์ไพศาล
คนึงนิตย์  ไสยโสภณ 

น้องนุช  สารภี 

 
 



กลุ่มศึกษาศาสตร ์  วันท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

ชื่อเรื่อง ผู้นําเสนอ 

การพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 โดยใช้สื่อ        
การสอน Kahoot : กรณีศึกษารายวิชาโปรแกรมประยุกต์
ด้านวิจัยและสถิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

พันธ์ทิพา  คนฉลาด

โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อทักษะ
ชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดชัยภูมิ  
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ทวีนุช  แฝงฤทธิ์
สุนันท์  สีพาย 

การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เร่ือง สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบ
การเรียนรู้แบบร่วมมือตามเทคนิค STAD  
กับการเรียนรู้แบบร่วมมือตามเทคนิค LT 

ชวนขวัญ  สงขุนทด
ทรงศรี  ตุ่นทอง 
เนติ  เฉลยวาเรศ 

 

กลุ่มศึกษาศาสตร ์  วันท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
ชื่อเรื่อง ผู้นําเสนอ 

การศึกษาความคิดเชิงบวกและความวิตกกังวลทางสังคม
ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
ในรายวิชาจิตวิทยาสําหรับครู

ปณตนนท์ เถียรประภากุล
ดวงพร อุ่นจิตต์ 
ฤๅชุตา เนตรจัด 
สุธิดา พลชํานิ 

การจัดการเรียนการสอน โดยใช้กรณีศึกษากับการเรียน
รายวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของนักศึกษาสาขาวิชา
บริหารทรัพยากรมนุษย์ 

จิตรลดา  รอดพลอย

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พฤติกรรมการเรียน และ
ความพึงพอใจ   ในการเรียน รายวิชาการจัดการงาน
เลขานุการและธุรการด้วยคอมพิวเตอร์ โดยการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สําหรับนักศึกษาสาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

สาวิตรี  จูเจี่ย
นฤมลวรรณ  สุขไมตรี 
อรวรรณ  แท่งทอง 

 

กลุ่มศึกษาศาสตร ์  วันท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
ชื่อเรื่อง ผู้นําเสนอ 

ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครู สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

เกษร  สมาทอง
พัชนี  กุลฑานันท์ 

โกวิท  วัชรินทรางกูร
การพัฒนาโปรแกรมแนะแนวเพ่ือส่งเสริมการศึกษาต่อสําหรับ
นักเรียนชนเผ่า โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในพระราช 
ดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

สุธิดา พลชํานิ 
เกศนีย์ พิมพ์พก 

การพัฒนาความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นโดยใช้
แนวคิดกระบวนการปฏิบัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

ภัคร์ภัสสร ว่องเจริญสุข
ภูษิต บุญทองเถิง 

ดรุณนภา นาชัยฤทธ์ิ

 



กลุ่มศึกษาศาสตร ์  วันท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

ชื่อเรื่อง ผู้นําเสนอ 

การพัฒนาความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ กฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา โดยใช้กรณีศึกษา ของนักศึกษา
สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เบญจพร  บุญสยมภู

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิดท่ีมีผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชากฎหมายกับชีวิต ของนักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ           
เทพสตรี 

พิชญ์กสินี  นนท์กาญจนจินดา
เบญจพร  บุญสยมภู 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิรายวิชาประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
สืบเสาะ (Group Investigation : GI ) ร่วมกับสื่อสังคม
ออนไลน์ 

กัลยา   อรัญทิศ
ภูษิต บุญทองเถิง 

ดรุณนภา นาชัยฤทธ์ิ 

 
กลุ่มศึกษาศาสตร ์  วันท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

ชื่อเรื่อง ผู้นําเสนอ 

ผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น
กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองในวิชาการจัดการธุรกิจ           
ขนาดย่อม ต่อความสามารถในการจัดการความรู้ และ 
ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขา
การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

เขมิกา สงวนพวก

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน ในโรงเรียน
ขนาดเล็ก    สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 

ราชันย์   รองพล
สมบูรณ์ ตันยะ 

ศรุดา  ชัยสุวรรณ 

การพัฒนาความสามารถการใช้โปรแกรมประมวลผลคํา 
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ของกาเย่ กลุ่มสาระ             
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียน        
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

อังคณา  รักเพ่ือน
ภูษิต บุญทองเถิง 

ดรุณนภา นาชัยฤทธ์ิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กลุ่มวิทยาการจัดการ/มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์   วันท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

 ชื่อเรื่อง ผู้นําเสนอ 

รูปแบบการจัดการศึกษาดูงานเพ่ือการเรียนรู้ : กรณีศึกษา
การจัดโปรแกรมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ
เกษตรกรผู้ปลูกมะขามเทศ ตําบลถนนโพธิ์ อําเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสมีา 

นพดล เพ่ิมสมบูรณ์
สุวิมล ต้ังประเสริฐ 
นุชตรียา ผลพานิชย์ 

ปณพักตร์ พงษ์พุทธรักษ์ 
ปิยะมาศ สุรภาพพิศิษฐ์ 

การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการ         
ทางการเงินของเกษตรกรผู้ปลูกมะขามเทศ หมู่ 6 ตําบล
ถนนโพธิ์ อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 

ชลิตา  แควกลาง

แนวทางการออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน           
บ้านดอนสระจันทร์ อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 

กนก บุญศักด์ิ
สุจิตรา จําปาศรี 

 
การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรในพ้ืนท่ี
ตําบลถนนโพธิ์ อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 

พราวพุทธิ วรรณคํา
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรม             
การเลือกใช้บริการสถาบันสอนภาษาอังกฤษ ของผู้ท่ีมี
วัตถุประสงค์เพ่ือนําไปใช้ในการทํางานในเขตอําเภอ  
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ปริญญา   รวมใหม่
สุวรรณา  เตชะธีระปรีดา 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติตามนโยบายลดพุงลดโรคด้วย
หลัก 3 อ. ของบุคลากรโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

ปวีณา  ศิริโชติ
พุฒิพงศ์  สัตยวงศ์ทิพย์ 

ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
และการออกกําลังกายต่อค่าดัชนีมวลกายของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน อําเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา 

นันทิชา  เรียงเงิน
จารุวรรณ  ไตรทิพย์สมบัติ 
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การศึกษาความสมัพันธ์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
ต่อพฤติกรรม การตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตของ
ผู้บริโภคผ่าน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 

ปริมาภรณ์ ศรีพรหม
สุวรรณา เตชะธีระปรีดา 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวดของผู้มาซ้ือยาท่ี
ร้านขายยาประเภท ขย 2 ในอําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ณัฐธยาน์  เรืองธนรัตน์
พุฒิพงศ์  สัตยวงศ์ทิพย์

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ท่ีส่งผลต่อภาพลักษณ์ของบริษัท
ตัวแทนจําหน่ายรถยนต์ในเครือ เจเอส  กรุ๊ป 

ปุญจรีย์  ชื่นชม
สวียา   ปรารถนาดี
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พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสุรสัมมนาคาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

จันทร์เพ็ญ    เดชสองชั้น
สุวรรณา  เตชะธีระปรีดา 

ความสําคัญและความต้องการทางด้าน ICT ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีด้าน ICT: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบล
มะเกลือใหม่ อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

ลักษมี โขมโนทัย
จิรศักด์ิ ศิริรัตนพล 
จิระพงษ์ พนาวงศ์ 
ถิรายุ มีฤกษ์สม

การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหาร
จัดการชุมชนเพ่ือความย่ังยืนกรณีศึกษาองค์การบริหารส่วน
ตําบลอําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

พรณีย์  ตะกรุดทอง
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Thai students’ errors in Chinese Essays Ruchira  Srisupha

The Effect of Extensive Reading on First-Year 
Students’ Reading Comprehension at Nakhon 
Ratchasima Rajabhat University 

Sunisa Intachai
Panhathai  Kachenchat 

การรวบรวมสารสนเทศท้องถ่ินในตําบลหนองงูเหลือม 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

บุษกร  จันท์เทวนุมาส
วนิดา  นเรธรณ์ 
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การศึกษาพฤติกรรมการออมของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้นโรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

วันวิสาข์  ธรรมวิชา

การศึกษาศักยภาพเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือการพัฒนาธุรกิจในตําบล
ถนนโพธิ์ อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 

ชคัตตรัย  รยะสวัสด์ิ
เอกรัตน์ เอกศาสตร์ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมน้ํามะขามเทศ บ้านดอนสระ
จันทร์ ตําบลบ้านโพธ์ิ อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 

พวงพรภัสสร์  วิริยะ
สุภาพร ลักษมีธนสาร 

แนวทางการพัฒนาตนเองของบุคลากรในองค์การบริหาร
ส่วนตําบลมะเกลือใหม่ อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

นุชตรียา ผลพานิชย์

ศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการบริหารงานของ
สถาบันการเงินชมุชนบ้านมะเกลือใหม่ หมู่ 1 ตําบล 
มะเกลือใหม่ อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

ธวัญรัตน์ ประจันตะเสน
ชลิตา  แควกลาง 
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ผลการใช้ชุดฝึกอบรมออนไลน์เร่ือง การสร้างสื่อบนอุปกรณ์
เคลื่อนท่ีโดยใช้โปรแกรม MIT APP INVENTOR 2 สําหรับ
ครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ณัญธัญ    รัตนกูล
รสริน  พิมลบรรยงก์ 

ศึกษาปัญหาการใช้หลักสังคหวัตถุธรรมในการบริหารงาน
ของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูโรงเรียน          
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในกลุ่ม 11 

พระมหาวรวุฒิ วรวุฑฺฒิเมธี 
(พุดศรี) 

กานต์  เนตรกลาง 

การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงาน
กิจการนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1-7 

นิภาพร  ฤทธิพันธ์
กานต์  เนตรกลาง 

การศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําทางวิชาการกับ
การส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศกึษา 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

วิรงลอง  คืดนอก
กานต์  เนตรกลาง 

การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการเตรียมความพร้อม
เพ่ือรับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม      
การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 

สุปราณี  แก้วมาพะเนา
สรรฤดี ดีปู่ 

 


