สารบัญ
เรื่อง

หน้ า

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทความวิจยั
NEW CONDITIONS FOR STABILITY OF TIME-VARYING DELAY WITH NEUTRAL SYSTEM
วาจารี วีระ

1

The Effect of Aluminum Oxide Particles on the Dynamic Mechanical Properties and Surface Hardness
of Laboratory-Processed PMMA Dental Composite
นพวรรณ โม้ ทอง

11

The reciprocal sums of even and odd terms in the Lucas sequence
เบญจวรรณ สุขเจริญภิญโญ

20

การควบคุมโรคเส้ นดาในต้ นยางพาราด้ วยสารสกัดหยาบจากแอคติโนมัยสิท
นารีลักษณ์ นาแก้ ว

33

การคัดแยกและการสกัดเอนไซม์ไลเปสและโปรติเอสให้ บริสทุ ธิ์ จากแบคทีเรียกรดแลกติค
จารุวรรณ ทองสนิท โอคุมุระ

48

การคัดเลือกและการจาแนกชนิดแบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่ผลิตเอนไซม์ไลเปสที่แยกได้ จากสภาพแวดล้ อม
ตามธรรมชาติและนา้ เสีย
สงกรานต์ เชื้อครุฑ

62

การจาแนกเพศอินทผลัม (Phoenix dactylifera L.) สายพันธุแ์ ม่โจ้ 36 โดยใช้ เครื่องหมายดีเอ็นเอ
เนริสา คุณประทุม

79

การเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของลูกกุ้งก้ ามกรามมาโคร 1ที่อนุบาลด้ วยการเสริมแมกนีเซียมซัลเฟต
ปริมาณแตกต่างกัน
พรพิมล พิมลรัตน์

90

การทางานพร้ อมกันแบบฟังก์ชนั ภาพฉายของโครงข่ายประสาทเทียมควบคู่ท่มี ตี วั หน่วงแปลผันตามเวลาสองตัว
โดยการควบคุมกาหนดจุด
อนุชา กล่าน้ อย

102

การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมและหลักการจาแนกชนิดพันธุ์ แมงป่ อง
สกุล Heterometrus Ehrenberg 1831
อุบลวรรณ ปฐมวงษ์กฤท

114

การประยุกต์ใช้ การออกแบบการทดลองเพื่อกาหนดเวลาการทางานในกระบวนการผลิตอิฐมวล
กานต์ ศุภจิตกุล

128

การผลิตกรดไขมันจาเป็ นด้ วยเชื้อ Thraustochytrids จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและการประยุกต์ใช้ เชื้อในการเลี้ยง
อาร์ทเี มีย
วาสนา ฉัตรดารง

141

-- ก --

สารบัญ (ต่อ)
เรื่อง

หน้ า

การพัฒนาระบบฐานข้ อมูลผู้สงู อายุในชุมชนตาบลหันตรา ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สงู อายุ
ตาบลหันตรา อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศศิประภา บุญเลิศ

154

การพัฒนาวิธวี เิ คราะห์ปริมาณฟี โนบาร์บทิ าลในตารับยานา้ แขวนตะกอนที่เตรียมขึ้นในโรงพยาบาล
สุดาพร วงค์วาร

164

การพัฒนาเว็บไซต์และสื่อมัลติมเี ดียเพื่อเผยแพร่ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว โดยชุมชน อาเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
สุมนา บุษบก

177

การแยกชนิดของราสกุล Colletotrichum จากพืชผลทางการเกษตรโดยข้ อมูลดีเอ็นเอบริเวณ ITS
มลิวรรณ นาคขุนทด

192

การแยกและการตรึงเซลล์จุลนิ ทรีย์ย่อยสลายฟี นอลจากนา้ เสียในการดองร่างอาจารย์ใหญ่
นพปฎล เสียงเพราะ

202

การวิเคราะห์เสถียรภาพของการควบคุมข้ อมูลตัวอย่างสาหรับเครือข่ายลักษณะทางพันธุกรรม
ที่มตี วั หน่วงแปรผันตามเวลา
ศิริลักษณ์ วังราช

216

การศึกษาการเกิดปฏิกริ ิยา α-iodination ของสารประกอบ เอไมด์แบบทุตยิ ภูมิ เพื่อประยุกต์ใช้ ในการสังเคราะห์อนุพันธ์
โคลชิซิน
ชนิสรา ศรีวัฒนวรัญญู

226

การศึกษาปริมาณอินทรีย์คาร์บอนที่สะสมในดินชายฝั่งทะเลบริเวณที่มกี ารเจริญเติบโตของหญ้ าทะเล
ปัทมา ศรีนา้ เงิน

237

การศึกษาฤทธิ์ทางเคมีและชีวภาพของสารสกัดจากพญาสัตบรรณ
ขวัญจรัส เชิงปัญญา

247

การศึกษาลักษณะทางเนื้อเยื่อวิทยาของไตของแย้ Leiolepis ocellata เพศเมีย
อัคนี ผิวหอม

259

การออกแบบและสร้ างตู้อบแห้ ง 2 ระบบ สาหรับอบเนื้อหมูแดดเดียว กรณีศึกษา: ชาวบ้ านประชารัฐไทลื้อ
ตาบลกล้ วยแพะ จังหวัดลาปาง
ธนวรกฤต โอฬารธนพร

271

ความสัมพันธ์ของแพลงก์ตอนกับคุณภาพนา้ ในแหล่งนา้ บริเวณกระชังเลี้ยงปลาทับทิมในแม่นา้ น่าน จังหวัดพิษณุโลก
สุนีย์ สีธรรมใจ

281

แนวโน้ มการพัฒนาไมโครกริดในต่างประเทศ และการดาเนินงานด้ านไมโครกริด ของประเทศไทย
วิสทุ ธิ์ แช่มสะอาด

294
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สารบัญ (ต่อ)
เรื่อง

หน้ า

ผลของการใช้ โพแทสเซียมซอร์เบตที่มตี ่อปริมาณนา้ ตาลและฤทธิ์การต้ านอนุมูลอิสระของนา้ หัวหอมที่เก็บรักษาในที่เย็น
พิชามญชุ์ ลิ่มเจริญชาติ

303

ผลของการทรีตเมล็ดงอกต่อการเจริญเติบโตของต้ นกล้ าเมล่อน 4 สายพันธุ์
พิมพรรณ พิมลรัตน์

312

แมงป่ อง (Order Scorpiones) ในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์
อุบลวรรณ ปฐมวงษ์กฤท

325

ระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษาชุมชนบ้ านสร้ าง อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิตติยา ปัญญาเยาว์

338

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและผลต่อการสร้ างเม็ดสีเมลานินในเซลล์เพาะเลี้ยงของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากถั่วลิสงงอก
วรนารี เที่ยงอยู่

351

ลักษณะเฉพาะทางนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ของสารสกัดข้ าวไทย 4 สายพันธุ์
นิมิตร ศรีปรางค์

363

วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
การจัดการโซ่ความเย็นของสหกรณ์ กรีน มาร์เก็ต พิษณุโลก จากัด
ญานิกา อินญาวิเลิศ

371

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความหลากหลายของชีวติ และสิ่งแวดล้ อมโดยใช้ รปู แบบการสอนแบบร่วมมือ
เทคนิคจิ๊กซอว์ 2 สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
มนทิพย์ ทันกระโทก

384

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E)
เรื่อง ความหลากหลายของพืชและสัตว์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
สาวิตรี วรสุทธิ์

398

การวิเคราะห์ชีวสารสนเทศและการศึกษาการแสดงออกของยีนขนส่งธาตุโบรอนของปาล์มนา้ มัน (EgBOR2)
ขวัญหทัย สินสิริมงคล

413

การวิเคราะห์มุมมองของผู้บริโภค ผ่านการแสดงความคิดเห็น (ข้ อคอมเม้ น) ของผู้บริโภคที่มตี ่อสินค้ าสมาร์ทโฟน
บน Social Media โดยวิธี Social Sensing
พัฒนพันธ์ กลิ่นหอม

425

การศึกษาการเคลื่อนตัวของแม่เหล็กและอิทธิพลของสนามแม่เหล็กโลกต่อการพลิกตัวของแม่เหล็กภายในท่ออะลูมเิ นียม
นพคุณ มีมานะ

444
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สารบัญ (ต่อ)
เรื่อง

หน้ า

การศึกษาเชิงเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ประกอบการโรงรม SO2 ลาไยในภาคเหนือและภาคตะวันออก
กรณีการเลือกใช้ เทคโนโลยีเทคโนโลยีการรม SO2 ด้ วยระบบบังคับอากาศแนวตั้ง ในการผลิตลาไยสดเพื่อการส่งออก
รษิกา สีวิลัย

457

การศึกษาปัจจัยที่มอี ทิ ธิพลต่อการพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการขนส่งสินค้ าทางถนน ผ่านเขตแดนประเทศไทย
กับประเทศกัมพูชา ณ ด่านจังหวัดสระแก้ ว
รีดา ไท

473

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการประเมินสุขภาพตนเองของผู้สงู อายุในประเทศไทยด้ วยการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์
แบบพหุกลุ่ม
พรทิพย์ เดชพิชัย

484

การศึกษาเพื่อหาค่าเทียบเท่ารถยนต์น่งั ส่วนบุคคลสาหรับยานพาหนะประเภทต่างๆ กรณีศึกษาถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 36 สาย กะทิงลาย–ปลวกเกตุ
รังสิมันต์ จันทสิทธิ์

498

การศึกษาสเปกตรัมของแหล่งกาเนิดแสงสาหรับการทดสอบเซลล์แสงอาทิตย์
ปุญชรัศมิ์ ไทยเจริญรัตน์

515

การออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาการแกว่งของแท่งอะลูมเิ นียมในสนามแม่เหล็ก
ยลกร จีนทองคา

526

การออกแบบขดลวดเหนี่ยวนาเพื่อการศึกษาสนามแม่เหล็กกับการใช้ งานเตาแม่เหล็กไฟฟ้ า
ชวัลลักษณ์ วิทยพันธุ์

537

การออกแบบหม้ อแปลงไฟฟ้ าที่ใช้ ในระบบจาหน่ายชนิดหนึ่งเฟสให้ มคี วามสามารถทนกระแสลัดวงจร
ดลธรรม หินตะ

552

ปัจจัยที่มผี ลต่อความพึงพอใจในโฆษณาแบบดั้งเดิมกับแบบสื่อสังคมออนไลน์และผลต่อความตั้งใจใช้ บริการธุรกิจ
สินเชื่อที่มที ะเบียนรถเป็ นหลักประกัน
นพดล ศุกลรัตน์มณีกร

563

ผลการจัดการเรียนรู้เรื่องการนาเสนอข้ อมูลโดยใช้ ปัญหาเป็ นฐานที่มตี ่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้ างสรรค์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
ทศพล สิรัมย์

581

ผลของการอบอ่อนและดีสเตบิไลเซชั่นต่อโครงสร้ างจุลภาคและความแข็ง ของเหล็กหล่อโครเมียมสูง
28 wt.%Cr-2.8 wt.%C
กิตติคุณ เรืองชัย

592

ระบบจองห้ องพักโดยใช้ เทคนิคการสนทนาผ่านไลน์บอท
จิรวัฒน์ เอี่ยมพันธ์

601
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สารบัญ (ต่อ)
เรื่อง

หน้ า

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
บทความวิจยั
Distribution of Porphyromonas gingivalis fimA genotypes in subgingival deposit before and after non-surgical
periodontal treatment
สดใส วิโรจนศักดิ์

614

Effect of Cognitive Behavior Therapy Program on Depression among End Stage Renal Disease Patients with
Hemodialysis Therapy, Thailand
เชาวนี ล่องชูผล

628

การจาลองการจับกันระหว่างสารที่สลายจากไฮโดรคลอโรไทอะไซด์กบั ฮิวแมน ลิวโค ไซต์แอนติเจนในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ประทีป วรรณิสสร

641

การจาลองการจับกันของออกซีพรู ินอลกับ HLA-A*33:03 ในกลุ่มอาการสตีเวนส์-จอห์นสัน
Molecular docking of oxypurinol and HLA-A*33:03 in Stevens-Johnson syndrome
เนตรนภิส วรรณิสสร

649

การตรวจคัดกรองภาวะความดันโลหิตสูงในเด็กวัยเรียน จ.พิษณุโลก
กาญจ์รวี สังข์เปรม

657

การแยกแบคเทอริโอเฟจจากนา้ เสียและการตรวจหายีนดื้อยาแอมพิซิลลิน
บุญเรือง คาศรี

668

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโรคไตเรื้อรังและโรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรังจากผลการตรวจสุขภาพประจาปี ของลูกจ้ างที่ทางาน
ในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ดวงมณี แสนมั่น

678

การประเมินผลการตรวจสอบความสามารถในการตรวจพบความผิดพลาดการฉายรังสีในขั้นตอนประกันคุณภาพ
เทคนิคปรับเข้ มรังสีเชิงปริมาตรสาหรับการรักษาผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากในงานรังสีรักษา
นันทวัฒน์ อู่ดี

689

การเปลี่ยนแปลงของค่า ANC ในผู้ป่วยไส้ ต่งิ อักเสบที่มอี าการไม่ชัดเจน
ศิวาพร ผลดีนานา

705

การพัฒนาวิธกี ารผลิตแอนติบอดีต่อโปรตีน LipL32 โดยการกระตุ้นภูมคิ ้ มุ กันในหลอดทดลอง
นภาพร อภิรัฐเมธีกุล

715

การตรวจหาฟลาวิไวรัสที่นาโดยยุงพาหะในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกด้ วยวิธี RT-nested PCR
บุญเรือง คาศรี

726

-- จ --

สารบัญ (ต่อ)
เรื่อง

หน้ า

การศึกษานาร่องเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการรับรสขม พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และสภาวะการ
เกิดโรคฟันผุในวัยผู้ใหญ่ตอนต้ น
พรรณทิพา บุตรดา

733

การศึกษาบาดแผลฟกชา้ ลวงที่เกิดจากขั้นตอนการผ่าศพ
จตุวิทย์ หอวรรณภากร

746

การศึกษาปัจจัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจเลือกผ่าตัดไทรอยด์ระหว่างแบบเปิ ดแผลที่คอและแบบส่องกล้ อง
ผ่านบริเวณลานนมและรักแร้
อัฐพล จุลพันธ์

757

การศึกษาพฤติกรรมการออกกาลังกายของผู้สงู อายุในจังหวัดจันทบุรี
ชาญชลักษณ์ เยี่ยมมิตร

771

การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี
กมลมาลย์ พลโยธา

783

การสร้ างแผ่นรองรองเท้ านับก้ าวเดินโดยเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง
แพรวพรรณ สุวรรณกิจ

796

การสร้ างชั้นเซลล์สร้ างเคอราทินในหลอดทดลอง
ประทีป วรรณิสสร

808

ความชุกและปัจจัยที่มคี วามสัมพันธ์ต่อภาวะอ้ วนลงพุงในบุคลากร โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราช
กิตติพงศ์ อ้ วนแก้ว

814

ความสัมพันธ์ระหว่างอายุท่เี ข้ ารับการรักษากับผลลัพธ์การรักษาโรคสมาธิส้นั ในเด็ก
ตติมา กล่อมจันทร์

824

ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มชูกาลังของนิสติ แพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศรัญญา ด่านกุลประเสริฐ

837

แบบจาลองทางคอมพิวเตอร์สาหรับการมองเห็นของดวงตามนุษย์ โดยอาศัยหลักการการเดินทางของแสง
ผ่านระบบเมทริกซ์ ABCD
ดาราวรรณ เพ็ชร์ช้าง

847

ประสิทธิผลระยะสั้นของนมไม้ ปรับระดับได้ ในผู้หญิงที่มอี าการปวดหลังส่วนล่างแบบไม่จาเพาะเจาะจง: การศึกษานาร่อง
เสาวนีย์ เหลืองอร่าม

861

ผลการใช้ ระบบให้ คาปรึกษาการแพทย์ทางไกลสาหรับผู้ป่วยเด็กที่มปี ัญหาทางด้ านโรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ยุทธพงศ์ พุทธรักษา

872

ผลของการบริโภคข้ าวกล้ องงอก ต่อการตายและการแบ่งตัวใหม่ของ เซลล์ตบั หนูท่ถี ูกชักนาให้ เป็ นพิษ
ด้ วยเดกซ์โทรเมทอร์แฟน
อิทธิพล พวงเพชร

884

-- ฉ --

สารบัญ (ต่อ)
เรื่อง

หน้ า

ผลของสารสกัดหยาบจากใบมะรุมต่อการแสดงออกของยีนก่อมะเร็งในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว
ไชยวัฒน์ ไชยสมบูรณ์

896

วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
การพัฒนาลากลอนอีสานให้ ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองสาหรับผู้สงู อายุท่เี ป็ นโรคเบาหวาน
สายชล พลหนองหลวง

911

ความรู้ ทัศนคติและความมั่นใจในการให้ คาแนะนาแก่ประชาชนเกี่ยวกับมะเร็งช่องปากของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน: การศึกษาในพื้นที่อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
สิริมา เด่นยุกต์

924

ผลของการทาอัลตราโซนิกต่อความแข็งแรงเชื่อมขวางของวัสดุฐานฟันเทียมที่เสริมฐานด้ วยวัสดุเสริมฐาน
อะคริลิกเรซินชนิดบ่มตัวเอง
ฐิติพร อรุณวิจิตร

935

ผลของสารยึดติดทางทันตกรรมที่ใช้ ปิดผนึกเนื้อฟันทันทีต่อการยึดอยู่ของวัสดุบูรณะ
นงลักษณ์ ภีรรังสิกุล

948

-- ช --

สารบัญ (ต่อ)
เรื่อง

หน้ า

กลุ่มมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทความวิจยั
การจัดการธุรกิจเชิงกลยุทธ์ภายใต้ แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในจังหวัดเชียงใหม่
สุชีรา ขยาย

965

การจัดสภาพแวดล้ อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ท่มี ปี ระสิทธิภาพในสถานศึกษา เครือข่ายที่ 35 สังกัดสานักงานเขต
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
วงเดือน อินทร์เพชร

978

การบริหารงานตามหลักทศพิธราชธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ในกลุ่มโรงเรียนบางพลี 1
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
รัตนาภรณ์ แก้ วคาปา

995

การประเมินผลการดาเนินงานของกองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ
ครรชิต สุขนาค

1014

การพัฒนากลยุทธ์การจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการตัดสินใจศึกษาต่อโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ้ อมธจิต แป้ นศรี

1030

การพัฒนากลุ่มธุรกิจชุมชนด้ วยกระบวนการมีสว่ นร่วมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้ องถิ่นยั่งยืน ในเขตตาบลเมือง
อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
วิชญ์ มะลิต้น

1045

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านการทางานเป็ นทีมผ่านการจัดการความรู้ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21
วศิน เหลี่ยมปรีชา

1061

การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาไทยโดยบูรณาการทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และเมตาคอกนิชนั
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
วิไลลักษณ์ หาญวัฒนสกุล

1080

การมีส่วนร่วมของครูผ้ สู อนในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สหวิทยาเขตชลบุรี 1
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18
ธนวัฒน์ ทองจันทร์

1092

ความคิดเห็นของครูท่มี ตี ่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสหวิทยาเขตวิทยปราการ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6
ธีรพงศ์ พิริยพันธ์

1104

ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่พิเศษ
ในอาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
กิติพงศ์ มาศเหมาะ

1123

-- ซ --

สารบัญ (ต่อ)
เรื่อง

หน้ า

ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการต่อคุณภาพการให้ บริการเพื่อลดต้ นทุนโลจิสติกส์ของธุรกิจขนส่งสินค้ า
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
สุดารัตน์ พงษ์สถิตย์พัฒน์

1141

ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนกับภาวะเครียด ภาวะหมดไฟและคุณภาพการนอนหลับของนิสติ แพทย์แนวใหม่
นุชดา เป้ าสกุล

1153

คุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ชลธิชา เอี่ยมโอภาส

1164

คุณลักษณะความเป็ นผู้บริหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของครูกลุ่มโรงเรียน บางพลี 1
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
สรารัตน์ คล้ ามกลั่น

1175

ประโยชน์ของข้ อสอบแบบอัตนัยต่อการปรับปรุงรายวิชา
ณัฐพงษ์ ศรีสขุ

1186

ปัญหาการตีความ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ

1198

ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ศรัญญา สุภาพ

1210

ภาวะหมดไฟทางการเรียนของนิสติ แพทย์ช้นั ปี ที่ 4 มหาวิทยาลัยนเรศวร
ฐิติภรณ์ อรุณถิน

1228

องค์ประกอบทางการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ ความสาคัญในการตัดสินใจเดินทางมาแหล่งท่องเที่ยว
อุโมงค์ไผ่ จังหวัดนครนายก
กัญญาพัชร วุฒิยา

1238

-- ฌ --

สารบัญ (ต่อ)
เรื่อง

หน้ า

วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
การโฆษณาบนยูทูบ (YouTube) ที่มสี ่งผลต่อการรับรู้คุณค่าและภาพลักษณ์ตราไทยประกันชีวิต กรณีศึกษา
ภาพยนตร์โฆษณาชุด “แม่ร้ อู ะไรบ้ าง?”
ธัญญลักษณ์ เบญจมตรัยโย

1251

การจาลองระบบแถวคอยของแผนกผู้ป่วยนอก (คลินิกทั่วไป) กรณีศึกษา โรงพยาบาลท่าศาลา
นันทิชา ศรีแก้ ว

1269

การใช้ กลยุทธ์การสื่อสารภาษาอังกฤษของนิสติ ไทยวิชาเอกภาษาอังกฤษ
ภาคิน ศรีสาราญ

1280

การบริหารจัดการนา้ บาดาลเพื่อความอยู่ดมี สี ขุ : กรณีศึกษาผู้ใช้ นา้ บาดาล บ้ านคลองแคตะวันออก ตาบลท่าช้ าง
อาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
กรรณิการ์ ประภาวงศ์

1299

การประเมินผลกระทบจากการมีส่วนร่วมของการบริหารจัดการนา้ : กรณีศึกษา อ่างเก็บนา้ ดอยงู
อาเภอเวียงป่ าเป้ า จังหวัดเชียงราย
ธนวรรดิ สุวรรณวงศ์

1312

การประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะหลักของพนักงานโดยใช้ การชื่นชม กรณีศึกษา
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ ่นั แมเนจเม้ นท์ จากัด
ไพรสน พันกันทะ

1329

การเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารเชิงลบ การรับรู้ความเสี่ยงที่มคี วามสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื้อสินค้ า
ผ่านแอปพลิเคชันขายสินค้ าออนไลน์ Shopee ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
กมลรัตน์ พุ่มเฟื อง

1343

การเปิ ดรับสื่อและทัศนคติ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสวมเครื่องแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวฒ
ั น์
วิวรรธน์ ทองงามขา

1351

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่าน m-Learning เรื่อง Unseen Phisanulok เพื่อส่งเสริมการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ปวีร์ปรัชญ์ ปู่ ซึ้ง

1361

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนวิชาประวัตศิ าสตร์โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค
TGT สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
ธัญลักษณ์ วงษ์ทวี

1374

ต้ นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของการปวดหลัง และปัจจัยที่ส่งผลต่อการปวดหลังในกลุ่มเกษตรกรชาวนา ตาบลท่าโพธิ์และ
ตาบลวัดพริก อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
นัทศวรรณ นาคะรัตน์วิจิตร์

1385

-- ญ --

สารบัญ (ต่อ)
เรื่อง

หน้ า

การศึกษาการสื่อสารการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ของรถจักรยานยนต์ บริษัท จีพี มอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
(GPX)
ศุภนิ ทรา รุกขสุวรรณ

1395

การศึกษาการสื่อสารการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จากัด (มหาชน) ในธุรกิจ
คอนโดมิเนียม
อุมา พึ่งเมือง

1410

การศึกษาความสัมพันธ์ของสังคมชายล้ วนในนวนิยายเรื่อง อะ ลิตเติ้ล ไลฟ์ ของ ฮันยา ยานากิฮา
เชาว์วัฒน์ สิทธิศกั ดิ์

1424

การศึกษาสมรรถนะผู้นาและแนวทางการพัฒนา ของสถาบันการเอกชนแห่งหนึ่ง
จอมรัศมิ์ นมัสศิลา

1436

การสารวจทัศนติและพฤติกรรมการเปิ ดรับต่อสื่อเพื่อการรณรงค์ลดภาวะโลกร้ อนของร้ านกาแฟอินทนิล
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ธนาดล เป็ นสุข

1452

ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดและการตัดสินใจใช้ บริการของโรงภาพยนตร์ลิโด้ คอนเน็คท์
ของวัยรุ่น (ในเขตกรุงเทพมหานคร)
ณัฐธิดา เสถียรพันธุ์

1470

ความสัมพันธ์ระหว่างการประยุกต์ใช้ หลักธรรมทศพิธราชธรรมของผู้บริหารสถานศึกษากับการมีส่วนร่วมของครู
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
มนัญชัย ชาวแกลง

1481

ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับข่าวสารอุบตั เิ หตุบนท้ องถนนกับพฤติกรรมการขับขี่ยานพาหนะของผู้ใช้ เฟซบุก๊
ในเขตกรุงเทพมหานคร
ราชัณย์ ตะมาริด

1499

ความสัมพันธ์ระหว่างความน่าเชื่อถือของแหล่งข้ อมูลข่าวสารบนเฟซบุก๊ และพฤติกรรมการส่งต่อข้ อมูลข่าวสาร
ของผู้ใช้ ส่อื สังคม ในเขตกรุงเทพมหานคร
อภิญญา ตั้งประสิทธิ์ศลิ ป์

1511

ความสัมพันธ์ระหว่างช่องทางการสื่อสารทางการตลาดของแม็คยีนส์กบั การตัดสินใจซื้อของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
สุรพงษ์ การาม

1525

ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
ณรงค์ชัย บุญประเสริฐ

1541

ทัศนคติของผู้ใช้ งานทวิตเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานครต่อพฤติกรรมการกลั่นแกล้ งบนโลกไซเบอร์
สุธรี า ลิ่มสกุล

1554

-- ฎ --

สารบัญ (ต่อ)
เรื่อง

หน้ า

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการเปิ ดรับข่าวสารกับพฤติกรรมการเลือกเปิ ดรับข่าวบันเทิงบนทวิตเตอร์ของคนรุ่นใหม่
ในเขตกรุงเทพมหานคร
สุภาวดี ลิ่มสกุล

1562

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการเปิ ดรับสื่อวิดโี อบน YouTube กับพฤติกรรมการแสดงออกที่ไม่เหมาะสม
ของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
ณีรนุช แก้ วเนิน

1574

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้ เฟซบุก๊ ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครกับการเกิดภัยคุกคามทางเพศ
นิชา ภุมมา

1584

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของข้ าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
ดวงกมล โถทอง

1596

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับความผูกพันต่อ
องค์การของครู ในโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธลิ าซาล
ชัยวัฒน์ พนมวรชัย

1611

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจและการเปิ ดรับชมรายการสนามข่าว 7 สีทางโทรทัศน์ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร
ฐิตินันท์ ทองมาเอง

1623

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคประเทศไทย 4.0 ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 จังหวัดระยอง
ศรายุทธ เมืองคา

1635

ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารภายในองค์การกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกขององค์การ : กรณีศึกษาธนาคารกสิกรไทย
สมมาตร สมาคม

1649

ปัจจัยความสาเร็จของการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน: กรณีศกึ ษาบ้ านนาต้ นจั่น ตาบลบ้ านตึก อาเภอศรีสชั นาลัย
จังหวัดสุโขทัย
วีรญา พรมประสิทธิ์

1661

ปัจจัยที่มผี ลต่อการเปิ ดรับและการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางผ่านช่องทางเฟซบุก๊ ของคนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร
อนัญญา สุรชาติ

1678

ปัจจัยที่มอี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางแบรนด์ลอรีอลั ปารีส ( L'Oré al Paris ) ผ่านสื่อ ทวิตเตอร์ของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
กนกพร บารุงนอก

1691

ปัจจัยที่มอี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจเลือกติดตามยูทูบเบอร์ของวัยรุ่นใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
อัลฮูสนา มะมิง

1712

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจขายสินค้ าออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ปนัดดา สวัสดี

1730

-- ฏ --

สารบัญ (ต่อ)
เรื่อง

หน้ า

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้ บริการสถานีบริการนา้ มัน ปตท. ในจังหวัดสมุทรปราการ
ณัฐพัฒน์ กว้ างศิริพร

1746

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกคู่ครองของนักศึกษามุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
รุสดี วาเม๊าะ

1759

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสนใจในการเรียนผ่าน PSU MOOC ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ซัลมี อาบูดอลา

1774

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของนโยบายการงดใช้ ถงุ พลาสติกของประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ศิรินาถ ระวิวงศ์

1792

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของข้ าราชการครูในโรงเรียนจังหวัดปัตตานี
ฮาซัน ทิพย์ร่วง

1805

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมเงินเพื่อนาไปใช้ ชวี ิตหลังเกษียณของข้ าราชการครู ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ซัยด์นา คาโสม

1819

พฤติกรรมการสื่อสารในครอบครัวมีผลต่อการเรียนรู้ด้านเพศศึกษาของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร
เหว่ย สง

1836

ภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ ว เขต 2
นฤมล คูหาแก้ ว

1852

ภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทางานของข้ าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18
ณฐิณี มณีวรรณ

1869

มูลค่าความเต็มใจจ่ายเพื่อฟื้ นฟูแหล่งนา้ ในลุ่มนา้ แม่สา
ณัฐณิชา แท่นทอง

1886

ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการสื่อสารวัฒนธรรมองค์การกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารกสิกรไทย
ธิชานันท์ แก้ วสีนวล

1899

รูปแบบการอยู่อาศัยและผลกระทบต่อสุขภาพจิตของผู้สงู อายุ
เศรษฐการ หงษ์ศริ ิ

1910

รูปแบบและกระบวนการผลิตข่าวเศรษฐกิจในยุคดิจิทลั กรณีศึกษาสถานีโทรทัศน์พีพีทวี ี (HD36)
กมลธร โกมารทัต

1925

-- ฐ --

สารบัญ (ต่อ)
เรื่อง

หน้ า

กลุ่มวิจยั สถาบัน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็ นสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพสินสถาพรของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร
ถวัลย์ พรหมสิทธิ์

1934

-- ฑ --

