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สมศักดิ์  ไพค านาม และ ไพโรจน์  พรมมีเนตร 

300 

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 20 

รสรินทร์  สาระดี และ สุคนธ์  แพ่งศรีสาร 

306 

การส่งเสริมจัดการเรียนรู้ของครูผูส้อนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 

นุติมา  ศรีวิชา และ วิรัลพัชร  วงศ์วัฒนเ์กษม 

312 

การใช้ภาระงานในการสอนด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
อภัทรลิน พลยิ่ง และ สมโภชน ์พนาวาส 

318 

สภาพและปัญหาการบริหารโรงเรยีนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ตามทัศนะของผู้บริหารและคร ู
เสร ี โพธิ์นิล 

328 

ความพร้อมของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธาน ีในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

กนกกาญจน์  ศรีสุรินทร์, ศุภชัย  จันทรง์าม และ จรูญ  คูณม ี

335 

การศึกษาค าศัพท์การเตรยีมอาหารเวียดนามตามทฤษฎีต้นแบบ 
จิตรนันท์  กลิ่นน้อย 

344 

ความคาดหวังผลการเรยีนรู้และผลการเรียนรูจ้ริงของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการ
โรงแรม ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

กัญญานัส  แกว้รักษา 

353 

การศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
จิรัฎฐ ์ ฉัตร์เบญจนันท ์และ ชาญชยั  วงศ์สิรสวัสดิ์ 

362 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของนักเรียนในโรงเรยีนสังกัดส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 32 

วชิราภรณ์  โอนไธสง 

372 

การพัฒนารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬา อ าเภออุบลรัตน ์จังหวัดขอนแก่น 
กรรณิกา  วรพันธุ ์และ จินณพัษ  ปทุมพร 

379 

เส้นทางการท่องเที่ยวแบบแพอาหารริมน้ าจังหวัดอุบลราชธาน ี
ธนาศักดิ์  ข่ายกระโทก, สิริมา  บูรณ์กุศล และ กนกกาญจน ์ ศรีสุรนิทร ์

386 

  



 

 

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “สร้างสรรค์และพัฒนา เพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน” ครั้งที่ 2 
18-19 มิถุนายน 2558  ณ  วิทยาลัยนครราชสีมา  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา : ภาคบรรยาย 

สารบัญ (ต่อ) 
 หน้า 

กลุ่มสาขา : ศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (ต่อ)  

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมสีว่นร่วมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา หมู่บ้านมอญวัด
ท้ายเกาะใหญ่ ต าบลท้ายเกาะ อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธาน ี

สุปราณ ี อุดมผล 

396 

พัฒนาการและสภาพปจัจุบันของรูปแบบการแสดงเพลงโคราช 
รัฐบุรุษ  คุ้มทรัพย ์และ พัฒน์ศิณ  ส าเริงรัมย์ 

403 

 
กลุ่มสาขา : กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และบริหารธุรกิจ 

 
415 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้สินค้าปลาร้าบองท่าตูม (OTOP) ของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง  
จังหวัดอุดรธาน ี

อาภร  สุนทรชัย, มนันญา  ทองบ่อ และ ยุพด ี ทองโคตร 

417 

รูปแบบส่วนประสมทางการตลาดและคณุค่าตราสินค้าที่มีต่อความภักดีต่อตราสินค้าของผู้ซื้อผลิตภณัฑ์
เสรมิอาหารประเภทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในประเทศไทย 

ภัทรญาณ ์ บญุนาค 

425 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการใหบ้ริการสหกรณ์การเกษตรวังสามหมอ จังหวัดอุดรธาน ี  
ภัทรฤทธิ์  ผาตินาวิน, ศรัณยา  วรินทรเวช และ ปิยวรรณ  ธุระทอง 

435 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ าในจังหวัด
อุบลราชธาน ี  

ธนาศักดิ์  ข่ายกระโทก และ สิริมา  บูรณ์กุศล 

442 

แนวทางการพัฒนาการผลิตผักปลอดสารพิษของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนบ้านสวนตลู ต าบลเขารูปช้าง 
อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

อรณิช  สาครินทร์ และ จตุรภัทร  จันทร์ทิตย์ 

448 

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ขนาด ประเภทอุตสาหกรรม ของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย กับความสามารถในการท าก าไรทางบัญช ี

ภิมุข  จันทร์งาม และ คณิตศร  เทิดเผ่าพงศ์ 

457 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีกับมูลค่าตลาดรวมของหลักทรัพย์และอัตราส่วน
ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทจดทะเบียนไทยกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

ไพฑูรย์  กอบกาญจนพฤต ิและ ภัทรณัชชา  โชติคุณากิตติ 

464 

ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินท่ีถูกรายงานในรายงานประจ าปีกับอัตราผลตอบแทนการ
ลงทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุม่อุตสาหกรรมพลังงาน 

เชง  อนวัชการ และ ภัทรณัชชา  โชติคุณากิตติ 

472 

ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสเงินสดและความสามารถในการท าก าไรที่มีต่อราคาตลาดของหลักทรัพย์
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

ปราณญาดา  สถาปนรัตน์กุล และ ประยูร  โตสงวน 

479 

การบริหารการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 
ส าราญ  บุญเจริญ, ปรียาณัฐ  เอี๊ยบศิริเมธี, อาทิตยา  เล้ียงวัฒนหิรัณย ์และ สุวรรณ  เดชน้อย 

487 



 
 

 

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “สร้างสรรค์และพัฒนา เพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน” ครั้งที่ 2 
18-19 มิถุนายน 2558  ณ  วิทยาลัยนครราชสีมา  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา : ภาคบรรยาย 

 สารบัญ (ต่อ) 
 หน้า 

กลุ่มสาขา : กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และบริหารธุรกิจ (ต่อ)  

การวิเคราะห์ความเหมาะสมท่ีสุดของการประกันภัยต่อส าหรับการประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด 
พัชรวรรณ  พันธุป์กรณ์ 

494 

ความครอบคลุมทางสังคมของประชาชนในอ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
ไลลา  หริ่มเพ็ง 

502 

ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 
อาทิตย์  ยังคง, วิทยา  เจริญศิริ และ เสาวลักษณ์  โกสลกิตติอัมพร 

511 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสงยาง อ าเภอมหาชนะชัย 
จังหวัดยโสธร 

ทองอินทร ์ ภายศรี, วิทยา  เจริญศิริ และ ภักด ี โพธิ์สิงห ์

518 

ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายพัฒนาศูนย์เด็กเล็กไปปฏิบัติของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ  
อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทมุธาน ี

ธนกฤต  โพธิ์เงิน 

524 

การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของผู้ใหญ่บ้านในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
จักรพงษ์  กุนันท์, ยภุาพร  ยุภาศ และ เสาวลักษณ์  โกสลกิตติอัมพร 

532 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาเทศบาลต าบล กรณีศึกษาต าบล
ชุมพร  อ าเภอเมยวดี  จังหวัดร้อยเอ็ด 

พงษ์สิทธิ์  โง่นแก้ว, ยุภาพร  ยภุาศ และ เสาวลักษณ์  โกสลกิตติอัมพร 

538 

ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของผู้ใหญ่บ้านในเขตต าบลสงยาง 
อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 

สมชาติ  สมรักษ์, ยุภาพร  ยภุาศ และ สมเกียรติ  เกยีรติเจริญ 

543 

การศึกษากระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลไพรบึง อ าเภอไพรบึง  
จังหวัดศรีสะเกษ 

ชญานิน  กฤติยะโชต ิ

550 

ความสัมพันธ์เชิงดลุยภาพระยะยาวและสมการการปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพระยะสั้นของการก าหนด 
การออมภาคครัวเรือนของไทย 

ประภัสสร  ค าสวัสดิ์ 

557 

มาตรการทางกฎหมายลดการเกิดอุบัติเหตุในการใช้รถจักรยาน กรณีศึกษา การใช้ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 

รุจินันท์  วาธวีัฒนารัตน ์

566 

 
รายนามคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 


