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สมหมาย  นาแพงสอน และ สุคนธ์  แพง่ศรีสาร 
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ความพึงพอใจองค์ประกอบสภาพแวดล้อมของนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย 
รัชดา  จันทร์วงค์ และ สมศักดิ์  ขาวลาภ 
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ขวัญก าลังใจในการปฏิบตัิงานของบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีเอกชน กรณีศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา 
เขต 2 กรุงเทพมหานคร 

ปวีณพร  หรีดอุไร และ สมศักดิ ์ ขาวลาภ 
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พฤติกรรมการธ ารงรักษาครูของผูบ้ริหารโรงเรยีน 
ธันยธรณ์  พูลเทกอง และ วรพจน ์ มูรพันธุ์   
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การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
วรินทร์  ยนจอหอ และ ไพโรจน ์ พรหมมีเนตร 

335 

ความพึงพอใจของครูต่อพฤติกรรมด้านการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน 
ศศิธร  บุญเพ็ชร และ สมศักดิ์  ขาวลาภ 

343 

การพัฒนาศักยภาพครูด้านการท าวิจัยในช้ันเรียน : กรณศีึกษาโรงเรยีนสังกัดเทศบาลนครราชสมีา 
อรณิชชา  ทศตา, สุกัญญา  ใจอดทน และ จันทร์จิรา  ใจอดทน 

351 
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การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบรหิารสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 

พงษ์พันธ์  มาลาอ่อน และ วิรัลพัชร  วงศ์วัฒน์เกษม 
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การศึกษาสภาพการใช้โปรแกรมระบบงานทะเบียน-วัดผลและสารสนเทศนักเรียน ของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 

กิตติ์ชญาห์  เสง่ียมศรี และ ผดุง  เพชรสุข 
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ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
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คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บรหิารสถานศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน อ าเภอเทพสถิต สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชัยภมูิ เขต 3 

นเรศ  ระดากุล และ ไพโรจน ์ พรหมมีเนตร 
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การศึกษาสภาพการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตอ าเภอพิมาย  
ชุมพวง เมืองยาง ล าทะเมนชัย ประทาย และโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ลักษณ์สิญา  แท่นทอง และ ผดุง  เพชรสุข 
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การบริหารงานบุคลากรในสถานศกึษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุดรธาน ีเขต 1 

ดอกซ้อน  สุพรมอิน และ วิรัลพัชร  วงศ์วัฒน์เกษม 
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การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา กรณีศึกษา โรงเรียนจิรดา โรงเรียนรางวัลพระราชทาน 
อุษา  พรหมพันธุ์ใจ และ สมศักดิ ์ ขาวลาภ 
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การศึกษาความพร้อมของครูศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัในสังกัดส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน 

อินท์ธนาตย์  อนันตโสภณ และ ผดุง  เพชรสุข 
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การมีส่วนร่วมของนักเรียน นักศึกษา โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยของชมรมในวิทยาลัยเทคโนโลยี
พณิชยการสโุขทัย 

วรัญญา  พรรณกมล 
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ปัจจัยจูงใจในการศึกษาต่อระดับมธัยมศึกษาตอนปลายการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 

อรรถกร  สิงทะบุตร 
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เกตุจันทร์ฑา  ศรีวะรมย ์

449 
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การจัดการโซ่อุปทานผ้าซิ่นยวน บา้นโนนกุ่ม อ าสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
กิตติยา ปริญญาสุรเดช และ ปรียาณัฐ เอี๊ยบศิริเมธ ี
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                                                                    สิริกาญจน ์ แผละกระโทก และ รัชดากร  ทมินเหมย 
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ปัจจัยที่เอื้อต่อความส าเร็จในการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน บ้านน้ า
ซับ ต าบลวังน้ าเขียว อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

อนุชา  พิมายนอก, ภควรรณ  ลุนส าโรง, สนธิ์  บางยี่ขัน และ ผิน  ปานขาว 
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การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วน
ต าบลสุรนารี อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสมีา 

อนุชา  พิมายนอก, ภควรรณ  ลุนส าโรง, สนธิ์  บางยี่ขัน และ ผิน  ปานขาว 
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พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าอาหารส าเร็จรปูท่ีใช้บรรจุภณัฑ์ที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมของผู้ซื้อในตลาด
ริมน้ าวัดศาลเจ้า ต าบลบ้านกลาง  อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
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การรับรู้และความเข้าใจต่อการกระท าความผดิตามพระราชบัญญตัิ ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกบั
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ของผู้ใช้บริการรา้นอินเตอรเ์น็ต กรณีศึกษา: อ าเภอเมืองอุบลราชธาน ี

สุชีรา  พระมาลา , กัลยกร  ศรีภกัด ีและ มนไท  ประมูลจักโก 

651 

ความคิดเห็นของพนักงานส่วนต าบลต่อการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอปลา
ปาก จังหวัดนครพนม   

ปภาวรินท์  มูลเมือง, ปภาวรินท ์ มูลเมอืง และวงศ์พัฒนา  ศรีประเสริฐ 

659 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558)  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองเทาใหญ่  อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 

ภาวนา  พ่อตาแสง , เสาวลักษณ์  นกิรพิทยา และ ศักดิ์พงศ์  หอมหวล 

668 

 

 



 
 

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

สารบัญ (ต่อ) 
 หน้า 
กลุ่มสาขา : กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และบริหารธุรกิจ (ต่อ)  
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา
การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ศึกษาเฉพาะอ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 

อ านาจ ศรีพระจันทร ์

678 

การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
วันดี  นันชนะ, สัญญา  เคณาภูม ิและ ทรงศักดิ์  จีระสมบัต ิ

691 

สมรรถนะการปฏิบัติงานของนายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตจังหวัดนครพนม 
แสงทอง  แป้นประโคน , เสาวลักษณ์  โกศลกิตติอัมพร และ ภกัดี  โพธิ์สิงห์ 

699 

ปัญหาการบริหารงานบุคคลตามความคิดเห็นของพนักงานส่วนต าบลในเขตอ าเภอปลาปาก  
จังหวัดนครพนม 

สาริกา  ทองค า , เสาวลักษณ์  นิกรพิทยา และ เสาวลักษณ์  โกศลกิตติอัมพร 

708 

การศึกษาความคดิเห็นต่อการเปดิหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์
ของนักเรียนและสถานประกอบการในจังหวัดหนองบัวล าภ ู

นิโรจน์ วงศ์เมืองแก่น และคณะ 

717 

การด าเนินงานสวัสดิการเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองสีคิ้ว อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
สกล  ชื่นกระโทก และ รัฐบุรุษ  คุ้มทรัพย ์

723 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของเจ้าหนา้ที่ต ารวจในเขต 
อ าเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

                                                                           พลวัชร  พลดงนอก และ พัฒน์ศิณ  ส าเริงรัมย์ 

734 

การด าเนินงานพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสมีา 
                                                                              อางคณา  รัชวัตร และ พัฒน์ศิณ  ส าเริงรัมย์ 

745 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอโนนแดง  
จังหวัดนครราชสีมา 

วรากร  พุฒิพงศ์พยอม และ รัฐบุรุษ คุ้มทรัพย ์

755 

การท างานบริการสังคม ตามประมวลกฎหมายอาญา 
จีรวัฒน์ เรืองรอง, ปราโมทย ์ อินทกูล, สนธิ์  บางยี่ขัน และ ผิน  ปานขาว 

767 

การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มผีลต่อคณุภาพชีวิตที่ดีของประชาชนของต ารวจภูธรอ าเภอ
สมุทรปราการจังหวดัสมุทรปราการ 

รัชตา  มิตรสมหวัง และ ดาบต ารวจสาคร  กาศเจริญ 

774 

ปัจจัยการตลาดรถมือสองในเขตจงัหวัดสมุทรปราการ 
สิทธิชัย  อนันตรังสี และ องศา  กมลวบิูลย ์

786 

ค่านิยมองค์การและคณุภาพการให้บริการของส านักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ 
นิโลบล  นาคะเลิศกวี และ กานต์รวี  หอมเกษร 

794 

ส่วนประสมการตลาดการเลือกใช้เครือข่ายโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคใน อ าเภอบางพลี  
จังหวัดสมุทรปราการ 

จิรัฎฐ ์ สิริเฉลิมพงศ์ และ เย็นจิตร  โพธสิาร 

803 

 


