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  สารบัญ   
 

ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม หน้า 
 ผลของการใชก้ระบวนการกลุ่มพัฒนาจิตสาธารณะ ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที ่3 โรงเรียนล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย ์
รสสุคนธ์ ธัญถนอม  และ สุวร ีฤกษ์จารี 

27 

 การประเมินโครงการโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนบ้านประดู่งาม ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 

ปิยมาศ ฉายชูวงษ์ 

37 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง การสะท้อนของแสง 
โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่5 

หนึ่งนุช หอมทอง 

52 

 การพัฒนารูปแบบการประเมินความสามารถในการประเมินได้ของโครงการ
ทางการศึกษา 

พิจิกานต์ ศรีพิมาย 

59 

 การพัฒนานิทานแอนิเมชั่น 2 มิติส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น
แบบเลือนราง กรณีศึกษา โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดล าปาง 

คนึงนุช สารอินจักร์   สุขุมาล ตั้วสกุล   มณีนุช แสนขัติ   ภานุวัฒน์ วิรัษเกษม    
เจนจรี ไชยวงศา  และ นิตยา ภรรยาทอง 

67 

 การจัดการเรียนการสอนวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ แบบเนน้
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นกระบวนการกลุ่ม 

ปฏิมา ถนิมกาญจน์ 

76 

 การศึกษาความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที ่3 โดยใช้สถานการณ์ในชีวิตจริง 

ศตวรรษ จิตรกลาง  และ ชญาภา สืบส าราญ 

86 

 ผู้น าเชิงกลยุทธ์การบริหารโรงเรียนบ้านโนนรังปีการศึกษา 2555 – 2559 
ประมวล ผาสุข 

97 

 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ปวีณา นาคสุวรรณ   ศิรภัสสร์ อินทรพาณิชย์  และ อดุลย์ ภูสิตลิต 

105 
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  สารบัญ   
 

ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม  (ต่อ) หน้า 
 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม 

Microsoft word ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหนอง
ขามนาดี 

อนิษา โนนลือชา   อดุลย์ สนั่นเอื้อเม็งไธสง  และ ศิริภัสสร์ อินทรพาณิชย์ 

112 

 การบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 

ศุภแก้วกมล อัปการัตน์  และ วิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม 

118 

 การบริหารจัดการงานนิเทศภายในสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 

นาวิน นิลแสงรัตน์  และ มานะ ปิยะวัณเวช 

128 
 

 ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน
สามโคก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ี

นาวิน นิลแสงรัตน์  และ วิชิต สุโพธิ์ 

139 

 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดป่างิ้ว  
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

นาวิน นิลแสงรัตน์  และ ชัยวัฒน์ ไถ้เงิน 

147 

 การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 

ภควรรณ ลุนส าโรง  พิสิทธิ์ สารวิจิตร  อนุชา พิมายนอก   
และ คุณัญญา หอมหวล 

156 

   
ด้านบริหารธุรกิจ โลจิสติกส์ และการท่องเที่ยว 164 

 อิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การที่มีต่อความพึงพอใจในการท างานของ
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

พิมผกา ศรีชนะ 

165 

 ปัจจัยภายในองค์กรที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้พันธกิจของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

วาสนา สังข์โพธิ์ 

174 
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  สารบัญ   
 

ด้านบริหารธุรกิจ โลจิสติกส์ และการท่องเที่ยว  (ต่อ) หน้า 
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อ

อาหารส าเร็จรูปพร้อมรับประทานในร้านสะดวกซื้อของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร 

อิสราภรณ์ ลาดละคร  และ วลี เหราบัตย์ 

184 

 การรับรู้คุณค่าตราสินค้าของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
สุพรรษา อิ่นอ้อย 

195 

 ปัจจัยภายในองค์กรที่ส่งผลตอ่การจัดการคุณภาพโดยรวมของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เจนจิรา งามมานะ 

207 

 กลยุทธ์ทางการตลาดและแนวทางในการพัฒนาร้านกาแฟสด ในเขตอ าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

คุณัญญา หอมหวล   เทพรัตน์ เอื้อธรรมถาวร  และ ภควรรณ ลุนส าโรง 

215 

 บรรยากาศองค์กร แรงจูงใจในการท างาน และความมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

สุรีวัลย์ ใจงาม 

223 

 ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อธุรกิจซื้อขายสินค้าและบริการผ่านระบบ
ออนไลน์ ในจังหวัดนครราชสีมา 

สาวิตรี เที่ยงตรง  ปาลิดา เชษฐ์ขุนทด  และ กิตติยา ปริญญาสุรเดช 

233 

 การจัดการโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานการผลิตขนมจีน
เส้นสดในจังหวัดนครราชสีมา 

ประภากร อุ่นอินทร ์

240 

   
ด้านกฎหมาย การเมือง และการปกครอง 248 

 ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใน
จังหวัดอุดรธานี 

สุดเขต ภาคกุหลาบ  สัญญา เคณาภูมิ  และ เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร 

249 

 ปัญหาการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่
ต ารวจสถานีต ารวจภูธรศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 

สุดใจ ผดาเวช  และ พัฒน์ศิณ ส าเริงรัมย์ 

258 
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  สารบัญ   
 

ด้านกฎหมาย การเมือง และการปกครอง  (ต่อ)   หน้า 
 การท าบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลนาแก อ าเภอนาแก 

จังหวัดนครพนม 
 อังคนาง อินตะนัย  และ รัชดากร ทมินเหมย 

269 

 การด าเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าพระ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

วีระศักดิ์ อินทวงษ์  และ รัชดากร ทมินเหมย 

278 

 ความคิดเห็นของผู้น าชุมชนต่อการด าเนินงานพัฒนาชุมชนในเขตต าบลนา
แก อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

นนธิดา วงศ์ชาชม  และ ผิน ปานขาว 

287 

 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลปากคาด 
อ าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 

จันทราพร สุนันทนาม  และ ผิน ปานขาว 

298 

   
ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศ 312 

 การพัฒนาสื่อการผลิตเชื้อเห็ดนางฟ้า เพื่อพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืนตาม
นโยบาย Thailand 4.0 

วชิระ หล่อประดิษฐ์   มณีนุช แสนขัต ิ และ ภานุวัฒน์ วิรัชเกษม 

313 

 การพัฒนาระบบบริหารงานจัดซื้อวัสดุ โรงเรียนวัดเสด็จ อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 

สุขุมาล ต้ัวสกุล   ภานุวัฒน์ วิรัชเกษม   มณีนุช แสนขัติ    
วีระศักดิ์ กล่ินส่ง  และ ชลธิชา อินต๊ะสงค์ 

321 

 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและ
โปรแกรมส านกังานขั้นพื้นฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

กมลลักษณ์ ชัยดี   ณรงฤทธิ์ อินชนะ  และ ณิชพัณณ์ ปิตินิยมโรนจ์ 

330 

 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันบริหารงานระบบน้ าประปาหมู่บ้าน กรณศีึกษา 
บ้านมิ่งมงคล อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

นราวิชญ์ ความหมั่น   สุวรรณี เจียรสุวรรณ  และ ผจงจิต ติ๊บประสอน 

339 

 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู ้เรื่อง คอมพิวเตอร์
กับชีวิตประจ าวัน 

ศิริกาญจนา พิลาบุตร   สุปราณี ทัพมงคล   กิติพงศ์ รัตนวงกต  และ ธีระพงศ์ มลวิัลย์ 

349 
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  สารบัญ   
 

ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศ  (ต่อ) หน้า 
 การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนมือถือบุคคลส าคัญของการแพทย์แผนจีน 

สุปราณี ทัพมงคล   กิติพงศ์ รัตนวงกต   พจ.สุธาสินี สายวดี  และ สิทธิชัย ป้อมทอง 
357 

 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากร กรณีศึกษาโรงพยาบาลนาโพธ์ิ  
จ.บุรีรัมย ์

ศิริกาญจนา พิลาบุตร   สุภาพร เย็นเหลือ  และ ปฐมพงศ์ พันนุรัตน์ 

364 

   
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ การสาธารณสุข และสิ่งแวดลอ้ม 372 

 ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุโรคเรื้อรังที่มารับบริการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลห้วยต้อน อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

อณัญญา ลาลุน   ศิปภา ภุมมารักษ์   นภาพร เหลืองมงคลชัย  และ เพิ่มพูน บุญม ี

373 

 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการสังเกตอาการ
ของโรคเรื้อรังเบื้องต้นของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลสมอแขจังหวัด
พิษณุโลก 

รภัทร ชนกน าชัย   รัตนวดี ทองบัวบาน  และ ชนม์สวัสด์ิ เดือนแจ่ม 

380 

 การศึกษาภาวะน้ าหนักเกินในนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองขุยคูเมือง อ าเภอ
ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

กัมปนาท ค าสุข   สุธิดา พื้นแสน  และ นารีลักษณ์ ตั้งศรีศักดา 
390 

 การพัฒนาการตรวจประเมิน minimal residual disease ในโรค B-cell 
lymphoblastic leukemia ด้วยโฟลไซโตเมทรี ส าหรับหอ้งปฏิบัติการที่มี
ทรัพยากรจ ากัด  

ธรรมสิรี ศรีส าอาง  นารี วรรณิสสร  ธีระพงศ์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา   
และ การันต์ ไพสุขศานติวัฒนา 

396 

 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา 

วราภรณ์ ชาติพหล   สิริสุดา ฐานะปัตโต   กรองกาญจน์ จัทร์โพธิ์    
ชลติกานต์ เพชรรัตน์  และ เบญจวรรณ ชลอกลาง 

406 

 การตรวจวัดและประเมินความเข้มของแสงสว่างในอาคารสถานศึกษา 
กรณีศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา วิทยาคารกรุงเทพฯ 

ปธานิน แสงอรุณ   ชาลีนี ปลัดพรม   วชิระ สิงหคเชนทร์  และ พัชรินทร์ ไพรกุล 
419 
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ภาคโปสเตอร ์ 24 
 

  สารบัญ   
 

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ การสาธารณสุข และสิ่งแวดลอ้ม  (ต่อ) หน้า 
 พฤติกรรมความปลอดภัยจากการใช้สารเคมีของเกษตรกรชาวนาบ้านดอนรี 

ต าบลดอนชมพู อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
พนิดา เทพชาล ี  กัลยาณี ชมภูนิมิตร   เจนจิรา เพชรหิน    

ยุพาวดี แก้วด่านกลาง  และ รัตนา ขอเอื้อนกลาง 

428 

 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมสุขภาพของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต่อการปลูก
ข้าวปลอดภัย ในพื้นที่ทุ่งสัมฤทธ์ิ จังหวัดนครราชสีมา 

วรลักษณ์ สมบูรณ์นาดี 

438 

 การศึกษาความรู้และทัศนคติการสวมใส่อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย 
ส่วนบุคคลของแรงงานก่อสร้าง : กรณีศึกษา บริษัทนาชิ เทคโนโลยี 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

นิพาวรรณ์ แสงพรม   นันทภัค สุหงษา   จารุพร ดวงศรี    
วรรณวิสา วอสูงเนิน  และ ชฎาทิพย์ ยั่งยืน 

446 

 การเข้ารับบริการทางทันตกรรมของกลุ่มผู้ปว่ยเบาหวานในจังหวัด
นครราชสีมา 

ธนพัฒน์ ราชวงศ์   อัจฉรา วัฒนาภา  และ ณัฐพร ยูรวงศ์ 

456 

 การศึกษาความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครกู้ภัย  
มูลนิธิพุทธธรรม 31 จังหวัดนครราชสีมา 

สุภาพร  ชินสมพล   เกตุน์สิริ  อาจหาญ   ขวัญสุดา สุวรรณ   
และ นภาพร  สิทธิกร 

467 

   
ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ 476 

 การส ารวจการติดเชื้อหนอนพยาธิของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองขุยคูเมือง 
อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  

ปัญจมาภรณ์ จันทเสนา   สิริญญา ทายะ   คงศักดิ์ บุญยะประณัย   
และ สุภาวดี เกิดธูป 

477 

 การปนเปื้อน เอสเคอริเชีย โคไล ในอาหารพร้อมบริโภค 
อรอุมา จันทร์เสถียร  และ นพธนพงษ์ ตั้งพูนเลิศ 

483 

 การระบุสายพันธ์ุสุกรในอาหารที่จ าหน่ายในตลาดและร้านสะดวกซื้อใน
จังหวัดนครราชสีมา ด้วยเทคนิค PCR-RFLP 

สิริญญา ทายะ   ปญัจมาภรณ์ จันทเสนา   สุภาวดี เกิดธูป  และ คงศักดิ์ บุญยะประณัย 

491 
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ภาคโปสเตอร ์ 25 
 

  สารบัญ   
 

ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ  (ต่อ) หน้า 
 ผลของสารสกดัหอมแดงต่อความเข้มข้นของอสุจิในหนูทดลอง  

นารีลักษณ์ ตั้งศรีศักดา   สะแกวัลย์ อุ่นใจจีน   กัมปนาท ค าสุข    
สุธิดา พื้นแสน  และ คงศักดิ์ บุญยะประณัย   

497 

 ความหลายหลายของแอคติโนมัยสีททีแ่ยกได้จากดินในป่าบริเวณบ้าน
หนองขุยคูเมือง อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

สุภาวดี เกิดธูป   สิริญญา ทายะ   คงศกัดิ์ บุญยะประณัย  และ ปัญจมาภรณ์ จันทเสนา 

503 

 การแพร่กระจายของเชื้อราจากตัวอย่างดินในป่าบริเวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย 

ปัญจมาภรณ์ จันทเสนา   สิริญญา ทายะ   คงศักดิ์ บุญยะประณัย  และ สุภาวดี เกิดธูป 

510 

 การศึกษาฤทธ์ิการต้านเช้ือมาลาเรียผ่านการวัดปริมาณ Hemozoin และ
การวัดขนาดของเซลล์ตับในหนูที่ติดเชื้อมาลาเรียภายหลังการได้รับสารสกัด
จากผักแพว 

กษิดิส ก าลังเก่ง 

517 

 การศึกษาสมบตัิของฉนวนกันความร้อนที่ท าจากเส้นใยใบยางพารา 
วิฑูรย์ หนูเล็ก   ชีวะ ทัศนา   นิคม ผึ่งค า  และ สงกรานต์ ปลื้มปรีดาพร 

529 

 การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการกักเก็บพลังงานความร้อนจาก
แสงอาทิตย์ของน้ าและสารละลายโซเดียมคลอไรด ์

ชีวะ ทัศนา   ธนพัฒน์ ถิระวุฒิ  และ สมยศ ศรีคงรักษ์ 

537 

 การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากใบหมากเบน ใบมะเกลือ 
และใบหว้าที่มผีลต่อการยับยั้งเชื้อก่อโรคในข้าวเหนียวพันธุ์สกลนคร 

ณัฐพร จิระวัฒนาสมกุล   ชไมพร ปิยะราช   ปิยาพร ไกยลุน  และ สรวงสุดา แกะทาค า 

544 

 
 
 

 


