Journal of Nakhonratchasima College (Humanities and Social Sciences) Vol.15 No.2 May – August 2021

สารบัญ
บทความวิจัย

หน้า

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ, อดิศัย วรรธนะภูติ, ชนาถณัฎฐ์ ผลดี
จันทนา แสนสุข

1

 ส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกเช่าอพาร์ทเมนท์ของประชาชนที่อาศัยอยู่
ในตาบลบางไผ่ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
วันเฉลิม คงผึ้ง, กรัณย์พัฒน์ อิ่มประเสริฐ

16

 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริการสาธารณะ
แนวใหม่ของเทศบาลตาบลในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1
พัฒน์ศิณ สาเริงรัมย์

27

 การฝึกอาชีพเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังตามกฎหมายบังคับโทษของไทย
วิจักดิ์ ปัญญานี, สมาน ตั้งทองทวี, ธานี วรภัทร์

42

 มาตรการทางกฎหมายในการบังคับใช้กับเด็กและเยาวชนที่กระทาความผิด: ศึกษา
รูปแบบการจัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อการแก้ไข บาบัด ฟื้นฟู
บัญชา วิทยาอนันต์, สมาน ตั้งทองทวี, ธานี วรภัทร์

55

 การสร้างมายาคติด้วยการแต่งหน้าเพื่อสื่อความหมายในสื่อการแสดงสี่เผ่าไท
เพื่อเชิดชูอัตลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ
กฤษณ์ คานนท์

69

 ศึกษาประเด็นแนวทางการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนาทุนแห่งความสุข
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มสมาชิกวิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพัทลุง
พนิดา นิลอรุณ, วรีญา คลังแสง, สุวิตา พฤกษอาภรณ์

83

.

วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2564

หน้า
 ความรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ที่ออกกาลังกายในฟิตเนส อาเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา
วันฉัตร โสฬส

97

 ผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปัญญาสังคมร่วมกับการเสริมแรงทางสังคม
และเทคนิคเบี้ยอรรถกร เพื่อพัฒนาจิตสาธารณะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
พรสุดา เปลื้องหน่าย, มนัสนันท์ หัตถศักดิ์

109

 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์สาหรับผู้บริหารโรงเรียน
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
พัชราภรณ์ ลัมพ์คิน, บุญชม ศรีสะอาด

124

 แนวทางการบริหารจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาสาหรับโรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
ยุวดี แสงขันตรี, บุญชม ศรีสะอาด

135

 การพัฒนาแนวทางการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
โดยประยุกต์ใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
ธนพล วงศ์ฉลาด, ธรินธร นามวรรณ

146

 การพัฒนาแนวทางการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยประยุกต์ใช้
แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพสาหรับสถานศึกษาสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
จิระนันท์ นนทะบุตร, ธรินธร นามวรรณ

160

 การยอมรับเทคโนโลยีเครื่องชาระเงินกู้ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้า
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสิงห์บุรี
อาภากร หงษ์เผือก, ภิญญาดา รื่นสุข

174

Journal of Nakhonratchasima College (Humanities and Social Sciences) Vol.15 No.2 May – August 2021

หน้า
 ความผูกพันของลูกค้าที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
ส่วนบุคคลธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภัทธา หอมกระแจะ, ภิญญดา รื่นสุข

184

 ความรู้ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์การรับรองคุณภาพของสานักงานบัญชีที่มีอิทธิพล
ต่อการปฏิบัติตามองค์ประกอบของระบบคุณภาพสานักงานบัญชีในจังหวัด
สมุทรปราการ
เกสร คงสาเภา

195

 แบบจาลองเชิงสาเหตุของการจัดการความรู้ นวัตกรรมโมเดลธุรกิจและ
ความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม
เกวลี แก่นจันดา

210

 การซื้ออาหารคลีนของผู้บริโภคผ่านเฟซบุ๊กโดยใช้ส่วนประสมทางการตลาด
ออนไลน์ในจังหวัดนนทบุรี
ฐิติมา พ่วงขวัญ, ยุทธนาท บุณยะชัย

225

 กระบวนการตัดสินใจเข้าใช้บริการคลินิกดูแลรักษาผิวหน้าของเพศชาย
ในจังหวัดนนทบุรี
ขนิษฐา ช่างเหล็ก, ยุทธนาท บุณยะชัย

238

 ปัจจัยการตัดสินใจซื้อหนังสือร้านซีเอ็ดบุ๊ค เซ็นเตอร์ ในห้างสรรพสินค้า
ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
วริสรา สุกุมลจันทร์, อิศรา ศิรมณีรัตน์, ชลิต เชาว์วิไลย
สายฝน บูชา

249

 กลยุทธ์การตลาดเพื่อความยั่งยืนของวิสาหกิจขนาดย่อมในจังหวัดนนทบุรี
กรัณย์พัฒน์ อิ่มประเสริฐ

262

.

วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2564

หน้า
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และทัศนคติของผู้บริโภคส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในเขตเทศบาล
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รักเกียรติ โรจน์กัญญาพร, จันทนา แสนสุข, วิทยา นามเสาร์
ศิขรินทร์ เที่ยงทัต, จิดาภา อ่อนทอง

274

 คุณลักษณะของตลาดค้าส่ง ความสามารถของผู้ค้าส่ง คุณลักษณะของผู้ค้าส่ง
และส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อความสาเร็จของธุรกิจเพื่อสร้างความยั่งยืนของ
ผู้ประกอบการค้าส่ง
สุบิน พุทโสม

286

 กลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
ในจังหวัดสุรินทร์
พรหมจิรา เจาลา, ปิยะ แก้วบัวดี, ชุติกร ปรุงเกียรติ

301

 การศึกษาระบบการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของผลิตภัณฑ์มันสาปะหลัง
ในจังหวัดสุรินทร์
รวิฐา ทวีพร้อม, ชุติกร ปรุงเกียรติ, ปิยะ แก้วบัวดี

313

 การประยุกต์ใช้ต้นทุนฐานกิจกรรมในการคานวณต้นทุนการผลิต กรณีศึกษา
กลุ่มแม่บ้านสตรีแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี
กิตติยา ปริญญาสุรเดช, จตุรวิทย์ ศศิธรานนท์, ฌาณนพ สืบพิลา

327

บทความวิชาการ
 วัดกับการอนุรักษ์พันธุ์ไม้
พระครูพิศาลโชติวัฒน์ (โชติปญฺโญ)

337

Journal of Nakhonratchasima College (Humanities and Social Sciences) Vol.15 No.2 May – August 2021

หน้า
 บทบาทของพระสงฆ์กับงานสาธารณะสงเคราะห์ตามแนวพระพุทธศาสนา
ในสังคมไทย
พระอธิการปิยะ ปิยชโน (ภูริปรีชาเลิศ)

349

 แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเลิกบุหรี่
รัชตะ รอสูงเนิน, ธนาคาร เสถียรพูนสุข, สาธิต สีเสนซุย,
วัชรากร หวังหุ้นกลาง, วันฉัตร โสฬส

362

บทความวิจารณ์หนังสือ
 เชื่อกรรม รู้กรรม แก้กรรม
พระมหาภัทรชัย กิจฺจชโย (เพียรประกิจ)

377

 ไขปัญหาความเชื่อ
สายฝน บุษบรรณ์

391

 การพัฒนาอินทรียสังวร
พระครูสังฆรักษ์ บันเทิง วรปญโญ

405

คาแนะนาในการเขียนและส่งต้นฉบับ
แบบเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์

.

วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2564

