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ค ำน ำ 
 

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ตระหนักถึงความส าคัญของการวิจัยและการสร้างองค์ความรู้จากการวิจัย รวมทั้ง
การสร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิตและนักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจอย่าง
ต่อเนื่อง จึงได้ท าความร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ และวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จัดให้มีการประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ “การวิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย” โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ อันจะน าไปสู่การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งเป็นเวทีทางวิชาการในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยและ
เพื่อสร้างแนวคิดการส่งเสริมการวิจัยตามยุทธศาสตร์แก่สถาบันต่างๆที่เก่ียวข้อง  

เอกสารการประชุมทางวิชาการและน าเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12 จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเผยแพร่
ผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิชาการ นิสิต และนักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆให้กว้างขวาง โดยมีเป้าหมาย
ให้บุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องได้น าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพต่อไป          
คณะผู้จัดท าเอกสารการประชุมทางวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12 ขอขอบคุณผู้เข้าร่วม
สัมมนาและผู้น าเสนอผลงานวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่สละเวลาในการให้ข้อแนะน าและพัฒนา
บทความจนเป็นผลงานที่มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น หวังว่าเอกสารฉบับนี้จะอ านวยประโยชน์ต่อผู้อ่านและผู้น าไป
ประยุกต์ใช้ต่อไป 

 
 

     ประธานคณะท างานจัดท าเอกสารเผยแพร่ผลงานวิจัย 
 





 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังที่ 12 
เร่ือง “การวิจัยนวัตกรรม สรางสรรคเศรษฐกิจไทย” 

วันเสารที่ 7 และวันอาทิตยที่ 8 กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 

ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธาน ี

 
หลักการและเหตุผล 

ภายใตการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสภาพเศรษฐกิจ และสังคมในยุคศตวรรษท่ี 21 นโยบาย “ไทยแลนด 4.0” 
คือ โมเดลในการขับเคลื่อนประเทศไปสูเปาหมาย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม และพัฒนาใหเทาทัน
ตามความเปลี่ยนแปลงของโลก สูเปาหมายการลดความเหลื่อมลาในสังคม โดยปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจไปสูเศรษฐกิจท่ี
ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม (Value–Based Economy) เพ่ือเพ่ิมรายไดควบคูไปกับการคํานึงถึงสังคม และสิ่งแวดลอมสูการ
พัฒนาอยางยั่งยืน ท้ังน้ีการพัฒนาตามนโยบายไทยแลนด 4.0 มุงเนนกลไกความเขมแข็งจากภายในของ ประชารัฐเพ่ือ
ขับเคลื่อนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเปลี่ยนแปลงของนโยบายท่ีสําคัญประการหน่ึงคือ การเปลี่ยนจากการเนน
ภาคการผลิตสินคาไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน โดยการขับเคลื่อนดวยการใชนวัตกรรมในดานการพัฒนาดานตางๆ ท้ังเศรษฐกิจ 
สังคม ชุมชน การศึกษา การบูรณาการงานวิจัยท้ังดานสังคมศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรและเทคโนยี การคนควานวัตกรรม
องครวมของศาสตรตาง ๆ  

มหาวิทยาลัยเวสเทิรนไดดําเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติมาอยางตอเน่ือง เพ่ือเปนเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณอยาง
กวางขวาง พรอมดวยการสรางความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ และเอกชน อาทิสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ มหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ และวิทยาลัยนอรทเทิรน เพ่ือจัดใหมีการ
ประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 12 ในหัวขอ “การวิจัยนวัตกรรม สรางสรรคเศรษฐกิจไทย” โดยมี
วัตถุประสงคหลักเพ่ือเผยแพรผลงานวิจัยอันจะนําไปสูการประยุกตใชผลงานวิจัยดานสังคมศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ และ
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีใหเกิดประโยชน รวมท้ังเปนเวทีทางวิชาการในการถายทอดองคความรูท่ีไดจากงานวิจัยใหผูสนใจได
นําไปประยุกตใชและเปดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณวิจัยใหกับนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผูสนใจตอไป 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือเสริมสรางบรรยากาศการวิจัยและเปนเวทีวิชาการในการเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนผลงานและขอมูลการ

วิจัยในกลุมสาขาตางๆ ท้ังดานวิทยาศาสตรสุขภาพ วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใน
ระดับประเทศ 

2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพใหคณาจารย นักวิชาการ บุคลากร ตลอดจนบุคคลท่ัวไปใหความสําคัญของงานวิจัย และเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ตลอดจนขอคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัย อันจะทําใหเกิดงานวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน สูการวิจัยท่ีสามารถนําไปใชประโยชนได ตอชุมชน สังคมและประเทศตอไป 

3. เพ่ือเผยแพรผลงานวิจัยในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ และสรางเครือขายในการพัฒนางานวิจัย ใหเกิดข้ึน
ระหวางนักวิจัย นักวิชาการ สถาบันการศึกษา ตลอดจนหนวยงานท้ังภาครัฐบาลและภาคเอกชน  
 
หัวขอในการนําเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย 

1. กลุมวิทยาศาสตร   2. กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 1.1 ดานวิศวกรรมศาสตร        2.1 ดานการศึกษา 
 1.2 ดานวิทยาศาสตร        2.2 ดานบริหารธุรกิจ 

  1.3 ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ         2.3 ดานนิติศาสตร รัฐศาสตร และรัฐประศาสนศาสตร 

นอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังที่ 1



รูปแบบการประชุมและนําเสนอบทความวิจัย 
 1. การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรกิตติมศักดิ์ (Keynote Speaker ) 
 2. การนําเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย  (Oral Presentation ) 
 3. การนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร  (Poster Presentation ) 
 
ระยะเวลาการประชุม 

วันเสารท่ี 7 และวันอาทิตยท่ี 8 กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 นําเสนอผลงานวิจัยท้ังภาคบรรยายและโปสเตอร 

 

สถานท่ีจัดการประชุมวิชาการและนําเสนอบทความวิจัย 
 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
 
ผูเขารวมโครงการ 
 กลุมเปาหมายจํานวน 250 คน ประกอบดวย 
 1. อาจารยและนิสิตของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

2. อาจารยและนิสิตจากมหาวิทยาลัยตางๆ 
 3. นักวิชาการ นักวิจัย และประชาชนผูสนใจท่ัวไป 
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. อาจารย นักวิจัย นิสิตนักศึกษา ไดเผยแพรงานวิจัย ซึ่งเปนประโยชนตอการพัฒนา ความรูเก่ียวกับ“การวิจัยนวัตกรรม 
สรางสรรคเศรษฐกิจไทย” 
 2. คณาจารย นักวิชาการ และนักวิจัยมีโอกาสนําเสนอผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับวิทยากรผูเช่ียวชาญใน
สาขาอ่ืนๆ 
 3. นิสิตและนักศึกษามีโอกาสนําเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับวิทยากรผูเช่ียวชาญในสาขาอ่ืนๆ 
 4. เปนการสรางการจัดการเรียนรู ใหกับนิสิตของมหาวิทยาลัยตางๆ เพ่ือใหเกิดองคความรูท่ีจะนําไปใชปรับระบบ
การศึกษาตอไป 
 5. มีเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและนักวิจัยระดับชาติ 
 
กําหนดการลงทะเบียนและรับบทความวิจัย 
 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา 
1. กําหนดการลงทะเบียน ชําระเงินและสงบทความ 

2. กําหนดการสงบทความฉบับแกไข 

3. ประกาศรายช่ือ (ผูลงทะเบียนชําระเงินและสงบทความ) 

4. นําเสนอบทความ 

วันท่ี 20 เมษายน 2561 – วันท่ี 31 พฤษภาคม 2561  

วันท่ี 1 - 20 มิถุนายน 2561 

วันท่ี 25 มิถุนายน 2561  

วันท่ี 7 - 8 กรกฎาคม 2561 

 
ลักษณะบทความวิจัยและการนําเสนอผลงานวิจัย 
 1. บทความวิจัยท่ีจะนําเสนอในการประชุมจะตองเปนผลงานท่ีไมเคยตีพิมพหรือเผยแพรมากอน 
 2. การนําเสนอผลงาน ใหนําเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในท่ีประชุม โดยใชเวลาในการนําเสนอไมเกิน 
10 นาที ซักถามจากวิทยากร 5 นาที (รวมไมเกิน 15 นาที) 
 3. บทความวิจัยฉบับเต็มท่ีผูนําเสนอผลงานไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิแลว    จะไดตีพิมพ
เผยแพรใน Proceeding ของการประชุม 



อัตราคาลงทะเบียน  
 

ประเภทการเขารวม อัตราคาลงทะเบียน 
1. เขารวมประชุม รับฟงการบรรยายพิเศษ 
    โดยไมนําเสนอบทความ 
 
 
2. เขารวมประชุมและนําเสนอบทความวิจัย 

บุคคลภายนอก  1,000  บาท   
(รวมคาอาหารกลางวันและอาหารวาง 2 มื้อ) โดยลงทะเบียนชําระ

เงินตั้งแตวันท่ี 20 เมษายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2561  

 
บุคคลภายนอก นิสิตและนักศึกษา  3,200บาท / เรื่อง 
(รวมคาอาหารกลางวันและอาหารวาง 2 มื้อ)   
ท้ังน้ีตอง ชําระเงิน สงบทความ ตั้งแตวันท่ี 20 เมษายน 2561 - 

31 พฤษภาคม 2561  

หมายเหตุ  
1. เมื่อมีการชําระเงินคาลงทะเบียนแลว ทางผูจัดงานประชุมวิชาการจะไมคืนเงินคาลงทะเบียนไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

  2. อัตราคาลงทะเบียนน้ีรวมเอกสารประกอบการประชุม อาหารกลางวันและอาหารวาง 2 มื้อ  
 
 
การลงทะเบียนทางเว็บไซต 
 ผูสมัครตองทําการลงทะเบียนและแนบไฟลเอกสารการชําระเงินคาลงทะเบียนใหเรียบรอยพรอมแนบไฟลบทความ
ฉบับเต็ ม upload ให เรี ยบร อย จากน้ันให ผู สมั ครเข าไปกรอกขอมู ลเ พ่ือลงทะเบียนรับรหั สประจํ าตั ว  ท่ี 
http://www.western.ac.th/index.php/register โดยผูสมัครตองกรอกขอมูลใหครบถวนแลวกดยืนยันเพ่ือรับรหัสประจําตัว 
จากน้ันตรวจสอบขอมูลและ กดยืนยันอีกคร้ัง จึงจะถือวาการสมัครเสร็จสมบูรณ 
 
ลักษณะบทความวิจัยและการนําเสนอผลงานวิจัย 
 1. บทความวิจัยท่ีจะนําเสนอในการประชุมจะตองเปนผลงานท่ีไมเคยตีพิมพหรือเผยแพรมากอน 
 2. การนําเสนอผลงาน ใหนําเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในท่ีประชุม โดยใชเวลาในการนําเสนอไมเกิน 
10 นาที ซักถามจากกรรมการผูวิพากษ 5 นาที (รวมไมเกิน 15 นาที) 
 3. การนําเสนอแบบโปสเตอร (poster) ผูนําเสนอตองยืนประจําจุดโปสเตอรของตนเอง โดยใชเวลาในการนําเสนอ 
ตอบขอซักถามของกรรมการ รวมไมเกิน 15 นาที 
 3. บทความวิจัยฉบับเต็มท่ีผูนําเสนอผลงานไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิแลว    จะไดตีพิมพ
เผยแพรใน Proceeding ของการประชุม 
 
การสงบทความ 

เมื่อผูสมัครทําการสมัครครบข้ันตอนเรียบรอยแลวใหสงเอกสารบทความวิจัยฉบับเต็ม ความยาวไมเกิน 10 หนา จํานวน 1 ชุด 
ซีดีไฟลบทความฉบับเต็ม จํานวน 1 แผน (ภายในบรรจุท้ังไฟล Word และไฟล PDF) มาท่ี  

สํานักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
เลขท่ี 4 หมู 11 ถ.หทัยราษฎร ต.ลาดสวาย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม โทร.0-2563-5252 ตอ 5017 
หรือ E-mail address: wturesearch@gmail.com 

                                ................................................................................. 

 
 

 

http://www.western.ac.th/index.php/register
mailto:wturesearch@gmail.com


 

 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังที่ 12 
เร่ือง “การวิจัยนวัตกรรม สรางสรรคเศรษฐกิจไทย” 

วันเสารที่ 7 และวันอาทิตยที่ 8 กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 

ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธาน ี

 
 

วันเสารท่ี  7  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 

เวลา 08.00 – 09.00 น.  ลงทะเบียนการเขารวมงาน 

เวลา 09.00 – 09.10 น.  รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

กลาวรายงาน 

เวลา 09.10 – 09.20 น.  ประธานกลาวตอนรับและเปดการสัมมนา  

  หัวขอ เรื่อง “การวิจัยนวัตกรรม สรางสรรคเศรษฐกิจไทย” 
เวลา 09.20 – 09.30 น.       แนะนําองคปาฐก 

เวลา 09.30 – 10.45 น.   บรรยายทางวิชาการหัวขอ 

 หัวขอ เรื่อง “การวิจัยนวัตกรรม สรางสรรคเศรษฐกิจไทย” 
เวลา 10.45 – 11.00 น.  พักรับประทานอาหารวาง 

เวลา 11.00 – 12.00 น.  นําเสนอผลงานวิจัยท้ังภาคบรรยายและโปสเตอร 

เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 14.15 น.  นําเสนอผลงานวิจัยท้ังภาคบรรยายและโปสเตอร(ตอ) 

เวลา 14.15 – 14.30 น.  พักรับประทานอาหารวาง 

เวลา 14.30 – 16.00 น.  นําเสนอผลงานวิจัยท้ังภาคบรรยายและโปสเตอร(ตอ) 

เวลา 16.00 – 17.00 น.  มอบเกียรติบัตรใหกับผูเขารวมนําเสนอผลการวิจัย 

วันอาทิตยท่ี  8  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 

เวลา 08.00 – 09.00 น.  ลงทะเบียนการเขารวมงาน (คณะทันตแพทยศาสตร วัชรพล) 

เวลา 09.00 – 15.00 น.    นิทรรศการและเสวนาทางวิชาการผลงานของนิสิตปริญญาเอก 

 

 



















ล ำดับ  ชื่อ - สกุล ชื่อบทควำม

1 TWU DS. 001 ทพญ. ปัทมาภรณ์ ชยัประภา ความสัมพันธร์ะหวา่งน ้าหนักของฟันกรามน้อยกบัระดับความเป็นกรดในเคร่ืองด่ืม

2 WUM ED.EA 001 นาง วลัยทิพย ์รัชวงษ์ ความคิดเห็นของขา้ราชการครูต่อการท้าวจิยัในชั นเรียน

3 TWU LL. 001 ดร. ศิริพงษ์ โสภา ปัญหาการส่งอาชญากรรมทางเศรษฐกจิขา้มแดน

4 WUM PA. 001 นาย สุภวจัน์ อบุลทัศนีย์ ความพึงพอใจของครูต่อคุณภาพการให้บริการของส้านักงานศึกษาธกิารจงัหวดัสุพรรณบุรี

5 WUD ED.EA 001 นาย วรัิต สอนทรัพย์ รูปแบบการพฒันาโรงเรียนขนาดเล็กตามแนวปฏรูิปการศึกษาส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบรีุ เขต 2

6 WUM Eng. 001 นาย จรีะชยั พันธฤทธิ์ ปัจจยัที่ส่งผลต่อประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกองชา่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจงัหวดับึงกาฬ

7 WUM BA. 001 นาย บันดล บุรีแกว้ ความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการสินเชื่อรถยนต์รถยนต์ ธนาคารเกยีรตินาคิน สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า จงัหวดัระยอง

8 WUD BA. 001 นางสาว ศิริพร ทัศนศรี จริยธรรมทางธรุกจิของตลาดบริการในยคุโลกาภิวฒัน์

9 WUD ED.EA 002 พระมหา สังคม ชา่งเหล็ก หลักธรรมการพัฒนาในการจดัการทุนมนุษย์

10 TWU BA. 001 ดร. สุรัสวดี โปสินธุ์ รูปแบบการตลาด และคุณลักษณะของผู้ประกอบการ เพือ่เพิม่ศักยภาพในการด้าเนินงานของธุรกจิวิสาหกจิขนาดกลาง  และขนาดย่อม ในกรุงเทพมหานคร

11 TWU PH. 001 นางสาว มยริุนทร์ เหล่ารุจสิวสัด์ิ ปัจจยัส่วนบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัคุณภาพการนอนหลับของนิสิตชั นปีที่1 คณะสาธารณสุขศาสตร์และคณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

12 WUM PA. 002 นาย ค้านึง เชี ยวสอน สภาพปญัหาและความคาดหวงัของประชาชนต่อบริการด้านการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยัขององค์การบริหารส่วนต้าบลสะแกโพรง อ้าเภอเมืองบรีุรัมย์ จงัหวดับรีุรัมย์

13 WUD ED.EA 003 นาง อษุณีย ์จติตะปาโล การน้อมน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชก้บัการศึกษา

14 WUM BA. 002 นางสาว เบญจวรรณ สร้อยสนธิ์ การรับรู้การใช้งานแอปพลิเคชั่น K PLUS ของผู้รับบริการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทยสาขาบิก๊ซีแจ้งวัฒนะ 2 (แยกปากเกร็ด) จังหวัดนนทบุรี

15 TWU PA. 001 ผศ.ดร. จรัสพงศ์ คลังกรณ์ ความเชื่อเร่ืองโลกยคุพระศรีอริยเมตไตรยกบัความกา้วหน้าทางเทคโนโลยี

16 TWU ED.CI 001 ผศ.ดร. นิตยา ส้าเร็จผล การศึกษารูปแบบการพฒันาทักษะการสืบค้นข้อมูลของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

17 TWU ED.CI 002 ดร. จรีุ ทัพวงษ์ การประเมินโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก เพือ่เพิม่สมรรถนะการเรียนรู้ ของวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว

18 TWU ED.CI 003 ดร. นภาภรณ์ ธญัญา สภาพและปัญหาภาวะผู้น้าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองไผ่ สังกดัส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

19 TWU ED.CI 004 รศ.ดร. สบสันต์ มหานิยม การพฒันาโปรแกรมคอมคอมพวิเตอร์ส้าหรับประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธติแห่งมหาวทิยาเกษตรศาสตร์ ศูนย์วจิยัและพฒันาการศึกษา

20 WUM ED.EA 002 นางสาว ศรัญญา พันธุ์ดี ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนในต้าบลยางโทน  อ้าเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี

21 TWU VM. 001 นาย นิติพล ศรีออ่นรอด การส้ารวจประชากรสุนัขและแมวในเขตอา้เภอห้วยกระเจา จงัหวดักาญจนบุรี

22 WUM Eng. 002 นาย ยทุธนา สอนน้า ปจัจัยที่มีต่อความปลอดภยัในงานก่อสร้าง กรณีศึกษา เทศบาลต้าบลโพธิ์ไชย อ้าเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวดัขอนแก่น

23 WUM ED.EA 003 นาง คนึง เขม็ทอง ความพึงพอใจในการด้าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนกลุ่มล้าสนธิ สังกดัส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

24 WUD BA. 002 นาย สมหมาย พัฒนดิลก การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการของผู้ประกอบการสมนุไพรไทย

25 WUM ED.EA 004 นางสาว นฤมล มาดี ความคิดเหน็ของครูทีม่ีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน กลุ่มโรงเรียนอ้าเภอโคกเจริญ สังกัดส้านกังานเขตพื นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบรีุ เขต 2

26 WUM ED.EA 005 นาย ธนาสิทธิ์ ตันเจริญ การบริหารงานทัว่ไปในสถานศึกษาตามความคิดเหน็ของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส้านกังานเขตพื นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบรีุ เขต 2

27 WUM ED.EA 006 นางสาว วรญา แป้งนุช ปัจจัยทางการบริหารที่มีความสัมพันธ์กบัพฤติกรรมการสอนของครูปฐมวัยในกลุ่มโรงเรียนช่องสาลิกา อ้าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

28 WUM BA. 003 นางสาว พสิรกญัฎา สีเคน ทัศนคติที่มอีทิธพิลต่อการตัดสินใจซื อกระเป๋าในตลาดโรงเกลือ  จงัหวดัสระแกว้

29 WUM PA. 003 นางสาว ธติิวรรณ พรมวงั การน้าเทคโนโลยมีาประยกุต์ใชใ้นธรุกจิการเงินของรัฐบาล กรณีศึกษาประชาชนในเขตหลักส่ีกรุงเทพมหานคร

30 WUM PA. 004 นางสาว วชริาภรณ์ ทะนัน การมีส่วนร่วมของประชาคมหมู่บ้านในการด้าเนินกจิการด้านโครงสร้างพื นฐานขององค์การบริหารส่วนต้าบลสบป่อง อ้าเภอปางมะผ้า จงัหวัดแม่ฮ่องสอน

31 WUM ED.EA 007 นางสาว ณัฐพิมล ประทุมวงษ์ การศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกจิกรรมส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนในพื นที่อ้าเภอเทพสถติ สังกดัส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภมูิ เขต 3

32 WUM PA. 005 นางสาว สุวรา แดงสมแกว้ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการใชบ้ริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารอา้เภอพนมสารคามจงัหวดัฉะเชงิเทรา

33 WUM BA. 004 นาง นลินรัตน์ หล่อนวกจิเจริญ ปจัจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการส้านักงานรับท้าบญัชียุคภาษดิีจิตอลของผู้ประกอบการธรุกิจขนาดย่อม(SME)

34 WUM BA. 005 นางสาว ภัทราภรณ์ พิทักษ์ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านช้าระเงินค่ากระแสไฟฟ้าผ่านเคาน์เตอร์การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค : กรณีศึกษาการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอ้าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

35 WUM ED.EA 008 นางสาว อบุลรัตน์ การสาลี การศึกษาความพงึพอใจของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานด้านวิชาการของโรงเรียนขนาดกลางในสหวิทยาเขตพเุตย  สังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  9

36 WUM ED.EA 009 นางสาว วรรณิศา จนัทา การนิเทศการศึกษา

37 TWU PA. 002 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สืบพงศ์ สุขสม เอสเอม็อไีทยในเครืออาลีบาบา

38 TOU Eng. 001 นาง อรอนงค์ บุญคล่อง การสร้าง “ลายพิมพ์ใหญ”่ ผ้ายกพื นเมืองนครศรีธรรมราชด้วยกราฟจากสมการคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP (The Geometer’s Sketchpad)

39 TWU ED.CI 005 ดร. อดิศร ศิริ การพัฒนาหลักสูตรวทิยาศาสตร์แบบบูรณาการส้าหรับนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย

กำรประชุมวิชำกำรและน ำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติ ครัง้ที่ 12
วันเสำรท์ี่ 7 – วันอำทิตย์ที่ 8 กรกฎำคม  พ.ศ. 2561 ณ อำคำรคณะทันตแพทยศำสตร ์มหำวิทยำลัยเวสเทิรน์  (เวลำ 08.30 - 17.00 น.)



ล ำดับ  ชื่อ - สกุล ชื่อบทควำม

40 TWU ED.CI 006 รศ. วรญา ภูเสตวงษ์ การศึกษากระบวนการพฒันาหลักสูตรของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเหน็ของครูสังกดัส้านักงานเขตการศึกษาประถมศึกษานนทบรีุ เขต2

41 TWU ED.CI 007 รศ. ศิลปชยั บูรณพานิช สภาพและปัญหาภาวะผู้น้าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนบ้านหอมเกร็ดสังกดัส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

42 OU Eng. 001 นาย ไพโรจน์ สุดตาซ้าย การศึกษาปัจจยัที่ดึงดูดให้แรงงานต่างชาติเขา้มาท้างานในโครงการกอ่สร้าง ต้าบลศาลายา จงัหวดันครปฐม

43 WUM Eng. 003 นาย ประสพชยั ขนุชติร ปญัหาและอุปสรรคในการปฏบิติัตามพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 พื นทีศึ่กษาเทศบาลต้าบลควนเนยีง อ้าเภอควนเนยีง จังหวดัสงขลา

44 TWU ED.CI 008 ดร. จริฐา จรวงษ์ ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อบทบาทผู้บริหารโรงเรียนดอนเจดียพ์ิทยาคมในการจัดการศึกษายคุประเทศไทย 4.0

45 TWU ED.CI 009 ดร. วไิลลักษณ์ แกว้จนิดา การพฒันาหลักสูตรและการเรียนการสอนการอาชีวศึกษาแบบทววิฒิุระบบขนส่งทางรางรองรับการพฒันาระเบยีงเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวนัออก

46 WUM ED.CI 001 นางสาว สุธาสินี สอทา การพัฒนาชุดการสอนการอา่นจับใจความส้าคัญประโยคภาษาองักฤษด้วยรูปแบบ SQ4R ส้าหรับนัเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 5

47 WUM BA. 006 นาย เจตน์ ศิริค้า ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและการตัดสินใจใช้บริการซ ้าของบริการสปา ในเขตพื นที่อ้าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

48 WUM BA. 007 นาง จรัิชญา สอนปั้น ทัศนคติของประชาชนต่อการจัดเกบ็ภาษีท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลเกยไชย อ้าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

49 TWU DS. 002 Rare Adm.Dr.Med.Dent. จตุพร พุกกะเวส การแปลผลจาก Visual treatment objective(VTO) (ตอนที่ ๒)

50 TWU DS. 003 ทพ. มหัทธน พูลเกษร Diabetes Mellitus and Periodontal Disease

51 WUM ED.EA 010 นางสาว ภัทรศิริ ควรคิด ความคิดเหน็ของครูทีม่ีต่อการพฒันาบคุลากรในโรงเรียนของอ้าเภอชัยบาดาลสังกัดส้านกังานเขตพื นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบรีุ เขต 2

52 TWU PA. 003 ดร. หยี่ฟาง แซ่ฟาง การพัฒนาศักยภาพอาสมคัรชมุชน เร่ือง การตรวจสอบขอ้มลูและคุณสมบัติของบุคคลไร้สัญชาติ

53 WUM BA. 009 นางสาว มิ่งกมล เที่ยงตรง ปัจจยัที่ท้าให้ลูกค้าตัดสินใจซื อสินค้าจากร้านโชห่วย : ร้านโชห่วยใน  อา้เภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี

54 OU ED.CI 001 นาง วราภรณ์ พรมอนิทร์ การพัฒนาความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษเพือ่ความเขา้ใจของนักเรียน ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กลวิธีการอา่นแบบร่วมมือ

55 OU ED.CI 002 นาง มนัทนา อตุทอง การจดัการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการสอนอา่นแบบ SQ4R เพื่อพฒันาความเข้าใจในการอา่นภาษาองักฤษ  ส้าหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด จงัหวดัจนัทบุรี

56 WUD PA. 001 นางสาว พิมพ์พนิต มงคลวงษ์ การบริหารกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใชร้ถใชถ้นน

57 WUM BA. 010 นางสาวเมรี ภิญโญเมธสักลุ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการตลาดนัดวันอาทิตย ์ (กาดต๊ิด) ของผู้บริโภคในพื นที่อ้าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

58 OU BA. 002 นาย ปิยพงษ์ สัจจาพิทักษ์ อทิธิพลของการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการและความน่าเชื่อถอืของเว็บไซต์ที่มีต่อความไว้วางใจของผู้บริโภคในตลาดกลางพาณิชยอ์เิล็กทรอนิกส์ของสินค้าโอทอป

59 TWU PH. 002 นาย ณัฐพล พิมพ์พรมมา การประยกุต์ใชป้้ายเตือนความปลอดภัยส้าหรับอตุสาหกรรมเคร่ืองด่ืมที่ไมม่แีอลกอฮอล์

60 WUM BA. 011 นาย นิธ ิพันธวงศ์ ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการเลือกซื อนาฬิกาขอ้มือของผู้บริโภค กรณีศึกษา ร้านคอร์ติน่าวอทช์ สาขาเอราวัณ ชั น 1 กรุงเทพมหานคร

61 WUM PA. 006 สิบเอก ธนชยั นพแกว้ ขวญัและกา้ลังใจในการปฏิบัติงานของขา้ราชการทหาร สังกดักองพันทหารชา่งที่ 401 พลพัฒนา 4 จงัหวดัพัทลุง

62 WUM ED.EA 011 นางสาว นฤมล โยธาดี พฤติกรรมเชงิจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสุจริตสังกดัส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 3

63 WUM LL. 001 นางสาว หทัยชนก วงค์ค้า มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกบัการจดัเกบ็ภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

64 WUD PH. 001 นาย วจิติร ภัทรพรไพโรจน์ รูปแบบการพัฒนาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายวุธิพีุทธ จงัหวดัระนอง

65 TWU DS. 004 นาย ชยัรัตน์ รัตนพงศ์ไพศาล Diagnosis and Management of Supernumerary teeth : a review literature

66 WUM ED.CI 002 นางสาว ฐิติยาพร พิภาค การพฒันาทกัษะการอ่านคิดวเิคราะหโ์ดยการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนกัเรียนชั นมัธยมศึกษาปทีี ่2

67 WUM ED.CI 003 นางสาว พิมพิไล ไขยนุรักษ์ การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบสตรีมศึกษา เร่ือง การเคล่ือนที่ของวัตถ ุส้าหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมกลัยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกยีรติ

68 WUM ED.EA 012 นางสาว สุกญัญา หิมพานต์ ความคิดเหน็ของครูและบุคลากรต่อการใช้อ้านาจในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในกลุ่มล้าสนธิ สังกดัส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 2

69 WUM PH. 001 นางสาว พัชรา ธงยศ ปัจจยัที่มคีวามสัมพันธก์บัการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการแพทยแ์ผนไทย จงัหวดัสกลนคร

70 WUM ED.EA 013 นาย สมพงษ์ จติรัตน์ ปัจจัยที่มีผลต่อการด้าเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนดีประจ้าต้าบล สังกดัส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

71 WUM ED.EA 014 นางสาว ท็อพฤดี มลูค้าสี ภาวะผู้นา้แบบเปล่ียนสภาพของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่ม สหระพีพัฒน์ อ้าเภอหนองแค สังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

72 TOU BA. 001 นางสาว โสพิศ สืบศักด์ิ เศรษฐกจิการผลิตขา้วสังขห์ยดในจงัหวดัพัทลุง

73 WUM PH. 002 นาง นิอร ภักดีรัตน์ ฮาร์เบิร์ก ปัจจยัการจดัการบริการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพที่ส่งผลต่อความตั งใจเดินทางกลับประเทศไทย

74 WUM ED.EA 015 นาง ธนภรณ์ เชอืนรัมย์ ปัญหาการบริหารงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนของกลุ่มโรงเรียนเครือขา่ย ที่ 17 เขมราฐนาแวง  สังกดัส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษา อบุลราชธานี  เขต 2

75 WUD ED.EA 005 นาย อพีระศิษฐ์ ทรงอาจ ผู้บริหารสถานศึกษากบัการสร้างแรงจงูใจในการปฏิบัติงานของครู

76 WUM ED.EA 016 นางสาว พิชยา ศรีนาคสุข การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยาเขตทัพหลวงแจงงาม สังกดัส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต  3

77 WUM PH. 003 นางสาว สุวรรณ์ โคณะบาล การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้านในการปฏบิัติงานป้องกนัและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิส ต้าบลหว้ยเหนือ อ้าเภอขขุนัธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

78 WUD BA. 003 นาย พศิน ยอดหงษ์ การสร้างภาพลักษณ์ความรับผิดชอบต่อสังคมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กำรประชุมวิชำกำรและน ำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติ ครัง้ที่ 12
วันเสำรท์ี่ 7 – วันอำทิตย์ที่ 8 กรกฎำคม  พ.ศ. 2561 ณ อำคำรคณะทันตแพทยศำสตร ์มหำวิทยำลัยเวสเทิรน์  (เวลำ 08.30 - 17.00 น.)



ล ำดับ  ชื่อ - สกุล ชื่อบทควำม

79 WUD BA. 004 นางสาว กิ่งฟ้า วรรณเจริญ แนวทางการสร้างนวตักรรมเพื่อสร้างมลูค่าเพิ่มของธรุกจิส่งออกผลไมม้ะมว่งแปรรูป Freeze dried

80 WUD BA. 005 นางสาว นุชนภา วฒิุ แบบจา้ลองของการตลาดสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้าของธรุกจิสักคิ ว 6 มติิ ในประเทศไทย

81 OU ED.CI 003 นาง พัชรินทร์ คชรัตน์ ผลการใชรู้ปแบบ 4 PSC เพื่อพัฒนาความเขา้ใจในการอา่นภาษาไทย ส้าหรับนักเรียน ชั นประถมศึกษาปีที่ 5

82 OU ED.CI 004 นาย สุมติร คชรัตน์ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์การจดัการเรียนรู้ที่ใช้ปญัหาเปน็ฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาวฒันธรรม ส้าหรับนักเรียนชั นประถมศึกษาปทีี่ 6 

83 WUM ED.EA 017 นางสาว รัตนสุดา ดวงแกว้ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 2 วัดไทรยอ้ย(ญาณธรรมสัมฤทธิ)์ สังกดัเทศบาลเมืองชะอ้า จังหวัดเพชรบุรี

84 WUM BA. 012 นาย ชสูง่า อนิทร์จนัทร์ การบริหารร้านค้าปลีกในอา้เภอเมอืง จงัหวดัพะเยา

85 WUM PH. 004 นาง ณัฐนลิน บ้ารุงเกตุ บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บา้น  ในการปอ้งกันควบคุมอุบติัเหตุจราจร  อ้าเภอฟากท่า  จังหวดัอุตรดิตถ์

86 WUM BA. 013 นาย อภิสวฒัน์ ศรีหล่ิง ศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพการบริการแผนกต้อนรับโรงแรม 137 พิลลาร์ส สวทีส แอนด์ เรซิเดนเซส กรุงเทพฯ

87 WUM PH. 005 นาง ประยรูเกยีรติ เอกา การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บา้นในการดูแลผู้สูงอายุติดบา้นติดเตียงในอ้าเภอฟากท่า จังหวดัอุตรดิตถ์

88 TWU BA. 003 ดร. ตรีเนตร ตันตระกลู การจดัการความรู้และการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ในองค์การ

89 WUM PH. 006 นาง ปานจนัทร์ คงจา้นงค์ คุณภาพการให้บริการของงานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบึงสามพัน จงัหวดัเพชรบูรณ์

90 TWU PA. 004 ดร. ณัฐวฒัน์ สิริพรวฒิุ การมส่ีวนร่วมของชมุชนในการอนุรักษ์ตลาดเกา่ปากบาง (หมื่นหาญ 150 ปี) จงัหวดัสิงห์บุรี

91 TWU PH. 003 ดร. นริศรา กลุปรีชานันท์ การเตรียมแผ่นเส้นใยไนลอน 6 อเิล็กโทรสปันผสมอนุภาคนาโนออกไซด์ ส้าหรับท้าหน้ากากป้องกนัฝุ่นละอองขนาดเล็กผ่านกระบวนการปั่นเส้นใยด้วยไฟฟา้สถิต

92 TWU VM. 002 สพ.ญ. กฤติกา จนัทะพันธ์ การปนเปือ้นเชื อ Staphylococcus aureus ในเนื อสุกรที่จ้าหน่ายในตลาดสดเทศบาลเมืองบา้นโปง่ จังหวดัราชบรีุ

93 WUM LL. 002 สิบเอก อทุัย แขง็ขอ้ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ .ศ.2539

94 OU PH. 001 นาง พูนทรัพย ์มี เจริญ การศึกษาผลการประเมินของนักศึกษา ต่อการเรียนการสอนการสอน ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

95 WUM PH. 007 นาง นิตยา บุญเที่ยง ปจัจัยทีม่ีความสัมพนัธก์ับความต้องการของประชาชนต่อการด้าเนนิงานด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนต้าบลขี เหล็ก อ้าเภอปทมุรัตต์ จังหวดัร้อยเอ็ด

96 WUD BA. 006 นาย ฌานนท์ ปิ่นเสม การพัฒนากลยทุธก์ารตลาด 4.0 ของอตุสาหกรรมรถยนต์

97 WUD BA. 007 นาย วรัิตน์ เตชะนิรัติศัย กลยทุธป์ัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการต่อความพึงพอใจของธรุกจิแฟรนไชส์ร้านกาแฟพรีเมี่ยม

98 TOU BA. 002 นางสาว สุวมิล พันธโ์ต กลยทุธก์ารธา้รงรักษาคนเกง่ไวใ้นองค์การสู่ความส้าเร็จในยคุ 4.0

99 WUM PH. 008 นางสาว เมธาวนิี ประยรูพันธุ์ ปจัจัยทีม่ีความสัมพนัธก์ับการจัดเก็บและน้าส่งส่ิงส่งตรวจทางหอ้งปฏบิติัการของพยาบาลวชิาชีพโรงพยาบาลด่านขุนทด จังหวดันครราชสีมา

100 OU ED.EA 001 นางสาว วลัิยพร พิทักษา แนวทางการบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในสถานศึกษาสังกดัส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  6 

101 OU ED.EA 002 นาย วชิยั จนัทร์จา้รูญ แนวทางการบริหารจดัการงานศูนยว์ฒันธรรมในสถานศึกษา จงัหวดัสมทุรปราการ

102 WUM Eng. 004 นาย นพดล เจริญเนตรกลุ ปัจจยัที่มผีลต่อการบริหารจดัการกองชา่งองค์การบริหารส่วนจงัหวดัสงขลา 

103 WUM PH. 009 นาง มทันา ตั งบูรพาจติร์ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการด้าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพต้าบลกยุเหนือ อ้าเภอกยุบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์

104 TWU DS. 005 ทพญ. ณิชชารีย ์รักษ์พิชติเจริญ การหายไปแต่กา้เนิดของฟันกรามน้อยซ่ีที่สอง

105 TWU DS. 006 นาย เรืองวฒิุ เกตุภู่พงษ์ Zirconia crown: An esthetic alternative treatment for primary anterior teeth

106 OU ED.CI 005 นาง วนิดา โพธิ์รัง การพฒันาแบบฝึกการอ่านเพือ่ความเข้าใจภาษาไทยโดยใช้เทคนิคแผนผังความคิด ส้าหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปทีี่  1 

107 WUM PA. 007 สิบต้ารวจตรี วชัรัศนิ์ บุณยาขุ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของกรมเจา้ท่าประจา้ท่าเรือราชวงศ์

108 WUM ED.EA 018 นาย วรวทิย ์คล้ายกรุด ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการปฏบิัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

109 TWU DS. 007 นางสาว ปวร์ีลดา คุ้มญาติ ผลของยาทางจติเวชที่ใชใ้นการรักษาเด็กพิเศษที่มต่ีอชอ่งปากและงานทันตกรรม

110 TWU DS. 008 นางสาว ชญาน์ทิพ ศรีรัฐ การรักษาทันตกรรมในเด็กโรคหอบหืด: ทบทวนวรรณกรรม

111 TWU BA. 004 อาจารย ์นวพร เหมอืนปิ๋ว ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยทางเลือกใหมส้่าหรับผู้ประกอบการ

112 WUM PH. 010 นาง วไิลวรรณ กณัฑ์หา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทของผู้น้าชุมชนในการด้าเนินงานการป้องกนัเด็กจมน ้า จังหวัดศรีสะเกษ

113 TWU ED.CI 010 ดร. กติิชยั รุจมิงคล การเรียนการสอนในการศึกษาขั นพื นฐาน

114 TWU VM. 003 อ.ดร. กฤษณะ ตาอา้ย การศึกษาความชุกของพยาธิในระบบทางเดินอาหารสุกร ในหมู่บ้านไผ่สี ต้าบลสระลงเรือ อ้าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

115 TWU VM. 004 อ.สพ.ญ. จฑุามาศ ประภาพรรณพงศ์ การปนเปื้อนเชื อ Salmonella spp. จากเนื อไกส่ด ในตลาดสดเทศบาลเมอืงบ้านโป่ง  จงัหวดัราชบุรี 

116 OU BA. 003 นาย สราวธุ ดวงจนัทร์ มาตรฐานจริยธรรมด้านการเงินการบัญช ีระบบการควบคุมภายในที่ดี และธรรมาภิบาลในสหกรณ์ออมทรัพย์

117 OU NS. 001 นาง รสสุคนธ ์จารุวรรณบ้ารุง ปัจจยัที่มคีวามสัมพันธก์บัคุณภาพชวีติด้านสุขภาพของเด็กที่ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมยี

กำรประชุมวิชำกำรและน ำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติ ครัง้ที่ 12
วันเสำรท์ี่ 7 – วันอำทิตย์ที่ 8 กรกฎำคม  พ.ศ. 2561 ณ อำคำรคณะทันตแพทยศำสตร ์มหำวิทยำลัยเวสเทิรน์  (เวลำ 08.30 - 17.00 น.)



ล ำดับ  ชื่อ - สกุล ชื่อบทควำม

118 WUD ED.EA 006 วา่ที่ร้อยตรี ฤทธชิา บัวศิริ รูปแบบการพฒันาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส้านักบริหารงานการศึกษาพเิศษ เพือ่เข้าสู่องค์กรสมรรถนะสูง

119 WUD BA. 008 นางสาว ไขแข สุวรรณ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรระดับบริหารธรุกจิโรงแรมขนาดกลางและขนาดยอ่มเพื่อเขา้สู่องค์กรสมรรถนะสูง

120 WUM ED.EA 019 นายณัฐวฒิุ ประทุมชาติ พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาตามทัศนของครูสังกดัอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร

121 WUM BA. 014 นาง จรรยา มั่งมี อทิธิพลของส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อผลิตภณัฑ์อาหารฮาลาลไทยส้าเร็จรูป ในความคิดเหน็ของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่ม เขตจังหวัดนนทบุรี

122 WUM ED.EA 020 นางสาว เบญจมาศ ใจรัตน์ การจดัการเรียนรู้กลุ่มเครือขา่ย โรงเรียนวาวส้ีานักงานเขตพื นที่การประถมศึกษาเชยีงราย เขต 2

123 TWU VM. 005 นายนิติพล ศรีออ่นรอด การส้ารวจประชากรสุนัขที่พบภาวะเกล็ดเลือดต้่า ที่เขา้รับการตรวจรักษาในโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อ้าเภอหว้ยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

124 WUM PH. 011 นางสาว พิชญพ์ัชร พราหมณ์ฤกษ์ บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บา้นในการดูแลผู้สูงอายุ ต้าบลบา้นหม้อ อ้าเภอเมือง จังหวดัเพชรบรีุ

125 WUD BA. 009 นางสาว กษิรา ไตรรุ่งเรือง กลยทุธก์ารจดัการและความส้าเร็จของการประกอบการธรุกจิบ้านพักผู้สูงอายุ

126 WUD BA. 010 นางสาว ศุภานัน ปลอดเหตุ การพัฒนาคุณภาพการบริการของผู้ประกอบธรุกจิรับติดตั งงานระบบวศิวกรรมในโรงงานอตุสาหกรรมอาหาร

127 WUD BA. 011 นาย ประเสริฐ ศรีวรขาน การพฒันาศักยภาพของผู้ประกอบการธรุกิจรับเหมาก่อสร้างก่อสร้างก่อสร้าง ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

128 TWU DS. 009 ทพ. ไพฑูรย ์จนิดาโรจนกลุ การจา้ลองแบบฟันแบบดิจทิัลและการจดัการรูปแบบดิจทิัล: อนาคตของทันตแพทยศาสตร์

129 WUM BA. 015 นาง กมลพร พุ่มอยู่ ปัจจยัที่มผีลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใชบ้ริการห้างเทสโก ้โลตัส สาขาพิษณุโลก จงัหวดัพิษณุโลก

130 WUM PA. 008 นาย วนิัย นาคพันธ์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใ์นองค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งใหญ่ อา้เภอกนัทรลักษ์ จงัหวดัศรีสะเกษ

131 WUM BA. 016 นาง อนัญญา พุ่มอยู่ ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื อเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพประเภท FUNCTIONAL DRINKS ของผู้บริโภค ในอ้าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

132 WUM BA. 017 นางสาว พรปวณ์ี มบีุญ การมส่ีวนร่วมในการบริหารของเจา้หน้าที่สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพิษณุโลก จา้กดั

133 WUM BA. 018 นางสาว สายชล บุญค้า ความพึงพอใจของสมาชกิที่มต่ีอการให้บริการด้านเงินรับฝากของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพิษณุโลก จา้กดั

134 WUM BA. 019 นางสาว ศุทธนิี เสือเปรม คุณภาพการบริหารจดัการของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพิษณุโลก จา้กดั

135 TOU NS. 001 อาจารย ์วรนิภา กรุงแกว้ การพฒันารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพือ่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวเิคราะหท์างการเรียนของนกัศึกษาพยาบาลในการวเิคราะหค์ล่ืนไฟฟา้หวัใจ

136 WUM ED.EA 021 นางพรทิพย ์เจริญพันธ์ การศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกบัการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของผู้บริหารและครูโรงเรียนในสังกดัศูนยพ์ัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทักษิณด่านชัย

137 WUD BA. 012 นางสาว จนิดา ทับทิมดี กลยทุธก์ารจดัการธรุกจิการท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมประเภทศาสนสถานในเขตภาคกลางของประเทศไทย

138 WUM BA. 020 นาง ชลิดา บุญเปล่ียน ประสิทธภิาพการท้างานของขา้ราชการ โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนยส์งครามพิเศษ จงัหวดัลพบุรี

139 WUD BA. 013 นางสาว ชญัญา ตันสกลุ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการตามกรอบอาเซียนของสถานประกอบการเขตพื นที่ภาคใต้ฝ่ังอนัดามัน

140 WUD BA. 014 นาง อนัญญา บรรยงพิศุทธิ์ ความส้าเร็จของการประกอบธรุกจิสตาร์ทอพัด้านโลจสิติกส์ในเขตกรุงเทพมหานคร

141 WUD BA. 015 นาย วฒิุชยั ระคะจนัทร์ การพฒันากลยุทธก์ารจัดการลูกค้าสัมพนัธใ์นการประกอบการธรุกิจอุตสาหกรรมไฟฟา้เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

142 TWU PA. 005 ผศ.ดร. พภัสสรณ์ วรภัทร์ถริะกลุ ธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จดุเร่ิมต้นส้าคัญในการขบัเคล่ือน ประเทศไทย 4.0

143 WUM BA. 021 นาย บุรินทร ยะสุพันธ์ ปัจจยัที่ส่งผลกระทบในการบริหารจดัการของระบบบัญช ีe-LAAS ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

144 WUM BA. 022 นางสาว อนิทิรา สังขย์งั อทิธพิลต่อการตัดสินใจใชบ้ริการร้านอาหาร ในอา้เภอเกาะพะงัน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

145 OU PA. 001 นาย มานพ เหมพลชม นโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกจิพิเศษจงัหวดันครพนมและจงัหวดัมกุดาหาร

146 OU PA. 002 นาย วรเทพ ไทยวงค์ การบริหารการพัฒนาการกฬีาสู่ความเป็นเลิศ

147 TWU PH. 004 นาง ฐาวรี ขนัส้าโรง คัมภีร์วธิวีจิยัทางการบริหารสาธารณสุขเชงิกลยทุย ์(ฉบับบยอ่)

148 OU BA. 004 นางสาว สุวรรณประภา เผือกนาโพธิ์ คุณลักษณะของน ้ามนัมะพร้าวที่มผีลต่อการตัดสินใจซื อของผู้บริโภค

149 WUM ED.CI 004 นางสาว มานิตา ยคัุนธร การพัฒนาแบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เร่ือง การอ่านจับใจความส้าคัญ โดยใช้กระบวนการการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CIRC) ส้าหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) จังหวัดเชียงราย

150 WUM PH. 012 นาง ปริศนา มหีินกอง ปจัจัยที่มีอิทธพิลต่อความตั งใจเข้ารับบริการในคลินิกวยัทองมาตรฐาน ของสตรีวยั 45-59 ปใีนจังหวดัสุพรรณบรีุ

151 WUM PH. 013 นาง สุนิดา ตันสิริภัทร์ ปัจจัยที่มีผลต่อการมาฝากครรภ์ล่าช้าของหญิงตั งครรภ์ที่มารับบริการคลินิกฝากครรภ์ ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ จังหวัดสุพรรณบุรี

152 WUM PH. 014 นาง นงนภา อรรถปรีชา ปัจจยัที่มผีลต่อการเขา้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ30-60ปี จงัหวดัสุพรรณบุรี

153 TWU PH. 005 รศ.ดร. สุรีย ์จนัทรโมลี การออกกา้ลังกายผู้สูงอายกุลุ่มติดสังคม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

154 TWU ED.CI 011 ผศ.ดร. สุภาพร แพรวพนิต การศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองไผ่ สังกดัส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

155 TWU ED.CI 012 ดร. นภาภรณ์ ธญัญา พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาและองค์ประกอบของทีมงานที่มปีระสิทธภิาพในสถานศึกษา

156 TWU ED.CI 013 ดร. นภาภรณ์ ธญัญา การศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการด้าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา

วันเสำรท์ี่ 7 – วันอำทิตย์ที่ 8 กรกฎำคม  พ.ศ. 2561 ณ อำคำรคณะทันตแพทยศำสตร ์มหำวิทยำลัยเวสเทิรน์  (เวลำ 08.30 - 17.00 น.)
กำรประชุมวิชำกำรและน ำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติ ครัง้ที่ 12



ล ำดับ  ชื่อ - สกุล ชื่อบทควำม

157 WUM LL. 003 พระมหา วชิาญ ธรีพรปัญญา ปัญหาขอ้กฎหมายเกี่ยวกบัการพิจารณาคดีปกครองของประเทศไทย

158 WUD BA. 016 นาย ศิวชั โชติกจินุสรณ์ คุณภาพชวีติในการท้างานที่มคีวามสัมพันธก์บัประสิทธภิาพในการท้างาน

159 WUD ED.EA 007 นางนัฐฐยา พิพัฒน์นราธร การบริหารจดัการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ

160 WUD ED.EA 008 นาย อดิศร ธชิา่งทอง รูปแบบกลยทุธก์ารบริหารอดุมศึกษาเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์

161 WUD PA. 002 นางสาว รุ่งทิพย ์สุวรรณสถติย์ การส่งเสริมและการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงมโนราห์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จงัหวดันครศรีธรรมราช

162 WUD PA. 003 นาย ปิยะชาติ ศิริปะชะนะ บทบาทส้านักงานวฒันธรรมจงัหวดั กลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทยต่อการจดัการภูมปิัญญาท้องถิ่นหนังตะลุง

163 WUD PA. 004 นาย วรเชษฐ์ คงเสน การบริหารการให้บริการผู้โดยสารในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

164 WUM BA. 023 นางสาว กลัยา เนื อสีจนั ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยค์รูไทยศูนยบ์ริการพิษณุโลก

165 TWU PA. 006 นาย ภูวนัย เพ็ชรไปร่ การบริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจงัหวดัชยันาท

166 WUM PA. 009 นาย นรินทร์ ขตัติวงค์ ความไม่สมดุลของนโยบายการจัดสรรรายได้ของรัฐบาลและการแก้ปญัหาในการจัดบริการสาธารณะใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น กรณีศึกษา : เทศบาลนครแม่สอดและเทศบาลต้าบลทา่สายลวด

167 WUM PA. 010 นาย ภาณุภัตริย ์สูรยเสนีย์ แรงจงูใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลต้าบลแมร่ะมาด อา้เภอแมร่ะมาด จงัหวดัตาก

168 WUM LL. 004 นาย ธวชัชยั จอมจนัทร์ มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต้าบล : กรณีศึกษา การจัดการขยะขององค์การบริหารบริหารส่วนต้าบล ในจังหวดัตาก

169 TWU DS. 010 นางสาว จตุพร จนัทรานนท์ ผลของการฟอกสีฟันทางด้านลิ นด้วยไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ความเขม้ขน้ร้อยละ 40 ในห้องปฏิบัติการ

170 WUM ED.EA 022 นางสาว อรพรรณ พานแกว้ ศักยภาพการปฏบิติังานของครูในศตวรรษที่ 21 ในอ้าเภอบางน ้าเปรี ยว สังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

171 TWU DS. 011 ทันตแพทยห์ญิง ศิริรัตน์ ชั นศิริ การจดัการรอยโรคปากอกัเสบเหตุฟันเทียม

172 TWU VM. 006 นางสาว มกุดาศจ ีมหากนก การศึกษายอ้นหลังผลการตรวจคัดกรองโรคบรูเซลโลซิสด้วยวิธี Rose bengal test (RBT) ในแพะและแกะในพื นที่จังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรี

173 TWU VM. 007 นางสาว สุวภา น้อยจาก การดื อยาของเชื อ Salmonella spp.

174 WUD PA. 005 นายแพทย ์สัญชยั ห่วงกจิ สังคมผู้สูงอายกุบัการยกเลิกเขา้ร่วมโครงการบัตรทองของโรงพยาบาลเอกชน

175 WUD ED.EA 009 นางสาว ราณี ชขูา้ จะจดัการศึกษาให้กา้วทันโลกในศตวรรษที่ 21 ได้อยา่งไร

176 WUM BA. 024 นางสาว บุณยนุช ธนาโชติวตั ความพงึพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการใหบ้ริการของส้านักงานพาณิชย์จังหวัดก้าแพงเพชร กลุ่มทะเบยีนธุรกิจและอ้านวยความสะดวกทางการค้า เกี่ยวกับการคัดหนังสือรับรองของนิติบคุคล

177 WUM ED.EA 023 นางสาว รัตนา แวงวรรณ ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กสังกดัองค์การบริหารส่วนต้าบลพรมสวรรค์ อ้าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอด็

178 WUD BA. 017 นางสาว สุภามาศ สนิทประชากร การซื อสินค้าออนไลน์ประเภทอาหารสดของธรุกจิค้าปลีกของประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

179 WUM BA. 025 นางสาว ขนิษฐา แซ่กาว การบริหารความเส่ียงงานการเงินและการคลังขององค์การบริหารส่วนต้าบลและเทศบาล ในอ้าเภอเดิมบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบรีุ ตามทัศนะของผู้บริหารและเจา้หน้าที่

180 WUM ED.EA 024 นางสาว นิชธาวลัย ์อนิต๊ะ ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจดัการศึกษาระดับปฐมวยัขององค์การบริหารส่วนต้าบลช่องแคบ อ้าเภอพบพระ จงัหวดัตาก

181 WUM PH. 015 นางสาว วจิติรา ศิลป์กาญจนมาลัยปัจจยัที่มผีลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายใุนชมรมผู้สูงอายจุงัหวดักาญจนบุรี

182 WUM PH. 016 นาง จนัทรา เหล่าบุญมา การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยจติเภทโรงพยาบาลเขมราฐ อา้เภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี

183 WUM PH. 017 นาง ธนสร ดอกไม้ ปจัจัยที่มีอทิธิพลต่อการปฏบิติังานปอ้งกนัควบคุมโรคไข้เลือดออกของบคุลากรสาธารณสุขในพื นที่เส่ียงสูงจังหวัดอ้านาจเจริญ

184 WUM PH. 018 นางสาว รุ่งนภา ไกรษี ปัจจยัที่มคีวามสัมพันธก์บัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชอ่งปากของหญิงตั งครรภ์    อา้เภอกนัทรลักษ์ จงัหวดัศรีสะเกษ

185 WUM PH. 019 นาย ประสิทธิ์ คุณแสนใส ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการด้าเนินงานขอ้มูลทันตสาธารณสุขในระบบ HEALTH DATA CENTER (HDC) ของทันตบุคลากรในจังหวัดอบุลราชธานี

186 WUM ED.EA 025 นางสาว เพลินจนัทร์ ปฐมศิริกลุ สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดันราธวิาส

187 WUM ED.EA 026 นางสาว วไิลลักษณ์ อยู่ดี ความพึงพอใจของที่มต่ีอการใชบ้ริการห้องสมดุโรงเรียนวดัหนามแดง  จงัหวดัฉะเชงิเทรา

188 TWU LL. 002 นาย เกยีรติกอ้ง มลูเมอืง มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกบัการสร้างความสัมพันธเ์ชงิสมานฉนัท์ในคดีอาญา

189 WUM BA. 026 นางสาว วธิวดี ชยันิยม การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเพือ่วัยเกษียณอายขุองครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย สังกดัเขตจังหวัดบุรีรัมย์

190 WUD BA. 018 นาย เกยีรติพงษ์ อดุมธนะธรีะ การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพโซ่อปุทานอตุสาหกรรมโรงโมบ่ดและยอ่ยหิน

191 TOU ED.CI 001 นาง พัชรินทร์ ชมภูวเิศษ การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการใหบ้ริการขององค์การบริหารส่วนต้าบลกุดเลาะ อ้าเภอเกษตรสมบรูณ์ จงัหวดัชัยภมูิ ประจา้ปงีบประมาณ 2560

192 TWU ED.EA 001 ผศ.ดร. กฤษฎิ์ กติติฐานัส การประเมนิโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมโรงเรียนสันติราษฎร์วทิยาลัย

193 OU ED.CI 006 นางสาว วสิตา นีระพันธ์ การพฒันาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ความเข้าใจและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั นประถมศึกษาปทีี ่4 โดยใช้รูปแบบการสอนอ่านแบบ ERICA ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด

194 WUM ED.EA 027 นางสาว ชนัญธดิา อว่มทร ปัญหาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษามธัยมศึกษาจงัหวดัอา่งทองส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน

195 OU PH. 002 วา่ที่ร้อยตรีหญิง ทิพธวิาภรณ์ สัญญารัตน์ปัจจยัที่มผีลต่อคุณภาพชวีติของผู้ป่วยเบาหวานในเขตอา้เภอดงเจริญ จงัหวดัพิจติร

กำรประชุมวิชำกำรและน ำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติ ครัง้ที่ 12
วันเสำรท์ี่ 7 – วันอำทิตย์ที่ 8 กรกฎำคม  พ.ศ. 2561 ณ อำคำรคณะทันตแพทยศำสตร ์มหำวิทยำลัยเวสเทิรน์  (เวลำ 08.30 - 17.00 น.)
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196 WUM BA. 027 นางสาว วาสนา เพ็ชรกรัด กลยทุธก์ารจดัการด้านตลาดอเิล็กทรอนิกส์ของธรุกจิพาณิชยอ์เิล็กทรอนิกส์กลุ่มเสื อผ้าแฟชั่นในประเทศไทย

197 WUM ED.EA 028 นาย กชธนณัฐ ค้าอนิทร์ การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาชยันาท

198 WUM ED.EA 029 นาง นวรัตน์ ปัญญาธิ ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมกบัการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มดอยอา่งขาง ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

199 OU BA. 005 นางสาว อรชา พรหมประสิทธิ์ การวเิคราะห์คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์น ้ามะพร้าวพร้อมด่ืมจา้แนกตามกลุ่มผู้บริโภค

200 OU PH. 003 นางสาว ศิวพร พงษ์จนี ปจัจัยทีม่ีผลต่อพฤติกรรมปอ้งกันการมีเพศสัมพนัธก์่อนวยัอันควรของนกัเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาตอนต้น อ้าเภอโพธิป์ระทบัช้าง จังหวดัพจิิตร

201 TWU PH. 006 วา่ที่ร้อยตรี จกัรพงษ์ สุขเจริญ พฤติกรรมการใช้สารเคมีของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหมู่ที4่ บา้นโซ่ง ต้าบลสระยายโสม อ้าเภออู่ทอง จังหวดัสุพรรณบรีุ

202 WUM ED.EA 030 นางสาว โสรยา กนัเสือ ปจัจัยทีม่ีอิทธพิลต่อประสิทธผิลของการบริการงานวชิาการของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส้านกังานการศึกษาประถมศึกษาก้าแพงเพชร เขต 1

203 WUD PA. 006 นาย วชิาญ ภิบาล การบริหารงานองค์การภาครัฐ ยคุไทยแลนด์ 4.o

204 OU ED.CI 007 นางสาว อจัฉรา เจริญรูป การพัฒนาชดุจา้ลองการกรองของหน่วยไต

205 TWU DS. 012 ทพ. วนิัย ศิริจติร 12  สัญญาณอนัตรายของการเกดิโรคในชอ่งปากปากคือประตูสู่สุขภาพ

206 WUM BA. 028 นางสาว ธญัวรัตน์ ปานอา้พัน ประสิทธภิาพในการปฏบิติังานของพนักงานระดับปฏบิติัการในบริษทักลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวดัปทุมธานี

207 WUD PA. 007 นางสาว พิมพ์พิชชา ออ่นณะนัย การปฏิรูปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นตามค้าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ : การสอบคัดเลือก

208 TWU PA. 007 รศ.ดร. สมหิรา จติตลดากร การจดัการสภาวะวกิฤตที่เกดิขึ นในบริบททางการเมอืง

209 WUM PH. 020 นาง ดวงใจ พูลงาม ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในงานตามการรับรู้ของบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล จังหวัดอบุลราชธานี

210 WUM PH. 021 นาย อภิสิทธิ์ พูลงาม ปจัจัยที่มีผลต่อประสิทธผิลการปฏบิติังานของผู้อ้านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลจังหวดัอุบลราชธานี

211 WUM Eng. 005 นาย พงศ์ศักด์ิ ทองอนันต์ ปัจจยัที่มผีลต่อการปฏิบัติงานกองชา่งของเทศบาลในเขตต้าบลบ้านพรุอา้เภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา

212 TWU PH. 007 รศ.ดร. พรสุข หุ่นนิรันดร์ ฆาตรกรเงียบ : การจมน ้า

213 TWU PH. 008 นาย กล้าณรงค์ อนิต๊ะวงค์ การศึกษาพฤติกรรมการใช้อปุกรณ์ป้องกนัภัยส่วนบุคคลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน แผนกกอ่สร้าง จังหวัดระยอง

214 WUM ED.EA 031 นาย ธนศักด์ิ จนัทร์พรม การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงในโรงเรียนสังกดัส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

215 OU NS. 002 นางสาว นุชจรินทร์ สุทธวิโรตมะกลุความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางสุขภาพ อทิธิพลของครอบครัวและกลุ่มเพือ่น กบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียน

216 5851010029 นางศิณัฐตา พุทธปวน การบริหารการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมสู่ิความเป็นศูนยก์ลางโลจสิติกส์ในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้

217 5681010008 นางสาวสุกลัยา โชคบ้ารุง  การเปรียบเทียบขอ้ดี ขอ้เสียของการใช้โปรแกรม ERM ในการจัดการปัญหาการเลือกตั งของส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั ง

218 รัฐประศาสนศาสตร์ นางสาวศิริพร  นาทันริ ภาวะผู้น้าที่ส่งผลต่อประสิทธผิลในการปฏิบัติงานของบุคลากรส้านักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

219 รัฐประศาสนศาสตร์ นายสมปอง  ชว่ยเนียม วิถชีุมชนกบัการแกไ้ขปัญหาความยากจน  กรณีศึกษากลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตบ้านเจ็นตก หมู่ที่ 4 ต้าบลต้านาน อ้าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

220 รัฐประศาสนศาสตร์ พลเอกวชิติ  ยาทิพย์ การปฏิรูปกองทัพไทยตามแนวทางของพลเอกชวลิต ยงใจยทุธ

221 บริหารธุรกจิ นายธนกฤต วงศ์มหาเศรษฐ์ พฤติกรรมการใชส่ื้อโซเชยีลของคนในอา้เภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย

222 บริหารธุรกจิ นายธนกฤต วงศ์มหาเศรษฐ์ การเลือกใชส่ื้อโฆษณา ของกลุ่มธรุกจิร้านอาหารในจงัหวดัปทุมธานี

223 บริหารธุรกจิ อาจารยป์ุณณรัตน์ ชนะสิทธิ์ การเพิ่มประสิทธภิาพการขนส่งสินค้าด่วนด้วยระบบโทรศัพท์เคล่ือนที่แบบสมาร์ทโฟน

224 บริหารธุรกจิ อาจารยส์มาน ศรีกรการ Blockchain และความท้าทายที่จะเปล่ียนบริบทของอตุสาหกรรมของโลจสิติกส์และโซ่อปุทาน

225 รัฐประศาสนศาสตร์ พระสุวฒัน์ มหังสา บทบาทการบริหารงานพระสังฆาธกิารในเขตปกครองคณะสงฆ ์คณะจงัหวดักรุงเทพมหานคร

226 รัฐประศาสนศาสตร์ นายวโรดม ศิริสุข การจดัการการท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมผ่านส่ือพื นบ้านไทย

227 รัฐประศาสนศาสตร์ นายชยัทัศน์ กรานเลิศ ภาวะผู้น้าที่มผีลต่อการพัฒนาพนักงานศุลกากรจงัหวดัเชยีงราย

228 รัฐประศาสนศาสตร์ นายอรรณพ อนิทะสร้อย ความร่วมมอืภาครัฐและเอกชนในการจดัการแขง่ขนักฬีาฟุตซอล

229 รัฐประศาสนศาสตร์ นายเสง่ียม บุญมฤีทธิ์ แนวนโยบายและบทบาทของรัฐกบัการส่งเสริมและพัฒนาสถาปัตยกรรมไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าและโดดเด่นเป็นสากล

230 บริหารธุรกจิ ดร.นิพนธ ์ ทาบุราญ หลักธรรมาภิบาลกบัการบริหารขององค์การบริหารส่วนต้าบล

231 รัฐประศาสนศาสตร์ ดร.สรศักด์ิ สร้อยสนธิ์ การประเมนิคุณภาพการให้บริการของส้านักงานที่ดินจงัหวดัจนัทบุรี

232 รัฐประศาสนศาสตร์ นางสาวนงนุช เหรียญงาม ความเขม้แขง็ของชมุชนในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งบัว อา้เภอกา้แพงแสน จงัหวดันครปฐม

233 รัฐประศาสนศาสตร์ นายสีโนน นุรังษี ความคิดเหน็ของประชาชนต่อบทบาทของก้านนัผู้ใหญ่บา้นในการท้างานร่วมกับองค์การบริหารส่วนต้าบลมหาวนั อ้าเภอแม่สอด จังหวดัตาก

234 ศึกษาศาสตร์ นายสุพจน์ พรทิพยก์ติติวงศ์ การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส ส้านกังานเขตพื นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

กำรประชุมวิชำกำรและน ำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติ ครัง้ที่ 12
วันเสำรท์ี่ 7 – วันอำทิตย์ที่ 8 กรกฎำคม  พ.ศ. 2561 ณ อำคำรคณะทันตแพทยศำสตร ์มหำวิทยำลัยเวสเทิรน์  (เวลำ 08.30 - 17.00 น.)



ล ำดับ  ชื่อ - สกุล ชื่อบทควำม

235 ศึกษาศาสตร์ นายอภินันท์ ยงัชยัสิริกลุ ความสัมพนัธก์ารบริหารงานวชิาการกับการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่เวลารู้ในสถานศึกษา สังกัดส้านกังานการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3

236 ศึกษาศาสตร์ นางพรทิพย ์ บาลเพชร ความพงึพอใจของผู้ปกครองต่อการด้าเนนิงานศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต้าบล เหล่าใหญ่ อ้าเภอกุฉินารายณ์ จังหวดักาฬสินธุ์

237 ศึกษาศาสตร์ นางสาวกลุจริา  หัดไทย ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ในกลุ่มโรงเรียนเมืองตาก สังกดัส้านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต1 

238 ศึกษาศาสตร์ นางสาวชณัฐธญันพ ธญัรัตน์ทวลีาภสมรรถนะของครูที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนขยายโอกาสในสังกดัส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจติร เขต 1

239 รัฐประศาสนศาสตร์ นายนิวฒัน์ เหล่าสุวรรณวฒัน์ การจดัการนักมวยสู่การเป็นแชมเปี้ยนโลก

240 รัฐประศาสนศาสตร์ นายรุ่งโรจน์  อนันต์นุกลุ วฒันธรรมการบริหารองค์การแบบจนี

241 รัฐประศาสนศาสตร์ นายครรชติ สกลุแกว้ ขบวนการจิตอาสาต้นแบบการควบคุมโรคเรื อนตามแนวพระราชด้าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัรัชกาลที่ 9

242 รัฐประศาสนศาสตร์ นายฐิติรัฐ เจริญสลุ รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชวีติของทหารกองประจา้การ สังกดักองทัพเรือตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง

243 5855010047 นางศรัณยา ทองวโิรจน์ ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล

244 รัฐประศาสนศาสตร์ นางปนัดดา รักษาแกว้ บทบาทและการส่ือสารทางการเมืองของพลต้ารวจเอกพงศพศั พงษเ์จริญ : ศึกษาในช่วงเวลาป ีพ.ศ. 2521-2560

245 พยาบาลศาสตร์ ผศ. มยรีุ  แกว้จนัทร์ การประเมนิภาวะสุขภาพ : ขั นตอนแรกของกระบวนการพยาบาลที่ขา้มไปไมไ่ด้

246 พยาบาลศาสตร์ สุภาภรณ์ ตันตินันทตระกลู การวเิคราะห์ปัญหาสุขภาพและส่ิงแวดล้อมของชมุชน หลังภาวะวกิฤติน ้ามนัร่ัวเกาะเสมด็ จงัหวดัระยอง

247 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นายวชิาญ  บุญค ้า พฤติกรรมการป้องกนัโรคซิลิโคซิสของพนักงานโรงโมห่ินใน อา้เภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี

กำรประชุมวิชำกำรและน ำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติ ครัง้ที่ 12
วันเสำรท์ี่ 7 – วันอำทิตย์ที่ 8 กรกฎำคม  พ.ศ. 2561 ณ อำคำรคณะทันตแพทยศำสตร ์มหำวิทยำลัยเวสเทิรน์  (เวลำ 08.30 - 17.00 น.)



สารบัญ 
 
ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้วิจัย             หน้า 

 
สภาพปัญหาและความคาดหวังของประชาชนต่อบริการดา้นการป้องกนั     1 
และบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะแกโพรง  
อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 ค ำนึง  เชี้ยวสอน 
 
การน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจการเงินของรัฐบาล        9 
กรณีศึกษาประชาชนในเขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร 
 ธิติวรรณ  พรมวัง 
 
ความเข้มแข็งของชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งบัว       19 
อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
 นงนุช  เหรียญงำม 
 
ความไม่สมดุลของนโยบายการจัดสรรรายได้ของรัฐบาลและการแก้ปัญหา     26 
ในการจัดบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา :  
เทศบาลนครแม่สอดและเทศบาลต าบลท่าสายลวด 
 นรินทร์  ขัตติวงค์ 
 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลต าบลแม่ระมาด       35 
อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 
 ภำณุภัตริย์  สูรยเสนีย์ 
 
การมีส่วนร่วมของประชาคมหมู่บ้านในการด าเนินกิจการด้านโครงสร้างพื้นฐาน     44 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสบป่อง อ าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 วชิรำภรณ์  ทะนัน 
 
 
 



สารบัญ 
 
ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้วิจัย             หน้า 

 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่      55 
อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 วินัย  นำคพันธ์ 
 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลอุโมงค์     60 
อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 
 ศิณัฐตำ  พุทธปวน  
 
ภาวะผู้น าที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร      69 
ส านักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 
 ศิริพร  นำทันริ 
 

วิถีชุมชนกับการแก้ไขปัญหาความยากจน กรณีศึกษากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต   96 
บ้านเจ็นตก หมู่ที่ 4 ต าบลต านาน อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
 สมปอง  ช่วยเนียม 
 

ความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิารของกรมเจ้าท่าประจ าทา่เรือราชวงศ์  114 
 สิบต ำรวจตรีวัชรัศนิ์  บุณยำขุ 
 
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร      120 
สังกัดกองพันทหารช่างที่ 401 พลพัฒนา 4 จังหวัดพัทลุง 
 สิบเอกธนชัย  นพแก้ว 
 
ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของก านันผู้ใหญ่บ้านในการท างานร่วมกับ  130 
องค์การบริหารส่วนต าบลมหาวัน อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
 สีโนน  นุรังสี 
 
 
 



สารบัญ 
 

ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้วิจัย             หน้า 
 

ความพึงพอใจของครูต่อคุณภาพการให้บริการของส านักงานศึกษาธิการ   139 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
 สุภวัจน์  อุบลทัศนีย์ 
 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการของสถานีขนส่งผู้โดยสาร    150 
อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 สุวรำ  แดงสมแก้ว 
 

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบล :    160 
กรณีศึกษา การจัดการขยะขององค์การบริหารบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดตาก 
 ธวัชชัย  จอมจันทร์ 
 
ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาคดีปกครองของประเทศไทย    172 
 พระมหำวิชำญ  ธีรพรปัญญำ (ปญฺญำวชิโร) 
 
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   183 
 หทัยชนก  วงค์ค ำ 
 
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม    195 
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 
 อุทัย  แข็งข้อ  
 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกองช่าง    204 
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ 
  จีระชัย  พันธฤทธิ์ 
 อำจำรยก์ิตติศักดิ์  ฤำแรง 
  อำจำรย์ณัฐกฤษ  น้อยก้อน 
  อำจำรย์วีระกร  วันทอง 
  อำจำรย์จุฬำภรณ์  ม่วงดิษฐ์ 
  อำจำรย์รติกำ  โพธิ์ศรีทอง 



สารบัญ 
 
ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้วิจัย             หน้า 

 
การศึกษาปัจจัยที่ดึงดูดให้แรงงานต่างชาติเข้ามาท างานในโครงการก่อสร้าง    216 
ต าบลศาลายา จังหวัดนครปฐม 
 ณัฐพงษ์  พนำสันต์  
 ไพโรจน์ สุดตำซ้ำย   
 
ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา    227 
 นพดล  เจริญเนตรกุล 
 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522    237 
พ้ืนที่ศกึษาเทศบาลต าบลควนเนียง อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 
 ประสพชัย ขุนชติร 
 
ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานกองช่างของเทศบาลในเขตต าบลบ้านพรุ    247 
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 พงศ์ศักดิ ์ทองอนันต ์
 
ปัจจัยที่มีต่อความปลอดภัยในงานก่อสร้าง กรณีศึกษา       254 
เทศบาลต าบลโพธิ์ไชย อ าเภอโคโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 

ยุทธนำ  สอนน ำ 
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