การประชุ ม วิ ช าการและนำเสนอผลงานวิ จ ั ย ระดั บ ชาติ ครั ้ ง ที ่ 12 เรื ่ อ ง “การวิ จ ั ย นวั ต กรรม สร า งสรรค เ ศรษฐกิ จ ไทย”

การประชุ ม วิ ช าการและนำเสนอผลงานวิ จ ั ย ระดั บ ชาติ ครั ้ ง ที ่ 12
เรื ่ อ ง “การวิ จ ั ย นวั ต กรรม สร า งสรรค เ ศรษฐกิ จ ไทย”
สั ง คมศาสตร แ ละวิ ท ยาศาสตร เ ทคโนโลยี
วั น เสาร ท ี ่ 7 – วั น อาทิ ต ย ท ี ่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ณ อาคารคณะทั น ตแพทยศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย เวสเทิ ร  น
อำเภอลำลู ก กา จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี

สั ง คมศาสตร แ ละวิ ท ยาศาสตร เ ทคโนโลยี

รายงานการประชุมวิชาการ (PROCEEDINGS)
การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12
“การวิจัยนวัตกรรม สร้างสรรคเศรษฐกิจไทย”
วันเสารที่ 7 และ วันอาทิตยที่ 8 กรกฎาคม 2561
ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์
พิมพ์เมื่อ :
จัดพิมพ์เผยแพร่ :
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สานักวิจัยและบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
4 หมู่ 11 ลาดสวาย ลาลูกกา ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ 02-563-5252
อีเมล์ wturesearch.ac.th@gmail.com
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คำนำ
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ตระหนักถึงความสาคัญของการวิจัยและการสร้างองค์ความรู้จากการวิจัย รวมทั้ง
การสร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิตและนักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจอย่าง
ต่อเนื่อง จึงได้ทาความร่วมมือกับสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ และวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จัดให้มีการประชุมวิชาการและนาเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ “การวิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เศรษฐกิจไทย” โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ อันจะนาไปสู่การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งเป็นเวทีทางวิชาการในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยและ
เพื่อสร้างแนวคิดการส่งเสริมการวิจัยตามยุทธศาสตร์แก่สถาบันต่างๆที่เกี่ยวข้อง
เอกสารการประชุ ม ทางวิ ช าการและน าเสนองานวิ จั ย ระดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ 12 จั ด พิ ม พ์ ขึ้น เพื่ อ เผยแพร่
ผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิชาการ นิสิต และนักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆให้กว้างขวาง โดยมีเป้าหมาย
ให้บุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องได้นาผลการวิจัยไปใช้พัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพต่อไป
คณะผู้จัดทาเอกสารการประชุมทางวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12 ขอขอบคุณผู้เข้าร่วม
สัมมนาและผู้นาเสนอผลงานวิชาการ ผู้ ทรงคุณวุฒิและผู้ เชี่ ยวชาญที่ สละเวลาในการให้ข้อแนะน าและพัฒนา
บทความจนเป็นผลงานที่มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น หวังว่า เอกสารฉบับนี้จะอานวยประโยชน์ต่อผู้อ่านและผู้นาไป
ประยุกต์ใช้ต่อไป
ประธานคณะทางานจัดทาเอกสารเผยแพร่ผลงานวิจัย

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิ
นอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12
1
เรื่อง “การวิจัยนวัตกรรม สรางสรรคเศรษฐกิจไทย”
วันเสารที่ 7 และวันอาทิตยที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี

หลักการและเหตุผล
ภายใตการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสภาพเศรษฐกิจ และสังคมในยุคศตวรรษที่ 21 นโยบาย “ไทยแลนด 4.0”
คือ โมเดลในการขับเคลื่อนประเทศไปสูเปาหมาย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม และพัฒนาใหเทาทัน
ตามความเปลี่ยนแปลงของโลก สูเปาหมายการลดความเหลื่อมลาในสังคม โดยปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจไปสูเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม (Value–Based Economy) เพื่อเพิ่มรายไดควบคูไปกับการคํานึงถึงสังคม และสิ่งแวดลอมสูการ
พัฒนาอยางยั่งยืน ทั้งนี้การพัฒนาตามนโยบายไทยแลนด 4.0 มุงเนนกลไกความเขมแข็งจากภายในของ ประชารัฐเพื่อ
ขับเคลื่อนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเปลี่ยนแปลงของนโยบายที่สําคัญประการหนึ่งคือ การเปลี่ยนจากการเนน
ภาคการผลิตสินคาไปสูการเนนภาคบริการมากขึ้น โดยการขับเคลื่อนดวยการใชนวัตกรรมในดานการพัฒนาดานตางๆ ทั้งเศรษฐกิจ
สังคม ชุมชน การศึกษา การบูรณาการงานวิจัยทั้งดานสังคมศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรและเทคโนยี การคนควานวัตกรรม
องครวมของศาสตรตาง ๆ
มหาวิทยาลัยเวสเทิรนไดดําเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติมาอยางตอเนื่อง เพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณอยาง
กวางขวาง พรอมดวยการสรางความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ และเอกชน อาทิสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ มหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ และวิทยาลัยนอรทเทิรน เพื่อจัดใหมีการ
ประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12 ในหัวขอ “การวิจัยนวัตกรรม สรางสรรคเศรษฐกิจไทย” โดยมี
วัตถุประสงคหลักเพื่อเผยแพรผลงานวิจัยอันจะนําไปสูการประยุกตใชผลงานวิจัยดานสังคมศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ และ
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีใหเกิดประโยชน รวมทั้งเปนเวทีทางวิชาการในการถายทอดองคความรูที่ไดจากงานวิจัยใหผูสนใจได
นําไปประยุกตใชและเปดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณวิจัยใหกับนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผูสนใจตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อเสริมสรางบรรยากาศการวิจัยและเปนเวทีวิชาการในการเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนผลงานและขอมูลการ
วิจัยในกลุมสาขาตางๆ ทั้งดานวิทยาศาสตรสุขภาพ วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใน
ระดับประเทศ
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพใหคณาจารย นักวิชาการ บุคลากร ตลอดจนบุคคลทั่วไปใหความสําคัญของงานวิจัย และเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ตลอดจนขอคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัย อันจะทําใหเกิดงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น สูการวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนได ตอชุมชน สังคมและประเทศตอไป
3. เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ และสรางเครือขายในการพัฒนางานวิจัย ใหเกิดขึ้น
ระหวางนักวิจัย นักวิชาการ สถาบันการศึกษา ตลอดจนหนวยงานทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน
หัวขอในการนําเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1. กลุมวิทยาศาสตร
1.1 ดานวิศวกรรมศาสตร
1.2 ดานวิทยาศาสตร
1.3 ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ

2. กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2.1 ดานการศึกษา
2.2 ดานบริหารธุรกิจ
2.3 ดานนิติศาสตร รัฐศาสตร และรัฐประศาสนศาสตร

รูปแบบการประชุมและนําเสนอบทความวิจัย
1. การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรกิตติมศักดิ์ (Keynote Speaker )
2. การนําเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation )
3. การนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร (Poster Presentation )
ระยะเวลาการประชุม
วันเสารที่ 7 และวันอาทิตยที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 นําเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร
สถานที่จัดการประชุมวิชาการและนําเสนอบทความวิจัย
ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ผูเขารวมโครงการ
กลุมเปาหมายจํานวน 250 คน ประกอบดวย
1. อาจารยและนิสิตของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน
2. อาจารยและนิสิตจากมหาวิทยาลัยตางๆ
3. นักวิชาการ นักวิจัย และประชาชนผูสนใจทั่วไป
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. อาจารย นักวิจัย นิสิตนักศึกษา ไดเผยแพรงานวิจัย ซึ่งเปนประโยชนตอการพัฒนา ความรูเกี่ยวกับ“การวิจัยนวัตกรรม
สรางสรรคเศรษฐกิจไทย”
2. คณาจารย นักวิชาการ และนักวิจัยมีโอกาสนําเสนอผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับวิทยากรผูเชี่ยวชาญใน
สาขาอื่นๆ
3. นิสิตและนักศึกษามีโอกาสนําเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับวิทยากรผูเชี่ยวชาญในสาขาอื่นๆ
4. เปนการสรางการจัดการเรียนรู ใหกับนิสิตของมหาวิทยาลัยตางๆ เพื่อใหเกิดองคความรูที่จะนําไปใชปรับระบบ
การศึกษาตอไป
5. มีเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและนักวิจัยระดับชาติ
กําหนดการลงทะเบียนและรับบทความวิจัย
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. กําหนดการลงทะเบียน ชําระเงินและสงบทความ

ระยะเวลา
วันที่ 20 เมษายน 2561 – วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

2. กําหนดการสงบทความฉบับแกไข

วันที่ 1 - 20 มิถุนายน 2561

3. ประกาศรายชื่อ (ผูลงทะเบียนชําระเงินและสงบทความ)

วันที่ 25 มิถุนายน 2561

4. นําเสนอบทความ

วันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2561

ลักษณะบทความวิจัยและการนําเสนอผลงานวิจัย
1. บทความวิจัยที่จะนําเสนอในการประชุมจะตองเปนผลงานที่ไมเคยตีพิมพหรือเผยแพรมากอน
2. การนําเสนอผลงาน ใหนําเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในที่ประชุม โดยใชเวลาในการนําเสนอไมเกิน
10 นาที ซักถามจากวิทยากร 5 นาที (รวมไมเกิน 15 นาที)
3. บทความวิจัยฉบับเต็มที่ผูนําเสนอผลงานไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิแลว จะไดตีพิมพ
เผยแพรใน Proceeding ของการประชุม

อัตราคาลงทะเบียน
ประเภทการเขารวม
1. เขารวมประชุม รับฟงการบรรยายพิเศษ
โดยไมนําเสนอบทความ

อัตราคาลงทะเบียน
บุคคลภายนอก 1,000 บาท
(รวมคาอาหารกลางวันและอาหารวาง 2 มื้อ) โดยลงทะเบียนชําระ
เงินตั้งแตวันที่ 20 เมษายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2561

2. เขารวมประชุมและนําเสนอบทความวิจัย

บุคคลภายนอก นิสิตและนักศึกษา 3,200บาท / เรื่อง
(รวมคาอาหารกลางวันและอาหารวาง 2 มื้อ)
ทั้งนี้ตอง ชําระเงิน สงบทความ ตั้งแตวันที่ 20 เมษายน 2561 31 พฤษภาคม 2561

หมายเหตุ
1. เมื่อมีการชําระเงินคาลงทะเบียนแลว ทางผูจัดงานประชุมวิชาการจะไมคืนเงินคาลงทะเบียนไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
2. อัตราคาลงทะเบียนนี้รวมเอกสารประกอบการประชุม อาหารกลางวันและอาหารวาง 2 มื้อ
การลงทะเบียนทางเว็บไซต
ผูสมัครตองทําการลงทะเบียนและแนบไฟลเอกสารการชําระเงินคาลงทะเบียนใหเรียบรอยพรอมแนบไฟลบทความ
ฉบั บ เต็ ม
upload ให เ รี ย บร อ ย จากนั้ น ให ผู ส มั ค รเข า ไปกรอกข อ มู ล เพื่ อ ลงทะเบี ย นรั บ รหั ส ประจํ า ตั ว ที่
http://www.western.ac.th/index.php/register โดยผูสมัครตองกรอกขอมูลใหครบถวนแลวกดยืนยันเพื่อรับรหัสประจําตัว
จากนั้นตรวจสอบขอมูลและ กดยืนยันอีกครั้ง จึงจะถือวาการสมัครเสร็จสมบูรณ
ลักษณะบทความวิจัยและการนําเสนอผลงานวิจัย
1. บทความวิจัยที่จะนําเสนอในการประชุมจะตองเปนผลงานที่ไมเคยตีพิมพหรือเผยแพรมากอน
2. การนําเสนอผลงาน ใหนําเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในที่ประชุม โดยใชเวลาในการนําเสนอไมเกิน
10 นาที ซักถามจากกรรมการผูวิพากษ 5 นาที (รวมไมเกิน 15 นาที)
3. การนําเสนอแบบโปสเตอร (poster) ผูนําเสนอตองยืนประจําจุดโปสเตอรของตนเอง โดยใชเวลาในการนําเสนอ
ตอบขอซักถามของกรรมการ รวมไมเกิน 15 นาที
3. บทความวิจัยฉบับเต็มที่ผูนําเสนอผลงานไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิแลว จะไดตีพิมพ
เผยแพรใน Proceeding ของการประชุม
การสงบทความ
เมื่อผูสมัครทําการสมัครครบขั้นตอนเรียบรอยแลวใหสงเอกสารบทความวิจัยฉบับเต็ม ความยาวไมเกิน 10 หนา จํานวน 1 ชุด
ซีดีไฟลบทความฉบับเต็ม จํานวน 1 แผน (ภายในบรรจุทั้งไฟล Word และไฟล PDF) มาที่
สํานักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
เลขที่ 4 หมู 11 ถ.หทัยราษฎร ต.ลาดสวาย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
สอบถามขอมูลเพิม่ เติม โทร.0-2563-5252 ตอ 5017
หรือ E-mail address: wturesearch@gmail.com
.................................................................................

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12
เรื่อง “การวิจัยนวัตกรรม สรางสรรคเศรษฐกิจไทย”
วันเสารที่ 7 และวันอาทิตยที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี


วันเสารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
เวลา 08.00 – 09.00 น.
เวลา 09.00 – 09.10 น.

เวลา 10.45 – 11.00 น.
เวลา 11.00 – 12.00 น.
เวลา 12.00 – 13.00 น.
เวลา 13.00 – 14.15 น.
เวลา 14.15 – 14.30 น.
เวลา 14.30 – 16.00 น.
เวลา 16.00 – 17.00 น.

ลงทะเบียนการเขารวมงาน
รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
กลาวรายงาน
ประธานกลาวตอนรับและเปดการสัมมนา
หัวขอ เรื่อง “การวิจัยนวัตกรรม สรางสรรคเศรษฐกิจไทย”
แนะนําองคปาฐก
บรรยายทางวิชาการหัวขอ
หัวขอ เรื่อง “การวิจัยนวัตกรรม สรางสรรคเศรษฐกิจไทย”
พักรับประทานอาหารวาง
นําเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร
พักรับประทานอาหารกลางวัน
นําเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร(ตอ)
พักรับประทานอาหารวาง
นําเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร(ตอ)
มอบเกียรติบัตรใหกับผูเขารวมนําเสนอผลการวิจัย

วันอาทิตยที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
เวลา 08.00 – 09.00 น.
เวลา 09.00 – 15.00 น.

ลงทะเบียนการเขารวมงาน (คณะทันตแพทยศาสตร วัชรพล)
นิทรรศการและเสวนาทางวิชาการผลงานของนิสิตปริญญาเอก

เวลา 09.10 – 09.20 น.
เวลา 09.20 – 09.30 น.
เวลา 09.30 – 10.45 น.



กำรประชุมวิชำกำรและนำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติ ครัง้ ที่ 12
วันเสำร์ที่ 7 – วันอำทิตย์ที่ 8 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 ณ อำคำรคณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเวสเทิรน์ (เวลำ 08.30 - 17.00 น.)
ลำดับ
1
2

ชื่อ - สกุล
TWU DS. 001 ทพญ. ปัทมาภรณ์ ชัยประภา
WUM ED.EA 001 นาง วลัยทิพย์ รัชวงษ์

ชื่อบทควำม
ความสัมพันธ์ระหว่างน้าหนักของฟันกรามน้อยกับระดับความเป็นกรดในเครื่องดื่ม
ความคิดเห็นของข้าราชการครูตอ่ การท้าวิจยั ในชันเรียน

3

TWU LL. 001 ดร. ศิริพงษ์ โสภา

ปัญหาการส่งอาชญากรรมทางเศรษฐกิจข้ามแดน

4

WUM PA. 001 นาย สุภวัจน์ อุบลทัศนีย์

ความพึงพอใจของครูตอ่ คุณภาพการให้บริการของส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

5

WUD ED.EA 001 นาย วิรัต สอนทรัพย์

รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กตามแนวปฏิรปู การศึกษาส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

6

WUM Eng. 001 นาย จีระชัย พันธฤทธิ์

ปัจจัยที่สง่ ผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านของบุคลากรกองช่างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ

7

WUM BA. 001 นาย บันดล บุรีแก้ว

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเชื่อรถยนต์รถยนต์ ธนาคารเกียรตินาคิน สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดระยอง

8

WUD BA. 001 นางสาว ศิริพร ทัศนศรี

จริยธรรมทางธุรกิจของตลาดบริการในยุคโลกาภิวฒ
ั น์

9

WUD ED.EA 002 พระมหา สังคม ช่างเหล็ก

หลักธรรมการพัฒนาในการจัดการทุนมนุษย์

10

TWU BA. 001 ดร. สุรัสวดี โปสินธุ์

11

TWU PH. 001 นางสาว มยุรินทร์ เหล่ารุจสิ วัสดิ์ ปัจจัยส่วนบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกับคุณภาพการนอนหลับของนิสติ ชันปีที่1 คณะสาธารณสุขศาสตร์และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

12

WUM PA. 002 นาย ค้านึง เชียวสอน

13

WUD ED.EA 003

14

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

15

TWU PA. 001 ผศ.ดร. จรัสพงศ์ คลังกรณ์

16

TWU ED.CI 001 ผศ.ดร. นิตยา ส้าเร็จผล

การศึกษารูปแบบการพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูลของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

17

TWU ED.CI 002 ดร. จุรี ทัพวงษ์

การประเมินโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก เพือ่ เพิม่ สมรรถนะการเรียนรู้ ของวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว

18

TWU ED.CI 003 ดร. นภาภรณ์ ธัญญา

สภาพและปัญหาภาวะผู้น้าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองไผ่ สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

19

TWU ED.CI 004 รศ.ดร. สบสันต์ มหานิยม

การพัฒนาโปรแกรมคอมคอมพิวเตอร์สา้ หรับประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการศึกษา

20

WUM ED.EA 002 นางสาว ศรัญญา พันธุ์ดี

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีตอ่ การบริหารงานโรงเรียนในต้าบลยางโทน อ้าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

21

TWU VM. 001 นาย นิตพ
ิ ล ศรีออ่ นรอด

การส้ารวจประชากรสุนัขและแมวในเขตอ้าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

22

WUM Eng. 002 นาย ยุทธนา สอนน้า

ปัจจัยที่มีต่อความปลอดภัยในงานก่อสร้าง กรณีศึกษา เทศบาลต้าบลโพธิ์ไชย อ้าเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

23

WUM ED.EA 003

24

WUD BA. 002 นาย สมหมาย พัฒนดิลก

นาง อุษณีย์ จิตตะปาโล

นาง คนึง เข็มทอง

รูปแบบการตลาด และคุณลักษณะของผู้ประกอบการ เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการด้าเนินงานของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ในกรุงเทพมหานคร

สภาพปัญหาและความคาดหวังของประชาชนต่อบริการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต้าบลสะแกโพรง อ้าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

การน้อมน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กบั การศึกษา
ความเชื่อเรื่องโลกยุคพระศรีอริยเมตไตรยกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

ความพึงพอใจในการด้าเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนกลุ่มล้าสนธิ สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของผู้ประกอบการสมุนไพรไทย

25

WUM ED.EA 004 นางสาว นฤมล มาดี

26

WUM ED.EA 005

นาย ธนาสิทธิ์ ตันเจริญ

การบริหารงานทัว่ ไปในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส้านักงานเขตพืนทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

27

WUM ED.EA 006

นางสาว วรญา แป้งนุช

ปัจจัยทางการบริหารที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการสอนของครูปฐมวัยในกลุ่มโรงเรียนช่องสาลิกา อ้าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

28

WUM BA. 003 นางสาว พสิรกัญฎา สีเคน

ทัศนคติที่มอี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือกระเป๋าในตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว

29

WUM PA. 003 นางสาว ธิตวิ รรณ พรมวัง

การน้าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจการเงินของรัฐบาล กรณีศึกษาประชาชนในเขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร

30

WUM PA. 004 นางสาว วชิราภรณ์ ทะนัน

การมีสว่ นร่วมของประชาคมหมู่บ้านในการด้าเนินกิจการด้านโครงสร้างพืนฐานขององค์การบริหารส่วนต้าบลสบป่อง อ้าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

31

WUM ED.EA 007 นางสาว ณัฐพิมล ประทุมวงษ์

ความคิดเห็นของครูทมี่ ีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มโรงเรียนอ้าเภอโคกเจริญ สังกัดส้านักงานเขตพืนทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

การศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนในพืนที่อ้าเภอเทพสถิต สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

32

WUM PA. 005 นางสาว สุวรา แดงสมแก้ว

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารอ้าเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรา

33

WUM BA. 004 นาง นลินรัตน์ หล่อนวกิจเจริญ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการส้านักงานรับท้าบัญชียุคภาษีดิจิตอลของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม(SME)

34

WUM BA. 005 นางสาว ภัทราภรณ์ พิทักษ์

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านช้าระเงินค่ากระแสไฟฟ้าผ่านเคาน์เตอร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค : กรณีศกึ ษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

35

WUM ED.EA 008

นางสาว อุบลรัตน์ การสาลี

การศึกษาความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานด้านวิชาการของโรงเรียนขนาดกลางในสหวิทยาเขตพุเตย สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

36

WUM ED.EA 009

นางสาว วรรณิศา จันทา

การนิเทศการศึกษา

37

TWU PA. 002 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สืบพงศ์ สุขสม เอสเอ็มอีไทยในเครืออาลีบาบา

38

TOU Eng. 001 นาง อรอนงค์ บุญคล่อง

การสร้าง “ลายพิมพ์ใหญ่” ผ้ายกพืนเมืองนครศรีธรรมราชด้วยกราฟจากสมการคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP (The Geometer’s Sketchpad)

39

TWU ED.CI 005 ดร. อดิศร ศิริ

การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการส้าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

กำรประชุมวิชำกำรและนำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติ ครัง้ ที่ 12
วันเสำร์ที่ 7 – วันอำทิตย์ที่ 8 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 ณ อำคำรคณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเวสเทิรน์ (เวลำ 08.30 - 17.00 น.)
ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ชื่อบทควำม

40

TWU ED.CI 006 รศ. วรญา ภูเสตวงษ์

การศึกษากระบวนการพัฒนาหลักสูตรของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกัดส้านักงานเขตการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต2

41

TWU ED.CI 007 รศ. ศิลปชัย บูรณพานิช

สภาพและปัญหาภาวะผู้น้าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนบ้านหอมเกร็ดสังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

42

OU Eng. 001 นาย ไพโรจน์ สุดตาซ้าย

43

WUM Eng. 003 นาย ประสพชัย ขุนชิตร

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 พืนทีศ่ ึกษาเทศบาลต้าบลควนเนียง อ้าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

44

TWU ED.CI 008 ดร. จิรฐา จรวงษ์

ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีตอ่ บทบาทผู้บริหารโรงเรียนดอนเจดียพ์ ิทยาคมในการจัดการศึกษายุคประเทศไทย 4.0

45

TWU ED.CI 009 ดร. วิไลลักษณ์ แก้วจินดา

การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนการอาชีวศึกษาแบบทวิวฒ
ุ ิระบบขนส่งทางรางรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

46

WUM ED.CI 001 นางสาว สุธาสินี สอทา

การพัฒนาชุดการสอนการอ่านจับใจความส้าคัญประโยคภาษาอังกฤษด้วยรูปแบบ SQ4R ส้าหรับนัเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 5

47

WUM BA. 006 นาย เจตน์ ศิริค้า

ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและการตัดสินใจใช้บริการซ้าของบริการสปา ในเขตพืนที่อ้าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

48

WUM BA. 007 นาง จิรัชญา สอนปั้น

ทัศนคติของประชาชนต่อการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลเกยไชย 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

51

WUM ED.EA 010

52

TWU PA. 003 ดร. หยี่ฟาง แซ่ฟาง

การพัฒนาศักยภาพอาสมัครชุมชน เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลและคุณสมบัตขิ องบุคคลไร้สญ
ั ชาติ

53

WUM BA. 009 นางสาว มิ่งกมล เที่ยงตรง

ปัจจัยที่ท้าให้ลกู ค้าตัดสินใจซือสินค้าจากร้านโชห่วย : ร้านโชห่วยใน อ้าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

54

OU ED.CI 001 นาง วราภรณ์ พรมอินทร์

การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้าใจของนักเรียน ชันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ

55

OU ED.CI 002 นาง มันทนา อุตทอง

การจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการสอนอ่านแบบ SQ4R เพื่อพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ส้าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด จังหวัดจันทบุรี

56

WUD PA. 001 นางสาว พิมพ์พนิต มงคลวงษ์

การบริหารกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

57

WUM BA. 010 นางสาวเมรี ภิญโญเมธัสกุล

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการตลาดนัดวันอาทิตย์ (กาดติ๊ด) ของผู้บริโภคในพืนที่อ้าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นางสาว ภัทรศิริ ควรคิด

นาย ปิยพงษ์ สัจจาพิทักษ์

การศึกษาปัจจัยที่ดงึ ดูดให้แรงงานต่างชาติเข้ามาท้างานในโครงการก่อสร้าง ต้าบลศาลายา จังหวัดนครปฐม

Diabetes Mellitus and Periodontal Disease
ความคิดเห็นของครูทมี่ ีต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนของอ้าเภอชัยบาดาลสังกัดส้านักงานเขตพืนทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

58

OU BA. 002

59

TWU PH. 002 นาย ณัฐพล พิมพ์พรมมา

การประยุกต์ใช้ป้ายเตือนความปลอดภัยส้าหรับอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่ไม่มแี อลกอฮอล์

60

WUM BA. 011 นาย นิธิ พันธวงศ์

ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อการเลือกซือนาฬิกาข้อมือของผู้บริโภค กรณีศึกษา ร้านคอร์ตนิ ่าวอทช์ สาขาเอราวัณ ชัน 1 กรุงเทพมหานคร

61

WUM PA. 006 สิบเอก ธนชัย นพแก้ว

ขวัญและก้าลังใจในการปฏิบัตงิ านของข้าราชการทหาร สังกัดกองพันทหารช่างที่ 401 พลพัฒนา 4 จังหวัดพัทลุง

62

WUM ED.EA 011 นางสาว นฤมล โยธาดี

พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสุจริตสังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

อิทธิพลของการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการและความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ที่มีตอ่ ความไว้วางใจของผู้บริโภคในตลาดกลางพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของสินค้าโอทอป

63

WUM LL. 001 นางสาว หทัยชนก วงค์ค้า

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

64

WUD PH. 001 นาย วิจติ ร ภัทรพรไพโรจน์

รูปแบบการพัฒนาการดูแลสุขภาพผู้สงู อายุวธิ พี ุทธ จังหวัดระนอง

65

TWU DS. 004 นาย ชัยรัตน์ รัตนพงศ์ไพศาล

Diagnosis and Management of Supernumerary teeth : a review literature

66

WUM ED.CI 002 นางสาว ฐิตยิ าพร พิภาค

การพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์โดยการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 2

67

WUM ED.CI 003 นางสาว พิมพิไล ไขยนุรักษ์

การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบสตรีมศึกษา เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุ ส้าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

68

WUM ED.EA 012 นางสาว สุกญ
ั ญา หิมพานต์

ความคิดเห็นของครูและบุคลากรต่อการใช้อ้านาจในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในกลุ่มล้าสนธิ สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 2

69

WUM PH. 001 นางสาว พัชรา ธงยศ

ปัจจัยที่มคี วามสัมพันธ์กบั การปฏิบัตงิ านของบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย จังหวัดสกลนคร

70

WUM ED.EA 013 นาย สมพงษ์ จิตรัตน์

ปัจจัยที่มีผลต่อการด้าเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนดีประจ้าต้าบล สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

71

WUM ED.EA 014 นางสาว ท็อพฤดี มูลค้าสี

ภาวะผู้นา้ แบบเปลี่ยนสภาพของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่ม สหระพีพัฒน์ อ้าเภอหนองแค สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

72

TOU BA. 001 นางสาว โสพิศ สืบศักดิ์

เศรษฐกิจการผลิตข้าวสังข์หยดในจังหวัดพัทลุง

73

WUM PH. 002 นาง นิอร ภักดีรัตน์ ฮาร์เบิร์ก

ปัจจัยการจัดการบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่สง่ ผลต่อความตังใจเดินทางกลับประเทศไทย

74

WUM ED.EA 015 นาง ธนภรณ์ เชือนรัมย์

ปัญหาการบริหารงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนของกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย ที่ 17 เขมราฐนาแวง สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 2

75

WUD ED.EA 005 นาย อพีระศิษฐ์ ทรงอาจ

ผู้บริหารสถานศึกษากับการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของครู

76

WUM ED.EA 016 นางสาว พิชยา ศรีนาคสุข

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยาเขตทัพหลวงแจงงาม สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3

77

WUM PH. 003 นางสาว สุวรรณ์ โคณะบาล

การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้านในการปฏิบัตงิ านป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิส ต้าบลห้วยเหนือ อ้าเภอขุขนั ธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

78

WUD BA. 003 นาย พศิน ยอดหงษ์

การสร้างภาพลักษณ์ความรับผิดชอบต่อสังคมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กำรประชุมวิชำกำรและนำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติ ครัง้ ที่ 12
วันเสำร์ที่ 7 – วันอำทิตย์ที่ 8 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 ณ อำคำรคณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเวสเทิรน์ (เวลำ 08.30 - 17.00 น.)
ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ชื่อบทควำม

79

WUD BA. 004 นางสาว กิ่งฟ้า วรรณเจริญ

แนวทางการสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจส่งออกผลไม้มะม่วงแปรรูป Freeze dried

80

WUD BA. 005 นางสาว นุชนภา วุฒิ

แบบจ้าลองของการตลาดสังคมออนไลน์ที่สง่ ผลต่อความภักดีในตราสินค้าของธุรกิจสักคิว 6 มิติ ในประเทศไทย

81

OU ED.CI 003 นาง พัชรินทร์ คชรัตน์

ผลการใช้รูปแบบ 4 PSC เพื่อพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย ส้าหรับนักเรียน ชันประถมศึกษาปีที่ 5

82

OU ED.CI 004 นาย สุมติ ร คชรัตน์

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์การจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม ส้าหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 6

83

WUM ED.EA 017 นางสาว รัตนสุดา ดวงแก้ว

84

WUM BA. 012 นาย ชูสง่า อินทร์จนั ทร์

การบริหารร้านค้าปลีกในอ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา

85

WUM PH. 004 นาง ณัฐนลิน บ้ารุงเกตุ

บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บา้ น ในการป้องกันควบคุมอุบตั ิเหตุจราจร อ้าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

86

WUM BA. 013 นาย อภิสวัฒน์ ศรีหลิ่ง

ศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพการบริการแผนกต้อนรับโรงแรม 137 พิลลาร์ส สวีทส แอนด์ เรซิเดนเซส กรุงเทพฯ

87

WUM PH. 005 นาง ประยูรเกียรติ เอกา

การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บา้ นในการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงในอ้าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

88

TWU BA. 003 ดร. ตรีเนตร ตันตระกูล

การจัดการความรู้และการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ในองค์การ

89

WUM PH. 006 นาง ปานจันทร์ คงจ้านงค์

คุณภาพการให้บริการของงานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

90

TWU PA. 004 ดร. ณัฐวัฒน์ สิริพรวุฒิ

การมีสว่ นร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ตลาดเก่าปากบาง (หมื่นหาญ 150 ปี) จังหวัดสิงห์บุรี

91

TWU PH. 003 ดร. นริศรา กุลปรีชานันท์

การเตรียมแผ่นเส้นใยไนลอน 6 อิเล็กโทรสปันผสมอนุภาคนาโนออกไซด์ ส้าหรับท้าหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กผ่านกระบวนการปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิต

92

TWU VM. 002 สพ.ญ. กฤติกา จันทะพันธ์

การปนเปือ้ นเชือ Staphylococcus aureus ในเนือสุกรที่จ้าหน่ายในตลาดสดเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

93

WUM LL. 002 สิบเอก อุทัย แข็งข้อ

ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

94

OU PH. 001

นาง พูนทรัพย์ มีเจริญ

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 2 วัดไทรย้อย(ญาณธรรมสัมฤทธิ)์ สังกัดเทศบาลเมืองชะอ้า จังหวัดเพชรบุรี

การศึกษาผลการประเมินของนักศึกษา ต่อการเรียนการสอนการสอน ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

95

WUM PH. 007 นาง นิตยา บุญเที่ยง

ปัจจัยทีม่ ีความสัมพันธ์กับความต้องการของประชาชนต่อการด้าเนินงานด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนต้าบลขีเหล็ก อ้าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

96

WUD BA. 006 นาย ฌานนท์ ปิ่นเสม

การพัฒนากลยุทธ์การตลาด 4.0 ของอุตสาหกรรมรถยนต์

97

WUD BA. 007 นาย วิรัตน์ เตชะนิรัตศิ ัย

กลยุทธ์ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการต่อความพึงพอใจของธุรกิจแฟรนไชส์ร้านกาแฟพรีเมี่ยม

98

TOU BA. 002 นางสาว สุวมิ ล พันธ์โต

กลยุทธ์การธ้ารงรักษาคนเก่งไว้ในองค์การสู่ความส้าเร็จในยุค 4.0

99

WUM PH. 008 นางสาว เมธาวินี ประยูรพันธุ์

ปัจจัยทีม่ ีความสัมพันธ์กับการจัดเก็บและน้าส่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

100

OU ED.EA 001 นางสาว วิลยั พร พิทักษา

แนวทางการบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาสังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

101

OU ED.EA 002 นาย วิชยั จันทร์จา้ รูญ

แนวทางการบริหารจัดการงานศูนย์วฒ
ั นธรรมในสถานศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ

102

WUM Eng. 004 นาย นพดล เจริญเนตรกุล

ปัจจัยที่มผี ลต่อการบริหารจัดการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

103

WUM PH. 009 นาง มัทนา ตังบูรพาจิตร์

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการด้าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพต้าบลกุยเหนือ อ้าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

104

TWU DS. 005 ทพญ. ณิชชารีย์ รักษ์พิชติ เจริญ การหายไปแต่กา้ เนิดของฟันกรามน้อยซี่ที่สอง

105

TWU DS. 006 นาย เรืองวุฒิ เกตุภู่พงษ์

Zirconia crown: An esthetic alternative treatment for primary anterior teeth

106

OU ED.CI 005 นาง วนิดา โพธิ์รัง

การพัฒนาแบบฝึกการอ่านเพือ่ ความเข้าใจภาษาไทยโดยใช้เทคนิคแผนผังความคิด ส้าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 1

107

WUM PA. 007 สิบต้ารวจตรี วัชรัศนิ์ บุณยาขุ

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของกรมเจ้าท่าประจ้าท่าเรือราชวงศ์

108 WUM ED.EA 018 นาย วรวิทย์ คล้ายกรุด

ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

109

TWU DS. 007 นางสาว ปวีร์ลดา คุ้มญาติ

ผลของยาทางจิตเวชที่ใช้ในการรักษาเด็กพิเศษที่มตี อ่ ช่องปากและงานทันตกรรม

110

TWU DS. 008 นางสาว ชญาน์ทิพ ศรีรัฐ

การรักษาทันตกรรมในเด็กโรคหอบหืด: ทบทวนวรรณกรรม

111

TWU BA. 004 อาจารย์ นวพร เหมือนปิ๋ว

ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยทางเลือกใหม่สา้ หรับผู้ประกอบการ

112

WUM PH. 010 นาง วิไลวรรณ กัณฑ์หา

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ตอ่ การปฏิบัตงิ านตามบทบาทของผู้น้าชุมชนในการด้าเนินงานการป้องกันเด็กจมน้า จังหวัดศรีสะเกษ

113

TWU ED.CI 010 ดร. กิตชิ ยั รุจมิ งคล

การเรียนการสอนในการศึกษาขันพืนฐาน

114

TWU VM. 003 อ.ดร. กฤษณะ ตาอ้าย

การศึกษาความชุกของพยาธิในระบบทางเดินอาหารสุกร ในหมู่บ้านไผ่สี ต้าบลสระลงเรือ อ้าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

115

TWU VM. 004 อ.สพ.ญ. จุฑามาศ ประภาพรรณพงศ์ การปนเปื้อนเชือ Salmonella spp. จากเนือไก่สด ในตลาดสดเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

116

OU BA. 003

นาย สราวุธ ดวงจันทร์

มาตรฐานจริยธรรมด้านการเงินการบัญชี ระบบการควบคุมภายในที่ดี และธรรมาภิบาลในสหกรณ์ออมทรัพย์

117

OU NS. 001

นาง รสสุคนธ์ จารุวรรณบ้ารุง

ปัจจัยที่มคี วามสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวติ ด้านสุขภาพของเด็กที่ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย

กำรประชุมวิชำกำรและนำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติ ครัง้ ที่ 12
วันเสำร์ที่ 7 – วันอำทิตย์ที่ 8 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 ณ อำคำรคณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเวสเทิรน์ (เวลำ 08.30 - 17.00 น.)
ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ชื่อบทควำม

118 WUD ED.EA 006 ว่าที่ร้อยตรี ฤทธิชา บัวศิริ

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพือ่ เข้าสู่องค์กรสมรรถนะสูง

119

การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรระดับบริหารธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อเข้าสู่องค์กรสมรรถนะสูง

WUD BA. 008 นางสาว ไขแข สุวรรณ

120 WUM ED.EA 019 นายณัฐวุฒิ ประทุมชาติ

พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาตามทัศนของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร

121

อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดที่มีตอ่ ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลไทยส้าเร็จรูป ในความคิดเห็นของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม เขตจังหวัดนนทบุรี

WUM BA. 014 นาง จรรยา มั่งมี

122 WUM ED.EA 020 นางสาว เบญจมาศ ใจรัตน์

การจัดการเรียนรู้กลุ่มเครือข่าย โรงเรียนวาวีสา้ นักงานเขตพืนที่การประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

123

TWU VM. 005 นายนิตพ
ิ ล ศรีออ่ นรอด

การส้ารวจประชากรสุนัขที่พบภาวะเกล็ดเลือดต่้า ที่เข้ารับการตรวจรักษาในโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อ้าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

124

WUM PH. 011 นางสาว พิชญ์พัชร พราหมณ์ฤกษ์ บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บา้ นในการดูแลผู้สูงอายุ ต้าบลบ้านหม้อ อ้าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

125

WUD BA. 009 นางสาว กษิรา ไตรรุ่งเรือง

กลยุทธ์การจัดการและความส้าเร็จของการประกอบการธุรกิจบ้านพักผู้สงู อายุ

126

WUD BA. 010 นางสาว ศุภานัน ปลอดเหตุ

การพัฒนาคุณภาพการบริการของผู้ประกอบธุรกิจรับติดตังงานระบบวิศวกรรมในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

127

WUD BA. 011 นาย ประเสริฐ ศรีวรขาน

การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างก่อสร้างก่อสร้าง ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

128

TWU DS. 009 ทพ. ไพฑูรย์ จินดาโรจนกุล

การจ้าลองแบบฟันแบบดิจทิ ัลและการจัดการรูปแบบดิจทิ ัล: อนาคตของทันตแพทยศาสตร์

129

WUM BA. 015 นาง กมลพร พุ่มอยู่

ปัจจัยที่มผี ลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการห้างเทสโก้ โลตัส สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

130

WUM PA. 008 นาย วินัย นาคพันธ์

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งใหญ่ อ้าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

131

WUM BA. 016 นาง อนัญญา พุ่มอยู่

ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพประเภท FUNCTIONAL DRINKS ของผู้บริโภค ในอ้าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

132

WUM BA. 017 นางสาว พรปวีณ์ มีบุญ

การมีสว่ นร่วมในการบริหารของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ้ากัด

133

WUM BA. 018 นางสาว สายชล บุญค้า

ความพึงพอใจของสมาชิกที่มตี อ่ การให้บริการด้านเงินรับฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ้ากัด

134

WUM BA. 019 นางสาว ศุทธินี เสือเปรม

คุณภาพการบริหารจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ้ากัด

135

TOU NS. 001 อาจารย์ วรนิภา กรุงแก้ว

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพือ่ ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลในการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ

136 WUM ED.EA 021 นางพรทิพย์ เจริญพันธ์

การศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของผู้บริหารและครูโรงเรียนในสังกัดศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทักษิณด่านชัย

137

WUD BA. 012 นางสาว จินดา ทับทิมดี

กลยุทธ์การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเภทศาสนสถานในเขตภาคกลางของประเทศไทย

138

WUM BA. 020 นาง ชลิดา บุญเปลี่ยน

ประสิทธิภาพการท้างานของข้าราชการ โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี

139

WUD BA. 013 นางสาว ชัญญา ตันสกุล

การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการตามกรอบอาเซียนของสถานประกอบการเขตพืนที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน

140

WUD BA. 014 นาง อนัญญา บรรยงพิศุทธิ์

ความส้าเร็จของการประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพด้านโลจิสติกส์ในเขตกรุงเทพมหานคร

141

WUD BA. 015 นาย วุฒิชยั ระคะจันทร์

การพัฒนากลยุทธ์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในการประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้าเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

142

TWU PA. 005 ผศ.ดร. พภัสสรณ์ วรภัทร์ถริ ะกุล ธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จุดเริ่มต้นส้าคัญในการขับเคลื่อน ประเทศไทย 4.0

143

WUM BA. 021 นาย บุรินทร ยะสุพันธ์

ปัจจัยที่สง่ ผลกระทบในการบริหารจัดการของระบบบัญชี e-LAAS ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

144

WUM BA. 022 นางสาว อินทิรา สังข์ยงั

อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหาร ในอ้าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

145

OU PA. 001

นาย มานพ เหมพลชม

นโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร

146

OU PA. 002

นาย วรเทพ ไทยวงค์

การบริหารการพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

147

TWU PH. 004 นาง ฐาวรี ขันส้าโรง

148

OU BA. 004

คัมภีร์วธิ วี จิ ยั ทางการบริหารสาธารณสุขเชิงกลยุทย์ (ฉบับบย่อ)

นางสาว สุวรรณประภา เผือกนาโพธิ์ คุณลักษณะของน้ามันมะพร้าวที่มผี ลต่อการตัดสินใจซือของผู้บริโภค

149 WUM ED.CI 004 นางสาว มานิตา ยุคันธร

การพัฒนาแบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความส้าคัญ โดยใช้กระบวนการการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CIRC) ส้าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) จังหวัดเชียงราย

150

WUM PH. 012 นาง ปริศนา มีหินกอง

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตังใจเข้ารับบริการในคลินิกวัยทองมาตรฐาน ของสตรีวยั 45-59 ปีในจังหวัดสุพรรณบุรี

151

WUM PH. 013 นาง สุนิดา ตันสิริภัทร์

ปัจจัยที่มีผลต่อการมาฝากครรภ์ล่าช้าของหญิงตังครรภ์ที่มารับบริการคลินิกฝากครรภ์ ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ จังหวัดสุพรรณบุรี

152

WUM PH. 014 นาง นงนภา อรรถปรีชา

ปัจจัยที่มผี ลต่อการเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ30-60ปี จังหวัดสุพรรณบุรี

153

TWU PH. 005 รศ.ดร. สุรีย์ จันทรโมลี

การออกก้าลังกายผู้สงู อายุกลุ่มติดสังคม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

154

TWU ED.CI 011 ผศ.ดร. สุภาพร แพรวพนิต

การศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองไผ่ สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

155

TWU ED.CI 012 ดร. นภาภรณ์ ธัญญา

พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาและองค์ประกอบของทีมงานที่มปี ระสิทธิภาพในสถานศึกษา

156

TWU ED.CI 013 ดร. นภาภรณ์ ธัญญา

การศึกษาปัจจัยที่สง่ ผลต่อการด้าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

กำรประชุมวิชำกำรและนำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติ ครัง้ ที่ 12
วันเสำร์ที่ 7 – วันอำทิตย์ที่ 8 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 ณ อำคำรคณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเวสเทิรน์ (เวลำ 08.30 - 17.00 น.)
ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ชื่อบทควำม

157

WUM LL. 003 พระมหา วิชาญ ธีรพรปัญญา

ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาคดีปกครองของประเทศไทย

158

WUD BA. 016 นาย ศิวชั โชติกจิ นุสรณ์

คุณภาพชีวติ ในการท้างานที่มคี วามสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพในการท้างาน

159 WUD ED.EA 007 นางนัฐฐยา พิพัฒน์นราธร

การบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ

160 WUD ED.EA 008 นาย อดิศร ธิชา่ งทอง

รูปแบบกลยุทธ์การบริหารอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์

161

WUD PA. 002 นางสาว รุ่งทิพย์ สุวรรณสถิตย์

การส่งเสริมและการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงมโนราห์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช

162

WUD PA. 003 นาย ปิยะชาติ ศิริปะชะนะ

บทบาทส้านักงานวัฒนธรรมจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยต่อการจัดการภูมปิ ัญญาท้องถิ่นหนังตะลุง

163

WUD PA. 004 นาย วรเชษฐ์ คงเสน

การบริหารการให้บริการผู้โดยสารในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

164

WUM BA. 023 นางสาว กัลยา เนือสีจนั

ความพึงพอใจที่มีตอ่ การให้บริการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทยศูนย์บริการพิษณุโลก

165

TWU PA. 006 นาย ภูวนัย เพ็ชรไปร่

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท

166

WUM PA. 009 นาย นรินทร์ ขัตติวงค์

ความไม่สมดุลของนโยบายการจัดสรรรายได้ของรัฐบาลและการแก้ปญ
ั หาในการจัดบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา : เทศบาลนครแม่สอดและเทศบาลต้าบลท่าสายลวด

167

WUM PA. 010 นาย ภาณุภัตริย์ สูรยเสนีย์

แรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของพนักงานเทศบาลต้าบลแม่ระมาด อ้าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

168

WUM LL. 004 นาย ธวัชชัย จอมจันทร์

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต้าบล : กรณีศึกษา การจัดการขยะขององค์การบริหารบริหารส่วนต้าบล ในจังหวัดตาก

169

TWU DS. 010 นางสาว จตุพร จันทรานนท์

ผลของการฟอกสีฟันทางด้านลินด้วยไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ 40 ในห้องปฏิบัตกิ าร

170 WUM ED.EA 022 นางสาว อรพรรณ พานแก้ว

ศักยภาพการปฏิบตั ิงานของครูในศตวรรษที่ 21 ในอ้าเภอบางน้าเปรียว สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

171

TWU DS. 011 ทันตแพทย์หญิง ศิริรัตน์ ชันศิริ

การจัดการรอยโรคปากอักเสบเหตุฟันเทียม

172

TWU VM. 006 นางสาว มุกดาศจี มหากนก

การศึกษาย้อนหลังผลการตรวจคัดกรองโรคบรูเซลโลซิสด้วยวิธี Rose bengal test (RBT) ในแพะและแกะในพืนที่จังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรี

173

TWU VM. 007 นางสาว สุวภา น้อยจาก

การดือยาของเชือ Salmonella spp.

174

WUD PA. 005 นายแพทย์ สัญชัย ห่วงกิจ

สังคมผู้สงู อายุกบั การยกเลิกเข้าร่วมโครงการบัตรทองของโรงพยาบาลเอกชน

175 WUD ED.EA 009 นางสาว ราณี ชูขา้

จะจัดการศึกษาให้กา้ วทันโลกในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างไร

176

ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการของส้านักงานพาณิชย์จังหวัดก้าแพงเพชร กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอ้านวยความสะดวกทางการค้า เกี่ยวกับการคัดหนังสือรับรองของนิติบคุ คล

WUM BA. 024 นางสาว บุณยนุช ธนาโชติวตั

177 WUM ED.EA 023 นางสาว รัตนา แวงวรรณ

ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีตอ่ ที่มีตอ่ การจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต้าบลพรมสวรรค์ อ้าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

178

WUD BA. 017 นางสาว สุภามาศ สนิทประชากร การซือสินค้าออนไลน์ประเภทอาหารสดของธุรกิจค้าปลีกของประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

179

WUM BA. 025 นางสาว ขนิษฐา แซ่กาว

180 WUM ED.EA 024 นางสาว นิชธาวัลย์ อินต๊ะ

การบริหารความเสี่ยงงานการเงินและการคลังขององค์การบริหารส่วนต้าบลและเทศบาล ในอ้าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ตามทัศนะของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์การบริหารส่วนต้าบลช่องแคบ อ้าเภอพบพระ จังหวัดตาก

181

WUM PH. 015 นางสาว วิจติ รา ศิลป์กาญจนมาลัยปัจจัยที่มผี ลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สงู อายุในชมรมผู้สงู อายุจงั หวัดกาญจนบุรี

182

WUM PH. 016 นาง จันทรา เหล่าบุญมา

การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเภทโรงพยาบาลเขมราฐ อ้าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

183

WUM PH. 017 นาง ธนสร ดอกไม้

ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อการปฏิบตั ิงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของบุคลากรสาธารณสุขในพืนที่เสีย่ งสูงจังหวัดอ้านาจเจริญ

184

WUM PH. 018 นางสาว รุ่งนภา ไกรษี

ปัจจัยที่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของหญิงตังครรภ์ อ้าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

185

WUM PH. 019 นาย ประสิทธิ์ คุณแสนใส

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ตอ่ การด้าเนินงานข้อมูลทันตสาธารณสุขในระบบ HEALTH DATA CENTER (HDC) ของทันตบุคลากรในจังหวัดอุบลราชธานี

186 WUM ED.EA 025 นางสาว เพลินจันทร์ ปฐมศิริกลุ สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
187 WUM ED.EA 026 นางสาว วิไลลักษณ์ อยู่ดี

ความพึงพอใจของที่มตี อ่ การใช้บริการห้องสมุดโรงเรียนวัดหนามแดง จังหวัดฉะเชิงเทรา

188

TWU LL. 002 นาย เกียรติกอ้ ง มูลเมือง

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์เชิงสมานฉันท์ในคดีอาญา

189

WUM BA. 026 นางสาว วิธวดี ชัยนิยม

การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเพือ่ วัยเกษียณอายุของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สังกัดเขตจังหวัดบุรีรัมย์

190

WUD BA. 018 นาย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพโซ่อปุ ทานอุตสาหกรรมโรงโม่บดและย่อยหิน

191

TOU ED.CI 001 นาง พัชรินทร์ ชมภูวเิ ศษ

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต้าบลกุดเลาะ อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ประจ้าปีงบประมาณ 2560

192 TWU ED.EA 001 ผศ.ดร. กฤษฎิ์ กิตติฐานัส

การประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมโรงเรียนสันติราษฎร์วทิ ยาลัย

193

การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้าใจและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการสอนอ่านแบบ ERICA ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด

OU ED.CI 006 นางสาว วสิตา นีระพันธ์

194 WUM ED.EA 027 นางสาว ชนัญธิดา อ่วมทร
195

OU PH. 002

ปัญหาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทองส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

ว่าที่ร้อยตรีหญิง ทิพธิวาภรณ์ สัญญารั
ปัจจัตยน์ที่มผี ลต่อคุณภาพชีวติ ของผู้ป่วยเบาหวานในเขตอ้าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจติ ร

กำรประชุมวิชำกำรและนำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติ ครัง้ ที่ 12
วันเสำร์ที่ 7 – วันอำทิตย์ที่ 8 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 ณ อำคำรคณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเวสเทิรน์ (เวลำ 08.30 - 17.00 น.)
ลำดับ
196

ชื่อ - สกุล
WUM BA. 027 นางสาว วาสนา เพ็ชรกรัด

ชื่อบทควำม
กลยุทธ์การจัดการด้านตลาดอิเล็กทรอนิกส์ของธุรกิจพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์กลุ่มเสือผ้าแฟชั่นในประเทศไทย

197 WUM ED.EA 028 นาย กชธนณัฐ ค้าอินทร์

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

198 WUM ED.EA 029 นาง นวรัตน์ ปัญญาธิ

ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มดอยอ่างขาง ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

199

OU BA. 005

นางสาว อรชา พรหมประสิทธิ์

การวิเคราะห์คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์น้ามะพร้าวพร้อมดื่มจ้าแนกตามกลุ่มผู้บริโภค

200

OU PH. 003

นางสาว ศิวพร พงษ์จนี

ปัจจัยทีม่ ีผลต่อพฤติกรรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาตอนต้น อ้าเภอโพธิป์ ระทับช้าง จังหวัดพิจิตร

201

TWU PH. 006 ว่าที่ร้อยตรี จักรพงษ์ สุขเจริญ

พฤติกรรมการใช้สารเคมีของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหมู่ท4ี่ บ้านโซ่ง ต้าบลสระยายโสม อ้าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

202 WUM ED.EA 030 นางสาว โสรยา กันเสือ

ปัจจัยทีม่ ีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการบริการงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส้านักงานการศึกษาประถมศึกษาก้าแพงเพชร เขต 1

203

WUD PA. 006 นาย วิชาญ ภิบาล

การบริหารงานองค์การภาครัฐ ยุคไทยแลนด์ 4.o

204

OU ED.CI 007 นางสาว อัจฉรา เจริญรูป

การพัฒนาชุดจ้าลองการกรองของหน่วยไต

205

TWU DS. 012 ทพ. วินัย ศิริจติ ร

12 สัญญาณอันตรายของการเกิดโรคในช่องปากปากคือประตูสู่สขุ ภาพ

206

WUM BA. 028 นางสาว ธัญวรัตน์ ปานอ้าพัน

ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานระดับปฏิบตั ิการในบริษทั กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี

207

WUD PA. 007 นางสาว พิมพ์พิชชา อ่อนณะนัย การปฏิรูปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นตามค้าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ : การสอบคัดเลือก

208

TWU PA. 007 รศ.ดร. สมิหรา จิตตลดากร

การจัดการสภาวะวิกฤตที่เกิดขึนในบริบททางการเมือง

209

WUM PH. 020 นาง ดวงใจ พูลงาม

ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในงานตามการรับรู้ของบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล จังหวัดอุบลราชธานี

210

WUM PH. 021 นาย อภิสท
ิ ธิ์ พูลงาม

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานของผู้อ้านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลจังหวัดอุบลราชธานี

211

WUM Eng. 005 นาย พงศ์ศักดิ์ ทองอนันต์

ปัจจัยที่มผี ลต่อการปฏิบัตงิ านกองช่างของเทศบาลในเขตต้าบลบ้านพรุอา้ เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

212

TWU PH. 007 รศ.ดร. พรสุข หุ่นนิรันดร์

ฆาตรกรเงียบ : การจมน้า

213

TWU PH. 008 นาย กล้าณรงค์ อินต๊ะวงค์

การศึกษาพฤติกรรมการใช้อปุ กรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลความปลอดภัยในการปฏิบัตงิ านของพนักงาน แผนกก่อสร้าง จังหวัดระยอง

214 WUM ED.EA 031 นาย ธนศักดิ์ จันทร์พรม

การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

215

OU NS. 002

216

5851010029 นางศิณัฐตา พุทธปวน

การบริหารการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมสิ ู่ความเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

217

5681010008 นางสาวสุกลั ยา โชคบ้ารุง

การเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียของการใช้โปรแกรม ERM ในการจัดการปัญหาการเลือกตังของส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง

นางสาว นุชจรินทร์ สุทธิวโรตมะกุลความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางสุขภาพ อิทธิพลของครอบครัวและกลุ่มเพือ่ น กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียน

218 รัฐประศาสนศาสตร์ นางสาวศิริพร นาทันริ

ภาวะผู้น้าที่สง่ ผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัตงิ านของบุคลากรส้านักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

219 รัฐประศาสนศาสตร์ นายสมปอง ช่วยเนียม

วิถชี ุมชนกับการแก้ไขปัญหาความยากจน กรณีศกึ ษากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเจ็นตก หมู่ที่ 4 ต้าบลต้านาน อ้าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

220 รัฐประศาสนศาสตร์ พลเอกวิชติ ยาทิพย์

การปฏิรูปกองทัพไทยตามแนวทางของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ

221

บริหารธุรกิจ

นายธนกฤต วงศ์มหาเศรษฐ์

พฤติกรรมการใช้สื่อโซเชียลของคนในอ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

222

บริหารธุรกิจ

นายธนกฤต วงศ์มหาเศรษฐ์

การเลือกใช้สื่อโฆษณา ของกลุ่มธุรกิจร้านอาหารในจังหวัดปทุมธานี

223

บริหารธุรกิจ

อาจารย์ปุณณรัตน์ ชนะสิทธิ์

การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าด่วนด้วยระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน

224

บริหารธุรกิจ

อาจารย์สมาน ศรีกรการ

Blockchain และความท้าทายที่จะเปลี่ยนบริบทของอุตสาหกรรมของโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน

225 รัฐประศาสนศาสตร์ พระสุวฒ
ั น์ มหังสา

บทบาทการบริหารงานพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ คณะจังหวัดกรุงเทพมหานคร

226 รัฐประศาสนศาสตร์ นายวโรดม ศิริสขุ

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านสื่อพืนบ้านไทย

227 รัฐประศาสนศาสตร์ นายชัยทัศน์ กรานเลิศ

ภาวะผู้น้าที่มผี ลต่อการพัฒนาพนักงานศุลกากรจังหวัดเชียงราย

228 รัฐประศาสนศาสตร์ นายอรรณพ อินทะสร้อย

ความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล

229 รัฐประศาสนศาสตร์ นายเสงี่ยม บุญมีฤทธิ์

แนวนโยบายและบทบาทของรัฐกับการส่งเสริมและพัฒนาสถาปัตยกรรมไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าและโดดเด่นเป็นสากล

230

หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารขององค์การบริหารส่วนต้าบล

บริหารธุรกิจ

ดร.นิพนธ์ ทาบุราญ

231 รัฐประศาสนศาสตร์ ดร.สรศักดิ์ สร้อยสนธิ์

การประเมินคุณภาพการให้บริการของส้านักงานที่ดนิ จังหวัดจันทบุรี

232 รัฐประศาสนศาสตร์ นางสาวนงนุช เหรียญงาม

ความเข้มแข็งของชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งบัว อ้าเภอก้าแพงแสน จังหวัดนครปฐม

233 รัฐประศาสนศาสตร์ นายสีโนน นุรังษี

ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของก้านันผู้ใหญ่บา้ นในการท้างานร่วมกับองค์การบริหารส่วนต้าบลมหาวัน อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก

234

การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส ส้านักงานเขตพืนทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

ศึกษาศาสตร์

นายสุพจน์ พรทิพย์กติ ติวงศ์

กำรประชุมวิชำกำรและนำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติ ครัง้ ที่ 12
วันเสำร์ที่ 7 – วันอำทิตย์ที่ 8 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 ณ อำคำรคณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเวสเทิรน์ (เวลำ 08.30 - 17.00 น.)
ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ชื่อบทควำม

235

ศึกษาศาสตร์

นายอภินันท์ ยังชัยสิริกลุ

ความสัมพันธ์การบริหารงานวิชาการกับการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ในสถานศึกษา สังกัดส้านักงานการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3

236

ศึกษาศาสตร์

นางพรทิพย์ บาลเพชร

ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการด้าเนินงานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต้าบล เหล่าใหญ่ อ้าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

237

ศึกษาศาสตร์

นางสาวกุลจิรา หัดไทย

ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ในกลุ่มโรงเรียนเมืองตาก สังกัดส้านักงานเขตพืนทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต1

238

ศึกษาศาสตร์

นางสาวชณัฐธัญนพ ธัญรัตน์ทวีลาภสมรรถนะของครูที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจติ ร เขต 1

239 รัฐประศาสนศาสตร์ นายนิวฒ
ั น์ เหล่าสุวรรณวัฒน์

การจัดการนักมวยสู่การเป็นแชมเปี้ยนโลก

240 รัฐประศาสนศาสตร์ นายรุ่งโรจน์ อนันต์นุกลุ

วัฒนธรรมการบริหารองค์การแบบจีน

241 รัฐประศาสนศาสตร์ นายครรชิต สกุลแก้ว

ขบวนการจิตอาสาต้นแบบการควบคุมโรคเรือนตามแนวพระราชด้าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 9

242 รัฐประศาสนศาสตร์ นายฐิตริ ัฐ เจริญสลุ

รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของทหารกองประจ้าการ สังกัดกองทัพเรือตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

243

ปัจจัยที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล

5855010047 นางศรัณยา ทองวิโรจน์

244 รัฐประศาสนศาสตร์ นางปนัดดา รักษาแก้ว

บทบาทและการสื่อสารทางการเมืองของพลต้ารวจเอกพงศพัศ พงษ์เจริญ : ศึกษาในช่วงเวลาปี พ.ศ. 2521-2560

245

พยาบาลศาสตร์ ผศ. มยุรี แก้วจันทร์

การประเมินภาวะสุขภาพ : ขันตอนแรกของกระบวนการพยาบาลที่ขา้ มไปไม่ได้

246

พยาบาลศาสตร์ สุภาภรณ์ ตันตินันทตระกูล

การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของชุมชน หลังภาวะวิกฤติน้ามันรั่วเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง

247

คณะสาธารณสุขศาสตร์

นายวิชาญ บุญค้า

พฤติกรรมการป้องกันโรคซิลโิ คซิสของพนักงานโรงโม่หินใน อ้าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

สารบัญ
ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้วิจัย
สภาพปัญหาและความคาดหวังของประชาชนต่อบริการด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนตาบลสะแกโพรง
อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

หน้า
1

คำนึง เชี้ยวสอน

การนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจการเงินของรัฐบาล
กรณีศึกษาประชาชนในเขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร

9

ธิติวรรณ พรมวัง

ความเข้มแข็งของชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งบัว
อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม

19

นงนุช เหรียญงำม

ความไม่สมดุลของนโยบายการจัดสรรรายได้ของรัฐบาลและการแก้ปัญหา
ในการจัดบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา :
เทศบาลนครแม่สอดและเทศบาลตาบลท่าสายลวด

26

นรินทร์ ขัตติวงค์

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตาบลแม่ระมาด
อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

35

ภำณุภัตริย์ สูรยเสนีย์

การมีส่วนร่วมของประชาคมหมู่บ้านในการดาเนินกิจการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลสบป่อง อาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วชิรำภรณ์ ทะนัน

44

สารบัญ
ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้วิจัย

หน้า

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่
อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

55

วินัย นำคพันธ์

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลอุโมงค์
อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน

60

ศิณัฐตำ พุทธปวน

ภาวะผู้นาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สานักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

69

ศิริพร นำทันริ

วิถีชุมชนกับการแก้ไขปัญหาความยากจน กรณีศึกษากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บ้านเจ็นตก หมู่ที่ 4 ตาบลตานาน อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

96

สมปอง ช่วยเนียม

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของกรมเจ้าท่าประจาท่าเรือราชวงศ์

114

สิบตำรวจตรีวัชรัศนิ์ บุณยำขุ

ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร
สังกัดกองพันทหารช่างที่ 401 พลพัฒนา 4 จังหวัดพัทลุง

120

สิบเอกธนชัย นพแก้ว

ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของกานันผู้ใหญ่บ้านในการทางานร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนตาบลมหาวัน อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
สีโนน นุรังสี

130

สารบัญ
ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้วิจัย

หน้า

ความพึงพอใจของครูต่อคุณภาพการให้บริการของสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุพรรณบุรี

139

สุภวัจน์ อุบลทัศนีย์

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการของสถานีขนส่งผู้โดยสาร
อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

150

สุวรำ แดงสมแก้ว

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตาบล :
กรณีศึกษา การจัดการขยะขององค์การบริหารบริหารส่วนตาบล ในจังหวัดตาก

160

ธวัชชัย จอมจันทร์

ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาคดีปกครองของประเทศไทย

172

พระมหำวิชำญ ธีรพรปัญญำ (ปญฺญำวชิโร)

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

183

หทัยชนก วงค์คำ

ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

195

อุทัย แข็งข้อ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกองช่าง
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ
จีระชัย พันธฤทธิ์
อำจำรย์กิตติศักดิ์ ฤำแรง
อำจำรย์ณัฐกฤษ น้อยก้อน
อำจำรย์วีระกร วันทอง
อำจำรย์จุฬำภรณ์ ม่วงดิษฐ์
อำจำรย์รติกำ โพธิ์ศรีทอง

204

สารบัญ
ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้วิจัย

หน้า

การศึกษาปัจจัยที่ดึงดูดให้แรงงานต่างชาติเข้ามาทางานในโครงการก่อสร้าง
ตาบลศาลายา จังหวัดนครปฐม

216

ณัฐพงษ์ พนำสันต์
ไพโรจน์ สุดตำซ้ำย

ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

227

นพดล เจริญเนตรกุล

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
พื้นที่ศกึ ษาเทศบาลตาบลควนเนียง อาเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

237

ประสพชัย ขุนชิตร

ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานกองช่างของเทศบาลในเขตตาบลบ้านพรุ
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

247

พงศ์ศักดิ์ ทองอนันต์

ปัจจัยที่มีต่อความปลอดภัยในงานก่อสร้าง กรณีศึกษา
เทศบาลตาบลโพธิ์ไชย อาเภอโคโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
ยุทธนำ สอนนำ

254

