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การนำเสนอผลงานวิจัย 
กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ  
5HS_O01 การพัฒนาเกมเซนเซอรเพ่ือใหความรูในการปฏิบัติตนเพ่ือปองกัน 

และบรรเทาอาการออฟฟศซินโดรม : กรณีศึกษากลุมงานขาราชการในจังหวัดชัยภูมิ 
รัชชานนท สุขะเกตุ และสิริลักษณ บริรักษ 

1 

5HS_O02 ความรูและการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการติดเชื้อบริเวณชองปากและใบหนา 
ที่มีสาเหตุจากฟนในผูปวยสูงอายุที่เปนเบาหวาน กรณีศึกษา: ผูสูงอายุในอำเภอนาทวี 
จังหวัดสงขลา 
อักษร พ่ึงวิรวัฒน และพิชัย วิทยากิตติพงษ 

9 

5HS_O03 การสรางรอยผุบนเนื้อฟนมนุษยจากแบบจำลองดวยเชื้อกอโรคในหองปฏิบัติการ 
ศุทธินี วิริยะสืบพงศ, รัชฎา ฉายจิต, ปรดา เพชรสุก  
และจันทรธิดา ภวภูตานนท ณ มหาสารคาม 

20 

5HS_O04 การศึกษาเปรียบเทียบปจจัยดานพฤติกรรม และความเครียดระหวาง 
กลุมท่ีมีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม และไมมีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม 
มัญชุกานต งามบุญฤทธิ์, มยุรี หอมสนิท, สุคนธา สิริ และสมบูรณ อินทลาภาพร 

32 

5HS_O05 ความสัมพันธระหวางอนามัยชองปากกับการรูคิดในผูสูงอายุ 
ที่มีภาวะการรูคิดบกพรองเล็กนอย ในอำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
รังสินี เตชวิทูรวงศ, เสมอจิต พิธพรชัยกุล และอังคณา เธียรมนตรี 

48 

5HS_O06 ความแข็งแรงยึดดึงระดับจุลภาคของการซอมแซมเรซินคอมโพสิต 
ดวยสารยึดติดที่แตกตางกัน 
อนุรัชนี อนุสสรราชกิจ, สุชาต ิวงศขันตี และรัชฎา ฉายจิต 

59 

5HS_O07 การรับรูทักษะศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร  
มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
ทศา ชัยวรรณวรรต, สุกัญญา เกิดสุข, อำพร ชุมสิงห, อุไรวรรณ สารัง,  
ณัฏฐนรี สีหะวงษ, สุทธิกานต ประภาสัย, กุลสตรี โสสะดา, จุฑามาศ วังคะฮาต,  
ชฎาภรณ คำเสนา และชลิตา ทองพันชั่ง 

68 
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5HS_O08 ผลของโปรแกรมการใหสุขศึกษาเพื่อปองกันภาวะสมองเสื่อมโดยประยุกตใช 
ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพในผูสูงอายุชุมชนบานนาคำ  
ตำบลขามใหญ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
พัชราภรณ อนุพันธ, พรรณงาม วรรณพฤกษ และจินตนา เด่นสันติกุล 

80 

5HS_O09 ผลของสารละลายโครงรางสังเคราะหชนิดไฮดรอกซ่ีอะพาไทตสามมิติ 
ตอเซลลปฐมภูมิกระดูกมนุษย 
สุนทรี บุญนาดี, อุทัยวรรณ อารยะตระกูลลิขิต, พูนศักดิ์ ภิเศก,  
ธิดารัตน อังวราวงศ และ จินตมัย สุวรรณประทีป 

90 

5HS_O10 ผลการเรียนรูดานพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมแหงวิชาชีพและทักษะการปฏิบัติการ
พยาบาลในวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ 1 
ชลลดา มีทอง, ธัญญาสิริ ธันยสวัสดิ์, วิไลพร โกศัลวิตร และพิสิทธ กันธทิพย 

102 

กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
5ST_O01 เว็บแอปพลิเคชันเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว หมูบานชาง จ.สุรินทร  

ผานเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง 
อัตพล คุณเลิศ 

111 

5ST_O02 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีการจำแนกการเกิดภาวะซึมเศรา  
กรณีศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในประเทศญี่ปุน 
สุธิดา มณีรัตนโชติ และสายชล สินสมบูรณทอง 

121 

5ST_O03 การพยากรณปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช 
วิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณและวิธีโครงขายประสาทเทียม 
จุฑารัตน ศรีชะบา และสายชล สินสมบูรณทอง 

131 

5ST_O04 ผลกระทบของการใชแหลงเมล็ดพันธุขาวที่แตกตางกันตอโซอุปทานขาวเปลือก 
ดานการใชทรัพยากรและตนทุนการผลิต 
วนิดา นกทอง และกุลภา โสรตัน 

140 

5ST_O05 การแพรกระจายของคลอโรฟลล เอ บริเวณแหลงเพาะเลี้ยงหอยแครงตำบลคลองโคน  
จังหวัดสมุทรสงคราม และตำบลบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี 
ตีรณรรถ ศรีสุนนท และชยารัตน ศรีสุนนท 

152 

5ST_O06 ฤทธิ์ตานเบาหวานของสารในกลุมทอรพีนอยดและอิริดอยดไกลโคไซด 
จากลำตนตดหมูตดหมา 
ศรินรัตน ฉัตรธีระนันท และกนกอร ระยานิล 

162 
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5ST_O07 การวิเคราะหสภาพปญหาและแนวทางแกไขระบบฐานขอมูลการประชุมวิชาการ 
และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
กฤติเดช ฉายจรุง, จิรวัฒน ตั้งวันเจริญ และสุเมธ สุภัทรจำเนียร 

173 

กลุมบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร  
5BU_O01 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย: 

กรณีศึกษาดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมอุตสาหกรรมบริการ 
วิวัฒนวงศ บุญหนุน และนัทชา โสภาพร 

184 

5BU_O02 ผลกระทบของปจจัยการบริหารจัดการความรูเรื่องรายงานทางการเงิน 
ตอประสิทธิผลการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษา  
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย 
นัยนปพร ปีทะ และสมใจ บุญหมื่นไวย 

192 

5BU_O03 ทัศนคติตอคุณภาพการบริการที่สงผลตอความจงรักภักดีของ 
ผูโดยสารสายการบินไทยแอรเอเชีย 
สันติพงศ จิโรจนกุลกิจ, องครักษ ธรรมวิหาร, และกฤษณ วิทวัสสำราญกุล 

202 

5BU_O04 ความตองการใชขอมูลทางบัญชีของผูบริหารธุรกิจใน 
เขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด (ระยอง) 
ชนิตา ศรีชื่น, กชกร ผ่องผาด, ธัญวรัตน ดำมาก และกาญจนา ผลาผล 

211 

5BU_O05 คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด 
(ระยอง) 
อรัชพร มีดี, กมลทิพย นอยอารมณ, มณธิการ สามิภักดิ์ และกาญจนา ผลาผล 

223 

5BU_O06 ผลกระทบของการจัดการความเสี่ยงในระบบ GFMIS ที่มีตอคุณภาพของงบการเงิน: 
กรณีศึกษาสวนราชการเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ศิริไพร สินประกอบ และอุษณา แจงคลอย 

234 

5BU_O07 การศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการซื้อเครื่องสำอางออนไลน 
กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
วารุณี เตชะคุณารักษ, มณฑา ทิพยสุมนทา, ยุพดี ทองโคตร,  
กนกกาญจน ศรีสุรินทร และไพรสุวรรณ คะณะพันธ 

243 

5BU_O08 ความรูความเขาใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของประชาชน 
ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
สิริมา บูรณกุศล, ธนาศักดิ์ ข่ายกระโทก และอัจฉรา ชินนิยมพาณิชย 

252 
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5BU_O09 กระบวนการตัดสินใจใชบริการธุรกิจจัดส่งอาหารในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ธนาศักดิ์ ข่ายกระโทก, สิริมา บูรณกุศล, อรุณ หงสทอง และศรัณย ตันวัฒนะพงษ 

263 

กลุมศึกษาศาสตร  
5ED_O01 โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุปจจัยคัดสรรที่สงผลตอประสิทธิผล 

ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รัชพล จอมไตรคุป, ศิกานต เพียรธัญญกรณ และ สวัสดิ์ โพธิวัฒน 

275 

5ED_O02 ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติ 20 ป 
(พ.ศ. 2560 – 2579) ในจังหวัดนครพนม 
วชิระ พลพิทักษ, ธวัชชัย ไพใหล และเพลินพิศ ธรรมรัตน 

288 

5ED_O03 ผลของการจัดการเรียนรูแบบเนนภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
อาทิตย เพชรี และสรณบดินทร ประสารทรัพย 

305 

5ED_O04 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาโลก ดาราศาสตรและอวกาศ  
หนวยธรณีพิบัติภัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  
โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู 5Es รวมกับบทเรียนออนไลน 
ทิพวดี ศิริวิริยานันท, เจริญวิชญ สมพงษธรรม, มล.จันทรกฤษณา ผลวิวัฒน, 
ชญานิธิ แบรตี้  และรัตนลกัษณ มณีรัตนโชติวงค 

316 

5ED_O05 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูภาษาไทย เรื่อง การเขียนเรื่องตามจินตนาการ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชแบบฝกทักษะ 
สุจิตรา พรมพินิจ, เจริญวิชญ สมพงษธรรม, สมบัติ มหารส, 
พรรณวดี เสงี่ยมศักดิ ์และลลินธร กิจจาธิการกุล 

326 

ED_O06 การพัฒนากิจกรรมทางภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยใชการจัดการเรียนรู 
แบบรวมมือสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
เพ็ญยุพา แยมศรี, อนุสรณ จันทรประทักษ และรัตติกาล สารกอง 

335 

5ED_O07 ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในยุคการศึกษา 4.0 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
ธีรศักดิ์ สารสมัคร, ไพรวัลย โคตรตะ และชวนคิด มะเสนะ 

348 
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5ED_O08 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู สาระทองถิ่น เรื่อง เกษตรพอเพียง  
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปที่ 5  
โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ CIPPA MODEL 
วาสนา โพธิ์ไทร, เจริญวิชญ สมพงษธรรม, วรรณกร ศรีรอด, บุลภรณ เทวอนรัมย, 
ศันสนีย บุญเฉลียว และไพรสุวรรณ คะณะพันธ 

359 

5ED_O09 การบริหารงานวิชาการดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ในยุคการศึกษา 4.0 
ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 
สุพรรษา แสงจันทรนวล, เกริกไกร แกวลวน และชวนคิด มะเสนะ 

368 

5ED_O10 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใชแบบฝกหัดรายกลุมในรายวิชากลศาสตรวิศวกรรม 
กนกกาญจน ศรีสุรินทร, อภินันทน มัณยานนท, วารุณี เตชะคุณารักษ  
และพิศิษฐ กันธทิพย 

380 

5ED_O11 การศึกษาผลการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศรายวิชาภาษาอังกฤษ  
หนวย  Me and My family ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  
ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมในการสอนแบบใชปญหาเปนฐาน  
(Problem-based learning) 
อรปรียา ดวงมะณี, ทองสุข วันแสน, อำไพ สวัสดิราช, วรรษิษฐา อัครธนวยมนต 
และชลิลลา บุษบงก 

389 

5ED_O12 การจัดประสบการณโดยใชคำคลองจองเพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษา 
ดานการพูดของเด็กปฐมวัย 
ภาณุวัฒน มุกดาหาร, นนทชนนปภพ ปาลินทร, ไพฑูรย มีกุศล  
และจันทรกฤษณา ผลวิวัฒน 

404 

5ED_O13 การศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนางานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 
ในศตวรรษท่ี 21 สังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 
สถิตย เทศาราช, เจริญวิชญ สมพงษธรรม, อมรทิพย เจริญผล, มัธยม เรืองแสน  
และปาริชาติ สุภิมารส 

411 

5ED_O14 การศึกษาผลการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ รายวิชาภาษาอังกฤษ   
หนวย Number ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนในสังกัด 
สำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 โดยใชบทเรียนการตูน 
ในการสอนแบบ Team Pair Solo (TPS) 
ศิริธร บุญศิริ, ทองสุข วันแสน, รุจิรา ศรียันต, คตศิลป์ อกอุ่น และวสันต หอมจันทร 

428 
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5ED_O15 การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของขาราชการครู  
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 
อัญชลี วงษขันธ, เกริกไกร แกวลวน และนเรศ ขันธะรี 

440 

5ED_O16 การศึกษาผลการเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ รายวิชาภาษาอังกฤษ 
หนวย What do you want to be? ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  
โดยใชชุดกิจกรรมการสอนแบบ CIPPA 
อารีรัตน มะณู, เจริญวิชญ สมพงษธรรม, สุรศักดิ์ หลาบมาลา และอมรทิพย เจริญผล 

450 

5ED_O17 ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
ในจังหวัดอุดรธานี 
วิไลลักษณ เกลี้ยงเกลา, เอกราช ดีนาง และนครชัย ชาญอุไร 

461 

5ED_O18 การศึกษาความคิดเห็นของผูปกครองเด็กปฐมวัยตอการเรียนการสอนของ 
โรงเรียนบานทาบอ จังหวัดอุบลราชธานี 
ปาริชาติ สุภิมารส, วสันต หอมจันทร, กฤติเดช ฉายจรุง, ไพรสุวรรณ คะณะพันธ 
และภรณี แกวลี 

472 

5ED_O19 การจัดประสบการณเลานิทานเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็กวัยอนุบาล 
โรงเรียนบานคอนอย อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
วรรษิษฐา อัครธนยวมนต, ไพรสุวรรณ คะณะพันธ และกฤติกรณ ศรีโสภา 

479 

5ED_O20 การพัฒนาทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวัย โดยใชคำคลองจองประกอบภาพ 
ระดับชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนบานโพนเมืองมะทัน อำเภอมวงสามสิบ  
จังหวัดอุบลราชธานี 
ไพรสุวรรณ คะณะพันธ, วสันต หอมจันทร, ปาริชาติ สุภิมารส,  
วรรษิษฐา อัครธนยวมนต และดรุณี คชพรหม 

489 

5ED_O21 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ทวีปยุโรป  
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชกระบวนการ GPAS 5 Steps 
รัฐพงษ ศิริวิริยานันท, เจริญวิชญ สมพงษธรรม, ปิยาณี สมบูรณทรัพย,  
รุจิรัตน บวรธรรมศักดิ์ และอำไพ สวัสดิราช 

496 
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5ED_O22 การศึกษาผลการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ เรื่อง Number  
โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ 2W3P ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 
วาริณี ไกรศรี, เจริญวิชญ สมพงษธรรม, อมรทิพย เจริญผล, ประภาศิลป์ ญาติเจริญ 
และบุลภรณ เทวอนรัมย 

506 

5ED_O23 การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือพัฒนาความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชนิทานเปนสื่อในการเรียนรู 
ปฏิญญา พั่วระยะ, เจริญวิชญ สมพงษธรรม, สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ  
และสุกานดา พันตาเอก 

520 

5ED_O24 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวยสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดลอม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนในกลุมเครือขายเมือง 2 ใน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  
โดยใชชุดกิจกรรมการสอนแบบ 5E 
ณัชกร สุวรรณหงษ, เจริญวิชญ สมพงษธรรม, สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์ 
และประภาศิลป์ ญาติเจริญ 

532 

5ED_O25 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 1 เรื่อง การบวกและการลบ โดยวิธีการสอนแบบรวมมือ 
สิริพร พุทธพันธ, เจริญวิชญ สมพงษธรรม, ประภาศิลป์ ญาติเจริญ  
และอำไพ สวัสดิราช 

542 

5ED_O26 การศึกษาผลการเรียนรูกลุมสาระวิทยาศาสตร เรื่อง ลม ฟา อากาศ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM) 
เพชรรัตน พูลเพิ่ม, เจริญวิชญ สมพงษธรรม, วิวัฒน เพชรศรี และชลิลลา บุษบงค 

550 

5ED_O27 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระภาษาตางประเทศ เรื่อง Animals  
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยใชชุดฝกทักษะภาษาอังกฤษประกอบการจัดการเรียนรู
แบบ BBL 
นิตยา แหวตะนะ, เจริญวิชญ สมพงษธรรม, สิริรัตน อินทรยู่, และสุกัญญา เกิดสุข 

559 

5ED_O28 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาการขาย 1 เรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
กำหนดชองทางการจัดจำหนายของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1  
โดยใชวิธีการสอนแบบซิปปา 
จิรัญญา สิงหทอง, เจริญวิชญ สมพงษธรรม, สุรศักดิ์ หลาบมาลา 
และรุจิรัตน บวรธรรมศักดิ์ 
 

569 
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5ED_O29 พฤติกรรมจิตอาสาและปจจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมจิตอาสาของ 
นักเรียนอาชีววิทยาลัยจุลมณีอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 
ธัญญาสิริ ธันยสวัสดิ์, กุหลาบ นวลสาย และชลลดา มีทอง 

579 

5ED_O30 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการสอนวิชาคณิตศาสตรและสถิติเบื้องตน 
โดยวิธีการเรียนออนไลนผานสื่อสังคมออนไลน YouTube 
จิรวัฒน ตั้งวันเจริญ, โอฬาร จรุงพรสวัสดิ์, อรุณ หงษทอง และกฤติเดช ฉายจรุง 

589 

กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
5SC_O01 คุณภาพการบริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม 

นารี คำมุงคุณ, ละมัย ร่มเย็น และชาติชัย อุดมกิจมงคล 
598 

5SC_O02 การมีสวนรวมในการจัดการปาชายเลนของชุมชนบานสหกรณ 1  
ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
วัชระ ใบยูซบ, ธีระนันท วิชัยดิษฐ และสุภัทรา บุญปญญโรจน 

610 

5SC_O04 คุณภาพชีวิตการทำงานที่สงผลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุน 
สังกัดโรงพยาบาลนครพนม 
กัญญา บุดดาจันทร, สามารถ อัยกร และชาติชัย อุดมกิจมงคล 

622 

5SC_O05 ปจจัยองคการที่มีผลตอความเหนื่อยลาทางการบิน  
กรณีศึกษา พนักงานตอนรับบนเครื่องบินสายการบินนอรวีเจียนแอรชัทเทิล 
ณัฒชิราธรณ นวลสม, ศศิรินทร แท่นทอง และกฤษณ วิทวัสสำราญกุล 

633 

5SC_O06 การอนุรักษและสืบสานประเพณีตักบาตรน้ำผึ้งชุมชนมอญบานหนองดู 
ตำบลบานเรือน อำเภอปาซาง จังหวัดลำพูน 
สิทธิศักดิ์ คำภู 

641 

5SC_O07 ความพึงพอใจตอการฝกอบรมหัวหนาพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน 
ดานความปลอดภัย กรณีศึกษา: บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
ปนัดดา ศรีแจ่ม, สุกัญญา หรูลักษณานนท และณัดดา ทิพยจันทา 

651 

5SC_O08 ความรูในการจัดการขยะมูลฝอยและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย 
ที่สงผลตอประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน 
ในเขตอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
ชนัญชิดา พิมสุคะ, สัญญาศรณ สวัสดิ์ไธสง และชาติชัย อุดมกิจมงคล 

658 
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5SC_O09 ภาวะผูนำเชิงพฤติกรรมที่สงผลตอการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ 
ของกำนันและผูใหญบานในเขตอำเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี 
ปภินวิช ศรีกุล, ชาติชัย อุดมกิจมงคล และจิตติ กิตติเลิศไพศาล 

672 

5SC_O10 การเปลี่ยนแปลงของเครือขายชุมชนที่ใชกระบวนการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ
โดยชุมชน กรณีศึกษาชุมชนรอบโรงไฟฟา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร 
พิศมัย นามพรม และมานะ นาคำ 

683 

5SC_O11 การรับรูขอมูลตอการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (GDPR) ของพนักงานบริการภาคพ้ืน 
กรณีศึกษาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
อาทิตติยา แสงจันทร และ ธงชัย จีระดิษฐ 

695 

5SC_O12 ปญหาการใชแบบฟอรมศาลคดีผูบริโภคศึกษากรณีแบบฟอรมศาล 
สำหรับการยื่นคำฟอง 
สุเมธ สุภัทรจำเนียร, สิริมา บูรณกุศล, กนกกาญจน ศรีสุรินทร และพิรมนต สอนดี 

706 

5SC_O13 ปญหาการเรียกรองคาสินไหมทดแทนในคดีแพงเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา   
ศึกษากรณี ผูตองรวมรับผิดทางแพงกับผูเยาวซึ่งกระทำความผิดอาญา  
สุเมธ สุภัทรจำเนียร, สิริมา บูรณกุศล, กนกกาญจน ศรีสุรินทร และพัชราภา ดินดำ 

717 

ภาคผนวก 
 


