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การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7  ประจ าปี 2563 
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
 
จัดท าโดย 
 มหาวิทยาลัยปทุมธานี และเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 
 
ปีท่ีพิมพ์ 
 กุมภาพันธ์  2563 
 
ที่ปรึกษา 
 ดร.ชนากานต์ ยืนยง  มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
 ผศ.ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง  วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 

รศ.ดร.วิภาส ทองสุทธิ์  วิทยาลัยนครราชสีมา 
นายธีรวัฒน์ บุญสม  ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
Jean-Pierre DESCURIEUX University of Applied Science Europe, Germany 
Dr.H.Muhammad Isman Jusuf Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia 
Prof.Dr.Saw Htay Myint Myanmar Creative University, Myanmar 
Dr.R.P.Banerjee   Eastern Institute for Integrated Learning in Management, India 
Ln MK Bashar PMJF  Cambrian Education Group, Bangladesh 
Dr.Tubagus Ahmad Darojat Perkumpulan Ahli & Dosen Republik Indonesia 
Prof.Puneet Gupta   ATMC Education Group, Australia 
Abdullah Zulkifli  Embassy of The Republic of Indonesia, Indonesia 
ผศ.ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ  สถานกงสุลแห่งสาธารณรัฐมอลโดวาประจ าราชอาณาจักรไทย 
รศ.ดร.วิสุทธิ์ วจิิตรพัชราภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ดร.คณกร สว่างเจริญ  มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ผศ.ดร.สมคิด ดวงจักร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 
ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ผศ.ดร.ตรึงตา แหลมสมุทร  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรด ิ 
ดร.วรัญ วงศ์ประชุม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี 
รศ.ดร.ธนิศร ยืนยง  มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
อาคม บุญปัญญา  มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
ผศ.ดร.นิธิมา ยืนยง  มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
ผศ.ดร.ไพลิน นุกูลกิจ  มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
รศ.ดร.จิราภรณ์ ขันทอง  มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
ผศ.ดร.วิบูลย์ พุ่มพูลสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
รศ.ดร.วรรณวิภา ไตลังคะ มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
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คณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยและประเมินบทความ 
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รศ.ดร.ธนาคม สุนทรชัยนาคแสง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
รศ.จริยวัฒน์ คมพยัคฆ์   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
รศ.ดร.พิมล เรียนวัฒนา   มหาวิทยาลัยรังสิต 
รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย   มหาวิทยาลัยบูรพา 
รศ.ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์     มหาวิทยาลัยธนบุรี      
รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์  มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
รศ.ดร.ธนู ฉุยฉาย   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
รศ.ดร.วีรยา ฉิมอ้อย   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
รศ.ดร.ปิติศานต์ กร้ ามาตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี    
รศ.ดร.วินัย วีระวัฒนานนท์  มหาวิทยาลัยปทุมธานี     
รศ.ดร.กฤษฎาวัฒนศักดิ์   วิทยาลัยนครราชสีมา     
รศ.ดร.ถวัลย์ ฤกษ์งาม มหาวิทยาลัยปทุมธานี  
รศ.ดร.มนัส จงสงวน มหาวิทยาลัยปทุมธานี  
ผศ.ดร.ชุติพล อู่ยายโสม   มหาวิทยาลัยธนบุรี 
ผศ.ดร.อารุญ เกตุสาคร   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ผศ.ดร.ไพลิน นุกูลกิจ   มหาวิทยาลัยปทุมธานี     
ผศ.ดร.วัฒนา ชยธวัช   มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
ดร.สุนทรี จีนธรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ดร.สราวุธ สายจันมา   วิทยาลัยนครราชสีมา 
ดร.พุฒิพงศ์ มากมาย   วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
ดร.กฤษดา เสือเอ่ียม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ดร.ณัฏฐ์ มากุล    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
ดร.พงษ์ศักดิ์ วิวัฒน์ โรจนกุล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ดร.ธนชนม์ กระจ่างศรี   มหาวิทยาลัยปทุมธานี  
ดร.พุฒิพงษ์ จรูญสิริพันธ์   มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
ดร.คณกร สว่างเจริญ   มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
ดร.วรัญ วงศ์ประชุม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   
ดร.พิชชานาถ เงินดี   วิทยาลัยนครราชสีมา     
ดร.สราวุธ สายจันมา   วิทยาลัยนครราชสีมา     
ดร.นฤนาท ยืนยง   มหาวิทยาลัยปทุมธานี     
ดร.ปณิธาน กระสังข์   มหาวิทยาลัยปทุมธานี   
ดร.อัครนันท์ อริยศรีพงษ์  มหาวิทยาลัยปทุมธานี     
ผศ.พลวิท บัวศรี   มหาวิทยาลัยปทุมธานี     
ดร.ขัตติยะ สามี   มหาวิทยาลัยปทุมธานี     
ดร.ลาภยศ ประสิทธิโศภิน  มหาวิทยาลัยปทุมธานี  
ดร.บุญเลิศ วงค์โพธิ์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี  
ดร.เพ็ญศร ีหงส์พานิช มหาวิทยาลัยปทุมธานี  

http://medsci.nmc.ac.th/th/aj_1.php
http://art.nmc.ac.th/th/aj_Art10.php
http://mt.nmc.ac.th/th/aj_4.php
http://mt.nmc.ac.th/th/aj_4.php
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ดร.วลัยนารี พรมลา   มหาวิทยาลัยปทุมธานี  
นต.หญิง ดร.สิริกาญจน์ กระจ่างโพธิ์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี  
ดร.ผุสดี ชูชีพ    มหาวิทยาลัยปทุมธานี  
ดร.อุษณีย์ เทพวรชัย   มหาวิทยาลัยปทุมธานี  
ดร.ละมัย มั่นคง    มหาวิทยาลัยปทุมธานี  
 

กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ศ.ดร.อุไรวรรณ ธนสถิตย์  มหาวิทยาลัยปทุมธานี     
ศ.ดร.บุญทัน ดอกไทสง   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
ศ.ดร.สุเทพ เชาวลิต   มหาวิทยาลัยรังสิต      
รศ.บัญชา วิทยอนันต์   วิทยาลัยนครราชสีมา     
รศ.ดร.ปธาน สุวรรณมงคล  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
รศ.ดร.อารง สุทธาศาสน์   มหาวิทยาลัยปทุมธานี     
รศ.ดร.กานดา ผรณเกียรติ์  มหาวิทยาลัยปทุมธานี     
รศ.ดร.วิทยา สุจริตธนารักษ์  มหาวิทยาลัยปทุมธานี     
รศ.ดร.นิเทศ ตินณะกุล   มหาวิทยาลัยปทุมธานี     
รศ.ดร.ธนากร ธนาธารชโูชติ  มหาวิทยาลัยปทุมธานี     
รศ.ดร.จิราภรณ์ ขันทอง   มหาวิทยาลัยปทุมธานี     
รศ.ดร.ภมร ขันธะหัตย์   มหาวิทยาลัยปทุมธานี     
รศ.มรว.วุฒิเลิศ เทวกุล   มหาวิทยาลัยปทุมธานี     
รศ.ดร.ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์  มหาวิทยาลัยปทุมธานี     
รศ.ดร.วิสุทธิ์ วจิิตรพัชราภรณ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     
รศ.ดร.อัจฉรา นิยมาภา   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     
รศ.ดร.ธนิศร ยืนยง   มหาวิทยาลัยปทุมธานี     
รศ.ดร.นิเทศ  ตินณะกุล   มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
รศ.ดร.ภมร  ขันธหัตถ์   มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
รศ.ดร.วรรณวิภา ไตลังคะ  มหาวิทยาลัยปทุมธานี   
รศ.ดร.สวงค์ เศวตวัฒนา   มหาวิทยาลัยปทุมธานี     
ผศ.ดร.พรชัย เลื่อนฉวี   มหาวิทยาลัยปทุมธานี     
ผศ.ดร.สมคิด ดวงจักร์   มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง    
ผศ.ดร.ชูชีพ เบียดนอก   มหาวิทยาลัยปทุมธานี     
ผศ.ดร.ธนกฤต โพธิ์เงิน   มหาวิทยาลัยปทุมธานี     
ผศ.ดร.เบญยาศิริ  งามสะอาด  มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
ผศ.อุทัย จันทรรัตนกานต์  มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
ผศ.ดร.สรายุทธ์ เศรษฐขจร  มหาวิทยาลัยปทุมธานี  
ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ                              มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ผศ.ดร.ช่อเพชร เบ้าเงิน    มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ผศ.ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด  มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
ผศ.ดร.ส าราญ บุญเจริญ   วิทยาลัยนครราชสีมา     
ผศ.ดร.วิบูลย์ พุ่มพูลสวัสดิ์  มหาวิทยาลัยปทุมธานี     

http://ba.nmc.ac.th/th/aj_ba2.php
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ผศ.ดร.อธิพงษ์ เพชรสุทธิ์  มหาวิทยาลัยปทุมธานี     
ผศ.ดร.วัสสิกา รุมาคม   มหาวิทยาลัยปทุมธานี     
ผศ.ดร.นาวิน  นิลแสงรัตน์      มหาวิทยาลัยปทุมธานี  
ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ ประสงค์สร้าง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   
ดร.สมบูรณ์ บูรศิริลักษณ์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    
ดร.สมาน ตั้งทองทวี   มหาวิทยาลัยปทุมธานี     
ดร.วชิราภรณ์ พวงจินดา   มหาวิทยาลัยปทุมธานี     
ดร.ปัทมา จรูญโรจน์ ณ อยุธยา  มหาวิทยาลัยปทุมธานี     
ดร.ดิเรก ธรรมารักษ์   มหาวิทยาลัยปทุมธานี     
ดร.วรรณี เบญจวัฒนาผล  มหาวิทยาลัยปทุมธานี     
ดร.สังเวียน เทพผา   มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
ดร.ธนพลอยสิริ สิริบรรพสพ  มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
ดร.นีรนาท  จุลเนียม มหาวิทยาลัยปทุมธานี  
ดร.ประสิทธิ์  มะลิสด มหาวิทยาลัยปทุมธานี  
ดร.ศิตชัย จีระธัญญาสกุล  มหาวิทยาลัยปทุมธานี     
 

คณะผู้จัดท ารูปเล่มผลงาน 
 ผศ.ดร.นิธิมา ยืนยง    

ผศ.ดร.ไพลิน นุกูลกิจ   
รศ.ดร.วรรณวิภา ไตลังคะ  
รศ.ดร.ธนากร ธนาธารชโูชติ   
ผศ.ดร.นฤนาท ยืนยง    
ผศ.ดร.อธิพงษ์ เพชรสุทธิ์ 
ผศ.ดร.ธนกฤต โพธิ์เงิน   
ดร.สังเวียน เทพผา    
ผศ.พลวิท บัวศรี 
Dr.Tubagus Ahmad Darojat 
Chayarnithsarr Khanijor 
Marina Nofeline Alfiani Darlia 
ดร.สุกัญญา หมู่เย็น    
ผศ.จันทิมา ก้อนทอง 
ผศ.ดร.คุณาพร โฉมจิตร   
ดร.ธนพลอยสิริ สิริบรรสพ 
คณิน คานิเยาว์     
จงกลกร สิงโต 
วราภรณ์ บุญญจักร 
สุนิสา คุรุวาณิชย์ 
เครือวัลย์ ขันติวงศ์ 

ออกแบบรูปเล่ม ดร.ศักดิ์นรินทร์ เสือสิทธิ์    
ผลงานฉบับเต็ม https://conf.ptu.ac.th/ 

https://conf.ptu.ac.th/


 
 

 5 

สารจากอธิการบดี มหาวทิยาลัยปทุมธานี 
 
การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์

เพ่ือเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ของคณาจารย์ นักวิชาการ 
นักศึกษา และบุคคลทั่วไป สู่สาธารณชนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการน าพาประเทศไทย 
เข้าสู่สังคมอัจฉริยะได้อย่างมั่นคง เข้มแข็ง และเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาประชาคมโลก 

การส่งเสริมให้เกิดการสร้างชุมชนฐานความรู้ที่เกิดจากผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ โดย
เปิดโอกาสให้มีเวทีน าเสนอ เผยแพร่ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ เพ่ือสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการ และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ พัฒนาต่อยอดไปสู่การเพ่ิมมูลค่าทางสังคม
และเศรษฐกิจได้ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้บุคคลที่สนใจได้ตระหนักถึงบทบาทและความส าคัญของการ
สร้างผลงานทางวิชาการ และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่มหาวิทยาลัย
ปทุมธานี และเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ได้จัดโครงการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจ าปี 2563 ขึ้น โดยรูปแบบของการประชุมในครั้งนี้ นอกจากการ
น าเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์แล้ว ยังมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “เศรษฐกิจและสังคม
ยั่งยืนด้วยการจัดการฐานความรู้และนวัตกรรม” ซึ่งเป็นหัวข้อเรื่องท่ีน่าสนใจอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน 
 ในนามของมหาวิทยาลัยปทุมธานี มีความยินดีและขอขอบคุณ คณะผู้จัดงานและคณะกรรมการ
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทุกท่าน ที่จัดการประชุมได้อย่างเรียบร้อยและสมบูรณ์ อันแสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพและอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของโครงการความร่วมมือในครั้งนี้ รวมถึงการมีผลงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์กับชุมชนสากลได้ในเชิงประจักษ์  

ท้ายนี้ขออวยพรให้คณะผู้จัดงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ประสบแต่ความสุ ข หวังอย่างยิ่งว่า
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จะได้รับความรู้และประโยชน์ที่สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง ประเทศชาติ 
และสังคมโลกต่อไป 
 

ดร.ชนากานต์ ยืนยง 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
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ค าน า 
มหาวิทยาลัยปทุมธานี ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งประกอบด้วย (1) ส านักงานการ

วิจัยแห่งชาติ (2) University of Applied Science Europe, Germany (3) Universitas Muhammadiyah 
Gorontalo, Indonesia (4) Myanmar Creative University, Myanmar (5) Eastern Institute for 
Integrated Learning in Management, India (6) Cambrian Education Group, Bangladesh                   
(7) Perkumpulan Ahli & Dosen Republik Indonesia (8) ATMC Education Group, Australia                 
(9) Embassy of The Republic of Indonesia, Indonesia (10) สถานกงสุลแห่งสาธารณรัฐมอลโดวา
ประจ าราชอาณาจักรไทย (11) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุร ี(12) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา (13) ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (14) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์โดย (ส านักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ)  (15) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (16) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 
(17) วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น และ (18) วิทยาลัยนครราชสีมา ได้จัดการประชุมวิชาการและการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจ าปี 2563 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เกิด
บรรยากาศทางวิชาการ งานวิจัย และงานสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคล
ทั่วไป ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ได้พบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้า ตลอดจนเป็น
เวทีให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่สังคม นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิด
ความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิจัยและนักวิชาการ ในการสร้างสรรค์ผลงานที่มุ่งแก้ไขปัญหา
และตอบสนองความต้องการของประชาคมโลก ที่ก าลังเกิดภาวะความขัดแย้งทางสังคม ภาวการณ์ชะลอตัว
ทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง โดยมีรายละเอียดผลงานดังปรากฏในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติฉบับนี้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มสาขาหลัก คือ กลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาศึกษาศาสตร์ กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกลุ่มสาขา
บริหารธุรกิจและการจัดการ 
 ท้ายนี้คณะกรรมการด าเนินโครงการจัดการประชุม ขอขอบคุณเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 
คณะที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้พิจารณาผลงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ที่ได้ให้เกียรติและ
เสียสละเวลาอันมีค่าร่วมจัดโครงการในครั้งนี้  ขอบคุณวิทยากรผู้ด าเนินรายการประจ าห้อง และผู้มีส่วน
สนับสนุนทุกท่านที่ท าให้งานส าเร็จลุล่วงด้วยดี หวังอย่างยิ่งว่าองค์ความรู้จากการประชุมวิชาการในครั้งนี้ จะ
เป็นประโยชน์ต่อผู้น าเสนอผลงาน ประเทศชาติ และประชาคมโลกสืบไป 

 
คณะกรรมการด าเนินงาน 
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 ละเอียด แจ่มจันทร์ และ มยุรา นพพรพันธุ์ 

 
 

ผลของโปรแกรมกายบริหารแบบไทยท่าฤษีดัดตนผ่านคิวอาร์โค้ดต่อความรู้และสุขภาพของ
ประชาชนชุมชนวัดหงส์ปทุมวาส จังหวัดปทุมธานี 

32 

 ดร.ธนวันต์ ศรีอมรรัตนกุล และ ผศ.สมพร จิตรัตนพร  
 

 

การปรับปรุงความเพ้ียนเชิงฮาร์มอนิกรวมของเครื่องขยายเสียงคลาสดี โดยใช้การมอดูเลต 
แบบซิกม่า-เดลต้า 

41 

 จิโรจน์  พรวัฒนา  
 

 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปฏิบัติในการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย อ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

54 

 ดร.ปณิธาน กระสังข์ 
 และ รศ.อุดม คมพยัคฆ์  

 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติในการดูแลสุขภาพ กับพฤติกรรมการออกก าลังกายของนักศึกษา
พยาบาล  มหาวิทยาลัยปทุมธานี 

60 

 ศุทธินี  แก้วคง และคณะ และเพ็ญนภา วิเชียร  
 

 

การพยากรณ์อุบัติเหตุงานก่อสร้างในประเทศไทย 66 
 โกสินทร์ชัย แผ่วไธสง 

 
 

ผลของการให้ความรู้ด้านสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานผ่านคิวอาร์โค้ดต่อความรู้และ 
ความพึงพอใจของผู้สูงอายุ ชุมชนบ้านฉาง อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 

75 

 ผศ.สมพร จิตรัตนพร  และ ดร.ธนวันต์ ศรีอมรรัตนกุล  
 

 

ความรู้ในการป้องกันอุบัติเหตุและพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุของผู้สูงอายุ หมู่ 4 ต าบลบางพูน  
อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 

86 

 จิตตวดี ผิวผุย และคณะ และสมหมาย หิรัญนุช  
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เครื่องยนต์ 

 
หน้า 

92 

 สุขใจ พรมประสานสุข, ทีปกร คุณาพรวิวัฒน์, สิริพร ลีถิรไพบูลย์, สุทธิพงศ์ เปรมทวีสุข 
และ วิกร ธนรัตฉัตร 

 

 

ความรู้และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี 100 
 จุฑาทิพย์ นามกอง และคณะ และ ทิวาพร ฟูเฟ่ือง 

 
 

ความรู้ ทัศนคติกับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน กรณีศึกษา: ชุมชนคลองเปรม
ประชากร ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี  

106 

 สกุลรัตน์ สุทธิประภา, กัญญาณัฐกล้าหา, เกวรี  พันธ์เพชร , มาริษา เจริญฤทธิ์,  
ณัฐธิดา บ ารุง และ รัชญา สายสะโร 
 

 

การพัฒนาและออกแบบเครื่องท าน้ าแข็งไฟฟ้าขนาดพกพา (120 วัตต์) 116 
 เจตพล ผางทุม, พินิจนันต์ สานุสันต์ และ ปรัชญาพร ดวงค า 

 
 

ผลของโปรแกรมการบริหารข้อไหล่แบบโยคะเพ่ือป้องกันและฟ้ืนฟูข้อไหล่ติดของผู้สูงอายุ  
บ้านพักคนชราหญิงติวานนท์ ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 

123 

 กุลธิดา เพ็งพวง และคณะ, พิลาส  สว่างสุนทรเวศย์ 
 

 

ประมาณการจ านวนผู้ติดเชื้อโรคไข้เลือดออกจากสภาพอากาศ : กรณีศึกษาจังหวัดตาก 131 
 วัฒนา ชยธวชั, เบญจรัตน์ พัฒนวิบูลย์ และ รุ่งตะวัน เมืองมูล 

 
 

พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางกะดี 2 
อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 

139 

 นัทยา สามารถ และคณะ และ ณิชชาภัทร ธนศิริรักษ์ 
 

 

วิเคราะห์การอบแห้งไม้ด้วยคลื่นไมโครเวฟ 146 
 ปุณยวีร์ ปฐมโฆษิตเสถียร , สุขใจ พรมประสานสุข  และ สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย 

 
 

ความรู้และพฤติกรรมการป้องกันการติดต่อโรคทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นวิทยาลัยแห่งหนึ่งใน
จังหวัดปทุมธานี 

154 

 ดรัณภพ สุวรรณราช และคณะ และ รัชนี หาญสมสกุล  
ความสัมพันธ์ระหว่างแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพกับการเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกของสตรีอายุ 30 – 60 ปี ต าบลหนองแวง อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 

160 

 ชัญณัชชา อินบุญเชิด  , พันธุ์ทิพย์ รามสูตร , ปริชญา อ่อนอุทัย, กวินทรา จิตราช,  
พรสิริ มั่นคง, ภรประภัส ผาใต้ และ ปิยะรัตน์ แหมทิ้ง 
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การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยปทุมธานีในการดูแลผู้สูงอายุในบ้าน 170 
 พรรณิการ์ สายทอง และคณะ และ อรทัย  โสมนรินทร์ 

 
 

การออกแบบจักรยานไฟฟ้าจากชิ้นส่วนที่ขึ้นรูปด้วยเครื่องพิมพ์ต้นแบบสามมิติแบบพอก 176 
 พนัส กายขุนทด, รัฐพล นุชอยู่, ผดุงศิลป์ พิทักษ์ และ ปรัชญาพร ดวงค า 

 
 

ผลของโปรแกรมการบริหารร่างกายแบบมณีเวท ต่อพิสัยการเคลื่อนไหวข้อไหล่และความปวด
เมือ่ยกล้ามเนื้อ ของชมรมผู้สูงอายุบ้านกระแชง ต าบลบ้านกระแชง อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
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 สุภาภรณ์ สุดบุญมา และคณะ , ดร.สิริกาญจน์ กระจ่างโพธิ์ 
 

 

การประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ของพนักงานโรงงานผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงแผนก 
ตีปลอกด้วยเทคนิค Rapid Entire Body Assessment (REBA) เพ่ือปรับปรุงสถานีงาน 

195 

 พสชนัน ศรีโพธิ์ทอง และศุภลักษณ์ วัดเพชร 
 

 

การศึกษาคุณสมบัติทางพลศาสตร์ของอาคารเรียนตามแบบมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ 
ในจังหวัดเชียงราย โดยการใช้แบบจ าลองทางไฟไนต์เอลิเมนต์ 

207 

 ธิดารัตน์  กลางศรี  , วิษณุ  เพชรทัศน์  , รุ่งอรุณ  จูชาวนา  , ปิยรัตน์ เปาเล้ง  ,  
สถาพร ลือรุ่งรัตน์วุฒิ  , อาคม บุญปัญญา   และ สุวัฒน์ ถิรเศรษฐ์   
 

 

การระลึกถึงความหลังต่อสัมพันธภาพในครอบครัวและความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ 222 
 มุทิตา ศิริเวช และ คณะ , สุภาพร  ปรารมย์ 

 
 

การปนเปื้อนของปรสิตในผักสดจากตลาด อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 231 
 เจริญชัย อึ๊งเจริญสุข, สุนันทา รัตนสุภา , ชวัลวิทย์ ลียะอนันต์ และ นลิตา สุภาพันธ์ 

 
 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง 241 
 ทศพร แมดเมือง และคณะ , ดร.ผุสดี ชูชีพ 

 
 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะซึมเศร้าในมารดาวัยรุ่นหลังคลอดในสถานบริการสาธารณสุข  
เขตอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 

248 

 อัษฎาวุฒิ โยธาสุภาพ , ณัฎฐา อุสัยนี  และ นฤมล คุ้มจะโรจน์ 
 

 

ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในบ้านของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนคณะ
ราษฎร์บ ารุงปทุมธานี และโรงเรียนสามโคก จังหวัดปทุมธานี 

259 

 กรรณิกา ประจงค์  และคณะ , ดร.อุษณีย์ เทพวรชัย 
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เครื่องทดสอบฟันเฟืองเพ่ือวิเคราะห์เศษการสึกหรอ 265 
 สนธินันท์ อินทสนธิ 

 
 

ผลของโปรแกรมการสอนการใช้ไม้เท้าช่วยเดิน (cane) ในผู้สูงอายุที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม  
ต าบลบางพูน อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 

271 

 กุลนรี ภัทรยุพานิช และคณะ , สมจิตร ชัยยะสมุทร 

 
 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ต าบลคลองกระจังอ าเภอศรีเทพ   
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

280 

 ภาคภูมิ อุณหเลขจิตร, สุธาทิพย์ จันทร์ค า, อารียา อินทรเพชร, ประพัชรีย์ สีดา และ  
รศ.วิไล กุศลวิศิษฐ์กุล 

 

 

ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยปทุมธานี 289 
 ลัดดาวัลย์บุญหมั่น และคณะ และ พัชรียา สีห์จักร 

 
 

อิทธิพลของความหนาแน่นภายในต่อความแข็งแกร่งส าหรับแรงกระแทกของวัสดุพีแอลเอและเอบี
เอสที่ขึ้นรูปด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติแบบพอก 

298 

 เปรมปัญญา มาลัยพิศ, อนุรักษ์ เจียกรัมย์, มนพร คุปตาสา และ ปรัชญาพร ดวงค า 

 
 

ความสัมพันธ์ของความรู้และความสามารถการใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน (cane) ต่ออัตราความเสี่ยงการ
เกิดพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุต าบลบางพูน อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 

306 

 ทัศรีย์ พรมพิม และคณะ และ พัฒนา ชวลิตศุภเศรณี 
 

 

การศึกษาการลัดวงจรในระบบไฟฟ้า 314 
 ณัฐพนธ์ ตรวจนอก, ยศศรุต นาคะเสถียร, ณฐพร ทองแพ และ พัชรีวรรณ โปร่งจิต 

 
 

การวิเคราะห์โครงการเพ่ือความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการลงทุนด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์
เอ็กซ์เซลล์ 

324 

 บัณฑิต พลแสน, วรวัฒน์ อนนัตเสนา และ ทวีศักดิ์ ศรีจันทร์อินทร์ 
 

 

การศึกษาภาวะซึมเศร้าในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนหอวังปทุมธานี 332 
 ปนัดดา ศรีหาโคตร และคณะ , ดร.ละมัย  มั่นคง 

 
 

ผลของโปรแกรมการออกก าลังกายที่มีต่อสุขสมรรถนะในวัยรุ่นที่มีภาวะน้ าหนักเกิน 337 
 วณิชชา ฉัตรกุล ณ อยุธยา 
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แนวทางการศึกษาค่าใช้จ่ายความปลอดภัยที่เหมาะสมของโครงการก่อสร้างงานอาคาร 348 
 ทองพูล ทาสีเพชร  , ธนชนม์ กระจ่างศรี  , อาคม บุญปัญญา   และ ศรีสุดา จันศิริ 

 
 

ผลของโปรแกรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุในบ้าน : กรณีศึกษา ต าบลบางพูน  อ าเภอเมือง  
จังหวัดปทุมธานี 

359 

 ถีรพัฒน์ ดีหมื่น และคณะ , สมบรูณ์ ขอสกุล 

 
 

การออกแบบและทดสอบเครื่องบดขวดพลาสติก 365 
 อนันตชัย ปุ๊กหมื่นไว , สิริพร ลีถิรไพบูลย์ , สุขใจ พรมประสานสุข, ปิติ พรมประสานสุข   

และ วิกร ธนรัตฉัตร  
 

 

ความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ต าบลหลักหก 1  จังหวัดปทุมธานี 

374 

 ณัฐสิทธิ์ พุทธา และคณะ , ดร.เพ็ญศรี  หงษ์พานิช 
 

 

สมรรถภาพทางกายของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง 382 
 วัชรินทร์ ถนัดไร่ , ฉัตรชณา เพริดพริ้ง และ ดร.อนุวัฒน์ ถืออยู่ 

 
 

การพัฒนาวุ้นเจลาตินส าเร็จรูปตรีสมอ 394 
 ฐาปกรณ์ ไตรยะวิภาค, ทักษ์ดนัย ทองค าดี, และ ไพรชา สุทนต์ 

 
 

ประสิทธิผลของโปรแกรมการแปรงฟันของเด็กวัยเรียนโรงเรียนเทศบาลต าบลบางกะดี 401 
 สกุลทิพย์ แก้วรุณา และคณะ, รัตนา มาฆะสวัสดิ์ 

 
 

สหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างพฤติกรรมสุขภาพกับผลการตรวจเลือด 408 
 วัฒนา ชยธวชั , เบญจรัตน์ พัฒนวิบูลย์ และ รุ่งตะวัน เมืองมูล 

 
 

คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการรถแท็กซี่  ในเขตกรุงเทพมหานคร 417 
 ดรุณี บุญสุทธิ์ 

 
 

การจัดการการตลาดธุรกิจเครื่องส าอางขายตรง 426 
 ศุลักขณา พงษ์ฉาย และ ดร.ศิตชัย จีระธัญญาสกุล 

 
 

การจัดการต้นทุนที่มีต่อประสิทธิผลการด าเนินธุรกิจ SMEs ในจังหวัดตาก 434 
 รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร , สิรินี ว่องวิไลรัตน์ , ศิริอมร กาวีระ  

และ เบญญาภา กันทะวงศ์วาร 
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พฤติกรรมการซื้อน้ าดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 446 
 ธาราเทพ  หนูหล่ า และ ดร.ศิตชัย จีระธัญญาสกุล 

 
 

ผลกระทบของการปรับตัวในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อความส าเร็จในงานของพนักงาน 
บริษัทผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูปแห่งหนึ่งในเชียงใหม่ 

454 

 วลัยลักษณ์ พันธุรี , รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร , กมลทิพย์  เหมือนสุวรรณ   
และ พรรณทิมา วรรณสุทธิ 
 

 

พฤติกรรมและกระบวนการตัดสินใจใช้บริการรีสอร์ท 466 
 ศิริพร โตแย้ม และ ดร.ศิตชัย จีระธัญญาสกุล  

 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับเทคโนโลยีและความน่าเชื่อถือกับความตั้งใจใช้เอฟคอมเมิร์ซของ
ผู้ใช้เฟสบุ๊คชาวไทยในอ าเภอเมืองจังหวัดตาก 

473 

 บัวพรรณ ค าเฉลา, รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร, วีรพงษ์ สุทาวัน และ คเณชาภรณ์ คชกุล 
 

 

ส่วนประสมการตลาดอาหารเสริมผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี 480 
 คณิต วัลยะเพ็ชร์ และ รศ. ดร.ธนากร ธนาธารชโูชติ 

 
 

ส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมการซื้อข้าวสารบรรจุถุงของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี 487 
 วิไล วณิชย์คูพลังกูร  และ รศ. ดร.ธนากร ธนาธารชโูชติ 

 
 

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันและวิธีก าหนดราคาของรายการระหว่าง
กิจการที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย 

494 

 วิศวัฒน์ วิลาวัลย ์, รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร  , ทิพาพร  มณฑาทิพย์ และ วิศวัฒน์ วิลาวัลย์   
 

 

ส่วนประสมการตลาดของผักอินทรีย์บ้านริมรู๊ฟท๊อปฟาร์ม กรุงเทพมหานคร 504 
 สาวิณี   นิลาพันธ์ และ รศ. ดร.ธนากร ธนาธารชโูชติ 

 
 

แนวทางความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจของโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

512 

 ดร.ธนัช ชินกฤษศิริ  , ดร. ศิตชัย จีระธัญญาสกุล และ รศ. ดร.ธนากร ธนาธารชูโชติ 
 

 

การศึกษาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตโดยชุมชนบ้านเพียงพอ อ าเภอพบพระ จังหวัด
ตาก 

520 

 กิตติศักดิ์ กลิ่นหมื่นไวย, รัฐนนัท์ พงศ์วิริทธิ์ธร, บัวพรรณ ค าเฉลา และ 
อชิรวิทย์ โชคโภคินพงษ์ 
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แรงจูงใจในการท างานของพนักงานฝ่ายบ ารุงรักษาระบบผลิตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส านักงานใหญ่ 534 
 ธีรพงษ์ เกสรบัว และ รศ. ดร.ธนากร ธนาธารชูโชติ 

 
 

การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคใน
จังหวัดตาก กรณีศึกษาผ้าทอย้อมสีธรรมชาติจังหวัดตาก 

542 

 เมธวีร์ จันทราทิพย์ 
 

 

การพัฒนาการตลาดวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดปทุมธานี 552 
 รศ. ดร.สวงค์ เสวตวัฒนา , ดร. ประพาภรณ์  จินาอินทร์   

และ รศ. ดร.ธนากร ธนาธารชูโชติ  
 

 

การศึกษาคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้มาใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
กรมชลประทาน 

561 

 พวงเพ็ชร์ ทองฤทธิ์ 
 

 

การตื่นรู้จากพลังสื่อ สู่ความเป็นมนุษย์ของบัณฑิตครูในอนาคต 569 
 ผศ.ดร.ศรุดา ชัยสุวรรณ 

 
 

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบโมเดลซิปปาที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ 

580 

 รศ. ดร.สวงค์ เสวตวัฒนา , ดร. ประพาภรณ์  จินาอินทร์   
และ รศ.ดร.ธนากร ธนาธารชโูชติ 

 

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนวัดบางพูน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

586 

 ปุริมปรัชญ์ ไพบูลย์สุข , ต้องชนะ มั่นบรรจง , กัลยารัตน์ นิยมสินธุ์  
และ นงลักษณ ์งามข า 

 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลต าบลบางกะดี  
อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 

595 

 ดร.สุกัญญา หมู่เย็น และ วีรนุช กาญจนพิบูลย์ล  
การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนสามโคก 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

601 

 ดร.คณิต สุขรัตน์ และ รศ. ดร.ทองหล่อ วงษ์อินทร์  
การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยคณะศึกษาศาสตร์ 
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 

612 

 ไพรินทร์  บุหลัน 
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ความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 

621 

 ดร.จรูญ บุญธรรม และ รศ. ดร.เอก เกิดเต็มภูมิ 
 

 

การศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนในอ าเภอเมือง  
จังหวัดปทุมธานี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 

632 

 ดร.ประสิทธิ์ มะลิสด และ ดร.อังกูล สมคะเนย์ 
 

 

การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบ ารุง) 645 
 ธนิตา ศุกรสุนธ์ 

 
 

การประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี 
เขต 1 

655 

 พัชรา จันทรัตน์, สุวนิดา อัญจิรเวโรจน์ และ สมโภชน์ อเนกสุข 

 
 

การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในอ าเภอ
เมือง จังหวัดปราจีนบุรี 

663 

 ดร.วาสนา ขัตติยวงษ์, สุวนิดา อัญจิรเวโรจน์ และ ปัญญา ศิริโชติ 
 

 

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในอ าเภอเมืองปทุมธานี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

670 

 เกียรติศักดิ์ สาสุทธิ์, นาวิน นลิแสงรัตน์ และ สุนีย์  สอนตระกูล 
 

 

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสภาพแวดล้อมด้านการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสามโคก 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

680 

 รศ.เกษิณี ผลประพฤติ , ดร.นรีนาท จุลเนียม และ รศ. ดร.เอก เกิดเต็มภูมิ 
 

 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านสื่อกลางและการโค้ช
เพ่ือการรู้คิดเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับครู ส าหรับนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย  
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 

691 

 กรรณิการ์ ทองรักษ์ 

 
 

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนโรงเรียนสามโคก 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

700 

 รศ.กรุณา ลิ้มประเสริฐ , ดร.นีรนาท จุลเนียม และ ดร.อังกูล สมคะเนย์ 
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การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเอกชนในระดับประถมศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี เขต  2 

713 

 ดร.ธนพลอยสิริ สิริบรรสพ , ดร.วรวุฒิ จิรสุจริตธรรม และ ปัญญา ศิริโชติ  
ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานโรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง  
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

723 

 ดร.วรวุฒิ จิรสุจริตธรรม , ดร.ธนพลอยสิริ สิริบรรสพ และ สุนีย์ สอนตระกูล  
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 

731 

 ผศ. ดร.อธิพงษ์  เพชรสุทธิ์ , พิสิษฐ อ้นมา และ รัชนี แจ่มใส  
ลักษณะงานและบรรยากาศองค์การที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะของศึกษานิเทศก์  
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ภาคกลาง 

741 

 รศ. ดร.ปรียาพรวงศ์อนุตรโรจน์ และ นาวิน นิลแสงรัตน์  
ทักษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนในอ าเภอเมืองปทุมธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 

756 

 รศ.ธีรศักดิ์ อินทรมาตย์ , พัชรี โพธิ์เลิศ และ สมโภชน์ อเนกสุข  
การพัฒนาสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

765 

 นาวิน นิลแสงรัตน์ และ รศ. ดร.ปรียาพรวงศ์อนุตรโรจน์ 
 

 

รูปแบบการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร 774 
 ภารุจีร์  ก าแหง , ผศ. ดร.สรายุทธ์ เศรษฐขจร และ รศ. ดร.วิชาญ สาคุณ 

 
 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดบริการสวัสดิการสังคมของเทศบาลต าบลบางพูน  
อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 

791 

 อุทัย จันทรรัตนกานต์, ผศ. ดร.อธิพงษ์ เพชรสุทธิ์ และ พิสิษฐ อ้นมา  
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง อ าเภอ
สามโคก จังหวัดปทุมธานี 

809 

 ผศ. ดร.อธิพงษ์ เพชรสุทธิ์, พิสิษฐ อ้นมา และ พิเชษฐ์ ภู่เฉลิมตระกูล 

 
 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัฒนพฤกษา นนทบุรี  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

823 

 ศักดิ์ดา เกิดการ 

 
 

ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โรงเรียนบางไทรวิทยา  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 

832 

 รัชนี แจ่มใส และ ศักดิ์ดา เกิดการ  
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การพัฒนาหนังสืออิเลกทรอนิกส์ ชุด ความปรองดอง สมานฉันท์ และการมีวินัยในตัวเอง 
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

841 

 รศ.ดร.อภิชา แดงจ ารูญ และ วิชุดาภรณ์ วิทักษบุตร 
 

 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความมั่นคงทางพุทธศาสนากับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
กรณีศึกษา ชุมชนทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม 

848 

 รศ. ดร.ภิรมย์ จั่นถาวร และ ดร.ศุภภัค วิศาลเวชกิจ 

 
 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

856 

 พ.ต.ท.จุมพล สังขะเกตุ และ กาญจนา สักดิวงศ์ 
 

 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผู้น าของผู้น าท้องถิ่นในอ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 865 
 วินัฏศรา รักษาชาติ , ผศ.จันทิมา ก้อนทอง  และ ผศ.ดร.ธนกฤต โพธิ์เงิน 

 

 

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการร้องขอล้มละลายของบุคคลธรรมดาภายใต้พระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พุทธศักราช 2483 

875 

 ดร. ฐปณวัชร์ สระสม 

 
 

การเพ่ิมขีดความสามารถชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองขาม อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 

883 

 ดร.อภิชิต  ดวงธิสาร 

 
 

บทบาทภาคเอกชนต่อการเมืองท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี 896 
 ร้อยต ารวจตรี ดร.ประจักษ์ ขุราษี และ นิยม เที่ยงสุข 

 
 

การพัฒนารูปแบบห้องปฏิบัติการทางสังคม (Social LAB) ในประเด็นผู้สูงอายุและผู้พิการ 906 
 ผศ.ดร.ชูชีพ เบียดนอก 

 
 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี 

913 

 รศ. ดร.นิเทศ ตินณะกุล, วรพร แพทอง, ผศ. ดร.ธนกฤต โพธิ์เงิน  
และ ผศ.ดร.ธนิศร ยืนยง 

 

 

กฎหมายกับเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี 923 
 พีรพล สิมมา , จุฑารัตน์ กันทอง  และ ปานใจ ยกกลิ่น  
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การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 

931 

 พันโทอเนก คงขุนทด และ สมชาย โพธิ์รักษา 

 
 

การน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดสระเกศ  
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 

941 

 พระมหาสุรสิทธิ์  ไชยสังกา และ ผศ. ดร.ธนกฤต โพธิ์เงิน 

 
 

ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการส่งเสริมพระพุทธศาสนาของเทศบาลต าบลใน อ าเภอวัดสิงห์  
จังหวัดชัยนาท 

950 

 พระมหาศิริ ทองหล่อ และ ผศ. ดร.ธนกฤต โพธิ์เงิน 

 
 

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของอ าเภอปากท่อ จังหวัด
ราชบุรี 

960 

 พ.ต.ท.หญิงนิธินันท์ ชารีชุม และ ลลิตา แช่มลออ 
 

 

ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปทุมธานี 

970 

 พ.ต.ท.หญิง เพลิน หนูเล็ก และ นรีภัสร์  เชื้อสิงห์ 
 

 

วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท  979 
 ผศ. ดร.ธนกฤต  โพธิ์เงิน, พระมหาฐิติวัชร์ ปุญญ์หิรัณญ์ และ ธนภัทร  อินทรีย์ 

 
 

พระเครื่องกับการเมือง : ประดิษฐกรรมทางศาสนาที่สื่อนัยยะทางการเมือง 988 
 ดร.ธีร์ธวชั นุกูลกิจ, ผศ.นรพัชร เสาธงทอง , ผศ.อิสรัมภ์ ศรียิ่งยงค์  

และ Prof.Dr.Saw Htay Myint 

 

 

นัยนะแฝงทางการเมืองที่ปรากฏอยู่ในทศชาติชาดก 997 
 ผศ.นรพัชร เสาธงทอง, ผศ.อิสรัมภ์ ศรียิ่งยงค์ , Prof.Dr.Saw Htay Myint  

และภาณุมาศ ไชยเชษฐ์ 
 

 

กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการในศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 1006 
 กาบแก้ว ปัญญาไทย , นวภัทร  โตสุวรรณ์  และ จาตุรงค์  สุทาวัน 

 
 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 1014 
 ดร.ดิเรก ธรรมารักษ์ 
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ความเครียดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจจราจรสถานีต ารวจภูธรคลองหลวง  
จังหวัดปทุมธานี 

1021 

 ร้อยต ารวจเอกสิงหา เฟื่องแก้ว 
 

 

สมรรถนะนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคศตวรรษที่ 21 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
ปทุมธานี 

1031 

 ผศ. ดร.เบญยาศิริ งามสะอาด และ ธัญญ์ธัชวรรณ พุกโหมด 

 
 

บทบาทของหัวหน้าครอบครัวในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตอ าเภอลาดหลุมแก้ว  
จังหวัดปทุมธานี 

1040 

 ดร.ทัชเชษฐ์ นิยมสุข 

 
 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ
สถานีต ารวจเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

1047 

 พันต ารวจเอกวสันต์ สิงห์ดา 

 
 

ธรรมาภิบาลกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจนครบาลลุมพินี 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

1059 

 พันต ารวจเอกหญิงนภัสวรรณ  พุทธา 

 
 

ปัญหาการใช้คืนเงินกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 1072 
 ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.ศิวัช นุกูลกิจ 

 
 

ปัญหาการปฏิเสธเจ้าพนักงานในการตรวจวัดปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือ สิ่งมึนเมา 1080 
 ผศ.วัชรินทร์ เหรียญหล่อ 

 
 

ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พุทธศักราช 2559 1085 
 ชุติกาญจน์ สายอุตส่าห์ 

 
 

แนวทางการจัดการความขัดแย้งชุมชน จังหวัดราชบุรี 1094 
 ศลิษา จันทร์วรรณ์ และ ผศ. ดร.สมคิด ดวงจักร 

 
 

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้พื้นที่หรือทางสาธารณประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1102 

 เกษม ปารมีศิลป์ขจร และ ดร.สังเวียน เทพผา 
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มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งก่อนฟ้องคดี 1109 
 ธนทร ผดุงธิติฐ์ และ ดร.สังเวยีน เทพผา 

 
 

ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน : กรณีหมวดการทางศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรี 1120 
 ดร.สุรพงษ์ รุ่งวารินทร์ 

 
 

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการส ารองจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นของผู้ประสบภัยจากรถ 1126 
 ธิดารัตน์ บุญมาก และ ดร.สังเวียน เทพผา 

 
 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดบริการสวัสดิการสังคมของเทศบาลต าบลระแหง   
อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

1132 

 รศ. ดร.ภมร ขันธหัตถ์, อัมพรรัตน์ สุขส าราญ, ผศ. ดร.ธนิศร ยืนยง 
และ อัจฉรา นพช านาญ 

 

แนวทางการจัดให้มีกฎหมายเพ่ือการจัดตั้งศาลวินัยและปกครองสงฆ์ 1141 
 ประมาณเลิศ อัจฉริยปัญญากุล และ ดร.สังเวียน เทพผา 

 
 

หลักนิติธรรมในการบังคับใช้กฎหมายของกองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 

1152 

 มนัสนันท์ สังข์ไทย, บรรจง วงค์สุนะ และ ฐิติมา มั่นคง 

 
 

ปัญหาการสละสมณเพศของพระภิกษุสงฆ์ซึ่งต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา 1160 
 พระครูสังฆรักษ์ สามารถ สุจิณโณ และ ดร.สังเวียน เทพผา 

 
 

การส่งข้อความที่ผู้รับไม่ได้ร้องขอผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ศึกษากรณีความรับผิดทางแพ่ง 1167 
 พระชาญณรงค์ ประเสริฐศรี และ ดร.สังเวียน เทพผา 

 
 

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิ์ให้ชุมชนอยู่อาศัยบนที่ดินของรัฐ 1175 
 ภูริภัทร  สมมาตย์ และ ดร.สังเวียน เทพผา 

 
 

แนวทางการพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครอง 1183 
 องอาจ รังศรีศักดิ์ และ ดร.สังเวียน เทพผา 

 
 

มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันการบุกรุกท่ีดินของรัฐ 1191 
 จันทร์สม จันทร์อินทร์ และ ดร.สังเวียน เทพผา 

 
 

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการกระท าความผิดต่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 1200 
 วิฃาญ  จันทร์อินทร์ และ ดร.สังเวียน เทพผา  



 
 

 20 

สารบัญ 
 

 
หน้า 

แนวทางการการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1209 
 อัมพร กลางพิมาย และ ผศ. ดร.สมคิด ดวงจักร 

 
 

การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในเทศบาลต าบลบางแพ อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี 1217 
 วิมลมาศ เปี่ยมสมบูรณ์ และ ผศ. ดร.เบญยาศิริ งามสะอาด 

 
 

บทบาทของเทศบาลเมืองราชบุรีต่อการพัฒนาการเกษตรจังหวัดราชบุรี 1228 
 เบญญารัศม์ ศุภางพงศ์งามสิริ และ ผศ.ดร.เบญยาศิริ งามสอาด 

 
 

ปัญหาการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดท าร่างกฎหมาย 1238 
 ผศ.ชลัช วงษ์วิฑิต 

 
 

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการรับฟังพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ในคดีอาญา 1248 
 เจษฎา ค ารินทร์ และ ดร.สังเวียน เทพผา 

 
 

มาตรการทางกฎหมายเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของโรงงานอุตสาหกรรมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1257 

 เจษฎา ค ารินทร์ และ ดร.สังเวียน เทพผา 

 
 

มาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาผู้เสียหายที่เป็นเหยื่ออาชญากรรมซึ่งได้รับผลกระทบความไม่
สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

1266 

 เจษฎา ค ารินทร์ และ ดร.สังเวียน เทพผา 

 
 

ปัญหาการกระท าความผิดโดยใช้อาวุธปืน สิ่งเทียมอาวุธปืนกับความรับผิดทางอาญา 1274 
 พ.ต.ท.วิชัย  แตงประวัติ และ ดร.สังเวียน เทพผา 

 
 

มาตรการทางกฎหมายในการเพ่ิมโทษผู้ขับข่ีรถขณะเมาสุรา หรือของเมาอย่างอ่ืน ตาม 
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 

1283 

 ดร.สังเวียน เทพผา 

 
 

ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการจัดสวัสดิการสังคม
ที่จัดท าโดยชุมชนในระบบสังคมสวัสดิการของประเทศไทย 

1293 

 โกจนาท เข็มท้าว  และ สุวนัย ทะค าสอน 

 
 

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติคดีอาญาโดยน ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
มาใช้ในประเทศไทย 

1303 

 ผศ. ดร.พรชัย เลื่อนฉวี และ โอภาส อุปรี  
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ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานบริการ 1312 
 ดร.วชิราภรณ์ พวงจินดา และ ส ารวย เกษกุล 

 
 

การตรวจสอบค้นหาความจริงในคดีอาญา 1321 
 ดร.สมาน ตั้งทองทวี และ ชัชชัย  ยุระพันธุ์ 

 
 

ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการจัดสวัสดิการสังคม
ที่จัดท าโดยชุมชนในระบบสังคมสวัสดิการของประเทศไทย 

1328 

 นฤนาท รัตนโชติวงศ์สกุล และ ชวิน ค าบุญเรือง 
 

 

ความพร้อมในการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นเทศบาลต าบล  
กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนต าบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม 

1336 

 กรีฑา  พยัพพฤกษ์ และ ดร.ม.ล.ปริญญา จรูญโรจน์ 
 

 

 


