
ลําดับท่ี เลขทะเบียน เลขเรียกหนังสือ ชื่อผูแตง ชื่อเรื่อง เลมท่ี/ฉบับท่ี

1 28331 วพ LB2362 ส373 ก6 สลิล ทับเมี่ยง
การนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดการเรียนการสอน
ระดับประถมศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ

 ฉ.3

2 28355 วพ LB1585.5.T5 ข264 ห5 ขวัญดาว ปนเนียม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนการ
สอนในทรรศนะของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชะอํา
 อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

 ฉ.3

3 28410 วพ  HG8051 ห136 ท6 หทัยพร สุริวงค
ทัศนคติของผูเอาประกันชีวิตตอสวนประสมทาง
การตลาดของบริษัทประกันชีวิตในอําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ

 ฉ.3

4 28361 วพ T58.8 ม377 ค6 2554 มัลลิกา เจริญสาร

ความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารเพ่ือการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบาน
หัวหิน (ประชาธิปถัมภ) สังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ

 ฉ.3

5 28364 วพ LB2341 ว255 ค2 วรรณภร ตรีอัมพร

ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา
กับการจัดการความรู ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ 
เขต 1

 ฉ.3

6 28388 วพ LB1779  ส191 ก6
การปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของครูใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอตะก่ัวปา จังหวัดพังงา

 ฉ.3

รายชื่อหนังสือวิทยานิพนธ



7 28367 วพ BJ1185 ว666 ก6 วิมลพรรณ รักทอง
การศึกษาจริยธรรมของนักเรียนช้ันมัธยมตอนปลายตาม
ทัศนคติของผูปกครองในเขตอําเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ

 ฉ.3

8 28391 วพ LB2371 อ545 ค2 อับดุลอาซีร ยาหมาย

ความพรอมของครูในการจัดการเรียนรูตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาพังงา

 ฉ.3

9 28521 วพ LB2822.5 พ598 ค2 พาณิภัค สุขศิริ
พฤติกรรมการเปดรับขาวสารและความคิดเห็นตอส่ือ
โฆษณาทางโทรศัพทมือถือของพนักงานธนาคารออมสิน
 สํานักงานใหญ

 ฉ.3

10 28515 วพ G155.T5 ช134 ก6 ชนนาง ศรีสุวรรณ
การประเมินโครงการสงเสริมการทองเที่ยวของเทศบาล
เมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

 ฉ.3

11 28125 วพ LB2391.T5 ย177 ค7 ยอดมรี บัวสด
คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจสายการจัดการ
ที่สถานประกอบการในถนนสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร ตองการ

 ฉ.3

12 28452 วพ JS7153.3 ป214 ค2 ประจวบ จันทรสงา
ความตองการของประชาชนตอการพัฒนาของเทศบาล
เมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดปรระจวบคีรีขันธ

 ฉ.3

13 28458 วพ RA967.75 ป191 ค2 ประกายพรรณ จินดา
ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอคุณภาพการ
ใหบริการของกลุมงานผูปวยนอกโรงพยาบาลหัวหิน 
ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

 ฉ.3

14 28467 วพ HV7431 อ879 น8 เอกภพ วงศสวัสดิ์
แนวทางการปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรม
เก่ียวกับทรัพยของตํารวจภูธรจังหวัดพังงา

 ฉ.3



15 17624 วพ LB2609 ก152 พ3 กรกมล กําเนิดกาญจน

พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียน
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 ฉ.2

16 25769 วพ LB2341 ส739 ค2 สุกัญญา พลนิกร
ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานกงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ที่มีตอประสิทธิผล
ของการกระจายอํานาจการบริหารการศึกษา

 ฉ.3

17 26376 วพ HD6955 ร375 ค7 รัตนา ตรีรัตนธรรม
คุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการกรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

 ฉ.4

18 27329 วพ HD69.B7 น438 ป3 นัสเซอร มาลาวัยจันทร
ประโยชนการใชเครื่องหมายฮาลาล ในผลิตภัณฑอาหาร
ในทรรศนะของผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม

 ฉ.3

19 27311 วพ HD62.2 ก671 พ3 กิตติมา ทิพรัตน
พฤติกรรมการใชบริการสถานเสริมความงามของ
ผูใชบริการในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพังงา

 ฉ.4

20 27133 วพ HD57.7 ธ677 ภ6 ธีระศักดิ์ ณ เชียงใหม
ภาวะผูนําที่ประสบความสําเร็จของผูบริหารในทัศนะของ
พนักงาน บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

 ฉ.3

21 27273 วพ HF5415.3  ณ313  พ3 ณัฏฐนันท วิวัฒนากันตัง
พฤตกรรมผูบริโภคในการเลือกซ้ือเฟอรนิเจอรในเขต
อําเภอเมือง  จังหวัดพังงา

 ฉ.4

22 26364 วพ HF5439.J4 ป442 พ3 ปรางรัตน ขําณรงค
พฤติกรรมการเลือกซ้ือทองคํารูปพรรณของผูบริโภคใน
เขตเทศบาลเมืองพังงา

 ฉ.4



23 27255 วพ GV181.3  ส763ก6 สุชีรา พลราชม
การศึกษาการมีสวนรวมในกิจกรรมของนักศึกษาพิการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 ฉ.3

24 27268 วพ G155.T5 ส941 พ3 เสาวณีย สุนทรากร
พฤติกรรมการเลือกซ้ือของที่ระลึกของนักทองเที่ยวที่มา
เที่ยวจังวัดพังงา

 ฉ.3

25 27138 วพ HE5693.55.A1 ว322 ค2 วรารัตน เกิดนอย
ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอการใหบริการ
ของบรษัท ลลิดา ทรานสปอรต จํากัด

 ฉ.3

26 27259 วพ HE559.T5 ค151 ค2 คมพงษ ทิมประเทือง
ความพึงพอใจของลูกคาตอการจัดการการบริการของ
ธุรกิจทาเรือเอกชน สมุทรสาคร

 ฉ.3

27 27247 วพ HC445.Z9.P63 ร331 ค2 รัชดาภรณ ทัฬหกิจ
ความพึงพอใจของผูบริโภคตอสินคาหนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ (otop) : ศึกษาเฉพาะกรณีสินคา หนึ่งตําบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ (otop) ในตลาดนัดสวนจตุจักร

 ฉ.3

28 26763 วพ TT498 ศ698 ท6 ศุภพิชญ ลีละผลิน
ทัศนคติและพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา
สําเร็จรูปสตรี ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

 ฉ.4

29 27270 วพ LB1027.25 ว486 ค2 วารุณี จุลเจือวงศ
ความพึงพอใจของผูปกครองเด็กที่มีความตองการพิเศษ
ที่มารับบริการของศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด
ฉะเชิงเทรา

 ฉ.3

30 27318 วพHG3881.5 จ324 ค2 วราวิทย เจตนาวณิชย
ความพึงพอใจของลูกคาตอการบริการของ บมจ.ธนาคาร
กสิกรไทย สาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

 ฉ.3

31 27242 วพ HG2051.T5 จ652 ก6 จุใจ นวลศรี
การวิจัยภาพลักษณของธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณการเกษตรจังหวัดพังงา

 ฉ.3

32 27315 วพ HG1531.5 ท478 ป6 ทิพวรรณ เรืองศรี
ปจจัยการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคารพาณิชยของ
ประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพังงา

 ฉ.3



33 27275 วพ HG2051.T5 น673 ค2 นิวัฒน นิยมญาติ
ความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใหบริการของ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขา
ตะก่ัวปา

 ฉ.3

34 26323 วพ HG8771 ข226 ป6 ขนิษฐา เถระสุวิชะ
ปจจัยการตัดสินใจเลือกใชบริการฝากเงินประเภท
สงเคราะหชีวิตและครอบครัว (การประกันชีวิต) ของ
ผูใชบริการธนาคารออมสิน สาขาพังงา

 ฉ.4

35 27310 วพ HG4244.656.Z68 ว582 ป6 วิทยา อินทรักษ
ปจจัยที่มีผลตอการลดหนี้ NPL ของลูกหนี้ บมจ.ธนาคาร
กสิกรไทย กรณีศึกษาหนวยแกไขหนี้ศูนยการคาติลก ภูเก็ต

 ฉ.4

36 27130 วพ RA 967.75 ศ484 ค2 ศิริลักษณ รัตนวิจิตร
ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของ
แผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร 
อุทิศ

 ฉ.3

37 27234 วพ Z464.T5 ก675 ก6 กิตติศัพท กิตติฝนทิพย
การดําเนินธุรกิจรานหนังสือใหเชา : กรณีศึกษา รานนา
อานจัง อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

 ฉ.3

38 25911 วพ TS1446 \b ฐ349 ก6 ฐิติภา บางกลํ่า
การบริหารจัดการผลิตภัณฑผาทอมือของกลุมแมบาน
ทองผาตนตาล อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี

 ฉ.3

39 24371 วพ LB2349 ส257 ก6 สมบูรณ เตียวเจริญพร
การจัดการเรียนการสอนที่พึงประสงคในทรรศนะของ
นักเรียนโรงเรียนศรีอินทราทิตยพิทยาคม อําเภอนครไทย 
จังหวัดพิษณุโลก

 ฉ.3

40 26193 วพ TL229.G3 บ449 ป6 บุญตอ เพชรประดับ
ปจจัยการตัดสินใจเลือกดําเนินธุรกิจปมแกส NGV ของ
ผูประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร

 ฉ.3



41 27316 วพ TL440.2 ป372 ค7 ประวัติ อินทแยม
คุณลักษณะที่พ่ึงประสงคผูสําเร็จวิชาชีพชางยนตตาม
ความตองการของผูประกอบการ สถานบริการยานยนตใน
จังหวัดพังงา

 ฉ.3

42 27195 วพ Z675.S3 น354 ก6 นองนุช จันทรเพ็ชร
การดําเนินงานหองสมุดโรงเรียนบนสระพระ สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2

 ฉ.3

43 27319 วพ SF105.5 ว752 ค2 วิศรุต จิระสุทัศน
ความพึงพอใจของเกษตรกรตอการใหบริการผสมเทียม
ของโคของสํานักงานปศุสัตวจังหวัดพังงา

 ฉ.3

44 26051 วพ LB2832 น426 ภ6 นันทธิดา ศิริกุล
ภาพลักษณวิทยาลัยเทคนิคพังงาที่พึงประสงคของ
ประชาชนในเขตอําเภอเมืองพังงา

 ฉ.4

45 27189 วพ LB2341 ร391 ก6 รสวดี ศรีสุกัญญา
การศึกาาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหาร
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน ตามความคิดเห็น
ของพนักงานครูเทศบาลเมืองหัวหิน

 ฉ.3

46 27267 วพ LB1438.T5 ด122 ก6 ดนยา อินจําปา.

การมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาการศึกษาของ
เด็กที่มีความตองการพิเศษในฝายบริการชวยเหลือระยะ
แรกเริ่มเด็กพิการและครอบครัวการศึกษาพิเศษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 ฉ.3

47 25912 วพ LB 2349 ว853 ก2 วีริน หอมนวล
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบุรี เขต1

 ฉ.1

48 27306 วพ RS122.5 ธ686 ค2 ธีรารัตน สัตยาวุธ
ความตองการรานขายยาของประชาชน ในหมูบานหวย
ทรายใต อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

 ฉ.4

49 27136 วพ HF5549.5 ว386 ท3 วัชรินทร ขันตี
ทรรศนะการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติงาน
กลุมบริษัทาตูม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

 ฉ.3



50 26336 วพ HF5528 ม114 ป6 มงคล คงศาลา
ปจจัยการตัดสินใจใชบริการสินคาระบบเงินผอน บริษัท 
ซิงเกอร ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ของผูบริโภค
จังหวัดกระบี่

 ฉ.4

51 26366 วพ HF5415.335 ก398 พ3 กัลยา หลังปูเตะ
พฤติกรรมการใชยานพาหนะเพ่ือเดินทางไกลของชาว
จังหวัดพังงา

 ฉ.4

52 27322 วพ HF5415.3 อ165 ป6 อนันญา นิมิตพิสัยสุข
ปจจัยการตัดสินใจซ้ือวัสดุอุปกรณที่ใชทําเฟอรนิเจอรไม
ของผูบริโภคในเขตเมืองพัทยา

 ฉ.3

53 25976 วพ HM132 จ557 ค7 จีรภา สังขเพชร
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสํานักงานกองทุน
สงเคราะหการทําสวนยางในทรรศนะชองเกษตรกร
ชาวสวนยาง จังหวัดสุราษฎรธานี

 ฉ.4

54 27260 วพ HN49.C6 ค669 ก6 คุลิกา คลับคลาย
การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูดอยโอกาสทางสังคม กรณีศึกษา องคการบริหารสวน
ตําบลทองมงคล อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

 ฉ.3

55 25915 วพ HV40 ล238 ก6 ลัดดา แยมสกุล
การจัดสวัดิการใหแรงงานคนตางดาวสัญชาติพมาที่เขามา
ทํางานในจังหวัดกาญจนบุรี

 ฉ.3

56 27277 วพ HJ5715.T5 น577 ค2 นิตยา พิพัฒนโสทร
ความพึงพอใจของผูใชบริการตอการบริการของ
สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขาปาพยอม จังหวัดพัทลุง

 ฉ.3


