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ต่อความภาคภูมิใจในตนเองของผู้สูงอายุที่อาศัย  
อยูใ่นจงัหวดัอบุลราชธานี : The Factors Affecting Self-
Esteem of Elderly People in Ubon Ratchathani 
Province. รายงานสืบเนื่องจากการประชมุเสนอ
ผลงานวิจยัระดบับณัฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ครั้งที ่4, 26 - 27 
พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช. 
นนทบรีุ:มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช. 

  

๑๑. เกียรติพงษ์ มิลินทานุช, วัลภา สบายยิ่ง. 2557. เจตคติต่อ
การใช้ภาษาอังกฤษเพอ่ื การสื่อสารสู่ประชาคม 
อาเซียนของประชาชนในพื้นที่เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร : 
The Attitudes toward the English Language for 
Joining ASEAN Economic Community (AEC) of 
People in Ratchathewi District, Bangkok Metropolis. 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 4, 26 - 
27 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
นนทบุรี:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

  

๑๒. พัชตรา พรมชาติ, วัลภา สบายยิ่ง. 2556. ผลการใช้ชุด
กิจกรรมแนะแนวเพอ่ื พัฒนาพฤติกรรมมุ่งมั่ในการ 
ท างานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนพระแม่มา
รี กรุงเทพมหานคร : The Effects of Using a Guidance 
Activities Package to Develop Dedication and 
Commitment to Work Behaviors of MathayomSuksa 
III Students at Phra Mae Maree School in Bangkok 
Metropolis. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 3, 3 – 4 กันยายน 
2556 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี:

  



 

 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
๑๓. กาญจนา บุตรมี, วัลภา สบายยิ่ง. 2556. ผลการใช้ชุด

กิจกรรมแนะแนวเพอ่ื พัฒนาการปรับตัวอยู่ในหอพัก ของ
นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย : The 
Effects of Using a Guidance 
Activities Package to Develop Adaptability in 
Dormitary Life of First Year Students in Chiang Rai 
Rajabhat University. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 3, 3 – 4 กันยายน 
2556 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

  

๑๔. กัลยาณี ปุณขันธุ์, วัลภา สบายยิ่ง.2556. ปัจจัยด้านเจตคติ
ต่อยาเสพติด ความรู้ด้านยาเสพติด และ 
สภาพแวดล้อมทางสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงด้านยาเสพ
ติดของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในจังหวัด
หนองคาย : The Factors of the Narcotics Attitudes on 
Knowledge and Social Environment That Effect for 
Students Risk Behaviors on Narcotic in Colleges 
Nongkhai. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 3, 
3 – 4 กันยายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
นนทบุรี:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

  

๑๕. กาญจนา ไทยล าภู, วัลภา สบายยิ่ง.2556. ผลการใช้ชุด
กิจกรรมแนะแนวเพอ่ื พัฒนาแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธ์ ของ 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ อ าเภอ
บ้านดุง จังหวัดอุดรธานี : The Effects of Using a 
Guidance Activities Package to Develop 
Achievement Motivation of Lower Secondary 
Students at Visutthivong School, Ban Dung District, 
UdonThani Province. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 3, 3 – 4 กันยายน 
2556 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

  



 

 

๑๖. จินดา มาลัยหอม, วัลภา สบายยิ่ง.2556. ความต้องการ
บริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาของ 
พนักงานระดับปฏิบัติการในบริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศ
ไทย จ ากัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ : The Needs 
for Guidance and Psychological Counseling Services 
of Operating Level Employees in Yuasa Battery 
Thailand Public Company Limited in Samut Prakan 
Province. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 3, 
3 – 4 กันยายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
นนทบุรี:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

  

๑๗. ดลนภา ดีบุปผา, วัลภา สบายยิ่ง.2556. ความสัมพันธ์
ระหว่างวัฒนธรรมในองค์กร ความสัมพันธ์กับเพื่อน 
ร่วมงาน กับความผูกพันในองค์กรของพนักงานบริษทั เอบี 
ฟู้ด จังหวัดสมุทรปราการ : 
The Relationships of Organizational Culture and 
Colleague Relationship 
With Organizational Commitment of Employees of 
A-B Food Company 
in Samut Prakan Province. รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 3, 3 – 4 กันยายน 
2556 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

  

๑๘. ประเวศ บุญราศรี, วัลภา สบายยิ่ง.2556. ผลการใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนการแนะแนวอาชีพ ที่มีต่อ 
วุฒิภาวะด้านอาชีพของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี : 
The Effects of Using a Computer Assisted 
Instruction Program in Career 
Guidance on Career Maturity of Mathayom Suksa III 
Students of 
KohSamui School in Surat Thani Province. รายงานสืบ
เนื่องจากการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 3, 3 – 4 กันยายน 

  



 

 

2556 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

๑๙. ธรรศญา ไตรรัตน์, วัลภา สบายยิ่ง.2556. การพัฒนาชุด
กิจกรรมแนะแนวเพอ่ื ฝึ กทักษะการคิดของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี : 
The Development of a Guidance Activities Package 
for Thinking Skills of PrathomSuksaVI Students at 
Saritdidet School in Chanthaburi Province. รายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 3, 3 – 4 กันยายน 
2556 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

  

๒๐. สุพัตรา ถนอมรัตน์, วัลภา สบายยิ่ง.2555. ผลการพัฒนาชุด
กิจกรรมแนะแนวโดยใช้กิจกรรมกลุ่มเพอ่ื 
เสริมสร้างวุฒิภาวะทางอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 
3 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี : The Effects of 
Development of the Guidance Activities Package 
Based on Group Activities to Enhance Vocational 
MathayomSuksa III Students of Benjamanusorn 
School, Chanthaburi Province. รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 2, 4 - 5 กันยายน 
2555 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

  

หมายเหตุ โปรดกรอกข้อมูลในรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมแบบ APA 6th Edition 
 


