
             

 

 

เอกสารประกอบการประชุม 

การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ คร้ังที่ 4 

“อนาคตของประเทศไทยกับยุทธศาสตร์พืชเศรษฐกิจ” 
 

 

 

 

วันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2557 

ณ หอประชุมปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี 

 
 
 
 
 
 

จัดโดย 
 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
และเครือข่ายวิจัยประชาช่ืน 



 
 

  

 

 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เป็น
สถา บัน อุดมศึ กษาที่ เ น้ นการศึ กษาและ วิ จั ยทา ง ด้ าน 
ธุรกิจค้าปลีก การบริหารจัดการ และเทคโนโลยี มุ่งสร้างบัณฑิต
ที่มีคุณภาพทั้งในเชิงวิชาการและสามารถปฏิบัติงานได้จริง  
โดยจัดการเรียนการสอนในลักษณะการเรียนรู้บนพ้ืนฐานของ
การทํางาน (Work - based Learning)  

สําหรับพันธกิจด้านการวิจัย สถาบันมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์และนักศึกษา
ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อันก่อให้เกิดองค์ความรู้และการสร้างสรรค์
นวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาองค์กร สังคมและประเทศชาติ โดยได้จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย  
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพในการทําวิจัย ตลอดจนสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบ
ต่างๆ อย่างต่อเน่ือง  

สถาบันจึงกําหนดจัดการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 4 “อนาคตของประเทศ
ไทยกับยุทธศาสตร์พืชเศรษฐกิจ” ในวันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2557 ณ หอประชุมปัญญาภิวัฒน์ 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีใน
การนําเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา เพ่ือก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิด
และประสบการณ์ในการวิจัย ตลอดจนเพ่ือสร้างเครือข่ายการวิจัยระหว่างนักวิจัยจากสถาบันต่างๆ 

ในนามของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ขอขอบคุณ และขอต้อนรับผู้นําเสนอผลงาน
ทางวิชาการทุกท่าน ที่ร่วมเจตนารมณ์ในการสนับสนุน และส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการท่ีมี
คุณภาพ ยังประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ ขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จและมีความ
เจริญรุ่งเรืองสืบไป 
 
 
 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ มานะรังสรรค ์
อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

 

สารจากอธิการบดี 

















       
 
 
 

 

กําหนดการ  

การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 4 
“อนาคตของประเทศไทยกับยุทธศาสตร์พืชเศรษฐกิจ” 

 

วันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2557  
ณ หอประชุมปัญญาภิวัฒน ์สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนนําเสนอผลงานวิจัย และเข้าฟังการนําเสนอ 
09.00 – 09.30 น. รับประทานอาหารว่าง 
09.30 – 10.00 น. พิธีเปิดกิจกรรมนําเสนอผลงานวิจัย 
  โดย ประธานเครือข่ายวิจัยประชาชื่น (หรือผู้แทน)  
         อาจารย์พรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล   
   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
10.00 – 12.00 น.  การนําเสนอผลงานวิจัย  
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.30 น.  ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
13.30 – 14.00 น. พิธีเปิดการประชุมวิชาการ 
  โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สมภพ มานะรังสรรค์        
   อธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
14.00 – 14.45 น.  ช่วงบรรยายพิเศษ  หัวข้อ “ความสมดุลพืชอาหาร พืชพลังงาน เพ่ืออนาคตของไทย”  
  โดย    คุณพรศิลป์  พัชรินทร์ตนะกุล   
   รองประธานกรรมการหอการค้าแห่งประเทศไทย  
14.45 – 15.00 น.  รับประทานอาหารว่าง 
15.00 – 16.30 น.  ช่วงเสวนา หัวข้อ “2030 วิกฤตพืชพลังงานและพืชอาหารโลก”  
  โดย   ดร.พรชัย  รุจิประภา                 
   อดีตปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอดีตปลัดกระทรวงพลังงาน  
          ดร. อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา   
   ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)         
         อาจารย์มนตรี  คงตระกูลเทียน    
   รองประธานกรรมการ  กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร  เครือเจริญโภคภัณฑ์  และ  
                                                 คณบดีคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร  PIM 
          คุณพัชรี คงตระกูลเทียน            

ประธานคณะทํางาน กกร. ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้คณะกรรมการร่วม 
ภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)  และรองกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส สํานกัพัฒนาความย่ังยืนองค์กร  
เครือเจริญโภคภัณฑ์     

  ดําเนินการเสวนา โดย  อาจารย์สลิลาทิพย์  ทิพยไกรสร 
                                        คณะบริหารธุรกิจ  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  
16.30 น. ปิดการประชุม 
 



 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษมนัต์ วัฒนาณรงค์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ชิณวงศ์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ปานมณ ี
รองศาสตราจารย์ ดร.พิชิต ฤทธ์ิจรูญ 
รองศาสตราจารย์ ดร.เรืองศักด์ิ แก้วธรรมชัย 
รองศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.เอ็จ สโรบล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา มีศิลปวิกกัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ ดีประเสริฐ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดัชกรณ์ ตันเจริญ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา สงวนสัตย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ ศิริโอฬาร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ศรีเชวงทรัพย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีไพร ศักด์ิรุ่งพงศากุล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกพันธรน์ โลกุตรวงศ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นุชจรี พิเชฐกุล 
 

อาจารย์ ดร.กิตติ เศรษฐวรพันธ์ุ 
อาจารย์ ดร.คนึงนิจ อนุโรจน์ 
อาจารย์ ดร.ณตา ทับทิมจรญู 
อาจารย์ ดร.ณัชปภา วาสิงหน 
อาจารย์ ดร.ดุษฎี สีวังคํา 
อาจารย์ ดร.ภญ.ธัญญา สุพรประดิษฐ์ชัย 
อาจารย์ ดร.มล.สรสิร ิวรวรรณ 
อาจารย์ ดร.มลฤดี หมุนขํา 
อาจารย์ ดร.ยุพเยาว์ โตคีรี 
อาจารย์ ดร.เลิศชัย สุธรรมานนท์ 
อาจารย์ ดร.วราภรณ์ กลิ่นบุญ 
อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล 
อาจารย์ ดร.สุพัตรา สุจริตรักษ์ 
อาจารย์ ดร.สุมนา จรณะสมบูรณ์ 
อาจารย์ ดร.อภิชา ธานีรัตน์ 
อาจารย์ ดร.อุราเพ็ญ ย้ิมประเสริฐ 
อาจารย์ ดร.อุษณีย์ กุสินทรประเสริฐ 
อาจารย์ วิวัฒน์ ไม้แก่นสาร 
อาจารย์ สิทธิพัทธ์ เลิศศรีชัยนนท์ 
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ชื่อผลงานวจิัย ผู้นําเสนอ หน้า 
A. กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ 
ผลกระทบของการจัดประเภทสัญญาเช่าที่มีต่อการ
วิเคราะห์รายงานทางการเงิน 

อัญชลี วิรุฬห์จรรยา 
ประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสด์ิ 
วาสนา จีนะวัฒน์ 

A1-A8 

ศักยภาพอุตสาหกรรม SMEs ในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
การท่องเที่ยว 

วิเชียร พันธ์เครือบุตร 
ศุภพัชญาน์ ศลิษฎ์ธนวัฒน์ 

A9-A13 

การควบคุมภายในสินค้าคงเหลือ  ทัศนีย์นารถ ลิ้มสุทธิวันภูมิ A14-A31 

สภาพและปัญหาของผู้ประกอบการร้านอาหารและผับ 
บนถนนนครอินทร์ฝั่งตะวันออก จังหวัดนนทบุรี 

พรประภา ศรีราพร A32-A39 

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับบริการภาคพ้ืนของ 
สายการบินกับแรงดึงดูดในการท่องเที่ยวภูเก็ต 

มาลี ธรรมศริ ิ
วายูน ศาลาอนุกูลกิจ 
ศุภพัชญาน์ ศลิษฎ์ธนวัฒน์ 

A40-A47 

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมของธุรกิจ SMEs  
ในกรุงเทพมหานคร เพ่ือเข้าสู่การรวมกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน 

ชุติมาวดี ทองจีน 
ภัทรกุล ศรสีุนทร 

A48-A59 

ทิศทางเศรษฐกิจการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตรของไทยด้วยฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์สู่อาเซียน 

อมฤทธ์ิ จันทนลาช A60-A69 

ผลกระทบของการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อคุณภาพ
การทํางานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาตในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นริศรา ธรรมรักษา A70-A75 

ความรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็นต่อการทําบัญชี 
รายรับรายจ่ายตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ภัสพร ต้ังใจกตัญญ ู A76-A88 

ความพึงพอใจของผู้ซื้อในตลาดสดพระราม 5 จังหวัด
นนทบุรี 

พัชรี สกุลรัตนศักด์ิ 
ชมภู วิวัฒน์วิกัย 

A89-A99 

พฤติกรรมของผู้ใช้ธุรกิจบริการท่ีเป็นวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในจังหวัดนนทบุรี 

เจณิภา  คงอ่ิม A100-A106 

ผลลุกลามทางการเงินจากวิกฤตซับไพรม์ในสหรัฐตาม
คุณลักษณะของบริษัท 

พลสินธ์ุ กิจมั่นถาวร A107-A117 

สารบัญ 
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ชื่อผลงานวจิัย ผู้นําเสนอ หน้า 
การควบรวมกิจการและการเข้าซื้อกิจการในฐานะเป็นการ
ปรับโครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 

ก้าวไกล สุมิตรเหมาะ A118-A130 

รูปแบบการดําเนินชีวิต และส่วนประสมทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งย่ีห้อพรานทะเล ที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในเขตบางแค 

การันต์ พุกชัยวานิชย์ A131-A140 

ภาพลักษณ์องค์กรและความไว้วางใจของลูกค้าที่มีผลต่อ
ความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาบางกรวย 

อารีวัลย์ เดชาดิลก 
ไพฑูรย์ เจตธํารงชัย 

A141-A149 

การตัดสินใจเลอืกซื้อคอนโดมิเนียมของคนใน
กรุงเทพมหานคร 

ยุทธการ แซ่ตัน 
ชุติมาวดี ทองจีน 

A150-A155 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟ 
สตาร์บัคส ์

อริส กิยะแพทย์ 
ชุติมาวดี ทองจีน 

A156-A163 

คุณภาพการบริการ รูปแบบการดําเนินชีวิต และปัจจัย 
ส่วนประสมการตลาด ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
แอพพลิเคช่ันบนโทรศัพท์มอืถือ 

พวงแก้ว บวรกิจสุธี  
ชุติมาวดี ทองจีน 

A164-A170 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

กุลกรพัฒน์ คําสง่า 
ชุติมาวดี ทองจีน 

A171-A178 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสวนอาหารใน
จังหวัดนครปฐม 

ธนพรรณ สามติสมบัติ  
ชุติมาวดี ทองจีน 

A179-A186 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาล
เอกชนในกรุงเทพมหานคร 

สุพิชชา ธรรมสุวรรณ 
ชุติมาวดี ทองจีน 

A187-A198 

คุณภาพชีวิตกับการจัดทําบัญชีครัวเรือนของประชาชน 
บ้านดอนเย็นใต้ ตําบลโพธ์ิไทร อําเภอโพธ์ิไทร จังหวัด
อุบลราชธานี 

ดวงมณี  วงศ์สายตา A199-A210 

คุณภาพการให้บริการของรถร่วมสายลพบุร-ีตาคลี ของ
บริษัทขนส่งจํากัดตามทัศนะผู้ใช้บริการ 

สุพรรณษา ชูอินทร์ 
แสงรวี ประดิษฐจันทร ์
จิราวรรณ สมหวัง 
จารุมาศ รักทองหล่อ 

A211-A217 

การรับรู้การย่ืนแบบและชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทาง
อินเทอร์เน็ต: กรณีศึกษาครูโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 

ณัฐชา วัฒนวิไล A218-A227 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวของ
ลูกค้า กรณีศึกษาบริษัท ดิสคัฟเวอรี่ โคเรีย จํากัด 

ทรงพล โพธ์ิงาม  
นิตนา ฐานิตธนกร 

A228-A239 
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ชื่อผลงานวจิัย ผู้นําเสนอ หน้า 
ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรและการรับรู้
ความรับผิดชอบต่อสังคมที่มผีลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการ 3G จากผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์  
True Move-H ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

กฤษกร จิตเลิศวรวงศ์ 
นิตนา ฐานิตธนกร 

A240-A254 

ความสัมพันธ์ของการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
และความรับผดิชอบต่อสังคมกับการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์อิเกียของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

ณัฏฐา ต้ังงามสกุล 
นิตนา ฐานิตธนกร 

A255-A264 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บรกิารคลินิก 
ความงามและผิวพรรณของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

นลินี บุนนาค 
นิตนา ฐานิตธนกร 

A265-A276 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ สื่อสังคมออนไลน์ 
และความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กร ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บรกิารซุปเปอร์มาร์เก็ตของชาวต่างชาติในเขต
กรุงเทพมหานคร 

คุณัญญา พรหมปัญญานันท ์
นิตนา ฐานิตธนกร 

A277-A289 

กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดผ่านแอพพลิเคช่ันไลน์  
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ผ่านแอพพลิเคช่ันไลน์ (LINE 
Application) และความพึงพอใจส่งผลต่อความภักดีใน 
ตราสินค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ภัณฑิรา โกมลเสน 
นิตนา ฐานิตธนกร 

A290-A301 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปของ 
ผู้ที่เลี้ยงสุนัข ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จุรีพร ดําจวนลม 
นิตนา ฐานิตธนกร 

A302-A318 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสําเร็จของผู้ประกอบการ
เครื่องสําอางเกาหลีในเขตกรุงเทพมหานคร 

ฑารีรัตน์ จันทร์แดง 
นิตนา ฐานิตธนกร 

A319-A330 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชุดแต่งกายเลียนแบบดารา
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  

โสภา แซ่เจ็ง 
นิตนา ฐานิตธนกร 

A331-A341 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูป
ประเภทจัดส่งถึงบ้านของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

จันทร์อัมพร ชาววัดเกาะ 
นิตนา ฐานิตธนกร 

A342-A356 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการอู่ 
ให้เช่ารถแท็กซี่ของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ ในเขต 
บางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

สุพจนีย์ สิริศศธิร  A357-A364 

ภาพลักษณ์ไปรษณีย์ไทยในอดีตกับปัจจุบันที่มีผลต่อความ
ไว้วางใจในการใช้บริการของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ศิริลักษณ ์ทรัพย์เจริญ 
นิตนา ฐานิตธนกร 

A365-A374 
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การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสีย่งของ
หลักทรัพย์กลุม่ธนาคารในตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
ประเทศไทย ระหว่างปี 2553-2555 

ปิยวัฒน์ แซ่เลา่ A375-A392 

การสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของธุรกิจโรงกลึง 
ในเขตพ้ืนที่บางบอน กรุงเทพมหานคร 

สุภาภรณ์ โพธ์ิอาศัย A393-A401 

การศึกษาวิธีการลดปริมาณสนิค้าคงคลังในศูนย์กระจาย
สินค้าธุรกิจค้าปลีก 

เจริญกิจ ไตรวรรณ์ 
เรืองศักด์ิ แก้วธรรมชัย 

A402-A411 

การวิเคราะห์ปัจจัยการเลือกทําเลท่ีต้ังของโรงงานผลิตและ
ศูนย์กระจายสนิค้าผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 

เกสินี สุดประเสริฐ 
เรืองศักด์ิ แก้วธรรมชัย 

A412-A421 

การวัดปัจจัยความสําเร็จของกลุ่มผูผ้ลิต/ผู้ประกอบการ 
หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ ตามแนวคิดการบริหารจัดการ
แบบสมดุล (Balanced Scorecard: BSC) 

วิโรจน์ นํ้าหอม A422-A430 

รูปแบบและพฤติกรรมการทอ่งเที่ยวของนักท่องเที่ยว 
ชาวไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

วนิสา เถินบุรินทร์ A431-A440 

การประเมินผลการดําเนินงานของวิทยาลัยเทคโนโลยี
ปัญญาภิวัฒน์ตามแนวคิดการบริหารจัดการเชิงสมดุล 

นาธาร นุชนุ่ม 
จิรวรรณ ดีประเสริฐ 

A441-A450 

Chinese Private Enterprise Asset Restructuring 
Issues-In Dali Hongyuan Group Assets 
Restructuring as an example 

 Keping Zhang A451-A458 

Study on sustainable of Pattaya coastal tourism 
resources 

Natthapong Wengjinsakun A459-A465 

Research of marketing strategy of the Dian Mi 
plateau goose products based on the situations  
in Yunnan 

Luyun Zhao A466-A473 

Research on logistics service quality in online 
shopping market based on SERVQUAL model,  
as the example of STO 

Peicheng He A474-A484 

A study on marketing strategy of tourism and 
entertainment companies in Yunnan:The case of 
Yang Liping art development CO.LTD 

Lijuan Yu A485-A491 

A Study of Child development training School on 
strategy in Dali city of china 

Huan Xie A492-A501 
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ชื่อผลงานวจิัย ผู้นําเสนอ หน้า 
7-ELEVEN’s Choices of Goods and Services in 
Jiangsu Province of China 

Xiuqing She A502-A510 

The Researched Electronic Business Model of Z 
Coal Company 

Qiang Zhang A511-A519 

Study of stuff appraisal system in bank “A” Xiaoya Zhao A520-A529 

The Analysis of Marketing Channel of Imported 
Cars in Thailand: The Case of Mercedes-Benz 

Bunwarut tanaphol A530-A538 

กลยุทธ์และแนวทางการปรับตัวกับการพัฒนาร้านค้าปลีก
แบบด้ังเดิม 

ธัญญา วัดหนู 
ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล 

A539-A548 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลกับการตัดสินใจซื้อช้ันวางสินค้าของลูกคา้
ในกลุ่มธุรกิจคา้ปลีกสมัยใหม ่

วธูสิริณ์  ดิลกธรรมพัฒนา 
ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล 

A549-A558 

ความคิดเห็นด้านปัจจัยในการซื้อสินค้าประเภทอาหารสดที่
ร้านสะดวกซื้อเทสโก้โลตัส เอ๊กซ์เพรส ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ศรายุทธ พุทธรักษา 
อุราเพ็ญ ย้ิมประเสริฐ 

A559-A568 

การประเมินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการ
ร้านแฟรนไชส์ตามแนวคิดของ Kirkpatrick กรณีศึกษา: 
บริษัท ปัญญธารา จํากัด 

เอกราช พันธ์ุโอสถ 
อุราเพ็ญ ย้ิมประเสริฐ 

A569-A577 

ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดที่มีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเคร่ืองด่ืมชาเขียวจากร้านสะดวกซื้อ
เซเว่นอีเลฟเว่นเขตกรุงเทพมหานคร 

นฤมล อุ่ยกสิวัฒนา 
อุราเพ็ญ ย้ิมประเสริฐ 

A578-A586 

การปรับตัวของหนังสือพิมพ์เดอะเนช่ันในสังคมออนไลน์ จิรพรรณ บุญหนุน 
อุราเพ็ญ ย้ิมประเสริฐ 

A587-A592 

การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) มีผลต่อการตัดสินใจทอ่งเที่ยว
ภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

นิสรา  สุขห่อ 
อุราเพ็ญ ย้ิมประเสริฐ 

A593-A604 

พฤติกรรมและความต้องการชุดสังฆทานสําเร็จรูปที่จะวาง
จําหน่ายในร้านสะดวกซื้อของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  

คัทยวรรณ สัมพันธ์ยุทธ์ 
ศรีไพร ศักด์ิรุ่งพงศากุล 

A605-A613 

กลยุทธ์บริหารร้านกระถางต้นไม้และสินค้าแต่งบ้านและ
สวน กรณีศึกษา ร้านผดุงฉัตร (I-POT) จังหวัดนนทบุรี 

สิทธิณ ีทองใบ 
ศรีไพร ศักด์ิรุ่งพงศากุล 

A614-A624 

พฤติกรรมและกลยุทธ์สร้างแรงจูงใจในการซื้อยางรถยนต์
ของผู้บริโภคในจังหวัดอุดรธานี 

อํานาจ จันดาหาร 
ศรีไพร ศักด์ิรุ่งพงศากุล 

A625-A630 
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คุณลักษณะของผู้นําเสนอสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
รถยนต์น่ังประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลหรืออีโคคาร์ 
ของคนกรุงเทพมหานคร 

มนกาญจน์  เป่ียมสวัสด์ิ 
อุราเพ็ญ ย้ิมประเสริฐ 

A631-A640 

การพัฒนากลยุทธ์การตลาดของสถาบันการศึกษาที่มีความ
เช่ือมโยงกับธุรกิจเพ่ือการเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ด้วย
วิธีการเทียบรอยคุณภาพ 

อุราเพ็ญ ย้ิมประเสริฐ 
ณตา ทับทิมจรูญ 

A641-A654 

B. กลุ่มสาขาวิทยาการจดัการ 
ตัวแบบภาวะผู้นําที่เหมาะสมกับการบริหาร
สถาบันอุดมศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ดําเนินการที่เป็นเลิศ 

วิเชศ  คําบุญรตัน์ 
เลิศชัย สุธรรมานนท์ 

B1-B13 

รูปแบบสมรรถนะนักพัฒนาองค์กรมืออาชีพ ฐิติวรรณ สินธ์ุนอก 
คนึงนิจ อนุโรจน์ 

B14-B24 

การเปิดรับและการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับร้านสะดวกซื้อ ที่มี
ผลต่อการซื้อสนิค้าของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร 

อุราเพ็ญ ย้ิมประเสริฐ B25-B33 

แนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ของ
บริษัทส่งออกปลาสวยงามของไทย กรณีศกึษา  
บริษัท ไทย ทอ็ป ฟิช อควาเรียม จํากัด 

ศิริอร สนองค ์ B34-B44 

แบบจําลองการบริหารจัดการเทศบาลตามการจัดการ
คุณภาพทั่วทั้งองค์กร 

สานนท์ ด่านภักดี B45-B55 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นหน้ีนอกระบบของชาวนา   
ในเขตอําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 

ฐานิตา มีลา 
พิทักษ์ ศิริวงศ ์

B56-B65 

ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท
ในธุรกิจบันเทงิ  

อุษา น่ิมจําเนิน B66-B75 

การศึกษาสมรรถนะหลักและการพัฒนาเคร่ืองมือประเมิน
สมรรถนะหลักของบุคลากรองค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย 

วนิษฐา ตุ้มปี B76-B88 

C. กลุ่มสาขานิเทศศาสตร์ 

ผลกระทบจากการบริโภคสื่อที่มีต่อเด็ก  กานต์ เชาวน์นิรัติศัย C1-C11 

ปัจจัยหลักของเครื่องมือสื่อสารตราสินค้าต่างๆ ที่มี
ผลกระทบต่อระดับการตระหนักรู้ในเครื่องด่ืมนํ้าอัดลมสีดํา 
กรณีศึกษา: ผู้บริโภคเคร่ืองด่ืมนํ้าอัดลมสีดําที่อาศัยอยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร  

ปฐมาพร เนตินันทน์ C12-C32 
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ชื่อผลงานวจิัย ผู้นําเสนอ หน้า 
ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ
เครือข่ายสังคมออนไลน์บน Facebook ของผู้ใช้บริการใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

เอกวุฒิ ศิริรักษ์ 
กมลมาศ แสงม่วง 

C33-C40 

การสร้างสรรค์งานประชาสัมพันธ์เพ่ือประสิทธิผลด้าน
ส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัดลําปาง 

อดิศักด์ิ จําปาทอง 
ทิวากรณ์ กองแก้ว 
ปัทมาภรณ์ สขุสมโสด 

C41-C51 

การรับรู้ประโยชน์จากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของ
คนทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 

สินีนาถ  บุญยง 
ชุติมาวดี ทองจีน 

C52-C58 

การรับรู้เก่ียวกับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (Digital TV) สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล 
จิรวุฒิ หลอมประโคน 
วราภรณ์ คล้ายประยงค์ 
พัชราภา อินทพรต 
อริญชย์ โชคเสรีสุวรรณ 

C59-C71 

D. กลุ่มสาขาศิลปศาสตร์ 
การเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา โดยใช้เพลงภาษาอังกฤษกับการสอนแบบปกติ 

อุมาพร ใยถาวร D1-D10 

การพัฒนาแบบฝึกคําศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

พิชญา ติยะรัตนาชัย D11-D24 

การพัฒนาสื่อประสมสําหรับการเรียนรู้รําวงมาตรฐาน ดัชกรณ์ ตันเจริญ 
สุพัตรา วิริยะวิสุทธิสกุล 
วรรณวิภา วงค์วิไลสกุล 
นัทฑมณ ร้ายปล้อง 
นันทศักด์ิ เทศวิศาล 

D25-D33 

การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสําหรับการเรียนการสอนภาษาจีน
พ้ืนฐาน 
 
 

ธนาพร ปัญญาอมรวัฒน์ 
อนุช สุทธิธนกูล 

D34-D43 

E. กลุ่มสาขาศึกษาศาสตร ์
ผลสมัฤทธ์ิของการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการสื่อสารโดย
การเรียนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

ชัยวุฒิ รื่นเริง E1-E11 

การพัฒนาทักษะกระบวนการทํางานเป็นทีมในรายวิชา 
RTM 6401 การส่ือสารทางการตลาดของนักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจ ช้ันปีที่ 2 สถาบนัการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

อุราเพ็ญ ย้ิมประเสริฐ 
ภานุวัฒน์ กลับศรีอ่อน 

E12-E19 
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ชื่อผลงานวจิัย ผู้นําเสนอ หน้า 
ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยตามการ
รับรู้ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 

ณัฐกฤช อัสนี 
ณัฐพงศ์ เหลืองนฤดม 

E20-E25 

ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผลลัพธ์การ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ปิยะดา วรรธนะสาร E26-E31 

แนวทางการพัฒนาการจัดการระบบสารสนเทศประเภท
ห้องสมุดโรงเรียนในฝันของประเทศไทย 

บุญญลกัษม ์ตํานานจิตร 
สายสุดา ป้ันตระกูล 

E32-E41 

การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดย
การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 
สําหรับนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 

รุ่งทิพย์ เกิดมีเงิน E42-E52 

ทัศนะของนักศึกษาต่อการจัดบริการหอพักในมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

จิราภรณ์ ปกรณ์ E5-E65 

การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาโดยใชผังกราฟิกสําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

สุภาพร เสียมสกุล E66-E78 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาจริยศาสตร์
ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบปกติกับการจัดการเรียนแบบ
ออนไลน์ CAI วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 

กิจสดายุทต์ สังข์ทอง E79-E86 

การดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี 

ฑัณฑิกา โพธ์ิคํา E87-E97 

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เพ่ือนําเสนอเน้ือหาการเรียน
การสอนในรายวิชาสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลประยุกต์ เรื่อง ระบบ
การพิมพ์ 

อมร เหรียญทกัษิณายัน E98-E107 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภาวะโลก
ร้อน สําหรับนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 

วัลลภา แซ่ต้ัง E108-E118 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง หิน แร ่
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  

ปรารถนา สืบค้า E119-E127 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คําศัพท์
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานที่ใช้ในชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนเป่ียมสุวรรณวิทยา 

ฐิติรัตน์ แก่นนคร E128-E137 

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียง
คําควบกล้ํา ร  ล  ว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สําหรบั
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 

โสภัทรา คงทวี 
วาสนา เพ่ิมพูน 
นงเยาว์ อุทุมพร 

E138-E145 
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ชื่อผลงานวจิัย ผู้นําเสนอ หน้า 
ทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเป่ียมสุวรรณวิทยา ที่เรียนรู้
แบบร่วมมือ และแบบเน้นปฏิบัติ 

เจษฎา วารี 
ดิเรก สุขสุนัย 
ธญวรรณ ก๋าคํา 

E146-E155 

ความสามารถทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 1 ที่ได้รับการสอน
แบบซิปปาโมเดลและแบบบรรยายโดยใช้กลุ่มร่วมมือ 

อนุชิต ปรมีศนาภรณ์ E156-E162 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในการอ่านภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนรู้แบบ 
Constructivism กับแบบ 4 Mat 

ไกรทอง กล้าแข็ง E163-E171 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่2 ที่เรียนกลุม่
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้และการเรยีนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

ประสพโชค อเนกพิพัฒน์ E172-E182 

การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้สําเร็จการศึกษา 
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา
ธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี เพ่ือเตรียมความพร้อม   
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

จิรัชญา ชุมภูนุช 
อุราเพ็ญ ย้ิมประเสริฐ 

E183-E190 

พฤติกรรมเสี่ยงต่อของการต้ังครรภ์ระหว่างเรียนของ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจงัหวัดนนทบุรี 
  

ศิขริน ถวิลประวัติ 
คทาเทพ พงศ์ทอง 
จิรวุฒิ  หลอมประโคน 
วริษา กังสวัสด์ิ 

E191-E204 

F. กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

การผลิตไฟฟ้าโดยใช้ก๊าซชีวภาพในโรงเลี้ยงสุกร กฤติเดช ดวงใจบุญ F1-F9 

การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดประลอง เรื่อง การ
เขียนโปรแกรมพีแอลซีโดยใช้ภาษาแลดเดอร์ 

จิรวัตน์ กรุณา 
สงกรานต์ ภารกุล 

F10-F16 

การกําจัดอาร์เซนิคในน้ําเสียสังเคราะห์โดยใช้เถ้าถ่านหิน
เคลือบด้วยเฟอร์รัสคลอไรด์ 

สุทธิกร สุวรรณไตรย์ 
กาญนิถา ครองธรรมชาติ 
สมชาย ดารารัตน์  

F17-F23 

การศึกษาการตกค้างของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กา
โนฟอสเฟตและคาร์บาเมตในผัก พ้ืนที่อําเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก 

ผุสดี ลออ 
วันวิสาข์ สายสน่ัน ณ อยุธยา 

F24-F31 
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ชื่อผลงานวจิัย ผู้นําเสนอ หน้า 
การประยุกต์ใช้ข้อกําหนดในระบบ ISO9000:2008 ในการ
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
จังหวัดทหารบกพิษณุโลก 

สุรกิจ จันทร์ทอง 
ศิษฎา สิมารักษ์ 

F32-F40 

การสกัดสารจากใบขนุนเพ่ือศึกษาการยับย้ัง α-
Glucosidase 

นริศรา การภักดี 
ภัทรวดี โตปรางกอบสิน 

F41-F46 

F. กลุ่มสาขานวัตกรรมการจัดการเกษตร 
การศึกษาคุณภาพข้าวสารก่อนและหลังฉายด้วยเครื่องฉาย
รังสีอินฟราเรด 

ปริวรรต นาสวาสด์ิ 
คมกริช กองสนิหลาก 
ประยูร สุรินทร์ 
ณัฐภัทร กาญจนเรืองรอง 
ชํานาญ ทองมาก 

G1-G9 

ระบบติดตามสถานะของแปลงข้าวบนพ้ืนฐานของ 
ดัชนีพืชพรรณ 

นรุตม์ สุนทรานนท์ 
ภานุ เศรษฐเสถียร 
ปรีสาร รักวาทิน 

G10-G17 

เทคนิคการแจงนับต้นปาล์มนํ้ามันจากภาพถ่าย 
Multispectral 

ภานุ เศรษฐเสถียร 
ปรีสาร รักวาทนิ 

G18-G26 

การวิเคราะห์แนวโน้มและดัชนีฤดูกาลของยางพาราใน
ภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย 

ฎีการัตน์ สมเจตษ์ G27-G37 

การวิเคราะห์แนวโน้มและดัชนีฤดูกาลของกล้วยไม้ใน
จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐม 

เกียรตินภา วงศ์จันทา G38-G45 

การวิเคราะห์แนวโน้มและดัชนีฤดูกาลของเน้ือที่เพาะเลี้ยง 
ผลผลิต และราคากุ้งขาวแวนนาไมในประเทศไทย 

สถาพร มีรักษา G46-G54 

การวิเคราะห์การจัดการการผลิตมันสําปะหลังของ
เกษตรกรในอําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 

สุรัตน์ ดิษฐเชาวลิต  G55-G65 

การพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การยางพาราสู่การเป็น
ผู้นําโลกของประเทศไทย 

พิเชษฐ์ เช้ือเมืองพาน G66-G76 

ระบาดวิทยาของโรคใบจุดวงแหวนมะละกอในประเทศไทย บุญชาติ คติวัฒน์ 
อําไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์ 

G77-G85 

การจัดการการผลิตถั่วเหลืองในฤดูแล้งหลังนาของเกษตรกร
ตําบลแม่เงิน อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

ภัสรา รติธรรมกุล G86-G93 
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ชื่อผลงานวจิัย ผู้นําเสนอ หน้า 
ผลของเวลาในการน่ึงโดต่อคุณภาพของบะหมี่ทอด 
จากแป้งข้าว 

กรรณิการ ์กุลยะณี G94-G100 

เปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนะของปลายข้าวหอมนิล  
ปลายข้าวกํ่า และปลายข้าวขาว ในลูกสุกรหลังหย่านม 

สุรสิทธ์ิ แจ่มใส 
ณิฐิมา เฉลิมแสน 
สมกิจ อนะวัชกุล 
สมบัติ พนาเจริญสวัสด์ิ 
ธัญรัตน์ จารี 

G101-G108 

ปัจจัยความสําเร็จของการจัดการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง กรณศีึกษา นายนฤทธ์ิ คําธิศรี ปราชญ์ชาวบ้าน
อําเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 

รตี เหงาจิ้น 
สัจจา บรรจงศริิ 

G109-G117 

การจัดการโรงสีข้าวชุมชน (A Study of Community 
Rice Mill Management)  

มลฤดี  หมุนขํา 
วิวัฒน์ ไม้แก่นสาร 

G118-G127 

เปรียบเทียบผลผลิตนํ้ายางที่ได้จากการใช้แก๊สและไมใ่ช้
แก๊สกระตุ้นในต้นยางกรีดใหม่ 

วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ 
วิวัฒน์ ไม้แก่นสาร 

G128-G137 

การศึกษาความพร้อมของเกษตรกรเพ่ือส่งเสริมการปลูก
ข้าวสายพันธ์ุผสมพันธ์ุดีในจังหวัดปทุมธานี นครปฐม และ
สุพรรณบุร ี

พิไลลักษณ ์ พิชัยวัตต์  
 

G138-G145 

ผลของนํ้าหมักชีวภาพร่วมกับสมุนไพรต่อการเจริญเติบโต
และผลผลิตของผักสลัด ในการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ 

ปิยะภรณ์ จิตรเอก 
ดนัย วรรณวนิช 
อัญชลี สวาสด์ิธรรม 

 G146-G152 
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