
           

 
เอกสารประกอบการประชมุ 

 

การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 5  
“อุตสาหกรรมไทยในยุค Digital Economy” 

 
 
 
 
 
 

วันศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2558 
 

ณ หอประชุมปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  
ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทําโดย 
 

  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
เครือข่ายวิจัยประชาช่ืน 

และวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 



สารจากท่านอธิการบดี 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

      
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ 

มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งในเชิงวิชาการและสามารถปฏิบัติงาน 
ได้จริง โดยจัดการเรียนการสอนในลักษณะการเรียนรู้บนพ้ืนฐานของ

การท างานจริง (Work-based Education) ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 9 คณะวิชา  
1 วิทยาลัย ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะนิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะนวัตกรรมการจัดการการเกษตร คณะ
การจัดการธุรกิจอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร และวิทยาลัยนานาชาติ 

ส าหรับพันธกิจด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ สถาบันมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุน ให้
คณาจารย์และนักศึกษาผลิตผลงานที่มีคุณภาพในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อันก่อให้เกิดองค์ความรู้และ
การสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาองค์กร สังคม และประเทศชาติ โดยมีการจัดสรรทุนอุดหนุนการ
ผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพในการท าวิจัยและผลิตงานสร้างสรรค์ 
ตลอดจนสนับสนุนให้มีการเผยแพร่งานวิจัยในรูปแบบต่างๆ เป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 

สถาบันจึงก าหนดจัดการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 
2557ภายใต้หัวข้อ “อุตสาหกรรมไทยในยุค Digital Economy” ซึ่งเป็นยุคของการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ โดยการน าเอาเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ผลผลิตมวลรวมของประเทศให้ก้าวทันโลกยุคปัจจุบัน โดยการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพ่ือที่จะเป็นเวทีการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาท้ังภายในและภายนอกสถาบัน  

ในนามของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ขอขอบคุณ และขอต้อนรับผู้น าเสนอผลงานทาง
วิชาการทุกท่านที่ร่วมเจตนารมณ์ในการสนับสนุน และส่งเสริมการผลิตผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพยัง
ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ขอให้ทุกท่านประสบความส าเร็จและมีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป 

 
       
 
 
 
     รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ 
     อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

 
 
 



สารจากประธานเครือข่ายวิจัยประชาชื่น 

 

ในนามของประธานและคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยประชาชื่น
รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ ได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในการ
จัดประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 5 ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 
 

 เครือข่ายวิจัยประชาชื่น จัดตั้งขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2552 เป็นการรวมตัว
ของสถาบัน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย 16 แห่ง ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 
มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ และวิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเครือข่ายการวิจัยสร้างความร่วมมือกันระหว่างสถาบันในการแลกเปลี่ยน
ข่าวสารการวิจัย การท ากิจกรรมงานวิจัยร่วมกัน และเผยแพร่ผลการวิจัยเพ่ือน าไปสู่การใช้ประโยชน์
ในสังคม  
 

ในการร่วมเป็นเจ้าภาพจดัการประชุมวิชาการครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่งของเครือข่ายฯ 
ในการส่งเสริมและเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจ ได้
น าเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างองค์ความรู้ 
และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนยิ่งๆ ขึ้นไป  
 

กระผมในนามตัวแทนเครือข่ายวิจัยประชาชื่นขอขอบคุณทางสถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน์ ที่ให้เกียรติเชิญทางเครือข่ายฯ เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมงานและ
คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการครั้งนี้  ขออวยพรให้ทุกท่านประสบความส าเร็จและการ
ด าเนินการประชุมครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ  

 
 
 
 
 
              ดร.อภิเทพ แซ่โค้ว 
      ประธานเครือข่ายวิจัยประชาชื่น 



Message  

from Dr. Kasom Chanawongse 

Preseident of College of Asian Scholar 

----------------------------------------------- 

 

 

It is an honor and privilege for College of Asian Scholar to be part of the 5th 
National Academic Conference entitled  “Thai Industry in Digital Economy” 
which will be held by Panyapiwat Institute of Management. 

I feel this Conference was hugely beneficial in placing issues that we all face 
globally -- the Digital Age or Information Age, as the world is shifting away 
from traditional industry to an economy based on information computerization. 
IT have grown by leaps and bounds all across the globe.  We, as academic 
institutions, are challenged to this change.  

Therefore, this will be a good opportunity for all of us to exchange information, 
opinions, and – most precious of all - simply share some ‘findings’ together. 

Thank you to the organizing committees for their hard work to make this 
Conference a reality. 

I wish everyone involved with the Conference great success. 

Thank you. 

 

                     Dr. Kasom Chanawongse 

        President of CAS 

  



























           

กําหนดการ  
การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 5 

“อุตสาหกรรมไทยในยุค Digital Economy” 
วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชมุปัญญาภิวัฒน์ สถาบนัการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

******************************************************* 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้ารว่มประชุมและนาํเสนอผลงาน / รับประทานอาหารว่าง 

09.00 – 09.30 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการ 

  กล่าวรายงาน 
   โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สมโรตม์ โกมลวนิช 
    ผู้ช่วยอธิการบดฝ่ีายวิชาการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน ์
  กล่าวเปิด 
  โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สมภพ มานะรังสรรค์        
   อธิการบดี สถาบันการจัดการปญัญาภิวฒัน ์

 - มอบของที่ระลึกแก่ผู้แทนเครือข่ายประชาชื่นและบัณฑิตเอเชีย (เจ้าภาพร่วม) 

  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ มานะรังสรรค์        
   อธิการบดีสถาบนัการจัดการปญัญาภิวัฒน ์
  แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์  จักรกรณ์   
   ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
   ผู้แทนจากเครือข่ายประชาชื่น 
  แก่ ดร.กษม ชนะวงศ์  
   อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑติเอเชยี 

 - ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน 

09.30 – 11.00 น.  เสวนาพิเศษ หัวข้อ “อตุสาหกรรมไทยในยุค Digital Economy”  

  โดย คุณอาทิตย์  วุฒคิะโร 
   อธิบดีกรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 
   ดร.ยรรยง  เต็งอํานวย 
   อดตีอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร ์
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์  พิศาลวานิช 
   ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
 ดําเนินรายงาน  
  โดย   ดร.มัลลิกา  บุญญาศรีรตัน์  
   ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักอธิการบด ี
11.00 – 13.30 น. นําเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ 
 นําเสนอผลงานภาคบรรยาย  
 มอบประกาศนียบัตร 
13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

******************************************************* 



ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิจัย 
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชม กิ้มปาน 
รองศาสตราจารย์ ดร.ณกร อินทร์พยุง  
รองศาสตราจารย์ ดร.พิชิต ฤทธิ์จรูญ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธชัย บรรเทิงจิตร  
รองศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ท้ายเรือค า 
รองศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ ผดุงศิลป์  
รองศาสตราจารย์ชัยพร วงศ์พิศาล  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมมารี รักษ์ชูชีพ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตวรี์ เกษมศุข 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ ดีประเสริฐ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐช์ุดา วิจิตรจามรี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดัชกรณ์ ตันเจริญ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนุช ศรีอัษฎาพร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวิล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ กล่อมจิตร  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา สงวนสัตย์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ ศิริโอฬาร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ โฉมยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ศรีเชวงทรัพย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.ภาวณิี ฤกษ์นิมิตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพล พหรมมาพันธุ์ 

แพทย์หญิง ดร.มาริษา พงศ์พฤฒิพันธ์   
อาจารย์ ดร.กรวิทย์ ไชยสุ 
อาจารย์ ดร.กรุณา อักษราวุธ   
อาจารย์ ดร.กานต์จิรา ลิมศิริธง 
อาจารย์ ดร.กุลพร พูลสวัสดิ์ 
อาจารย์ ดร.จิดาภา ถิรศิริกุล 
อาจารย์ ดร.ณตา ทับทิมจรูญ 
อาจารย์ ดร.ตันติกร พิชญ์พิบุล 
อาจารย์ ดร.ธนาสิทธิ์ เพ่ิมเพียร 
อาจารย์ ดร.ภญ.ธัญญา สุพรประดิษฐ์ชัย 
อาจารย์ ดร.ธันยวัติ สมใจทวีพร 
อาจารย์ ดร.นิเวศ จิระวิชิตชัย 
อาจารย์ ดร.บุญเลิศ วงศ์เจริญแสงศิริ 
อาจารย์ ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวิล 
อาจารย์ ดร.ปาลิดา ศรีศรก าพล 
อาจารย์ ดร.พณชิต กิติปัญญางาม 
อาจารย์ ดร.พรรณเชษฐ ณ ล าพูน 
อาจารย์ ดร.พีรภาว์ ทวีสุข 
อาจารย์ ดร.ภาสนันทน์ อัศวรักษ์ 
อาจารย์ ดร.มล.สรสิริ วรวรรณ 
อาจารย์ ดร.วราภรณ์ กลิ่นบุญ 
อาจารย์ ดร.วสุธาน ตันบุญเฮง 
อาจารย์ ดร.วีรวุฒิ ทัฬหิกรรม 
อาจารย์ ดร.สุมนา จรณะสมบูรณ์ 
อาจารย์ ดร.อภิชา ธานีรัตน์ 
อาจารย์ ดร.อุราเพ็ญ ยิ้มประเสริฐ 
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ชื่อผลงานวจิัย ผู้นําเสนอ หน้า 
A – บริหารธุรกิจ   
วิจัยเชิงทดลองผลของการใช้วิธีการจําที่ส่งผลต่อ
ความสามารถในการจําของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 

วราภรณ์ คล้ายประยงค์  
ยุวดี จันทะศิริ 

อรปวีณ์ เอ้ือนิรันดร์ 

อิสริยา ปาริชาติกานนท์ 

เขตไทย สินธุสุวรรณ์ 
 

A1 – A10 

กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดและคุณคา่ตราสินค้า
ที่มีต่อความภักดีต่อตราสินค้าของผู้ซื้อเคร่ืองด่ืม 
เพ่ือสุขภาพในประเทศไทย 
 

ภัทรญาณ์ บุญนาค A11 – A22 

ผลประโยชน์รวมและต้นทุนสิ่งแวดล้อมจากการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา 
ที่ย่ังยืน 
 

พฤทธ์สรรค์ สทุธิไชยเมธี 

สมพจน์ กรรณนุช  
วรางคณา ศรนิล 

A23 – A33 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค
จากร้านขายปลีกแบบด้ังเดิม (โชห่วย) ในเขตจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 

ธนพร ผาสุขใจ A34 – A45 

กิจกรรมส่งเสริมการขายที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 
 

เทอดไท รัตนรุจิกร 
จิรวรรณ ดีประเสริฐ 

A46 – A56 

การเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบนฐานบัญชี
ครัวเรือน: กรณีศึกษาบ้านหมากยางเหนือ ตําบลเป๊าะ 
อําเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ปิยฉัตร ทองแพง A57 – A62 

การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนผลติภัณฑ์จัก
สานไผ่ด้วยเครื่องจักรและแรงงาน: กรณีศึกษาจักสาน
สุปราณี อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

จิรนันท์ บุพพัณหสมัย A63 – A70 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศ
ไทย 
 
 

เขมิกา พัฒนวราภรณ์ A71 – A80 

สารบญั 
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ชื่อผลงานวจิัย ผู้นําเสนอ หน้า 
การศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงทีส่อดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การของ 
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 
 

ปาริชาต วุฒิอรรถสาร A81 – A93 

วัฒนธรรมองค์กรและองค์ประกอบขององค์การเรียนรู้
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานกรณีศึกษา 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
สํานักงานใหญ ่(บางเขน) 
 

สุมัชฌา ปารัคมาตย์ 

ประจวบ เพ่ิมสุวรรณ 
A94 – A100 

ศึกษาผลกระทบของการใช้โปรแกรมไลน์ (Line) ต่อการ
เรียนและการดําเนินชีวิตประจําวันของนักศึกษา: 
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 

ประจวบ เพ่ิมสุวรรณ A101 – A108 

การประเมินหลักสูตรเตรียมทํางานร้านสะดวกซื้อของ
นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก  
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
 

ประทาน แก้วกําพล 

ศรีไพร ศักด์ิรุ่งพงศากุล 
อิสราภรณ์ ลาดละคร 

A109 – A119 

การหาคุณคา่ในมุมมองของลกูค้าในธุรกจิบรกิารโลจิ
สติกส ์กรณีศกึษา: บริษทัผูส้่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์และส่วนประกอบสําหรับการขนส่งด่วน 
 

ฉวีวรรณ คลังเพ็ชร 
กิตติ เศรษฐวรพันธ์ุ 

A120 – A127 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารคอลลาเจนผสมสารสกัดจากผลไม้ชนิดชงนํ้าด่ืม
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

บุษบา อู่อรุณ 

สมเกียรติ เอกธนาไชยรัตน์ 
A128 – A134 

ผลศึกษาระดับสังคมความเป็นผู้ประกอบการของไทย 
ข้อมูลจากโครงการการจัดทําข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
เพ่ือการพัฒนา 
 

สุชาติ ไตรภพสกุล A135 – A146 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูนํ้าของผู้บรหิารสถานศกึษา
กับประสทิธิผลของมหาวิทยาลัยของรฐั 
 

สุภาพ พันธ์ุพิมานมาศ A147 – A153 

การศึกษารูปแบบการจัดประชุม FC Conference 
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด กรณีศึกษา: บริษัท ซีพี 
ออลล์ จํากัด (มหาชน) 
 
 

วิราพัทธ์  เพ็ชรมีศรี 

ธัญญา สุพรประดิษฐ์ชัย 
A154 – A168 
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ชื่อผลงานวจิัย ผู้นําเสนอ หน้า 
ปัจจัยด้านบุคลิกภาพของพนักงานขาย คุณภาพ
ความสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ตราสินค้า และกลยุทธ์
การตลาดเชิงสร้างคุณค่ามนุษย์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อเคร่ืองประดับของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ณัฐฐา จันทร์จรัสวงษ์ 

นิตนา ฐานิตธนกร 
A169 – A181 

การตัดสินใจเลอืกซื้อที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

นางสาวชนิตา เอ่ียมสะอาด A182 – A189 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์
ของผู้บริโภคของเขตปกครองพิเศษ 
 

สุรคุณ คณุสัตยานนท์ 

นิตนา ฐานิตธนกร 
A190 – A202 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ ธนาคารไทย
พาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ของผู้บริโภค 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ทิพชญาณ์ อัครพงศ์โสภณ 

ชุติมาวดี ทองจีน 
A203 – A212 

ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเดินทางท่องเที่ยว 
ผาหมอกมิวายของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

ดวงดาว โยชิดะ A213 – A219 
 

 
ปัจจัยพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรม คุณภาพการ
บริการ ส่วนผสมการตลาดบริการ และคณุค่าตรา
สินค้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าชาวต่างชาติที่
ใช้บริการโรงแรมระดับห้าดาวแห่งหนึ่งในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร 
 

รสสุคนธ์ แซ่เฮีย 

นิตนา ฐานิตธนกร 
A220 – A233 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้
ผลิตภัณฑ์กระยาสารท จังหวัดกําแพงเพชร 
 

กมลทิพย์  เหมือนสุวรรณ A234 – A238 

STUDIES ON BUSINESS MODEL 
CLASSIFICATION OF THAI AGRICULTURE SMEs 
 

TITANAN TOMONGKHON A239 – A243 

ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ ส่วนประสมการตลาด 3F’s 
การสร้างความแตกต่าง และการบูรณาการผลิตภัณฑ์ 
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บริการสถาบันกวด
วิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
 

โรจนวรรณ รัตนลีลา 

นิตนา ฐานิตธนกร 
A244 – A256 
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ชื่อผลงานวจิัย ผู้นําเสนอ หน้า 
ปัจจัยการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการออมเงิน 
ในรูปแบบฉลากออมสินพิเศษของประชาชนในเขต
ลาดกระบัง 
 

ปุณิกา โทพิลา A257 – A265 

การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมอง
ของลูกค้า ความพึงพอใจในการให้บริการ และความ
ผูกพันของลูกค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ผลิตภัณฑ์สินเช่ือของบมจ.ธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) ในจงัหวัดสุพรรณบุรี 
 

สรยศ ย่ิงบุญ 

นิตนา ฐานิตธนกร 
A266 – A277 

รูปแบบภาวะผู้นํากับแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อความ
จงรักภักดีของพนักงาน 
 

กฤษดา ศวัสตนานนท์ประจวบ 
เพ่ิมสุวรรณ 

A278 – A282 

ผลกระทบของการเพ่ิมขึ้นของหน้ีครัวเรือนต่อระบบ
เศรษฐกิจไทย 
 

ชุติภา คลังจตุรเวทย์ A283 – A294 

การจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนตามบริบทด้านวิถี
ชีวิต ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและกลยุทธ์
การตลาดของจังหวัดนนทบุรี 
 

อุราเพ็ญ ย้ิมประเสริฐ A295 – A307 

พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของกลุ่ม
วัยรุ่นในจังหวัดนนทบุรี 
 

เจณิภา คงอ่ิม A308 – A312 

ปัจจัยด้านพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมที่สง่ผลต่อ
ความสําเร็จในการทํางานของ บริษัท กรุงเทพประกัน
ชีวิต จํากัด (มหาชน) 
 

ศิริพร สอนไชยา 

ประจวบ เพ่ิมสุวรรณ 
A313 – A321 

การตัดสินใจเลอืกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร 

ชุติมาวดี ทองจีน 

สิริกาญจน์ กมลปิยะพัฒน์ 
 

A322 – A327 

ส่วนประสมทางการตลาด และทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้นํ้ามันแก๊สโซฮอล์ E85  
ในกรุงเทพมหานคร 
 

ธนากร  สมรรคเสวี 

ชุติมาวดี ทองจีน 
A328 – A337 

ความสัมพันธ์ระหว่างผลการปฏิบัติงานกับ
จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของสํานักงานรับจัดทําบัญชี
ในจังหวัดลําปาง 

อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์ A338 – A345 
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ชื่อผลงานวจิัย ผู้นําเสนอ หน้า 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ป้องกันการ
โจรกรรมรถยนต์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

เพ็ญชิสาขธ์ บุญยเกียรติวัฒนา 

นิตนา ฐานิตธนกร 
A346 – A357 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถด้านนวัตกรรมของ
องค์การ 
 

ประศาสน์ นิยม A358 – A369 

ปัจจัยการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประสม
การตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักของ
นักท่องเที่ยวชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ชิว หลี่ 

นิตนา ฐานิตธนกร 
A370 – A381 

อิทธิพลกลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์เชิง
ประสบการณ์ ที่มีผลต่อการตัดสินใจการเลือกใช้
บริการผลิตภัณฑ์ด้านการเงินของ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคใน
จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

สุภัค มหารมย์ 

นิตนา ฐานิตธนกร 
A382 – A394 

สื่อเสริมการเรยีนรู้การอ่านและเขียนคําภาษาไทยบน
แอนดรอยด์ระดับช้ันประถมศึกษาตอนต้นกรณีศึกษา
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ 
 

สุกิจ คูชัยสทิธ์ิ 

กวีพล วณิชฐิติกุล 

นันทกร ขําอเนก 

A395 – A407 

ส่วนประสมทางการตลาด ทัศนคติ และการยอมรับ
ในเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 
ใช้งานเครื่องเช็คอินด้วยตนเองอัตโนมัติของผู้โดยสาร
ชาวไทย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 

นวรัตน์ รัตนวานิช 

ชุติมาวดี ทองจีน 
A408 – A413 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อป้ายทะเบียนประมูล
รถยนต์ที่น่ังส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคผ่านทางสังคม
ออนไลน์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 

มติ มณีวงศ์ 

นิตนา ฐานิตธนกร 
A414 – A425 

การให้ความหมายการออมเงิน กระบวนการออมเงิน 
อุปสรรคในการออมเงิน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาญจนบุร ี
 

พิจิตรา นุชนุ่ม A426 – A436 

การตรวจหาช่องโหว่ของเว็บแอปพลิเคชันเพ่ือความ
ปลอดภัยโดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์แบบคงที่ 
 

อมฤทธ์ิ จันทนลาช A437 – A443 
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ชื่อผลงานวจิัย ผู้นําเสนอ หน้า 
THE DEVELOPMENT STRATEGY RESEARCH OF 
MD CONSTRUCTION COMPANY 

Yulin wang 
 
 

A444 – A453 

STUDY ON THE IMPROVEMENT OF EMPLOYEE 
TRAINING SCHEME AND SYSTEM OF 
INSURANCE COMPANY 
--TAKE THE CHINA CONTINENT INSURANCE 
COMPANY AS AN EXAMPLE 
 

Tian Tian 
 

A454 – A467 

CHINESE LUNAR NEW YEAR FLOWER MARKET 
RESEARCH AND CONSUMER TRENDS OF 
CYMBIDIUM HYBRIDUM: IN THE CASE OF 
KUNMING MARKET 
 

Fei Lu 
 

A468 – A476 

THE ANALYSIS OF MARKETING CHANNEL OF 
IMPORTED CARS IN THAILAND: THE CASE OF 
MERCEDES-BENZ 
 

Bunwarut Tanaphol 
 

A477 – A487 

THE MODE OF VALUE ANALYSIS OF SOCIAL 
NETWORKS AND E-COMMERCE INTERGRATION 
 

Dian Lan 
 

A488 – A496 

THE OBJECTIVE OF COMPETITION STRATEGY 
OF CP GROUP FOR 7/11 FRANCHISES IN 
CHINA: THE CASE OF NANJING 
 

Fangshuai Liu 
Zhimin Tang 

A497 – A505 

MARKETING CHANNEL MANAGEMENT  
A CASE STUDY OF LS MACHINERY COMPANY 
 

Chutipong Saechang 
Pak Thaldumrong 

A506 – A516 

UNDER THE AGE OF THE INTERNET 
DIVERSIFILED TRANSFORMATION RESEARCH 
ENTITY BOOKSTORE –BASED ON GUANGXI 
XINHUA BOOKSTORE 
 

Zelin Li 
Pak Thaldumrong 
 

A517 – A527 

INFLUENCING FACTORS OF CHINESE 
STUDENTS TO STUDY IN THAILAND: A STUDY 
OF THREE UNIVERSITIES IN KUNMING 
 

Qin Li 
Pak Thaldumrong 

A528 – A538 
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ชื่อผลงานวจิัย ผู้นําเสนอ หน้า 
STUDY OF STUFF APPRAISAL SYSTEM IN BANK 
“A” 
 

Xiaoya Zhao 
Zhimin Tang 

A539 – A547 

THE RESEARCH OF AIGO ENTREPRENEURS 
ALLIANCE STABILITY – THAILAND MARKET 
FAILURES 
 

Lamei Wu A548 – A555 

SINA WEIBO MARKETING ON BIG DATA 
 

Liu Shu A556 – A560 

OVERSEAS EDUCATION COMPANY 
MANAGEMENT PROBLEMS AND SOLUTIONS 
 

Ling Shi 
Hongyan Shang 

A561 – A568 

STRATEGY RESEARCH FOR INNOVATIVE 
CAPABILITY OF MOBILE OPERATOR-AS THE 
EXAMPLE OF G MOBILE CO. 
 

Lei Zhu A569 – A575 

ปัจจัยทางประชากรท่ีมีต่อความคิดเห็นด้านส่วน
ประสมทางการตลาดของผู้ซื้อหนังสือพิมพ์ 
ทันหุ้น 
 

พุฒธิธาดา ศิรินันทวิทยา 

พีรภาว์ ทวีสุข 
A576 – A586 

ENTREPRENEURIAL COMPETENCE AND FIRM 
PERFORMANCE RELATIONS  
REVIEW 
 

Qing Tang A587 – A595 

การประเมินประสิทธิภาพของระบบศุลกากร
อิเล็กทรอนิกสใ์นส่วนของการตรวจปล่อยรถยนต์ 
ขาเข้า ณ เขตท่าเรือ 
 

พชร ทองเปลว 

กิตติ เศรษฐวรพันธ์ุ 
A596 – A605 

กรณีศึกษา พฤติกรรมผู้บริโภคและทัศนะคติ ที่มีต่อ 
อิฐขาว กลุ่มลกูค้าในประเทศไทยของ 
บริษัท ค้าลซันสไตน์ จํากัด 
 

Pongsak Sae-Eiab 
 

A606 – A615 

คุณลักษณะนักบัญชีที่เป็นปัจจุบันกับคุณลกัษณะนัก
บัญชีที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
 
 

ฤติมา มุ่งหมาย A616 – A625 
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ชื่อผลงานวจิัย ผู้นําเสนอ หน้า 
RESEARCH ON THE MARKEING STRATEGY OF 
THAILAND TALLAI NEST IN CHINA 
 

Siqingaowa BAI A626 – A634 

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี  
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี 
 

อโนชา สุวรรณสาร A635 – A643 

สภาพปัญหาการจัดทําบัญชีครัวเรือนของผู้ปกครอง
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี  
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 
 

กฤตยกมล ธานิสพงศ์ A644 – A651 

กลยุทธ์การตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วน
สมุนไพรเพ่ือสขุภาพ ตําบลนายาว  
อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 
 

อรทัย จําปา 

นภคสร วงษ์โกฏ 

สุกัญญา พยุงสิน 

A652 – A660 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้ออาหารแช่แข็งของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 
 

ดร.ชุติมาวดี ทองจีน 

เซียน ไป๋ 
A661 – A668 

การพัฒนารัฐวิสาหกิจสู่องค์การแห่งความย่ังยืน:
กรณีศึกษาบรษิัท อสมท.จํากัด (มหาชน) 
 

สมหวัง ศรีมุงคุณ 

เบญจ์ พรพลธรรม 
A669 – A682 

ความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายของภาคพลเมือง
ในการจัดการความปลอดภัยทางถนน:  
กรณีศึกษาการใช้รถจักรยานยนต์ในจังหวัดขอนแก่น 
 

สมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ 

บัณฑิต พิริยาสัยสันติ 
A683 – A697 

ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด 

วาสนา แสงเนตร  
 
 

A698 – A708 

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของใช้ออร์
แกนิคสําหรับเด็กอ่อนแบรนด์ เนเจอร์เพียวเรส  
ในห้างสรรพสนิค้า สยาม พารากอน 
 

ฐสรัสท์ เฮงพิสษิฐ ์ A709 – A721 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) สาขามาบุญครองเซ็นเตอร์ 
 
 

วรากร เทพสถิตย์ 

สุวัฒน์ อินทรประไพ 
A722 – A734 
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ชื่อผลงานวจิัย ผู้นําเสนอ หน้า 
ความพึงพอใจของชาวสวนยางต่อการบริหารสํานักงาน
กองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ศุภรัตน์ บุญฉมิ 

สุวัฒน์ อินทรประไพ 
A735 – A744 

ศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการ “สินเช่ือโครงการ
ธนาคารประชาชน” ธนาคารออมสิน สาขาดาวคะนอง 
 

ชูโชค ทีปกาญจน์ 
 

A745 – A752 

ความพึงพอใจในการใช้บริการด้านเงินฝากของ
ผู้ใช้บริการ ธนาคารออมสิน สาขาวัดไทร 
 

ธนัญญา เจริญรัตน์ 
 

A753 – A760 

ความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อคุณภาพอาหารและ
เคร่ืองด่ืมของห้องรับรองพิเศษช้ันหน่ึงของ บริษัทการ
บินไทย จํากัด (มหาชน) ท่าอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ  
 

ชณิษฐา สมัฤทธ์ิ 

พัชนี จันทร์น้อย 
 
 

A761 – A769 
 
 

 

รูปแบบการดําเนินชีวิต การรับรู้ และทศันคติที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการบริโภคผักออร์แกนิก 
ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดนนทบุรี : กรณีศกึษา 
ร้านเลมอนฟาร์ม จังหวัดนนทบุรี 
 

สมศักด์ิ รอดลอย 

ประจวบ เพ่ิมสุวรรณ 
A770 – A780 

คุณภาพการให้บริการแผนกบริการสายการบิน
ลูกค้า ฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จํากัด 
(มหาชน) 
 

ธัญญธร รักวงศ์ A781 – A791 

การเตรียมตัวก่อนเกษียณของพนักงานต้อนรับบน
เคร่ืองบิน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
 

ศิวพร รักวงศ์ 

ระพีพร ศรีจําปา 
A782 – A802 

ความคิดเห็นของผู้โดยสารที่มีต่อภาพลักษณ์องค์กร 
ภาพลักษณ์พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของ  
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
 

วิริญจ์  คงวิริยะกิจ 

พัชนี จันทร์น้อย 
A803 – A814 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้
บริการในห้างสรรพสินค้า : กรณีศึกษา 
ห้างสรรพสินคา้ A สาขาศรีนครินทร์  
จังหวัดสมุทรปราการ 
 

นิษฐ์นิภา ธนพิริยพงศ์ 

เพ็ญจิรา คันธวงศ์ 

กฤศวรรณ ประเสริฐสทิธ์ิ 

A815 – A823 

กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของสายการบิน
ต้นทุนตํ่าเส้นทางภายในประเทศ 

ภครส ภู่มณี 

พินันทา โรจน์รัตน์ศิริกุล 
A823 – A829 
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ชื่อผลงานวจิัย ผู้นําเสนอ หน้า 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้ังใจในการท่องเที่ยวของ
ประชาชน ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ณิชารีย์ จันทรอิ์นทร์ 

เพ็ญจิรา คันธวงศ์ 

กฤศวรรณ ประเสริฐสทิธ์ิ  

 

A830 – A835 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ตราสินค้า  
และทัศนคติทีม่ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า 
ในงานแสดงสินค้าของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 

ธนัท สุขวัฒนาวิทย์ 

ชุติมาวดี ทองจีน 
A836 – A845 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริการธนาคารบนอินเตอร์เน็ต
ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
 

ภัคจิรา นิลเกษม A846 – A850 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้ังใจซื้อรถยนต์ของกลุ่ม
ผู้บริโภคในเขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

พราวแพรว ชัยสวัสด์ิ 

เพ็ญจิรา คันธวงศ์ 

เยาวลักษณ์ เอกไพฑูรย์ 
 

A851 – A856 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์  
ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

นพคุณ แซ่พุย 

ชุติมาวดี ทองจีน 

 

A857 – A868 

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความต้ังใจท่ี
จะใช้บัตรเครดิตอย่างต่อเน่ืองของลูกค้าธนาคาร A ใน
เขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

นัยนา แสงเขียว 

เพ็ญจิรา คันธวงศ์ 
A869 – A876 

ความอดทนของพนักงานที่มีต่อลูกค้าประกันที่ให้
ข้อมูลไม่ครบถว้น: กรณีศึกษาบริษัทนายหน้าประกัน 
A ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ณัฐกฤตา วงศ์พัฒนานิวาศ เพ็ญ
จิรา คันธวงศ์ 

A877 – A885 

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความต้ังใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์จากร้านขายของฝาก 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

พิชญ์พล ศรีโพธ์ิเผือก 

เพ็ญจิรา คันธวงศ์ 
A886 – A892 

ทัศนคติของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินต่อการนํา
ระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสม์าใช้
ในการฝกึอบรมด้านความปลอดภัยประจําปี  
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
 
 

ชมชนก นารถอัมพุท 

พินันทา โรจน์รัตน์ศิริกุล 
A893 – A900 
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ชื่อผลงานวจิัย ผู้นําเสนอ หน้า 
การศึกษาความพึงพอใจของลูกเรือต่อหลักสูตรการ
บริหารทรัพยากรด้านการบิน  
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
 

จิราวลัย ชํานาญราช 

พัชนี จันทร์น้อย 
A901 – A907 

RESEARCH OF HEALTH HERBAL TEA 
MATKETING PLAN: IN THE CASE OF SMY 
PHARMACEUTICAL COMPANY  
 

Cong Zhu  
 

A902 – A923 

EMPIRICAL RESEARCH OF FINANCE 
AGGLOMERATION AND REGIONAL 
DEVELOPMENT IN GUANGXI BASED ON 
COUPLING ANALYSIS 
 

ZhaoMei Chi 

HaoJie Liao 
 

A924 – A929 

AESTHETIC PRINCIPLES APPLIED RESEARCH IN 
NEW MEDIA SPREAD 
 

XIAOJUAN TONG A930 – A934 

RESEARCH ON THE SECOND-GENERATION 
ENTREPRENEURIAL BUSINESS-CASE STUDIES IN 
TAIZHOU, ZHEJIANG PROVINCE 
 

Xueyan Li 
 

A935 – A942 

“TAILOR-MADE” VOCATIONAL TRAINING 
PROGRAM, A STUDY OF HANDAN URBAN 
CONSTRUCTION SCHOOL 
 

Xiaobo Xu 
 

A943 – A954 

THE INFLUENCING FACTORS OF TRADITIONAL 
CHINESE CALLIGRAPHYLEARNING,  
A STUDY OF WENJIANG HIGH SCHOOL 
 

Diandian Wang  
 

A955 – A967 

IMPACT OF CONSUMER DECISION-MAKING ON 
THE WEDDING PLANNING SERVICE : A CASE 
STUDY OF KUNMING WEDDING CELEBRATION 
 

Yixiao Zhao 
 

A968 – A975 

THE CHINESE COLLEGE STUDENTS 
PREFERENCE ON ONLINE SHOPPING OF 
THAILAND PRODUCTS 
 
 

Tao Li  
 

A976 – A984 
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ชื่อผลงานวจิัย ผู้นําเสนอ หน้า 
THAILAND IVF STUDY OF THE SERVICE SECTOR 

DECISION-MAKING FACTORS 

 

Fuhua Hou 
 

A985 – A993 

ส่วนประสมทางการตลาด ความสําเร็จของระบบ

สารสนเทศ และการยอมรับการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ ทีม่ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน

ไลน์ แอพพลิเคช่ัน ของคนกรุงเทพมหานคร 

 

ธันยพัฒน์ ภาดาเพ่ิมผลสมบัติ 
ชุติมาวดี ทองจีน 

A985 – A1003 

B – วิทยาการจัดการ   
การพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารองค์กรในธุรกิจการบิน
ในยุคAEC 
 

อริญชย์ โชคเสรีสุวรรณ B1 – B10 

การศึกษาลักษณะการสื่อสารภายในองค์กรกับการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารของพนักงาน บริษัท ทรู  
คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
 

สมสมร เอ่ียมเกตุ B11 – B22 

ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินต้นทุนตํ่าของ
ผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง 
 

รัตน์ศริน จรุงพิทักษ์สกุล 

พินันทา โรจน์รัตน์ศิริกุล 
B23 – B31 

สมรรถนะทีจ่ําเป็นของผู้จัดการฝึกอบรมสําหรับ
องค์การเอกชนในประเทศไทยในบริบทประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน 
 

ฐิติวรรณ  สินธ์ุนอก B32 – B45 

แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงตาม
ความจําเป็นของผู้บริหาร: กรณีศึกษาธุรกิจผู้ให้บริการ
ด้านการสื่อสารโทรคมนาคมแห่งหน่ึง 
 

ฐาปนี  ซัมเมอร์ส B46 – B59 

การศึกษาสมรรถนะวิทยากรกลุ่มธุรกิจค้าปลีก  
บริษัท ปัญญธารา จํากัด 
 

ภาวี ทองปรีชา B60 – B66 

ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้ก่อต้ังองค์กรพัฒนา
เอกชนด้านเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ปรียาภรณ์ ยุพาภรณ์โสภา B67 – B79 

สมรรถนะที่พึงประสงค์ของตัวแทนออกของที่
ให้บริการพิธีการศุลกากรสินค้านําเข้าและสง่ออก 

บุญจันทร ์ฉิมมารักษ์ 
 

B80 – B90 
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แนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยสําหรับคนรุ่นใหม่ที่เลี้ยง
สุนัข 
 

ชาญชัย จุฑาธรรมภรณ์  
ดํารงศักด์ิ รินชุมภู 

B91 – B101 

การจัดการความปลอดภัยด้านอัคคีภัยโดยระบบป้องกัน
อัคคีภัยของอาคารสาธารณะประเภทห้างสรรพสินค้า 

สมมาศ เลิศลกัษณ์อรรยา 

เบญจ์ พรพลธรรม 

ธนภณ ภู่มาลา 
 

B102 – B114 

กระบวนการจ้างแรงงานต่างชาติในการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน 
 

วรนุช กุอุทา B115 – B124 

ทัศนคติของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่มีต่อ
ระเบียบปฏิบัติงานของฝ่ายบริการบนเคร่ืองบินของ
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
 

วรรณนิกา อ่อนพันธ์ุ 

พินันทา โรจน์รัตน์ศิริกุล 
B124 – B135 

การศึกษาความคิดเห็นของพนักงานต้อนรับบน
เคร่ืองบินในเร่ืองผลกระทบการหย่าร้างของพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จํากัด 
(มหาชน) 
 

ปริมธอัปสร ชัยสิทธ์ิกิติกุล 

ระพีพร ศรีจําปา 
B136 – B146 

ความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อการให้บริการของท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ กรณีศึกษา ผู้โดยสารกลุ่มลูกค้า
ที่ได้รับรางวัลประจําปีของบริษัท ชุมชนเภสัชกรรม 
จํากัด (มหาชน) 
 

อมรทิพย์ คงเนียม 

พินันทา โรจน์รัตน์ศิริกุล 
B147 – B156 

การพัฒนาศักยภาพของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)  
เพ่ือก้าวสู่การเติบโตในเส้นทางอาชีพ 
 

ศุภลักษณ์ แสงจันทร์ไทย 

ระพีพร ศรีจําปา 
B157 – B167 

C – นิเทศศาสตร ์   
การศึกษาความคิดเห็นของนักนิเทศศาสตร์รุ่นใหม ่
ที่มีต่อจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 

กานต์ เชาวน์นิรัติศัย C1 – C12 

การพัฒนาบุคลากรด้านสื่อสารองค์กรในธุรกิจการบิน  
ในยุคการเปิดเสรีทางการค้าประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
 

วิสาข์ เช่ียวสมุทร 
 

C13 – C33 
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สถานภาพของสถาบันอบรมการแสดงเอกชนของ
ประเทศไทย 
 

ศศินันท์ พัฒนะ C34 – C46 

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันมหาอุทกภัย  
กรณีศึกษาเทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาลนคร 
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ขนิษฐา ปาลโมกข ์
อังคณา นุตยกุล 
 

C47 – C56 

พฤติกรรมผู้บรโิภค เอกลักษณ์องค์การ และความพึง
พอใจในคุณภาพบริการที่มีผลต่อความภักดีของลูกค้าที่
ใช้บริการสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก 
 

ศิริลักษณ ์เลาหเรณู C57 – C65 

แนวคิดการมีสว่นร่วมกับการพัฒนารายการวิทยุ
โทรทัศน์ด้านสิง่แวดล้อมศึกษา สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา  
 

ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์ 
 

C66 – C79 

ประสิทธิผลของการโฆษณาผ่านเกม (Advergaming) 
ต่อความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อสนิค้าและ
บริการกรณีศึกษาบริษัท เกมอินด้ี จํากัด 
 

นายฉันทวิทย์ พงษ์ศิริ 
Chantawit Pongsiri 
ปฐมา สตะเวทนิ 

C80 – C91 

D – ศิลปศาสตร ์   
แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมผู้สอนวิทยาศาสตร์ของ
ประเทศจีน 

นิธิภัทร กมลสขุ 
โอฬาร สุมนานุสรณ์ 
กมลชนก โตสงวน 
 

D1 – D13 

ผลสมัฤทธ์ิของการเรียนภาษาอังกฤษโดยการใช้กล
ยุทธ์การเรียนรู้ภาษา 
 

ไกรคุง อนัคฆกุล D14 – D20 

ศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน
ริมคลองพระโขนงที่จะพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ย่ังยืน 
 

ภณสิทธ์ อ้นยะ 

นํ้าฝน ใจบุญ 
D21 – D26 

ความคิดเห็นต่อความแปลกแยกจากงานของพนักงาน
ประจําบริษัทแห่งหนึ่งในเขตเมืองอุตสาหกรรม 

 

 

 

สาคร สมเสริฐ 

นิธิ ไพศาลวรจิต 
D27 – D43 
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E – ศึกษาศาสตร ์   
ความรู้ ความเข้าใจในหลักการสหกิจศึกษา และความ
ต้องการของผู้ประกอบการ ต่อการรับนักศึกษา
วิทยาลัยอินเตอร์เทคลําปางเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 

วราพร กลิ่นประสาท 

 
E1 – E10 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคิด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์  เร่ืองแสงและการมองเห็น 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดหมวกหกใบกับการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ 
 

ภวัตวริษฐ์ ธัญวัฒนย่ิง 
 

E11 – E21 

การพัฒนาสมรรถนะการดูแลให้คําปรึกษาแนะนํา  
เพ่ือส่งเสริมสมรรถภาพการสอนของนักศึกษา 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาการสอนภาษาจีน 
ในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศลิปากร 

ศศิณัฎฐ์ สรรคบุรานุรักษ์ 
สมาพร มณีอ่อน 
อติยศ สรรคบุรานุรักษ์ 
ประเสริฐ มงคล                      
วัชรา เล่าเรียนดี   
ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย 
 

E22 – E32 

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้
กิจกรรมศลิปะต่างรูปแบบ 
 

นฤมล ไกรฤกษ์ 
 

E33 – E40 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเรื่องเพศศึกษาสําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 โรงเรียนพระโขนง 
พิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
 

วุฒินันท์ เรืองเอ่ียม 
 

E41 – E50 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองสัทอักษร 
พินอิน ในรายวิชา TCL1101 ภาษาจีน 1 โดยใช้
เทคนิคแบบผสมผสาน 
 

บัญชา สวางคศิริ 

 

E51 – E66 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เร่ือง 
คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น วิชา คอมพิวเตอร์ สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดดุสิตาราม 
 

ศิริวรรณ ต้ังสิทธิสมบูรณ ์ E67 – E77 

สภาพปัญหาการบริหารงานวิจัยของกองบริหาร
งานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
 

ธนิตา เสนชัย E78 – E91 
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ผลของโปรแกรมการฝึกมวยสากล ทีม่ีต่อพฤติกรรม
ความก้าวร้าว ในนักเรียนชาย ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น โรงเรียนวัดราชาธิวาส 
 

เอกรัก ไชยสถาน 
วิมลมาศ ประชากุล 
พรพล พิมพาพร 

E92 – E101 

ผลการใช้กิจกรรมศิลปะต่างรูปแบบที่มีต่อทักษะการ
พูดเล่าเรื่องของนักเรียนช้ันปฐมวัย โรงเรียนสวนลุมพินี 
 

นฐพร สายทอง E102 – E108 

การสร้างสื่อมัลติมีเดียแบบมปีฏิสัมพันธ์โดยใช้
กระบวนการเรียนการสอนแบบซินเนคติกส์ 
(Synectics) เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย โรงเรียนอัสสัมชัญ 
 

จิรัฐติ กิจสมุทร์ 

สรัญญา เช้ือทอง 
E109 – E116 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้โปรแกรม Pro/DESKTOP 
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 
 

ชัชฎา รุจิเทศ E117– E126 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคิด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์เร่ืองนํ้า ฟ้า และดวงดาวที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสตอรีไลน์และการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  5  
โรงเรียนวัดกระจับพินิจ 
 

กฤติกา ครุฑกาศ E127 – E135 

การวัดผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของนักเรียนต่อการใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบแอนิเมช่ัน  
เร่ืองกฎหมายจราจร 
 

โสพล มีเจริญ 
ฏิรัชญา วัฒนะสุข 

E136 – E141 

การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานคณิตศาสตร์ 
เร่ืองรูปสามเหลี่ยม 
 

ชรินรัต จันโตนด 
 

E142 – E149 

การวิจัยและพัฒนาสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย 
 

สมิทธิรักษ์ จันทรักษ์ E150 – E158 

คุณลักษณะของนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาการ
ท่องเที่ยวที่สถานประกอบการต้องการ 

ปิยาภา  พรหมทอง E159 – E164 

ยกเลกิ
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การศึกษาเรื่องความสนใจในการสร้างสรรค์งาน
นาฏศิลป์ไทยของนิสิตปริญญาตรี วิชาเอกนาฏศิลป์
ไทย คณะศลิปกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

พรพรรณ ครอบทรัพย์ E165 – E173 

การพัฒนาแอพพลิเคช่ันเพ่ือส่งเสริมความสามารถใน
การออกแบบโดยใช้กระบวนการสอนแบบผสมผสาน
ในรายวิชาออกแบบสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยี
สยามบริหารธุรกิจ นนทบุร ี
 

โสรยา รักษ์วงศ์ 

สุรพล บุญลือ 
E174 – E187 

การพัฒนาการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยนําเคร่ืองมือ
สื่อดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในวิชา    
วิศวกรรมซอฟต์แวร์  
 

ทศพล บ้านคลองสี่ E188 – E199 

การบริหารจัดการหลักสูตรบูรณาการสร้างสรรค์
สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา 
 

พรหทัย ตัณฑจ์ิตานนท์ 

พีระ จูน้อยสุวรรณ 
E200 – E209 

การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในตามแนวคิด
การศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study)  
สําหรับโรงเรียนเอกชน 
 

นพพรพรรณ ญาณโกมุท  
ไชยรัตน์ ปราณี 

สิริพร ปาณาวงษ์ 

E210 – E223 

F – วิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   
การพัฒนาระบบจัดการเครื่องลูกข่ายภายในเครือข่าย
สัญญาณไร้สาย  

วรพล ระดมกิจ 

ณัฐชามญฑ์ ศรีจําเริญรัตนา 

กายรัฐ เจริญราษฎร์ 
 

F1 – F11 

การเปรียบเทียบของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความ
คงทนในการเรียนรู้ระหว่างการสอนปกติกับบทเรียน
อิเล็กทรอนิกสผ์่านกระดานสนทนา 
 

อรรณพ หมั่นสกุล 

ศุภวรรณ บ่อหนา 

พิสิษฐ์ ชาญเกียรติก้อง 

F12 – F21 

การศึกษากระบวนการทํางานเพ่ือลดปริมาณจุลินทรีย์
ทั้งหมดในสินคา้ไข่รวมพาสเจอร์ไรซ์แช่เย็น 

นฤมล ขจรจัด 

วิจิตรา สานพภา 

อรพิณ รานอก 
 
 

F22 – F32 
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การประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์ด้านการบริการ: 
กรณีศึกษาร้านสะดวกซื้อ 
 

ลลิดา ชุมประยูร 

สุคนธ์ทิพย์ เพ่ิมศิลป์ 
F33 – F41 

การประยุกต์ใช้เกมการเรียนในการศึกษา: กรณีศึกษา
ของการออมเงินสําหรับนักเรียน 

พรรณเชษฐ ณ ลําพูน 

กัญญาวีร์ ฌวิลกรณ์ 

ธีริศรา มารันย่า 
 

F42 – F52 

การประยุกต์ใช้การผสานโลกเสมือนเข้าไปในโลกจริง
ในเกมการเรียนรู้ 

พรรณเชษฐ ณ ลําพูน 

คณิน ประดิษฐานนท ์
 

F53 – F63 

รายงานผลการวิจัยในช้ันเรียน เร่ือง วิธีการให้คะแนน
กลุ่มโดยใช้ความคิดเห็นในช้ันเรียน 
 

วสุธาน ตันบุญเฮง F64 – F71 

ผลของระยะห่างระหว่างอักษร ตําแหน่งอักษร 
และจํานวนอักษร ต่ออัตราการยืนยันความเป็นมนุษย์ 
 

วงศกร รัตติรุจิเศวต 

ชัชพงศ์ ต้ังมณี 
F72 – F83 

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการวัดความคล้าย
สําหรับการจัดกลุ่มข้อความภาษาไทยบนสื่อสังคม
ออนไลน์ด้วยวิธีการเคมีน 

สุพัตรา วิริยะวิสุทธิสกุล 
ปริญญา สงวนสัตย์ 
ดัชกรณ์ ตันเจริญ  
พิสิษฐ์ ชาญเกียรติก้อง 
 

F84 – F92 

การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เร่ืองการรู้เท่าทัน 
ไอที 

พงศธร กองโคกกรวด 

ชุติมา อุตมะมุณีย์ 
 

F93 – F105 

สายอากาศ AIR FORCE ANTENNA สําหรับเช่ือมต่อ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย 

พลสมุทร จินารัตน์  
พายัพ ศิรินาม 
 

F106 – F113 

การพัฒนาระบบตรวจสอบการทํางานของเซิร์ฟเวอร์
ด้วยเอสเอ็นเอ็มพีวอล์ค  

อัตถสิทธ์ิ เผ่าศริิกุล 

ณัฐชามญฑ์ ศรีจําเริญรัตนา 

กายรัฐ เจริญราษฎร์ 
 

F114 – F123 

การประยุกต์ใช้กระบวนการลําดับช้ันเชิงวิเคราะห์ใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพพ้ืนที่การทํางาน 

จีรยุทธ มูลสาร 

เชิดชู คําสุภาพ 

สุคนธ์ทิพย์ เพ่ิมศิลป์ 
 
 
 

F24 – F131 
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ซอฟต์แวร์สําหรับการบริหารจัดการการใช้อุปกรณ์
ไฟฟ้าเพ่ือลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกกรณศีึกษาศูนย์
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   
 

สกุล คํานวนชัย 

ชม กิ้มปาน 
F132 – F144 

หลักการออกแบบสําหรับระบบการจัดการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

ศรัณย์ สาวะดี 
วีรวุฒิ ทัฬหิกรรม  
ดัชกรณ์ ตันเจริญ 
 

F145 – F159 

การพัฒนากลอนประตูอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เสียงและ
ระบบรายงานผู้ใช้ผ่านอินเทอร์เน็ต  
 

นฤเทพ สุวรรณธาดา F160 – F171 

การพยากรณ์เพ่ือควบคุมสินค้าคงคลังประเภทฟิล์ม
บรรจุภัณฑ์ด้วยวิธี DECOMPOSITION 

ไพศาล ยินดี 

สุคนธ์ทิพย์ เพ่ิมศิลป์ 
 
 

F172 – F181 

โปรแกรมประยุกต์เพ่ือการวิเคราะห์คําศัพท์ด้าน
โทรคมนาคม 
 

เพ็ญศิริ มโนมยัสุพัฒน์  

ณัฐกรณ ์นาคะเสโน 
F182 – F190 

ชุดเคร่ืองมือฝึกวงจรไฟฟ้าเอนกประสงค์เพ่ือประกอบ 
การเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์อิเลก็ทรอนิกส ์
 

กนกพันธรน์ โลกุตรวงศ์ F191 – F198 

การศึกษาปริมาณคาร์บอนที่มีผลต่อคุณสมบัติความ
แข็งของเหล็กกล้า: กรณีศึกษาโรงงานผลิตโซ่
อุตสาหกรรม  
 

เมย์ ชีพอุบัติ 

รุ่งฤดี ศรีเจริญ 
ณรงค์ศักด์ิ พงศธรวิวัฒน์ 

F199 – F209 

การทําเหมืองข้อมูลความคิดเห็นบนสังคมออนไลน์ของ
ลูกค้าร้านค้าปลีก 

ชนกานต์ กิ่งแก้ว 

ณิชชารีย์ พัฒน์กุลจิรถาวร 

ชัชชญา ฐิติวรากุล 
 

F210 – F224 

การปรับปรุงกระบวนการผลิตเดนิชแอปเป้ิลสอดไส ้
ลูกเกด โดยใช้เคร่ืองจักรบรรจุไส้: กรณีศึกษา
โรงงานผลิตเบเกอร่ี 

พงษ์พิทักษ์ ศกัศรีเท้า 

ศรันธร คุมมงคล 

สุคนธ์ทิพย์ เพ่ิมศิลป์ 
 

F225 – F234 

การเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตขนมปัง 
โรยงา: กรณีศกึษาโรงงานผลิตเบเกอรี่ 

นิภาวรรณ ย่ิงชัยภูมิ 

หทัยชนก เมืองจินดา 

สุคนธ์ทิพย์ เพ่ิมศิลป์ 
 

F235 – F244 
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ความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชัน Pattaya Guide 
เพ่ือสืบค้นข้อมูลการท่องเที่ยวพัทยา สัตหีบ  
และบางแสน บนไอโฟน 
 

ปัทมาภรณ์ พิมพ์หานาม 
 

F245 – F256 

การวิเคราะห์การสูญเสียเพ่ือหาแนวทางเพ่ิมผลผลิต 
ในอุตสาหกรรมแปรรูปเน้ือสตัว์แช่เย็น 

เจษฎา ทิพย์มณเฑียร 
รวี ดอนทอง 
เกษมณี วัฒนพรไพโรจน์  
กนกวรรณ เจริญย่ิง 
สุวัลณา มสุิกธรรม 
 

F257 – F266 

การพัฒนาแอพพลิเคช่ันบนสมาร์ทโฟนเพ่ือส่งเสริม
การใช้ฉลากคาร์บอนฟุตพร้ินท์ประเทศไทย 
 

ธนากุล ชัยวารีวิทย์ F267 – F278 

การปรับปรุงกระบวนการทํางานและการลดปริมาณนํ้า
ใช้ในกระบวนการผลิตโดยใช้วิธีการทาง Lean Six 
Sigma กรณีศึกษา: ธุรกิจแปรรูปไข่บ้านนา 
 

กวิสรา มณีโชติ 

วิจิตรา สานพภา 

ธีระพงษ์ มีเพียร 

F279 – F289 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิซึม 
ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในรายวิชาทักษะการ
สร้างสรรค์สื่อมัลติมีเดีย 
 

สุรเชษฐ์ โทวราภา
นฤเทพ สุวรรณธาดา 

F290 – F300 

การปรับปรุงข้ันตอนการสร้างร้าน 7- Eleven 
กรณีศึกษาขั้นตอนการย่ืนแบบขออนุญาตก่อสร้าง 
 

สุมาลี ดอกไมข้าว 
จุฑาทิพย์ ลีลาธนาพิพัฒน์ 

F301 – F310 

การเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตแซนวิช 
สอดไส้ โดยใช้การจําลองสถานการณ์ 
 

ธีรเชษฐ์ มุสิถาวร 

ชลิดา ชาญวิจิตร 
F311 – F317 

การลดเวลาขัดข้องของเคร่ืองดึงใยในโรงงานผลิต 
แหอวน 
 

ชัชญา เอ้ียวถาวร 

จุฑาทิพย์ ลีลาธนาพิพัฒน์ 
F318 – F325 

การพัฒนากําลังอัดของคอนกรีตผสมเศษผงเหล็ก 
 

โชคชัย ไตรยสุทธ์ิ F326 – F335 

การปรับปรุงการจัดเส้นทางพาหนะสําหรับขนส่งสินค้า
ชานมไข่มุก  
 
 
 

มนต์ชัย ประโชติรัตนกุล  
ไพฑูรย์  ศิริโอฬาร 

F336 – F346 
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การนําเสนอผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ 3 มิติด้วยเทคโนโลยี
ความเป็นจริงเสริม  

วรรณวิภา วงศ์วิไลสกุล 

ธนธรรม แก้ววิชิต 

จตุรงค์ เรือนเพ็ง 

กรณิศ ศรสีัมพันธ์ 
 

F347 – F357 

การพัฒนาระบบการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ของหน่วยงานบริหารกลยุทธ์: กรณีศึกษาบริษัท
อุตสาหกรรมอาหาร 
 

พรพรรณ เต่ือประโคน 

ณฐวัฒน์ เปล่งปลั่ง 

สุคนธ์ทิพย์ เพ่ิมศิลป์ 

F358 – F368 

การวางแผนงานก่อสร้างระบบวางรางรถไฟฟ้าโดยวิธี
สายงานวิกฤติ 
 

นายวีระกุล เช่ียเท่า  
 

F369 – F380 

การประเมินความเสี่ยงจากท่าทางการทํางานของ
สถานีงานยกกระสอบแป้ง 
 

ศรัณยพงศ์ เสยอินทร์  

ชลิดา ชาญวิจิตร 
F381 – F393 

การลดเวลาสูญเปล่าและของเสียในกระบวนการขึ้นรูป
พลาสติกด้วยระบบสุญญากาศ 

วัชรากร อรุณวิราม 

บุญชัย แซ่สิ้ว 

ศุภรัชชัย วรรัตน์ 
 

F394 – F408 

เว็บไซต์การจัดตารางเรียนตารางสอนของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ 

ชัญญานุช แก้วทิพย์ 

อมราภรณ์ นุ่นภักดี 

พรสิริ ชาติปรีชา 

พัชราภา อินทพรต 
 

F409 – F414 

การศึกษาศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรหก
เหลี่ยมเศรษฐกิจ 

พรลภัส บุตรดี 

ประจวบ กล่อมจิตร 
 

F415 – F424 

การปรับปรุงกระบวนการผลิต กรณีศึกษาบริษัทผลิต
คาปาซิเตอร์ 

ณัฐพล สงวนศักด์ิภักดี 
ธัชอนงค์ การบรรจง  
ภูริดา ศรีเพริศ  
ประจวบ กล่อมจิตร 
 

F425 – F431 

การบริหารจัดการผู้ให้บริการขนส่งปูนซีเมนต์ผง 
(Outsource) ด้วยเทคนิค Balanced scorecard 
สายงานการจัดส่ง บริษัท กรณีศึกษา 
 
 

กวีพงศ์ บุญเจริญ 
กิตติ เศรษฐวรพันธ์ุ 

F432 – F441 
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การประเมินท่าทางการทํางานของผู้ปฏิบัติงานด้าน
การซ่อมช้ินส่วนรถจักรยานยนต์ 

พงศกร สุรินทร์ 
ศิริพงษ์ หมูคํา 
ศรชัย ปอนตา 
สุเทพ มหคัคตจิตต์ 
 

F442 – F452 

การประยุกต์ใช้โปรแกรม R ในการวิเคราะห์เหมือง
ข้อความจากความคิดเห็นผู้ใช้ทีวีดิจิตอลบนเว็บไซต์ 
พันทิป 
 

บุญชัย เอ้ืออรุณกิจ F453 – F463 

การจําลองการสังเคราะห์เอสเทอร์จากไตรเมทิลออล
โพรเพนกับกรดไขมันจากนํ้ามันปาล์ม 
 

พลวิชญ์ ภคประสิทธ์ิ 
เดชา ฉัตรศิริเวช 

F464 – F470 

การประเมินศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลโค
สําหรับทดแทนก๊าซหุงต้มในครัวเรือนขนาดเล็กของ
ประเทศไทย 
 

นพดล สรวงประดิษฐ์ 

สุภวัฒน์ วิวรรธ์ภัทรกิจ 

วีรินทร์ หวังจิรนิรันดร์ 

F471 – F483 

G – นวัตกรรมการจัดการเกษตร   
ความพึงพอใจของผู้เรียนรายวิชาหลักชีววิทยาต่อการ
เรียนรู้แบบมีสว่นร่วม 

กรวิทย์ ไชยส ุ G1 – G7 

การศึกษาเปรียบเทียบระยะเวลาคืนทุนระหว่างการ
ผสมอาหารใช้เองกับอาหารซื้อจากบริษัทในโรงเรือน
เลี้ยงไก่ไข่ระบบปิด ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

เกียรติพล ศรปีระมงค์ 
วรงค์ ง้ิวเรือง 

G8 – G16 

การประยุกต์เทคนิคบัญชีต้นทุนการไหลของวัสดุเพ่ือ
ประเมินการสูญเสียและปรับปรุงสมรรถนะโรงงานผลิต
ไส้กรอกไก่ 
 
 

ชนาภา ตันกูล 
วิชยุตม์ พิมพ์ถนอม 
ดํารงค์ คณะรัตน์ 
เจษฎา ทิพย์มณเฑียร 

G17 – G26 

การจัดการปุ๋ยในนาข้าวของเกษตรกรในเขตคลอง 
สามวา กรุงเทพมหานคร 

เสาวรัจ นิลเนตร 
อัจฉรา จิตตลดากร 
อัจฉรา โพธ์ิดี 
 

G27 – G36 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบสาหร่ายเตาของกลุ่ม
แม่บ้านบ้านนาคูหา ตําบลสวนเขื่อน อําเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

พัชรนันท์ วงค์พนัสสัก 
เบญริกา ยะสาวงษ์ 
สุภารัตน์ อํานาจ 
 

G37 – G44 
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ชื่อผลงานวจิัย ผู้นําเสนอ หน้า 
การศึกษาเปรียบเทียบการวัดอุณหภูมิใจกลางและ
อุณหภูมิพ้ืนผิวของผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์เพ่ือหาสภาวะที่
เหมาะสมในการแช่เยือกแข็ง 

เกศมณี มีเชาว์ 
วุฒิชัย พุทธชาติ 
วสุบดี นวลสกุล 
เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา 
 

G45 – G50 

H – แพทยศาสตร ์   
การศึกษาประสิทธิภาพของยาเม็ดกลูตาไธโอนชนิด
รับประทานในการลดระดับสีผิว 

สันติ จตุราวิชานันท์ 
เทพ เฉลมิชัย 
มนตรี อุดมเพทายกุล 
 

H1 – H11 

การเปรียบเทียบผลการลดความเจ็บปวดของการนําส่ง
ยาชาเฉพาะที่ 5% ลิโดเคน-พริโลเคน ด้วยวิธีอิเล็กโทร
พอเรชันที่เวลาต่างๆ กัน กับวิธีมาตรฐานด้วย 5%  
ลิโดเคน-พริโลเคน ปิดด้วยแผน่พลาสติก ก่อนการ
รักษาด้วยแฟรกช่ันแนลเลเซอร์เส้นใยเออร์เบียม 
1,550 นาโนเมตร 
 

พัสมน สุธาพาณิชย์ 
สุวิรากร โอภาสวงศ์ 
เทพ เฉลมิชัย 
มนตรี อุดมเพทายกุล 

H12 – H20 

การศึกษาเปรียบเทียบด้านความปลอดภัยและ
ผลข้างเคียงของเลเซอร์แบบแบ่งส่วน 1,550  
นาโนเมตร เส้นใยเออร์เบียมร่วมกับการใช้กรดไตรคลอ
โรอะซีติกลอกบนแผลเป็นเทยีบกับการใช้เลเซอร์แบบ
แบ่งส่วน 1,550 นาโนเมตร เส้นใยเออร์เบียมเพียง
อย่างเดียวในการรักษาผู้ป่วยแผลเป็นหลุมสวิ 
 

มัชฌิมา ทองไซร้ 
เทพ เฉลมิชัย 
มนตรี อุดมเพทายกุล 

H21 – H30 

การศึกษาประสิทธิผลของแฟรคชันนัลทูเลี่ยมไฟเบอร์
เลเซอร์ความยาวคลื่น 1,927 นาโนเมตร  
ในการรักษาความเสื่อมของผิวหนังจากการถูกแสงแดด
ทําลายบริเวณใบหน้าในผู้ป่วยโรคฝ้าที่ได้รับการรักษา
ด้วย 4% ไฮโดรควิโนน 
 

พีรธิดา รัตตกุล 
เทพ เฉลมิชัย 
มนตรี อุดมเพทายกุล 

H31 – H43 

การศึกษาประสิทธิภาพในการดูแลแผลและลดระดับ
ความแดงในการใช้เจลว่านหางจระเข้หลังการทําแฟ
รกช่ันนอลเลเซอร์เส้นใยเออเบียม 1,550 นาโนเมตร 
 

อุดมศักด์ิ บุญนริสรางกูร 
เทพ เฉลมิชัย 
มนตรี อุดมเพทายกุล 
 
 
 
 

H44 – H50 



   
24 

ชื่อผลงานวจิัย ผู้นําเสนอ หน้า 
การศึกษาระดับความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตของ
คนไข้ต่อการรักษาโรคตุ่มขนคุดด้วยการใช้แฟรกช่ัน
แนลเลเซอร์เสน้ใยเออเบียม 1,550 นาโนเมตร 

ชนาทิพย์ ญาณอุบล 
สุวิรากร โอภาสวงศ์ 
เทพ เฉลมิชัย 
มนตรี อุดมเพทายกุล 

H51 – H59 
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	งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ ได้แก่ ศิริพร (2548) ซึ่งนำเสนอการวิธีการจัดการสินค้าคงคลังที่เป็นระบบโดยเลือกปรับปรุงในกลุ่มคอยล์ขนาดกลาง เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงคอยล์กลุ่มอื่นๆ ซึ่งในขั้นตอนแรกใช้เทคนิคการแยกกลุ่มตามความสำคัญ แล้วเสนอแนวทางใ...
	นอกจากนี้ยังมี อนุรักษ์ (2551) ได้ศึกษาข้อมูลในโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ประเภทชิ้นส่วนภายในรถยนต์ ซึ่งในปัจจุบันโรงงานได้กำหนดปริมาณการสำรองอะไหล่โดยใช้ประสบการณ์และการคาดเดาในการกำหนดระดับอะไหล่ ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อและการจัดเก็บอะไหล่สูงและย...
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	2. นำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์มูลค่าวัตถุดิบคงคลัง เพื่อเลือกวัตถุดิบที่มีมูลค่าคงคลังมากที่สุด 3. จำแนกวัตถุดิบคงคลังโดยการวิเคราะห์แบบ ABC (ABC Classification System)
	4. วิเคราะห์สถานะปัจจุบันของวัตถุดิบคงคลังในกลุ่ม A ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีมูลค่าสูงสุดเพื่อเป็นข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนและควบคุมวัตถุดิบคงคลัง
	5. คัดเลือกรูปแบบการพยากรณ์ที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลวัตถุดิบประเภทฟิล์มบรรจุภัณฑ์
	6. เปรียบเทียบปริมาณความต้องการที่ใช้พยากรณ์แบบใหม่กับปริมาณความต้องการใช้จริง
	ผลการวิจัย
	1. การแบ่งประเภทโดยใช้ ABC Classification System
	เนื่องจากวัตถุดิบคงคลังประเภทฟิล์มบรรจุภัณฑ์มีจำนวน 48 ชนิด จึงใช้วิธี ABC Classification System ในการแบ่งซึ่งระดับความสำคัญของฟิล์มบรรจุภัณฑ์เป็น 3 กลุ่ม โดยใช้ข้อมูลย้อนหลังเป็นระยะเวลา 3 ปี (กรกฏาคม2554 – มิถุนายน2557) ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 2 แล...
	ตารางที่ 2: ผลการจัดแบ่งระดับความสำคัญของฟิล์มบรรจุภัณฑ์ ตามวิธี ABC Classification System
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	รูปที่ 2: แผนผังการวิเคราะห์ปริมาณความต้องการวัตถุดิบ
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	อนุรักษ์ คัชมาตย์. (2551). “การศึกษาปริมาณการสำรองอะไหล่เครื่องจักรอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์กรณีศึกษา: บริษัทเอ็นเอชเคสปริง (ประเทศไทย) จำกัด.” ปริญญานิพนธ์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเ...
	ศิริพร ตั้งวิบูลย์พาณิชย์.  (2548). “การปรับปรุงการควบคุมวัสดุคงคลัง: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมการผลิต คอยล์”. ปริญญานิพนธ์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
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	จากที่กล่าวมาผู้ทำการวิจัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการศึกษาวิธีการประเมินความเสี่ยงจากท่าทางการทำงานเพื่อให้ทราบถึงปัญหาของอาการบาดเจ็บและโรคจากการทำงาน ดังนั้นการวิจัยนี้มุ่งที่จะประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลักษณะท่าทางการทำงานโดยวิธีการประ...
	2.1 เพื่อประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์จากการทำงานของพนักงานจุดงานยกกระสอบแป้ง
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	ไวยวิทย์ (2555) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเสี่ยงของการบาดเจ็บเนื่องจากท่าทางการทำงานและภาระงานที่เกิดจากการยกด้วยมือเปล่า วิธีการประเมินทางการยาศสตร์กายภาพ 3 วิธีคือ การประเมินร่างกายส่วนบนแบบรวดเร็ว Rapid Upper Limb Assessment  (RULA...
	กนกพร บุญจูบุตร และกิตติศักดิ์ มีพา (2556) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเสี่ยงการทำงานของพนักงานโรงงานประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษ โดยหลักทางการยาศสตร์กายภาพ 3 วิธี ซึ่งประกอบด้วย 1) วิธีสอบถามพนักงานเกี่ยวกับความเจ็บปวดบริเวณส่วนต่างๆของร่างกาย...
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