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การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ระดับชาติ ครั้งท่ี 9 และนานาชาติ ครั้งที่ 2 

“Global Innovation for Sharing Economy” (GISE) 

และการประชุมวิชาการ Smart Logistics Conference ครั้งที่ 2 

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 

ณ ชั้น 3 อาคารหอประชุม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  

ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี 

 

- การน าเสนอผลงานภาคบรรยาย (ระดับชาต)ิ – 
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 Subtheme 1: Business 

อาคารหอประชุม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ชั้น 2 ห้อง 2-0201 

ผู้ด าเนินรายการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์เหมือนจติ จิตสุนทรชัยกุล  
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์   

ล าดับ ชื่อ - สกุล ชื่อบทความ ชื่อหน่วยงาน/สังกัด 
เวลาในการ

น าเสนอ 

1 SUCHAI THANAWASTIEN 

PRASITCHAI VEERAYUTTWILAI 

MAYTHAPOLNUN ATHIMETHPHAT 

TANARUG ISSADISAI 

UBERIZATION OF BUSINESS ENTITIES IN A SMART CITY SHINAWATRA UNIVERSITY  11.00 - 11.10 น. 

2 วรพร เมอืงธนชัย 

สุมามาลย์ ปานค า 

วรรณวิภา วงศว์ิไลสกุล 
ดนัยเลิศ ติยะรัตนาชัย 

การวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชิงยืนยันของพฤติกรรมการใช้ M-Commerce  

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
มหาวิทยาลัยรังสติ  11.10- 11.20 น. 

3 วรวรรณ รัตน์ปิยนนท์ 

ชวนชื่น อัคคะวณิชชา 

คุณภาพการบริการและความจงรักภักดีของผู้ใชบ้ริการกลุ่มบริษัท คิง เพา 

เวอร์ 

มหาวิทยาลัยศลิปากร  11.20 - 11.30 น. 

4 กิตติพล ตัง้วิบูลย์พาณิชย์ 
สันติธร ภูริภัคดี 

ตัวแบบและกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจผู้จัดจ าหน่ายยางรถยนต์ในอ าเภอ 
บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี กรณีศึกษา บริษัท รุ่งไทยการยางและศูนย์ล้อ 

จ ากัด 

มหาวิทยาลัยศลิปากร  11.30 - 11.40 น.  

5 ธิดา จันทาพูน 

วรดี จงอัศญากุล 

พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยที่มผีลตอ่การซื้อเครื่องส าอางประเภท

ตกแต่งใบหนา้ผ่านเฟซบุ๊กและไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  11.40 – 11.50 น. 

6 อรุณี เลิศกรกิจจา สภาวการณ์ธุรกิจแฟรนไชส์ประเภทอาหารในประเทศไทย มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 11.50 – 12.00 น. 
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Subtheme 2: Humanities and Social Sciences  

อาคารหอประชุม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ชั้น 2 ห้อง 2-0202 

ผู้ด าเนินรายการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาคร สมเสริฐ 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์     

ล าดับ ชื่อ - สกุล ชื่อบทความ ชื่อหน่วยงาน/สังกัด 
เวลาในการ

น าเสนอ 

1 สุบิน ยุระรัช การวิเคราะหต์ัวแปรที่มอีิทธิพลทางตรงและทางออ้มตอ่พฤติกรรมการด าเนิน

ชีวติด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยศรปีทุม  11.00 - 11.10 น. 

2 พรพิงค์ จ าปานาค 

สมหมาย อุดมวทิิต 

การประเมินประสิทธิผลและปัจจัยที่ก าหนดผลการด าเนินงานของกองทุน

หมูบ่้านและชุมชนเมือง ในจังหวัดสมุทรสงคราม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  11.10- 11.20 น. 

3 นฤบดี สลักเพชร 

เนตร์พัณณา ยาวิราช 

ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลักษณะงาน แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และความ

ผูกพันในงานของพนักงานธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี 

 11.20 – 11.30 น. 

4 พิจารศรี จรีะนันทกิจ 

รัชนีกร แซ่วัง 

ผลกระทบต่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม : กรณีศกึษา ตลาดน้ าไทรน้อย 

จังหวัดนนทบุรี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  11.30 - 11.40 น. 

5 ปรีชา  ธนะวบิูลย์ 

นงเยาว์ อุทุมพร 

ศักยภาพและสภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการน าแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการศึกษาในชุมชนรมิแม่น้ าเจ้าพระยาสายเก่า 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 11.40 - 11.50 น. 
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Subtheme 3: Education Room 1 

อาคารหอประชุม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ชั้น 2 ห้อง 2-0203 

ผู้ด าเนินรายการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ทวิัตถ์ มณโีชติ 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์     

ล าดับ ชื่อ - สกุล ชื่อบทความ ชื่อหน่วยงาน/สังกัด 
เวลาในการ

น าเสนอ 

1 พิณสุดา สิรธิรังศรี การจัดการการเรียนรู้ของโรงเรยีนแบบเครือขา่ยการมีส่วนรว่ม

ของชุมชน 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย์ 11.00 - 11.10 น. 

2 พิชิต  ฤทธิ์จรูญ  

เก็จกนก  เอือ้วงศ์ 

การใชป้ระโยชน์จากงานวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการ

จัดการเรยีนรู้ของคร ู

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 11.10- 11.20 น. 

3 สิทธิกรณ์ ค ารอด 

กิตติพงษ์ ศรแีขไตร 

การประมาณคะแนนของนักศึกษาเจเนอเรชันวายในยุค 4.0 

ด้วยตัวแบบ MLR 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 11.20 - 11.30 น. 

4 ละเอียด แจม่จันทร์ 

จนิตนา อาจสันเที๊ยะ 

การรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลในความเป็นพลเมืองอาเซียน

เปรียบเทียบระหว่างวิทยาลัยเซนต์หลุยส์กับพันธมิตร

สถาบันอุดมศกึษาในประเทศอนิโดนีเซีย 

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 11.30 - 11.40 น. 

5 ประภาวรรณ ตระกูลเกษมสุข 

สุภาวดี วงษ์สกุล 

การศกึษาเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยและประเทศ

สิงคโปร์: การพัฒนาการศกึษาไทย สู่การเป็นศูนย์กลาง

การศกึษาอาเซียน 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 11.40 – 11.50 น. 
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Subtheme 3: Education Room 2 

อาคารหอประชุม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ชั้น 2 ห้อง 2-0204 

ผู้ด าเนินรายการ: อาจารย์ ดร.จติรา จันทราเกตุรวิ 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์     

ล าดับ ชื่อ - สกุล ชื่อบทความ ชื่อหน่วยงาน/สังกัด 
เวลาในการ

น าเสนอ 

1 ขันทอง  ไทยทวี 

สุวรรณา  โชติสุกานต์ 

อรสา  จรูญธรรม 

การบริหารตามหลักธรรมาภบิาลกับสุขภาพองค์การของสถานศึกษาสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

11.00 – 11.10 น. 

2 เกียรตอินันต ์ลว้นแก้ว การพัฒนารูปแบบการจัดการศกึษาในพืน้ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด

ชายแดน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 11.10- 11.20 น. 

3 อัศวรนิทร์  แก่นจันทร์ 

เลอลักษณ์  โอทกานนท์ 

ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์ 

การมสี่วนรว่มในการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดองค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

11.20 - 11.30 น. 

4 ปรัศนยี์ สุตสม การศกึษาเจตคติโดยวิธีการสอนแบบเกมเป็นฐานในการเรียนวิชาภาษาจนีของ

นักศึกษาไทยชัน้ปีที่ 1 กรณีศกึษา: ควิซเลต ไลฟ์ 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 11.30 – 11.40 น. 
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Subtheme 4: Engineering and Technology Room 1 

อาคารหอประชุม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ชั้น 2 ห้อง 2-0205 

ผู้ด าเนินรายการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณเชษฐ ณ ล าพูน 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์     

ล าดับ ชื่อ - สกุล ชื่อบทความ ชื่อหน่วยงาน/สังกัด 
เวลาในการ

น าเสนอ 

1 สุคนธ์ทิพย์ เพิ่มศิลป์ 

ณัฐริกา คุณธรรม 

การตัดสินใจเลือกผังโรงงานโดยใช้กระบวนการล าดับช้ันเชงิวิเคราะห์: 

กรณีศกึษาโรงงานผลติสุขภัณฑ์ 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 11.00 – 11.10 น. 

2 ดารารัตน ์พวงมาลี 

พรรณทิภา มหาวงค์ 

ศรันยู พรมศร 

การประยุกต์ใช้ BIM ในงานวิศวกรรมคุณค่า หมวดงานสถาปัตยกรรม 

กรณีศกึษาโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนยีม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ 

 11.10- 11.20 น. 

3 ปอแก้ว ศรีรอด 

สุริษา แก้ววงศ์ 

ศรันยู พรมศร 

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเร่งงานร่วมกับโปรแกรม Primavera เพื่อสร้าง

แบบจ าลองการวางแผนงานก่อสร้าง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ 

  11.20 - 11.30 น. 

4 ชลิดา ชาญวิจติร 

ศรุดา บุญภา 

การเพิ่มประสทิธิภาพคลังอะไหล่เครื่องจักร กรณีศกึษาโรงงานผลิตภัณฑข์วด

พลาสตกิ 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 11.30 – 11.40 น. 

5 จุฑาทิพย์ ลลีาธนาพิพัฒน์ 

จนิตนา ใจคุ้มเก่า 

การวิเคราะหท์างเลือกการวางผังคลังสนิค้า กรณีศึกษาอุตสาหกรรมผลติ

ชิน้ส่วนประดับยนต์ 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 11.40 – 11.50 น. 

6 สืบสกุล คุรุรัตน์ 

สถาพร เชื้อเพ็ง 

ภูรทิัต ศุภกิจจานันท์ 

การศกึษาทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพแผ่นกรองแสงรถยนต์ส าหรับ

ประเทศไทย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยา

เขตศรรีาชา 

11.50 – 12.00 น. 
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Subtheme 4: Engineering and Technology Room 1 

อาคารหอประชุม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ชั้น 2 ห้อง 2-0205 

ผู้ด าเนินรายการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณเชษฐ ณ ล าพูน 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์     

ล าดับ ชื่อ - สกุล ชื่อบทความ ชื่อหน่วยงาน/สังกัด 
เวลาในการ

น าเสนอ 

7 สุกัญญา เเจ่มเที่ยงตรง 

อรทัย ปัญใจ 

ศรันยู พรมศร 

การหาความสัมพันธ์และพยากรณ์ค่าที่ควรจะเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับราคาค่า

วัสดุก่อสรา้งในหมวดโครงสร้าง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ 

 12.00 - 12.10 น. 
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Subtheme 4: Engineering and Technology Room 2 

อาคารหอประชุม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ชั้น 2 ห้อง 2-0210 

ผู้ด าเนินรายการ: อาจารย์ ดร.ณัฐกานต์ ผาภูมิ 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์   

ล าดับ ชื่อ - สกุล ชื่อบทความ ชื่อหน่วยงาน/สังกัด 
เวลาในการ

น าเสนอ 

1 วสุธาน ตันบุญเฮง การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยใช้แป้นพมิพ์คอมพิวเตอร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 11.00 -11.10 น. 

2 สายชล อังสุวัฒนา 

สรศักดิ์ จุลเสวต 

นภดล อุชายภชิาติ 

การพัฒนาวิธีการท านายการสิน้สุดของ ATRIAL FIBRILLATION จากภาพ

คลื่นไฟฟ้าหัวใจด้วยวิธีการ CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 11.10 - 11.20 น. 

3 พจนีย์ จันทรศุภวงศ์ 

ขวัญฤทัย กุลกิจเจรญิ 

การพัฒนาแอปพลิเคชันท่องเที่ยวโดยเรอืด่วนเจ้าพระยา (ธงส้ม) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  11.20 - 11.30 น. 

4 กัลยกร แซ่จีน 

จุฑา พิชิตล าเค็ญ 

ภัศจ ีคงศีล 

การระบุปัจจัยที่สง่ผลตอ่ความคงทนความแล้งของมันส าปะหลังดว้ยวิธี

โครงขา่ยประสาทเทียม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  11.30 – 11.40 น. 

5 สิรนิธร จยีาศักดิ์ การศกึษาความสนใจเรียนและผลการเรียนรู้ผา่นการท ากิจกรรมด้วยการใช้

บริการคลาวด์ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 11.40 - 11.50 น. 

6 พัสมันต เตรณ 

นภดล อุชายภชิาติ 

ณัฐพงศ์ ตัณฑนุช 

โปรแกรมการวเิคราะห์ภาพถ่ายความร้อนของอุปกรณ์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  11.50 - 12.00 น. 
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Subtheme 5: Logistic 

อาคารหอประชุม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ชั้น 3 Convention Hall 3-4 

ผู้ด าเนินรายการ: อาจารย์ ดร.สลิลาทพิย์ ทพิยไกรศร 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์   

ล าดับ ชื่อ - สกุล ชื่อบทความ ชื่อหน่วยงาน/สังกัด 
เวลาในการ

น าเสนอ 

1 PUNNRY KANG  

NAKORN INDRA-PAYOONG 

A FRAMEWORK OF BLOCKCHAIN SMART CONTRACT IN FAIR TRADE 

AGRICULTURE 

มหาวิทยาลัยบูรพา 11.00 – 11.10 น. 

2 ปิยะพร หนูเกตุ 

พณณกร  ทองหลิม้ 

การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลส าหรับการจับคู่ใบขนสินค้าขาออกกับใบก ากับ

สินค้า กรณีศกึษา บริษัท โฟเรอเซีย แอนด์ ซัมมทิ อินทีเรยี ซิสเต็มส์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด 

มหาวิทยาลัยบูรพา 11.10 – 11.20 น. 

3 ฐิติวรรณ มกีุศล 

พณณกร  ทองหลิม้ 

การวิเคราะหค์วามเสี่ยงและแก้ปัญหาโซ่อุปทานของสินค้านกหวีดดินเผา 

กรณีศกึษา โครงการส่งเสริมอาชีพร้านอีบ้านนอก 

มหาวิทยาลัยบูรพา 11.20 – 11.30 น. 

 


