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ระหวางวันที่ ๑ – ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร กรุงเทพมหานคร

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รวมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง และคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รวมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง และคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ





 
 
 
 

 
การประชุมสวนสนุันทาวิชาการระดับชาติ  

ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน” ครัง้ที่ ๕ 
ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙  

ณ โรงแรมเดอะรอยัล รเิวอร์ กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้วยความร่วมมือของ 
 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
มหาวิทยาลยัราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
 
 



ค าน า 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับเครือข่ายวิจัย ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดการประชุม
สวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ ๕ ข้ึน มุ่งหวังให้เป็นเวที 
ในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติ ส่งเสริมใหค้ณาจารย์ตระหนักถึงความส าคัญของ
งานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัย และงาน
สร้างสรรค์กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านการวิจัยในระดับชาติ รวมถึงการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ในระดับชาติ 

 ในนามของคณะกรรมการจัดงานในครั้งนี้  ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ  เครือข่ายเจ้าภาพร่วมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ผู้น าเสนอผลงานผู้เข้าร่วมประชุม 
คณะท างาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคน  ที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนการจัดงานประชุมวิชาการในครั้งนี้ ส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดีและบรรลุตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ทุกประการ  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า องค์ความรู้จากการ
ประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป 
 
 
 
 
 
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์  ยอดฉิม 
              ประธานคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ  
ด้าน“การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่ งยืน”ครั้งที่ 5  

The 5th Suan Sunandha Academic National Conference on “Research for Sustainable 
Development” 

วันพฤหัสบดทีี่ 1 – วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559  
ณ โรงแรม เดอะ รอยลั ริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธน กรุงเทพมหานคร 

 
หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ตระหนักถึงความส าคัญด้านการวิจัย ทั้งการวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้ใหม่ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยสถาบัน และการวิจัยประยุกต์ โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างงานวิจัยของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาทั่วไป เพื่อให้ผลิต
งานวิจัยที่มีคุณค่าต่อสังคม รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์สู่สาธารณะ เพื่อ
ก่อให้เกิดการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้านวิชาการ และการพัฒนา การต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์หรืออุตสาหกรรม  

จากความส าคัญดังกล่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงได้การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้าน
“การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 5 The 5th Suan Sunandha Academic National 
Conference on “Research for Sustainable Development” ข้ึน เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และความรู้จาก อาจารย์และนักศึกษา ในสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ กลุ่มการศึกษา กลุ่ม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ กลุ่มศิลปะและงานสร้างสรรค์ กลุ่ม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มพยาบาลศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ อันจะน าไปสู่การยกระดั บ
คุณภาพงานวิจัยของประเทศต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อสร้างเวทีในการเผยแพรผ่ลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ในระดบัชาติ  
 2.  เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ตระหนกัถึงความส าคัญของงานวิจัยและการเผยแพรผ่ลงานวิจัยใน
การประชุมวิชาการระดับชาติ  
 3.  เพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่ายงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงาน
ด้านการวิจัยในระดบัชาติ  
 4.  เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติ 
 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวนประมาณ 150 คน ประกอบด้วย 

1. อาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ 
2. นิสิต นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ และผูส้นใจทั่วไป 
 
 
 



วัน เวลา และสถานท่ีด าเนินการ 
 วันประชุม   วันพฤหัสบดทีี่ 1 ถึงวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 
 สถานที่จัดประชุมวิชาการ  โรงแรมเดอะรอยลั รเิวอร์ กรงุเทพมหานคร 
 
รูปแบบการประชุม และกิจกรรมภายในงาน 
 1. การบรรยายพเิศษ โดยวิทยากรรบัเชิญ 
 2. การน าเสนอผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ 
 3. นิทรรศการผลงานวิจัย งานบรกิารวิชาการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 4. นิทรรศการอาหารและขนมหวาน และชิมฟรี โดย นักศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 
 5. การแข่งขันท าอาหาร “แกงปลาดุกอย่างปลาไหล” ต ารบัพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลี
ภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา  
หัวข้อการประชุม 

1. กลุ่มการศึกษา     5. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
2. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์   6. กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี  
3. กลุ่มบริหารธุรกจิ เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ 7. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
4. กลุ่มศิลปะและงานสร้างสรรค์  

 
หมายเหตุ : ตีพิมพ์ Full paper ลงใน proceeding ของการประชุม  

1. สามารถสบืค้นข้อมลูในฐานข้อมลูงานวิจัย Google Scholar ได ้
2. กลุ่ม 1-4 มีโอกาสได้รบัการคัดเลือกให้ตีพมิพ์ลงในวารสาร TCI และวารสารร่วมในเครือข่าย 

 
รูปแบบการน าเสนอ  

1. การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (ให้เวลาน าเสนอรวมซักถาม เรื่องละ 15 นาที) 
2. การน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (ผู้วิจัยจัดท าโปสเตอร์แบบ roll up เอง ขนาดตามรปูแบบที่

ก าหนด) 
 
อัตราค่าลงทะเบียน/บทความ 

ประเภท ค่าลงทะเบียนต่อบทความ* 
ผู้น าเสนอผลงานวิจัยประเภทบุคลากรภายนอก หรือบุคคลทั่วไป 4,000 บาท 
ผู้น าเสนอผลงานวิจัยประเภทบุคลากรภายใน หรือนกัศึกษาภายใน 3,000 บาท 
ผู้น าเสนอผลงานวิจัยประเภทนกัศึกษาภายนอก 3,000 บาท 
ผู้เข้าร่วมประชุม 2,000 บาท 
*ช าระค่าลงทะเบียนพร้อมกับส่งบทความ ทางคณะกรรมการจัดงานขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี 
**ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจะได้รับ CD Proceeding, กระเป๋าเอกสาร, ใบประกาศนียบัตร, อาหารว่าง และอาหาร
กลางวัน  
 
 
 



ก าหนดการส าคัญ   
กิจกรรม ก าหนด 

เปิดรบั Full Paper  บัดน้ี – 20 ตุลาคม 2559 
วันสุดท้ายของการจ่ายเงินส าหรับผู้น าเสนอผลงาน 20 ตุลาคม 2559 
แจ้งผลการพจิารณา ภายใน 30 ตุลาคม 2559 
ผู้วิจัยสง่ Full Paper ฉบับแก้ไข ภายใน 15 พฤศจิกายน 2559 
ตอบรบัการน าเสนอ (Acceptance Letter) ตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน 2559 
น าเสนอผลงาน 1 – 2 ธันวาคม 2559 

*ทางคณะกรรมการจัดงานขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี 
เจ้าภาพร่วม 

1. คณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ 
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
5. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
ติดต่อเรา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร  
โทร 080-572-2715 email: ird_ssru@ssru.ac.th  http://rdi.ssru.ac.th/conference2016/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองบทความ 
กลุ่มการศึกษา   

1. ศาสตราจารย์ ดร.รวีวรรณ ชินะตระกลู  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สจีวรรณ ทรรพวสุ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารจั  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
6. รองศาสตราจารย์ธีระดา ภิญโญ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
7. ดร.ผดุงชัย ภู่พิพัฒน ์    สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารสาดกระบัง 
 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
1. ศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา วงศ์โสธร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงด ี  มหาวิทยาลัยมหิดล 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยทุธ แฉล้มวงษ์  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กลุ มหาวิทยาลัยมหิดล 
5. รองศาสตราจารย์เสาวภา ไพทยวัฒน์   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
6. ดร.ศยามล เจรญิรัตน์     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

กลุ่มเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการจัดการ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ โรจนแสง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลสิร ์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ วรรธนจัฉริยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 

กลุ่มศิลปะและการออกแบบ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย  ปิฏกรัชต์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
2. รองศาสตราจารย ์ดร.นิรัช สุดสังข์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
3. รองศาสตราจารย์สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
4. รองศาสตราจารย์ธานินทร์ ตันตระกูล  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มสีจั   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ลิม้สุวรรณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
5. รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา เด่นดวงบรพิันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์  สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารสาดกระบัง 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบลูย์ แจ่มพงษ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย แหวนเพชร   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
9. รองศาสตราจารย์ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พพิัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
10. รองศาสตราจารย์ศิวพันธ์ุ ชูอินทร ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย ใจกล้า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆข า  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมวุธ วิศวไพศาล มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริลักษณ์ เกตุฉาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

กลุ่มพยาบาลศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สขุภาพ       
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปญัญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา   มหาวิทยาลัยมหิดล 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บญุศรี กิตติโชติพาณิชย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมการประจ าห้องน าเสนอผลงานแบบบรรยาย 
 

กลุ่มศิลปะและการออกแบบ 
1. รองศาสตราจารย์สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

กลุ่มวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปญัญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

กลุ่มวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พรฤดี เนติโสภากลุ  สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์  สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 

กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรุิยา แก้วอาษา           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน วิทยาเขตสกลนคร 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย ใจกล้า          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 

กลุ่มการศึกษา 
1. ศาสตราจารย์ ดร.รวีวรรณ ชินะตระกลู  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สจีวรรณ ทรรพวส ุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
1. ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ศรีค า   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2. ศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ธนสถิตย์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กลุ มหาวิทยาลัยมหิดล 
5. รองศาสตราจารย์ธีระดา ภิญโญ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
6. รองศาสตราจารย์เสาวภา ไพทยวัฒน์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
8. ดร.ศยามล เจรญิรัตน์    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการจัดการ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ วรรธนจัฉริยา   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ โรจนแสง   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลสิร ์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการ 

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ  

ด้าน “การวจัิยเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน” ครั้งที่ ๕ 

ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

 
 

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 

เวลา กิจกรรม 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน ณ ห้องภาณุรังษี โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

09.00 – 09.40 น. พิธีเปิดการประชุม   พิธีมอบของท่ีระลึกแก่เจ้าภาพร่วม 

พิธีมอบรางวัลผลงานวจิัยดีเด่นภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ 

09.45 – 10.15 น. บรรยายพิเศษเรื่อง  การยกระดับคุณภาพงานวจิัยในยุค Thailand 4.0 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวชิัย อธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

10.30 – 12.05 น. การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย 

ห้องท่ี 1 กลุ่มศิลปะและการออกแบบ                               ห้องท่ี 5 กลุ่มการศึกษา 

ห้องท่ี 2 กลุ่ม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                         ห้องท่ี 6 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ห้องท่ี 3 กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี                     ห้องท่ี 7 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ห้องท่ี 4 กลุ่มบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ 

12.05 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 16.55 น. การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย 

ห้องท่ี 1 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ                                   ห้องท่ี 5 กลุ่มการศึกษา 

ห้องท่ี 2 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                          ห้องท่ี 6 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ห้องท่ี 3 กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี                     ห้องท่ี 7 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ห้องท่ี 4 กลุ่มบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ 

 

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 

เวลา กิจกรรม 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนหน้าห้องน าเสนอ 

09.00 – 11.55 น. การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย 

ห้องท่ี 1 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                       ห้องท่ี 5 กลุ่มการศึกษา 

ห้องท่ี 2 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                          ห้องท่ี 6 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ห้องท่ี 3 กลุ่มบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ      ห้องท่ี 7 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ห้องท่ี 4 กลุ่มบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ 

11.55 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 16.55 น. การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย 

ห้องท่ี 1 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                       ห้องท่ี 5 กลุ่มการศึกษา 

ห้องท่ี 2 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                          ห้องท่ี 6 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ห้องท่ี 3 กลุ่มบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ      ห้องท่ี 7 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ห้องท่ี 4 กลุ่มบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ 

*ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

**รับประทานอาหารว่างเวลาประมาณ 10.30 น. และ 14.30 น.  



คณะกรรมการด าเนินการ 
การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ  ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 5 

วันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 
---------------------------------------------------------------------- 

ที่ปรึกษา 
รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย  อธิการบดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆข า  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา 

 
เจ้าภาพร่วม 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

คณะกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา  รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริหาร 
อาจารย์ภูสิทธ์ ภูค าชะโนด   รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริการวิชาการ 
อาจารย์อัมพรศรี พรพิทักษ์ด ารง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์         หัวหน้าส านักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา  

 นายอนุพันธ์ สุทธิมาร   สถาบันวิจัยและพัฒนา  
นางสาวขนิษฐา พลับแก้ว   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
นายฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
นางสาวณัฐชา วัฒนประภา   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
นางสาวอนุธิดา แสงใส   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
นางสาวอทิตยา บัวศรี   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
นางสาวโชฐิรส พลไชยมาตย์    สถาบันวิจัยและพัฒนา 
นางสาวชไมพร ยะปวง   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
นางสาวเจนจิรา ชินวงษ์   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
นางสาวธนัญญา ศานติธรรมกุล  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
นางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
นางสาววราภรณ์ ศรีบัวแก้ว   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
นายวุฒิกร มะลิคง    สถาบันวิจัยและพัฒนา 
นายวันจักร น้อยจันทร์   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
จ.ส.ต.เอกรัก ไชยสถาน   สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 
 
 
 
 



สารบัญ 

ID ชื่อเร่ือง ชื่อผูวิจัยหลกั หนา 

1 การตลาดธุรกิจบริการอาหารกับแนวทางการพัฒนาเพ่ือการส่ือสารสูประชาคมอาเซียน เอกณรงควรสีหะ 1 

2 
ศักยภาพการลงทุนเพ่ิมสําหรับธุรกิจทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคกลางในการเปนสมาชิกประชาคม
อาเซียน 

กฤษฎาสังขมณี 1421 

5 
การพัฒนาทักษะการเขียนเร่ืองตามจินตนาการอยางสรางสรรคโดยใชส่ือการเรียนรูทาง
อินเทอรเน็ต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

สุธนาสิริธนดีพันธ 15 

7 
การรับรูคุณภาพการใหบริการของนักทองเที่ยวกับการตัดสินใจเลือกเขาพักโรงแรมและรีสอรทใน
จังหวัดระนอง 

ณัฐสินีสงจันทร 24 

10 
การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บเพ่ือพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษแบบบูรณา
การสําหรับนักเรียนประถมศึกษา ชั้นปที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

บุตรศิรินทร จิวพานิชย 31 

12 การศึกษาบุคลิกภาพตราสินคาของผูบริโภคสูงอายุไทย วัชราธรเพ็ญศศิธร 1399 

13 การพัฒนาตนแบบการดําเนินธุรกิจสหกรณรถโดยสารสาธารณะแท็กซ่ีแบบมีสวนรวมอยางยั่งยืน สมภูมิแสวงกุล 1410 

14 
การพัฒนาส่ือส่ิงพิมพเพ่ือประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษตลาดน้ําบางนอยอําเภอบาง
คนที จังหวัดสมทุรสงคราม 

อพิณญามุงออมกลาง 39 

15 
ความแตกตางของเจตคติกอนและหลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจบริการแบบขามผาน
วัฒนธรรมในคริสตวรรษที ่21 ของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

ภัทริยาศรีสุข 44 

17 
การศึกษาแนวคิดของผูประกอบการคาปลีกตอคุณภาพการใหบริการระบบโลจิสติกส ใน
กรุงเทพมหานคร 

สุดารัตนพิมลรัตนกานต 53 

18 แนวทางการออกแบบเพ่ือคนทั้งมวลสําหรับพ้ืนที่หองพักผูปวยโรงพยาบาลของรัฐ จิตราวดีรุงอินทร กันกา 66 

19 
การเปดพ้ืนที่ทางสังคมและวัฒนธรรมเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาฝามหายานในสังคมเมือง
ของคณะสงฆจีนนิกาย : กรณีศึกษาวัดมังกรกมลาวาส (วดัเลงเนยยี)่ กรุงเทพฯ 

เสาวภาไพทยวัฒน 72 

20 ปจจัยที่มีผลตอความสามารถและความสําเร็จในอาชีพของนักบัญชีไทย อภิญญาวิเศษสิงห 1431 

21 
แบบจําลองบี-สลิมกับประสิทธิภาพการพัฒนาและเสริมทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษใน
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวทิยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

พยนตธรสําเร็จกิจเจริญ 1442 

22 การพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดเสม็ดดอง อัมพรศรีพรพิทักษดํารง 1454 

23 
การจัดการใหบริการผูปวยนอกอยางมีประสิทธิผลของโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล 
ออมนอย 

รัชฎาฟองธนกิจ 1466 

24 การรักษาลมอัมพฤกษอัมพาตดวยยาสมุนไพรตามหลักการแพทยแผนไทย ดวงเดือนบํารุงบุรี 81 

25 
การจําลองความสัมพันธเครือขายและการจัดกลุมขอมูลโครงการสหกิจกรณีศึกษา:มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

ศิริเรืองพัฒนชวย 1473 

26 
การเปรียบเทียบคุณสมบัติทางวิทยากระแสของเบนโทไนตจากจังหวัดลพบุรีและกาญจนบุรีกับ
เบนโทไนตทางการคาในน้ําโคลนขดุเจาะ 

เฉลิมลักษณภูวสวัสดิ์ 89 

28 
รูปแบบการจัดการดานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ตามแนวคิดองคกรสุขภาวะ ของ SMEs 
ไทย ในมิติความรวมมือภาครัฐรวมเอกชน 

ญาณัญฎาศิรภัทรธาดา 1977 

31 แนวทางการพัฒนาตลาดออนไลนของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดนครพนม อาทิตยาพรอรุณพิพัฒนพงศ 103 

32 
การพัฒนาตนแบบระบบการจัดการฐานขอมูลเพ่ือการประกันคุณภาพสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

โดมเจริญศิริ 115 

35 ยาอายุวัฒนะตามหลักการแพทยแผนไทย ปุณณภาชุมวรฐายี 129 

37 
การพัฒนารูปแบบของการบริหารจัดการสําหรับสหกรณรถโดยสารสาธารณะแทก็ซ่ีแบบมีสวน
รวม 

ญาณัญฎาศิรภัทรธาดา 1487 

38 
การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีระบบกําหนดตําแหนงบนโลก (GPS) ของผูขับรถแท็กซ่ี ในบริษัท 
ท-ูมิเตอรทรานสปอรต จํากัด 

มิณทรตรากิติตเสถยีรศักดิ ์ 138 

39 ปจจัยทางกายภาพและชีวภาพที่มีผลตอผลผลิตล้ินจ่ีในพ้ืนที่ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ชัยศรีธาราสวัสดิ์พิพัฒน 144 



ID ชื่อเร่ือง ชื่อผูวิจัยหลกั หนา 

41 การใชกากน้ําตาลเปนสารเพ่ิมความแข็งแรงขณะแหงสําหรับกระดาษ เบญจนาถเจริญสุข 153 

43 ระบบผูเชี่ยวชาญเพ่ือชวยวินิจฉัยความเส่ียงตอโรค NCDs นิศานาถเตชะเพชรไพบูลย 160 

44 การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ:กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร เกษมชวยพนัง 167 

45 
พฤติกรรมการใชยาตานจุลชีพของนักศึกษาในวิทยาลัยสหเวชศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย 

พิมพรทองเมือง 178 

46 ความสัมพันธระหวางกรุงศรีอยุธยากับลานนาและลานชาง 1893 - 2310 สหภัสอินทรีย 189 

47 
ความพรอมและปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฎิบัติงานของบุคลากรสถาบันในเครือ
ตั้งตรงจิตร 

พรทิพยภูเดช 202 

48 การพัฒนาแบบประเมินตนทุนทางจิตวทิยาสําหรับคนไทยรูปแบบคอมพิวเตอร ชนิตาแดงอุดม 1499 

49 
ความสัมพันธระหวางความคาดหวังและการเกิดปญหาจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลใน
นักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐบาลแหงหนึ่ง 

ภรณทิพยศรีโรจนนพคุณ 212 

50 ผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการของกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประชาธิปตยพงษภิญโญ 225 

51 
ศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนในการใชโปรแกรม Microsoft PowerPoint เพ่ือสราง
ภาพเคล่ือนไหว เก่ียวกับสํานวน สุภาษิตคําพังเพยคําพังเพย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ศิริลักษณเลิศหิรัญทรัพย 233 

52 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการทหารโดยการใชหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง: 
กรณีศึกษากรมทหารราบที่ 29 ในสังกัดคายสุรสีห อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

เมธาวีดวงราษ ี 239 

53 
การศึกษาสภาพการบริหารการเรียนรูตามความคดิเห็นของครูสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา 

ระเบียบพอคา 1940 

55 การจําแนกโซนการเติมน้ําบาดาลสูชั้นน้ํากลุมหินชุดโคราชจังหวัดปราจีนบุรี ศรีเลิศโชติพันธรัตน 255 

57 
ความสัมพันธระหวางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษากับสุขภาพ
องคการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 
1 

มยุรีแสนสุข 1948 

59 
ผลกระทบของการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในที่มีตอผลการดําเนินงานของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

อิสราภรณฉิมวัย 265 

60 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและความผูกพันตอองคการของวิศวกรเจนเนอเรชั่นวาย ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมเวลโกรว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

อภิญญาพูลนอย 277 

61 
การออกแบบและพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพ่ือจําหนายผลิตภัณฑของกลุมสตรีพัฒนา 
ตําบลทุงโพธิ์ อําเภอจุฬาภรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

จิราภรณถมแกว 287 

62 
การพัฒนาคลังขอสอบสาระการเรียนรูคณิตศาสตรพ้ืนฐาน 3 (ค32101) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
ของโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

โสภาพรรณเวชากุล 1510 

63 ความพรอมในการจัดการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของกรมควบคุมโรค อัจฉรารองพล 298 

65 ผลการใชส่ือพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษสําหรับผูขับรถโดยสารสาธารณะ(แท็กซ่ี)แบบมีสวนรวม ดวงกมลฐิติเวส 1986 

66 กิจกรรมกลุมกับผลสัมฤทธิ์ในการสรางเสริมความฉลาดทางจริยธรรมของนักศึกษาชั้นปที1่ กลัญูเพชราภรณ 305 

70 
ผลการใชแบบฝกทักษะการเปาขลุยเพียงออที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา(ฝายประถม) 

สุภารณีสาระสา 1524 

71 การตรวจวัดชนิดและปริมาณโลหะหนักในลําไยอบแหงดวยเทคนิคอะตอมมิคแอบซอปชั่น อมราอิทธิพงษ  

72 
ปฏิสัมพันธระหวางความสามารถเชิงพลวัตกับความรูของธุรกิจและความไดเปรียบทางการ
แขงขันเชิงพลวัต:การทบทวนวรรณกรรม 

กรธวัฒนสกลคฤหเดช 311 

74 แบบจําลองการเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีของผูพิการซํ้าซอนในกรุงเทพมหานคร บัณฑิตผังนิรันดร 1528 

75 
ภาพลักษณคุณภาพการใหบริการ การรับรูคุณคา และความพึงพอใจกับความจงรักภักดีตอตลาด
น้ําวัดลําพญาของนักทองเที่ยวชาวไทย 

ณัฐพงษเตชะรัตนเสฏฐ 1541 

78 
การศึกษาธุรกิจการตลาดยางพาราของกลุมเกษตรกรในเขตพ้ืนที่อําเภอกันทรวิชยัจังหวัด
มหาสารคาม 

ปริญญาเปรมโต 322 



ID ชื่อเร่ือง ชื่อผูวิจัยหลกั หนา 

81 
ผลการใชสารตรงความสนใจพัฒนาการอานจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3โรงเรียน
รวมฤดีวิเทศศึกษา กรุงเทพมหานคร 

เชาวลิตสิริเนาวรัตน 332 

84 การสรางระบบบริหารจัดการฐานขอมูลลูกหนี้และระบบลูกหนี้โรงรับจํานํากนกพันธ กนกพันธบุญญาเสถียร 1564 

85 
การศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ( 7 P’s) ที่มีผลตอการตดัสินใจซ้ือสินคาจากรานคา
ปลีก บ๊ิกซีออนนุช เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

อนุชนามภิญโญ 1574 

86 
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรฝายการพยาบาลโรงพยาบาล
เอกชนแหงหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จตุพรยิ่งยง 344 

87 การตีความมรรคแปดตามหลักหลังนวยุค : การศึกษาเชิงวิเคราะห วิจักษ และวธิาน 
พระครูธรรมศาสนโฆษิต 

(ภิญโญ ปานดํารงค) 
1582 

88 
การศึกษาองคประกอบและความนาเชื่อถือบนส่ือสังคมออนไลนที่สัมพันธกับทัศนคติรสนิยมและ
การใหคุณคาในชีวิตของกลุมผูบริโภคเส้ือผาแฟชั่น 

มัณฑสรสารอูป 353 

91 
แรงจูงใจดานผลตอบแทนที่มคีวามสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานโรงงาน
อุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมบานบึงจังหวัดชลบุรี 

สุวิภาภรมั่นเกษวิทย 366 

93 
การตรวจสารตานอนุมูลอิสระและประสิทธิภาพการตานอนุมูลอิสระของเปลานอย (Croton 
decalvatus) ปอเจ๋ียน (Phanerabracteala) และขาเปย (Hymenopyramisbrachiata) 

พงศปณตสมคํา 376 

95 
การศึกษาสภาพปญหาและความตองการตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราชและผลการเรียนรูในรายวิชาการจัดการเรียนรู 

ธณัฐชารัตนพันธ 385 

96 
การบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดสํานกังานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 4 

สาครมหาหิงค 374 

98 
การพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชงิเกษตรของวิสาหกิจชุมชนโรงเรียนนาเกลือกรณีศึกษา ชุมชนบาน
บางแกว จังหวัดสมุทรสงคราม 

ทวีปพรหมอยู 1604 

99 
กระบวนการมีสวนรวมในการจัดการแหลงน้ําของชุมชนตําบลสนามคลี อําเภอบางกระทุม 
จังหวัดพิษณุโลก 

เสาวลักษณวรนุช 401 

100 การจัดการโซอุปทานวิสาหกิจชุมชน อัญชลีหิรัญแพทย  

102 
ผังพ้ืนแสงสวาง และสภาพแวดลอมทางกายภาพหองเรียน ที่สอดคลองกับการศึกษาในศตวรรษที ่
21 

ปรีชญาครูเกษตร 1615 

103 ปจจัยการออกแบบบุคลิกตัวละครที่สงผลตอการรับรูทางอารมณ สุภัทราลูกรักษ 1626 

105 
การบริหารงานพัสดุของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 

อุดมชัยไพศรี 419 

106 
ความหลากชนิดและการใชประโยชนพ้ืนที่ของนกในเสนทางเดินศึกษาธรรมชาตอุิทยานธรรมชาติ
วิทยา ตามพระราชดาํริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอําเภอสวนผ้ึง จังหวัด
ราชบุรี 

นิธินาถเจริญโภคราช 1639 

107 
การบูรณาการหลักการทางพระพุทธศาสนาเพ่ือการบริหารงานทองถิ่นแบบมีสวนรวมของ
องคการบริหารสวนตําบลหมื่นไวยอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

พรเศรษฐีวุฒิปญญาอิสกุล 428 

108 
ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจเลือกใชบริการสถาน
บริบาลผูสูงอายใุนกรุงเทพมหานคร 

โชติกาศัลยพงษ 1645 

110 
การตรวจสอบรอยแตกราวโครงสรางอาคารกรณีศึกษา อาคารเรียน 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณในพระบรมราชูปถัมภจังหวัดปทุมธาน ี

ชลลดายวงใย 442 

112 การวัดและประเมินสติเชิงบูรณาการ:ศึกษาเฉพาะประเด็นเนื้อหา มนตรีวิวาหสุข 451 

115 
สมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนนานาชาติ
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

ขวัญเรือนเรืองฤทธิ์ 458 

116 
รูปแบบและกลยุทธทางการตลาดของผูประกอบการตลาดนัดดอนตูม(ธกส)ตําบลสามงาม อําเภอ
ดอนตูม จังหวัดนครปฐม 

ณัฐกิตตวงษชื่น 1958 

118 
การศึกษาความเปนไปไดในการเปดสอนหลักสูตรนักบินพาณิชยในระดับปริญญาตรีของวิทยาลัย
นานาชาติ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ทักษิณาบุญบุตร 1654 

119 
การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันของชาวชุมชนตําบลปลาย
บางอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

ธราเทพมานะกุล  



ID ชื่อเร่ือง ชื่อผูวิจัยหลกั หนา 

120 
ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวงสํานักงานประปาสาขาประชา
ชื่น 

ประพนธประถมไชย 472 

121 การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยองคการบริหารสวนตําบลบานใหม พีรพงษกล่ินชาติ 1964 

123 แนวทางสงเสริมการออมของครัวเรือนในตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม บุณยาพรภูทอง 487 

124 
การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานการประปานครหลวงสํานักงาน
ประปาสาขาลาดพราว 

อภิชาติชูสรานนท  

125 ความพึงพอใจตอการปฎิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวงสํานักงานใหญ อุมาภรณสายประยงค  

126 
การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานการประปานครหลวงสํานักงาน
ประปาสาขาตากสิน 

เรืองศิลปคชนินทร  

128 การศึกษาดัชนีชี้นําการผลิตในอุตสาหกรรมเหล็กทรงยาวของประเทศไทย ปรารถนาประชากลาง 495 

129 
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือขนมขบเคี้ยวจากเนือ้ปลาของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ระพีอยูเย็น 1665 

131 
ระดับคุณธรรมพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สงผลตอความยัง่ยืนของสถาบัน
การเงินชุมชนบานอางหิน ตําบลสามพระยา จังหวัดเพชรบุรี 

พรธวัลขํางาม  

132 
ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมในการปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP ของพนักงานระดับปฏิบัติการ : 
กรณีศึกษาบริษัทผลิตเนื้อสัตวแหงหนึ่ง 

ชญานิศวรเจริญกุลธนารัตน 504 

133 คุณภาพชีวิตในการทํางานและความเครียดของพนักงานขับรถบริษัทขนสงผูโดยสารแหงหนึ่ง สหพัฒนพณิชกุลเสฏฐ 515 

135 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูรายวิชาอาเซียนศึกษาโดยบูรณาการกระบวนการสืบสอบและ
แสวงหาความรูเปนกลุมรวมกับบทบาทสมมติที่มตีอความสามารถในการแกปญหาอยางสันติวิธี
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 

รพัฑศชญาณวงษไสว 1675 

136 
บทบาทของผูบริหารในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตบาง
ซ่ือ กรุงเทพมหานคร 

สาริยาศรีกิจประชัย 524 

137 แนวคิดของนายกรัฐมนตรีภายหลังรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 บารมีบุญแสงจันทร  

139 
ประเมินสมรรถนะของผูใหบริการดานนวดและสปาในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่ผาน
มาตรฐานในจังหวัดขอนแกน 

ณิชมนโคตรพจน 1682 

141 
บทบาทของผูบริหารที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนตามกรอบคุณลักษณะเด็กไทยในประชาคม
อาเซียนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 

จันทรจิราจันทรโกมุท 534 

142 ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมของผูเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ อาภรรัตนแยมทอง 545 

143 การตัดสินใจใชบริการแท็กซ่ีผานโมบายแอพพลิเคชั่นในเขตกรุงเทพมหานคร กมลสการะเศรณี 556 

144 
ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในทศันะของนักเรียนมัธยมศึกษาปที ่6 ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สาวิตรีสุวรรณโณ 1292 

145 ปจจัยที่มีผลตอความตั้งใจใชบริการตลาดนดักลางคืนของผูบริโภคในกรุงเทพ ธันยรดากล่ันเกษม 1694 

146 การตัดสินใจทองเที่ยวชายหาดในจังหวดัภูเก็ต ฟาใสเผากันทะ 564 

147 การบริหารงานแผนและนโยบายของโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา พิชัยนิยมธรรม 1300 

148 
คุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการตํารวจกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที ่23 ต.
ธาตุเชิงชุมชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 

ชวัลวิทยสวัสดิ์พันธ 573 

149 
ความสัมพันธระหวางปจจัยดานงานกับความเครียดในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ สังกัด
กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสกลนคร 

ชาญชัยทิพยเนตร 588 

150 ทัศนคติเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานการประปานครหลวงสํานักงานใหญ สมภพปานสวัสดิ์ 597 

151 การตัดสินใจใชบริการรานอาหารประเภทฟูดทรักของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พงศกรบุญพรัด 1705 

152 
ปจจัยที่กอใหเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกขนสงเสนทางการขนสงในตําบลคลองโยงอําเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม 

จัตตุรงคเพลินหัด 609 

153 
สวนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษ:กรณีศึกษาชุมชนคลองโยง 
ตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

ธันยชัยทร 617 



ID ชื่อเร่ือง ชื่อผูวิจัยหลกั หนา 

155 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกสถานที่ทองเที่ยวในจังหวดัเลย ขนิษฐาศรีแกว 626 

156 
การพัฒนาส่ือการเรียนแบบอินโฟกราฟกผานระบบอินเทอรเน็ตเร่ืองอุปกรณปองกันไฟฟาและ
การตอสายดิน 

นพพรปงเมือง 637 

157 
การศึกษาสภาพการบริหารการจัดการเรียนรวมในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 

กัญญณพัชญพรายจรูญ 646 

158 
ปจจัยที่สงผลตอความสุขในการเรียนผลสัมฤทธิท์างการเรียนและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
2 

ภารดีภักดีโยธิน 656 

159 คุณภาพชีวิตของพนักงานการประปานครหลวงหลังเกษียณอายุราชการ สมชายศรีนิเวศน 669 

160 ความสําเร็จในอาชีพของพนักงานการประปานครหลวงในสังกัดสายงานรองผูการ (บริการ) นฤมล โพศรี  

161 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายบํารุงรักษาระบบไฟฟาการประปานครหลวง บุษบาเฉลิมโอฐ  

162 
การจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของครูและคณะกรรมการ
สถานศึกษา สังกัดกองการศึกษา เทศบาลในจังหวัดลพบุรี 

กิตติเหล็กชัย 683 

163 ความพึงพอใจของผูใชบริการธุรกิจออฟฟศรวมแบงปนในเขตกรุงเทพมหานคร สุชาดาสุดปญญา 694 

164 
ความรูความสามารถของนักบัญชีที่มีตอประสิทธิผลการทํางานของนักบัญชีวิสาหกิจขนาดกลาง
ขนาดยอม SMEs ในจังหวัดจันทบุรี 

รุงรัศมีดีปราศัย 702 

165 
ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงพุทธศาสตรตามหลัก สัปปุริสธรรม 7 กับการบริหารความ
ขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรีเขต 2 

ศศิธรวิจิตรนิมมาน 709 

166 
ความคาดหวังของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มตีอโรงเรียนกวดวิชาภายในอาคาร
วรรณสรณ 

จิตรภานุสิริยรรยงยศ 721 

167 วานในระบบสุขภาพไทย วิรุฬหวุฒิฤทธากุล 731 

168 การศึกษาผลการจัดการเรียนรูรูปแบบการสอนเร่ืองลําดับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ธนัญญาเปยมศิลปกุลชร 751 

169 เร่ืองเลาความสําเร็จผูขายผลิตภัณฑประกันภัยธนาคารธนชาต สาขานครปฐม ชัชวาลยบูรณาภา 1306 

170 
การสอนโดยใชรูปแบบการสรางความรูรวมกันในการใหเหตุผลเร่ืองความคลายระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน 

ภัทรเจริญกุล 761 

171 
การพัฒนาการคิดวิเคราะหในการแกปญหาคณิตศาสตรดวยการสอนโดยใชแบบทดสอบอัตนัย
ประยุกต (MEQ) ในเร่ือง การประยุกตของอนุพันธชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

ภัทรพลแกวเสนา 773 

172 การสรางชุดตนแบบเคร่ืองพิมพอักษรเบรลล เศรษฐกาลโปรงนุช 781 

173 เศรษฐศาสตรการเมืองวาดวยการลงทุนของไทยในเมียนมาร : กรณีศึกษาโครงการทวาย พีรดาระจิตดํารงค 1715 

178 
ปญหาและความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ตรีรัตนร่ืนเริง  

179 การปรับปรุงขบวนการผลิตในการเชื่อมเม็ดมีดติดกับเพชร สกลเกษสุวรรณ 795 

180 หวงโซคุณคาของผลิตภัณฑขาวอินทรียอําเภอแมแตง จังหวัดเชยีงใหม ศักดิ์นรินทรแกนกลา 804 

181 
คุณภาพการใหบริการงานธุรการดานประกันสังคมของกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 

เกศินีจันทรหอม 821 

183 
กิจกรรมการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรเร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส โดยการใชส่ือประสม ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

จันทิมาแตงทอง 833 

185 การจัดการหวงโซคุณคาของหญาหวานในพ้ืนที่อําเภอสะเมิงจังหวัดเชียงใหม เสาวพรจารุสวัสดิ์ 1312 

186 การตรวจและการวินิจฉัยทางการแพทยแผนไทย สมใจโจะประโคน 859 

188 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวงสํานักงานใหญ ภัชรีสมบัติหลา 1734 

189 
ปจจัยที่สงผลตอความฉลาดทางอารมณของนักศึกษาปริญญาตรีคณะวทิยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 

เยาวรัตนหวัดเพ็ชร 1751 



ID ชื่อเร่ือง ชื่อผูวิจัยหลกั หนา 

190 
การคนหาปจจัยที่มีผลตอการเลือกผูสอนในระบบการลงทะเบียนเรียนแบบอิสระโดยวธิีตนไมการ
ตัดสินใจดวยโปรแกรมซีไฟฟ 

สุวิมลคุปติวุฒ ิ 869 

191 แนวทางการลดปญหาการทิ้งขยะไมถูกที ่ สุวิมลคุปติวุฒ ิ  

192 การพยากรณแนวโนมจํานวนผูปวยโรคซึมเศราของโรงพยาบาลสวนสราญรมยพ.ศ. 2558 ณวิสารจุลเพชร 880 

193 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการบริการของการประปานครหลวงสายงานบริการ ภาค 5 พิชฎา บูชา 1770 

194 การประเมินระยะเวลาการคงอยูของลายนิ้วมือแฝงบนกระจก นภดลแชมชอย 896 

195 การพัฒนาโปรแกรมนําระบบกลับคืนสูสภาพปกติเมื่อเกิดไฟฟาดับบริเวณกวาง เอกสิทธิ์มหรรฆสุวรรณ 904 

196 การพยากรณราคาทองคําในประเทศโดยเทคนิควิธีเหมืองขอมูล อรรณพกางก้ัน 912 

197 ปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงองคการกรณีกิจการเคร่ืองนุงหมในประเทศไทย อรมนปนทอง 1785 

198 กลยุทธการตลาดสินคาวิสาหกิจชุมชนของผูประกอบการ เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วิจิตราศรีสอน  

199 
การศึกษาการยอมรับกระบวนการการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษาภาควิชา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการมหาวทิยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

อรรณพขําขาว 921 

201 การประยุกตเคร่ืองแตงกายชุดไทยเพ่ือใชในชีวิตประจําวันภายใตกระแสนิยมความเปนไทย กมลวรรณพัชรพรพิพัฒน 928 

202 การรับรูขาวสารตอการใชน้ําอยางประหยัดของผูใชน้ําประปาสํานักงานประปาสาขาประชาชื่น รสรินกฤษณะเศรณี 1320 

203 
การพัฒนาเคร่ืองเสียงระบบ  PA audio ดวยการผสมผสาน MOs fast &  Bipolarกรณีศึกษา:
บริษัท YP SOUND 1976 

ยุทธนาพรหมรส 1333 

204 คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานการประปานครหลวงสํานักงานใหญ วฤทธิชัยหงษเถื่อน 1341 

205 
พฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานสายงานการผลิตและสงน้ําโรงงานผลิต
น้ําบางเขน การประปานครหลวง 

มยุเรศบุญฤทธิ ์  

206 
การศึกษาคุณสมบัติเชิงความรอนและเชิงกลของแผนบอรดเสนใยกกประสานน้ํายางพาราและ
กาวยูเรียฟอรมาลดีไฮด 

ฉบาไพรรูปโฉม 943 

207 การศึกษากระบวนการจัดการความรูเพ่ือลดปญหาหมอกควันในชุมชนบานมงดอยปุย ณัฏฐภูมิเมืองเดช 1794 

208 คุณภาพในการใหบริการของพนักงานการประปานครหลวงสํานักงานประปาสาขาพญาไท ศิริพรนิ่มจันทร 1364 

209 การมีสวนรวมในการทําแผนปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวงสายบริการภาค 4 ปภัชฎาคงสมจิตร  

210 การศึกษาระบบทําความเย็นไรคอมเพรสเซอร กฤษดีคําตอง 954 

213 แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานการประปานครหลวงสายงานบริการภาค 4 ณัทนภัควิชชุภานันท  

214 
การประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงาน 11 สนามบิน ในประเทศไทยดวยวธิีการวิเคราะหการ
วางกรอบขอมูล 

ขจรศักดิ์สุนทรกิต ิ 963 

215 การสงเสริมการออมของประชาชนกลุมผูมีงานทําในเขตดุสิต วรางคณาจิตราภัณฑ  

217 การพยากรณราคาทองคําแทงและราคาทองรูปพรรณโดยใชโครงขายประเทยีม นครยิ้มศิริวัฒนะ 976 

219 การออกแบบระบบสอบยอนกลับในโซอุปทานผักเชียงดาเพ่ือการพาณิชย นงคราญมหาวัง 1808 

220 
ปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือนําดื่มตราเนสทเลเพียวไลฟของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

วรรณภากามินทร 986 

221 การพยากรณอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศโดยใชโครงขายประสาทเทียม นครยิ้มศิริวัฒนะ 1814 

222 
การบูรณาการวัฏจักรการเรียนรู 7E รวมกับการสอนแบบสมององครวมสําหรับหองเรียน
วิทยาศาสตรประถมศึกษา 

ตะลันตปล้ืมใจ 997 

225 
ความตองการของชุมชนในการจัดการคุณภาพน้ําผิวดินเพ่ือการอุปโภคและบริโภคอยางยั่งยืน ใน
เขตอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

ศรีสุวรรณเกษมสวัสดิ์ 1824 

226 
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ 3อ 2ส ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน ในตําบลบางนกแขวก อําเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงคราม 

ธรรมศักดิ์สายแกว 1837 
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227 
การพัฒนาโปรแกรมเกมการเรียนรูกฎหมายจราจรสําหรับเด็กและเยาวชนดวยหลักการการ
เรียนรูแบบมีสวนรวม 

อาทิตยอยูเย็น 1012 

228 
ความจริงที่สูญสลาย:คตินยิมสมัยใหมในบันเทิงคดีสืบสวนสอบสวนไทยเร่ือง ภารกิจปริศนา และ 
กาหลมหรทึก 

ธงชัยแซเจ่ีย 1021 

229 
ผลสัมฤทธิ์การอานออกเสียงภาษาญี่ปุนโดยใชเทคนคิชาโดอ้ิงและทัศนคติของผูเรียนที่มีตอการ
ฝกชาโดอ้ิง 

ชญานุตมบุญพระเกศ  

230 แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานการประปานครหลวงสาขาประชาชื่น วันนามณีรัตน  

231 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูปวยเบาหวานชนิดที ่2 ในบริบทจังหวัดชัยภูมิ ภัทราซูริค 1031 

232 การพัฒนาส่ือการเรียนรูอาหารหลักนารูบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ปยะนันทพนากานต 1041 

233 
กลยุทธสรางความภักดีของอาจารยในโรงเรียนดนตรีเอกชนกรณีศึกษา โรงเรียนดนตรียามาฮา 
ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

พรลภัสฤๅชาฤทธิ์ 1052 

236 การพัฒนาระบบควบคุมคาความเปนกรด-ดางแบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมการเล้ียงกุง วรุตมบุญเล่ียม 1851 

238 
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเพ่ิมศักยภาพธุรกิจรานอาหารเพ่ือรองรับนักทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมฮา
ลาลในเสนทางโลจิสติกสในภูมิภาคอาเซียน 

วิริยาบุญมาเลิศ 1856 

239 
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเลือกใชจักรยานในการออกกําลังกายของประชาชนใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

อรรัมภาจริงรักวงษ 1064 

240 

การหาแนวทางการพัฒนาหัวขออบรมในโครงการเสริมสรางผูประกอบการใหมสาขา
อุตสาหกรรมแฟชั่น เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของการเปนผูประกอบการ :กรณีศึกษาโครงการ
เสริมสรางผูประกอบการใหมสาขาอุตสาหกรรมแฟชั่น (NEC by DPU) ประจําปงบประมาณ 
2559 

กมลศิริวงศหมึก 1076 

241 
ปจจัยดานองคการที่สงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัทซัมมทิ โอโตซีทอินดัสตรี 
จํากัด 

อนัตยาจําปา 1089 

243 Statistical analysis of Runoff Coefficient in Yom Basin in the Northern of Thailand ศรีเลิศโชติพันธรัตน  

244 บทบาทของเทศบาลตาํบลบอแฮวในการอนุรักษและสงเสริมการทอผาก่ีกระตุก ณัฐพงษคันธรส 1863 

246 
การปรับปรุงพ้ืนที่ภายนอกอาคารเพ่ือปองกันการบุกรุกของกลุมผูชุมนุมทางการเมืองใน
กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 

วินัยหมั่นคติธรรม  

247 
นวัตกรรมเกมเพ่ือเสริมการเรียนรูภายในหองเรียนวิชา GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหมและ
ภาวะผูนํา 

เธียรพงษวงศโยธา 1890 

248 
ความสัมพันธระหวางการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคาแฟชั่นสตรีกับทัศนคติรสนิยมและการให
คุณคาชีวิตของกลุมผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ปรัชญาพิระตระกูล 1112 

250 คุณภาพบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีมหาวิทยาลัยทักษิณ ศิรดานวลประดิษฐ 1119 

252 
การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยในการเดินทางทองเที่ยวจังหวด
ลําปาง 

พิชญาดวงฟู 1899 

253 การดูดซับสียอมผาดวยซีโอไลตNaYที่สังเคราะหไดจากแกลบขาว จรรยา สาลี 1132 

254 
การสรางชุดวัดอุณหภูมิโดยการเชื่อมตอคอมพิวเตอรดวย ET-Easy 168 STAMP สําหรับการ
สอนการเปล่ียนสถานะของน้ําและการวัดความชื้นสัมพัทธ 

ปานจิตมุสิก 1141 

255 โครงการการพัฒนารูปแบบการคัดแยกขยะตําบลบางแคอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พรรณทิพยกาหยี  

256 
กลยุทธการตลาดบริการสําหรับโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรีในเขต
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

ธีรเดชหุนสนอ 1151 

257 ผลการจัดกิจกรรมสงเสริมนันทนาการเบ้ืองตนสําหรับนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยนเรศวร ปญญาสังขวด ี 1162 

258 
การศึกษาปจจัยสภาพแวดลอมเก้ือหนุนในการสรางผูประกอบการใหมและการเขาสูระบบของ
ประเทศไทย 

สุชาติไตรภพสกุล 1169 

259 
เคร่ืองตนแบบอุปกรณเตือนแจงการทําความสะอาดแผงโซลาเซลลเพ่ือใหประสิทธิภาพการจาย
ไฟฟาสูงสุด 

ภิรมยสุขสวยสม 1911 



ID ชื่อเร่ือง ชื่อผูวิจัยหลกั หนา 

261 
คุณภาพในการใหบริการของพนักงานที่มีตอสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานการประปานคร
หลวงจํากัด 

กันตภณสุขตะโก  

262 
การวางแผนการบริหารการเงินเพ่ือความมั่นคงเมื่อเกษียณอายุงานของพนักงานตอนรับบน
เคร่ืองบินของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 

สุชาดาบูรณะสมทบ 1179 

263 การศึกษาพฤติกรรมการใชบริการธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี วลัยพรปญจขันธ 1190 

264 
การศึกษาปจจัยในการปองกันความบกพรองในการเปดประตูเคร่ืองบินของพนักงานตอนรับบน
เคร่ืองบินบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 

ศิริพรเกตุศิริ 1205 

265 เปรียบเทียบลักษณะผิวหนังบริเวณกดจุดตนเองดวยการแพทยแผนไทยในผูสูงอาย ุ ณัฐสินีแสนสุข 1923 

267 
ปลาดุกราทาซัก:การจัดการความรูและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารพ้ืนบานตําบลทาซัก อําเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วชิรวิทยบัวขาว 1219 

268 การรับรูความซับซอนของผังพ้ืนภายในอาคารตอกลุมผูใชที่แตกตางกันดวยภาพกราฟกเอนิเมชั่น กิตติศักดิ์เตชะกาญจนกิจ 1931 

270 
ภาพลักษณตราสินคาที่มีความสัมพันธกับความภักดีในตราสินคาเชสเตอรกริลลของผูมาใชบริการ
ในอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

อรัญรัตนทัศมาลี  

271 
ปจจัยที่มีผลตอการธํารงรักษาพนักงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติกไทยจังหวัด
กาญจนบุรี 

สุพรรณาบุญนิ่ม  

272 
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการธนาคารกรุงเทพจํากัด (มหาชน) สาขา มหาชัย จังหวัด
สมุทรสาคร 

นันตทชัยดุลยศักดิ์ชยั  

273 
ความคาดหวังและการรับรูตอคุณภาพการใหบริการของผูใชบริการโรงพยาบาลในเครือวิชัยเวช
จังหวัดสมุทรสาคร 

ประฏิพัฒนแยมชุติเกิดมณี  

276 
ความคาดหวังและความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของรถโดยสารสาธารณะแท็กซ่ี ของ
สหกรณแท็กซ่ี ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สุพัตราปราณี  

278 การแจกแจงรอยราวแบบใหมและการประยุกต ชูเกียรติผุดพรมราช 1230 

279 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาผานระบบอินเทอรเน็ตของ
ประชากรในเขตบางกะป 

วริยาชูปญญา  

280 
การมีสวนรวมของพนักงานในการประหยัดน้ําอยางถูกวิธีของพนักงานการประปานครหลวง
สํานักงานใหญ 

สํารวยรสด ี  

281 ความผูกพันตอองคการของพนักงานฝายโรงงานผลิตน้ําบางเขน การประปานครหลวง สุจิตราคํานนท  

283 
การศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพดานกายภาพของคอนโดมิเนียมกรณีศึกษาคอนโดมิเนียมชั้น
ประหยัดในเขตบางซ่ือและเขตจตุจักร 

มนพัทธสีขาว  

284 ความพึงพอใจของผูโดยสารชาวจีนที่มตีอทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ยศธรเกษสวัสดิ ์ 1241 

285 
ความเก่ียวพันและความจงรักภักดีของผูบริโภคในสินคาเฮาสแบรนด :กรณีศึกษาสินคาแบรนด
เทสโก 

ปติพงษสุคนธผล 1252 

286 Lumber geometry effect on kiln-dried oil palm wood quality สุธนศรีวะโร  

287 
ความคาดหวังตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการซ้ือสินคาและบริการผานระบบ
อินเทอรเน็ตของกลุมวัยรุนกรณีศึกษาโรงเรียนวิสุทธรังษ ี

จิรายุทธชาญยทุธ  

288 
การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพจิตตอความสุขโดยใชกระบวนการกลุมชวยเหลือ
ตนเอง ของผูสูงอายุ ในตาํบล คลองโยงอําเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม 

วชิรพรโชติพานัส 1262 

289 ผลของคารบอนในการผสมที่สงผลตอคาความจุของวัสดุกระตุน สมศักดิ์มีนคร  

290 การประเมินความพึงพอใจในงานของพนักงานกรณีศึกษาบริษัทผูจัดจําหนายเวชภัณฑขามชาต ิ วณาทิพยถิ่นสะอาดไกรเลิศ 1278 

291 
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการกรณีศึกษาเจาหนาที่องคการคาของสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดีภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สมศักดิ์สรอยทอง  
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