
ลําดับท่ี ผู้เขียน ช่ือบทความ
1 กมลชนก เจียมอนุกูลกิจ, เดชรัตน์ สัมฤทธิ์ ปัจจัยที่ใช้ในการคัดเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์บุคคลที่ส่ี และความแตกต่างของปัจจัยที่ใช้ในการคัดเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์

บุคคลที่สาม และผู้ให้บริการโลจิสติกส์บุคคลที่ส่ี

2 กฤษฎา ไทยวัฒน์, ปรากฤต เหล่ียงประดิษฐ์ ระบบควบคุมแขนกลด้วยพีแอลซีและอาดูโน่

3 กลงกรณ์ จ้าวตระกูล, สุรชัย ศิริไกร การพฒันาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้ความร่วมมือขององค์กรภาครัฐและเอกชน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

4 กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล, ประเสริฐ สิทธิจิรพัฒน์, ภราดร ตาเดอิน, 
พุทธชาติ  จําคํา, รัชชานนท์  แดงมา, อดิศักดิ์ อรรถจินดา  

ความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารกรุงเทพ สาขา มหาวิทยาลัยศรีปทุม

5 การันต์ เศรษฐี, ชนกันต์ อ่ิมใจ, นิมิตร ทักษวิทยาพงศ,์ ภูริลาภ จุฑา
วัชระพล

แอปพลิเคชันดูแลสุขภาพด้วยนาฬิกาอัจฉริยะ

6 กิตติ  นนทะสันต์, ณัฐมล กอเซ็ม, จิโรจน์ จริตควร, ผิน ฉัตรแก้วมณี ระบบตรวจจับพฤติกรรมแคชเชียร์
7 กิตติ์รวี วิเชียรประดิษฐ์, เสาวนิตย์ เลขวัต การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตโดยประยุกต์ใช้แนวคิดแบบลีน กรณีศึกษา บริษัทผลิตไม้สักแปรรูป

8 กุลนิดา บุตรรักษ์, สุรชัย ศิริไกร ความต้องการในบริการสาธารณะของประชาชนที่มีต่อสํานักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

9 ขนิษฐา เป่ียมคุ้ม, วิลาสินี ชนะสุด, ไกรวิชญ์ พรมฮวด ปัจจัยด้านความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ส่งผลต่อการกลับมาเยือนซํ้าในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบางกะเจ้า จังหวัด
สมุทรปราการ

10 ขนิษฐา อินทจักร, สราวุธ อนันตชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกําหนดพฤติกรรมการบริโภคกับความตั้งใจในการบริโภคอาหารคลีนของผู้บริโภค

11 จันทราภา รุจินาม การออกแบบกราฟฟิกด้วยแรงบันดาลใจจากผ้าทอมือ จังหวัดน่าน
12 จิตรวี จอมวรวงศ์, ไพศาล รัมณีย์ธร, วิทูร จุลรัตนาภรณ์ การศึกษาประสิทธิผลของครีมสารสกัดนมผ้ึงในการรักษาสิว
13 จิตรานุช เกียรติอดิศร, ธานี  ชัยวัฒน์ การเล่ือนชั้นทางสังคมในระบบราชการไทย : กรณีศึกษากระทรวงมหาดไทย
14 จินตรัตน์ แสงศิริ การพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นเพื่อยกระดับศักยภาพทางภาษาสําหรับกําลังคนที่จะไปทํางานต่างประเทศ
15 จุไรพร อุตม์ดง, ภาณุพงศ์  จงชานสิทโธ, ลิปิกร มาแก้ว การออกแบบรูปแบบกราฟกิโฆษณาบนส่ือสังคมออนไลน์ เฟสบุ๊ค (Facebook) สําหรับผู้สูงอายุ
16  จิตรลดา มีพรหม, สมสักดิ์ ศิวดํารงพงศ์, ประพนธ์ ชูประเสริฐ แนวทางการประหยัดพลังงานเคร่ืองกําเนิดไอน้ํานึ่งก้อนเชื้อเห็ดโดยการหุ้มฉนวน: กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนบ้านนางามโมเดล จ.

อุดรธานี

17 เจียมจิต สุวรรณน้อย ปัญหาการริบทรัพย์สินในคดียาเสพติดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33 และพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 
2522 มาตรา 102

18 ชญาณิศา วงษ์พันธุ์, ศิริพา นันทกิจ, สละ แย้มมีกล่ิน แนวทางการพัฒนารูปแบบท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนอัตลักษณ์และวิถีไทยชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ

19 ชยภัทร พุ่มจันทร์, ศุภชัย มุกดาสนิท, พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล  การพัฒนาแบบจําลองการพยากรณ์ผลการสอบการรู้ดิจิทัลของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย
เทคนิคการเรียนรู้ของเคร่ือง

20 ชลธิศ ชัยสวัสดิ์, อนุรักษ์  เรืองรอบ บรรยากาศในองค์กรที่มีผลต่อทัศนคติในการทํางานของพนกังานที่มีต่อบริษัทขนส่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี

21 ชลภัสสรณ์ ประไพพงษ์, สุรชัย ศิริไกร แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน

22 ชวลิต มณีศรี, ปิยะภัทร  แสงงาม, อาทิตย์ ตัณฑ์ธนศิวะกุล, เสมา พัฒน์
ฉิม

การพัฒนาส่ือการสอนสําหรับการควบคุมประแจสับรางไฟฟ้าด้วยหลักวิศวกรรมคุณค่า

23 ชวลิต มณีศรี, วิภาวี ภักดีสุข, กิติกุล ปุณศรี การลดของเสียในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษาชิ้นส่วนอาร์เมเจอร์

บทความระดับชาติ

ประกาศรายช่ือบทความท่ีผ่านการพิจารณา
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 15 ประจําปี 2563

เรื่อง “ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
ณ ห้อง Auditorium ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563



ลําดับท่ี ผู้เขียน ช่ือบทความ
24 ชัชวาล ชินวิกัย, อธิพันธ์ ลอยเมืองกลาง การปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของกระบวนการป๊ัมขึ้นรูป: กรณีศึกษาชิ้นส่วนยานยนต์

25 ชัชวาล ม่วงพรวน การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวผู้พิการทางการเคล่ือนไหวด้านองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวเพื่อ
การเข้าถึงสําหรับคนทั้งมวลในเขตเทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่

26 ชาญวิทย  พรหมพิทักษ์ การให้บริการชมภาพยนตร์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตกับพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

27 ชีวสิทธิ วีระเมธีกุล ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมแบบใหม่เพื่อการต่อต้านการนาํอวัยวะสัตว์มาแปรรูป

28 ชุติกาญจน์  แนบเนื้อ, พีรพัฒน์ ชัยประสิทธิกุล, ศุภณัฐกิต ศรีแก้ว, กีร
ฉัตร วันช่วย

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของข้าราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธร บ้านทับใหม่ อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

29 ฐิติพร ทองสุข, บัณฑิตา ฮันท์ ศักยภาพการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านมะขาม จังหวัดนครศรีธรรมราช
30 ณัชชา  เสนานอก, ชมพูนุท อํ่าช้าง การปรับปรุงประสิทธิภาพตําแหน่งจัดเก็บสินค้าในบริษัทเคร่ืองสําอางและความงาม
31 ณัฏฐกา ชัยเกียรติยศ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการจัดการผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและเคร่ืองใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้ว

32 ณัฏฐมน เผ่าพันธุ์ การรับรู้คุณภาพในการให้บริการและความประทับใจของผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่ํามีความสัมพันธ์กับการกลับมาใช้บริการซํ้า

33 ณัฏธิตา นันทกิจ, จุฑาทิพย์  สุรารักษ์ การศึกษาเปรียบเทียบความต้องการเวชภัณฑท์างการแพทย์เพื่อการเตรียมความพร้อมและตอบสนองในภาวะฉุกเฉินของ
โรงพยาบาลช่วงการแพร่ระบาดโควิด -19

34 ณัฐฌา เสรีวัฒนา, วสันต์ สกุลกิจกาญจน์ ภาพลักษณ์ตราสินค้า คุณภาพการบริการ และคุณค่าตราสินค้า ที่มีอิทธิพลต่อความภักดีและการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ร้านไทย-
เดนมาร์ค มิลค์แลนด์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

35 ณัฐริกาญจน์ คงแก้ว,  จุฑามาศ จิตแก้ว,  
ปาริฉัตร เทพยศ,  รัชชานนท์ หนูวงค์, สุชิตา บูยุโสะ

การศึกษากลวิธีการใช้ภาษาและกลวิธีการนําเสนอเนื้อหาในเฟซบุ๊กแฟนเพจกะลาธิปไตย

36 ณัฐวุฒิ จันทร์ศรีบุตร, กิตติยา อินทกาญน์ วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคการขอขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการ
ทํากรงนก อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

37 ดวิษา ไพบูลย์ศิริ, ชิดตะวัน  ชนะกุล การประเมินต้นทุนและผลประโยชน์มาตรการด้านความปลอดภัยอาหาร: กรณีศึกษา การบังคับใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร เร่ือง 
เมล็ดถั่วลิสง: ข้อกําหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน

38 ดํารงค์ สุขเกิด, อรพรรณ คงมาลัย การวิเคราะห์องค์ประกอบศักยภาพบุคลากรด้านไอทีเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล

39 ดุษยา มุทรพัฒน์, ฐานิตา  เงินมา, อนุธิดา  คัดดี, คณิต เรืองขจร การได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติของพนักงาน กฟภ. จังหวัดสระแก้ว

40 ตันติกร ศิรกฤตธนสาร, ชลธิศ  ดาราวงษ์ ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี

41 ทยากร บุญจันทร์, กนกพร เลิศแล้ว,  กมลวรรณ สุขสบาย, จุฑามาศ 
คําแหง,  สุชาดา สุดจันทร์, สมิทธ์ชาต์ พุมมา

ศึกษาการใช้ภาษาเสียดสีของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) จากทวิตเตอร์

42 ทศพล ชิ้นจอหอ การแสวงหาความรู้ทางสังคมศาสตร์กับโจทย์วิจัยยุคใหม่: กรณีศึกษาตําบลจัดการสุขภาพ
43 ทักษิณา พิพิธกุล การจัดกิจกรรมศิลปะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะในพิพิธภัณฑ์ให้กับคนพิการทางการเห็น
44 ทิวาพร สําเนียงดี, ชลธิดา  รักยุทธ์,  วิรัตน์ ใจสา การเพิ่มผลการดําเนินงานของผู้จําหน่ายอิสระในธุรกิจเครือข่าย
45 ธนกร ณรงค์วานิช, มณฑิชา  เครือสุวรรณ์ ปัจจัยทางด้านความปลอดภัยที่มีอิทธิพลต่อความไม่พึงพอใจของผู้โดยสารชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทย ณ ท่า

อากาศยานสุวรรณภูมิ

46 ธนภณ สมหวัง สงฆ์ : แบบอย่างองค์กรแห่งการเรียนรู้
47 ธนวัฒน์ ภาวสุทธิ์ ความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชลบุรี เขต 2
48 ธนากร เอ่ียมปาน การศึกษาบุคคลิกภาพผู้นําที่ส่งผลต่อสมรรถนะนักบินของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความ

ปลอดภัยการบิน วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม

49  ธเนศ ตั้งจิตเจริญเลิศ, บุญญฤทธิ์ เนื่องพลี, ชัชวาล อ้อทอง, สุนันทา   
ศรีม่วง

เคร่ืองควบคุมการปรับมุมแบบอัตโนมัติของเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยวิธีติดตามแบบแกนคู่ 

50 ธวัชชัย ชาติตํานาญ, สุรสิทธิ์ ประกอบกิจ, จักรกฤษณ์ ยิ้มแฉ่ง, ประสงค์ 
ก้านแก้ว

การประยุกต์ใช้แม่พิมพ์อัดขึ้นรูปยางเพื่อผลิตต้นแบบภาชนะด้วยวัสดุธรรมชาติ

51 ธัญลักษณ์ อินพล, วริษา สารวิทย์ แรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ตาก

52 ธันยกร สารมาศ, กนกวรรณ นาคอนันต์,   พรชนก เพชรหนู, ศุภกานต์ 
ปลอดนุ้ย, สรศักดิ์ มุกดารัตน์

ศึกษาลักษณะการใช้วรรณศิลป์ในบทเพลงลูกทุ่งอีสานของค่ายเพลง เซ้ิง มิวสิก ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2563



ลําดับท่ี ผู้เขียน ช่ือบทความ
53 ธิดารัตน์ ลีแสน คิส, มุกดาฉาย  แสนเมือง ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีผลต่อการซ้ือจริงสําหรับสินค้าออร์แกนิคในประเทศไทย

54 ธิปธารา เขมภาคิน การจัดการท่องเที่ยววิถีฮาลาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
55 ธีรเนตร วิโรจน์สกุล เกมมิฟิเคชันเพื่อการเรียนรู้การวาดเส้นสําหรับงานออกแบบเพื่อศิลปะการแสดง

56 นนทชัย ชูวรรณรักษ์, นนทชัย ชูวรรณรักษ์,  ธิติมา ขันธ์ภักดี, มงคล 
พรหมพูล, อาซีส เวชสิทธิ์, สมิทธ์ชาต์  พุมมา

การศึกษาการตั้งคําถามและการตอบคําถามของนางงาม ระหว่างปี 2018 - 2019

57 นฤดล จิตสกูล การสร้างสรรค์ภาพประกอบในงานออกแบบพาณิชยศิลป์
58 นลินทิพย์  มาคะมะโน, เจนจิรา ยัฆพันธ์,

ญามีร่า เต๊ะโกบ, ราญานาเดีย เจะแต, สมิทธ์ชาต์ พุมมา
การศึกษาพาดหัวเร่ืองในรายการแฉ

59 นับทอง ทองใบ ติ๊กต็อก ส่ือบันเทิงขวัญใจเจเนอเรชัน Z
60 นาฏกานต์ ดิลท์ส การศึกษาการตั้งชื่ออาหารจีนที่เก่ียวข้องกับวัฒนธรรมจีน
61 นิฉา แก้วหาวงษ์, ชยุดา  อู่ศรีวงศ์, พิชญ์สินี  วัฒนธรรม, อภิสรา บุญวิเศษ การพยากรณ์ค่าสินไหมทดแทนของการประกันภัยรถยนต์ในประเทศไทยโดยใช้ตัวแบบผสม PEGELS-ARIMA 

62 นิโลบล วงศ์ภัทรนนท์ อิทธิพลของโปรซูเมอร์ในโซเชียลมีเดียกับการสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมือง
63 บุญญวัฒน์ อักษรกิตติ์, อัศวิน วงศ์วิวัฒน์, วรรษมนต์ สันติศิริ การทบทวนวรรณกรรมการจัดการจราจรทางอากาศ
64 บุณฑริกา ม่ังคั่ง การศึกษาการจัดกิจกรรมละคร “รู้จักฉัน รู้จักเธอ” ในรูปแบบออนไลน์
65 เบญจมาศ ฉิมมาลี, อนุชิต อนุพันธ์ การศึกษามโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์และการกํากับตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์บนคลาวด์เทคโนโลยีของนักศึกษาปริญญาตรี

66 ปฏิภาณ ศรีสวัสดิ์, สุรชัย ทองแก้ว IoT กับฟาร์มเมล่อนคิโมจิเพื่อลดค่าแรงงาน
67 ปณต อัศวชัย, พันธ์วลี รวมรีย์ ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนเทศบาลตําบลวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

68 ปภพ วงศ์เจริญ ปัญหาการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัติเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560

69 ประเสริฐ สิทธิจิรพัฒน์, กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล,  นลินรัตน์ รัตนพวงทอง
, ณัฐวิภา คงพิรุณ, ณัชชา อบอุ่น 

ความพึงพอใจของผู้ซ้ือสินค้าในตลาดสดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ กรุงเทพมหานคร

70 ปรากฤต เหล่ียงประดิษฐ์, จุฑามาศ ไชยสุนทร, นิมิต บุญภิรมย์, กฤษฎา 
ไทยวัฒน์

การประยุกต์ใช้กล้องตรวจจับความร้อนบนอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงเพื่อการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน

71 ปวีดา สามัญเขตรกรณ์ แรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย

72 ปองพล ธีระชวาลวงศ์, นิคม กลมเกลี้ยง, สมศักดิ์ สุภสิทธิ์มงคล การศึกษาผลกระทบของตัวแปรปรับค่าแรงดึงดูดระหว่างของไหล-ของแข็ง และ ของไหล-ของไหล ของแบบจําลองเชิงโมเลกุลต่อ
การดูดซับแก๊คาร์บอนไดออกไซด์ใน MIL-100 (Cr)

73 ปัทมา สุภาผล, วริญณ์ชญา พวงพิมาย, น้ําฝน ไทยวงษ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นหม่ีโคราช
74 ปุรินทิพย์ ปุรินทราภิบาล, ชุติมา  เสลา,   

ซาวาลียะห์  ติโบซู, พรพิรา พรมโอภาษ, สมิทธ์ชาต์ พุมมา
การวิเคราะห์ลักษณะการใช้ภาษาจากคําคมที่ปรากฏในสติ๊กเกอร์ไลน์ยุคโควิด

75 ผุสดี พัฒน์เชียร, สุรชัย ศิริไกร ประสิทธิผลการบริหารจัดการของกองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน
76 เผชิญ จันทร์สา, นภัสกร พันธุรักษ์, อดุลย์ พัฒนภักดี การปรับปรุงอุปกรณ์จับยึดเรือนป๊ัมน้ําแบบจุ่มในกระบวนการกลึงขึ้นรูปด้วยเคร่ืองกลึงอัตโนมัติ  (CNC)
77 พัชรี ทิพย์ประชา, บุสรินทร์  คูนิอาจ กลยุทธ์การตลาดสําหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
78 พัชรี ทิพย์ประชา, ปภัศร์ชกรณ์  อารีย์กุล, พลอยกนก  ขุนชํานาญ การศึกษาความพึงพอใจของระบบการจัดการฐานข้อมูลนักเรียน นิสิต นักศึกษา รูปแบบ 1 คน 1 ฐานข้อมูล สําหรับ

สถาบันการศึกษาในจังหวัดสงขลา

79 พัทธนันท์ ประสิทธิวงษ์, สุรชัย ศิริไกร ความคิดเห็นของประชาชนต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) กรณีศึกษาสํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2

80 พิชญาภา วิศิษฎ์ศิลป์ แนวทางการปรับการเรียนการสอนในรายวิชาการเต้น ช่วงสถานการณ์ covid 19
81 พิพัฒน์ สร้อยทอง, เบญจพร โมกขะเวส ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสเงินสดอิสระ และอัตราส่วนทางการเงินกับมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ และอัตราการเปล่ียนแปลงราคา

หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนกลุ่ม SET100 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

82 พิศิษฐ์ พิภพพรพงศ์, คณิต  เรืองขจร ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
83 เพราพิลาส บูรณะวนิชกุล, โสมพิทยา อบรม ประสบการณ์การสอนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด19



ลําดับท่ี ผู้เขียน ช่ือบทความ
84 ภัทรนันท์  ไวทยกุล, สิรินธร  สินจินดาวงศ์ การศึกษาผลการเรียนรู้การป้องกันภาวะน้ําหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานและโรคอ้วนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน

85 ภัทราพร พรหมคําตัน, พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี, อรนุช พันโท, ชิษณุพงษ์ ทา
ระจีน, ธันวา ศักดิ์สูง, พชรภวิศ มุกดาภิรมย์

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เสมือนจริงสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 บนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ 

86 ภัทราวรรณ วังบุญคง, เพียงใจ  คงพันธ์ แรงจูงใจกับการจัดการเรียนแบบออนไลน์ในยุคโควิด-19 ของนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

87 ภูมิ อินภูมี, ณัฐวุฒิ ฉิมพาลี, สุรีพร จันทร์ขํา, ไอริน ชุ่มเมืองเย็น การสร้างรูปแบบอักษรภาษาอังกฤษด้วยสมการทางคณิตศาสตร์
88 มนต์ชัย ศรีเจริญศักดิ์ ปัญญาร่วมที่เกิดขึ้นจากการร่วมมือกันของชุมชนเกมออนไลน์ในช่วงการระบาดของ COVID-19
89 มนนภา เทพสุด ภาวะโลกร้อน: สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางการแก้ปัญหา
90 มโนลี ศรีเปารยะ เพ็ญพงษ์ การสร้างรูปแบบมูลค่าเพิ่มจากขยะในเขตเทศบาลตําบลขุนทะเล อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

91 เมธิชา ยุบลชิต, ช้องนาง วิพุธานุพงษ์ มาตรการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในข้อมูลไบโอเมตริกซ์
92 ยุทธวัตร ประโมจนีย์, ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล ศึกษาแนวทางการลดต้นทุนการขนส่ง กรณีศึกษาบริษัท ขนส่งชิ้นส่วนรถมอเตอร์ไซด์
93 เยาวลักษณ์ ชมเทียม, กมลพร ขาวขํา, ชัยวัฒน์ หาวง, คณิต  เรืองขจร ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการใช้บริการงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตําบลวัฒนานคร อําเภอวัฒนานคร 

จังหวัดสระแก้ว

94 รัฐสภา แก่นแก้ว การนําแนวทางการจัดการเรียนรู้ด้วยสถานการณ์จําลองเสมือนจริงในการศึกษาการพยาบาล มาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมทักษะ
การนําเสนอผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ในระดับปริญญาตรี

95 รัตติยา แอโสะ, อรัญญา ศรีจงใจ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เร่ือง PASSIVE VOICE ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) จากการใช้เกมการ์ด

96 ลัดดาวัลย์ ชูทอง, ยามีละ ดอแม การบูรณาการบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเวชกรรมแผนไทย
97 วรรณพร จันโทภาส, รัตนาภรณ์ โคตรคําภา, ศิรดา ธรรมวัฒน์เรืองโรจน์ การวิเคราะห์การจัดกลุ่มจังหวัดในประเทศไทยที่เกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก

98 วรรณี งามขจรกุลกิจ การศึกษาสมรรถนะและเกณฑ์การปฏิบัติงานเพื่อสร้างโมเดลกรอบมาตรฐานวิชาชีพผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทศัน์

99 วรรษมนต์ สันติศิริ, อัศวิน วงศ์วิวัฒน์, บุญญวัฒน์ อักษรกิตติ์ การทบทวนวรรณกรรมการขนส่งทางอากาศ
100 วรัญญา สุจจานุรักษ์, สุรชัย ศิริไกร ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของกรมการขนส่งทางบก
101 วริศชนม์ นิลนนท์, กุลพร พุทธมี, สุพร สังข์สุวรรณ การพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมทุเรียนไร้น้ําตาลด้วยการใช้สารให้ความหวานทดแทน
102 วลัยพรรณ แจ่มวรรณา, นิตนา ฐานิตธนกร ทัศนคติ ความไว้วางใจในอินเทอร์เน็ตและรัฐบาล การตระหนักรู้ในบริการสาธารณะ คุณภาพของบริการสาธารณะ และความ

น่าเชื่อถือที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-government Service) ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร

103 วสวัตติ์ สุติญญามณี, ณัฏฐโพธ กุศลาไสยานนท์, ธนภรณ์ กริยาผล แนวโน้มความต้องการการเดินทางทางอากาศในช่วงวิกฤตการณ์ Covid-19 : กรณีศึกษาผู้โดยสารชาวไทยในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล

104 วสวัตติ์ สุติญญามณี, วัชราภรณ์ อรานุเวชภัณฑ์, เมธาวี ธรรมเกษร ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการการเดินทางภายในประเทศของผู้โดยสารในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล: 
การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างรถโดยสารประจําทางกับสายการบินต้นทุนต่ํา

105 วัฒนชัย หม่ันยิ่ง การวิเคราะห์ลักษณะการเปลี่ยนเสียงคํายืมภาษาเขมรในภาษาไทย (หมวด ก.)
106 วันวิสา  ด่วนตระกลูศิลป์, อุทุมพร อยู่สุข, กวิน พินสําราญ การลดเวลาการหยิบสินค้าโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎี ABC Classification Analysis ในการจัดการสินค้าคงคลัง: กรณีศึกษา 

บริษัท AAA

107 วิชชากร  เฮงศรีธวัช, พศวีร์ ศรีโหมด, เติมพงษ์ ศรีเทศ, มัซลัน ดาลี การจําลองการทํางานของหม้อแปลงไฟฟ้าโดยใช้ MATLAB/Simulink สําหรับการสอนรายวิชาปฏิบัติการเคร่ืองจักรกลไฟฟ้าแบบ
ออนไลน์

108 วิชุดา ขยายชน, มนูญ โต๊ะยามา, รัฐวิชญญ์ จิวสวัสดิ์  การใช้บริการทางการแพทย์แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลกลุ่มไม่แสวงผลกําไร  ในเขตกรุงเทพมหานคร

109 วิทยา พันธุ์เจริญศิลป์, อดุลย์ พัฒนภักดี, เผชิญ จันทร์สา การควบคุมเคร่ืองกัดซีเอ็นซี ชนิด3 แกน ด้วยตัวควบคุมแบบ พี ไอ ดี
110 วิภาพรรณ สุ่มใจยา, ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล การใช้เขตการค้าเสรีในการนําเข้าเพื่อลดต้นทุนวัตถุดิบในธุรกิจผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
111 วิมลภา ชุ่มดี, ธรินี มณีศรี การประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของผลิตภัณฑ์สับปะรดกระป๋อง เพื่อมุ่งสู่โซ่อุปทานสีเขียว กรณีศึกษา บริษัท อุตสาหกรรม

สับปะรดกระป๋องไทย จํากัด 

112 วิลัยลักษณ์ จันทร์หอม, อรนุช ลิมตศิริ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เร่ือง หน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา) ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับการสอนแบบปกติ



ลําดับท่ี ผู้เขียน ช่ือบทความ
113 วิศรุตา ทองแกมแก้ว, เขมรินทร์ ชูประดิษฐ์, ชนินทร์ จักรภพโยธิน, 

วุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ
การจัดการภาครัฐในสหพันธรัฐมาเลเซีย : พัฒนาการของการปฏิรูปเชิงนโยบาย อดีต  ปัจจุบัน  อนาคต  เพื่อความยั่งยืนใน
ประชาคมอาเซียน

114 วีรนุช คําแคล้ว ปัญหาทางกฎหมายในการเข้าถึงและได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพของคนไร้บ้านที่ไม่สามารถพิสูจน์
สัญชาติได้

115 ศราวุธ  สร้อยทอง, เบญจพร  โมกขะเวส ความสัมพันธ์ระหว่างผลการดําเนินงานกับราคาหุ้นของบริษัทกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

116 ศศิภัทร อัมพวรรณ พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารผ่านเฟซบุ๊กของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

117 ศศิรินทร์ แท่นทอง การจัดการผลกระทบของธุรกิจการบินต่อสภาพแวดล้อม

118 ศักรภาพ ชูอินทร์, พิเชษฐ์  เบญจรงค์รัตน์ ภาวะผู้นําที่มีผลต่อขวัญกําลังใจและความตั้งใจคงอยู่ของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดชลบุรี

119 ศิวพร เสาวคนธ์, ชื่นสุมน ณ นคร การส่งเสริมและคุ้มครองการประกอบธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า
120 ศุภรัตน์ สาครรัตน์, วิรุฬห์รัตน์   ผลทวีโชติ การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับ และความพึงพอใจของผู้ชมในกรุงเทพมหานครต่อรายการเจาะลึกทั่วไทย อินไซด์ไทยแลนด์ 

สถานีโทรทัศน์เอ็มคอตเอชดี ช่อง 30

121 สถาพร   สาดแล่น การศึกษาผลการเรียนรู้การออกแบบอินโฟกราฟฟิกของนักเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน

122 สมเกียรติ์  ไพโรจน์, เบญจพร โมกขะเวส ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับมูลค่าหุ้นและอัตราเงินปันผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

123 สัณห์สิรี บุญฤทธิ์, กัญชลิกา จินา,  
เกรวรรณ บุญแนบ, มูฮามัตรุสดาน เกษธิมา

ศึกษาการใช้ภาษาและการนําเสนอเนื้อหาจากคําคมในรายการเทคมีเอาท์ไทยแลนด์

124 สาลินี ศรีวงษ์ชัย, ธัญชนก ขําขุน, ภานุพรรณ์ ไชยประเทศ, จักรพันธ์ 
นาน่วม, 
รุจิรัตน์ กิจเลิศพรไพโรจน์, รุ่งโรจน์ แสนสุขุมาล

คุณภาพน้ําและดินตะกอนในบ่อเล้ียงปลานิลแดง ตําบลช่องกุ่ม อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

125 สาวิตรี ไชยเสนา, สิรินธร  สินจินดาวงศ์ ผลการพัฒนาการฝึกทักษะกีฬาเปตองเทคนิค การตีชู้ติ้ง สําหรับเยาวชน

126 สําราญ เมืองช้าง, นฤมล สุ่นสวัสดิ์ คุณภาพชีวิตการทํางานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทํางานฝ่ายปฏิบัติงานบริษัทอาซาฮี-ไทย อัลลอย จํากัด

127 สิงหา   ปรารมภ์ การออกแบบและพัฒนารูปแบบเฟอร์นิเจอร์จากเศษไม้สัก

128 สิริชัย ดีเลิศ, สถาพร เลิศกมลา ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการใช้คิวอาร์โค้ดในร้านอาหารพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

129 สิรินธร สินจินดาวงศ์, อัมพร พริกนุช, ภัทรนันท์  ไวทยกุล การพัฒนาส่ือการสอน เร่ืองการแยกประเภทขยะสําหรับนักเรียนอนุบาล 2 และ 3 ของ โรงเรียนวัดสีล้ง

130 สิโรรัตน์ ชะวาเขียว, นฤมล สุ่นสวัสดิ์ ภาพลักษณ์องค์การที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการของ บริษัทกรุงเทพเกียร์ รุ่งเรือง แมคคานิค จํากัด

131 สุชาญวุฒิ ก่ิงแก้ว องค์ประกอบของละครเวทีเชิงพาณิชย์ไทย
132 สุทธิศิลป์ สุขสบาย, พจนาถ ขอประเสริฐ การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ตามกรอบแนวคิดเชิงมโนทัศน์สําหรับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 กับการสอนภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ : ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

133 สุภาสินี ศิลป์สาคร, สุนันท์ สีสังข์, ภารดี  เต็มเจริญ  การเปรียบเทียบความรู้ทางโภชนาการเจตคติและพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เส่ียงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเร้ือรังของผู้สูงอายุใน
เขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี

134 หทัยชนก แย้มชุ่ม, เบญจพร โมกขะเวส ความสัมพันธ์ของกระแสเงินสดกับผลการดําเนินงานบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่ม SET 100

135 อดุลย์ พัฒนภักดี, ธนประเสริฐ  เพชรล้อมทอง, เผชิญ จันทร์สา การวัดค่าการส่ันสะเทือนของเคร่ืองยนต์สําหรับเปล่ียนยางรองแท่นเคร่ือง กรณีศึกษา: รถยนต์ฮอนดา

136 อธิป ล้ิมไพบูลย์ การคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทารกในครรภ์มารดา ศึกษากรณีการทําแท้งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 305
137 อนันต์ ดวงปา, วิชัย หันบุตรดี, การสิลักษณ์ วัฒนอุดมศิลป์, สุวารินทร์ 

อินใส
ความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยชาวไทย ที่ส่งผลต่อการกลับมาเยือนซํ้าตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง อําเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ

138 อนุชิต อนุพันธ์, เบญจมาศ ฉิมมาลี รูปแบบการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์เพื่อพัฒนาความคิดทางคณิตศาสตร์สําหรับนักศึกษา
วิชาชีพครู

139 อภิวัฒน์ ล้อมล้ิม, ธรินี  มณีศรี การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณค์วามต้องการของผู้รับบริการกรณีศึกษา ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยศรีปทุม



ลําดับท่ี ผู้เขียน ช่ือบทความ
140  อธิศักดิ์ จูมแพง, จิตตินี  หอยสกุล, 

วรรณธิดา สันฐมิตร, สิรีธร ศรีสวัสดิ์, สมิทธ์ชาต์  พุมมา
การศึกษาบทร้อยกรองในเพจ “โควิดเปล่ียนเรา เร่ืองเล่าเปล่ียนโลก”

141 อมรเทพ  ชูเชิด การไกล่เกล่ียข้อพิพาททางปกครองก่อนฟ้องคดีในศาลปกครอง

142 อรุณี นรินทรกุล ณ อยุธยา, กาญจนาท เรืองวรากร, วรรณี ชลนภาสถิตย์
, นลธวัช อาดําอิส

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อพฤตกิรรมการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน”

143 อลิษา คงเจริญ, ธีรภัทร เที่ยงเดช, ครรชิตพล บ่อจักรพันธุ์, คณิต เรือง
ขจร

ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมการตลาดและการตัดสินใจส่ังซ้ืออาหารผ่านช่องทางออนไลน์ช่วงสถานการณ์ covid – 19 ใน
อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

144 อัจชวิน เปรมอ่อน, นิตนา ฐานิตธนกร แรงจูงใจ และผลลัพธ์ในการใช้เวลามากขึ้นในการรับชม และระบบการแนะนําที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการรับชมวิดีโอออนไลน์
ผ่านการสตรีมม่ิง (Video Streaming) ของ Netflix อย่างต่อเนื่องของผู้บริโภคออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร

145 อัญชลี ยะเก๋ียง, สุรชัย ศิริไกร ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน

146 อัญธิกา  เล็กบูรพา, เอ้ืออารี บุญเพิ่ม, วุฒิพล สินธุนาวารัตน์ แบบจําลองกําหนดการเชิงจํานวนเต็มที่ถูกปรับปรุงสําหรับการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางเดินรถโรงเรียน
147 อํานาจ  วังจีน ความสอดคล้องระหว่างค่าเฉล่ียรวมกับคะแนนองค์ประกอบของความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ของลูกค้าบ้าน

จัดสรรและอาคารชุดที่พักอาศัย

148 อํานาจ วังจีน, บงกช ธนวงศ์วิสูตร การวิเคราะห์ผลการออกรางวัลที่หนึ่งของสลากกินแบ่งรัฐบาล
149 อํานาจ วังจีน, มณีรัตน์ เกตุไสว การสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานวิศวกรรมในยุคสังคมความปกติใหม่
150 เอกวิณ จุฑาพานิช ความสัมพันธ์ของคุณลักษณะภายในและคุณลักษณะภายนอกที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อการคงอยู่ในงานโดยมีความพึงพอใจในงาน

เป็นตัวแปรส่งผ่าน 

151 เอกพงษ์ สารน้อย, ชาคร   ขาวสบาย ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
152 โอริสสา ดิถีเพ็ญ, ไพบูลย์ ปัญญาคะโป พฤติกรรมต้านทานแผ่นดินไหวของโครงสร้างอาคารพาณิชย์ 3 ชั้นเสริมกําลังด้วยเฟอร์โรซีเมนต์และตะแกรงเหล็กฉีก
153 ไอยเรศ วงษ์วัฒนพงษ์, สรพล บูรณกูล องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการดําเนินธุรกิจของผู้ให้บริการขนส่งสินค้าข้ามแดนในกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม 

(CLMV)

ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการพิจารณานําเสนอในงานการประชุมวิชาการ ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้

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

หมายเหตุ  

   1.เตรียม PowerPoint สําหรับนําเสนอบทความ ระยะเวลา 15 นาที) โดยให้ตั้งชื่อไฟล์เป็นลําดับที่และชื่อผู้เขียนท่านแรก เช่น 1.กมลชนก เจียมอนุกูลกิจ.pptx เป็นต้น
   2.ส่งไฟล์ PowerPoint (Save เป็น .pdf เช่น 1.กมลชนก เจียมอนุกูลกิจ.pdf) มาที่ E-mali: spucon@spu.ac.th โดยกําหนดส่ง ระหว่างวันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2563
   3. วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 น. คณะผู้จัดขอปิดรับไฟล์ PowerPoint เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ แต่ขอให้ผู้เขียนเตรียมไว้สําหรับนําเสนอในวันงาน


