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สารอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศรี ปทุ ม เป็ นสถาบันอุดมศึ กษาเอกชนที่ เติ บโตมานานมากกว่า 4 ทศวรรษ ภายใต้ปณิ ธาน
“ปั ญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม” โดยเชื่อมัน่ ในปรัชญาที่วา่ “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” โดยมหาวิทยาลัย
ศรี ปทุม มีพนั ธกิจที่สาํ คัญในการผลิตบัณฑิต พัฒนางานวิจยั บริ การวิชาการแก่สังคม และทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
สําหรับพันธกิจด้านการวิจยั มหาวิทยาลัยศรี ปทุมได้ส่งเสริ มและสนับสนุนการทําวิจยั และงานสร้างสรรค์ของบุคลากร
มาอย่างต่อเนื่ อง ตลอดจนการพิจารณาจัดสรรและกลัน่ กรองทุนวิจยั ภายในให้สอดคล้องกับทิ ศทางการวิจยั ของ
ประเทศ ที่ให้ความสําคัญกับการวิจยั เชิงบูรณาการหรื อเชิงสหวิทยาการ การสร้างเครื อข่ายการวิจยั โดยความร่ วมมือกับ
แหล่งทุนต่างๆ การบริ หารจัดการความรู ้จากงานวิจยั การส่ งเสริ มและสนับสนุนการเผยแพร่ ผลงานวิจยั ในระดับชาติ
และนานาชาติ และการนําผลงานวิจยั ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง
การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561 ในหัวข้อ
เรื่ อง “วิจยั และนวัตกรรมเพื่อประเทศไทย 4.0 (Research and Innovations for Thailand 4.0)” เป็ นกิจกรรมทางวิชาการ
ที่ จะช่วยส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้เกิ ดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้องค์ความรู ้ที่ได้จากการวิจยั ในหลากหลายสาขาอาชีพ
ไม่ว่าจะเป็ นการวิจยั องค์ความรู ้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การวิจยั องค์ความรู ้ทางด้านสังคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน และผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตและนักศึกษาในระดับปริ ญญาโท
และปริ ญญาเอก การจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้ จะเป็ นเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ที่สาํ คัญทางการวิจยั ระหว่างนักวิจยั
นักวิชาการ คณาจารย์ และนิสิตนักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนการสร้างเครื อข่ายการวิจยั และ
ความร่ วมมือทางวิชาการในมิติต่างๆ ที่จะนําไปสู่การนําผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืนต่อไป
ในนามของมหาวิ ท ยาลัย ศรี ป ทุ ม ดิ ฉั น ขอขอบพระคุ ณ ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้า ยหนองสรวง
รองผูอ้ าํ นวยการ และรักษาการผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายวิชาการ สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั (สกว.) ที่ ได้ให้เกียรติ
บรรยายพิเศษ เรื่ อง “วิจยั และนวัตกรรมสําหรับประเทศไทย 4.0” และขอขอบคุณประธานห้องย่อย ตลอดจนผูเ้ ข้าร่ วม
การประชุมวิชาการ ผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจยั ทุกท่าน และคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการฯ ที่ ทาํ ให้
การจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้ เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย และบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ทุกประการ
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นางสาวทัศนีย ์ ยิง่ ประทานพร

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มงานบริ การเทคโนโลยี
ประธาน
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร รองประธาน
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์มีเดีย
รองประธาน
เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารทุกคน กรรมการ
เจ้าหน้าที่ศูนย์มีเดียทุกคน
กรรมการ
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการศูนย์มีเดีย ด้านงานผลิต
เลขานุการ

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ผูอ้ าํ นวยการสํานักวิชาศึกษาทัว่ ไป
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อาํ นาจ วังจีน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กรวยสวัสดิ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ธนภณ สมหวัง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ปริ ยา ศุภวงศ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ธญ
ั กร คําแวง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์มนนภา เทพสุด

8. คณะกรรมการฝ่ ายจัดเลีย้ ง

9. คณะกรรมการฝ่ ายบริการเทคโนโลยี แสง เสี ยง โสตทัศนูปกรณ์

10. คณะกรรมการฝ่ ายต้ อนรับ ลงทะเบียน และประเมินผล

VI

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

ว่าที่ ร.ต.สมเกียรติ แสงอรุ ณเฉลิมสุข
นางสาวอัณณ์ชญาน์ อนันตกานนท์
นางสาวพิมพ์พร ฟองหลํ่า
นางสาวพรรณี บุญสุยา
นายพิชยั แช่มสา
นางวันเพ็ญ ลงยันต์
นางสาวกัลยา คงอนุมตั ิ
นางสาวมณี รัตน์ เกตุไสว
นางสาวเพ็ญประภา สุวรรณะ
นางสาวภัทรภรณ์ ศรี บุษย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

(1)
(2)
(3)
(4)

ดร.ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์
ดร.ถาวร ทิศทองคํา
นางสาวสุทธิชา เพชรวีระ
นางสาวรัตติยา กิลคริ ส

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

11. คณะกรรมการฝ่ ายพิธีการ

VII

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพจิ ารณาบทความ
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561
ศาสตราจารย์ ดร.สุทศั น์ ยกส้าน
ศาสตราจารย์ พล.ต.ทพ.รังษิต บุญแต้ม
ศาสตราจารย์พิศิษฐ์ ดร.จําเนียร จวงตระกูล
รองศาสตราจารย์ จริ นทร์ เทศวานิช
รองศาสตราจารย์ ไฉไล ศักดิวรพงศ์
รองศาสตราจารย์ ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ
รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา แก้วเทพ
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติภูมิ รอดสิ น
รองศาสตราจารย์ ดร.กีรติ ชยะกุลคีรี
รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต ทะกอง
รองศาสตราจารย์ ดร.จรัสดาว อินทรทัศน์
รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา สายทองคํา
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัญญา วสุศรี
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนาคม สุนทรชัยนาคแสง
รองศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ บรรณรุ จิ
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี พรหมมาพันธุ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ เจียรกูล
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรี ยานุช อภิบุณโยภาส
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ ยากร หวังมหาพร
รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่ งรัศมี บุญดาว
รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร กิณเรศ
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ วรรธนัจฉริ ยา
รองศาสตราจารย์ ดร.สาวิตร พงศ์วชั ร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย ์ เหมะประสิ ทธิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุบิน ยุระรัช
รองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ จีนะวัฒน์
รองศาสตราจารย์ นภสิ นธุ์ แผลงศร
รองศาสตราจารย์ นฤมล ปิ่ นโต
รองศาสตราจารย์ นิภา ศรี ไพโรจน์
รองศาสตราจารย์ รุ่ งฤดี แผลงศร
รองศาสตราจารย์ สถาพร ชาตาคม
รองศาสตราจารย์ เอกธิดา เสริ มทอง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา มีศิลปวิกกัย

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
Far East University, South Korea
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
VIII

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวรา สุ วรรณพิมล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา วงษ์สีดาแก้ว
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญานิศวร์ โคโนะ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลอ จารุ สุทธิรักษ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล ยวงใย
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชยั สุจิวรกุล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ณคุณ ธรณี นิติญาณ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร ยวงเงิน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรณ แสงสุวรรณ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพทั ธ์ จงสวัสดิ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประณต บุญไชยอภิสิทธิ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาพรรณ เกษราพงศ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริ ฐ สิ ทธิจิรพัฒน์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราลี มณี รัตน์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรัตน์ ปัตรประกร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริ ญ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ไทยมา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ลิ่มถาวรานันต์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ พ่วงแสงสุข
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เศวตฉัตร ศรี สุรัตน์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กรวยสวัสดิ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สาระพัด
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สิ รินธร สิ นจินดาวงศ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพกั ตรา สุทธิสุภา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพฒั ตรา เกษราพงศ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณี จรรยาพูน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิภา ปรัชญพฤทธิ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรา ติรศรี รัตน์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นวรัตน์ ภักดีคาํ

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

IX

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ พ.ต.อ.ดร.มีชยั สี เจริ ญ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ อภิรัติ โสฬศ
ดร.กฤช เอี่ยมฐานนท์
ดร.เกรี ยงไกร สัจจะหฤทัย
ดร.ชาลี วรกุลพิพฒั น์
ดร.ธงชัย จีระดิษฐ์
ดร.ธนภูมิ อติเวทิน
ดร.นิฤมน รัตนะรัต
ดร.ประกอบ ชาติภุกต์
ดร.พีร วงศ์อุปราช
ดร.พุฒิพงค์ หุ่นโตภาพ
ดร.ภาสวรรณ สุนทรารักษ์
ดร.มณฑิชา เครื อสุวรรณ์
ดร.วรกร แช่มเมืองปั ก
ดร.วสวัตติ์ สุติญญามณี
ดร.วิชชุกร ทองหล่อ
ดร.ศุภกร ปุญญฤทธิ์
ดร.สิ ทธิชยั เด่นตรี
ดร.สุรียฉ์ าย พลวัน
พ.ต.อ. ดร.คมสัน สุขมาก
อาจารย์สุชาญวุฒิ กิ่งแก้ว

โรงเรี ยนนายร้อยตํารวจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
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การเพิ่มผลผลิตในกระบวนการเจาะกรณี ศึกษาอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน
ชวลิต มณี ศรี , กิติกลุ ปุณศรี , วรพล พินสําราญ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม.......................................................
ลดเวลาการขนส่งสิ่ งส่งตรวจ (SPECIMEN) ที่มีผลต่อการบริ การกรณี ศึกษาโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งใน
กรุ งเทพมหานคร
ทัศนีย์ มีศิริ, พิมพ์ ภัช วีรกุลเกรี ยงไกร, อัยลดา รุ่ งเรื องรั มย์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม.......................................
การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการขนส่งสิ นค้ากรณี ศึกษา: ผูใ้ ห้บริ การขนส่งสิ นค้า
ธริ นี มณี ศรี , วันวิสา ด่ วนตระกูลศิลป์ , วัชรพล สิ งหะเนติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม........................................
การตัดสิ นใจเลือกที่ต้ งั ศูนย์กระจายสิ นค้าเกษตรในจังหวัดยะลาด้วยวิธี Fuzzy TOPSIS
ธีรยุทธ มูเล็ง, วรพล วังฆนานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา......................................................................
การจัดการโซ่คุณค่าของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กรณี ศึกษา มหาวิทยาลัย ABC
บดินทร์ อาสนะ, พีรธรั ชต์ อิฐรั ตนโชค มหาวิทยาลัยศรี ปทุม.....................................................................
การออกแบบปรับปรุ งพื้นที่กิจกรรมในหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจ ซิต้ ี จ.สมุทรสาคร
บุญญฤทธิ์ ไตรหา, เปี่ ยมจันทร์ ดวงมณี , ชุติพงศ์ เนียมทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา..................
บทบาทโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมการค้าระหว่างประเทศ
ปิ ยะฉั ตร จารุ ธีรศานต์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ดุสิต แป้ นมณี CP ALL Public Company Limited.............
การวิเคราะห์ความคุม้ ค่าของการลงทุนในธุรกิจทุเรี ยนแช่แข็ง:กรณี ศึกษาสหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรู ป
และส่งออก จังหวัดตราด
ปิ ยะนาฎ ช่ วยบางยีโ่ ร, จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ , เออวดี เปรมัยเฐี ยร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .................
กลยุทธ์การสร้างความได้เปรี ยบในสภาวะการแข่งขันสูงของธุรกิจขนส่งด่วนในประเทศไทย
ปุณณรั ตน์ ชนะสิ ทธิ์ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ ชุลกี ร ชนะสิ ทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี......
การคัดเลือกผูจ้ ดั หาวัตถุดิบ โดยใช้เทคนิคกระบวนการตัดสิ นใจลําดับชั้นเชิงวิเคราะห์
กรณี ศึกษาธุรกิจของเล่นแห่งหนึ่ง
เพ็ญวิภา วงค์ อามาตย์ , ณั ฐพัชร์ อารี รัชกุลกานต์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ..............................................
เขตปลอดภัยในการเดินอากาศบริ เวณใกล้เคียงสนามบินของพลเรื อนและกองทัพอากาศ
มนตรี ฑีฆะบุตร มหาวิทยาลัยศรี ปทุม.......................................................................................................
การนําระบบการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ของร้านค้าในจังหวัดนนทบุรี
วิศวะ อุนยะวงษ์ , วทัญ�ู ชูภักตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา...........................................................
การเพิ่มกําลังการผลิตพัดลมโรงเรื อนโดยใช้การจัดสมดุลสายการผลิต
สุคนธ์ ทิพย์ เพิ่มศิลป์ , ศิริมา ลาวิลาศ สถาบันการจัดการปั ญญาภิวฒ
ั น์ .......................................................
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การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์ไทยสู่ระดับสากล
สุวฒ
ั น์ จรรยาพูน, สรพล บูรณกูล, กวิน พินสําราญ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม.................................................
ปั จจัยของบริ ษทั ตัวแทนผูข้ นส่งสิ นค้าทางอากาศต่อการเลือกใช้บริ การการขนส่งสิ นค้าทางอากาศ
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
อมรทิ พย์ คงเนียม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
กฤษณพงศ์ ภู่กลาง มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย..........................................................................................
การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการคลังสิ นค้าแบบ Real time กรณี ศึกษา ธุรกิจชิ้นส่วนรถยนต์
อัศวิน วงศ์ วิวฒ
ั น์ , อัศนีย์ หมอยา, ศุภลักษณ์ ไชยสิ ทธิ์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม............................................
การเปิ ดรับสื่ อสังคม การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนในเขต
กรุ งเทพมหานคร
กัตติกา แก้ วมณี , อริ ชัย อรรคอุดม มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ............................................................................
การเปิ ดรับ และทัศนคติที่มีต่อสื่ อบันเทิงเกาหลีบนสื่ อสังคมออนไลน์ของวัยรุ่ นไทย
เจษฎา นิลบุตร,กาญจนา มีศิลปวิกกัย มหาวิทยาลัยศรี ปทุม......................................................................
พฤติกรรมการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ดนุเดช เอี่ยมพิพัฒน์ , สุทธิ ศักดิ์ จันทวงษ์ โส มหาวิทยาลัยรั งสิ ต...............................................................
รู ปแบบของเนื้อหาพิเศษในสื่ อออนไลน์
ชุมพล มียิ่ง มหาวิทยาลัยศรี ปทุม...............................................................................................................
การสื่ อสารในภาวะวิกฤติ : กรณี ศึกษาปฏิบตั ิการกูภ้ ยั ถํ้าหลวง
ตรั ยรั ตน์ ปลืม้ ปิ ติชัยกุล มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ขอนแก่ น............................................................................
ปั จจัยความสําเร็ จของวิดีโอความรู ้ภาษาอังกฤษทางยูทูบ
นําบุญ นามเป็ นบุญ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม..................................................................................................
สถานภาพการจัดการการสื่ อสารภาวะวิกฤตอุทกภัยกรุ งเทพมหานคร ปี 2554
ชลทิ พย์ อัศวกาญจน์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ.............................................................................................
ทัศนคติและการใช้ประโยชน์ของผูช้ มรายการในกรุ งเทพมหานครที่มีต่อรายการ MasterChef Thailand
สิ ทธิ์ สกุล เสื อเจริ ญ, กาญจนา มีศิลปวิกกัย มหาวิทยาลัยศรี ปทุม...............................................................
การติดตามและการใช้ประโยชน์ของผูอ้ ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter
ธัญญาวดี ลิม้ ประยูร, สิ รยา คงสมพงษ์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม.....................................................................
การสร้างคอนเทนต์ใน “เน็ตฟลิกซ์” ตามแนวคิดการเล่าเรื่ อง
นับทอง ทองใบ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม.......................................................................................................
การศึกษาช่องทางการรับรู ้ข่าวสารประชาสัมพันธ์งาน “หนาวนี้ที่เมืองแกน” ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ประธาน คําจินะ, อรนุช พันโท, ธฤษ เรื อนคํา, เกษรา ปั ญญา, อํานาจ โกวรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ .....................................................................................................................
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การแสดงตัวตนของผูส้ ูงอายุชาวไทยในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ Facebook
เฟิ ร์ น สุทธิ พ่ มุ , วิโรจน์ สุทธิ สีมา มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ.............................................................................
บุคลิกภาพของผูบ้ ริ โภค ทัศนคติต่อภาพยนตร์โฆษณา และสิ่ งเร้าใจในภาพยนตร์โฆษณา กับการตัดสิ นใจ
ซื้อประกันชีวติ ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
พิสณฒ์ กล่ อมสมบูรณ์ , อริ ชัย อรรคอุดม, รั ตนสุดา ปุณณะหิ ตานนท์ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ.....................
การสื่ อสารระหว่างบุคคลมีผลต่อการปฎิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ตาํ รวจนครบาล
สกุลรั ตน์ แจ้ งหิ รัญ, สุวรรณี ลัคนวณิ ช มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
ทิ พย์ พาพร มหาสิ นไพศาล สถาบันการจัดการปั ญญาภิวฒ
ั น์ .....................................................................
สื่ อสังคมออนไลน์กบั อนุรักษ์ชา้ งไทย
รั ฐธนันท์ ดอกคําฐิ ติพันธ์ , มนชญา สระบัว มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ขอนแก่ น..............................................
อิทธิพลของทัศนคติต่อแหล่งข้อมูลและความพึงพอใจในการรับสื่อสังคมออนไลน์ดา้ นการท่องเที่ยว
ที่มีต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจวางแผนท่องเที่ยวของคนวัยผูใ้ หญ่ตอนต้น
วีรวรรณ แซ่ จ๋าว, สมยศ วัฒนากมลชัย, ปาเจร พัฒนศิริ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ...........................................
ปั จจัยและการประชาสัมพันธ์เพื่อการตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วีระชัย ตระหง่ านกิจ, กาญจนา มีศิลปวิกกัย มหาวิทยาลัยศรี ปทุม.............................................................
ทัศนคติต่อประเภทของข่าวและความพึงพอใจต่อประสิทธิผลการสื่ อสารของผูร้ ับสารที่ส่งผลต่อ
การปรับตัวเชิงกลยุทธ์ของ MANAGER ONLINE
สอนของพ่ อ สถิตในดวงใจ, กาญจนา มีศิลปวิกกัย มหาวิทยาลัยศรี ปทุม..................................................
ลายสักและเรื อนร่ างกับสื่ อโฆษณาออนไลน์
ธนัช คงเกรี ยงไกร มหาวิทยาลัยศรี ปทุม....................................................................................................
การนําเสนอภาพแม่เลี้ยงเดี่ยวในละครไทย: กรณี ศึกษา เมีย 2018
นิโลบล วงศ์ ภัทรนนท์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม.............................................................................................
การแปลในยุคใหม่กบั การปรับตัวของผูเ้ รี ยน ผูส้ อน และนักแปล
บุญเลิศ วงศ์ พรม, ถาวร ทิ ศทองคํา มหาวิทยาลัยศรี ปทุม...........................................................................
นาฏกรรมบําบัด : การเคลื่อนไหวสู่การเปลี่ยนแปลงของเด็กที่มีภาวะสมาธิส้ นั
ภิตินันท์ อะภัย...........................................................................................................................................
ปั ญหาของนักแสดง และแนวทางการแก้ปัญหาของผูฝ้ ึ กฝนนักแสดง
สุชาญวุฒิ กิ่งแก้ ว มหาวิทยาลัยศรี ปทุม......................................................................................................
การศึกษาศักยภาพของชุมชน ปั ญหา และความต้องการของประชาชนบ้านราษฎร์สมบูรณ์ ตําบลท่าลี่
อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ศักริ นทร์ วังคะฮาต, ฐาปนี เพ็งสุข, ศศิประภา พรหมทอง, ณพล ธนาวัชรากุล, ปริ ญญา กัณหาสิ นธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี......................................................................................................................
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