หนังสื อประมวลบทความ (Proceedings)
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 15 ประจาปี 2563
เรื่ อง การวิจัยและนวัตกรรมสู่ การพัฒนาที่ยั่งยืน

(Research and Innovations to Sustainable Development)

วันศุกร์ ท่ี 18 ธันวาคม 2563

รวบรวมโดย
คณะกรรมการพิจารณาผลงาน
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจาปี 2563
ออกแบบปกโดย งานกราฟิ กและศิลปกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
จัดรู ปเล่ มโดย โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- บทความทุกเรื่ อง ได้รับการตรวจสอบทางวิชาการโดยผูท้ รงคุณวุฒิ แต่ขอ้ ความและเนื้อหาและบทความ
ที่ตีพิมพ์เป็ นความรับผิดชอบของผูเ้ ขียนแต่เพียงผูเ้ ดียว มิใช่ความคิดเห็นและความรับผิดชอบของ
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
- การคัดลอกอ้างอิงต้องดาเนินการตามการปฏิบตั ิในหมูน่ กั วิชาการทัว่ ไป และสอดคล้องกับกฏหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

II

หนังสื อประมวลบทความ
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 15
เรื่ อง การวิจัยและนวัตกรรมสู่ การพัฒนาที่ยั่งยืน
The Proceedings of the 15th National and International Sripatum University Conference
: Research and Innovations to Sustainable Development
วันที่: 18 ธันวาคม 2563
Date: 18 December 2020
ISBN (e-book) 978-974-655-469-5
ข้ อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่ งชาติ
หนังสื อประมวลบทความการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 15
เรื่ อง การวิจยั และนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยงั่ ยืน.-- พิมพ์ครั้งที่ 15.-- กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรี ปทุม, 2564.
1881 หน้า.
1. การประชุม. 2. โครงการวิจยั และพัฒนา. I. ชื่อเรื่ อง.
060
ISBN 978-974-655-469-5

เจ้ าของ
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
จัดทาโดย
ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนางานวิจยั มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
สถานที่จัดพิมพ์และจัดทารูปเล่ม
โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900 โทร. 02 579 1111 ต่อ 1114, 1552

III

สารบัญ

สารอธิการบดี .............................................................................................................................

หน้ า
V

คณะกรรมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
ครั้งที่ 15 ประจาปี 2563 ..................................................................................................

VI

ผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาบทความ ....................................................................................................

X

กาหนดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
ครั้งที่ 15 ประจาปี 2563 ..................................................................................................

XIII

สารบัญบทความ .........................................................................................................................

XV

IV

สารอธิการบดี
มหาวิ ท ยาลัย ศรี ป ทุ ม เป็ นสถาบัน อุ ด มศึ กษาเอกชนที่ เ ติ บ โตมานานเกื อ บ 5 ทศวรรษ ภายใต้ป ณิ ธ าน
“ปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม” โดยเชื่อมัน่ ในปรัชญาที่ว่า “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” โดยมหาวิทยาลัย
ศรี ปทุม มีพนั ธกิจที่สาคัญในการผลิตบัณฑิต พัฒนางานวิจัย บริ การวิชาการแก่สังคม และทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
สาหรับพันธกิจด้านการวิจยั มหาวิทยาลัยศรี ปทุมได้ส่งเสริ มและสนับสนุนการทาวิจยั และงานสร้างสรรค์ของบุคลากร
มาอย่างต่อเนื่ อง ตลอดจนการพิจารณาจัดสรรและกลัน่ กรองทุนวิจยั ภายในให้สอดคล้องกับทิศทางการวิจยั ของ
ประเทศ ที่ให้ความสาคัญกับการวิจยั เชิงบูรณาการหรื อเชิงสหวิทยาการ การสร้างเครื อข่ายการวิจยั โดยความร่ วมมือกับ
แหล่งทุนต่างๆ การบริ หารจัดการความรู ้จากงานวิจยั การส่ งเสริ มและสนับสนุนการเผยแพร่ ผลงานวิจยั ในระดับชาติ
และนานาชาติ และการนาผลงานวิจยั ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง
การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 15 ประจาปี 2563 ในหัวข้อ
เรื่ อง “วิจยั และนวัตกรรมสู่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืน (Research and Innovations to Sustainable Development)” เป็ นกิจกรรม
ทางวิชาการที่จะช่วยส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้องค์ความรู ้ที่ได้จากการวิจยั ในหลากหลาย
สาขาอาชี พ ไม่ ว่าจะเป็ นการวิ จัย องค์ค วามรู ้ ท างด้านวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี การวิ จัย องค์ค วามรู ้ ท างด้าน
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน และผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตและนักศึกษาใน
ระดับปริ ญญาโทและปริ ญญาเอก การจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้จะเป็ นเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ที่สาคัญทางการวิจยั
ระหว่างนักวิจยั นักวิชาการ คณาจารย์ และนิ สิตนักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนการสร้ าง
เครื อข่ายการวิจยั และความร่ วมมือทางวิชาการในมิติต่ าง ๆ ที่จะนาไปสู่ การนาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน
ต่อไป
ในนามของมหาวิทยาลัยศรี ปทุม ดิฉันขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ สุ ทธิ รัตน์ รองอธิ การบดี
ด้านการวิจยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่ อง “โจทย์วิจยั ในยุคปกติใหม่ ( New Normal)”
และขอขอบคุณประธานห้องย่อย ตลอดจนผูเ้ ข้าร่ วมการประชุมวิชาการ ผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจยั ทุกท่าน
และคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการฯ ที่ทาให้การจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้ เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
และบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้ทุกประการ

(ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน)
อธิการบดี
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(1)
(2)
(3)

ผูอ้ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
เจ้าหน้าที่ศนู ย์ ICT ทุกคน
นายวิรุฬห์ ศัสตุระ

ประธาน
กรรมการ
เลขานุการ

7. คณะกรรมการฝ่ ายอาคารและสถานที่
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

นายภาคภูมิ อรรถกรศิริโพธิ์
นายปิ ยะศักดิ์ รัตนภักดี
นายเศกสรรค์ เสี ยงเพราะ
นายสมบูรณ์ แสงอินทร์
นางสาวยอดสร้อย มงคลเจริ ญ
นายเสน่ห์ เข็มพรหมมา
นายสมหมาย เยี่ยมสถาน
นายถวัลย์ศกั ดิ์ กลัดเขียว
นายอานนท์ บุญสอน
นางสาวสุ พตั รา ปั่นไสว
นางวิมล ชมจาปี
นายธงชัย เอี่ยมทอง

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

8. คณะกรรมการฝ่ ายจัดเลีย้ ง
(1)
(2)
(3)
(4)

คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริ การ
นางเตือนใจ ศรี ชะฎา
นางสาวดวงเดือน อาจสมบุญ
นายวันธงชัย ชีวะกลินศักดิ์

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
VIII

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

นางสาวชญาณิ ศา วงษ์พนั ธุ์
ดร.ทัศตะวัน ด่วนตระกูลศิลป์
นางสาวณัฎฐมน เผ่าพันธุ์
นางสาวพัชรี ยา วิภาสเศรณี
นางสาวปวีดา สามัญเขตรกรร์
นางสุ วิมล คนไว
นางสาวขวัญลดา สาระนาค
นางสาวนิชาภัทรธ์ ติวงศ์
นางสาวพีรยา สุ กิจเจ
นางจันทร์สม พุทธวงษ์
นางสาวทัศนีย ์ ยิ่งประทานพร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

9. คณะกรรมการฝ่ ายบริการเทคโนโลยี แสง เสี ยง โสตทัศนูปกรณ์
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ผูอ้ านวยการกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน
ผูอ้ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ผูอ้ านวยการศูนย์มีเดีย
เจ้าหน้าที่ศนู ย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารทุกคน
เจ้าหน้าที่ศนู ย์มีเดียทุกคน
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการศูนย์มีเดีย ด้านงานผลิต

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

10. คณะกรรมการฝ่ ายต้อนรับ ลงทะเบียน และประเมินผล
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ผูอ้ านวยการสานักวิชาศึกษาทัว่ ไป
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อานาจ วังจีน
นางวันเพ็ญ ลงยันต์
นายบงกช ธนวงศ์วิสูตร
นางสาวอัณณ์ชญาน์ อนันตกานนท์
นางสาวภัทรภรณ์ ศรี บุษย์

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

11. คณะกรรมการฝ่ ายพิธีการ
(1)
(2)

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ สุ ขวิจิตร บาร์
นางสาวรัตติยา กิลคริ ส

ประธาน
กรรมการและเลขานุการ

IX

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพจิ ารณาบทความ
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 15 ประจาปี 2563
ศาสตราจารย์ ดร.โกสุ ม จันทร์ศิริ
ศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิ ทธิ์
ศาสตราจารย์ ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์
ศาสตราจารย์พิศิษฐ์ ดร.จาเนียร จวงตระกูล
รองศาสตราจารย์ ดร.กีรติ ชยะกุลคีรี
รองศาสตราจารย์ ดร.จรัสดาว อินทรทัศน์
รองศาสตราจารย์ ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ
รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา สายทองคา
รองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์
รองศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ ดาราวงษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย อิสรัมย์
รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยูถ่ นอม
รองศาสตราจารย์ ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วงศ์ภินนั ท์วฒั นา
รองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ เจียรกูล
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรี ยานุช อภิบุณโยภาส
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ ยากร หวังมหาพร
รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงศ์ สุ ขสว่าง
รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวดี มากมี
รองศาสตราจารย์ ดร.ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์
รองศาสตราจารย์ ดร.เยาวนารถ พันธุ์เพ็ง
รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี
รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต อู่อน้
รองศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ ภู่งามดี
รองศาสตราจารย์ ดร.สาวิตร พงศ์วชั ร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุ จริ ต คูณธนกุลวงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุ ทศั น์ ลีลาทวีวฒั น์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุ นีย ์ เหมะประสิ ทธิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุ บิน ยุระรัช
รองศาสตราจารย์ ดร.สุ วฒั น์ ฉิมะสังคนันท์
รองศาสตราจารย์ ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย
รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน แสงพิกุล

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Far East University, South Korea
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
นักวิชาการอิสระ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
X

รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ. ดร.มีชยั สี เจริ ญ
รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ.หญิง ดร.ทิฆมั พร เกษโกมล
รองศาสตราจารย์ นฤมล ปิ่ นโต
รองศาสตราจารย์ รุ่ งฤดี แผลงศร
รองศาสตราจารย์ สถาพรชาตาคม
รองศาสตราจารย์ อนันต์ เพียรวัฒนกุลชัย
รองศาสตราจารย์ เอกธิดา เสริ มทอง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ อยูว่ ฒั นะ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยารัตน์ ศรี วิสทิยกุล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวรา สุ วรรณพิมล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรี ยงไกร สัจจะหฤทัย
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ โปณะทอง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา ปาปัดถา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต มณี ศรี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ช้องนาง วิพุธานพงษ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ณคุณ ธรณี นิติญาณ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ธนศรี สถิตย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสพันธ์ เผ่าพันธ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นชัย วรเดชจาเริ ญ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา สุ ขวารี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ เสนามิตร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธริ นี มณี ศรี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพทั ธ์ จงสวัสดิ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริ ฐ สิ ทธิจิรพัฒน์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ สวัสดิสิงห์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พรวรรณ นันทแพศย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พร โสววัฒนกุล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ สุ ขวิจิตร บาร์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยูว่ ฒั นะ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพวรรณ นังคลาภิวฒั น์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวนุช กุลาตี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐสภา แก่นแก้ว

โรงเรี ยนนายร้อยตารวจ
วิทยาลัยพยาบาลตารวจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

XI

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัชญ์ ครุ จิต
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ไทยมา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วสวัตติ์ สุ ติญญามณี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนีย ์ บางเสน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชยั โยธาวงศ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กรวยสวัสดิ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สาระพัด
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Conference Schedule
The 15 National and International Sripatum University Conference (SPUCON2020):
Research and Innovations to Sustainable Development
On Friday 18th December 2020
th

08.30 am-09.00 am

Online Registration (Google Form)
Click: https://bit.ly/Register-SPUCON2020-En

09.00 am-09.30 am

Opening Ceremony: (Auditorium 1 Room, 14th Floor, Sripatum 40-years Building)
Introductory Report by Assoc. Prof. Kalayaporn Parnmarerng
Vice President and Chairman of Organizing Committee
Welcome remarks by Dr. Rutchaneeporn Pookayaporn Phukkamarn
President of Sripatum University, Thailand
(Zoom & Facebook Live: facebook.com/spuresearch)

09.30 am-10.30 am

Keynote Address: “Research Problems in New Normal Era”
By Prof. Dr. Chakkaphan Sutthirat
Vice President for Research Affairs, Chulalongkorn University, Thailand
(Zoom & Facebook Live: facebook.com/spuresearch)

10.30 am-10.45 am

Coffee Break

10.45 am-12.00 pm

Online Paper Presentation (Zoom)
Group 1: International Papers
Group 2: National Papers in Social Sciences and Humanities
Group 3: National Papers in Science and Technology

12.00 pm-01.00 pm

Lunch

01.00 pm-04.00 pm

Online Paper Presentation (Zoom)
Group 1: International Papers
Group 2: National Papers in Social Sciences and Humanities
Group 3: National Papers in Science and Technology
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ดารงค์ สุขเกิด, อรพรรณ คงมาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ...............................................................................
การจัดกิจกรรมศิลปะเพื่อส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ดา้ นศิลปะในพิพิธภัณฑ์ให้กบั คนพิการทางการเห็น
ทักษิณา พิพิธกุล, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ .................................................................................................................
การพัฒนาสื่ อการสอนสาหรับการควบคุมประแจสับรางไฟฟ้าด้วยหลักวิศวกรรมคุณค่า
ชวลิต มณีศรี , ปิ ยะภัทร แสงงาม, อาทิตย์ ตัณฑ์ ธนศิวะกุล, เสมา พัฒน์ ฉิม, มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ........................
แรงจูงใจในการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริ การ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ธัญลักษณ์ อินพล, วริ ษา สารวิทย์ , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา ตาก ................................................
การศึกษามโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์และการกากับตนเองในการเรี ยนคณิตศาสตร์บนคลาวด์เทคโนโลยีของนักศึกษา
ปริ ญญาตรี
เบญจมาศ ฉิ มมาลี, อนุชิต อนุพันธ์ , มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ .......................................................................
ปัญหาการกูย้ ืมเงินเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัติเงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
ปภพ วงศ์ เจริ ญ, มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ....................................................................................................................
การศึกษาบุคคลิกภาพผูน้ าที่ส่งผลต่อสมรรถนะนักบินของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ความปลอดภัยการบิน วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
ธนากร เอี่ยมปาน, มหาวิทยาลัยศรี ปทุม.................................................................................................................
การพัฒนาสื่ อการสอน เรื่ องการแยกประเภทขยะสาหรับนักเรี ยนอนุบาล 2 และ 3 ของ โรงเรี ยนวัดสี ลง้
สิ รินธร สิ นจินดาวงศ์ , อัมพร พริ กนุช, ภัทรนันท์ ไวทยกุล, มหาวิทยาลัยศรี ปทุม .................................................
การศึกษาผลการเรี ยนรู ้การป้องกันภาวะน้ าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานและโรคอ้วนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน
ภัทรนันท์ ไวทยกุล, สิ รินธร สิ นจินดาวงศ์ , มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ..........................................................................
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1265

1273
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1291
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สารบัญบทความ (ต่อ)
หน้ า
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้คณิตศาสตร์เสมือนจริ งสาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
บนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
ภัทราพร พรหมคาตัน, พิรุฬห์ แก้ วฟุ้งรั งษี, อรนุช พันโท, ชิ ษณุพงษ์ ทาระจีน, ธันวา ศักดิ์สูง,
พชรภวิศ มุกดาภิรมย์ , มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ .............................................................................................
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู ้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่ อง PASSIVE VOICE ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม) จากการใช้เกมการ์ด
รั ตติยา แอโสะ, อรั ญญา ศรี จงใจ, มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ .........................................................................
การบูรณาการบริ การวิชาการกับการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาเวชกรรมแผนไทย
ลัดดาวัลย์ ชูทอง, ยามีละ ดอแม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ............................................................
การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่ อง หน่วยพื้นฐานของสิ่ งมีชีวิต ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริ ญจิตต์วิทยา) ที่เรี ยนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์
กับการสอนแบบปกติ
วิลัยลักษณ์ จันทร์ หอม, อรนุช ลิมตศิริ, มหาวิทยาลัยรามคาแหง ...........................................................................
การศึกษาผลการเรี ยนรู ้การออกแบบอินโฟกราฟฟิ กของนักเรี ยนโดยใช้โครงงานเป็ นฐาน
สถาพร สาดแล่ น, มหาวิทยาลัยศรี ปทุม .................................................................................................................
ผลการพัฒนาการฝึ กทักษะกีฬาเปตองเทคนิค การตีชูต้ ิ้ง สาหรับเยาวชน
สาวิตรี ไชยเสนา, สิ รินธร สิ นจินดาวงศ์ , มหาวิทยาลัยศรี ปทุม..............................................................................
การส่งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ตามกรอบแนวคิดเชิงมโนทัศน์สาหรับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 กับการสอนภาษาอังกฤษ
ในฐานะภาษาต่างประเทศ : ทฤษฎีสู่การปฏิบตั ิ
สุทธิ ศิลป์ สุขสบาย, พจนาถ ขอประเสริ ฐ, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ธานี ........................................................
รู ปแบบการเรี ยนคณิตศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์เพื่อพัฒนาความคิดทางคณิตศาสตร์
สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
อนุชิต อนุพันธ์ , เบญจมาศ ฉิ มมาลี, มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ .......................................................................
การสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พ้นื ฐานวิศวกรรมในยุคสังคมความปกติใหม่
อานาจ วังจีน, มณีรัตน์ เกตุไสว, มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ...........................................................................................
แรงจูงใจกับการจัดการเรี ยนแบบออนไลน์ในยุคโควิด-19 ของนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรี ธรรมราช
ภัทราวรรณ วังบุญคง, เพียงใจ คงพันธ์ , มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช .....................................................
การนาแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยสถานการณ์จาลองเสมือนจริ งในการศึกษาการพยาบาลมาประยุกต์ใช้ใน
การส่งเสริ มทักษะการนาเสนอผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ในระดับปริ ญญาตรี
รั ฐสภา แก่ นแก้ ว, มหาวิทยาลัยศรี ปทุม..................................................................................................................
ประสบการณ์การสอนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด19
เพราพิลาส บูรณะวนิชกุล, โสมพิทยา อบรม, ณัฐกานต์ เดียวตระกูล, มหาวิทยาลัยศรี ปทุม .................................
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1322

1333
1344

1355
1364
1373

1384

1395
1405

1413

1425
1437

สารบัญบทความ (ต่อ)
หน้ า
กลุ่มย่อยที่ 7 การท่ องเที่ยว การโรงแรม การบิน
ปัจจัยด้านความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ส่งผลต่อการกลับมาเยือนซ้ าในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบางกะเจ้า
จังหวัดสมุทรปราการ
ขนิษฐา เปี่ ยมคุ้ม, วิลาสิ นี ชนะสุด, ไกรวิชญ์ พรมฮวด, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ .............................................
แนวทางการพัฒนารู ปแบบท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนอัตลักษณ์และวิถีไทยชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริ ญ
ชญาณิ ศา วงษ์ พันธุ์, ศิริพา นันทกิจ, สละ แย้มมีกลิ่น, มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ..........................................................
ศักยภาพการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านมะขาม จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ฐิ ติพร ทองสุข, บัณฑิตา ฮันท์ , มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ................................................................................
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน”
อรุณี นริ นทรกุล ณ อยุธยา, กาญจนาท เรื องวรากร, วรรณี ชลนภาสถิตย์ , นลธวัช อาดาอิส,
มหาวิทยาลัยรามคาแหง .........................................................................................................................................
ปัจจัยทางด้านความปลอดภัยที่มีอิทธิพลต่อความไม่พึงพอใจของผูโ้ ดยสารชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทย
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ธนกร ณรงค์ วานิช, มณฑิชา เครื อสุวรรณ์ , มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ..........................................................................
การจัดการท่องเที่ยววิถีฮาลาลในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ธิ ปธารา เขมภาคิน, มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ...............................................................................................................
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนเทศบาลตาบลวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
ปณต อัศวชัย, พันธ์ วลี รวมรี ย์, มหาวิทยาลัยศรี ปทุม .............................................................................................
แรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ปวีดา สามัญเขตรกรณ์ , มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ........................................................................................................
แนวโน้มความต้องการการเดินทางทางอากาศในช่วงวิกฤตการณ์ Covid-19 : กรณีศึกษาผูโ้ ดยสารชาวไทย
ในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล
วสวัตติ์ สุติญญามณี, ณัฏฐโพธ กุศลาไสยานนท์ , ธนภรณ์ กริ ยาผล, มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ....................................
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกใช้บริ การการเดินทางภายในประเทศของผูโ้ ดยสารในเขตกรุ งเทพฯ
และปริ มณฑล: การศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างรถโดยสารประจาทางกับสายการบินต้นทุนต่า
วสวัตติ์ สุติญญามณี, วัชราภรณ์ อรานุเวชภัณฑ์ , เมธาวี ธรรมเกษร, มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ....................................
การจัดการผลกระทบของธุรกิจการบินต่อสภาพแวดล้อม
ศศิรินทร์ แท่ นทอง, มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ..............................................................................................................
ความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยชาวไทย ที่ส่งผลต่อการกลับมาเยือนซ้ าตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง
อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
อนันต์ ดวงปา, วิชัย หันบุตรดี, การสิ ลักษณ์ วัฒนอุดมศิลป์ , สุวาริ นทร์ อินใส, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ .........
การรับรู ้คุณภาพในการให้บริ การและความประทับใจของผูโ้ ดยสารสายการบินต้นทุนต่ามีความสัมพันธ์กบั
การกลับมาใช้บริ การซ้ า
ณัฏฐมน เผ่ าพันธุ์, มหาวิทยาลัยศรี ปทุม.................................................................................................................
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กลุ่มที่ 3 บทความระดับชาติ สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

1575

กลุ่มย่อยที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์
ระบบควบคุมแขนกลด้วยพีแอลซีและอาดูโน่
กฤษฎา ไทยวัฒน์ , ปรากฤต เหลี่ยงประดิษฐ์ , มหาวิทยาลัยศรี ปทุม .......................................................................
แอปพลิเคชันดูแลสุขภาพด้วยนาฬิกาอัจฉริ ยะ
การั นต์ เศรษฐี , ชนกันต์ อิ่มใจ, นิมิตร ทักษวิทยาพงศ์ , ภูริลาภ จุฑาวัชระพล, มหาวิทยาลัยศรี ปทุม .....................
ระบบตรวจจับพฤติกรรมแคชเชียร์
กิตติ นนทะสันต์ , ณัฐมล กอเซ็ม, จิโรจน์ จริ ตควร, ผิน ฉัตรแก้ วมณี , มหาวิทยาลัยศรี ปทุม .................................
แนวทางการประหยัดพลังงานเครื่ องกาเนิดไอน้ านึ่งก้อนเชื้อเห็ดโดยการหุ้มฉนวน: กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน
บ้านนางามโมเดล จ.อุดรธานี
จิตรลดา มีพรหม, สมศักดิ์ ศิวดารงพงศ์ , ประพนธ์ ชูประเสริ ฐ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ...........................
การลดของเสี ยในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษาชิ้นส่วนอาร์เมเจอร์
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