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สารอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม เป็ นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เติบโตมานานเกือบ 5 ทศวรรษ ภายใต้ปณิ ธาน “ปั ญญา
เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม” โดยเชื่อมัน่ ในปรัชญาที่วา่ “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” โดยมหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มีพนั ธกิจที่สาํ คัญในการผลิตบัณฑิต พัฒนางานวิจยั บริ การวิชาการแก่สังคม และทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม สําหรับ
พันธกิจด้านการวิจยั มหาวิทยาลัยศรี ปทุมได้ส่งเสริ มและสนับสนุนการทําวิจยั และงานสร้างสรรค์ของบุคลากรมาอย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดจนการพิจารณาจัดสรรและกลัน่ กรองทุนวิจยั ภายในให้สอดคล้องกับทิศทางการวิจยั ของประเทศ ที่ให้
ความสําคัญกับการวิจยั เชิ งบูรณาการหรื อเชิ งสหวิทยาการ การสร้างเครื อข่ายการวิจยั โดยความร่ วมมือกับแหล่งทุน
ต่างๆ การบริ หารจัดการความรู ้ จากงานวิจยั การส่ งเสริ มและสนับสนุ นการเผยแพร่ ผลงานวิจยั ในระดับชาติและ
นานาชาติ และการนําผลงานวิจยั ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง
การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562 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 วมมือทางวิชาการในมิติต่าง ๆ ที่จะนําไปสู่การนําผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืนต่อไป
ในนามของมหาวิทยาลัยศรี ปทุม ดิ ฉันขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ เกี ยรติคุณ ดร.วรศักดิ์ กนกนุ กุลชัย
ราชบัณฑิตและอดีตอธิ การบดี สถาบันเทคโนโลยีแห่ งเอเชี ย ที่ ได้ให้เกี ยรติบรรยายพิเศษ เรื่ อง “วิจยั และนวัตกรรม
สําหรั บประเทศไทย 4.0” และขอขอบคุณประธานห้องย่อย ตลอดจนผูเ้ ข้าร่ วมการประชุ มวิชาการ ผูท้ รงคุ ณวุฒิ
พิจารณาบทความวิจยั ทุกท่าน และคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการฯ ที่ทาํ ให้การจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้
เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย และบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ทุกประการ

(ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน)
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(14) นางจันทร์สม พุทธวงษ์
(15) นางสาวทัศนีย ์ ยิง่ ประทานพร

9. คณะกรรมการฝ่ ายบริการเทคโนโลยี แสง เสี ยง โสตทัศนูปกรณ์

กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

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

ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มงานบริ การเทคโนโลยี
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์มีเดีย
เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารทุกคน
เจ้าหน้าที่ศูนย์มีเดียทุกคน
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการศูนย์มีเดีย ด้านงานผลิต

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

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

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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

10. คณะกรรมการฝ่ ายต้ อนรั บ ลงทะเบียน และประเมินผล

11. คณะกรรมการฝ่ ายพิธีการ

VIII

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพจิ ารณาบทความ
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562
ศาสตราจารย์ พล.ต.ทพ.รังษิต บุญแต้ม
ศาสตราจารย์พิศิษฐ์ ดร.จําเนียร จวงตระกูล
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติภูมิ รอดสิ น
รองศาสตราจารย์ ดร.กีรติ ชยะกุลคีรี
รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต ทะกอง
รองศาสตราจารย์ ดร.จรัสดาว อินทรทัศน์
รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา สายทองคํา
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี พรหมมาพันธุ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ เจียรกูล
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรี ชา กอเจริ ญ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรี ยานุช อภิบุณโยภาส
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ ยากร หวังมหาพร
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์
รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี
รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่ งรัศมี บุญดาว
รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณ์ดี แสงประทีปทอง
รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร กิณเรศ
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ บุญจริ ง
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ วรรธนัจฉริ ยา
รองศาสตราจารย์ ดร.สาวิตร พงศ์วชั ร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย ์ เหมะประสิ ทธิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุบิน ยุระรัช
รองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ จีนะวัฒน์
รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ.หญิง ดร.ทิฆมั พร เกษโกมล
รองศาสตราจารย์ จริ นทร์ เทศวานิช
รองศาสตราจารย์ ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ
รองศาสตราจารย์ นภสิ นธุ์ แผลงศร
รองศาสตราจารย์ นิภา ศรี ไพโรจน์
รองศาสตราจารย์ รุ่ งฤดี แผลงศร
รองศาสตราจารย์ สถาพร ชาตาคม
รองศาสตราจารย์ เอกธิดา เสริ มทอง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกั ดิ์ อริ ยะเครื อ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวรา สุ วรรณพิมล

มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี
Far East University, South Korea
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
จุฬาลงกรณ์วทิ ยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
IX

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ชื่นเกษม
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ โปณะทอง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญานิศวร์ โคโนะ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลอ จารุ สุทธิรักษ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติเมธี หงษา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชยั สุจิวรกุล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ณคุณ ธรณี นิติญาณ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร ยวงเงิน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพทั ธ์ จงสวัสดิ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาพรรณ เกษราพงศ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริ ฐ สิ ทธิจิรพัฒน์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พรวรรณ นันทแพศย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่ งสัตย์
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.วันทนีย ์ บางเสน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ลิ่มถาวรานันต์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กรวยสวัสดิ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สาระพัด
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สิ รินธร สิ นจินดาวงศ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพกั ตรา สุทธสุภา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรา ติรศรี รัตน์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นวรัตน์ ภักดีคาํ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ เพชร นันทิวฒั นา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วรากร ใช้เทียมวงศ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ศรัทธา แข่งเพ็ญแข
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ อํานาจ วังจีน
ดร.กฤช เอี่ยมฐานนท์
ดร.ชาลี วรกุลพิพฒั น์
ดร.ชิตพงษ์ อัยสานนท์
ดร.ธงชัย จีระดิษฐ์
ดร.ธนภูมิ อติเวทิน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

X

ดร.นิฤมน รัตนะรัต
ดร.ประกอบ ชาติภุกต์
ดร.พระครู วบิ ูลย์ เจติยานุรักษ์
ดร.พีร วงศ์อุปราช
ดร.พุฒิพงค์ หุ่นโตภาพ
ดร.วสวัตติ์ สุติญญามณี
ดร.วิชชุกร ทองหล่อ
ดร.ศุภกร ปุญญฤทธิ์
ดร.สาธิน ประจันบาน
ดร.สิ ทธิชยั เด่นตรี
ดร.สุรียฉ์ าย พลวัน
พ.ต.อ.ดร.คมสัน สุขมาก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
สํานักงานอัยการพิเศษฝ่ ายคดีลม้ ละลาย 1
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

XI

กําหนดการประชุ มวิชาการ
การประชุ มวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้ งที่ 14 ประจําปี 2562
เรื่ อง “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อประเทศไทย 4.0”
ณ ห้ อง Auditorium 1-2 ชั้ น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562
08.30-09.00 น.
09.00-09.15 น.
09.15-09.30 น.

09.30-10.30 น.

10.30-10.45 น.
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กลุ่มที่ 3 บทความระดับชาติ สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
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ปัจจัยในการเลือกใช้บริ การที่พกั ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกที่พกั ในจังหวัดกาญจนบุรี
ปริ ญญาภรณ์ อินทร์ กอง, สุวรรณชัย หวนนากลาง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ................................................
แนวทางการจัดการพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยวในชุมชนอย่างยัง่ ยืน
พันธ์ วลี รวมรี ย์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม .................................................................................................................
ความต้องการที่มีผลต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ยวเรื อสําราญของนักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มผูส้ ู งอายุในกรุ งเทพมหานคร
มาโนช พรหมปั ญโญ, สละ แย้ มมีกลิ่น, ณั ฐกฤตา นันทะสิ น มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ...........................................
การพัฒนาความร่ วมมือและเชื่อมโยงกลุ่มเครื อข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ
กลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์ สุ รินทร์และศรี สะเกษ
อัจฉรา หลาวทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ...................................................................................................
แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจบาร์และอาชีพบาร์เทนเดอร์
วันธงชัย ชีวะกลินศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม......................................................................................................
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริ การในอุตสาหกรรมโรงแรมปั จจุบนั
พีรยา สุขกิจเจ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม....................................................................................................................
การตระหนักรู ้และความเข้าใจของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินต่อความแตกต่างทางวัฒนธรรมของผูโ้ ดยสาร
สิ รัญรั ชน์ พหลแพทย์ .........................................................................................................................................
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1603
1612
1623

1633
1643
1652
1663
1673

1683
1693
1700
1708

สารบัญบทความ (ต่ อ)
อุตสาหกรรมการบินของไทยในยุคดิจิทลั
สุภาพร สอนอินทร์ , วีรภัทร เกศะรั กษ์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม..............................................................................
ปัจจัยที่มีอิทธิพลการเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างพนักงานปฏิบตั ิการกับผูโ้ ดยสาร: กรณี ศึกษาสายการบินต้นทุนตํ่า
ต่างชาติแห่งหนึ่ง
วสวัตติ์ สุติญญามณี , เมธาวี ธรรมเกษร, เดือนเด่ น วิบูลย์ พันธุ์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม .........................................
ปัจจัยที่มีต่อประสิ ทธิภาพการทํางานของพนักงานปฏิบตั ิการ: กรณี ศึกษา สายการบินต้นทุนตํ่าแห่งหนึ่งของไทย
วสวัตติ์ สุติญญามณี , เมธาวี ธรรมเกษร, ปภาดา วิชยชนานนท์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ........................................
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การท่าอากาศยานที่มีต่อเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
และท่าอากาศยานดอนเมือง
ธนกร ณรงค์ วานิช มหาวิทยาลัยศรี ปทุม.............................................................................................................

หน้ า
1717

1724
1732

1745

กลุ่มที่ 3 บทความระดับชาติ สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
(National Papers in Science and Technology)
กลุ่มย่ อยที่ 1: วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบปลดล็อคอัตโนมัติดว้ ยการรู ้จาํ ภาพ
กฤตภาส นันดานี, พชรดนัย กัญญาพันธ์ , วิชกันต์ สร้ อยสุวรรณ, เสฎฐวุฒิ บุญวัฒน์ วรานนท์ , ผิน ฉัตรแก้ วมณี ,
มาสวีร์ มาศดิศรโชติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม .........................................................................................................
การพัฒนาแบบจําลองเพื่อการพยากรณ์พฤติกรรมการซื้อซอฟต์แวร์สาํ เร็ จรู ปด้านกราฟิ กของธุรกิจจําหน่ายซอฟต์แวร์
ด้วยเทคนิคการทําเหมืองข้อมูล
กัญญณั ช สังขรณ์ กุล, วิภา เจริ ญภัณฑารั กษ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช ...................................................
การพัฒนาระบบโทรศัพท์ขา้ มสาขาด้วยพีเจซิพ : กรณี ศึกษา ของ บริ ษทั จระเข้ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
ชัยวัฒน์ ศรี สว่ าง, บุญช่ วย ศรี ธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง.......................................................................
การศึกษาตัวแบบการจัดเก็บขยะในยุคสมาร์ทซิต้ ี
ชาญวิทย์ ลิม้ รั ตนพิมพา, ชัยพร ทบแป, สุรศักดิ์ มังสิ งห์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม...................................................
อุปกรณ์ควบคุมหลอดไฟอัจฉริ ยะผ่านระบบเครื อข่ายแบบตาข่าย
ชิ นวัตร คําโพนเสน, ผิน ฉัตรแก้ วมณี , จิโรจน์ จริ ตควร มหาวิทยาลัยศรี ปทุม....................................................
การวิเคราะห์ท่าทางการตกบันได
ณภัทร สุนทร, ชยุตม์ สื บค้ า, เมธัส พงษ์ พิยเดช, ผิน ฉั ตรแก้ วมณี มหาวิทยาลัยศรี ปทุม.....................................
การพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริ งเรื่ องอาหารปลอดภัยสําหรับผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลบุรีรัมย์
ทองล้ วน สิ งห์ นันท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
สรเดช ครุ ฑจ้ อน มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
ศรี กัลญา เรื องเกษม โรงพยาบาลบุรีรัมย์ .............................................................................................................
การพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิอจั ฉริ ยะสําหรับฟาร์มเลี้ยงไก่
นพดล ชะนางวัลย์ , ณรงค์ ชัย ชาติชาญชัย, นิรวิทธ์ อินดี, นิมิตร ทักษวิทยาพงศ์ , จิโรจน์ จริ ตควร
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ...........................................................................................................................................
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1752

1762
1770
1781
1791
1800

1808

1818

สารบัญบทความ (ต่ อ)
อุปกรณ์เสริ มตรวจจับวัตถุและช่วยเหลือการเดินทางสําหรับผูพ้ ิการทางสายตา
นริ ศรา จิตต์ เที่ยง, สรวีย์ นีรนาถภูวดล, ภาสกร พรสี่, นิมิตร ทักษวิทยาพงศ์ , สุรชัย ทองแก้ ว
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ...........................................................................................................................................
การพัฒนาระบบตรวจจับปริ มาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อแจ้งเตือนการเกิดไฟป่ า
กรณี ศึกษาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
ประธาน คําจินะ, จุฬาวลี มณี เลิศ, อรนุช พันโท, พรวนา รั ตนชูโชค มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ..................
การใช้เทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสมือนสําหรับการศึกษากายวิภาคศาสตร์ ระบบหายใจ และระบบย่อยอาหาร
มนัส แก้ วโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี.............................................................................
ระบบจัดการเวอร์ชน่ั ของอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ งผ่านบริ การคลาวด์
ยุทธศักดิ์ ฝูงพิลา, ศรั ณย์ โนราช, ณั ฐนันท์ โมราสุข, ผิน ฉัตรแก้ วมณี , สุรชัย ทองแก้ ว มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ...
การประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สาํ หรับหาพื้นที่เหมาะสมของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงแกลบ
กรณี ศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
วิลาวัลย์ สุขเลิศ, กาญจนา นาคะภากร, อัจฉรา อัศวรุ จิกุลชัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ธนิท เรื องรุ่ งชัยกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .....................................................................................................
ระบบสื บค้นคําถามที่พบบ่อยด้านการศึกษาโดยใช้ออนโทโลยี
สาวิตรี ขาวสะอาด, วิภา เจริ ญภัณฑารั กษ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช
มารุ ต บูรณรั ช ศูนย์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ แห่ งชาติ............................................................
การศึกษาพฤติกรรมการใช้สมุนไพรพื้นบ้านของชุมชนและวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดินในการปลูกพืชสมุนไพร
ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรณี ศึกษา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
ศศิณิสณ์ ภา พัชรธนโรจน์ , อรนุช พันโท, ทัศนันท์ จันทร, วาสนา สันติธีรากุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ..
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารที่ทาํ การไปรษณี ย ์ กรณี ศึกษา สํานักงานไปรษณี ยน์ ครหลวง
สุพจน์ วงษ์ ศรี , เอือ้ น ปิ่ นเงิน มหาวิทยาลัยรามคําแหง........................................................................................
ระบบเฝ้าสังเกตอาการง่วงด้วยการประมวลผลด้วยภาพ
อภิสิทธิ์ หมัดแสง, พุฒิสรรค์ แหสกุล, อนุรักษ์ แสงคํา, ผิน ฉัตรแก้ วมณี , สุรชัย ทองแก้ ว มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

หน้ า
1828

1838
1848
1857

1866

1876

1885
1895
1908

กลุ่มย่ อยที่ 2: วิศวกรรมศาสตร์

การศึกษาการป้องกันความเสี ยหายของตัวประจุกรองของเครื่ องเชื่อมไฟฟ้า แบบสวิตชิ่งด้วยรี แอคเตอร์
กฤษฎา ไทยวัฒน์ , นิมิต บุญภิรมย์ , กษิเดช ทิพย์ อมรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม..............................................
การพัฒนาถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดผสมผักตบชวา
เขมนิจจารี ย์ สาริ พันธ์ , มาริ สา อยู่แพร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ..................................................................
พฤติกรรมรอยต่อคาน-เสา ของคานแบบเซลลูล่าห์ภายใต้แรงแบบวัฏจักร
อดิศักดิ์ กกแก้ ว, กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี........................................................................
การลดของเสี ยในกระบวนการผลิตเสื้ อสู บของคอมเพรสเซอร์ระบบปรับอากาศรถยนต์
ชวลิต มณี ศรี , จิราวรรณ จินดาอ่ อน, วรพจน์ พันธุ์คง มหาวิทยาลัยศรี ปทุม .......................................................

XXVIII

1918
1926
1937
1947

สารบัญบทความ (ต่ อ)

หน้ า

สหสัมพันธ์ระหว่างค่าทดสอบ KPT กับค่าทดสอบ SPT และค่ามุมเสี ยดทานภายในของดิน
กรณี ศึกษาหน่วยงานก่อสร้างในเขตภาคใต้ ประเทศไทย
ชัชวาลย์ พูนลาภพานิช, คมวุธ วิศวไพศาล, ธนิน พันธวัฒน์ , วัฒนชัย กระจ่ างโฉม, พงษ์ นุกูล พันธุ์สุจริ ตไทย
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ........................................................................................................................................... 1957
การศึกษาการลดกระแสฮาร์มอนิกในระบบจําหน่ายด้วยหม้อแปลงแบบซิกแซก
ชัยรั ตน์ วิสุทธิ รัตน์ , นิมิต บุญภิรมย์ , ปรากฤต เหลี่ยงประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ........................................ 1967
การพัฒนาอุปกรณ์เตือนอัคคีภยั ด้วยระบบสั่นสะเทือนสําหรับคนพิการทางการได้ยนิ
ทศพล พืน้ แสน มหาวิทยาลัยมหิ ดล ................................................................................................................... 1974
การวิเคราะห์และออกแบบเสถียรภาพของคันทางเสริ มตาข่ายโพลีเมอร์: กรณี ศึกษา ทางหลวงชนบทสายพจ.4005
อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ทักษิณ บุญต่ อ, นพดล ดีเรื อก, ทวีพงษ์ สุขสวัสดิ์ กรมทางหลวงชนบท
เชิ ดศักดิ์ สุขศิริพัฒนพงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา .............................................. 1984
การพัฒนาและวิเคราะห์ผลการทดสอบระบายความร้อนท่อความร้อนด้วยนํ้าแบบจุ่มสําหรับเครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่ วน
ทีปกร คุณาพรวิวฒ
ั น์ , อภิรักษ์ สวัสดิ์กิจ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
อวิรุทธ์ วงศ์ อุดม, สุขใจ พรมประสานสุข, ปุณยวีร์ ปฐมโฆษิตเสถียร มหาวิทยาลัยปทุมธานี ........................... 1993
การเปรี ยบเทียบรู ปแบบการเสริ มกําลังเสาสะพานคอนกรี ตเสริ มเหล็กภายใต้แรงแบบวัฏจักร
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