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สารอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม เป็ นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนาที่มีอตั ลักษณ์ในการสร้างมืออาชีพและมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม โดยมีเป้ าหมายในการผลิตบัณฑิตให้เป็ นเป็ นผูท้ ี่สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมืออาชี พ มีคุณธรรม และมี
ความรับผิดชอบจนเป็ นที่ยอมรับของสังคม มหาวิทยาลัยศรี ปทุมเชื่อมัน่ ในปรัชญาที่ว่า “การศึกษาสร้ างคน คนสร้ างชาติ ”
มหาวิทยาลัยศรี ปทุมมี พนั ธกิ จที่สาคัญในการผลิ ตบัณฑิ ต พัฒนางานวิจยั บริ การวิชาการแก่ สังคม และทานุ บารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม สาหรับพันธกิจด้านการวิจยั มหาวิทยาลัยศรี ปทุมมีนโยบายที่ชดั เจนในการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้
คณาจารย์ผลิตผลงานวิจยั ผลงานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ ชาติ ที่ผ่านมาได้ ส่ งเสริ มและ
สนับสนุ นการทาวิจยั ของบุคลากรมาอย่างต่อเนื่ อง ตลอดจนการพิจารณาจัดสรรและกลัน่ กรองทุนวิจยั ภายในให้
สอดคล้องกับ การสร้างเครื อข่ายการวิจยั การบริ หารจัดการความรู ้จากงานวิจยั การส่งเสริ มและสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจยั ในระดับชาติและนานาชาติ และการนาผลงานวิจยั ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง ภายใต้ปณิ ธาน
ของมหาวิทยาลัย “ปั ญญา เชี่ ยวชาญ เบิ กบาน คุณธรรม” และสอดคล้องกับเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยที่กา้ วทัน
การเปลี่ยนแปลงและเปี่ ยมด้วยพลัง (Dynamic University)
การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ป ทุม ครั้งที่ 16 ประจาปี 2564 ในหัวข้อ
เรื่ อง “วิจยั และนวัตกรรมสู่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืน (Research and Innovations to Sustainable Development)” เป็ นกิจกรรม
ทางวิชาการที่จะช่วยส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้องค์ความรู ้ที่ได้จากการวิจยั ในหลากหลาย
สาขาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็ นการวิจยั องค์ความรู ้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การวิจยั องค์ความรู ้ทางด้านสังคมศาสตร์
และมนุ ษยศาสตร์ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน และผลงานวิทยานิ พนธ์ของนิ สิตและนักศึ กษาในระดับ
ปริ ญญาโทและปริ ญญาเอก การจัดการประชุ มวิชาการในครั้ งนี้ จะเป็ นเวทีแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ที่สาคัญทางการวิจยั
ระหว่างนักวิจยั นักวิชาการ คณาจารย์ และนิสิตนักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนการสร้างเครื อข่าย
การวิจยั และความร่ วมมือทางวิชาการในมิติต่าง ๆ ที่จะนาไปสู่การนาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืนต่อไป
ในนามของมหาวิ ท ยาลัย ศรี ปทุ ม ดิ ฉั น ขอขอบพระคุ ณ ดร.ขวัญ ฤดี โชติ ช นาทวี ว งศ์ ผู ้อ านวยการ
ศูนย์ยุทธศาสตร์ สิ่งแวดล้อม สานักงานการวิจยั แห่ งชาติ ที่ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่ อง “วิจยั และนวัตกรรมด้าน
SDGs และ BCG Economy” และขอขอบคุณประธานห้องย่อย ตลอดจนผูเ้ ข้าร่ วมการประชุมวิชาการ ผูท้ รงคุณวุฒิ
พิจารณาบทความวิจยั ทุกท่าน และคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการฯ ที่ทาให้การจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้
เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย และบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้ทุกประการ
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นายเอกสิ ทธิ์ อภิสิทธิกุล

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

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

ผูอ้ านวยการกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน
ผูอ้ านวยการสานักงานอาคารสถานที่
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

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

VIII

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

11. คณะกรรมการฝ่ ายพิธีการ
(1)
(2)
(3)
(4)

ผูอ้ านวยการสานักประกันคุณภาพ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ สุ ขวิจิตร บาร์
นางสาวรัตติยา กิลคริ ส
นางสาวนลินี กาลสุ วรรณ์

ประธาน
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

12. คณะกรรมการฝ่ ายการเงินและบัญชี
(1)
(2)
(3)
(4)

ผูอ้ านวยการกลุ่มงานการคลัง
นางชมนาด อรุ ณฉาย
นางสาวศิริรัตน์ เขียวรัตน์
นางสาวพลับพลึง สุ ขวิเศษ

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

IX

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพจิ ารณาบทความ
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจาปี 2564
ศาสตราจารย์ ดร.โกสุ ม จันทร์ศิริ
ศาสตราจารย์พิศิษฐ์ ดร.จาเนียร จวงตระกูล
ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ
ศาสตราจารย์ พล.ต.ทพ.รังษิต บุญแต้ม
รองศาสตราจารย์ ดร.กมลวัลย์ ลือประเสริ ฐ
รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล
รองศาสตราจารย์ ดร.กานดา ว่องไวลิขิต
รองศาสตราจารย์ ดร.กีรติ ชยะกุลคีรี
รองศาสตราจารย์ ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ
รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา วิลูลย์ศิริกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร
รองศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ ดาราวงษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม
รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยูถ่ นอม
รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชยั วิวฒั นาช่าง
รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ รุ จิระยรรยง
รองศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ศิริธนาวงศ์
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.เยาวนารถ พันธุ์เพ็ง
รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี
รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกูล ภิญโญภานุวฒั น์
รองศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ ภู่งามดี
รองศาสตราจารย์ ดร.สิ ทธิชยั แสงอาทิตย์
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
Far East University, South Korea
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักวิชาการอิสระ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธธัญบุรี
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลยั ศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยชินวัตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

X

รองศาสตราจารย์ นฤมล ปิ่ นโต
รองศาสตราจารย์ ปัทมา โกเมนท์จารัส
รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ. ดร.มีชยั สี เจริ ญ
รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ.หญิง ดร.ทิฆมั พร เกษโกมล
รองศาสตราจารย์ รุ่ งฤดี แผลงศร
รองศาสตราจารย์ สถาพร ชาตาคม
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.ขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ โปณะทอง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา ปาปัดถา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชโลธร ธรรมแท้
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต มณี ศรี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตาภรณ์ สิ นจรู ญศักดิ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ณคุณ ธรณี นิติญาณ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสพันธ์ เผ่าพันธ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ เสนามิตร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพทั ธ์ จงสวัสดิ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสิต อินทมาโน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริ ฐ สิ ทธิจิรพัฒน์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานันท์ กาญจนภูมิ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พรวรรณ นันทแพศย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพจิตร ผาวัน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ สุ ขวิจิตร บาร์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพวรรณ นังคลาภิวฒั น์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวนุช กุลาตี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐสภา แก่นแก้ว
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วนายุทธ์ แสนเงิน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัชญ์ ครุ จิต
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ไทยมา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วสวัตติ์ สุ ติญญามณี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร นาคทอง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สิ รินธร สิ นจินดาวงศ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
โรงเรี ยนนายร้อยตารวจ
วิทยาลัยพยาบาลตารวจ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
นักวิชาการอิสระ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

XI

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ พฒั ตรา ศรี ญาณลักษณ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยพันธน์ สุ นทรพิพิธ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทยั รัตน์ เมืองแสน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ธนภัทร พรหมวัฒนภักดี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นฤดล จิตสกูล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ปริ ยา ศุภวงศ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ปัณณวิช ทัพภวิมล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท. ดร.ธวิช สุ ดสาคร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ พรพรรณ สวัสดิสิงห์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองเอก วรรณพฤกษ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วันวิสา ด่วนตระกูลศิลป์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สุ ภาวดี ฮะมะณี
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ดร.กฤษดา เชียรวัฒนสุ ข
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กาหนดการประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจาปี 2564
เรื่ อง “วิจัยและนวัตกรรมสู่ การพัฒนาที่ยั่งยืน”
วันพฤหัสบดีท่ี 28 ตุลาคม 2564

08.30-09.00 น.

ลงทะเบียนออนไลน์ (Google Form)

09.00-09.30 น.

พิธีเปิ ด
กล่าวรายงาน โดย ประธานคณะกรรมการจัดงาน SPUCON2021
กล่าวเปิ ดการประชุมโดย ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิ การบดี
(Zoom และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live)

09.30-10.30 น.

ปาฐกถาพิเศษ โดย ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์
ผูอ้ านวยการ ศูนย์ยทุ ธศาสตร์สิ่งแวดล้อม สานักงานการวิจยั แห่งชาติ (วช.)
อดีตผูอ้ านวยการสถาบันสิ่ งแวดล้อมไทย
ในหัวข้อเรื่ อง “วิจยั และนวัตกรรมด้าน SDGs และ Circular Economy”
(Zoom ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live)

10.30-10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.

การนาเสนอผลงานวิจยั (ห้องย่อย)
กลุ่มที่ 1 International Papers
กลุ่มที่ 2 ผลงานวิชาการสาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
กลุ่มที่ 3 ผลงานวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
(นาเสนอออนไลน์ผา่ นโปรแกรม Zoom)

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.30 น.

การนาเสนอผลงานวิจยั (ห้องย่อย)
กลุ่มที่ 1 International Papers
กลุ่มที่ 2 ผลงานวิชาการสาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
กลุ่มที่ 3 ผลงานวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
(นาเสนอออนไลน์ผา่ นโปรแกรม Zoom)
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Conference Schedule
The 16th National and International Sripatum University Online Conference
(SPUCON2021)
Research and Innovations to Sustainable Development
On Thursday 28th October 2021
08.30 am-09.00 am

Online Registration (Google Form)

09.00 am-09.30 am

Opening Ceremony:
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)

09.30 am-10.30 am

Keynote Address:
“Research & Innovations for SDGS and Circular Economy”
By Dr. Kwanrudee Chotichanathaweewong
Director of the Center for Environmental Strategies, NRCT
Former Director of the Thai Environment Institute
(Zoom & Facebook Live)

10.30 am-10.45 am

Coffee Break

10.45 am-12.00 pm

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

12.00 pm-01.00 pm

Lunch

01.00 pm-04.00 pm

Online Paper Presentation
Group 1: International Papers
Group 2: Research and Innovations in Social Sciences and Humanities
Group 3: Research and Innovations in Science and Technology
(Zoom)
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Chittamas Suksawang, Urai Jantamuttukarn, Surindra Rajabhat University, Thailand ......................................
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Chutima Promdecha, Bunditpatanasilpa Institute, Thailand................................................................................
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Ulrike Guelich, Bangkok University, Thailand......................................................................................................
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Factors affecting fast- and slow-delivery in eCommerce Market in Thailand
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Service Marketing Mix Affecting Customer Decision Making of Domestic Private Express Courier Service
Ravipa Akrajindanon, Anupong Avirutha, Sripatum University, Thailand ...........................................................
Some social entrepreneurs reinvest all profits towards their purpose and others don’t – A Southeast Asian perspective
Ulrike Guelich, Bangkok University, Thailand .....................................................................................................
Knowledge and Attitude of Thai Community Enterprise Groups towards Personal Income Tax System
Arthit Sutjasen, Arporn Klaewtanong, Rajamangala University of Technology Srivijaya Thailand ....................
Consuming Behavior of Elderly toward Online Shopping in Thailand
Anupong Avirutha, Supawadee Hamanee, Rachata Rungtrakulchai, Prasert Sitthijirapat, Oyjai Maliwan,
Sripatum University, Thailand. .............................................................................................................................
Enhancing SMEs ’s Leader and Business Resilience towards Digital Marketing Engagement during Covid-19 Pandemic
Kritcha Yawised, Darlin Apasrawirote, Usa Padgate, Naresuan University Thailand ........................................
Antecedents and Consequences of eWOM, Utilitarian and Hedonic Motivations toward SIP Shop’s Online Purchase
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Lanna, Thailand ....................................................................................................................................................
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กลุ่มย่อยที่ 3: Science, Technology, Engineering
Growth rates and yield of spring onion (Allium fistulosum L.) grown in soil supplemented with bamboo biochar
Saifon Sinsamudthai, Yupa Pootang-on, Nualpen Puangpunsi, Pantipa Na Chiangmai
Silpakorn University, Phetchaburi, Thailand .......................................................................................................
Landscape and Availability of AI in Various Industry Platforms
Saw Than Htike Zin, Tapu Ranjan Biswas, Tongleng Leang, Suttisak Jantavongso, Rangsit University,
Thailand ................................................................................................................................................................
Yield and nitrogen concentration in corn grown under conservation agriculture cropping system
Pengly Koun, Porntip Srimongkol, Kasetsart University,
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อิทธิพลของการจัดการการทางานที่บา้ น (WORK FROM HOME) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพการทางาน ของกลุ่มพนักงานบริ ษทั เอกชน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ชนาเมธ น้ อยอ่ าง, พิมพ์ วิริยา กิจศรี วิเชียร, อัจฉราภรณ์ เกตุวงษ์ , อัษฎาวุธ สวัสดิทัศน์ , ภิญญดา รื่ นสุข,
ดารารั ตน์ โพธิ์ ประจักษ์ , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ .................................................................
พฤติกรรมการซื้อสิ นค้าออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคชาวจีนในเขตมณฑลยูนนาน
รุ่ยถิง หยาง, ธีราลักษณ์ สัจจะวาที, วิภา จงรั กษ์ สัตย์ , จุรี วิชิตธนบดี, มหาวิทยาลัยพายัพ ......................................
การศึกษาเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคชาวจีนต่อการซื้อสิ นค้าและบริ การผ่านระบบออนไลน์
โดยประยุกต์ใช้แนวคิด ACSI
รุ่ยถิง หยาง, ธีราลักษณ์ สัจจะวาที, วิภา จงรั กษ์ สัตย์ , จุรี วิชิตธนบดี, มหาวิทยาลัยพายัพ ......................................
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อของที่ระลึกของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวใน
จังหวัดเชียงใหม่
รุ่ยถิง หยาง, ชยาภรณ์ เตชะสิ ริวัฒนากูล, ธีราลักษณ์ สัจจะวาที, สุพรรษา แซ่ ลี,้ มหาวิทยาลัยพายัพ .....................
ส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริ การซ้ าของผูใ้ ช้บริ การน้ าพุร้อนบ้านโป่ งร้อน อาเภอเกาะคา
จังหวัดลาปาง
รุ้งลาวัลย์ จันทร์ ยอด, ธนกร สิ ริสุคนั ธา, มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง .....................................................................
การจัดการความรู ้ที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานในบริ ษทั ผูผ้ ลิตบรรจุภณ
ั ฑ์แห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา
สุภเดช ธนากรฐิ ติคุณ, ชลธิ ศ ดาราวงษ์ , มหาวิทยาลัยศรี ปทุม วิทยาเขตชลบุรี ......................................................
การวิเคราะห์โอกาสการขยายตลาดส่งออกของอุตสาหกรรมยางพาราไทย
กฤติยาภรณ์ จิตไชยภูมิ, นันทรั ตน์ ตั้งวิฑูรธรรม, มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ .................................................
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กลุ่มย่อยที่ 4 บริหารธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ (2)
การฝึ กอบรมในองค์กรส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานบริ ษทั ซ่อมบารุ งเรื อเดินสมุทรแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี
สุรพงศ์ นองสุข, ชลธิ ศ ดาราวงษ์ , มหาวิทยาลัยศรี ปทุม วิทยาเขตชลบุรี................................................................
หลุมพรางทางความคิดกับการการตัดสิ นใจทางธุรกิจ
ทิวาพร สาเนียงดี, นิศราวรรณ ไพบูลย์พรพงศ์ , อรณิ ช กา่ เกลีย้ ง, มหาวิทยาลัยศรี ปทุม วิทยาเขตขอนแก่ น ..........
การเปรี ยบเทียบผลกระทบของตัวชี้วดั เศรษฐกิจต่อความผันผวนของผลตอบแทนบิทคอยน์ก่อนและระหว่าง
การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19
ภาณุวัชร เอี่ยวสานุรักษ์ , ปาริ ฉัตร ศิลปเทศ, มหาวิทยาลัยขอนแก่ น ......................................................................
การพัฒนาระบบตลาดผักปลอดภัยตามหลัก “การตลาดนาการผลิต” กรณีศึกษา : จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
นพปฎล ขิงทอง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ .............................................................................
ปัจจัยกาหนดรู ปแบบการจ้างงานสมัยใหม่ และการวัดประสิ ทธิผลการทางานของบริ ษทั พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร
โชคชัย ธาตุไพบูลย์ , ธนินท์ รัฐ รั ตนพงศ์ ภิญโญ, มหาวิทยาลัยศิลปากร .................................................................
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916
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สารบัญบทความ (ต่ อ)
หน้ า
อิทธิพลคุณภาพบริ การที่มีต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การขนส่งสาธารณะ ในจังหวัดนครศรี ธรรมราช
กิตติมา แซ่ ย่าง, กาญจณา การดี, ชลธิ ชา รอดเกือ้ , ธิ รนันท์ วัฒนโยธิ น, เกศกุฎา โกฏิกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย วิทยาเขตนครศรี ธรรมราช (ไสใหญ่ ) ....................................................
ผลกระทบจากโครงการธนาคารน้ าใต้ดินเฉลิมพระเกียรติ ตาบลท่าม่วง อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
สุพิชชา เฮียงสา, สมหมาย อุดมวิทิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..........................................................................
คุณภาพการให้บริ การของโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นันทิยา ยอดรั ก, อังคณา ใจสมุทร, นรารั ตน์ เกือ้ ทอง, มหาวิทยาลัยตาปี ...............................................................
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการเงินที่คดั สรรกับอัตราการจ่ายเงินปันผล : กรณีศึกษาในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย กลุ่มหุ้นยัง่ ยืน (THSI)
อธิ วัชร์ พัวตระกูล, ธีราลักษณ์ สัจจะวาที, มหาวิทยาลัยพายัพ ...............................................................................
ระดับความสาคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีผลต่อการใช้บริ การตลาดนัด ในจังหวัดเชียงใหม่
ทศพล โปร่ งจิตร, ธีราลักษณ์ สัจจะวาที, มหาวิทยาลัยพายัพ .................................................................................
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจทางานในกรุ งเทพของนักศึกษาจีนในประเทศไทย
Yuexin Luo, สมยศ อวเกียรติ, สานิต ศิริวิศิษฐ์ กุล, มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุงเทพ .....................................................
ความสัมพันธ์ของส่วนประสมการตลาดบริ การและคุณภาพการบริ การที่มีต่อความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า
ในธุรกิจคาร์เเคร์ครบวงจรในจังหวัดภูเก็ต
ทวิช ถิ่นเกาะยาว, ศิรวิทย์ ศิริรักษ์ , มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ................................................................................
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ที่ส่งผลต่อความยืดหยุน่ ทางจิตใจในองค์กรของกลุ่มบริ ษทั ผลิตและส่งออกรองเท้า
และเสื้ อผ้าสาเร็จรู ปในกรุ งเทพมหานคร
สยุมพร โพธิ อาภา, มหาวิทยาลัยศรี ปทุม วิทยาเขตชลบุรี ......................................................................................
พฤติกรรมและปัจจัยทีมีผลต่อการใช้บริ การนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวไทยในเขตปทุมวันกรุ งเทพมหานคร
Yandan Lan, สมยศ อวเกียรติ, สานิต ศิริวิศิษฐ์ กุล, มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุงเทพ ....................................................
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางของผูห้ ญิงในเขตกรุ งเทพมหานคร
Tao Ruixue, สมยศ อวเกียรติ, สานิต ศิริวิศิษฐ์ กุล, มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุงเทพ .....................................................
อิทธิพลของอินฟลูเอนเซอร์ต่อการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค
ปิ่ นปิ นัทธ์ จ่ าดา, มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ชลบุรี ........................................................................................................
แนวทางการจัดการสิ นค้าคงคลังของร้านขายยา
ภาณุวิชญ์ สุวรรณน้ อย, นงนภัส แก้วพลอย, มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย...............................................................
แนวทางการเพิ่มจานวนผูม้ าใช้บริ การขึ้นรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหารายได้ค่าธรรมเนียมจ่ายเงิน
รางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลของสาขาราษีไศลที่ลดลง
ชลญา แก้ วภักดี, มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย .........................................................................................................
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสาอางผ่านระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
Xiurong Nong, สมยศ อวเกียรติ, สานิต ศิริวิศิษฐ์ กุล, มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุงเทพ .................................................
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้าชุดทางานของผูห้ ญิงผ่านอินสตราแกรมของผูบ้ ริ โภคที่อาศัยอยู่
ในกรุ งเทพมหานคร
Yaqin Wei, สมยศ อวเกียรติ, สานิต ศิริวิศิษฐ์ กุล, มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุงเทพ .......................................................
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สารบัญบทความ (ต่ อ)
หน้ า
กลุ่มย่อยที่ 5 ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ พัฒนาชุมชน
รู ปแบบการดาเนินชีวิตและวัฒนธรรมองค์กร ที่พยากรณ์จิตสาธารณะของบุคลากรธนาคารรัฐวิสาหกิจ
สุธาโภชน์ แก้ วน้ อย, ชวนีย์ พงศาพิชณ์ , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ .............................
in Sinā adventus Rōmānōrum: การวิเคราะห์โครงเรื่ องของเรื่ องเล่าการตั้งถิ่นฐานของชาวโรมันบนแผ่นดินจีน
วิรัช เวโรจน์ ฤดี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ........................................................................
เครื อข่ายทางสังคมกับความเชื่อเรื่ องปู่ ตาตะกวดเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ : กรณีศึกษาตาบลตรึ ม
อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
กาญจนา เถาว์ ชาลี, พงษ์ พันธ์ พึ่งตน, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ........................................................................
การเรี ยนรู ้ศิลปวัฒนธรรมมุสลิมของเยาวชนชาวพุทธในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
คมสันต์ วงค์ วรรณ, ปั ญญา เทพสิ งห์ , อับดุลเลาะ เจ๊ ะหลง, มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ .....................................
“ภูมิปัญญาท้องถิ่น” คุณค่าทางวัฒนธรรมสู่การพัฒนาชุมชนชาติพนั ธุ์บา้ นวังกะ จังหวัดกาญจนบุรี
วีระวัฒน์ อุดมทรั พย์ , มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ............................................................................................
โครงสร้างอานาจชุมชนชาติพนั ธุ์ กรณีศึกษาผูน้ ากิจกรรมในชุมชนกะเหรี่ ยงโผล่ว บ้านไล่โว่ –สาละวะ ตาบลไล่โว่
อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
มะรอแซะ เล๊ าะและ, มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี .............................................................................................
การเปรี ยบเทียบระดับความรู ้ ทัศนคติ และพฤติกรรม เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานในภาคที่อยูอ่ าศัย
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
กัญจน์ อธิ ป ปฐมวัฒนกิจ, ศศิธร สุวรรณเทพ, จารุวรรณ ชนม์ ธนวัฒน์ ,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี .........................................................................................................
การพัฒนารู ปแบบการยกระดับชาอัสสัมหมู่บา้ นนาจอกให้ได้มาตรฐานและต่อยอดเชิงพาณิชย์ จังหวัดนครพนม
รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ, ชนิชา ไชยต้ นเทือก, ธนพัฒน์ สุระนรากุล, ภัทราวดี วงษ์ วาศ, มหาวิทยาลัยนครพนม .....
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กลุ่มย่อยที่ 6 โลจิสติกส์ และซัพพลายเชน
ปัจจัยในการเลือกรับข่าวสารและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อวิถีใหม่และการปรับตัวของธุรกิจ
การให้บริ การจัดส่งอาหารในเขตกรุ งเทพมหานคร ในวิกฤตการณ์โควิด-19
จรี พร ศรี ทอง, ปี เตอร์ รุ่งเรื องกานต์ , ปิ ยะมาศ สื่ อสวัสดิ์วณิ ชย์, มหาวิทยาลัยรามคาแหง ......................................
การเลือกรู ปแบบการขนส่งพัสดุดว้ ยวิธีกระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์
พิสุทธิ์ รั ตนแสนวงษ์ , อัศวิน วงศ์ วิวัฒน์ , มหาวิทยาลัยศรี ปทุม .............................................................................
ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกผูใ้ ห้บริ การดาเนินพิธีการนาเข้าและส่ งออกสิ นค้าทางเรื อด้วยการขนส่ งแบบตูค้ อนเทนเนอร์
ของผูป้ ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
บุลาภรณ์ บุญด้ วง, มานะ เชาวรั ตน์ , มหาวิทยาลัยบูรพา ........................................................................................
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มหาวิทยาลัยศรี ปทุม วิทยาเขตขอนแก่ น ...............................................................................................................
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กลุ่มย่อยที่ 7 การท่ องเที่ยว การโรงแรม การบิน
ปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจที่จะเดินทางด้วยอากาศยานระหว่างการระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
นภา ผลภักดี, นปภา ภทรกมลพงษ์ , สถาบันการบินพลเรื อน
มาโนช โลหเตปานนท์ , จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ..................................................................................................
การรับรู ้คุณภาพการให้บริ การของสนามบินสุวรรณภูมิในช่วงโรคระบาดโควิด-19
ศศิรินทร์ แท่ นทอง, มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ..............................................................................................................
แนวโน้มความต้องการการเดินทางทางอากาศของผูโ้ ดยสารชาวไทยในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑลในช่วงวิกฤตการณ์
COVID-19 ทั้ง 3 ระลอกในประเทศไทย
วสวัตติ์ สุติญญามณี, สุรพจน์ ช้ างเยาว์ , ธนภรณ์ กริ ยาผล, มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ...................................................
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกใช้บริ การการเดินทางภายในประเทศในยุคโควิด 19 ของประชากรไทย
ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล: การศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างรถโดยสารประจาทางกับสายการบิน ต้นทุนต่า
วสวัตติ์ สุติญญามณี, เมธาวี ธรรมเกสร, มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ...............................................................................
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ปวีดา สามัญเขตรกรณ์ , มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ........................................................................................................
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการครัวการบิน บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
สิ รัญรั ชน์ พหลแพทย์, มหาวิทยาลัยศรี ปทุม.......................................................................................................... .
แนวทางการปรับตัวของชุมชนท่องเที่ยวในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
พันธ์ วลี รวมรี ย์, มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ....................................................................................................................
การปรับตัวของธุรกิจบาร์ในช่วงสถานการณ์ Covid-19
วันธงชัย ชีวะกลินศักดิ์, มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ........................................................................................................
การท่องเที่ยวตลาดน้ าเชิงเกษตรในพื้นที่ฝั่งธนบุรี กรุ งเทพมหานคร
นิธิภัทร บาลศิริ, มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี...........................................................................................................
การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรี ธรรมราช
กัณฐมณี ถ้ วนถวิล, กนิษฐา พรหมพันธ์ , สาลินี ทิพย์เพ็ง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย .....................
ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบตั ิเหตุในการให้บริ การของพนักงานภาคพื้นในเขตพื้นที่คลังสิ นค้าและลานจอดอากาศยาน
ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
สุภาพร สอนอินทร์ , มหาวิทยาลัยศรี ปทุม..............................................................................................................
มนุษย์ปัจจัยกับการป้องกันอุบตั ิเหตุดา้ นการบิน
สุภาพร สอนอินทร์ , เตือนใจ ศรี ชะฏา, มหาวิทยาลัยศรี ปทุม .................................................................................
การศึกษาวัฒนธรรมความเที่ยงธรรมในองค์กรการบิน
ธนากร เอี่ยมปาน, มหาวิทยาลัยศรี ปทุม.................................................................................................................
การศึกษาแนวทางการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ดา้ นความปลอดภัยการบิน (กรณีศึกษาวิทยาลัยการบินและคมนาคม
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม)
วีรภัทร เกศะรั กษ์ , มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
ธัญญรั ตน์ คาเพราะ, สถาบันการบินพลเรื อน
วสวัตติ์ สุติญญามณี, มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ............................................................................................................
การจัดการปัญหาขยะอาหารของครัวการบิน
ธนกร ณรงค์ วานิช, ณัฎฐมน เผ่ าพันธุ์, มหาวิทยาลัยศรี ปทุม...................................................................................
การประเมินการบริ หารความเสี่ ยงด้านความปลอดภัยของระบบอากาศยานไร้คนขับขึ้นลงทางดิ่งพลังงานแสงอาทิตย์ของ
กองทัพอากาศไทยตามมาตรฐานองค์กรการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ
ธนากร เอี่ยมปาน, นุกูล สุขปุ ระการ, ประสาทพร วงษ์ คาช้ าง, วันชัย เจียจันทร์
โรงเรี ยนนายเรื ออากาศ นวมินทกษัตริ ยาธิ ราช กองทัพอากาศ...............................................................................
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กลุ่มย่อยที่ 8 นิเทศศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ดิจิทัลมีเดีย
การสร้างสรรค์ละครเพลงการศึกษาเรื่ อง สิ่ งเล็กเล็กที่เรี ยกว่ารัก
นิโลบล วงศ์ ภัทรนนท์ , มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ......................................................................................................... 1474
บริ การแบบ OTT กลยุทธ์ทางการตลาดกับช่องทางใหม่ของผูผ้ ลิตสื่ อในประเทศไทย
ชาญวิทย พรหมพิทักษ์ , มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ........................................................................................................ 1484
ปัจจัยที่มีผลต่อการลดทอนความเป็ นมืออาชีพของสื่ อกระแสหลัก
วรรณี งามขจรกุลกิจ, มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ........................................................................................................... 1495
ผลการวิเคราะห์ เรื่ อง การเชื่อมโยงภาพเชิงพหุวฒั นธรรม ของผูเ้ รี ยนจากกระแสดราม่า : กรณีศึกษามิวสิ กวิดีโอ
เพลง LALISA, ลิซ่า วงแบล็กพิงก์
นฤดล จิตสกูล, มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ..................................................................................................................... 1504
แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกแนวคิดกรี นดีไซน์สาหรับธุรกิจกรี นคาเฟ่ โดยเฉพาะ
นฤดล จิตสกูล, มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ..................................................................................................................... 1515
การสร้างตัวละครในหนังสื อการ์ตูน และแอนิเมชันญี่ปนเรื
ุ่ ่ อง “ดาบพิฆาตอสูร”
นับทอง ทองใบ, มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ................................................................................................................... 1526
กระบวนการคัดเลือกนักแสดงละครโทรทัศน์ผา่ นสื่ อออนไลน์
สุชาญวุฒิ กิ่งแก้ ว, มหาวิทยาลัยศรี ปทุม................................................................................................................. 1537
การเรี ยนรู ้พ้นื ฐานการแสดงเบื้องต้นผ่านกิจกรรมเวิร์คช็อปแอคติ้งในรู ปแบบการสอนออนไลน์
บุณฑริ กา มั่งคั่ง, มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ................................................................................................................... 1547
การสร้างสรรค์ความหมายในงานออกแบบเครื่ องแต่งกาย กรณีศึกษา ละครเวทีเรื่ อง “เสี ยงรถลากจากหุบเขาอุบาสุเทะ”
จุฑารั ตน์ การะเกตุ, มหาวิทยาลัยสยาม .................................................................................................................. 1557
ประโยชน์และแนวทางการสร้างสรรค์วิดีโอทาอาหารรู ปแบบ ASMR
ชญาน์ วัต กิจนพ, มหาวิทยาลัยศรี ปทุม................................................................................................................... 1568
การสร้างเกมการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับทักษะการออกแบบขั้นพื้นฐานด้วย IMTEAC Model ในรู ปแบบออนไลน์
ธีรเนตร วิโรจน์ สกุล, มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ............................................................................................................ 1577
พื้นรักใสบนผ้าปาเต๊ะ สู่งานสร้างสรรค์ลายรดน้ าร่ วมสมัย
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การสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ดว้ ยสมการทางคณิตศาสตร์
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XXVI

สารบัญบทความ (ต่ อ)
หน้ า
ศักยภาพการรู ้เท่าทันความผิดปกติของข้อมูลข่าวสารและความตระหนักต่อสังคมพหุวฒั นธรรมของวัยรุ่ น
สามจังหวัดชายแดนใต้ ประเทศไทย
ปวิชญา ชนะการณ์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ............................................................................................................ 1636

กลุ่มย่อยที่ 9 ศึกษาศาสตร์ (1)
การศึกษาผลของการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) โดยการประยุกต์ใช้โมบายแอปพลิเคชัน
ในวิชาดาราศาสตร์ ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
เอกลักษณ์ ผ่ องใส, วราภรณ์ ไทยมา, สิ รินธร สิ นจินดาวงศ์ , มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ................................................
การประเมินโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี การศึกษา 2562 ประเภททุน 2 ปี ระยะที่ 2
ของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
ไพฑูรย์ สุขผลานันท์ , วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ..........................................
การพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู ้เชิงบูรณาการวิถีพุทธด้วยบอร์ดเกม สาหรับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
โรงเรี ยนวัดบวรนิเวศ
พระมหาวรุ ธ สันราษฎร์ , วราภรณ์ ไทยมา, สิ รินธร สิ นจินดาวงศ์ , มหาวิทยาลัยศรี ปทุม.......................................
การพัฒนานิทานแอนิเมชัน่ เพื่อส่งเสริ มความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ธนัทพัชร์ อยู่โต, ผุสดี กลิ่นเกษร, มหาวิทยาลัยศรี ปทุม .........................................................................................
การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่ อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร สาหรับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนท่ายางวิทยา ระหว่างการสอนโดยใช้แบบฝึ กทักษะกับการสอนแบบปกติ
เอกกมล เลิศลิมปิ ยะรั ตน์ , อรนุช ลิมตศิริ, มหาวิทยาลัยรามคาแหง ........................................................................
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน เรื่ องวิธีการทางประวัติศาสตร์ สาหรับนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร
บุญลัดดา ปริ สุทธ, ผุสดี กลิ่นเกษร, มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ......................................................................................
การพัฒนาความฉลาดทางดิจิทลั ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนสกลราชวิทยานุกูล
โดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบห้องเรี ยนกลับด้าน ร่ วมกับการเรี ยนรู ้แบบไมโครเลิร์นนิ่ง
ปิ ยะพงษ์ ธรรมรั กษ์ , ผุสดี กลิ่นเกษร, มหาวิทยาลัยศรี ปทุม...................................................................................
การศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ทรงภพ ขุนมธุรส, ภัคพล คาหน้ อย, มหาวิทยาลัยนเรศวร .....................................................................................
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เชิงรุ กออนไลน์เพื่อส่งเสริ มการอ่านออกเสี ยงสัทอักษรภาษาจีนกลาง (Hanyu Pinyin)
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
ภาณุมาศ วิสียา, วราภรณ์ ไทยมา, มหาวิทยาลัยศรี ปทุม.........................................................................................
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประโยชน์ที่ผเู้ รี ยนได้รับในการเรี ยนวิชา COS2101 การเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการ
ผ่านระบบ Course on demand ของมหาวิทยาลัยรามคาแหง
อุไร ทองหัวไผ่ , มหาวิทยาลัยรามคาแหง ...............................................................................................................
การศึกษาแนวทางส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตของบุคลากรสานักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
นิสากร เนตรเพ็ง, ผุสดี กลิ่นเกษร, มหาวิทยาลัยศรี ปทุม .......................................................................................
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1680

1688

1697
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1716

1726
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สารบัญบทความ (ต่ อ)
หน้ า
การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกิจกรรมโครงงานที่มีต่อพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2
จิดาภา สกุลมา, พิทักษ์ นิลนพคุณ, สุวรรณา จุ้ยทอง, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ........ 1757

กลุ่มย่อยที่ 10 ศึกษาศาสตร์ (2)
การถ่ายทอดองค์ความรู ้และภูมิปัญญาตามศักยภาพของผูส้ ูงวัย
สิ รินธร สิ นจินดาวงศ์ , รณิ ดา นุชนิยม, กรกฎ ผกาแก้ ว, มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ........................................................
แนวทางการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ของครู กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรี ยนเอกชนจังหวัดมหาสารคาม
พูมภควัฒฐ์ ภูนาฤทธิ์ , อรั ญ ซุยกระเดื่อง, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ..........................................................
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ดา้ นไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ โดยใช้ห้องเรี ยนกลับด้าน บนเว็บแอปพลิเคชัน
สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สุจินต์ พึ่งบุญเก่ า, วราภรณ์ ไทยมา, มหาวิทยาลัยศรี ปทุม......................................................................................
ผลของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบบันได 5 ขั้นที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และทักษะความคิดสร้างสรรค์
ของงานปั้นประติมากรรมดินเผารู ปลอยตัว นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนเทศบาล 2
บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล
ชริ นรั ตน์ สิ งห์ หันต์ , เกศราพรรณ พันธุ์ศรี เกตุ คงเจริ ญ, มหาวิทยาลัยพะเยา .........................................................
การประยุกต์ใช้เฟซบุ๊กเป็ นระบบการจัดการเรี ยนรู ้ร่วมกับแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่ อสาร ในระหว่างที่มี
การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สุทธิ ศิลป์ สุขสบาย, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ธานี ..........................................................................................
การออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การสร้างเรื่ องเล่าแบบดิจิทลั ตามแนวคิดคอนสตัคชันนิซึมเพื่อส่งเสริ ม
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
วรมณ ช่ อไม้ ทอง, นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์, มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ................................................................
การสังเคราะห์งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก
ธราเทพ ศรี ลาโพธิ์ , อินทิรา รอบรู้ , มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ....................................................................
ผลการจัดการเรี ยนรู ้เชิงผลิตภาพผ่านเว็บไซต์ที่มีต่อความสามารถในการคิดเชิงคานวณของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
อภิญญา ไทยลาว, สุวรรณา จุ้ยทอง, เลอลักษณ์ โอทกานนท์ ,
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ .....................................................................................
นวัตกรรมกระบวนการการเรี ยนรู ้โดยการชี้นาตนเองของผูเ้ รี ยนวัยผูใ้ หญ่
ผุสดี กลิ่นเกษร, มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ....................................................................................................................
บอร์ดเกมส์ดิกซ์อิท: สื่ อการสอนสร้างสรรค์สาหรับการสอนภาษาอังกฤษ
ตติยา ซีบังเกิด, มหาวิทยาลัยศิลปากร
เอกกมล ชลาชัย, มหาวิทยาลัยคริ สเตียน.................................................................................................................
การออกแบบการสอนผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิทลั ตามแนวคิดห้องเรี ยนกลับด้านภายใต้สถานการณ์การแพร่ ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19: จากนโยบายสู่การปฏิบตั ิ
รั ฐสภา แก่ นแก้ ว, มหาวิทยาลัยศรี ปทุม..................................................................................................................

XXVIII

1770

1780

1789

1799

1809

1820
1831

1840
1850

1859

1870

สารบัญบทความ (ต่ อ)
หน้ า
การพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การไทเทรตกรด-เบส สาหรับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
รุ่งโรจน์ สมนิล, ปิ ยะดา จิตรตั้งประเสริ ฐ, ปิ ยรั ตน์ ศรี วิไล, มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ..................................
การศึกษาองค์ความรู ้ บริ บทพื้นที่ สังคม วัฒนธรรมของผูส้ ูงวัย จังหวัดราชบุรี
รณิ ดา นุชนิยม, สิ รินธร สิ นจินดาวงศ์ , มหาวิทยาลัยศรี ปทุม .................................................................................
ผลการพัฒนาสื่ อการสอนคณิตศาสตร์ เรื่ อง การจาแนกชนิดของมุม สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
อรยา สีระวัตร, อริ ศรา หมากสุก, ปองกานต์ จันทนา, ไอริ น ชุ่มเมืองเย็น, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ..........
ผลการสร้างสื่ อการสอนเรื่ องภาคตัดกรวยโดยใช้โปรแกรม Spark AR Studio
ภูริทัต พิลาบ, กัญญาณี สพประสงค์ , ณัฐพล แก้ วมณี , ไอริ น ชุ่มเมืองเย็น, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ .........
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัส COVID-19 ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ธราทิพย์ แก่ นอาสา, ปิ ยธิ ดา หาญอาวุธ, วรรณพร จันโทภาส, มหาวิทยาลัยขอนแก่ น...........................................
ผลของการใช้ชุดกิจกรรมเกมบิงโกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสี ยงคาควบกล้ าของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
โรงเรี ยนทรัพย์ทวี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
บุษราภรณ์ บุญชู, โศภิษฐ์ จา โพธิ์ เพชร, สุวิมล เด่ นสุนทร, มหาวิทยาลัยตาปี ........................................................

1881
1891
1906
1916

1926

1936

กลุ่มย่อยที่ 11 ศึกษาศาสตร์ (3)
การสร้างสื่ อการเรี ยนการสอนด้วยโปรแกรม เรื่ อง การบวกและการลบจานวนสองจานวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100
ชลดา อยู่นาน, ศิริกาญจน์ เกษวิทย์ , ไอริ น ชุ่มเมืองเย็น, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ .....................................
การพัฒนาบทปฏิบตั ิการ เรื่ อง การเกิดสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะทองแดง เพื่อพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์
สาหรับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นันท์ นภัส วิรัตน์ ภัทธิ รากร, ปิ ยรั ตน์ ศรี วิไล, มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ .......................................................
การใช้การสอนแบบบูรณาการและการสอนร่ วมกัน เพื่อเสริ มสร้างความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปี ที่ 3
สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่ อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์ , วิลาสิ นี ดาราฉาย, สุทธิ ชา เพชรวีระ, มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ...............................................
การพัฒนาผูเ้ รี ยนในศตวรรษที่ 21 กับการจัดการการเรี ยนรู ้การสอนรู ปแบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน CBL
CREATIVITY-BASED LEARNING
เกรี ยงไกร สัจจะหฤทัย, พีรยา สุขกิจเจ, มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ................................................................................
คุณลักษณะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในการพัฒนาการเรี ยนการสอนยุคดิจิทลั กรณีศึกษา: โรงเรี ยนมัธยมศึกษาต้นแบบ
แห่งหนึ่ง
อาทิตย์ เพชรี , โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
กนกวรรณ ตุรงคินานนท์ , โรงเรี ยนรั ตนาธิ เบศร์
สมภิศ ชาภักดี, โรงเรี ยนธัญรั ตน์
ประภาวรรณ ตระกูลเกษมสุข, สถาบันการจัดการปั ญญาภิวัฒน์
สุภาวดี วงษ์ สกุล, โรงเรี ยนสาธิ ตสถาบันการจัดการปั ญญาภิวัฒน์ .........................................................................

XXIX

1947

1957

1967

1977

1985

สารบัญบทความ (ต่ อ)
หน้ า
การใช้แนวการสอนภาษาที่เน้นเนื้อหาวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริ มความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและ
ความรู ้ดา้ นวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
ชลดา สุมา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .........................................................................................................................
การออกแบบเกมดิจิทลั ตามแนวคิดผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญเพื่อส่งเสริ มความฉลาดทางดิจิทลั
อมรพงศ์ สุขเสน, นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์, นฤมล ศิระวงษ์ , มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ......................................
การใช้กิจกรรม เค ดับเบิลยู แอล พลัส เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษและการคิดวิเคราะห์
ของผูเ้ รี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
กรกนก กรฐิ ติปัญญา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .........................................................................................................
การพัฒนาความสามารถในการเรี ยนรู ้คาศัพท์ภาษาอังกฤษโดยการใช้เกมออนไลน์สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
โรงเรี ยนหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
เกศริ นทร์ ฤทธิ ชัย, รสิ ดา ไสยริ นทร์ , มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ธานี ................................................................
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึ กทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เรื่ อง English in daily life
สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนวัดพุฒ
ศศิวมล อยู่ขาว, รสิ ดา ไสยริ นทร์ , มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ธานี .....................................................................
ประสบการณ์การเป็ นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ: ความสาเร็จ ปัญหา และแนวทางเสริ ม
ถาวร ทิศทองคา, มหาวิทยาลัยศรี ปทุม...................................................................................................................

1996
2005

2015

2027

2036
2046

สารบัญบทความ (ต่อ)
หน้ า

กลุ่มที่ 3 บทความระดับชาติ สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

2055

กลุ่มย่อยที่ 1 วิศวกรรมศาสตร์ (1)
การออกแบบถังพักไฮดรอลิกส์ ภายใต้ภาระโหลดความร้อนด้วยโปรแกรมคานวณพลศาสตร์ของไหล
เกียรติศักดิ์ สกุลพันธ์ , ธนภัทร พรหมวัฒนภักดี, มหาวิทยาลัยศรี ปทุม .................................................................
ค่าการยืดตัวของเหล็กเสริ มอัดแรงแบบดึงเหล็กทีหลังของคานสะพานรู ปตัวยู
ไพบูลย์ ปั ญญาคะโป, มหาวิทยาลัยศรี ปทุม............................................................................................................
การศึกษาพฤติกรรมการไหลของอากาศภายในปล่องลิฟต์โดยสารด้วยวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงคานวณ
ธนพงศ์ อุ้มปรี ชา, เกียรติศักดิ์ สกุลพันธ์ , ธีรุตม์ สุปฏิ , มหาวิทยาลัยศรี ปทุม..........................................................
การเสริ มกาลังอาคารโรงพยาบาลโดยการหุ้มเสาด้วยคอนกรี ตเสริ มเหล็กเพื่อต้านทานแผ่นดินไหว
นุกูล บุญอินทร์ , ไพบูลย์ ปั ญญาคะโป, มหาวิทยาลัยศรี ปทุม.................................................................................
การเพิ่มประสิ ทธิผลโรงเรื อนขนาดเล็กระบบปิ ด ด้วยระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นผ่านไอโอที
ทีปกร คุณาพรวิวัฒน์ , วรพจน์ พันธุ์คง, อภิรักษ์ สวัสดิ์กิจ, มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
จิรายุ ยอดปั ญญา, สุขใจ พรมประสานสุข, มหาวิทยาลัยปทุมธานี.........................................................................
การหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของกระบวนการยึดสายใยแก้วนาแสงด้วยกาวในการผลิตคอมบายเนอร์ของ
เครื่ องตัดโลหะด้วยเลเซอร์ โดยวิธีการออกแบบการทดลอง
เอกลักษณ์ กนกวิบลู ย์ศรี , ช่ อแก้ ว จตุรานนท์ , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี .................................

XXX

2057
2069
2080
2090

2101

2112

สารบัญบทความ (ต่ อ)
หน้ า
การปรับปรุ งคุณสมบัติเชิงกลของคอนกรี ตที่มีมวลรวมจากขยะพลาสติก HDPE ด้วย เปลือกไข่ไก่เผาและเถ้าแกลบ
ชัสมา ธัญกิจ, จักรพันธ์ เทือกต๊ ะ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ................................................................................
การจาลองการทางานของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนา 3 เฟส ด้วย MATLAB/Simulink สาหรับการสอนวิชาปฏิบตั ิการ
เครื่ องจักรกลไฟฟ้าแบบออนไลน์
รุจิพรรณ สัมปั นณา, วิชชากร เฮงศรี ธวัช, มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ............................................................................
แบบจาลองการคานวณของวัสดุป้องกันสาหรับคลื่นความถี่แม่เหล็กไฟฟ้า
พงษ์ ศักดิ์ อาภา, อานวย เรื องวารี , อาทิตยา บุญญาธิ การ, ธีรพงศ์ นาคกุญชร, อดิเรก ทองทา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ...............................................................................................................
การวิเคราะห์กระแสซีซีเอของแบตเตอรี่ รถยนต์: กรณีศึกษาของโฟโมโคแบตเตอรี่
เผชิ ญ จันทร์ สา, อดุลย์ พัฒนภักดี, ไวทยา ชะฎามล, มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ............................................................
กาลังแบกทานของฐานรากตื้นจากข้อมูลทดสอบ SPT ในจังหวัดสกลนคร
ชัชวาลย์ พูนลาภพานิช, คมวุธ วิศวไพศาล, มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ..........................................................................
ชุดสาธิตระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบไร้สาย
พศวีร์ ศรี โหมด, เติมพงษ์ ศรี เทศ, เอกชัย ดีศิริ, ธนภัทร พรหมวัฒนภักดี, มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ............................
การศึกษาความหนืดของน้ ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์ กรณีศึกษา ศูนย์บริ การนิสสัน
อดุลย์ พัฒนภักดี, สุดธิ ชัย ดอนแชอ้ วน, เผชิ ญ จันทร์ สา, มหาวิทยาลัยศรี ปทุม .....................................................

2123

2134

2144
2154
2163
2173
2183

กลุ่มย่อยที่ 2 วิศวกรรมศาสตร์ (2)
การลดปัญหาการส่งงานล่าช้าในแผนกวิจยั และพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ของบริ ษทั ผลิตเครื่ องสาอาง: กรณีศึกษา
อภินทร์ พร วรรธนะกุลโรจน์ , อุษณีษ์ คาพูล, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี ...................................
ระยะตรวจจับสูงสุ ดและความสว่างต่าสุดในการติดตั้งระบบสายพานลาเลียงสาหรับคัดแยกโลหะอโลหะและการคัดแยกสี
เอกชัย ดีศิริ, ธนภัทร พรหมวัฒนภักดี, พศวีร์ ศรี โหมด, เติมพงษ์ ศรี เทศ, มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ............................
การศึกษาการทดสอบกาลังในหัวรถจักรดีเซลไฟฟ้า
เผชิ ญ จันทร์ สา, วิทยา พันธุ์เจริ ญศิลป์ , ธนกฤต สุระมานนท์ , มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ..............................................
แบบจาลองการตัดสิ นใจของผูร้ ับเหมาในการเข้าร่ วมประมูลโครงการก่อสร้าง
ชนทัช สอนศิริ, ไพจิตร ผาวัน, มหาวิทยาลัยศรี ปทุม .............................................................................................
การศึกษาการลัดวงจรและระบุตาแหน่งความผิดพร่ องของระบบจาหน่าย 22 kV ในรู ปแบบพิกดั ทางภูมิศาสตร์
ณฐพร ทองแพ, ยศศรุต นาคะเสถียร, ณัฐพนธ์ ตรวจนอก, ศุภลักษณ์ ราชโส, พัชรี วรรณ โปร่ งจิต,
มหาวิทยาลัยปทุมธานี............................................................................................................................................
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิตกระแสไฟฟ้าจากลมระบายความร้อนของเครื่ องปรับอากาศ
ธนกร กาญจนถาวร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ..........................................................................
การหาปัจจัยที่เหมาะสมของกระบวนการตัดเฉือนของผลิตภัณฑ์แผ่นฐานในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
วัชรพล หลอดทอง, ช่ อแก้ ว จตุรานนท์ , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี...........................................
แบบจาลองระบบแจ้งเหตุผิดปกติในสถานีไฟฟ้าย่อย
กริ ชติลักษณ์ จรจรั ล, สุปราโมทย์ โชติวรรณ, ปกภูมิ โตทวี, ทศพร สุขยศ, พุทธิ พงษ์ จรู ญสิ ริพันธ์ ,
มหาวิทยาลัยปทุมธานี............................................................................................................................................

XXXI

2194
2205
2215
2227

2237
2246
2255

2265

สารบัญบทความ (ต่ อ)
หน้ า
การศึกษาปัจจัยความเสี ยหายของคาปาซิเตอร์ในโรงงานอุตสาหกรรมจากผลของกระแสฮาร์มอนิกของระบบขับเคลื่อน
กระบวนการผลิต
สาเริ ง ฮิ นท่ าไม้ , นิมิต บุญภิรมย์ , มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ..........................................................................................
การออกแบบเครื่ องปอกเปลือกลูกตาลโตนดอ่อน
นัทวัฒร์ นิลมาลย์ , ปรุฬห์ มะยะเฉี่ ยว, มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนคริ นทร์ ..........................................................
การควบคุมกาลังไฟฟ้าเสมือนของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้าสาหรับระบบจาหน่ายไฟฟ้าโรงไฟฟ้าชีวมวล
สาเริ ง ฮิ นท่ าไม้ , นิมิต บุญภิรมย์ , มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ..........................................................................................
การประยุกต์ใช้กระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์ในการคัดเลือกผูร้ ับเหมาย่อย : กรณีศึกษาผูร้ ับเหมางานตอกเสาเข็ม
สาราญ คะปั ญญา, ไพจิ ตร ผาวัน, มหาวิทยาลัยศรี ปทุม .........................................................................................

2275
2283
2292
2302

กลุ่มย่อยที่ 3 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (1)
การเปรี ยบเทียบสถิติทดสอบไม่อิงพารามิเตอร์และวิธีบูตสแทร็ปสาหรับการทดสอบค่าเฉลี่ยประชากร 2 กลุ่ม
ที่เป็ นอิสระกัน
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แนวทางปรับปรุ งกระบวนการผลิตน้ าผึ้งตามมาตรฐานการผลิตอาหารขั้นต้นเพื่อความเข้มแข็งของการผลิต
ในระดับวิสาหกิจชุมชน กรณีกลุ่มเพาะเลี้ยงชันโรงบ้านคลองต่อ
กาญจพรรณ จันทรถาวรพงศ์ , มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ .................................................................................
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลกระทบต่อจริ ยธรรมและความมัน่ คงปลอดภัย
สุพล พรหมมาพันธุ์, อานาจ วังจีน, มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ......................................................................................
การพัฒนาแอปพลิเคชันแชทบอทให้ขอ้ มูลและตอบคาถามเกี่ยวกับกองทุนกูย้ ืมเพื่อการศึกษา
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
จีระศักดิ์ หมูตัน, สหัสวรรษ แซ่ เลื่อง, ยืนยง กันทะเนตร, มหาวิทยาลัยพะเยา .......................................................
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พชรพล กูแบ่ ง, กิตติศักดิ์ สายคา, ยืนยง กันทะเนตร, มหาวิทยาลัยพะเยา ..............................................................
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันต้นแบบด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการตัดสิ นใจการปลูกพืชเศรษฐกิ จ
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การพัฒนาแอปพลิเคชันแชทบอทเพื่อให้ขอ้ มูลและตอบคาถามเกี่ยวกับโรคออฟฟิ ศซินโดรม
ศุภวิชญ์ เขียวงาม, ธนภัทร พันธ์ แก้ ว, ยืนยง กันทะเนตร, มหาวิทยาลัยพะเยา .......................................................
การพยากรณ์ราคาทองคาแท่งรายปี โดยใช้วิธีการพยากรณ์อนุกรมเวลาแบบคลาสสิ ค
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การศึกษาแนวความคิดในการปรับปรุ งคุณค่าทางโภชนาการเต้าหู้ไข่
ทัศน์ พล ปานิเสน, อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์ , พิมพ์ สิรี สุวรรณ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี .................
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การวิเคราะห์ผลการออกเลขท้าย 3 ตัวและเลขท้าย 2 ตัวรางวัลที่หนึ่งของล๊อตเตอรี่
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กลุ่มย่อยที่ 4 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (2)
ระบบเว็บฐานข้อมูลพรรณไม้ในมหาวิทยาลัยพะเยา
เดชาธร ดวงปั น, พชรวิชญ์ เวียงโอสถ, บุญช่ วง บุญสุข, ยืนยง กันทะเนตร, มหาวิทยาลัยพะเยา ...........................
การเร่ งความเร็วการตรวจจับใบหน้าและการรู ้จาใบหน้ามนุษย์บนโปรแกรมประยุกต์เว็บโดยใช้หน่วยประมวลผลกราฟิ ก
กุลปรี ยา ลาภกิจดี, คัชเชษฐ รั ตนบุตรเบญจ, อรญา เงางาม, อภิสิทธิ์ รั ตนาตรานุรักษ์ , รวิ อุตตมธนินทร์ ,
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ...........................................................................................................................
การศึกษาแนวความคิดในการพัฒนาเครื่ องปรุ งรสสาเร็ จรู ป
ภัทเฑกรั ตตา โทนุสิน, อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์ , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ......................................
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผา้ ห่มสาลีสาหรับเดินทางกรณี ศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าห่มสาลี จังหวัดอุตรดิตถ์
สิ งหา ปรารมภ์ , จันทิมา ปกครอง, อังกาบ บุญสูง, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ..................................................
การวิเคราะห์และการแสดงภาพข้อมูลของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพของเครื่ องจักร โดย Microsoft Power BI
พัฒน์ ฉัตร ภูริคลังโภคิน, พิมพ์ วิสาข์ ติ่งเคลือบ, ชัชวาลย์ วรวิทย์รัตนกุล, บุญศิริ มะสัน, มหาวิทยาลัยศรี ปทุม.....
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ศึกษาความเป็ นไปได้การจัดสรรที่ดินในเขตตาบลนครสวรรค์ตก
จังหวัดนครสวรรค์
ภาณุ เยี่ยมประภา, อภิโชติ อุฬารตินนท์ , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ .........................................
แนวทางการออกแบบเพื่อประสานระบบการเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้า กรณีศึกษาสถานีรถไฟฟ้าในเขตวัฒนา
อตินันทน์ สิ นศิลาเกตุ, จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ...................................................................................................
การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อนาเสนอพันธุ์บวั ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วัศวัฒน์ ปราณีตพลกรั ง, อริ ชญา ช่ างกาเหนิด, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ......................................
การศึกษาเปรี ยบเทียบวิธีการกูค้ ืนดีเอ็นเอมนุษย์จากน้ าลายสาหรับงานนิติวิทยาศาสตร์
อรอนงค์ คนสูง, เขมิกา ลมไธสง, มหาวิทยาลัยขอนแก่ น ......................................................................................
การประยุกต์ใช้หลักการออกแบบทางสถิติในการหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมสาหรับวิธีการดมกลิ่นของฉลาม
เพื่อใช้ในการออกแบบทางอุตสาหกรรม
กล้ า วารี พิทักษ์ , สายสัมพันธ์ ซุ้นเจริ ญ, ภูพงษ์ พงษ์ เจริ ญ, มหาวิทยาลัยนเรศวร ...................................................
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กลุ่มย่อยที่ 5 วิทยาศาสตร์ สุขภาพ
การประมาณอายุจากพัฒนาการของฟันกรามแท้ซี่ที่สาม: เปรี ยบเทียบการใช้ภาพรังสี ส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์
กับภาพรังสี ปกติ
ปนิฐฐา กาบแก้ ว, ยสนันท์ จันทรเวคิน, เอดวาร์ โด ยูโก ซูซูกิ, บุญศิวา ซูซูกิ, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ............ 2532
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วัดโดยวิธี DPPH
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ความสามารถในการเข้าสู่เซลล์ของเชื้อเอนเทอโรคอคคัส ฟี คาลิส สายพันธุ์ที่แยกได้จากคลองรากฟันที่ลม้ เหลว
จากการรักษา
พัสวี โอวาทฬารพร, เกวลิน ธรรมสิ ทธิ์ บูรณ์ , รวี เถียรไพศาล, มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ...............................
ปริ มาณกระดูกที่สัมพันธ์กบั การมีอยูข่ องฟันกรามซี่ที่สาม: มุมมองทางทันตกรรมจัดฟัน
ฤทธิ์ สกุล ปั ญจธรรมวิทย์ , ทองนารถ คาใจ, ปราชญ์ พลวัฒน์ , ศศธร ภูตินาถ, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ...........
ความชุกของเชื้อพอไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส ฟิ วโซแบคทีเรี ยม นิวคลีเอทัม และเอนเทอโรคอคคัส ฟี คาลิส
ในรอยโรคร่ วมระหว่างโรคเนื้อเยื่อในและโรคปริ ทนั ต์ โดยวิธี Real-Time PCR
พรชนก ศรี สังข์ , เกวลิน ธรรมสิ ทธิ์ บูรณ์ , รวี เถียรไพศาล, มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ......................................
การประเมินผลการรักษา 3 ปี หลังการผ่าตัดกรอกระดูกทึบร่ วมกับการปลูกถ่ายกระดูกและซีจีเอฟเพื่อการรักษาทาง
ทันตกรรมจัดฟัน
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