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ออกแบบปกโดย ส านักงานประชาสัมพนัธ์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
จัดรูปเล่มโดย โรงพมิพ์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

-  บทความทุกเร่ือง ไดรั้บการตรวจสอบทางวชิาการโดยผูท้รงคุณวฒิุ แต่ขอ้ความและเน้ือหาและบทความ             
ท่ีตีพิมพเ์ป็นความรับผิดชอบของผูเ้ขียนแต่เพียงผูเ้ดียว มิใช่ความคิดเห็นและความรับผิดชอบของ
มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

-  การคดัลอกอา้งอิงตอ้งด าเนินการตามการปฏิบติัในหมู่นกัวชิาการทัว่ไป และสอดคลอ้งกบักฏหมาย                      
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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สารอธิการบดี 
 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม เป็นสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนท่ีเติบโตมานานกวา่ 4 ทศวรรษ ภายใตป้ณิธาน “ปัญญา 
เช่ียวชาญ เบิกบาน คุณธรรม” โดยเช่ือมัน่ในปรัชญาท่ีวา่ “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” โดยมหาวิทยาลยัศรีปทุม 
มีพนัธกิจท่ีส าคญัในการผลิตบณัฑิต พฒันางานวิจยั บริการวิชาการแก่สังคม และท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ส าหรับ
พนัธกิจดา้นการวจิยั มหาวทิยาลยัศรีปทุมไดส่้งเสริมและสนบัสนุนการท าวจิยัและงานสร้างสรรคข์องบุคลากรมาอยา่ง
ต่อเน่ือง  ตลอดจนการพิจารณาจดัสรรและกลัน่กรองทุนวจิยัภายในให้สอดคลอ้งกบัทิศทางการวจิยัของประเทศ และ
เป็นไปตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ท่ีให้ความส าคญักบัการวิจยัเชิงบูรณาการหรือเชิงสหวิทยาการ การสร้างเครือข่าย
การวิจยัโดยความร่วมมือกบัแหล่งทุนต่างๆ การบริหารจดัการความรู้จากงานวิจัย การส่งเสริมและสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวจิยัในระดบัชาติและนานาชาติ และการน าผลการวจิยัไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์อยา่งกวา้งขวาง  

 
การจดัการประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 ในหัวขอ้

เร่ือง “ผลงานวิจยัและนวตักรรมสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Research and Innovations for Sustainable Development)” เป็น
กิจกรรมทางวิชาการท่ีจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้องค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจยัใน
หลากหลายสาขาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการวิจยัองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัยองค์ความรู้
ทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ การวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนการสอน และผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิต
นกัศึกษาในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก การจดัการประชุมวิชาการในคร้ังน้ีจะเป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีส าคญั
ทางการวิจยัระหวา่ง นกัวิจยั นกัวิชาการ คณาจารย ์และนิสิตนกัศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั ตลอดจน
การสร้างเครือข่ายการวิจยัและความร่วมมือทางวิชาการในมิติต่างๆ ท่ีจะน าไปสู่การน าผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชน์
อยา่งย ัง่ยนืต่อไป  

 
ในนามของมหาวทิยาลยัศรีปทุม ดิฉนัขอขอบพระคุณ ดร. ปราโมทย ์ไมก้ลดั กรรมการมูลนิธิชยัพฒันา  อดีต

อธิบดีกรมชลประทาน อดีตผูอ้  านวยการส านกังานคณะกรรมการทรัพยากรน ้ าแห่งชาติ ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
อดีตรองปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และอดีตสมาชิกวฒิุสภากรุงเทพมหานคร 
ท่ีไดใ้หเ้กียรติบรรยายพิเศษ เร่ือง “พระอจัฉริยภาพดา้นการทรงงานแกปั้ญหาของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั รัชกาล
ท่ี 9” และขอขอบคุณประธานห้องยอ่ย ตลอดจนผูเ้ขา้ร่วมการประชุมวิชาการ ผูท้รงคุณวฒิุพิจารณาบทความวิจยัทุก
ท่าน และคณะกรรมการจดัการประชุมวชิาการฯ ท่ีท าใหก้ารจดัการประชุมวชิาการในคร้ังน้ี เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
และบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวทุ้กประการ   

  
 

        
      (ดร.รัชนีพร  พคุยาภรณ์  พกุกะมาน) 
            อธิการบดี 
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คณะกรรมการจัดงานประชุมวชิาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม  
คร้ังที ่11  ปีการศึกษา 2559   

 

1. ทีป่รึกษา 
  (1) อธิการบดี ท่ีปรึกษา 
 (2) ท่ีปรึกษามหาวทิยาลยั ท่ีปรึกษา 
 (3) รองอธิการบดี ท่ีปรึกษา 
 (4) ผูช่้วยอธิการบดี ท่ีปรึกษา 

2. คณะกรรมการจัดประชุม    
  (1) รองศาสตราจารย ์ดร.ณรงค ์อยูถ่นอม           ประธาน (มหาวทิยาลยัศรีปทุม) 
 (2) ศาสตราจารย ์ดร.ประภาส จงสถิตยว์ฒันา     กรรมการ (จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 
 (3) ศาสตราจารย ์ดร.ไพฑูรย ์สินลารัตน์            กรรมการ (มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย)์ 
 (4) ศาสตราจารย ์ดร.วรศกัด์ิ กนกนุกลุชยั           กรรมการ (สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย) 
 (5) ศาสตราจารย ์ดร.ศุภชยั ยาวะประภาษ          กรรมการ (จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 
 (6) ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ เดชา บุญค ้า                กรรมการ (จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 
 (7) ศาสตราจารยเ์กษมสนัต ์วลิาวรรณ               กรรมการ (ศาลแรงงานกลาง) 
 (8) ศาสตราจารยน์วลจนัทร์ ทศันชยักลุ              กรรมการ (มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์) 
 (9) รองศาสตราจารย ์ดร.กาญจนา แกว้เทพ        กรรมการ (จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 
 (10)  Prof. Dr.Howard W Combs  กรรมการ (San José State University, USA) 
 (11)  Prof. Dr.Marina Vayndorf-Sysoeva        กรรมการ (Sholokhov Moscow State  
    University for the Humanities, Russia) 
 (12)  Prof. Dr.Yoshida Masami  กรรมการ (Chiba University, Japan) 
 (13) Prof. Dr.YoungHwan Kim  กรรมการ (Pusan National University,  
    Republic of Korea) 
 (14) Dr.en C.E.T. Juan José Contreras Castillo กรรมการ (Universidad de Colima,Mexico) 
 (15) Dr.Daniel Tan Tiong Hok  กรรมการ (Taylor's Education Group, Malaysia) 
 (16) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุบิน ยรุะรัช เลขานุการ (มหาวทิยาลยัศรีปทุม) 

3. คณะกรรมการอ านวยการ  
  (1) รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย ์ดร.ณรงค ์อยูถ่นอม) ประธาน 
 (2) รองอธิการบดี วทิยาเขตชลบุรี (ดร.บุษบา ชยัจินดา) รองประธาน 
 (3) รองอธิการบดี (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรัิช เลิศไพฑูรยพ์นัธ์) รองประธาน 
 (4) ผูช่้วยอธิการบดีทุกคน กรรมการ 
 (5) คณบดีทุกคณะ กรรมการ 
 (6) ผูอ้  านวยการส านกัวชิาศึกษาทัว่ไป กรรมการ 
 (7) ผูอ้  านวยการวทิยาลยันานาชาติ กรรมการ 
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 (8) ผูอ้  านวยการสถาบนัภาษาและวฒันธรรมนานาชาติ  กรรมการ 
 (9) ผูอ้  านวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม กรรมการ 
 (10) รองคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั วทิยาเขตชลบุรี กรรมการ 
 (11) ผูอ้  านวยการหลกัสูตรทุกหลกัสูตร กรรมการ 
 (12) ผูอ้  านวยการศูนยส่์งเสริมและพฒันางานวจิยั เลขานุการ 

4. คณะกรรมการพจิารณาผลงาน    
  (1)   ผูอ้  านวยการศูนยส่์งเสริมและพฒันางานวจิยั ประธาน 
 (2)   รองศาสตราจารย ์ดร.กีรติ ชยะกลุคีรี รองประธาน 
 (3)  ศาสตราจารย ์ดร.สุนีย ์มลัลิกะมาลย ์ กรรมการ  
 (4)   รองศาสตราจารย ์ดร.สกนธ์ ภู่งามดี กรรมการ 
 (5)   รองศาสตราจารย ์เอกธิดา เสริมทอง กรรมการ 
 (6) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประเสริฐ สิทธิจิรพฒัน์ กรรมการ 
 (7)   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เทพฤทธ์ิ บณัฑิตวฒันาวงศ ์ กรรมการ 
 (8)   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศกัด์ิ กรรมการ 
 (9) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณฐัวฒิุ อศัวโกวทิวงศ ์ กรรมการ 
 (10) ดร.วราภรณ์ ไทยมา กรรมการ 
 (11) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ ์ กรรมการ 
 (12) นางนิภาวรรณ พทุธสงกรานต ์ เลขานุการ 
 (13)   นางสาวอรกญัญา ทองมาก ผูช่้วยเลขานุการ   
 (14)   นายรักษพล สนิทยา ผูช่้วยเลขานุการ   

5. คณะกรรมการประชาสัมพนัธ์ ศิลปกรรม จัดพมิพ์เอกสาร  
 และจัดท ารายงานสืบเน่ืองการประชุมวชิาการ (CD-Proceedings) 
  (1)   ผูอ้  านวยการส านกังานประชาสมัพนัธ์ ประธาน 
 (2)   เจา้หนา้ท่ีส านกังานประชาสมัพนัธ์ทุกคน กรรมการ 
 (3)   เจา้หนา้ท่ีโรงพิมพทุ์กคน กรรมการ 
 (4)   นางสาวกรองทอง หงษสิ์นสี เลขานุการ 
 (5) นายณฐัพล ดิษบรรจง ผูช่้วยเลขานุการ 
 (6)    นางรพีพรรณ นนัทชลากรกิจ ผูช่้วยเลขานุการ 

6. คณะกรรมการจัดท าและดูแล Website การประชุมวชิาการ 
  (1)   ผูอ้  านวยการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ประธาน 
 (2)   เจา้หนา้ท่ีศูนย ์ICT ทุกคน กรรมการ 
 (3)   นายวรุิฬห์ ศสัตุระ เลขานุการ 

7. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
  (1) ผูอ้  านวยการส านกังานอาคารและสถานท่ี ประธาน 
 (2) นายภาคภูมิ อรรถกรศิริโพธ์ิ รองประธาน 
 (3) นายเศกสรรค ์เสียงเพราะ กรรมการ 
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 (4) นายสมบูรณ์ แสงอินทร์ กรรมการ 
 (5) นายวรีพล เกตุอร่าม กรรมการ 
 (6) นายเสน่ห์ เขม็พรหมมา กรรมการ 
 (7) นายสมหมาย เยีย่มสถาน กรรมการ 
 (8) นายถวลัยศ์กัด์ิ กลดัเขียว กรรมการ 
 (9) นายอานนท ์บุญสอน กรรมการ 
 (10) นางสาวทศันีย ์ยิง่ประทานพร กรรมการ 
 (11) นายประคอง ฤกษเ์ปรมปรี กรรมการ 
 (12) นางสาวสุพตัรา ป่ันไสว เลขานุการ 
 (13) นายธงชยั เอ่ียมทอง ผูช่้วยเลขานุการ 
 (14) นางวมิล ชมจ าปี ผูช่้วยเลขานุการ 

8. คณะกรรมการฝ่ายจัดเลีย้ง 
  (1)  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ท่ีปรึกษา 
 (2)  ดร.ยพุวรรณ นงัคลาภิวฒัน์ ประธาน 
 (3)  นางราณี อมรินทร์รัตน ์ กรรมการ 
 (4)  ผูช่้วยศาสตราจารยฉ์ฐัชสรณ์ กาญจนศิลานนท ์ กรรมการ 
 (5)  นางสาวดวงเดือน อาจสมบุญ กรรมการ 
 (6)  นางจุฑาทิพย ์จนัทนะ กรรมการ 
 (7)  นายนครินทร์ ทัง่ทอง กรรมการ 
 (8)  นางสาวปรียาภรณ์ เจียรศิริ กรรมการ 
 (9)  นายชานนท ์สืบสายไทย กรรมการ 
 (10)  นางปวดีา สามญัเขตรกรณ์ กรรมการ 
 (11)  นางสาวสายฝน กลา้เดินดง กรรมการ 
 (12)  นางสาวขวญัลดา สาระนาค กรรมการ 
 (13)   นางสาวนิชาภทัรธ์ ติวงศ ์ กรรมการ 
 (14)   นางเตือนใจ ศรีชะฎา เลขานุการ 
 (15)  นางจนัทร์สม พทุธวงษ ์ ผูช่้วยเลขานุการ  

9. คณะกรรมการฝ่ายบริการเทคโนโลย ีแสง เสียง โสตทศันูปกรณ์ 
  (1)    ผูอ้  านวยการกลุ่มงานบริการเทคโนโลย ี ประธาน 
 (2)    ผูอ้  านวยการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร รองประธาน 
 (3)     ผูอ้  านวยการศูนยมี์เดีย รองประธาน 
 (4) นายเทวา จรูญไภษชัคุรุ       กรรมการ 
 (5) นายวรุิฬห์ ศสัตุระ         กรรมการ 
 (6)  นายกฤษ ก่ิงแสง        กรรมการ 
 (7)  นายนพพงษ ์พงษหิ์รัญ กรรมการ 
 (8)  นายวชัรพงษ ์ชาญสมิง กรรมการ 
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  (9)    เจา้หนา้ท่ีศูนยมี์เดียทุกคน กรรมการ 
 (10) นายสมชาย บูรพามงคลชยั เลขานุการ 

10. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ ลงทะเบียน และประเมินผล 
  (1) ผูอ้  านวยการส านกัวชิาศึกษาทัว่ไป ประธาน 
 (2) ผูช่้วยศาสตราจารยอ์  านาจ วงัจีน  รองประธาน 
 (3) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมเกียรติ กรวยสวสัด์ิ  กรรมการ 
 (4) ผูช่้วยศาสตราจารยธ์นภณ สมหวงั  กรรมการ 
 (5) ผูช่้วยศาสตราจารยป์ริยา ศุภวงศ ์ กรรมการ 
 (6) ผูช่้วยศาสตราจารยธ์ญักร ค าแวง กรรมการ 
 (7) ผูช่้วยศาสตราจารยม์งคล หวงัสุขใจ  กรรมการ 
 (8) ผูช่้วยศาสตราจารยป์รเมษฐ ์ปัญญาเหลก็  กรรมการ 
 (9) ผูช่้วยศาสตราจารยม์นนภา เทพสุด  กรรมการ 
 (10) วา่ท่ี ร.ต.สมเกียรติ แสงอรุณเฉลิมสุข  กรรมการ  
 (11) นางสาวอณัณ์ชญาน์ อนนัตกานนท ์ กรรมการ 
 (12) นายบรรเทิง แก่นสาร  กรรมการ 
 (13) นางสาวพิมพพ์ร ฟองหล ่า  กรรมการ 
 (14)   นางสาวพรรณี บุญสุยา  กรรมการ 
 (15) นายพิชยั แช่มสา  กรรมการ 
 (16) นางวนัเพญ็ ลงยนัต ์ กรรมการ 
 (17) นางสาวกลัยา คงอนุมติั  กรรมการ 
 (18) นางสาวมณีรัตน์ เกตุไสว  กรรมการ 
 (29) นางสาวเพญ็ประภา สุวรรณะ  กรรมการ 
 (30) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ขนิษฐา ชยัรัตนาวรรณ  กรรมการ 
 (31)   นางสาวภทัรภรณ์ ศรีบุษย ์ เลขานุการ 

11. คณะกรรมการฝ่ายพธีิการ 
  (1)    ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ก่อศกัด์ิ อาชวากร ประธาน 
 (2)    นายสุรชยั สวนทบัทิม กรรมการ 
 (3) นางสาวดวงดาว อาจสมบูรณ์ กรรมการ 
 (4)    นางสาวลลันา สุวรรณา กรรมและเลขานุการ 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพจิารณาบทความ 
การประชุมวชิาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม  คร้ังที ่11  ประจ าปี 2559 
 
ศาสตราจารยพ์ิศิษฐ ์ดร.จ าเนียร  จวงตระกลู Far East University, South Korea 
ศาสตราจารย ์ดร.จ านงค ์อดิวฒันสิทธ์ิ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ศาสตราจารย ์พล.ต.ทพ.รังษิต บุญแตม้ มหาวทิยาลยัเวสเทิร์น 
รองศาสตราจารย ์ดร.กีรติ ชยะกลุคีรี มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
รองศาสตราจารย ์ดร.ครรชิต ทะกอง มหาวทิยาลยันเรศวร 
รองศาสตราจารย ์ดร.จรัสดาว อินทรทศัน ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
รองศาสตราจารย ์ดร.ธนญัญา วสุศรี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
รองศาสตราจารย ์ดร.ธรรมศกัด์ิ รุจิระยรรยง มหาวทิยาลยัรังสิต 
รองศาสตราจารย ์ดร.บุญศรี พรหมมาพนัธ์ุ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารย ์ดร.ประพนธ์ เจียรกลู มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารย ์ดร.ปิยากร หวงัมหาพร มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
รองศาสตราจารย ์ดร.ปรียานุช อภิบุณโยภาส มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
รองศาสตราจารย ์ดร.โยธิน แสวงดี มหาวทิยาลยัมหิดล  
รองศาสตราจารย ์ดร.รัชนีกลุ ภิญโญภานุวฒัน์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารย ์ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
รองศาสตราจารย ์ดร.สุนีย ์เหมะประสิทธ์ิ  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
รองศาสตราจารย ์ดร.สมบูรณ์ สาระพดั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
รองศาสตราจารย ์จรินทร์ เทศวานิช มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารย ์ช่ืนจิตต ์ แจง้เจนกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
รองศาสตราจารย ์นิตยา เงินประเสริฐศรี  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
รองศาสตราจารย ์นิภา ศรีไพโรจน์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
รองศาสตราจารย ์สถาพร ชาตาคม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
รองศาสตราจารย ์เอกธิดา เสริมทอง มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กาญจนา  มีศิลปวกิกยั  มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กนัตฤ์ทยั คลงัพหล มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กลุวรา สุวรรณพิมล มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ขนิษฐา ชยัรัตนาวรรณ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชลอ จารุสุทธิรักษ ์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชุมพร มูรพนัธ์ุ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชยัศาสตร์ สกลุศกัด์ิศรี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณคุณ ธรณีนิติญาณ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เทพฤทธ์ิ บณัฑิตวฒันาวงศ ์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธนวรรณ  แสงสุวรรณ  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธรินี มณีศรี  มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิพทัธ์ จงสวสัด์ิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปนาย ุไชยรัตนานนท ์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประณต บุญไชยอภิสิทธ์ิ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พิมพร์ะว ีโรจน์รุ่งสตัย ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รุ่งรัศมี บุญดาว มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรลกัษณ์ วงศโ์ดยหวงั ศิริเจริญ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วศิิษฐ ์ล้ิมสมบุญชยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศิรประภา มโนมธัย ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมบูรณ์ สาระพดั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สยาม ยิม้ศิริ มหาวทิยาลยับูรพา 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สิรินธร  สินจินดาวงศ ์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุบิน ยรุะรัช มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุพกัตรา สุทธิสุภา มหาวทิยาลยัศิลปากร 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุวรรณี จรรยาพนู สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.โสภณ เจริญ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อมรา ติรศรีรัตน ์ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อศัมเ์ดช วานิชชินชยั มหาวทิยาลยัมหิดล 
ผูช่้วยศาสตราจารยธ์นภณ สมหวงั มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
ผูช่้วยศาสตราจารยน์ราธิป แสงซา้ย มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ผูช่้วยศาสตราจารยว์รรณี งามขจรกลุกิจ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
ดร.กมลพรรณ แสงมหาชยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ดร.กฤช เอ่ียมฐานนท ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ดร.เกรียงไกร สจัจะหฤทยั มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
ดร.คเณศ พนัธ์ุสวาสด์ิ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
ดร.ชาลี วรกลุพิพฒัน์ ศูนยเ์ทคโนโลยอิีเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
ดร.ธนาพล โตอุตชนม ์ มหาวทิยาลยัสยาม 
ดร.นาวนิ มีนะกรรณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ดร.ประจิต ล้ิมสายพรหม สภากาชาดไทย 
ดร.พรระพีพฒัน์ ภาสบุตร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ดร.ภาสวรรณ สุนทรารักษ ์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
ดร.รัชนี จนัทร์เกษ กระทรวงสาธารณสุข 
ดร.ธงชยั จีระดิษฐ ์ บริษทัการบินไทยจ ากดั (มหาชน) 
ดร.วราภรณ์ ไทยมา  มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
ดร.วรศกัด์ิ จกัราปิยะนนัท ์ Property Perfect Plc.Ltd. 
ดร.ศศิพร อุษณวศิน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
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ดร.สุพรรณี สมานญาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
ดร.สุพตัรา จิราธิวฒัน์ โรงแรมเซ็นทราราแกรนด ์เซ็นทรัลพลาซ่า 
ดร.อาทิตย ์โสตรโยม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
ดร.อุเทน วงศส์ถิตย ์ มหาวทิยาลยัศิลปากร  
อาจารยสุ์ชาญวฒิุ ก่ิงแกว้ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
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ก าหนดการประชุมวชิาการ 
การประชุมวชิาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังที ่11 ประจ าปี 2559 

เร่ือง “ผลงานวจัิยและนวตักรรมสู่การพฒันาทีย่ั่งยนื” 
วนัพุธที ่21 ธันวาคม 2559 

ณ ห้อง Auditorium 1 ช้ัน 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลยัศรีปทุม บางเขน 
 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร  
09.00-09.15 น. ชม VDO presentation แนะน ามหาวทิยาลยัศรีปทุม 
09.15-09.30 น. พิธีเปิด กล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย ์ดร.ณรงค ์อยูถ่นอม รองอธิการบดี 
            และประธานคณะกรรมการจดังาน SPUCON2016  
 กล่าวเปิดการประชุมโดย  ดร.รัชนีพร พคุยาภรณ์ พกุกะมาน อธิการบดี  
09.30-10.30 น.   ปาฐกถาพิเศษ  ในหวัขอ้เร่ือง “พระอจัฉริยภาพดา้นการทรงงานแกปั้ญหาของ 
 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 9” โดย ดร.ปราโมทย ์ ไมก้ลดั   
                 ท่ีปรึกษาประธานผูต้รวจการแผน่ดิน อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
                  อดีตสมาชิกวฒิุสภากรุงเทพมหานคร อดีตอธิบดีกรมชลประทาน  
                  อดีตผูอ้  านวยการส านกังานคณะกรรมการทรัพยากรน ้ าแห่งชาติ  
 ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
                  อดีตรองปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
10.30-10.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง  
10.45-12.00 น. การน าเสนอผลงานวจิยั  (หอ้งยอ่ย)  
 กลุ่มท่ี 1 International Research Papers 
 กลุ่มท่ี 2 ผลงานวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 
 กลุ่มท่ี 3 ผลงานวจิยัสาขามนุษยศาสตร์ และสงัคมศาสตร์ 
 กลุ่มท่ี 4 ผลงานวจิยัสาขาวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี  
12.00-13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั  (อาคาร 40 ปี ชั้น 1)  
13.00-16.30 น. การน าเสนอผลงานวจิยั  (หอ้งยอ่ย)  
 กลุ่มท่ี 1 International Research Papers 
 กลุ่มท่ี 2 ผลงานวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 
 กลุ่มท่ี 3 ผลงานวจิยัสาขามนุษยศาสตร์ และสงัคมศาสตร์ 
 กลุ่มท่ี 4 ผลงานวจิยัสาขาวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี

 



 XII 

สารบัญบทความ 

หน้า 

กลุ่มที ่1 International Research Papers 
The Students’ Attitude toward the Four Square Writing Technique in Improving Their Writing Skills  
 Janpha Thadphoothon Dhurakij Pundit University……………………..…………………………………. 02 
A Behavioral Study of “Generation Y” Living in Bangkok With Regards to Music Consumption  
and Digital Media Path  
 Jita Wanitkanchai and Chutima Kedsadayurat Bangkok University……………………..……………… 14 
Attitudes toward English Learning of Thai Students Majoring in Japanese Language:  Based on the Survey  
Results of Sripatum University  
 Yasumasa MORI Sripatum University……………………………………………………………………….. 21 
An Analysis of Undergraduate Students’ Self-discipline in Beijing, China  
 Haihu Guo and Siwaporn Poopan Mahidol University…………………………………………………… 28 
The Effectiveness of Questioning Technique on students in the subject of BSC364 International Business,  
Sripatum International College  
 Papada Lyn Pitchayachananon and Usara Subhongsang Sripatum University………………….……. 35 
The Perception and Readiness of Thai SMEs for Business Transformation to Thailand 4.0  
 Anupong Avirutha and Kewalee Watphuangkaew Sripatum University………………………...……….. 45 
Fashion X Factors: The Valuable Approaches to a Collaboration  for Luxury Fashion Brands to  
Appeal to Young Customers  
 Pitikamol Nophaket Sripatum University ………………….………………………………………………… 56 
The Analysis of Online Marketing of the Small Tourism Business with the Policy on Green Tourism  
 Nichapat Fongsmut Daosook Bonyasarn Suwanchai Hounnaklang Aswin Sangpikul  
           Dhurakij Pundit University……………………………………………………………………………………… 64 
Improving Human’s Judgement Rationally in  Contemporary Society by Behavioral Finance 
 Takuji Takemoto University of Fukui……………………..…………………………………………….…….. 75 
The Influence of Customers’ Participation in Cause – Related Marketing Campaign, Their Information  
Processing, Self – Perceived Corporate Reputation, and Purchasing Decision: a Case Study of Apple inc.  
on (Product) Red Campaign in Bangkok Metropolitan  
 Chakrit Charnbanchee and Pacharaporn Kesaprakorn Bangkok University…………………….….….. 83 
An Analysis of Figurative Language Used in Mottos  
 Sritara   Rassamee and Dorota Domalewska Rangsit University…………………………………….……. 94 
Inelastic Foundation for Seismic Design of Buildings  
 Phaiboon Panyakapo Sripatum University……………………………………………………………..…….. 101 
Development of Centralized monitoring and automated notification system for IP network (SYSMON)   
 Sulijate Tantimayteevanich  and Chutima Beokhaimook Rangsit University………………….……….. 113 



 XIII 

สารบัญบทความ (ต่อ) 
 

หน้า 

กลุ่มที ่2 ผลงานวจัิยเพือ่พฒันาการเรียนการสอน 
ผลการเรียนรู้และผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนโดยใชบ้ทเรียนอีเลิร์นน่ิง 
ในรายวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ ส าหรับนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 1  
 ชาลิสา จิตบุญญาพินิจ และประสงค์ ปราณีตพลกรัง มหาวิทยาลยัศรีปทุม............................................. 123 
การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาการจดัการทางการตลาดของนกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั วทิยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัด์ิ จงัหวดัชุมพร 
 กิตติ  แก้วเขียว สุดาพร สาวม่วง และภิญรดา แก้วเขียว  
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ ……………… 132 
การใชไ้ลน์เพ่ือการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษของนกัศึกษา สาขาวชิาภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศรีปทุม  
 ถาวร ทิศทองค า และสุทธิชา เพชรวีระ มหาวิทยาลยัศรีปทุม................................................................ 141 
การพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษแบบจบัใจความดว้ยแผนท่ีความคิด  
 สุทธิชา เพชรวีระ และถาวร ทิศทองค า มหาวิทยาลยัศรีปทุม………………………………………………. 151 
การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนแบบ E-Learning วชิา ID291พ้ืนฐานการออกแบบตกแตง่ภายใน 1  
หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต    
 พงศพัศ บัวแก้ว มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย์………………………………………………………………… 161 
การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลสมัฤทธ์ิตอ่ผูเ้รียนดา้นออกแบบโดยใชรู้ปแบบการสอนท่ีแตกต่าง กรณีศึกษานกัศึกษา 
หลกัสูตรการออกแบบตกแต่งภายใน  
 รุ่งวิทย์  เทพบุตร ศรีดารา ติเพียร ธนิต จึงด ารงกิจ และสืบสาย แสงวชิระภิบาล   
           มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย์…………….……………………………………………………..……………….. 172 
การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณลกัษณะความเป็นมืออาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู 
ในสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  
 ชยานิษฐ์  รังสิโชติพัฒน์ และสุพรรณี สมานญาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม............................................... 181 
แนวทางการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดบัประถมศึกษาท่ีใชห้ลกัสูตรท่ีเนน้การสอนดว้ยภาษาองักฤษท่ีมี
ประสิทธิผล 
 จิตนิภา สว่างแจ้ง และสิรินธร สินจินดาวงศ์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม......................................................... 192 
ผลของความรู้และเจตคติของบุคลากรท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาของ
วทิยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนในเครือไทย-เทค  
 นงลกัษณ์ ตระกูลวงศ์ และสุบิน  ยรุะรัช มหาวิทยาลยัศรีปทุม................................................................ 202 
กลยทุธ์การบริหารจดัการการจดักิจกรรมน าความรู้สู่สงัคมร่วมกนัระหวา่ง ชุมชนของกลุ่มวทิยาลยั 
ในเครือไทย-เทค  
 จุฑารัตน์ แสงลอย และสิรินธร สินจินดาวงศ์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม......................................................... 212 
 



 XIV 

สารบัญบทความ (ต่อ) 
หน้า 

การศึกษาความแตกต่างของเจนเนอเรชัน่ท่ีมีต่อสมรรถนะการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา  
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จ.ปทุมธานี เขต 2  
 เขมมิรินทร์ ทุมลา และวราภรณ์  ไทยมา  มหาวิทยาลยัศรีปทุม……………….…………………………… 224 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะของโรงเรียนในสงักดัส านกังาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 
 พรพรรณ ประทุมชัย และวราภรณ์  ไทยมา  มหาวิทยาลยัศรีปทุม............................................................ 235 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าทางวชิาการกบัการบริหารจดัการการเรียนการสอนภาษาจีนของ 
โรงเรียนเอกชนท่ีเนน้การสอนภาษาจีนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
 ดลทิตยา รัตนสาขา และสิรินธร สินจินดาวงศ์  มหาวิทยาลยัศรีปทุม……………….…………..………….. 248 
การศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาตามนโยบาย “คืนครูสู่หอ้งเรียน” ของโรงเรียน สงักดัส านกังานเขต 
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 4  
 ศุภพงศ์ มงคลกลุ และสุบิน ยรุะรัช มหาวิทยาลยัศรีปทุม....................................................................... 258 
เหตจูุงใจการเลือกศึกษาต่อระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงของนกัศึกษากลุ่มวทิยาลยัในเครือไทย-เทค  
 เอือ้มพร ชุ่มสีดา และสุพรรณี สมานญาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม…………………………………………….. 268 
 

กลุ่มที ่3 ผลงานวจัิยสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
การเปรียบเทียบตวัแปรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการใหบุ้ตรหลานศึกษาต่อในระดบัอาชีวศึกษา 
กรณีศึกษาอาชีวศึกษาในเขตจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
 อลิษา ธีราลาภ และสุรชัย สุขสกุลชัย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี…………………….. 280 
การวเิคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นของบทบาทผูบ้ริหารโรงเรียนน าร่องตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพ่ิมความรู้"  
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา กรุงเทพมหานคร  
 สะนิ แกละมงคล และสุบิน ยรุะรัช มหาวิทยาลยัศรีปทุม..................................................................... 291 
ความคาดหวงัของนกัเรียนจีนในเมืองคุนหมิงในการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีในประเทศไทย  
 Xiao Shanshan และสุบิน ยรุะรัช มหาวิทยาลยัศรีปทุม............................................................................ 302 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งการประกนัคุณภาพและการขบัเคล่ือนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนในโรงเรียน 
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1  
 สุประวีณ์ ทิพย์โพธ์ิ และสุบิน ยรุะรัช มหาวิทยาลยัศรีปทุม.................................................................. 312 
การศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความเป็นผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผลโรงเรียน สงักดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  
 ดษุฎี นาเสง่ียม และสิรินธร สินจินดาวงศ์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม............................................................... 323 
การศึกษาความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการใหบ้ริการทางการศึกษาของโรงเรียนในศูนยเ์ครือข่าย 
หนองเรือภูเมง็สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5  
 ปฏิพัทธ์ หีบแก้ว และสาลินี มีเจริญ มหาวิทยาลยัศรีปทุม....................................................................... 332 

 



 XV 

สารบัญบทความ (ต่อ) 
 

หน้า 
การศึกษาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารในศตวรรษท่ี  21 โรงเรียนเอกชน จงัหวดัขอนแก่น เขต 1  
 กัญจน์ณัฏฐ์ พรหมมินทร์ และสาลินี มีเจริญ มหาวิทยาลยัศรีปทุม......................................................... 341 
การศึกษาสภาพการบริหารจดัการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาสงัฆมณฑลอุดรธานี  
 นงพงา ไชยดวง และสุภัทร พันธ์พัฒนกลุ มหาวิทยาลยัศรีปทุม............................................................. 350 
การศึกษาสภาพการบริหารโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนในเครือมหาไถ่ สงัฆมณฑลอุดรธานี  
 จักรกริช กานุมาร และสาลินี มีเจริญ มหาวิทยาลยัศรีปทุม...................................................................... 359 
ภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิผล ของผูบ้ริหารโรงเรียนสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี  
 ธีรพงษ์ ชูนาค และสิรินธร สินจินดาวงศ์  มหาวิทยาลยัศรีปทุม............................................................... 370 
แรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
 วิลาสินี มลุตรี และสุภัทร พันธ์พัฒนกลุ มหาวิทยาลยัศรีปทุม................................................................. 379 
ปัญหาและแนวทางพฒันาการบริหารงานงบประมาณโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาในเครือสงัฆมณฑลอุดรธานี  
 กันตินันท์ แสนท านา และสาลินี มีเจริญ มหาวิทยาลยัศรีปทุม.................................................................. 390 
การศึกษาสภาพการบริหารจดัการเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาในเครือสงัฆมณฑลอุดรธานี  
 พงษ์พันธ์ ม่วงมีรส และสุภัทร พันธ์พัฒนกลุ มหาวิทยาลยัศรีปทุม......................................................... 400 
บทบาทของผูบ้ริหาร ครู และขนาดของโรงเรียนท่ีมีผลต่อการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายใน 
ของโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25  
 นฤมล ศรีทน และสุภัทร พันธ์พฒันกลุ มหาวิทยาลยัศรีปทุม.................................................................... 410 
การศึกษาการบริหารงานวชิาการท่ีมุ่งเนน้คุณภาพของโรงเรียนประชานิเวศน ์  
 นงค์นุช วงศ์เหง้า และวราภรณ์ ไทยมา มหาวิทยาลยัศรีปทุม................................................................... 422 
การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25  
 ศุภรดา จันทร์โสดา และสุภัทร พันธ์พัฒนกลุ มหาวิทยาลยัศรีปทุม.......................................................... 436 
การศึกษาปัญหาและความตอ้งการพฒันาการบริหารงานโรงเรียนขนาดเลก็ ในศูนยพ์ฒันาคุณภาพการศึกษาท่ี 6  
สงักดัส านกัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  
 ศรเสน่ห์ ป้องสา และจักรพันธ์ุ จันทร์เจริญ มหาวิทยาลยัศรีปทุม ขอนแก่น............................................. 446 
ผลของเจเนอเรชัน่ท่ีมีต่อเจตคติกบัการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของครู 
สงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  
 วฒิุไกร ปิดตาฝ้าย และจักรพันธ์ุ จันทร์เจริญ มหาวิทยาลยัศรีปทุม ขอนแก่น........................................... 455 
แนวทางการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2  
 ชเนตตี ช านาญ และจักรพันธ์ุ จันทร์เจริญ มหาวิทยาลยัศรีปทุม ขอนแก่น................................................ 465 
กรณีศึกษากระบวนการคน้หาความรู้โดยใชซ้อฟตแ์วร์เหมืองขอ้มลู  
 ปราลี มณีรัตน์ วลีพร จิตรพงษ์ และนันทพร เศรษฐทัตต์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม......................................... 475 



 XVI 

สารบัญบทความ (ต่อ) 
 

หน้า 
แนวทางการบริหารจดัการเพ่ือแกไ้ขปัญหาครูสอนไม่ตรงวชิาเอกในโรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายมิตรสมัพนัธ์  
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  
 จิรภา พระยอม และจักรพันธ์ุ จันทร์เจริญ มหาวิทยาลยัศรีปทุม ขอนแก่น.............................................. 485 
การวเิคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาการบริหารงานวชิาการ โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 26  
 ดารารัตน์ สีหาบุญจันทร์ และจักรพันธ์ุ จันทร์เจริญ มหาวิทยาลยัศรีปทุม ขอนแก่น.............................. 495 
การสงัเคราะห์การจดัการศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกบาลีในประเทศไทยในอนาคต  
 พระมหาพรพล ม่วงสาว และสุบิน ยรุะรัช มหาวิทยาลยัศรีปทุม............................................................ 505 
การศึกษาการประกนัคุณภาพการศึกษาของวทิยาลยัอาชีวศึกษากลุ่มสถานศึกษาภาคกลางท่ีผา่นการประเมิน 
คุณภาพภายนอกในระดบัดีมาก  
 สายพิณ จ าเดิม และวราภรณ์ ไทยมา มหาวิทยาลยัศรีปทุม..................................................................... 512 
ภาวะการเปล่ียนแปลงแบบใฝ่บริการของผูบ้ริหารสถานศึกษาสงักดักรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
 โกศล พิมพ์วงศ์ และสุพรรณี สมานญาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม............................................................... 523 
กลยทุธ์การน านโยบายทางวชิาการสู่การปฏิบติัของผูบ้ริหารวทิยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนในเครือไทย-เทค  
 เยาวลกัษณ์ เพง็อ่ิม และวราภรณ์ ไทยมา มหาวิทยาลยัศรีปทุม............................................................... 533 
เหตผุลในการตดัสินใจเขา้ศึกษาตอ่วทิยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนขอนแก่นเขต 1 ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชีพ ชั้นปีท่ี 1  
 ประสิทธ์ิ แสงอรุณ และสุภัทร พันธ์พัฒนกลุ มหาวิทยาลยัศรีปทุม........................................................ 545 
ศึกษาระดบัความพึงพอใจในการจดักิจกรรมนอกหลกัสูตรของวทิยาลยัเทคโนโลยไีทยบริหารธุรกิจขอนแก่น 
 วฒิุศักด์ิ ศรีทับ และสาลินี มีเจริญ มหาวิทยาลยัศรีปทุม.......................................................................... 553 
การศึกษาสภาพการปฏิบติังานตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชีพครูของครูโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา 
ในเครือสงัฆมณฑลอุดรธานี  
 รมย์นลินญ ศรีหามาตย์ และสุภัทร พันธ์พัฒนกลุ มหาวิทยาลยัศรีปทุม................................................. 563 
แนวทางการพฒันาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัขอนแก่น    
 ปราณประภัสสร จันทร์มหา และสาลินี มีเจริญ มหาวิทยาลยัศรีปทุม................................................... 573 
การผลิตบณัฑิตเพ่ือเขา้สู่ธุรกิจเรือส าราญในโลกยคุ AEC  
 ยพุวรรณ นังคลาภิวฒัน์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม........................................................................................ 584 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นคุณลกัษณะ พฤติกรรมการเปิดรับส่ือ ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 
เฉลิมกาญจนาเพชรบูรณ์และการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อของนกัเรียนโรงเรียนในเขตจงัหวดัเพชรบูรณ์  
 พรรัมภา พรรณลึก และพัชราภรณ์ เกษะประกร มหาวิทยาลยักรุงเทพ.................................................. 593 
การพฒันารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ 
ของนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนแบบเรียนร่วม  
 กลุรภัส เทียมทิพร สุทธิกร แก้วทอง และสุภกิจ วิริยะกิจ มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์………….…. 603 



 XVII 

สารบัญบทความ (ต่อ) 
หน้า 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์ประดบัยนตผ์า่น Facebook Fanpage 
 ศรนารายณ์ โพธ์ิจันทร์ และธนชาติ จันทร์เวโรจน์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม............................................. 613 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบรรยากาศองคก์ารและประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร  
กรณีศึกษา ส านกัป้องกนั ปราบปราม และควบคุมไฟป่า  (กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช)  
 พิสิษฐ์ ศรีสุจริต นิลบุล  ศิวบวรวฒันา และประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ มหาวิทยาลยัศรีปทุม………………. 623 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะของงานกบัความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์าร  
กรณีศึกษา บริษทั ไนซ์ แอพพาเรล จ ากดั  
 อัจฉรียา อ่อนศรี นิลบุล ศิวบวรวฒันา และประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ มหาวิทยาลยัศรีปทุม………………. 632 
คุณภาพชีวติในการท างานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานใน บริษทั อิมเมจ โลโก ้จ ากดั  
 นาจรีย์ ทองวนิช และนิลบุล ศิวบวรวฒันา มหาวิทยาลยัศรีปทุม………………………………………… 639 
ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่วายท่ีปฏิบติังาน 
ภาคธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภคในประเทศไทย  
 กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกลุ มหาวิทยาลยัศรีปทุม........................................................................................ 648 
การศึกษาการธ ารงรักษาพนกังานในบริษทั เอบีพี คาเฟ ( ประเทศไทย ) จ ากดั  
 ชาคริต สินเยน็ ประพนัธ์ ชัยกิจอุราใจ และชิดใจ วรพงษ์ วงษ์วฒิุพงษ์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม…….…….. 658 
การศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานในบริษทั ไนทแ์ฟรงค ์ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย)  
 ชาญณรงค์ หวงัเจริญ ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ และธีรวิทย์ กลางสุพรรณ์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม............... 668  
การศึกษาความผกูพนัของพนกังาน ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)  
 อ าภาพร เสวิสิทธ์ิ ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ และพีระพงษ์ กิติเวชโภคาวฒัน์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม............ 679  
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากร  
กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 เบญจพร กล่ินสีงาม และประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ มหาวิทยาลยัศรีปทุม..................................................... 688        
ความสมัพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมองคก์ารกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัปิโตรเลียม 
แห่งหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 วิไลวรรณ  บ้านกรด ประพันธ์  ชัยกิจอุราใจ และพีระพงษ์ กิติเวชโภคาวฒัน์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม....... 699        
ความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตในการท างานกบัความผกูพนัตอ่องคก์ารของบุคลากร บริษทั ไทยศรีทอง จ ากดั 
 ชนิษฐา ชนะกลุ ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ และชิดใจ วรพงษ์ วงษ์วฒิุพงษ์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม………… 709 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลการปฏิบติังานของบุคลากรท่ีปฏิบติังานในสายการบินไทยแอร์เอเซีย  
 ธนกร ณรงค์วานิช มหาวิทยาลยัศรีปทุม................................................................................................. 721 
แนวโนม้การขยายตวัของคลินิกเวชกรรมความงามไทยในอาเซียน  
 กนกรัชต์ ระย้า มหาวิทยาลยัศรีปทุม....................................................................................................... 732 
ปัจจยัท่ีมีผลการใชบ้ริการซ ้ าของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการคลินิกเสริมความงามในเขตอ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี  
 วิภาทิพย์ ภัทรวตัน์เชาว์เจริญ และเรืองเดช เร่งเพียร มหาวิทยาลยัราชภัฎวไลยอลงกรณ์  
           ในพระบรมราชูปถมัภ์............................................................................................................................... 740 



 XVIII 

สารบัญบทความ (ต่อ) 
 

หน้า 
คุณภาพชีวติการท างานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรโรงงานผลิตอาหารแห่งหน่ึง 
ในจงัหวดันครราชสีมา     
 ปิยมาภรณ์ กู้กิตติไมตรี และประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ มหาวิทยาลยัศรีปทุม................................................ 750 
อิทธิพลของกระบวนการส่ือสารในเครือข่ายสงัคมออนไลนท่ี์มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านอาหาร 
ในจงัหวดันครศรีธรรมราช  
 กิรฐากร บุญรอด และธนกฤต ยอดอุดม มหาวิทยาราชภัฏนครศรีธรรมราช............................................ 760 
ความสามารถในการช าระหน้ี และประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรผูเ้ขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ีเกษตรกร 
รายยอ่ยระหวา่งปี พ.ศ. 2554-2557  
 ณคุณ ธรณีนิติญาณ มหาวิทยาลยัศรีปทุม................................................................................................ 770 
การจดัการโลจิสติกส์ดา้นการท่องเท่ียวในจงัหวดันครศรีธรรมราช  
 มนทิรา สังข์ทอง มหาวิทยาลยัราชภัฏนครศรีธรรมราช.......................................................................... 780 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจปลูกปาลม์น ้ ามนัของเกษตรกรในอ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชุมพร  
 บุญฤทธ์ิ มีอินทร์ และสมยศ ติรนวฒันานันท์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ............................................................................................................... 791 
กลยทุธ์การตลาดบริการสินเช่ือจ าน าเล่มทะเบียนรถยนตท่ี์ส่งผลตอ่พฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการของลูกคา้ของ
สถาบนัการเงินในจงัหวดัชุมพร  
 อิสรพงศ์ จันทร์ณรงค์ และสมยศ ติรนวฒันานันท์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
 ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ.............................................................................................. 801 
การปรับเปล่ียนรูปแบบวธีิการน าเสนอตราสินคา้แฟชัน่เพ่ือตอบสนองกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
กลุ่มเจเนอเรชัน่วาย (Generation Y) ในยคุดิจิตอล  
 ชนกนันท์ มกุดาพงศธร มหาวิทยาลยัศรีปทุม........................................................................................ 811 
การตดัสินใจซ้ือประกนัภยัพืชผลของเกษตรกรผูป้ลูกขา้วนาปี  
 วิภาวี ฐิตินันทพันธ์ุ และอิสริยา บุญญะศิริ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์.................................................... 820 
โมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตคุวามภกัดีของลูกคา้ต่อผลิตภณัฑอ์าหารเสริม กรณีศึกษา: ผูบ้ริโภคร้านวตัสนั 
 หา้งเทสโกโ้ลตสั จงัหวดัสงขลา  
 อชิรญา สีแก้ว อริสรา ทิพย์รักษ์ และอนุวตั สงสม มหาวิทยาลยัทักษิณ.................................................. 827 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบรรยากาศองคก์ารกบัความเป็นสมาชิกท่ีดีในองคก์าร กรณีศึกษา บริษทัผูใ้หบ้ริการอาหาร 
 สุธีรา แก้วพิจิตร และประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ มหาวิทยาลยัศรีปทุม.......................................................... 837 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งสมรรถนะหลกัและประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน 
บริษทั กสัโต ้รับเบอร์ วูด๊ดีไซน์ จ ากดั  
 ประจัญพล วงษ์ดนตรี นิลบุล ศิวบวรวฒันาและธีรวิทย์ กลางสุพรรณ์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม………….. 848 
การพฒันาศกัยภาพโลจิสติกส์การท่องเท่ียวเชิงนิเวศฝ่ังอ่าวไทยจงัหวดันครศรีธรรมราช  
 ธิรนันท์ วฒันโยธิน และธรินี มณีศรี มหาวิทยาลยัศรีปทุม.................................................................... 857 



 XIX 

สารบัญบทความ (ต่อ) 
 

หน้า 
โมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่งส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด คุณภาพบริการ และคุณคา่ตราสินคา้ 
ของคลินิกเสริมความงามในอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา  
 กนกกาญจน์ สักโต พีรณัฐ เลิศชัยพัฒนกลุ และอนุวตั สงสม มหาวิทยาลยัทักษิณ.................................. 866 
แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานเทสโกโ้ลตสั  
 ลดัดาวรรณ ถาดทอง อรัญญา ดาหะมะ และโกมลมณี เกตตะพันธ์ มหาวิทยาลยัทักษิณ......................... 876 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัการส่ือสารการตลาดกบัพฤติกรรมการรับสาร
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางบนส่ือออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 วิไลภรณ์ จิรวฒันเศรษฐ์ พสิษฐ์ โสภณพงศพัฒน์ และขวญัใจ จริยาทัศน์กร 
 มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา............................................................................................................. 885 
การส ารวจสถานการณ์ของสถานประกอบการท่ีพกัอาศยัในพ้ืนท่ีสตัหีบ  
 ขนบพนัธ์ุ เอ่ียมโอภาส ภีรภัทร ภักคีรี อุษา บุญถือ และสายพิน สันทัด มหาวิทยาลยัรามค าแหง............. 895 
ความภกัดีของลูกคา้ในธุรกิจโรงแรม  
 เตือนใจ ศรีชะฏา มหาวิทยาลยัศรีปทุม.................................................................................................... 904 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งความเป็นมืออาชีพของทหารการเงินท่ีมีตอ่คุณภาพ รายงานการเงินของส่วนราชการ 
ในเขตกองทพัภาคท่ี 1  
 ศักรินทร์ ศาสตร์เสริม และประเวศ เพญ็วฒิุกลุ มหาวิทยาลยัศรีปทุม...................................................... 912 
รูปแบบและแนวทางในการจดัการหน้ีสินชุมชนบา้นค าไผ ่ต าบลหนองกงุ  
อ าเภอเมือง จงัหวดักาฬสินธ์ุ  
 โสภณ มลูหา และคณะ มหาวิทยาลยักาฬสินธ์ุ........................................................................................ 923                                                    
ความน่าเช่ือถือรายงานทางการเงินสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนืของธุรกิจ  
 กานต์พล ูทิค า และฐิตาภรณ์ สินจรูญศักด์ิ มหาวิทยาลยัศรีปทุม.............................................................. 935 
การตกแต่งบญัชี  
 กมลชนก สกลุเจริญ และฐิตาภรณ์ สินจรูญศักด์ิ มหาวิทยาลยัศรีปทุม.................................................... 944 
การเปิดเผยขอ้มูลทางบญัชีความรับผิดชอบต่อสงัคมเพ่ือความพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
 ครองรัตน์ อนุศาสนนันท์ และสุรีย์ โบษกรนัฏ มหาวิทยาลยัศรีปทุม...................................................... 954 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งอนัดบัความน่าเช่ือถือ  ขนาดของหุน้กู ้ หุน้กูท่ี้ผูอ้อกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนก าหนด  
กบัตน้ทุนของหน้ีสิน: กรณีศึกษาบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 ศิริพร หม่ืนหัสถ์ มหาวิทยาลยัราชภัฏนครศรีธรรมราช......................................................................... 965 
คุณภาพของงบการเงินภาครัฐกบัการแสดงความเห็นของผูส้อบบญัชีส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน  
 ประภาศรี จ าเนียรเวทย์ และกนกศักด์ิ สุขวฒันาสินิทธ์ิ มหาวิทยาลยัศรีปทุม......................................... 975 
การบญัชีส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืของธุรกิจ  
 กนกกร บริบูรณ์ และฐิตาภรณ์ สินจรูญศักด์ิ มหาวิทยาลยัศรีปทุม.......................................................... 985 
 



 XX 

สารบัญบทความ (ต่อ) 
หน้า 

ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการพฒันาสมรรถนะในการปฏิบติังานของขา้ราชการทหารเหล่าการเงิน  
ในสงักดักองทพัภาคท่ี 2  
 ณัฐณิชา ป่ินสันเทียะ และวรกร แช่มเมืองปัก มหาวิทยาลยัศรีปทุม........................................................ 995 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิของงานตรวจสอบ ในมุมมองของนกัวชิาการตรวจเงินแผน่ดิน  
ส านกัตรวจสอบการเงินท่ี 1 – 20    
 วารุณี สิมมา และวรกร แช่มเมืองปัก มหาวิทยาลยัศรีปทุม...................................................................... 1006 
การประเมินสมรรถนะของผูว้างแผนภาษีธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
แห่งประเทศไทยเพ่ือน าไปใชใ้นการออกแบบหลกัสูตร  
 ประเวศ เพญ็วฒิุกลุ มหาวิทยาลยัศรีปทุม................................................................................................ 1017 
การยอมรับการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นเคร่ืองรับฝากเงินสดอตัโนมติั  
 ฟารีดา กาหม๊ะ มธุรส คงสาม และโกมลมณี เกตตะพันธ์ มหาวิทยาลยัทักษิณ....................................... 1029 
ธรรมาภิบาลทอ้งถ่ินกบัการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
 พรพิทักษ์ เห็มบาสัตย์ มหาวิทยาลยักาฬสินธ์ุ.......................................................................................... 1038 
การอยูร่่วมกนัของชุมชนชาวพทุธและมุสลิมในเขตพ้ืนท่ี อ าเภอเทพา อ าเภอสะบา้ยอ้ย อ าเภอนาทว ี 
และอ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา 
 วนิดา เหมือนจันทร์ พระครูปลดัไพรัช จนฺทสโร และพระนาทกร สุจิณฺโณ  
 มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั สงขลา................................................................................... 1047 
พลวตัการปรับตวัของพระภิกษุสงฆส์ามจงัหวดัชายแดนภาคใตย้คุปัจจุบนั  
 ประสิทธ์ิ รักนุ้ย นฤมล ประสิทธ์ิศร และพระครูโสภณคุณาทร  
 มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั สงขลา................................................................................... 1057 
การศึกษาวเิคราะห์เก่ียวกบัสุนทรียศาสตร์ของคานทแ์ละพทุธปฏิมาสมยัสุโขทยั  
 บุษกร ผาสุขฤทธ์ิ และวิทยา ศักยาภินันท์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์..................................................... 1067 
เม่ือการเท่ียวพระบาทสระบุรีนิราศไป : ขอ้สงัเกตเพ่ือต่อยอดไปสู่การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื  
 ศุภลกัษณ์ นาคกล า่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์......................................................................... 1077 
การทบทวนวรรณกรรมเร่ืองความเหล่ือมล ้าในบริบทเมืองศูนยก์ลาง  
 ฐิติวฒัน์ นงนุช ณัฐวฒิุ อัศวโกวิทวงศ์ ทนงศักด์ิ รัตนสุคนธ์ และธีรบูลย์ ฉลองมณีรัตน์ 
           มหาวิทยาลยัศรีปทุม................................................................................................................................ 1087 
ปัจจยัทางภูมิศาสตร์ท่ีส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ กรณีศึกษา เสมด็นางชี จงัหวดัพงังา  
 อรวรรณ เหมือนภักตร์ และสันติธร ภูริภักดี มหาวิทยาลยัพะเยา........................................................... 1094 
แนวทางการจดัการการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของชุมชนบา้นวงัหมอ้ จงัหวดัล าปาง 
 โอปอล์ รังสิมนัตชุาติ ทิพาพร โพธ์ิศรี และภาณุรังษี เดือนโฮ้ง มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ์………… 1104 
การส่งเสริมการใชอ้นุญาโตตุลาการในการระงบัขอ้พิพาททางธุรกิจเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขนัของประเทศไทยเม่ือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 นิสิต อินทมาโน มหาวิทยาลยัศรีปทุม.................................................................................................. 1114 



 XXI 

สารบัญบทความ (ต่อ) 
 

หน้า 
โมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุจราจรจากการขบัข่ีรถจกัรยานยนตข์อง 
นกัศึกษาระดบัปริญญตรี  
 ณัฐศธรรม์ ฉัตรทันต์ พูลพงศ์ สุขสว่าง และกนก พานทอง มหาวิทยาลยับูรพา...................................... 1124 
การขบัเคล่ือนงานสถาปัตยกรรมเพ่ือคนพิการและผูสู้งอายดุว้ยกระบวนการฟ้ืนฟสูมรรถภาพคนพิการ 
โดยชุมชนเป็นฐาน กรณีศึกษา อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย  
 กนกวรรณ อุสันโน ณฤทัย  เรียงเครือ และชานนท์ วาสิงหน มหาวิทยาลยัศรีปทุม................................ 1132 
การประเมินสภาพแวดลอ้มหลงัการใชง้านอาคาร: กรณีศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
 ณัฐฐา สววิบูลย์ จรรยา ผลประเสริฐ และศตคุณ โฆษะวินทะ มหาวิทยาลยัศรีปทุม…………..………… 1144 
การรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือผิวขาวทางเฟซบุก๊ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  
 เบญจวรรณ เปรมเดช และธนชาติ จันทร์เวโรจน์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม.................................................. 1154 
พฤติกรรมและความพึงพอใจต่อการสร้างสรรคง์านโฆษณาของผูช้มโฆษณาเพ่ือการสร้างสรรคง์านโฆษณา 
ในส่ือ YouTube กรณีศึกษาโฆษณาประเภทประกนัชีวติ  
 นนทภรณ์ บุญจึงเจริญรัตน์ และธนชาติ จันทร์เวโรจน์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม........................................ 1164 
การพฒันากระบวนการเรียนรู้การวเิคราะห์และตีความเพื่องานศิลปะการแสดง กรณีศึกษาภาพยนตร์ 
เร่ือง Train to Busan  
 พลฤทธ์ิ สมทุรกลิน มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย์..................................................................................... 1175 
เม่ือชีวติแขวนไวบ้นเรตติ้ง  
 ชาญวิทย พรหมพิทักษ์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม.......................................................................................... 1185 
การพฒันากระบวนการเขา้ใจความสามารถทางการเรียนรู้ของตนเองในกลุ่มนกัศึกษาสาขาศิลปะการแสดง 
ประยกุต ์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ดว้ยเทคนิค Dominant Factor และ สุนทรียสนทนา 
 ธนพงษ์ ผลาขจรศักด์ิ มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย์................................................................................... 1194 
การศึกษาวเิคราะห์การรับรู้ส่ือโฆษณาออนไลน์ผา่นทาง Facebook  
 จุฑามาศ ทองทวี และทฤษฎี สงค์แดง มหาวิทยาลยัทักษิณ.................................................................... 1206 
การส ารวจและวเิคราะห์บทบาทและเสรีภาพของส่ือมวลชนไทยช่วงเวลา 2558-2559  
 อรอนงค์ เดชมณี มหาวิทยาลยัศรีปทุม.................................................................................................... 1214 
การท าการตลาดสินคา้แฟชัน่บนพ้ืนท่ีดิจิทลัส าหรับผูป้ระกอบการสินคา้แฟชัน่  
 สุระเกียรติ รัตนอ านวยศิริ มหาวิทยาลยัศรีปทุม..................................................................................... 1224 
การจดัท าเอกสารใบสัง่งานการวาดแบบเพ่ือลงรายละเอียดเส้ือผา้ส าหรับใชใ้นธุรกิจเส้ือผา้ขนาดเลก็  
 ปรมตัถ์ ไชยยงยศ มหาวิทยาลยัศรีปทุม.................................................................................................. 1233 
การออกแบบและพฒันาสินคา้แฟชัน่อยา่งสร้างสรรคจ์ากภูมิปัญญาไทย  
 สุพัจนา ล่ิมวงศ์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม..................................................................................................... 1242 
การเขา้ใจและเขา้ถึงผูบ้ริโภคยคุ 4.0 เพื่อความส าเร็จของแบรนด ์  
 วรรณี งามขจรกลุกิจ มหาวิทยาลยัศรีปทุม............................................................................................. 1251 



 XXII 

สารบัญบทความ (ต่อ) 
 

หน้า 

กลุ่มที ่4 ผลงานวจัิยสาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การเปรียบเทียบผลของการออกแบบอาคารรับแรงแผน่ดินไหวท่ีมีความไม่สม ่าเสมอในแนวราบและแนวด่ิง 
ระหวา่งวธีิแรงสถิตเทียบเท่า กบัวธีิสเปคตรัมการตอบสนอง และ วธีิประวติัเวลา  
 ฉัตร สุจินดา ศุภชาติ  จึงแสงสถิตย์พร และพัศพงศ์ วิจิตรพงษ์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม…………..……….. 1258 
การเปรียบเทียบขอ้ก าหนดในมาตรฐานออกแบบคอนกรีตเสริมเหลก็ ACI318 และ BS8110  
และผลการออกแบบ ส าหรับรับแรงดดั  
 ฉัตร สุจินดา มหาวิทยาลยัศรีปทุม.......................................................................................................... 1266 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความล่าชา้งานปรับปรุง ถนน ตรอก ซอย ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  
 รัณภัฏ มัง่ค่ัง และนคร สุริยานนท์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตอเุทนถวาย… 1275 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความล่าชา้โครงการก่อสร้างถนน เทศบาลนครนครปฐม จงัหวดันครปฐม  
 ราชันย์ ไตรวิชชานันท์ และนคร สุริยานนท์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก  
 วิทยาเขตอเุทนถวาย................................................................................................................................ 1286 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งผลทดสอบ Dynamic Cone Penetration กบัคา่ Unsoaked CBR ของวสัดุชั้นรองพ้ืน 
ทางระดบั E ท่ีบดอดัดา้นเปียก  
 ชัชวาลย์ พูนลาภพานิช มหาวิทยาลยัศรีปทุม.......................................................................................... 1296 
โปรแกรมจ าลองการฝึกปฏิบติัจดัล าดบับสัสถานีไฟฟ้ายอ่ยแบบเช่ือมต่อกบัผูใ้ชท้างภาพ  
 พศวีร์ ศรีโหมด เพชร นันทิวฒันา วิชชากร เฮงศรีธวชั ธนภัทร พรหมวฒันภักดี และวินสันต์ สิลสมบัติ     
           มหาวิทยาลยัศรีปทุม............................................................................................................................... 1306 
การลดเวลาความสูญเปล่าจากการประยกุตก์ารหาเวลามาตรฐานการเตรียมการท างานเคร่ืองปรับผิวลูกรีด 
ระบบตวัน าไฟฟ้า  
 พัฒนพงศ์ อริยสิทธ์ิ และอิสระ ชมภูวรณ์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม.............................................................. 1315 
การศึกษาการลดกระแสฮาร์มอนิกของเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า  
 สุเทพ สัญใจ และนิมิต บุญภิรมย์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม.......................................................................... 1325 
อินเทอร์เน็ตออฟติงส์เพื่อประหยดัพลงังานของหลอดไฟแอลอีดี  
 ดนุภัทร พานวงศ์ ธนวฒัน์ สมบูรณ์ ผิน ฉัตรแก้วมณี และสุรชัย ทองแก้ว มหาวิทยาลยัศรีปทุม............ 1334 
ศึกษาการปรับแต่งค่าพีไอดี ในชุดฝึกระบบควบคุม CE 105 Coupled Tanks  
 สุพรพิศ ณ พิบูลย์ มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์.......................................................................... 1346 
การประยกุตก์ารบ าบดัน ้ าเสียดว้ยวงจรชอปเปอร์ไฟฟ้ากระแสตรง  
 สัญญา คูณขาว อภิชฏา ทองรักษ์ สุรพล จันทร และเอกชัย ดีศิริ มหาวิทยาลยัศรีปทุม........................... 1356 
ดชันีความวกิฤตท่ีมุ่งเนน้ผูใ้ชไ้ฟของอุปกรณ์จ าหน่ายไฟฟ้าส าหรับการวางแผนบ ารุงรักษา  
 โสภิตา ศรีโสภา และดลุย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์......................................... 1367 
การพฒันาระบบบริหารจดัการพลงังานในภาคขนส่ง  
 ชลธิศ เอ่ียมวรวฒิุกลุ ชวลิต  มณีศรี ธรินี มณีศรี และกิตติกลุ ปุณศรี มหาวิทยาลยัศรีปทุม.................... 1378 



 XXIII 

 

สารบัญบทความ (ต่อ) 
หน้า 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งเช้ือแบคทีเรียพอร์ไฟโรโมเเนส จิงจิวาลิสและการคลอดท่ีผิดปกติ  
 อรรถพล ปัญญาภู ปิยะนุช เพ่ิมพานิช และสุพัตรา แสงอินทร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่…………………. 1389 
การด ารงอยูข่องการแพทยพ้ื์นบา้นจงัหวดัปทุมธานี  
 ณมานพ แก้วกล้า ภาวิณี เส็งสันต์ และธเนศ พงศ์ธีรัตน์ มหาวิทยาลยัรังสิต........................................... 1399 
เตียงลมอจัฉริยะเพ่ือลดการเกิดโรคแผลกดทบั  
 วชิรา กันหนองขาม ศรินภัสร์ จุลเชาวน์ ไพวรรณ มะละ จิโรจน์ จริตควร และสุรชัย ทองแก้ว 
            มหาวิทยาลยัศรีปทุม................................................................................................................................ 1407 
อินเตอร์เน็ตในทุกสรรพส่ิงส าหรับระบบบนัทึกการด้ินของทารกในครรภ ์  
 นิพิชญ์ นิธิสุภา  เมธัส ชูจิตอธิคม ประภาพร โปธาค า นิมิตร ทักษวิทยาพงศ์ และผิน ฉัตรแก้วมณี 
           มหาวิทยาลยัศรีปทุม................................................................................................................................. 1417 
การวเิคราะห์ความอบัช้ืนเพ่ือเปล่ียนการใชง้านของผา้ออ้มส าเร็จรูปส าหรับผูสู้งอาย ุ  
 ณัฐชากร ค ายอด  ปริญญา แสนจันทร์ มนัสนันท์ หร่ังยิม้ สุรชัย ทองแก้ว และนิมิตร ทักษวิทยาพงศ์ 
 มหาวิทยาลยัศรีปทุม............................................................................................................................... 1428 
การพฒันาออนโทโลจีวธีิออกก าลงักายบนฐานเกณฑม์าตราฐานสมรรถภาพร่างกายของประชากรไทย 
เพื่อผูสู้งอาย ุ  
 อานนท์ จันทร์เกษม และเทพฤทธ์ิ บัณฑิตวฒันาวงศ์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม............................................ 1438 
การศึกษาวเิคราะห์สมุนไพร ในคมัภีร์สรรพลกัษณสรรพคุณ แลมหาพิกดั  
 ทัพพ์เทพ ทิพยเจริญธัม สุวีรวรรณ ลิม้สุวรรณ กังวล คัชชิมา และประวิทย์ อัครเสรีนนท์ 
 มหาวิทยาลยัมหิดล................................................................................................................................... 1448 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งธาตุเจา้เรือนทางการแพทยแ์ผนไทยกบัผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูง  
 ผ่องพิมล ดาศรี เพญ็จันทร์  เชอร์เรอร์ สุวีรวรรณ   ลิม้สุวรรณ อรอุษา ธรรมเสริมสร้าง และแม้นมาศ  วรรณภูมิ 
 มหาวิทยาลยัมหิดล.................................................................................................................................. 1459 
การประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ในปัญหาการจดัเสน้ทางเดินรถขนส่ง  
กรณีศึกษา ผูผ้ลิต และกระจายสินคา้อุปโภคบริโภค  
 ค านวณจัด ราชรองเมือง และพีรธรัชต์ อิฐรัตนโชค มหาวิทยาลยัศรีปทุม.............................................. 1468 
การพฒันาบริการซอฟตแ์วร์คลาวดส์ าหรับการบริหารจดัการร้านขายอาหารสตัว:์ กรณีศึกษาร้านอูด๊ด้ีเพท็ช็อป 
 นภสร อยู่เจริญ และเทพฤทธ์ิ บัณฑิตวฒันาวงศ์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม.................................................... 1478 
บริการคลาวดเ์พื่อการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานส าหรับธนาคารแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน)  
 เยาวมาลย์  กองชา และเทพฤทธ์ิ บัณฑิตวฒันาวงศ์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม............................................... 1489 
ระบบสนบัสนุนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศบนฐานบริการซอฟตแ์วร์คลาวดแ์ละฐานขอ้มูลการจดัการโครงแบบ: 
กรณีศึกษาบริษทั ยบิอินซอย จ ากดั   
 จิรภัทร สุขชูศรี และเทพฤทธ์ิ บัณฑิตวฒันาวงศ์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม.................................................... 1499 
 



 XXIV 

สารบัญบทความ (ต่อ) 
 

หน้า 
การพฒันาเวบ็ไซตข์อ้มูลสารอาหารไทย  
 พนมธรรม อมรเลิศวิทย์ ชัยรัตน์ แหลมนาค และธรณินทร์ อินทรจักร มหาวิทยาลยัพายพั……………. 1510 
วเิคราะห์และออกแบบระบบจองคิวรูปแบบจดัก าหนดการล่วงหนา้บนคลาวด ์  
 สมพิศ แกว่นธัญกิจ และสุขสวสัดี ณัฏฐวฒิุสิทธ์ิ มหาวิทยาลยัศรีปทุม................................................... 1521 
บริการคลาวดเ์พื่อการบริหารจดัการระบบติดตามความคืบหนา้การก่อสร้างและการขายอสงัหาริมทรัพย:์  
กรณีศึกษาบริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน)  
 คมกริช พิสัตย์ และเทพฤทธ์ิ บัณฑิตวฒันาวงศ์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม..................................................... 1532 
การออกแบบเน้ือหาดิจิทลัไซเนจบนฐานโนเอสคิวแอลและการค านวณแบบคลาวด ์  
 ยืนยง นาเมืองรักษ์ และเทพฤทธ์ิ บัณฑิตวฒันาวงศ์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม.............................................. 1542 
ออนโทโลจีส าหรับการเทียบความรู้จากอาชีพสู่รายวชิาสาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปริญญาตรี  
 วารุณี บัวศรี และเทพฤทธ์ิ บัณฑิตวฒันาวงศ์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม....................................................... 1552 
การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะของซอฟตแ์วร์เคร่ืองคอมพิวเตอร์เสมือน: กรณีศึกษาวเีอม็แวร์เวร์ิคสเตชัน่ 
และเรดแฮทเวอร์ชวลไลเซชัน่  
 ศุภณัฏฐ์ เจริญเจริญชัย และเทพฤทธ์ิ บัณฑิตวฒันาวงศ์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม....................................... 1562 
การศึกษาความส าคญัของปัญหา ความตอ้งการจ าเป็น และสถานภาพการใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัของบุคลากร 
และนกัศึกษาเพ่ือเปล่ียนผา่นไปสู่การเป็นมหาวทิยาลยัราชภฏัดิจิทลั  
 สุนิษา คิดใจเดียว และประสงค์ ปราณีตพลกรัง มหาวิทยาลยัศรีปทุม.................................................... 1570 
การพฒันาระบบรายช่ือก าลงัพลเพ่ือบริการจดัการบญัชีผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ ในส านกังานปลดับญัชีกองทพับก 
 ภูวดล ข าปาน และสุรศักด์ิ มงัสิงห์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม........................................................................ 1581 
การวเิคราะห์เปรียบเทียบการระบุตวัตนโดยการใชล้กัษณะเฉพาะทางกายภาพของร่างกาย  
 อัจจิมา มณฑาพันธ์ุ มีแสน แก่นชูวงศ์ จารุวรรณ จารุชาติ และธันยนันท์ วงษ์สนธ์ิ  
 มหาวิทยาลยัศรีปทุม................................................................................................................................. 1592 
ระบบอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพส่ิงส าหรับควบคุมน ้ าในนาขา้ว  
 มานพ เกษประดิษฐ์ พิชัย แนวดี สุรชัย ทองแก้ว จิโรจน์ จริตควร และนิมิตร ทักษวิทยาพงศ์ 
 มหาวิทยาลยัศรีปทุม................................................................................................................................ 1602 
การพฒันาออนโทโลยสี าหรับธุรกิจขายภาพออนไลน์  
 คุณสุชานัน อ้นถาวร และสุรศักด์ิ มงัสิงห์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม.............................................................. 1613 
เกมฝึกทกัษะค าศพัทภ์าษาองักฤษ-ไทยเพ่ือมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน  
 สุทธิรักษ์ นาระถี และสุรศักด์ิ มงัสิงห์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม................................................................... 1623 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งขีดความสามารถหลกัและประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน  
บริษทั ทีคิวเอม็ อินชวัร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ากดั  
 ภัสส์ศา นวนขนาย และประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ มหาวิทยาลยัศรีปทุม..................................................... 1634 
 



 XXV 

สารบัญบทความ (ต่อ) 
 

หน้า 
การเปรียบเทียบขั้นตอนวธีิฮิวริสติกส์ส าหรับการจดัเสน้ทางยานพาหนะ กรณีศึกษา : ผูน้ าเขา้สินคา้จาก 
ประเทศญ่ีปุ่น  
 จุลเทพ ไชยเสนา และธรินี มณีศรี มหาวิทยาลยัศรีปทุม........................................................................ 1642 
การลดตน้ทุนภาชนะบรรจุภณัฑข์องเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลด์ว้ยเทคนิค ECRS 
 วรพล วงัฆนานนท์ และอิษฎา ปัญญาจันทร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม......................................................... 1650 
การตดัสินใจคดัเลือกผูจ้ดัหาวตัถดิุบในอุตสาหกรรมผูผ้ลิตช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์โดยใชเ้ทคนิคการวเิคราะห์ 
เชิงล าดบัชั้น  
 วรพล วงัฆนานนท์ และปัทมภรณ์ แสงสว่าง มหาวิทยาลยัศรีปทุม....................................................... 1660 
โมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ การส่ือสารความรับผิดชอบต่อสงัคม  
และคุณค่าตราสินคา้ตามมุมมองของผูบ้ริโภค กรณีศึกษา: สินคา้เฮา้ส์แบรนด ์ในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
 อนุวตั สงสม มหาวิทยาลยัทักษิณ............................................................................................................ 1667 
เทคนิคการระบุต าแหน่งภายในคลงัสินคา้ดว้ยแสงท่ีมองเห็น เพ่ือการประจุพลงังานไร้สายแก่รถฟอร์คลิฟท ์
พลงังานไฟฟ้า  
 ศศิธร กอเจริญ ธรินี มณีศรี เติมพงษ์ ศรีเทศ  เพชร นันทิวฒันา  และปรีชา กอเจริญ 
 มหาวิทยาลยัศรีปทุม............................................................................................................................... 1676 
การวเิคราะห์ดชันีช้ีวดัตน้ทุนโลจิสติกส์ระดบัจุลภาค  
 ธรินี มณีศรี วนัวิสา ด่วนตระกูลศิลป์ และอุทุมพร อยู่สุข มหาวิทยาลยัศรีปทุม.................................... 1687 
การปรับปรุงกระบวนการท างานในคลงัสินคา้ดว้ยเทคนิคการจ าลองสถานการณ์ กรณีศึกษา: ธุรกิจขนส่ 
งและกระจายสินคา้  
 ชุติพงศ์ อินทศร ธรินี  มณีศรี ชวลิต  มณีศรี และนิตยา  เมืองน้อย  มหาวิทยาลยัศรีปทุม...................... 1697 
การคาดการณ์ความตอ้งการใชพ้ลงังานระดบัผูใ้ชใ้นภาคขนส่งทางบกของประเทศไทย  
 เผชิญ จันทร์สา และโอภาส โกมลวฒันาพาณิชย์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม................................................... 1707 
การพฒันาการออกแบบและกระบวนการออกแบบบรรจุภณัฑ ์ส าหรับขา้วเจ๊กเชย เสาไห ้จ.สระบุรี  
 ณธกร อุไรรัตน์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย์.......................................................................................... 1718 
วเิคราะห์และออกแบบตวัช้ีวดัความเป็นสมาร์ทคอมมิวนิต้ีของประเทศไทย  
 สุขสวสัดี ณัฏฐวฒิุสิทธ์ิ ธนา สุขวารี และฐิตาภรณ์ สินจรูญศักด์ิ มหาวิทยาลยัศรีปทุม.......................... 1729 
การพฒันาแบบจ าลองฐานขอ้มูลการประเมินสมรรถนะบุคลากรขององคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้  
 จารุวรรณ โพธ์ิอินทร์ และเทพฤทธ์ิ บัณฑิตวฒันาวงศ์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม.......................................... 1739 
การเปรียบเทียบเคร่ืองมือส าหรับการวเิคราะห์ขอ้มูลบ๊ิกดาตา้  
 ทินภัทร บริรักษ์ ธนา สุขวารี วารุณี บัวศรี และกาญจนา หาญณรงค์ 
  มหาวิทยาลยัศรีปทุม.............................................................................................................................. 1749 
 
 



 XXVI 

สารบัญบทความ (ต่อ) 
 

หน้า 
การหาก าไรท่ีเหมาะสมในการผลิตผลิตภณัฑจ์ากน ้ ายางธรรมชาติดว้ยโปรแกรมเชิงเสน้  
กรณีศึกษา กลุ่มเกษตรกร จงัหวดันครศรีธรรมราช  
 พิพัฒน์พงศ์ เทพมณี และธรินี มณีศรี มหาวิทยาลยัศรีปทุม.................................................................... 1759 
 
 
 
 
 
 


	1
	2
	3
	001_Janpha ดร. จันทร์พา ทัดภูธร
	002_Jita Wanitkanchai
	003_Yasumasa MORI
	004_Haihu Guo
	005_Papada Lyn
	006_Dr. Anupong Avirutha
	007_Pitikamol คุณปิติกมล  นพเกตุ
	008_Nichapat   Fongsmut
	009_Takuji  Takemoto
	010_Chakrit Charnbanchee
	011_สีตลา รัศมี
	012_รศ.ดร.ไพบูลย์ ปัญญาคะโป
	013_Sulijate  Tantimayteevanich


