มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ
นสุนันทา เปนสถาบันการศึกษาที่พรอมขับเคลื่อนสู$ความสํ
มสําเร
เร็จในงานดานวิชาการ
จึงไดเล็งเห็นว$าการพัฒนางานวิจัยควบ
ควบคู$ไปกับการจัดการความรูผ$านระบบการเรียนการสอนท
รสอนทั้งในชั้นเรียนและนอก
ชั้นเรียน เปนรากฐานที่สําคัญของการน
งการนําองค3ความรูทางวิชาการไปสู$การประยุกต3ใช เพื่อการพัฒนาชุมชนทองถิ่นบน
พื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี
เพียง และพรอมต$อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดัับชุมชน
ช ทองถิ่น และระดับ
ภูมิภาค ดวยการเผยแพร$และถ$ายทอดผลงานวิ
ยทอด
จัยเปนภารกิจหนึ่งของงานบริหารการวิวิจัยภายใตยุ
ภา
ทธศาสตร3ดาน
ความเปนเลิศดานงานวิจัย
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดเห็นถึงความสําคัญดังกล$$าวจึงไดการประชุมวิชาการ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครัรั้งที่ ๓ “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2019” ร$วมกัับเคร
เครือข$ายภายนอกทั้งของ
ภาครัฐบาลและเอกชนพรอมขับเคลื่อนนสู$ความสําเร็จในงานดานวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ียนเรียนรูและประสบการณ3
เกี่ยวกับผลงานวิจัยระหว$างนักศึึกษา คคณาจารย3 และนักวิชาการ ซึ่งจะนําไปสู$แนวทางการวิ
การวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ
และแกไขป8ญหาไดอย$างสัมฤทธิ์ผล นอ
นอกจากนี้ยังเปนโอกาสไดถ$ายทอดและนําออกเผยแพร$
พร$สู$สาธารณชนสามารถนํา
ความรูและเทคโนโลยี ไปพัฒนาอาชี
อาชีพใหเกิดประโยชน3อันจะส$งผลดีต$อการพัฒนาเศรษฐกิ
ฐกิจและสั
แ งคม ของประเทศ
ต$อไป ทั้งนี้การประชุมวิชาการไดมี
ดมีการ
ารพัฒนาใหเขาสู$เกณฑ3มาตรฐานของสํานักงานคณะกร
ณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ย$อมจะเปนการยกระดับตัวั ชี้วัดดดานงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และรวมทั้งไดพัฒนาศั
าศักยยภาพในดานต$าง ๆ ให
พรอมต$อการกาวสู$ประชาคมอาเซีซียนต$อไป

สารจากค
รจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิ
าวิทยา
ยาลัยราชภัฏสวนสุสุนันททา
การศึกษานอกจากจะเป!
จะเป!นรากฐานในการสร$างบุคลากรให$มีศักยภาพพ มีคุณภาพแล$ว และยัง
เป!นฐานในการสร$างโอกาสและคว
และความเจริญทางด$านเศรษฐกิจ ซึ่งในปDจจุบันการศึกษากําลังก$าวเข$าสู<
ยุค Education 4.0 ซึ่งก็คือการเรี
ารเรียนการสอนที่สอนให$ผู$เรียนสามารถนําองคBความรู$ที่มีอยู<ทุกหนทุกแห<ง
บนโลกนี้มาบูรณาการเชิงสร$างสรรคB
างสร เพื่อพัฒนานวัตกรรมต<าง ๆ และตอบสนอง
สนองความต$องการของ
สังคม ดังนั้นการศึกษายุคใหม<ต$องเน$
อง นแสวงหาการเรียนรู$ได$เองอย<างท$าทายย สร$
สรางสรรคBความรู$ใหม<
ต<อยอดความรู$เดิม คิดและประยุ
ระยุกตตBใช$ความรู$ให$เกิดประโยชนBได$เหมาะกับตนเองง สังคคม ตามสถานการณB
สอดคล$องกับนโยบายการพััฒนาประเทศที
นาป
่ยั่งยืน ตลอดจนนําไปใช$ในการบููรณาก
ณาการการจัดการเรียน
การสอนด$วยการใช$เทคโนโลยี
ลยีแสวงหาความรู
สว
$ ต<อยอดองคBความรู$และเป!นการศึ
ารศึกษาสู<อนาคต ที่เน$น
การผลิตคนไปสร$างสรรคBนวััตกรรมอย<
กรร างแท$จริง ในโอกาสนี้บัณฑิตวิทยาลััยจึงมุ<งหวังให$การประชุม
วิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชชาติ ครั้งที่ ๓ “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE
ENCE 2019” เป!นเวทีหนึ่ง
ในการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู $ ของนั
ข องน ก วิ ช าการ นักวิจัย นักศึกษา และผู$สนใจจ ได
ได$มีโอกาสแลกเปลี่ยน
องคBความรู$ และประสบการณBสู<ความเป!
ควา นเลิศทางวิชาการต<อไป

ผู$ช<วยศาสตราจารยB ดร.ดวงสมร
สมร รุ<งสวรรคBโพธิ์
คณบดีบัณฑิตวิทิ ยาลัย

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความวิจัย
ศ.ดร.ภูมิฐาน
รศ.ดร.ณักษ
รศ.ดร.ธนสุวิทย
รศ.ดร.วรางคณา
รศ.ดร.สุทธินันทน
รศ.ดร.สมเดช
รศ.พิศณุ
ผศ.ดร.พิสิษฐ
ผศ.ดร.ดวงสมร
ผศ.ดร.สิทธิชัย
ผศ.ดร.สุทธิพงศ
ผศ.ดร.ศันสนีย
ผศ.ดร.สมภูมิ
ผศ.ดร.วรวิทย
ผศ.ดร.อังคณา
ผศ.ดร.นรินทร
ผศ.ดร.อรพรรณ
ผศ.ดร.วิจิตรา
ดร.พลอยทราย
ดร.กิตติคุณ
ดร.ธงไชย
ดร.เมธา
ดร.ศุภะลักษณ
ดร.สิญาธร
ดร.อัญชนา

รังคกูลนุวัฒน
กุลิสร
ทับหิรัญรักษ
จันทรคง
พรหมสุวรรณ
รุ*งศรีสวัสดิ์
พูนเพชรพันธุ
พจนจารุวิทย
รุ*งสวรรคโพธิ์
ธรรมเสน*ห
บุญผดุง
จะสุวรรณ
แสวงกุล
จินดาพล
กุลนภาดล
กุลนภาดล
อนุรักษวรกุล
ศรีสอน
โอฮาม*า
มีทองจันทร
สุรินทรวรางกูร
หริมเทพาธิป
ฟ3กคํา
นาคพิน
สุขสมจิตร

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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กำหนดกำรนำเสนอด้วยวำจำ (ห้องย่อย)
GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2019
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ กรุงเทพมหำนคร
กิจกรรม
กลุม่ วิชำด้ำนมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์
จ้านวน 10 คน
สถำนที่
อาคาร 21 ชั้น 1 ห้องประชุม
10.30 - 14.00 น.
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์
1. ผศ.ดร.นัทนิชา หาสุนทรี
2. ผศ.ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี

ลำดับที่
1
2
3
4
5
6

ชือ่ ผลงำน
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543
การปฏิบตั ิงานของพนักงานของพนักงานโรงแรมเทวัญดารา รีสอร์ท แอนด์ สปา
การมีส่วนร่วมของสตรีในการด้าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในจังหวัดระนอง
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ กับประสิทธิผลองค์การของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
การศึกษาระดับความคาดหวังของประชาชนต่อการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ส้านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล
เมืองระนอง จังหวัดระนอง

ชือ่ ผู้จัดทำ
นางสาวภัทราภรณ์ ด้วงเรือง
นายบุญสนอง นกยูงทอง
นายอธิวัฒน์ อัศวศิรโยธิน
นางกนกวรรณ ทองยั่งยืน
นางลลิสา สหนาวิน
นางสาวมณีรัตน์ เพชรอินทร์

7
8
9

สาเหตุของการตกเป็นเหยื่อในคดีฉ้อโกงซื้อขายออนไลน์
ร.ต.อ.หญิงหทัยชนก พิมพะกุล
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาปารมิตาในทรรศนะปรัชญาหลังนวยุค สายกลาง
นางสาวบรรพตี ร้าพึงนิตย์
การพัฒนาความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รูปแบบการเรียนรู้
ดร.พรพิศ งามพงษ์
แบบร่วมมือด้วยเทคนิค Co-Op Co-Op

10

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว

นางสาวอสมาภรณ์ คีรีนะ
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กำหนดกำรนำเสนอด้วยวำจำ (ห้องย่อย)
GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2019
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ กรุงเทพมหำนคร
กิจกรรม
กลุม่ วิชำด้ำนกำรศึกษำ (1)
จ้านวน 10 คน
สถำนที่
อาคาร 21 ชั้น 3 ห้อง 2132
10.30 - 14.00 น.
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์
1. รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์
2. ผศ.ดร.เยาวภา บัวเวช

ลำดับที่
ชือ่ ผลงำน
1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานของนักเรียนโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช
บางเขน
2
3
4
5
6
7
8
9
10

การบริหารการศึกษา โดยการใช้นวัตกรรมใหม่ ในโรงเรียนศตวรรษที่ 21
การบริหารกิจการนักเรียน
สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา
การพัฒนาสมรรถภาพนักบริหาร
การเป็นผู้น้าการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมผู้น้าในศตวรรษปีที่ 21 สู่การพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน
ภาวะผู้น้าของผู้บริหารสถานศึกษา
การประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างความสัมพันธ์อันดีสู่องค์กรท้องถิ่น
การบริหารในยุค Thailand 4.0

ชือ่ ผู้จัดทำ
นางสาวศุภวรรณ สงวนรัตน์
นางสาวสาธิตา แดงภิรมย์
ว่าที่ร้อยตรีชัยเดช อารีศิริไพศาล
นายวีรวิชญ์ อารีสวัสดิ์
นางสาวศิริภทั ร นิติกรนุสรณ์
นายณัฏฐโชติ จันทร์เพ็ชร
นางสาววรัญญา พุทธคาวี
นางสาวนุชนาฎ เพชรช้านาญ
นางสาวอัญธิดากรณ์ ไชยคิรินทร์
นางสาวกาญจนา รูปสูง
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กำหนดกำรนำเสนอด้วยวำจำ (ห้องย่อย)
GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2019
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ กรุงเทพมหำนคร
กิจกรรม
กลุม่ วิชำด้ำนกำรศึกษำ (2)
จ้านวน 9 คน
สถำนที่
อาคาร 21 ชั้น 3 ห้อง 2133
10.30 - 13.45 น.
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์
1. ผศ.ดร.โกมล ไพศาล
2. ผศ.ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง

ลำดับที่
ชือ่ ผลงำน
1 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนอนุบาลระนอง ส้านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

ชือ่ ผู้จัดทำ
นางภัทรส อินทร์ช่วย

2

การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ CIPPA ร่วมกับระบบการจัดการเรียนรู้ Edmodo

นายนุกูล ส่งสมบูรณ์

3

พัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญาด้วยหลักสติปฏั ฐาน ส้าหรับนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรม
บริการ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ผศ.ดร.ชมพู โกติรัมย์

4
5

การบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพของโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนคีย์บอร์ดเบือ้ งต้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเพชรพิทยาคม โดยใช้
เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน

นางรุจิรา กองจันทร์
นายอิสริยชัย นามบัณฑิต

6

การพัฒนาชุดกิจกรรมเพือ่ เสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญาตามแนวพุทธศาสนา ด้วยหลักภาวนา 4 ส้าหรับนักศึกษา
วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสังกัดส้านักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ดร.พันยา เขียวบุญจันทร์

7
8

Factors influencing international students decision to study at Taiwanese universities
ผลการจัดการเรียนรู้ตามวิธีสตอรีไลน์ วิชาการจัดการธุรกิจศิลปกรรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยช่างศิลป

Miss yu ching chen
นางสาวนิภาพร แสงประทุม

9

การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เกมการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง
การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต

นางสาวชลทิพย์ จันทร์จ้าปา
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กำหนดกำรนำเสนอด้วยวำจำ (ห้องย่อย)
GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2019
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ กรุงเทพมหำนคร
กิจกรรม
กลุม่ วิชำด้ำนกำรศึกษำ (3)
จ้านวน 10 คน

สถำนที่
อาคาร 21 ชั้น 3 ห้อง 2136
10.30 - 14.00 น.
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์
1. รศ.ดร.สจีวรรณ ทรรพวสุ
2. ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์

ลำดับที่

ชือ่ ผลงำน

ชือ่ ผู้จัดทำ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

เทคโนโลยีที่จ้าเป็นส้าหรับนักบริหารการศึกษา
คุณลักษณะผู้น้าที่สามารถน้าพาองค์กรสู่ความส้าเร็จ
การเป็นผู้บริหารอิงพลังอ้านาจบารมีด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
นักบริหารการศึกษามืออาชีพ: การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในยุคประเทศไทย 4.0
การนิเทศการศึกษา
การบริหารความเสี่ยง
การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
การด้าเนินงานแบบมีส่วนร่วมปฏิสัมพันธ์พัฒนาเพื่อนร่วมงาน
การบริหารความขัดแย้ง

นางสาวนุภาพร ศรฤทธิ์
นางสาววันวิสา แก้วไทรคต
นางสาวจุฑามาส ศรีทองค้า
นายพงษ์ธร แก้วยองผาง
นางสาวจันจิรา โชติเอี่ยม
นางสาววิจิตรา สีแดงก่้า
นางสาวนันทนา ทวีชาติ
นางสาวจิระวดี สินทร
นางสาวพลอยธัญญา
ปภาพิชญ์ธนันท์

10

จิตวิญญาณ อุดมการณ์ ผู้บริหาร และบุคลิกภาพของนักบริหารมืออาชีพ

นางสาวกรรณิการ์ คงนาม
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กำหนดกำรนำเสนอด้วยวำจำ (ห้องย่อย)
GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2019
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ กรุงเทพมหำนคร
กิจกรรม
กลุม่ วิชำด้ำนบริหำรธุรกิจ (1)
จ้านวน 11 คน
สถำนที่
อาคาร 21 ชั้น 4 ห้อง 2141
10.30 - 14.15 น.
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์
1. ผศ.ดร.ประกายกาวิล ศรีจินดา
2. อ.ดร.นันทิดา โอฐกรรม

ลำดับที่
ชือ่ ผลงำน
1 กระบวนการสื่อสารกับการปรับตัวเพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่น: กรณีศึกษาประเพณีลอยกระทงในบริบท
พื้นที่จังหวัดสุโขทัย

ชือ่ ผู้จัดทำ
นางสาวลฎาภา ช่างหลอม

2

การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์และพฤติกรรมการใช้สื่อของนักศึกษาหลักสูตรสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้าไพพรรณี

ผศ.เสาวนีย์ วรรณประภา

3
4

สัญญะในภาพยนตร์โฆษณาโฟมล้างหน้าแบรนด์การ์นเิ ย่
ปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ ฮอนด้า ซิตี้ ของผู้ใช้รถยนต์ที่
เป็นสมาชิกกลุ่มปิด All New City Club ในเฟซบุก๊ ประเทศไทย

นายพงศภัค ราชาภรณ์
นางสาวปาจรีย์ หุตินทะ

5
6
7
8

ปัจจัยในการตัดสินใจของผู้สนับสนุนช่องสถานีโทรทัศน์ (มุสลิม) White Channel
การเปิดรับสื่อโฆษณาที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ Honda Jazz
เนือ้ หาการน้าเสนอเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยผ่านอินสตาแกรม Pearypie
การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของรถยนต์ฮอนด้าบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟซบุก๊ แฟนเพจ :
Honda Thailand

9
10
11

บทความการสร้างสรรค์รายการออนไลน์ของรายการตามใจตุ๊ด
รูปแบบเนือ้ หาของนมซีพีเมจิที่ปรากฏในเฟซบุก๊ แฟนเพจ cp-meiji thailand
กลยุทธ์การสื่อสารเชิงคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งบนแพลตฟอร์มยูทูบของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

นายยลวุทธ์ เกตุเที่ยงกิจ
นางสาวอาภาพร หมอประเสริฐ
นางสาวศิริรัตนา เปียจ้าปา
นายวรากร อัศวเริงยุทธ
นายโสภณัฐ จาบทอง
นายธนกร ลิ้มสวัสดิ์
นายชินกฤต อุดมลาภไพศาล
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กำหนดกำรนำเสนอด้วยวำจำ (ห้องย่อย)
GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2019
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ กรุงเทพมหำนคร
กิจกรรม
กลุม่ วิชำด้ำนบริหำรธุรกิจ (2)
จ้านวน 8 คน
สถำนที่
อาคาร 21 ชั้น 4 ห้อง 2143
10.30 - 13.30 น.
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์
1. รศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์
2. ผศ.ดร.สุคนธ์ เครือน้า้ ค้า

ลำดับที่
1

ชือ่ ผลงำน
คุณภาพการให้บริการที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจกลับมาใช้บริการซ้้าของผู้ปว่ ยนอก ฝ่ายแพทย์หลวง
พระบรมมหาราชวัง กองแพทย์หลวง ส้านักพระราชวัง

ชือ่ ผู้จัดทำ
นางสาวชุติกัญญา ทองธารา

2
3

พฤติกรรมการใช้บริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชั่นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
คุณภาพชีวิตในการท้างานและการท้างานเป็นทีมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของ
บุคลากรโรงพยาบาลในเครือวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล

นางสาวพัชพรกานต์ ศรีบญ
ุ เพ็ง
นางสาวกัลยรักษ์ วิริยมาโน

4

แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จ้ากัด

นางสาวไวชญานีก์ แซ่ตั้ง

5

ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด ทัศนคติและคุณภาพเว็บไซต์ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ
เว็บส้าเร็จรูปชอปอัพบริษัท เน็ตดีไซน์ โฮสต์ จ้ากัด

นางสาวนิจ ประเสริฐผล

6

การสื่อสารภายในองค์การกับความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริษัท ยูเนียน
แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จ้ากัด

นางสาวเทพอาภรณ์ มุง่ ฝูงกลาง

7

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้บริโภค ในการใช้บริการร้าน NOM
WOW สาขารังสิต อ้าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

นางสาวพิมณัฐชญา สุขกาย

8

แนวทางการจัดท้าแอพพลิเคชั่นรวบรวมการแสดงและส่งเสริมการตลาดดนตรีคลาสสิกบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
สมาร์ทโฟน

นายกฤติน หินซุย
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กำหนดกำรนำเสนอด้วยวำจำ (ห้องย่อย)
GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2019
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ กรุงเทพมหำนคร
กิจกรรม
กลุม่ วิชำด้ำนบริหำรธุรกิจ (3)
จ้านวน 8 คน
สถำนที่
อาคาร 21 ชั้น 4 ห้อง 2144
10.30 - 13.30 น.
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์
1. ผศ.ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์
2. อ.ดร.พิเชษฐ์ เกิดวิชัย

ลำดับที่
ชือ่ ผลงำน
1 ปัจจัยที่มีผลต่อผลส้าเร็จของการยื่นแบบภาษีทางอินเทอร์เน็ตของนิติบคุ คลในเขตกรุงเทพมหานคร
2 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย SET 100: กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

ชือ่ ผู้จัดทำ
นางสาวพนิดา สุภาพอาภรณ์
นางณัฐริณี ศิวะพรประสงค์

3

คุณลักษณะของนักบัญชีในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบตั ิงานของส้านักงานศาลยุติธรรม

นางสาวสนทนา สุขใจ

4

ผลกระทบของสมรรถนะของนักบัญชีที่มีต่อคุณภาพของรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดสิงห์บรุ ี

นายจิรวุฒิ แดงสอาด

5

ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนวัดมูลค่าตลาดกับความสามารถในการท้าก้าไรและช้าระหนีแ้ ละผลตอบแทน
ส่วนของผู้ถือหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม

นางสาวสุพรรณี มงคลนิพัทธ์

6

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านการเงินและบัญชี กรณีศึกษาโรงพยาบาลรัฐบาลใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

7

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของผู้ท้าบัญชีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ใน
เขตกรุงเทพมหานคร

นางสาวกษมาพร ยังส้มป่อย

8

ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาศักยภาพตนเองกับความเป็นมืออาชีพของนักบัญชีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

นางสาวอมรรัตน์ ศรีชัย

นางสาวอัจฉริยา อิ่มรส
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กำหนดกำรนำเสนอด้วยวำจำ (ห้องย่อย)
GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2019
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ กรุงเทพมหำนคร
กิจกรรม
กลุม่ วิชำด้ำนบริหำรธุรกิจ (4)
จ้านวน 9 คน
สถำนที่
อาคาร 21 ชั้น 4 ห้อง 2146
10.30 - 13.45 น.
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์
1. รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์
2. รศ.ดร.สุทธินนั ทน์ พรหมสุวรรณ

ลำดับที่

ชือ่ ผลงำน

ชือ่ ผู้จัดทำ

1

ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริการกับเศรษฐกิจภายในประเทศที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน
ในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวของพนักงานบมจ.ธนาคารกรุงไทย

นางสาวนุช ประเสริฐผล

2
3
4

การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจในการให้บริการแบบครบวงจร ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ้ากัด
ปัจจัยแห่งความส้าเร็จที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรโรงเรียนในเครืออัสสัมชัญ
ปัจจัยการจัดการคลังสินค้าที่มีความสัมพันธ์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท
ซีเอส สตีล โปรดักส์ จ้ากัด

นางสาวสุรภา อุทธา
นายกรกช สกุลฐิติธนานนท์
นายประมวล พรมไพร

5

ปัจจัยลักษณะองค์กรที่มีความสัมพันธ์ต่อการควบคุมต้นทุนงานก่อสร้าง ของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างขนาดกลางในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

นายศรัณยู ปริมาณ

6

นวัตกรรมการบริการที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานในองค์กร กรณีศึกษา กองบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

นายสมยศ งิว้ ลาย

7

แรงจูงใจในการท้างานและบรรยากาศองค์การที่มีผลต่อความผูกพันองค์การของบุคลากร บริษัท ง่วนเชียง
อุตสาหกรรมอาหาร จ้ากัด

นางสาวจุฑารัตน์ วิริยะ

8

การศึกษาคุณลักษณะความเป็นพลโลกในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์
ชวลิตกุล

นายวรายุ ศิรินนท์

9

รูปแบบการด้าเนินชีวิตที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการนักศึกษา ที่ใช้อาคารสถานที่และภูมิทัศน์ วิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

นายกฤษฎิธ์ เนศ มัคคภาวีธวัฒน์
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กำหนดกำรนำเสนอด้วยวำจำ (ห้องย่อย)
GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2019
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ กรุงเทพมหำนคร
กิจกรรม
กลุม่ วิชำด้ำนบริหำรธุรกิจ (5)
จ้านวน 8 คน
สถำนที่
อาคาร 21 ชั้น 4 ห้อง 2147
10.30 - 13.30 น.
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์
1. รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์
2. ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์

ลำดับที่
ชือ่ ผลงำน
1 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเช่าพระเครื่องในศูนย์พระเครื่อง SC PLAZA สายใต้ใหม่ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

ชือ่ ผู้จัดทำ
นายสุรเดช ว่องเจริญพร

2

คุณภาพการให้บริการที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการตลาดเสรีมาร์เก็ต สาขา
เดอะไนน์ พระราม 9

นางสาวณลชา สอนวิชา

3

องค์ประกอบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (7C) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น
Shopee ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม

นางสาวฉันทิสา ทาจินะ

4

ความพึงพอใจในงานที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จ้ากัด นางสาวรพีพรรณ มณีอินทร์

5

ภาวะผู้น้าที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการท้างานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท อีโก้สปอร์ต
อินเตอร์เนชัลแนล จ้ากัด

นายประพันธ์ แสงใส

6

ภาวะผู้น้าแบบการเปลี่ยนแปลงและความผูกพันต่อองค์การที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานปฏิบตั ิการอุตสาหกรรมเหล็กบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นางสาวณิชา เกตุงาม

7

แรงจูงใจที่ส่งผลต่อขวัญก้าลังใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการและบุคลากร ส้านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรุงเทพมหานคร

นายสรณ์พัชร สรพรหม

8

คุณภาพการให้บริการบ้ารุงรักษาห้องปฏิบตั ิการเคมี ของบริษัท ที.อาร์.แล็บ เอ็นจิเนียริ่ง จ้ากัด

นายธเนตร รากะเสน
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กำหนดกำรนำเสนอด้วยวำจำ (ห้องย่อย)
GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2019
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ กรุงเทพมหำนคร
กิจกรรม
กลุม่ วิชำด้ำนบริหำรธุรกิจ (6)
จ้านวน 12 คน
สถำนที่
อาคาร 21 ชั้น 4 ห้อง 2148
10.30 - 14.30 น.
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์
1. รศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี
2. ผศ.ดร.สมภูมิ แสวงกุล

ลำดับที่
ชือ่ ผลงำน
1 มาตรฐานในการปฏิบตั ิงานและคุณสมบัติของนักบัญชีมืออาชีพที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบตั ิงานของธุรกิจอุตสาหกรรม
ยานยนต์ระดับ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร

ชือ่ ผู้จัดทำ
นางสาวอัจฉราพร ธีระสุนทรไท

2
3

คุณภาพระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่มีต่อผลการด้าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจัยความเป็นมืออาชีพของนักบัญชีที่มีผลกระทบต่อคุณภาพงบการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาค
ตะวันออก

นางสาวนิตยา ใจดี
นางสาวอรอุมา สุวรรณ

4
5
6
7
8

คุณภาพงานสอบบัญชีที่มีผลต่อความส้าเร็จในการด้าเนินงาน
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานการตรวจสอบภายในของกองทัพบก
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ช่วง
ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2560

นางสาวอรอุมา แก้วสิทธิ์
ร.ต.หญิงสินทิ ธ์ อโศกบุญรัตน์
ร.ต.หญิงประภาพร มาชัยภูมิ
ร.ต.หญิงธารีรัตน์ พลรักษ์
ผศ.ธีราลักษณ์ สัจจะวาที

9 การเงินส่วนบุคคลของไกด์น้าทางในถ้้าเชียงดาว ต้าบลเชียงดาว อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
10 สิ่งอ้านวยความสะดวกทางการเงินบนเขตการค้าชายแดน กรณีศึกษา: บริเวณชายแดนไทย-พม่า อ้าเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย

ผศ.ธีราลักษณ์ สัจจะวาที
นางสาวกัณฐาภรณ์
ชวนะสุพิชญ์

11 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อก้าไรของสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ นไทย
12 การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จ้ากัด

นายติณณ์ จงเจริญในธรรม
นางทัศนีย์ แพงบุดดี
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กำหนดกำรนำเสนอด้วยวำจำ (ห้องย่อย)
GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2019
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ กรุงเทพมหำนคร
กิจกรรม
กลุม่ วิชำด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี (1)
จ้านวน 13 คน
สถำนที่
อาคาร 21 ชั้น 5 ห้อง 2153
10.30 - 14.45 น.
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์
1. ผศ.ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา
2. อ.ดร.กิตติคุณ มีทองจันทร์

ชือ่ ผลงำน
ลำดับที่
1
การหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของวิธีหาค่าเหมาะที่สุดแบบโน้มถ่วงส้าหรับปัญหาการตัดวัสดุแบบหนึง่ มิติ
2
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อศักยภาพในการออมของครัวเรือนจนเปรียบเทียบกับครัวเรือนรวย
3
เซนเซอร์การเปล่งแสงแบบแคทเมียมเทลลูไรด์ควอนตัมดอทที่เคลือบผิวด้วยกรดไทโอไกลโคลิก ส้าหรับการ
วิเคราะห์ปริมาณฮีสตามีนในอาหาร
4

การตรวจวัดปริมาณพาราเบนโดยใช้ระบบไซมัลทีเนียสอินเจคชันเอฟเฟคทีฟมิกซิงโฟลว์อะนาลิซิสร่วมกับ
การตรวจวัดการเรืองแสงทางเคมี

5

การศึกษาอิทธิพลของกระสุนปืนและวิถียิงของกระสุนปืนที่มีผลต่อมุมที่วัดจากร่องรอยลูกกระสุนปืนบนแผ่น
โลหะตัวถังรถยนต์ที่ถูกยิงด้วยปืนพกออโตเมติก ขนาด 9 มิลลิเมตร LUGER

6

การพัฒนารูปแบบการบันทึกเวชระเบียน ทางนิติเวชและนิติวิทยาศาสตร์ ของแพทย์เวชปฏิบตั ิทั่วไปใน
โรงพยาบาลชุมชน

7

ปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อมัน่ ในการรับฟังพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ของพนักงานสอบสวน :
กรณีศึกษากองบังคับการต้ารวจนครบาล 1

8

การศึกษาทางนิติวิทยาศาสตร์ในการแยกหมึกปากกาลูกลื่นสีนา้ เงินระหว่างวิธีทินเลเยอร์โครมาโตกราฟฟี
และวิธียูว-ี วิสิเบิล สเปกโตรสโกปี

9
10

การศึกษาลายนิว้ มือแฝงที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าบนกระดาษชนิดต่างๆโดยวิธีไอโอดีนและนินดริน
ระบบตรวจจับป้ายจราจรโดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก

ชือ่ ผู้จัดทำ
นางสาวธีรดา มหายาโน
นางสาวนิตยา ปะอินทร์
นายกัมปนาท แก้วใหญ่
นางสาวประภัสสร จิตเที่ยง
ร.ต.อ.หญิงฐิติชญา เหลืองไพโรจน์
นายอนุพงษ์ พูลพร
ร.ท.หญิงจิตรภากร ภักดี
นางสาววาสิณี สมบัติ
นางสาวเบญจศิลป์ เหล่าวงษี
นายณัฐภัทร ศิริคง

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์
ผศ ดร อาณัติ ต๊ะปินตา
อ ดร กิตติคุณ มีทองจันทร์

กิจกรรม
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กำหนดกำรนำเสนอด้วยวำจำ (ห้องย่อย)
GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2019
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ กรุงเทพมหำนคร
ชือ่ ผลงำน
ลำดับที่
11 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีปญ
ั ญาประดิษฐ์แชทบอท บริบทประเทศไทย
12 Pistol Identification System Based on Breech Face Digital Images Analysis
13 การวิเคราะห์ลักษณะของยาอีในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ชือ่ ผู้จัดทำ
นางสาวณิชารีย์ กิตติคุณศิริ
นายอารีย์ จิวรรักษ์
ร.ต.อ.เกริกฤทธิ์ มณีจักร
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กำหนดกำรนำเสนอด้วยวำจำ (ห้องย่อย)
GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2019
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ กรุงเทพมหำนคร
กิจกรรม
กลุม่ วิชำด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี (2)
จ้านวน 8 คน

ลำดับที่
ชือ่ ผลงำน
1
โปรเเกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการเลิกบุหรี่ต่อการเลิกบุหรี่ของกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจเเละหลอดเลือด
2
ประสิทธิผลยาพอกสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดจากโรคข้อเข่าเสื่อม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต้าบลตะค่า
อ้าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ชือ่ ผู้จัดทำ
นางสาวโสภิดา ทิพย์สวัสดิ์
นายชัยญา นพคุณวิจัย

สถำนที่
อาคาร 21 ชั้น 5 ห้อง 2154
10.30 - 13.30 น.

3
4
5
6

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์
1. อ.ดร.ศุภะลักษณ์ ฟักค้า
2. ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.สมชัย
บวรกิตติ (ราชบัณฑิต)

ผลการติดสีของสารละลายสารสกัดมะขามป้อมบนผมที่ผ่านการฟอกสี
นายปราชญา เทียมผาสุข
การศึกษาคุณลักษณะทางพฤกษศาสตร์ และฤทธิต้านเชื้อสิวของผักเสี้ยนผี จาก จังหวัดสมุทรสาคร
นางสาวอิสรีย์ จิตต์สมนึก
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในโทนเนอร์ผสมสารสกัดมะขามป้อม
นายธนโรจน์ ทิมอุดม
การศึกษาเปรียบเทียบจุดสัญญาณนวดแพทย์แผนไทยและจุดฝังเข็มแพทย์แผนจีน ในการรักษาโรค Bell’s palsy นางสาวปานียา ณัฐชนาวรเดช
หรืออัมพาตใบหน้า

7
8

ผลของการนวดกดฝ่าเท้าเพื่อช่วยลดและเลิกบุหรี่ในผู้สูบบุหรี่ ต้าบลสินเจริญ อ้าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ลมปะกังในแนวคิดทฤษฏีแพทย์แผนไทย

นางสาวเกษรินทร์ เจริญสุข
นางสาวพิกุลแก้ว หอมหวล
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กำหนดกำรนำเสนอด้วยวำจำ (ห้องย่อย)
GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2019
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ กรุงเทพมหำนคร
กิจกรรม
กลุม่ วิชำด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี (3)
จ้านวน 7 คน
สถำนที่
อาคาร 21 ชั้น 5 ห้อง 2157
10.30 - 13.15 น.
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์
1. ผศ.ดร.เลิศศิริร์ บวรกิตติ
2. อ.ดร.สุพัฒน์ จ้าปาหวาย

ชือ่ ผลงำน
ลำดับที่
1
การศึกษาประสิทธิผลการออกก้าลังกายด้วยท่าฤาษีดัดตนต่อการยืดหยุ่นของกล้ามเนือ้ คอ
2
การตรวจสอบคุณภาพผงยาสมุนไพรเถาวัลย์เปรียง ขมิน้ ชัน และฟ้าทะลายโจร ในคลินกิ แพทย์แผนไทย
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

ชือ่ ผู้จัดทำ
นางสาวอลิษา แสงพุ่ม
นางสาวปิยะนุช ทิมคร

3

การศึกษาความสัมพันธ์ของลักษณะพฤติกรรมตามหลักจริต 6 กับการควบคุมระดับน้า้ ตาลในเลือดของผู้ปว่ ย
เบาหวานชนิดที่ 2: กรณีศึกษาพื้นที่ต้าบลไม้เค็ดและต้าบลบ้านพระ จังหวัดปราจีนบุรี

นางสาวสุฐิตา โอภาษี

4

การเปรียบประสิทธิผลยาพอกตาระหว่างสูตรยาฟ้าทะลายโจรเดี่ยวและสูตรต้ารับ ในผู้ปว่ ยที่มีอาการปวด
กระบอกตา

นางสาวชลาลัย โชคดีศรีจันทร์

5
6

การทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันของยาด้าและยาด้าสะตุต่อไรทะเล
การพัฒนาและประเมินผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนจากครอบครัวต่อ
พฤติกรรมป้องกันการกลับเป็นซ้้าในผู้สูงอายุมุสลิมโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด

นายศรายุทธ สถานอุ่น
นางสาวซาลีฮา สาและ

7

การพัฒนาหลักสูตรทางการแพทย์แผนไทยใน 3 ทศวรรษ

นางสาวธัญลักษณ์ พรหมศร

สารบัญ
กลุม่ วิชาด้านการศึกษา
หน-า
Factors Influencing International
al Students’
S
Decision to Study at Taiwanese Universities
Uni
Chen Yu Ching

1

การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร,างสุสุขภา
ภาวะทางป4ญญาตามแนวพุทธศาสนาด,วยหลักภาวนา 4 สําหรับนักศึกษา
วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุ
งานคณ
ดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานครและป
ละปริมณฑล
พันยา เขียวบุญจันทร

5

การเปรียบเทียบการมีสFวนรFวมของผูผู,ปกค
กครองในการบริหารแหลFงเรียนรู,ของโรงเรียนอนุบาลระนอง
าลระ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ
มศึกษษาระนอง
ภัทรส อินทรชวย

13

การบริหารและการจัดการศึกษาเพื่ือการ
การประกันคุณภาพของโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
รุจิรา กองจันทร

22

จิตวิญญาณ อุดมการณL และบุคลิกภาพ
ภาพของผู,บริหาร
กรรณิการ คงนาม

31

การบริหารในยุค Thailand 4.0
กาญจนา รูปสูง

41

การนิเทศสูFการพัฒนาคุณภาพการศึกึ ษา
จันจิรา โชติเอี่ยม

49

ชุมชนแหFงการเรียนรู,วิชาชีพกับการสร,
สร,างงปฏิสัมพันธLเพื่อการมีสFวนรFวมในการพัฒนางาน
จิระวดี สินทร

59

กลุม่ วิชาด้านการศึกษา (ต่อ)
หน-า
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับผู,บริหารมืออาชีพ
จุฑามาส ศรีทองคํา

69

การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหLของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปXที่ 5
โดยใช,เกมการศึกษาเพื่อการเรียนรู, เรื่อง การสืบพันธุLของพืชดอกและการเจริญเติบโต
ชลทิพย จันทรจําปา

78

การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
นันทนา ทวีชาติ

86

ผลการจัดการเรียนรู,ตามวิธีสตอรีไลนL วิชากระบวนการทํางานวิชาชีพ
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปXที่ 1 วิทยาลัยชFางศิลป
นิภาพร แสงประทุม

91

ภาวะผู,นําของผู,บริหารสถานศึกษา
นุชนาฎ เพชรชํานาญ

97

เทคโนโลยีที่จําเป^นสําหรับผู,บริหารการศึกษา
นุภาพร ศรฤทธิ์

105

การบริหารความขัดแย,ง: ตามหลักคิดพระราชาพึงน,อมพิจารณาแก,ความขัดแย,ง
พลอยธัญญา ปภาพิชญธนันท

114

พฤติกรรมผู,นําในศตวรรษปXที่ 21 สูFการพัฒนาองคLกรที่ยั่งยืน
วรัญญา พุทธคาวี

122

คุณลักษณะผู,นําที่สามารถนําพาองคLกรสูFความสําเร็จ
วันวิสา แก-วไทรคต

130

การบริหารความเสี่ยงขององคLกรในศตวรรษที่ 21
วิจิตรา สีแดงก่ํา

141

การพัฒนาสมรรถภาพนักบริหาร
ศิริภัทร นิติกรนุสรณ

152

กลุม่ วิชาด้านการศึกษา (ต่อ)
หน-า
ป4จจัยที่สFงผลตFอพฤติกรรมการมีสFวนรFวมในการอนุรักษLพลังงานของนักเรียน
โรงเรียนรัตนโกสินทรLสมโภชบางเขน
ศุภวรรณ สงวนรัตน

162

การบริหารการศึกษา โดยการใช,นวัตกรรมใหมF ในโรงเรียนศตวรรษที่ 21
สาธิตา แดงภิรมย

170

การประชาสัมพันธLเพื่อการสร,างความสัมพันธLอันดีสูFองคLกรท,องถิ่นในการจัดการศึกษา
อัญธิดากรณ ไชยคิรินทร

179

การเป^นผู,นําการเปลี่ยนแปลง
ณัฏฐโชติ จันทรเพ็ชร

186

การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหL เรื่อง เศรษฐศาสตรLในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปXที่ 3
โดยการจัดการเรียนรู,ด,วยรูปแบบ CIPPA รFวมกับระบบการจัดการเรียนรู, Edmodo
นุกูล สงสมบูรณ

196

การบริหารกิจการบ,านเมืองที่ดีในยุคประเทศไทย 4.0
พงษธร แก-วยองผาง

208

สมรรถนะผู,บริหารสถานศึกษา
วีรวิชญ อารีสวัสดิ์

218

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนคียLบอรLดเบื้องต,นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปXที่ 1 โดยใช,เทคนิคเพื่อนชFวยเพื่อน
อิสริยชัย นามบัณฑิต
229
การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร,างสุขภาวะทางป4ญญาด,วยหลักสติป4ฏฐาน สําหรับนักศึกษาสาขา
อุตสาหกรรมบริการ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ชมพู โกติรัมย

238

การบริหารกิจการนักเรียนที่มีคุณภาพ
วาที่ร-อยตรีชัยเดช อารีศิริไพศาล

248

กลุม่ วิชาด้านบริหารธุรกิจ
หน-า
ความสัมพันธLระหวFางอัตราสFวนทางการเงินกับราคาหลักทรัพยLของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยLแหFง
ประเทศไทย SET 100: กลุFมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยLและกFอสร,าง
ณัฐริณี ศิวะพรประสงค
257
การวางแผนทางการเงินสFวนบุคคลของสมาชิกสหกรณLออมทรัพยLพนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด
ทัศนีย แพงบุดดี

265

ป4จจัยที่สFงผลตFอประสิทธิภาพการควบคุมภายในด,านการเงินและบัญชี : กรณีศึกษาโรงพยาบาลรัฐบาลในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร
อัจฉริยา อิ่มรส

275

สิ่งอํานวยความสะดวกทางการเงินบนเขตการค,าชายแดน กรณีศึกษา: บริเวณชายแดนไทย-พมFา
อําเภอแมFสาย จังหวัดเชียงราย
กัณฐาภรณ ชวนะสุพิชญ

285

คุณภาพชีวิตในการทํางานและการทํางานเป^นทีมที่สFงผลตFอพฤติกรรมการเป^นสมาชิกที่ดีตFอองคLการของ
บุคลากรโรงพยาบาลในเครือวิชัยเวชอินเตอรLเนชั่นแนล
กัลยรักษ วิริยมาโน

294

แรงจูงใจในการทํางานและบรรยากาศองคLการที่มีผลกับความผูกพันองคLการของบุคลากร
บริษัท งFวนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จํากัด
จุฑารัตน วิริยะ

301

ความสัมพันธLระหวFางองคLประกอบของพาณิชยLอิเล็กทรอนิกสL (7C) กับการตัดสินใจซื้อสินค,าผFาน
แอพพลิเคชั่น Shopee ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม
ฉันทิสา ทาจินะ

308

คุณภาพการให,บริการที่มีความสัมพันธLกับความตั้งใจกลับมาใช,บริการซ้ําของผู,ปkวยนอก
ฝkายแพทยLหลวงพระบรมมหาราชวัง กองแพทยLหลวง สํานักพระราชวัง
ชุติกัญญา ทองธารา

316

คุณภาพการให,บริการที่มีความสัมพันธLกับความพึงพอใจของผู,มาใช,บริการตลาดเสรีมารLเก็ต
สาขาเดอะไนนL พระราม 9
ณลชา สอนวิชา

324

กลุม่ วิชาด้านบริหารธุรกิจ (ต่อ)
หน-า
ภาวะผู,นําแบบการเปลี่ยนแปลงและความผูกพันตFอองคLการที่มีผลตFอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ปฏิบัติการอุตสาหกรรมเหล็กบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธL
ณิชา เกตุงาม
332
การสื่อสารภายในองคLการกับความสัมพันธLตFอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ยูเนียน
แอนดL โอจิ อินเตอรLแพ็ค จํากัด
เทพอาภรณ มุงฝูงกลาง

341

ความสัมพันธLระหวFางสFวนประสมทางการตลาด ทัศนคติและคุณภาพเว็บไซตLที่มีผลตFอการเลือกใช,บริการเว็บ
สําเร็จรูปชอปอัพบริษัท เน็ตดีไซนL โฮสตL จํากัด
นิจ ประเสริฐผล
349
คุณภาพระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่มีตFอผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยLแหFง
ประเทศไทย
นิตยา ใจดี
358
ความสัมพันธLระหวFางสFวนประสมทางการตลาดบริการกับเศรษฐกิจภายในประเทศที่มีผลตFอการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ,นระยะยาวของพนักงาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย
นุช ประเสริฐผล

367

ป4จจัยการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลตFอการตัดสินใจซื้อรถยนตL ฮอนด,า ซิตี้ ของผู,ใช,รถยนตLที่
เป^นสมาชิกกลุFมปnด All New City Club ในเฟซบุrกประเทศไทย
ปาจรีย หุตินทะ
376
ป4จจัยที่มีผลตFอผลสําเร็จของการยื่นแบบภาษีทางอินเทอรLเน็ตของนิติบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร
พนิดา สุภาพอาภรณ

385

พฤติกรรมการใช,บริการสั่งอาหารผFานแอปพลิเคชันของผู,บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
พัชพรกานต ศรีบุญเพ็ง

393

ป4จจัยสFวนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธLกับพฤติกรรมของผู,บริโภค
ในการใช,บริการร,าน NOM WOW สาขารังสิต อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
พิมณัฐชญา สุขกาย

401

กลุม่ วิชาด้านบริหารธุรกิจ (ต่อ)
หน-า
ความพึงพอใจในงานที่สFงผลตFอการคงอยูFของพนักงาน บริษัท ยูเนียน แอนดL โอจิ อินเตอรLแพ็ค จํากัด
รพีพรรณ มณีอินทร

409

กระบวนการสื่อสารกับการปรับตัวเพื่อสืบสานประเพณีท,องถิ่น: กรณีศึกษาประเพณีลอยกระทงในบริบท
พื้นที่จังหวัดสุโขทัย
ลฎาภา ชางหลอม

415

แรงจูงใจที่สFงผลตFอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัท ยูเนียน แอนดL โอจิ อินเตอรLแพ็ค จํากัด
ไวชญานีก แซตั้ง

425

เนื้อหาการนําเสนอเพื่อกระตุ,นการทFองเที่ยวไทยผFานอินสตาแกรม Pearypie
ศิริรัตนา เปBยจําปา

433

คุณลักษณะของนักบัญชีในยุคไทยแลนดL 4.0 ที่สFงผลตFอผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของ
สํานักงานศาลยุติธรรม
สนทนา สุขใจ

440

ผลกระทบของสมรรถนะของนักบัญชีที่มีตFอคุณภาพของรายงานการเงิน
ขององคLกรปกครองสFวนท,องถิ่นในจังหวัดสิงหLบุรี
จิรวุฒิ แดงสอาด

450

การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจในการให,บริการแบบครบวงจร
ของบริษัท ไปรษณียLไทย จํากัด
สุรภา อุทธา

458

ป4จจัยที่มีผลตFอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู,ทําบัญชีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยFอม (SMEs)
ในเขตกรุงเทพมหานคร
กษมาพร ยังส-มปDอย

467

คุณภาพงานสอบบัญชีที่มีผลตFอความสําเร็จในการดําเนินงานของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยLแหFง
ประเทศไทย
อรอุมา แก-วสิทธิ์

477

กลุม่ วิชาด้านบริหารธุรกิจ (ต่อ)
หน-า
ป4จจัยความเป^นมืออาชีพของนักบัญชีที่มีผลกระทบตFอคุณภาพงบการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยFอม (SMEs) ในภาคตะวันออก
อรอุมา สุวรรณ

484

มาตรฐานในการปฏิบัติงานและคุณสมบัติของนักบัญชีมืออาชีพที่มีตFอผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
ของธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนตLระดับ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร
อัจฉราพร ธีระสุนทรไท

491

ความสัมพันธLระหวFางอัตราสFวนวัดมูลคFาตลาดกับความสามารถในการทํากําไรและชําระหนี้และผลตอบแทน
สFวนของผู,ถือหุ,นในตลาดหลักทรัพยLของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยL กลุFมสินค,าอุตสาหกรรม
สุพรรณี มงคลนิพัทธ

501

การเปnดรับสื่อโฆษณาที่มีผลตFอการตัดสินใจซื้อรถยนตL Honda Jazz
อาภาพร หมอประเสริฐ

508

ป4จจัยแหFงความสําเร็จที่มีอิทธิพลตFอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนในเครืออัสสัมชัญ
กรกช สกุลฐิติธนานนท

515

แนวทางการจัดทําแอปพลิเคชันรวบรวมการแสดงและสFงเสริมการตลาดดนตรีคลาสสิกบนโทรศัพทLเคลื่อนที่
สมารLทโฟน
กฤติน หินซุย

522

รูปแบบการดําเนินชีวิตที่สFงผลตFอคุณภาพการให,บริการนักศึกษาที่ใช,อาคารสถานที่และภูมิทัศนL วิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กฤษฎิ์ธเนศ มัคคภาวีธวัฒน

529

ความสัมพันธLระหวFางการพัฒนาศักยภาพตนเองกับความเป^นมืออาชีพของนักบัญชีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
อมรรัตน ศรีชัย

538

กลยุทธLการสื่อสารเชิงคอนเทนตLมารLเก็ตติ้งบนแพลตฟอรLมยูทูบของ
สถานีวิทยุโทรทัศนLไทยทีวีสีชFอง 3
ชินกฤต อุดมลาภไพศาล

548

ป4จจัยที่มีผลกระทบตFอกําไรของสหกรณLเครดิตยูเนี่ยนไทย
ติณณ จงเจริญในธรรม

557

กลุม่ วิชาด้านบริหารธุรกิจ (ต่อ)
หน-า
รูปแบบเนื้อหาของนมซีพีเมจิที่ปรากฏในเฟซบุrกแฟนเพจ CP-Meiji Thailand
ธนกร ลิ้มสวัสดิ์

565

คุณภาพการให,บริการบํารุงรักษาห,องปฏิบัติการเคมี ของบริษัท ที.อารL.แล็บ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
ธเนตร รากะเสน

571

ภาวะผู,นําที่มีความสัมพันธLตFอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน
กรณีศึกษา บริษัท อีโก,สปอรLตอินเตอรLเนชัลแนล จํากัด
ประพันธ แสงใส

579

ความสัมพันธLระหวFางการจัดการคลังสินค,ากับการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินค,า
กรณีศึกษา บริษัท ซีเอส สตีล โปรดักสL จํากัด
ประมวล พรมไพร

586

สัญญะในภาพยนตรLโฆษณาโฟมล,างหน,าแบรนดLการLนิเยF
พงศภัค ราชาภรณ

597

ป4จจัยในการตัดสินใจของผู,สนับสนุนชFองสถานีโทรทัศนLมุสลิม White Channel
ยลวุทธ เกตุเที่ยงกิจ

603

การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของรถยนตLฮอนด,าบนเครือขFายสังคมออนไลนL
เฟซบุrก แฟนเพจ : Honda Thailand
วรากร อัศวเริงยุทธ

610

การศึกษาคุณลักษณะความเป^นพลโลกในศตวรรษที่ 21
ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษLชวลิตกุล
วรายุ ศิรินนท

619

ป4จจัยลักษณะองคLกรที่มีความสัมพันธLตFอการควบคุมต,นทุนงานกFอสร,างของผู,ประกอบการธุรกิจรับเหมา
กFอสร,างขนาดกลางในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ศรัณยู ปริมาณ

626

นวัตกรรมการบริการที่มีผลตFอความผูกพันของพนักงานในองคLกร กรณีศึกษา กองบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สมยศ งิ้วลาย

633

กลุม่ วิชาด้านบริหารธุรกิจ (ต่อ)
หน-า
แรงจูงใจที่สFงผลตFอขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของข,าราชการและบุคลากร
สํานักงานคณะกรรมการคุ,มครองผู,บริโภค กรุงเทพมหานคร
สรณพัชร สรพรหม

642

ป4จจัยที่มีผลตFอพฤติกรรมการตัดสินใจเชFาพระเครื่องในศูนยLพระเครื่อง SC Plaza สายใต,ใหมF
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สุรเดช วองเจริญพร

650

การสร,างสรรคLรายการออนไลนLของรายการตามใจตุrด
โสภณัฐ จาบทอง

659

การเงินสFวนบุคคลของไกดLนําทางในถ้ําเชียงดาว ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหมF
ธีราลักษณ สัจจะวาที

665

ป4จจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลตFอดัชนีราคาหลักทรัพยLกลุFมอุตสาหกรรมทรัพยากร
ในตลาดหลักทรัพยLแหFงประเทศไทย ชFวงระหวFางปX พ.ศ. 2556-2560
ธีราลักษณ สัจจะวาที

675

การรู,เทFาทันสื่อออนไลนLและพฤติกรรมการใช,สื่อของนักศึกษาหลักสูตรสื่อสารมวลชน
คณะนิเทศศาสตรL มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
เสาวนีย วรรณประภา

684

ป4จจัยที่มีอิทธิพลตFอโครงสร,างเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยLแหFงประเทศไทย
ธารีรัตน พลรักษ

694

ป4จจัยที่มีอิทธิพลตFอประสิทธิผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของกองทัพบก
ประภาพร มาชัยภูมิ

702

ป4จจัยที่มีอิทธิพลตFอโครงสร,างเงินทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยL เอ็ม เอ ไอ
สินิทธ อโศกบุญรัตน

710

กลุม่ วิชาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน-า
การพัฒนาความสามารถในการฟ4งภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปXที่ 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รูปแบบการเรียนรู,แบบรFวมมือด,วยเทคนิค Co-Op Co-Op
พรพิศ งามพงษ

717

การมีสFวนรFวมของสตรีในการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในจังหวัดระนอง
กนกวรรณ ทองยั่งยืน

728

การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมF กับประสิทธิผลองคLการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ลลิสา สหนาวิน

736

การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาปารมิตาในทรรศนะปรัชญาหลังนวยุค สายกลาง
บรรพตี รําพึงนิตย

746

คุณภาพชีวิตผู,สูงอายุในเขตเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ภัทราภรณ ด-วงเรือง

752

การศึกษาระดับความคาดหวังของประชาชนตFอการให,บริการงานทะเบียนราษฎร
สํานักทะเบียนท,องถิ่นเทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง
มณีรัตน เพชรอินทร

759

การมีสFวนรFวมของประชาชนในการจัดการแหลFงทFองเที่ยว
อสมาภรณ คีรีนะ

769

ป4ญหาและอุปสรรคในการบังคับใช,พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543
บุญสนอง นกยูงทอง

778

การปฏิบัติงานของพนักงานของพนักงานโรงแรมเทวัญดารา รีสอรLท แอนดL สปา
อธิวัฒน อัศวศิรโยธิน

786

สาเหตุของการตกเป^นเหยื่อในคดีฉ,อโกงซื้อขายออนไลนL
หทัยชนก พิมพะกุล

792

กลุม่ วิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน-า
ผลของการนวดกดจุดหัวแมFเท,าเพื่อชFวยลดเลิกบุหรี่ในผู,สูบบุหรี่ ตําบลสินเจริญ อําเภอพระแสง
จังหวัดสุราษฏรLธานี
เกษรินทร เจริญสุข

801

การเปรียบประสิทธิผลยาพอกตาระหวFางสูตรยาฟ~าทะลายโจรเดี่ยวและสูตรตํารับในผู,ปkวยที่มีอาการปวด
กระบอกตา
ชลาลัย โชคดีศรีจันทร

808

การพัฒนาโปรแกรมสFงเสริมการจัดการตนเองรFวมกับแรงสนับสนุนจากครอบครัวตFอพฤติกรรมป~องกัน
การกลับเป^นโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดซ้ําในผู,สูงอายุมุสลิม
ซาลีฮา สาและ

816

ป4จจัยที่สFงผลตFอการยอมรับเทคโนโลยีป4ญญาประดิษฐLแชทบอท บริบทประเทศไทย
ณิชารีย กิตติคุณศิริ

828

การหาพารามิเตอรLที่เหมาะสมของวิธีหาคFาเหมาะที่สุดแบบโน,มถFวงสําหรับป4ญหาการตัดวัสดุแบบหนึ่งมิติ
ธีรดา มหายาโน

837

ป4จจัยที่มีอิทธิพลตFอศักยภาพในการออมของครัวเรือนจนเปรียบเทียบกับครัวเรือนรวย
นิตยา ปะอินทร

845

Study of Latent fingerprints that are invisible to the naked eye on Various Types of Paper
by Iodine and Ninhydrin Test
Benjasine Laowongsee

855

การตรวจวัดปริมาณพาราเบนโดยใช,ระบบไซมัลทีเนียสอินเจคชันเอฟเฟคทีฟมิกซิงโฟลวLอะนาลิซิส
รFวมกับการตรวจวัดการเรืองแสงทางเคมี
ประภัสสร จิตเที่ยง

862

การศึกษาเปรียบเทียบจุดสัญญาณนวดแพทยLแผนไทยและจุดฝ4งเข็มแพทยLแผนจีน
ในการรักษาโรค Bell’s palsy หรืออัมพาตใบหน,า
ปานียา ณัฐชนาวรเดช

871

กลุม่ วิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ)
หน-า
การตรวจสอบคุณภาพผงยาสมุนไพรเถาวัลยLเปรียง ขมิ้นชัน และฟ~าทะลายโจร
ในคลินิกแพทยLแผนไทย วิทยาลัยการแพทยLแผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
ปOยะนุช ทิมคร

880

ลมปะกังในแนวคิดทฤษฏีแพทยLแผนไทย
พิกุลแก-ว หอมหวล

890

การศึกษาความสัมพันธLของลักษณะพฤติกรรมตามหลักจริต 6 กับการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผู,ปkวย
เบาหวานชนิดที่ 2: กรณีศึกษาพื้นที่ตําบลไม,เค็ดและตําบลบ,านพระ จังหวัดปราจีนบุรี
สุฐิตา โอภาษี

902

การพัฒนาโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการเลิกบุหรี่ของกลุFมเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด
โสภิดา ทิพยสวัสดิ์

909

การศึกษาประสิทธิผลการออกกําลังกายด,วยทFาฤาษีดัดตนตFอการยืดหยุFนของกล,ามเนื้อคอ
อลิษา แสงพุม

921

ฤทธิ์การต,านเชื้อ Propionibacterium acnes ของสารสกัดผักเสี้ยนผี จากจังหวัดสมุทรสาคร
อิสรีย จิตตสมนึก

928

เซนเซอรLการเปลFงแสงแบบแคทเมียมเทลลูไรดLควอนตัมดอทที่เคลือบผิวด,วยกรดไทโอไกลโคลิก สําหรับการ
วิเคราะหLปริมาณฮีสตามีนในอาหาร
กัมปนาท แก-วใหญ

935

ประสิทธิผลของการพอกยาสมุนไพรตFออาการปวดของโรคข,อเขFาเสื่อม โรงพยาบาลสFงเสริมสุขภาพตําบลตะคFา
อําเภอบางปลาม,า จังหวัดสุพรรณบุรี
ชัยญา นพคุณวิจัย

944

ระบบตรวจจับป~ายจราจรโดยใช,การเรียนรู,เชิงลึก
ณัฐภัทร ศิริคง

952

ฤทธิ์ต,านอนุมูลอิสระของโทนเนอรLผสมสารสกัดมะขามป~อม
ธนโรจน ทิมอุดม

960

กลุม่ วิชาด้านวิทยาศาสต
าสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ)
หน-า
ผลการติดสีของสารละลายสารสกัดมะขาม
มะขามป~อมบนผมที่ผFานการฟอกสี
ปราชญา เทียมผาสุข

969

การทดสอบความเป^นพิษเฉียบพลันของยาดํ
ของย าและยาดําสะตุตFอไรทะเล
ศรายุทธ สถานอุน

976

Development of medical recordd for
formats in Forensic Medicine and forensic science
ience
for General Practitioner in Commun
munity Hospital
Anuphong Phunpron

984

Pistol Identification System Based
ed on
o Breech Face Digital Images Analysis
Aree Jivorarak

992

Analysis of Ecstasy Characteristicic in Bangkok Metropolitan Area
Kroerit Maneejark

998

การศึกษาอิทธิพลของกระสุนป„นและวิ
ะวิถียิงของกระสุนป„นที่มีผลตFอมุมที่วัดจากรFองรอยลูกกระส
กระสุนป„นบนแผFน
โลหะตัวถังรถยนตLที่ถูกยิงด,วยป„นพกออโต
ออโตเมติก ขนาด 9 มิลลิเมตร LUGER
ฐิติชญา เหลืองไพโรจน

1012

ป4จจัยที่มีผลตFอความเชื่อมั่นในการรับั ฟ4งพพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรLของพนักงานสอบสว
อบสวน : กรณีศึกษา
กองบังคับการตํารวจนครบาล 1
จิตรภากร ภักดี
1021

