การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

กําหนดการ
การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ 12 ประจําปี การศึกษา 2560
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิ งหาคม พ.ศ.2560
ณ ห้องประชุม Audiotorium ชั้น 1 อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11)
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
08:00 – 09:00 น.
09:00 – 09:10 น.
09:10 – 09:30 น.
09:30 – 10:00 น.
10.00 – 11.00 น.

11.00 – 12.00 น.
12:00 – 13:00 น.
13:00 – 15:30 น.
15:30 – 16.00 น.

วันอังคารที ่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2558

-----------------------------------------

ลงทะเบียนเข้าร่ วมงาน
กล่าวรายงาน โดย คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิ ต
กล่าวต้อนรับ และเปิ ดการประชุม
โดย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
พิธีมอบรางวัลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษาดีเด่น ของมหาวิทยาลัยรังสิ ต
ประจําปี การศึกษา 2559
บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Education 5.0 for Thailand 4.0”
โดย พล.อ.ดร.พหล สง่าเนตร
รองประธานคณะกรรมาธิ การขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านการศึกษา และ
ประธานคณะอนุกรรมาธิ การขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการเรี ยนรู ้
การนําเสนอผลงานวิจยั แบบบรรยาย
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การนําเสนอผลงานวิจยั แบบบรรยาย/โปสเตอร์
พิธีมอบเกียรติบตั รแก่ผนู ้ าํ เสนอผลงาน และปิ ดการประชุ ม

หน้ า ช

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
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ตารางการนําเสนอผลงานวิจยั บัณฑิตศึกษา ภาคบรรยาย (รวม)
หอง

เวลา
11:00-11:15
11:15-11:30
11:30-11:45
11:45-12:00

หอง

เวลา
13:00-13:15
13:15-13:30
13:30-13:45
13:45-14:00
14:00-14:15
14:15-14:30
14:30-14:45
14:45-15:00
15:00-15:15
15:15-15:30

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ณ ชั้น 3 และ ชั้น 4 อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยรังสิต
301

302

303

304

305

306

307

404

405

HS1039
HS2012
HS3016
EN7087

SS5085
SS5086
SS5099
SS5108

SS5069
SS5073
SS5002
SS6184

BA3054
BA3059
BA2179
SS5038

BA2092
BA2093
BA2094
BA2095

BA2049
BA2132
BA2133
BA2138

SS7024
SS1041
SS1042
SS1005

SS6182
SS6183
SS6185
SS6186

EN1096
EN1097
EN1100
EN1101

301

302

303

304

305

306

307

401

402

403

404

405

406

407

BA4035
BA4154
BA4155
BA4156
EN6083
EN6167
EN6168
EN6169
EN6170
EN6171

EN6157
EN6158
EN6159
EN6160
EN6161
EN6162
EN6163
EN6164
EN6165
EN6166

EN2014
EN2181
EN3116
BA1009
BA1029
BA1045
BA1063
BA1102
BA1103
BA1105

BA2180
BA3044
BA2088
BA3056
BA3070
BA2136
BA2089
BA2091
SS5090
EN7107

BA1037
BA2109
BA2110
BA2111
BA2112
BA2113
BA2117
BA2118
BA2119
BA2120

BA1084
BA1121
BA1122
BA1123
BA1124
BA1125
BA1128
BA1129
BA1130
BA1131

SS4046
FA1032
FA1047
FA1057
FA1058
FA1064
FA1065
FA1074
FA1078
FA1055

SS2072
SS3034
SS1004
SS1196
SS1036
SS1067
EN7172
EN7173
EN7174
SS2198

BA3079
BA3081
BA3098
BA3147
BA3148
BA3149
BA3150
BA3151
BA3152
BA3153

SS3033
SS1051
SS1052
SS1053
SS1068
SS1071
SS1077
SS2028
SS2030
SS2043

SS6187
SS6188
SS6189
SS6190
SS6191
SS6192
SS6193
SS6194
SS6195
SS6197

SS8023
SS8031
SS8080
SS8106
SS8114
SS8115
SS8175
SS8176
SS8177
SS8178

BA2135
BA2137
BA2139
BA2140
BA2141
BA2142
BA3143
BA3144
BA3145
BA3146

SS8007
SS8008
SS8013
SS8015
SS8017
SS8018
SS8019
SS8020
SS8021
SS8022
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จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
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หองนําเสนอ 11-301
เวลา

รหัสบทความ

11:00-11:15

HS-1039

11:15-11:30

HS-2012

11:30-11:45

HS-3016

11:45-12:00

EN-7087

13:00-13:15

BA-4035

13:15-13:30

BA-4154

13:30-13:45

BA-4155

13:45-14:00

BA-4156

14:00-14:15

EN-6083

14:15-14:30

EN-6167

14:30-14:45

EN-6168

14:45-15:00

EN-6169

15:00-15:15

EN-6170

15:15-15:30

EN-6171

วันอังคารที ่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2558

ชื่อเรื่อง

ผูนําเสนอ-สถาบัน

ประมาณการอยูรอด 10 ปภายหลังไดรับแรงเปนวัฏจักร รุจิรา ภัทรทิวานนท
ของสะพานฟนหลังชนิดกรอฟนนอยรวมกับขอตอขยับได จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ฤทธิ์สมานแผลของสารสกัดจากใบพลู
กนกอร สมบัติ
มหาวิทยาลัยรังสิต
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ ของผูใชแรงงานในโรงงาน
พาฝน จิตรีพิทย
อุตสาหกรรมที่มภี าวะน้ําหนักเกินและโรคอวน ในเขต
มหาวิทยาลัยรังสิต
เทศบาลตําบลเชียงรากนอย
การออกแบบเว็บไซตที่ใหบริการขอมูลดานการ
อันลอง เหงียน
รักษาพยาบาลในประเทศไทย สําหรับคนไขชาวเวียดนาม มหาวิทยาลัยรังสิต
กลยุทธการลงทุนในหลักทรัพยคณ
ุ คาดวย F-Score
ปุณณชิต พรหมายน
กรณีศึกษา ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
และตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI)
วิทยาเขตบางเขน
การศึกษาปจจัยทีม่ ีความสําคัญตอการเลือกลงทุนของ ปทมา ศรีสวัสดิ์
RMF LTF และประกันชีวิตของผูมเี งินไดประจําในเขต มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ความสัมพันธระหวางมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยของกลุม ภาณุพงศ วานิชพิทักษ
นักลงทุนแตละประเภทและดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
แหงประเทศไทย ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ปจจัยที่มีผลกระทบตอปริมาณสินเชื่อธุรกิจ
เมธิดา โหสกุล
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
การเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนใน SET 50 กิตติ ออนประสพ
ดวยการวิเคราะหทางเทคนิค MACD และ RSI
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
การวิเคราะหดัชนีหลักทรัพยกลุมอุตสาหกรรม
ชวนพงศ สุขพัฒนนิกูล
เทคโนโลยีหมวดชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส โดยการหา
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาว
การศึกษาความสัมพันธระหวางคา SWAP กับสวนตาง เปรมวดี เตชะพงศประเสริฐ
อัตราดอกเบีย้ ภายใตทฤษฎีดอกเบี้ยเสมอภาค
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
การศึกษาการพยากรณดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหง ไพโรจน สาราณียานนท
ประเทศไทย โดยใชแบบจําลองโครงขายประสาทเทียม มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
เปรียบเทียบการทํากําไรจากการซือ้ ขายหุนทางเทคนิค สุพรรณี สุยะ
กับการซื้อและถือในระยะยาว
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
การหาราคาของ SET50 INDEX OPTIONS ดวยวิธีแบล็ค เอกพล เจริญประเสริฐกุล
โชลสวิธีมอนติคารโลและวิธีบูตแสทรพและเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
กับราคาตลาดของ SET50 INDEX OPTIONS
หน้ า ฌ

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
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หองนําเสนอ 11-302
เวลา

รหัสบทความ

11:00-11:15

SS-5085

11:15-11:30

SS-5086

11:30-11:45

SS-5099

11:45-12:00

SS-5108

13:00-13:15

ชื่อเรื่อง

ผูนําเสนอ-สถาบัน

การศึกษาการพูดออกตัวในประกาศของคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ
ภูมิภาคนิยม พฤติกรรมนิยมการเลือกตั้ง และ
ผลการเลือกตั้ง: การวิเคราะหถดถอยเชิงพื้นที่
ผลกระทบดานการทองเที่ยวจากการสราง
ทางพิเศษผานเขาใหญ
อารยสถาปตยกับความรับผิดชอบตอสังคม
ของรถไฟฟา บีทีเอส

ธนพร เจริญใจ
มหาวิทยาลัยมหิดล
รัชนีพร จันทรสา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
โชคชัย หะริณพลสิทธิ์
มหาวิทยาลัยรังสิต
ฐิติพงศ เอี่ยมสะอาด
มหาวิทยาลัยรังสิต

EN-6157

การศึกษาความแมนยําของการพยากรณคาดัชนีตลาด
หลักทรัพยกลุมประเทศอาเซียน โดยใชวิธีการมอนติคาโล

จิรพัฒน ทวีสุข ไมมานําเสนอ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

13:15-13:30

EN-6158

การจัดการลงทุนที่เหมาะสมกับวัยเกษียณ

13:30-13:45

EN-6159

13:45-14:00

EN-6160

การศึกษาปจจัยทีม่ ีผลตออัตราการไดรับชําระคืน
เมื่อเกิดการผิดนัดชําระหนี้สินเชื่อ
การทดสอบประสิทธิภาพตลาดโดยใชการวิเคราะห
ทางเทคนิคดวย Moving Average RSI และ ADX

เจี่ยไฮ หวัง
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ตวงสิทธิ์ ชื่นวารี
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ทัศนจิต หวังไพบูลยกจิ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

14:00-14:15

EN-6161

การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย

นัทธบงกช เสถียรกิจวณิชย ไมมานําเสนอ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

14:15-14:30

EN-6162

14:30-14:45

EN-6163

การเปรียบเทียบมูลคาความเสี่ยงของกลุมหลักทรัพย
ภายใตการลงทุนที่มีความเสี่ยงแตกตางกัน
การทํานายราคาหลักทรัพยโดยใชโครงขายประสาท
เทียมแบบแพรยอนกลับ โดยใชตัวแบบอนุกรมเวลา
ฟงกชั่นแบบไมเชิงเสน

นันทรัตน ตรีพร ชัยศักดิ์
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
วสันต ศิลปะ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

14:45-15:00

EN-6164

ศตวรรษ คําแปง ไมมานําเสนอ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

15:00-15:15

EN-6165

การทดสอบประสิทธิภาพตลาดโดยใชการวิเคราะหทาง
เทคนิคและการประเมินประสิทธิภาพ ความแมนยําของ
เครื่องมือวิเคราะหทางเทคนิค
การศึกษาประสิทธิภาพของระบบเทรด Moving Average
Crossover และระบบเทรด MACD Crossover เมื่อทดสอบ
ดวยขอมูลที่มกี ารเคลื่อนไหวแบบสุม กรณีศึกษาสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา SET 50 Index Futures

15:15-15:30

EN-6166

วันอังคารที ่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2558

สิทธรัตน สักขะกิจ ไมมานําเสนอ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ประสิทธิภาพการพยากรณดัชนีราคา SET50 Index อมรเทพ พึ่งศรี
โดยใชแบบจําลองโครงขายประสาทเทียม
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

หน้ า ญ

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

หองนําเสนอ 11-303
เวลา

รหัสบทความ

11:00-11:15

SS-5069

11:15-11:30

SS-5073

11:30-11:45

SS-5002

11:45-12:00

SS-6184

13:00-13:15

EN-2014

13:15-13:30

EN-2181

13:30-13:45

EN-3116

13:45-14:00

BA-1009

14:00-14:15

BA-1029

14:15-14:30

BA-1045

14:30-14:45

BA-1063

14:45-15:00

BA-1102

15:00-15:15

BA-1103

15:15-15:30

BA-1105

วันอังคารที ่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2558

ชื่อเรื่อง

ผูนําเสนอ-สถาบัน

คุณภาพการบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี- ภาวิณี ทองแยม
สารสนเทศสงผลตอความพึงพอใจของนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
การรับรูและการมีสวนรวมของชาวบานเกี่ยวกับ
สถาพร แกวพิลารมย
ผลกระทบจากการทองเที่ยวที่มีตอ วิถีชีวิตชุมชน ใน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
แหลงทองเที่ยวอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
แรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานของตํารวจดีเดน
สีดาทิพย สุนตาอินทร
สังกัดตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
มหาวิทยาลัยรังสิต
ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการจากงานบริการ ปรัชญา โชคชัย
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองฉิม อําเภอเนินสงา มหาวิทยาลัยรังสิต
จังหวัดชัยภูมิ
Mathematical Demonstration on Neutron
Sarayut Khemngern
Thermalization by a Rich H-atom Polymer
Chulalongkorn University
Materials, PETE fiber
การรวมสัญญาณเซนเซอรวัดแรงเฉื่อยและแสดงคาแบบ ฉัตรา อัศวาวุฒิ
กราฟฟก 3 มิติ
มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารรับภัยแผนดินไหวดวยการใชผนังโฟม EPS
ไพกานท รักษาสุทธิพันธ
มหาวิทยาลัยรังสิต
ปจจัยสําคัญในการจัดซื้อจัดหาที่เหมาะสม กรณีศึกษา
รัฐธนินท จิรวัฒนโภคิน
บริษัท ไมแปรรูป AAA
มหาวิทยาลัยรังสิต
การประยุกตใชกลยุทธในการจัดการคลังสินคาเพื่อเพิ่ม
สุภาภรณ ชินารักษ
ประสิทธิภาพในการบริหารหองเย็น กรณีศึกษา: บริษัท
มหาวิทยาลัยรังสิต
ปติเซ็นเตอรหองเย็น จํากัด
การปรับปรุงผังโรงงาน กรณีศึกษา บริษัท สามเจริญ
วรรณทนา เมืองไธสง
พาณิชย (กรุงเทพ) จํากัด
มหาวิทยาลัยรังสิต
การแกปญหาการจัดเสนทางยานพาหนะเพื่อสิ่งแวดลอม วริสรา ลี้สกุลรักษ
ปจจัยดานการจัดการโลจิสติกสที่มผี ลตอประสิทธิภาพการ
ใหบริการดานการขนสงนักทองเที่ยวของธุรกิจนําเที่ยวใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
การจัดการหวงโซอุปทานของผูผลิตขาวเจาขนาดยอม :
กรณีศึกษาเกษตรกรผูผ ลิตขาว เจาในเขตภาคกลาง
การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตอิฐบล็อก
คอนกรีตกรณีศึกษา รานรวมทรัพยพัฒนา
หน้ า ฎ

สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน

ภารวี อยูจุย
มหาวิทยาลัยรังสิต
มุขรวี วัชรพงศธร
มหาวิทยาลัยรังสิต
วัชรียา ชุมอินทอง
มหาวิทยาลัยรังสิต

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

หองนําเสนอ 11-304
เวลา

รหัสบทความ

ชื่อเรื่อง

ผูนําเสนอ-สถาบัน

11:00-11:15

BA-3054

วสวัตติ์ บุญมาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

11:15-11:30

BA-3059

11:30-11:45

BA-2179

11:45-12:00

SS-5038

13:00-13:15

BA-2180

13:15-13:30

BA-3044

13:30-13:45

BA-2088

13:45-14:00

BA-3056

14:00-14:15

BA-3070

14:15-14:30

BA-2136

การศึกษาเปรียบเทียบการประยุกตใชหลักการตลาด
ในการนําแบรนดตางชาติเขาสูตลาดแฟชั่นไทยให
ประสบความสําเร็จ : กรณีศึกษา แบรนด Cotton On
การศึกษาปจจัยทีม่ ีอิทธิพลเชิงบวกตอพฤติกรรมการ
ซื้อเครื่องสําอางออนไลนของพนักงานองคกรใน
กรุงเทพมหานคร
การตัดสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุนระยะยาว
LTF เพื่อลดหยอนภาษีของนักศึกษาโครงการ
พิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ความสัมพันธระหวางแนวโนมเอียงทางบวกและความ
ไววางใจในองคการกับความผาสุกและพฤติกรรม
สรางสรรคนวัตกรรม : บทบาทการเปนตัวแปรสื่อ
ของความผูกพันตองาน
โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุความตั้งใจซื้อสินคา
ออนไลนของผูใช เฟซบุก ในประเทศไทย
อิทธิพลของการโฆษณาผานสื่อโซเชียลมีเดียที่สงผลตอ
การรับรูต ราสินคาของผูบริโภค เขตกรุงเทพมหานคร:
กรณีศึกษากลุมธุรกิจรถยนต
อิทธิพลของสวนประสมทางการตลาดที่มผี ลตอทัศนคติ
และการตัดสินใจจองที่พักผานแอปพลิเคชัน
Booking.com ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล
นวัตกรรมการตลาดทีม่ ีผลตอการตัดสินซื้ออุปกรณ
คอมพิวเตอรของคาย Intel และ AMD ของผูบริโภค
วัยรุนตอนปลายถึงวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร
การเปดรับและพฤติกรรมการใชแอพพลิเคชั่นวงใน
(Wongnai) ของผูบริโภคที่ใชงานแอพพลิเคชั่นวงใน
(Wongnai)
ความพึงพอใจที่มีตอเนื้อหาบน Facebook Live กับ
ความจงรักภักดีตอตราสินคา: ศึกษากรณี เวิรคพอยท
เอนเตอรเทนเมนต แฟนเพจ

วันอังคารที ่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2558

หน้ า ฏ

ภัทราณี วีระภาคยการุณ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
จตุพร อินทรอักษร และ
วรรณวิมล อัมรินทรนุเคราะห
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ยศวดี สิทธิเดช
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

นิเวศน ธรรมะ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ธีรพล จิ๋วเจริญ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อรอมล ศรีจาด
มหาวิทยาลัยรังสิต

จิโรจ กาญจนกุญชร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปณฑิตา โอภาสโศภณ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
วรรณวนัช ตันเรืองวงษ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

เวลา
14:30-14:45

14:45-15:00

15:00-15:15

15:15-15:30

รหัสบทความ
ชื่อเรื่อง
BA-2089 รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของการยอมรับและ
การใชเทคโนโลยีที่มีผลตอพฤติกรรมการใชแอปพลิเคชันชอปปงบนสมารทโฟนของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
BA-2091 โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของการยอมรับและการ
ใชเทคโนโลยีที่มผี ลตอพฤติกรรมการใชงาน แอปพลิเค
ชัน Konvy ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล
SS-5090 โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุการตัดสินใจซื้ออาหาร
ผานแอป-พลิเคชัน Line Man ของผูอยูอาศัย ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
EN-7107 การพัฒนาโมเดลตรวจจับคําหยาบภาษาไทยบนสื่อ
ออนไลนดวยเทคนิคดาตาไมนนิง

วันอังคารที ่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2558

หน้ า ฐ

ผูนําเสนอ-สถาบัน
สุพจน อุนเรือน
มหาวิทยาลัยรังสิต

กุลิสรา ปริชญาสานนท
มหาวิทยาลัยรังสิต

โสรญา จันทรรักษา
มหาวิทยาลัยรังสิต
ณัฐาศิริ เชาวประสิทธิ์
มหาวิทยาลัยรังสิต

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

หองนําเสนอ 11-305
เวลา
รหัสบทความ
ชื่อเรื่อง
11:00-11:15 BA-2092 ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน ธนาคารยูโอบี จํากัด
(มหาชน) สายงานเครือขายสาขาและดิจิตอล (Channels &
Digitalization) ในเขต 7
11:15-11:30 BA-2093 ปจจัยการจัดซื้อจัดจางที่มีผลตอประสิทธิภาพขององคกร
ของบริษัท เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จํากัด
11:30-11:45 BA-2094 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเครื่องสําอางบํารุง
ผิวหนาของผูบริโภควัยทํางาน ในเขตกรุงเทพมหานคร
11:45-12:00 BA-2095 ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
13:00-13:15 BA-1037 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาไทยของนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติบนพื้นที่ใกลสถานีรถไฟฟา (กรณีศึกษา รถไฟฟา
บีทีเอสสายสีเขียวออนและสายสีเขียวเขม) ภายใน
กรุงเทพมหานคร
13:15-13:30 BA-2109 ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตบิ๊กไบคของ
ผูบริโภคในจังหวัดปทุมธานี
13:30-13:45 BA-2110 แรงจูงใจในการทํางานที่สงผลตอความผูกพันกับองคการของ
บุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยรังสิต
13:45-14:00 BA-2111 ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอน
โรงเรียนเขตอําเภอเมือง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี
14:00-14:15 BA-2112 ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูป
ของผูเลี้ยงสุนัขในเขตจังหวัดปทุมธานี
14:15-14:30 BA-2113 ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอซัมซุงของ
ผูบริโภค ในเขตจังหวัดปทุมธานี
14:30-14:45 BA-2117 ปจจัยดานการจัดการความรูที่สงผลตอประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ในพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ
14:45-15:00 BA-2118 ปจจัยที่ทํานายความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยบริการ TOT
แจงวัฒนะ
15:00-15:15 BA-2119 พฤติกรรมการสมัครงานผานอินเตอรเน็ต ที่สงผลตอความพึง
พอใจในการมีงานทําของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล
15:15-15:30 BA-2120 ปจจัยที่สงผลตอการเลือกซื้ออาหารเสริมของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
วันอังคารที ่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2558

หน้ า ฑ

ผูนําเสนอ-สถาบัน
ศวัส ปฐมกุลนิธิ
มหาวิทยาลัยรังสิต
ศิวลัย จงจีรภัทร
มหาวิทยาลัยรังสิต
ชนิกานต คุตไชยกุล
มหาวิทยาลัยรังสิต
สาวิตรี สองศรี
มหาวิทยาลัยรังสิต
พิชากาญจน
ลาภเจริญไพศาล
มหาวิทยาลัยรังสิต
วันพิชิต รัตนพิกุล
มหาวิทยาลัยรังสิต
ปาริฉัตร สุรเดช
มหาวิทยาลัยรังสิต
บูชิตา เนาวรัตน
มหาวิทยาลัยรังสิต
อธิป พวงดี
มหาวิทยาลัยรังสิต
รัฐพล วงษทน
มหาวิทยาลัยรังสิต
ลาภา องคทวีเกียรติ
มหาวิทยาลัยรังสิต
กฤตภาคิน มิ่งโสภา
มหาวิทยาลัยรังสิต
สุภัทรวดี เทียนเพิ่มพูน
มหาวิทยาลัยรังสิต
นิลุบล บุญจันทร
มหาวิทยาลัยรังสิต

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

หองนําเสนอ 11-306
เวลา

รหัสบทความ

ชื่อเรื่อง

ผูนําเสนอ-สถาบัน

11:00-11:15

BA-2049

ณัฐพงศ แสนแกว
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

11:15-11:30

BA-2132

11:30-11:45

BA-2133

11:45-12:00

BA-2138

13:00-13:15

BA-1084

13:15-13:30

BA-1121

13:30-13:45

BA-1122

13:45-14:00

BA-1123

14:00-14:15

BA-1124

14:15-14:30

BA-1125

14:30-14:45

BA-1128

14:45-15:00

BA-1129

การศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
กับประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานขายบริษัท
ประกันชีวิต XYZ ที่ปฏิบัติงานที่สาํ นักงานใหญใน
กรุงเทพมหานคร
ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานและความตั้งใจ
ที่จะลาออกจากงาน : กรณีศึกษา บริษัท สมารท เทค
แอนด แมท จํากัด
การแบงกลุมสตรีอวบอวนโดยใชปจ จัยดานความตองการ
ตอสวนประสมทางการตลาดคาปลีกของเสื้อผาสาวอวบอวน ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ประสบการณการซื้ออาหารออนไลนและการรับรู
ความเสีย่ งที่มีผลกระทบตอความตั้งใจซื้ออาหารออนไลน
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินคาประเภท
รถจําลอง กรณีศึกษา บริษัท มาจอเร็ตต (ประเทศไทย)
จํากัด
การพัฒนาระบบจองรถออนไลนและบํารุงรักษา
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
การปรับปรุงกระบวนการทํางานดานเอกสารของ
กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยหอการคาไทยดวย
ระบบสารสนเทศ
การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินคาโดยใช
แนวคิดระบบการบริหารงานแบบโตโยตา กรณีศึกษา
ธุรกิจตกแตงภายใน
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในธุรกิจ
ซัก อบ รีด กรณีศึกษา จรรญาซับอบรีด
การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดซื้อเพื่อเพิม่ อํานาจ
การตอรองกับซัพพลายเออร กรณีศึกษา บริษัท เอบีซี
เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด
การเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของผูใหบริการ
โลจิสติกส บริษัท ABC
การควบคุมปริมาณสินคาคงคลังและการวางแผนผัง
การจัดเก็บสินคา กรณีศึกษา หางหุนสวน AAA
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หน้ า ฒ

กิษรา อภิญญาอุปถัมภ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
เกลาลฎา ยุทธภิญโญ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
สุมนมาศย ศรีเปลี่ยนจั่น
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
พิชญตานันท ครุนิอาจ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ชาญณรงค สุวิทิตกุล
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ชาญศิษฎ โตอรุณ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ธเนศวร อินทรารุณ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
นิติยากร กุลสิงห
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
พรหมภัสสร ปุญญบาล
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
วรท สินวสุวรรณ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
สุนิสา ตั้งมโนกุลกิจ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

เวลา

รหัสบทความ

ชื่อเรื่อง

ผูนําเสนอ-สถาบัน

15:00-15:15

BA-1130

อธิปตย สุเทวี
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

15:15-15:30

BA-1131

การปรับเปลี่ยนกระบวนการขอตรวจปลอยสินคาผาน
พิธีการศุลกากรของ บริษัท DHL Express International
(ประเทศไทย) จํากัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความ
พึงพอใจของลูกคา
การศึกษาเลือกทําเลที่ตั้งสําหรับการขยายสาขาราน
เหล็กมั่นคงพัฒนาในเขตจังหวัดปริมณฑล
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หน้ า ณ

อัยลดา แสงสุนีย
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

หองนําเสนอ 11-307
เวลา

รหัสบทความ

ชื่อเรื่อง

11:00-11:15

SS-7024

11:15-11:30

SS-1041

11:30-11:45

SS-1042

11:45-12:00

SS-1005

13:00-13:15

SS-4046

13:15-13:30

FA-1032

Nigerian Drugs Syndicates in Thailand: A Panacea
for the Mayhem
Using Virtual Learning Environment in Supporting the
Teaching of Action Research to Enhance the
Learning Achievement and Learning Participation
of Bhutanese Undergraduate Students
Using Cooperative Learning in Teaching Topographical
Map in Geography to Enhance Learning Achievement
of 10th Grade Students in Bhutan
The Effectiveness of Computer Assisted Language
Learning in English Listening of Grade 6 Students: A
Case Study at A Government School in Bangkok
อัตลักษณความเปนชายทีส่ ะทอนผานภาพลายสักในภาพ
โฆษณามอเตอรไซค Harley-Davidson
การศึกษาและออกแบบเพื่อปองกันภาวะโรคฉันไมสวย

13:30-13:45

FA-1047

13:45-14:00

FA-1057

14:00-14:15

FA-1058

14:15-14:30

FA-1064

14:30-14:45

FA-1065

14:45-15:00

FA-1074

15:00-15:15

FA-1078

15:15-15:30

FA-1055

วันอังคารที ่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2558

ผูนําเสนอ-สถาบัน

โครงการออกแบบเรือสะเทินน้ําสะเทินบกพับเก็บไดเพื่อ
เคลื่อนยายในสถานการณน้ําทวม
การออกแบบสื่อการสอนแบบพกพาเพื่อเด็กดอยโอกาสใน
ชุมชนแออัด
บริบทของการเลาเรื่องในรูปแบบตาง ๆ
ผลการศึกษา พัฒนาการออกแบบเครื่องแตงกายสตรี
รวมสมัย โดยการใชอัตลักษณของชุดไทยพระราชนิยม
แนวคิดแนวคิดจากผูที่ไมมีความรูด านการออกแบบ: การ
ประยุกตสิ่งของจากความตองการ
โครงการออกแบบเครื่องมือบําบัดเพื่อกลุมคนนอนไมหลับ
การออกแบบพื้นที่ภายในโรงฝกงานไมสาํ หรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรังสิต
พื้นที่แลกเปลี่ยนทางการออกแบบเพื่อศึกษาแนวทางการ
ทํางานรวมกันระหวางลูกคากับนักออกแบบ
หน้ า ด

Athony Ukam Unor
Rangsit University
Sangay Wangchuk
Rangsit University

Tashi Yangzom
Rangsit University
Xie Mingli
Rangsit University
ธนัช คงเกรียงไกร
มหาวิทยาลัยรังสิต
โกเมศ กาญจนพายัพ
มหาวิทยาลัยรังสิต
ภูวพล วงศกุลชาตะ
มหาวิทยาลัยรังสิต
พงศธร วัฒนา
มหาวิทยาลัยรังสิต
ประพร เดียระสิน
มหาวิทยาลัยรังสิต
ดนุพล ยั่งยืน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ณัฐณิชาต ศิริวัลลภ
มหาวิทยาลัยรังสิต
พิทักษ มีกระจิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
ไกรวี ลิมปวรรณ
มหาวิทยาลัยรังสิต
สันติ ลอรัชวี
มหาวิทยาลัยรังสิต

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

หองนําเสนอ 11-401
เวลา

รหัสบทความ

ชื่อเรื่อง

13:00-13:15

SS-2072

13:15-13:30

SS-3034

13:30-13:45

SS-1004

13:45-14:00

SS-1196

14:00-14:15

SS-1036

14:15-14:30

SS-1067

14:30-14:45

EN-7172

14:45-15:00

EN-7173

15:00-15:15

EN-7174

15:15-15:30

SS-2198

EFL Teachers’ Evaluation of Textbook Used in
First Year Fundamental English Course at
White University
A survey of English major Students’ Attitudes
Toward Speaking English in a Thai Context
Developing English Speaking Skills by Role
Playing of Grade 6 Students at Klongha School,
Pathum Thani
การพัฒนาตนเองของครูภาษาอังกฤษโดยการใชแนวคิด
การพัฒนาบทเรียนรวมกันในโรงเรียนขนาดเล็ก
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน
(BBL) รวมกับแผนผังความคิด เพือ่ พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6
ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการสอนคณิตศาสตรของ
ครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1
การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนหนองพอก
วิทยาลัยเกี่ยวกับการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษาเพื่อการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
วิชาคณิตศาสตร
การใชโปรแกรม Geogebra ประกอบการจัดกิจกรรม
การเรียนรูตามรูปแบบ 4MAT เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่องการทดสอบสมมติฐาน
ปจจัยที่สงผลตอการเลือกเรียนสายอาชีพในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาของนักเรียนในจังหวัดเชียงราย
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หน้ า ต

ผูนําเสนอ-สถาบัน
Wattanasak
Fuengbangluang
Mahidol University
Ruttiya Dorkphong
Rangsit University
Jantima Naka
Rangsit University
ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
ภัทราพร ทําคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ
ทศพล เวชกามา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
อรุณศรี โทรเลข
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
กัลญา ปเจริญ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ดาวเรือง บุตรทรัพย
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
อรรถกฤต อินทะโย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

หองนําเสนอ 11-402
เวลา

รหัสบทความ

ชื่อเรื่อง

13:00-13:15

BA-3079

13:15-13:30

BA-3081

13:30-13:45

BA-3098

13:45-14:00

BA-3147

14:00-14:15

BA-3148

14:15-14:30

BA-3149

14:30-14:45

BA-3150

14:45-15:00

BA-3151

15:00-15:15

BA-3152

15:15-15:30

BA-3153

กิจกรรมบนหวงโซคุณคาที่สงผลตอคุณคาตราสินคา
บริษัท เอไอเอ จํากัด ของลูกคาในเขตกรุงเทพมหานคร
สวนประสมการคาปลีกที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อของ
สินคารานคาปลีกแบบดั้งเดิม (โชหวย) ของผูบริโภค
กรณีศึกษา รานเซงฮะ ในชุมชนตลาดคลอง 16 จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
การโฆษณาโดยใชบุคคลที่มีชื่อเสียง มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ สกอต ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
ความพึงพอใจในตราสินคาและความชื่นชอบในตรา
สินคา ที่มีผลกระทบตอการเปลี่ยนตราสินคา : ศึกษา
กรณีสินคาไอศกรีมน้ําแข็งใสเกล็ดหิมะ
กลยุทธบริหารจัดการพัฒนารานเครื่องเขียนอุนใจพานิช
เพื่อความยั่งยืน
การแบงกลุมผูคาปลีกที่ซื้อกางเกงแฟชั่นผูหญิงในตึก
โบเบทาวเวอร โดยใชพฤติกรรมการซื้อและดาน
ความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด
การจําแนกความแตกตางระหวางกลุม Gen-Y และกลุม
Gen-Z โดยใชความตองการสวนประสมการคาปลีก
ธุรกิจรานอีฟแอนบอย ในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลกระทบของความพึงพอใจตอสวนประสมการคาปลีก
ความเชื่อมั่นในตราของรานคา และการรับรูคณ
ุ คาจาก
การสื่อสารของรานคา ที่มตี อความตั้งใจซื้อของผูบริโภค
: ศึกษากรณีรานคาปลีกวัสดุกอสรางแบบดั้งเดิมใน
อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
การแบงกลุมของนักทองเที่ยว โดยใชปจจัยดาน
บุคลิกภาพหาองคประกอบและแรงจูงใจ กรณีศึกษา
เกาะลัดอีแทน จ.นครปฐม
การประเมินน้ําหนักความสัมพันธระหวางความพึงพอใจ
สวนประสมทางการตลาดบริการกับความภักดีของ
ลูกคาสถานีบริการน้าํ มันเชื้อเพลิง ปตท. ในเขต
กรุงเทพมหานคร
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หน้ า ถ

ผูนําเสนอ-สถาบัน
ธันยพรรัฐ จิรจรัสธนา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นัฐฐาพร รัตนอราม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ณัฏฐหทัย เจิมแปน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
พัชรี ธีรชูวิวัฒน
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ภณิดา วงศวิริยะ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ภรนนท แดงขาว
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ภรันยา ฆารสินธุ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ศศิวิมล ลวนเนตรเงิน
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ศากุน สรอยทอง
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
หทัยพร นิ่มลออ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

หองนําเสนอ 11-403
เวลา

รหัสบทความ

ชื่อเรื่อง

ผูนําเสนอ-สถาบัน

13:00-13:15

SS-3033

13:15-13:30

SS-1051

ชฎาภรณ แสงจันทรทิพย
มหาวิทยาลัยรังสิต
อาทิตย พลทองสถิต
มหาวิทยาลัยรังสิต

13:30-13:45

SS-1052

13:45-14:00

SS-1053

14:00-14:15

SS-1068

14:15-14:30

SS-1071

14:30-14:45

SS-1077

14:45-15:00

SS-2028

15:00-15:15

SS-2030

15:15-15:30

SS-2043

การศึกษาเชิงวิเคราะหการปรับบทแปลและกลวิธีการแปล
นวนิยายกึ่งอัตชีวประวัติเรื่อง “บอบ แมวเตะฝนขางถนน”
การพัฒนาทักษะพื้นฐานดานดนตรีโดยใชเครื่องกระทบ
เปนสื่อ: กรณีศึกษานักเรียนดุริยางคทหารอากาศชั้นปที่ 2
โรงเรียนดุรยิ างคทหารอากาศ
การสงเสริมความเขาใจทฤษฎีดนตรีสากลขั้นพื้นฐานและ
การปฏิบัติ เรื่อง จังหวะและตัวโนต โดยการจัดการเรียนรู
แบบ สรางจินตภาพ-การไดยิน-การอาน-การเคลื่อนไหว
ทางรางกาย VARK
รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีสเ พื่อพัฒนา
โสตประสาทของนักเรียนดุริยางคทหารอากาศชั้นปที่ 1
เรื่อง ขั้นคู โดยใชบทเพลงไทย
การสรางแรงจูงใจใฝเรียนรูเพื่อพัฒนะทักษะรวมวง:
กรณีศึกษานักเรียนโรงเรียนดุรยิ างค
การสงเสริมความสามารถทางการผลิตดนตรีตามแนววัฏจักร
การเรียนรู 4MAT: กรณีศึกษา นักศึกษาวิทยาลัยดนตรี
การจัดการเรียนรูวิชาทักษะการผลิตดนตรี 2 โดยใช
รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบซิปปา (CIPPA Model)
การพัฒนาบทเรียนบนแท็บเล็ตพีซี เรื่องอาเซียนศึกษา
เพื่อเสริมสรางทักษะการสืบคนขอมูล สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนประถมศึกษาเอกชน จังหวัด
ปทุมธานี
สภาพการจัดการความรูตามนโยบายการสงเสริมการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษของสถานศึกษาในโครงการ English
Program
ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากลุมกรุงเทพ
ตะวันออก สังกัดกรุงเทพมหานคร

วันอังคารที ่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2558

หน้ า ท

ณพกิตติ์ บุญตานนท
มหาวิทยาลัยรังสิต

ภูมิพัฒน ชัยบุรัมย
มหาวิทยาลัยรังสิต
ปยังกูร เอกนิพิฐสริ
มหาวิทยาลัยรังสิต
สรวิศ เขียนเสมอ
มหาวิทยาลัยรังสิต
สรวิศ ถาวรพฤกษ
มหาวิทยาลัยรังสิต
ชิดชไม วิสุตกุล
มหาวิทยาลัยรังสิต

ปาริฉัตร นครเอี่ยม
มหาวิทยาลัยรังสิต
กันยารัตน เล็กเลอสันต
มหาวิทยาลัยรังสิต

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

หองนําเสนอ 11-404
เวลา

รหัสบทความ

11:00-11:15

SS-6182

11:15-11:30

SS-6183

11:30-11:45

SS-6185

11:45-12:00

SS-6186

13:00-13:15

SS-6187

13:15-13:30

SS-6188

13:30-13:45

SS-6189

13:45-14:00

SS-6190

14:00-14:15

SS-6191

14:15-14:30

SS-6192

14:30-14:45

SS-6193

14:45-15:00

SS-6194

15:00-15:15

SS-6195

15:15-15:30

SS-6197

วันอังคารที ่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2558

ชื่อเรื่อง

ผูนําเสนอ-สถาบัน

นโยบายดานการกีฬาของรัฐบาลนายชวน หลีกภัย พ.ศ.
2540-2544
อุดมการณทางการเมืองของ อองซาน ซู จี พ.ศ.2488 ถึง
2559
ปจจัยที่มีผลตอการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2544-2554
ปจจัยที่มีผลตอการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2544–2554

ชาลิสา คําสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยรังสิต
วิภาดา วงศวาณิชวิริยะ
มหาวิทยาลัยรังสิต
พิมพนลิน โตไพบูลย
มหาวิทยาลัยรังสิต
กมลฐิติ ไปดวย
มหาวิทยาลัยรังสิต

พัฒนาการและบทบาททางการเมืองของพรรคพลังชล

กิตติเชษฐ เศวตาภรณ
มหาวิทยาลัยรังสิต
การมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการทหารอากาศ
ฐาปนพงศ ปนตา
กองดุริยางคทหารอากาศ หนวยบัญชาการอากาศโยธิน
มหาวิทยาลัยรังสิต
ความเปนสถาบันทางการเมืองของพรรคเพื่อไทย
ณัฐภัทร ภูทอง
มหาวิทยาลัยรังสิต
ความเปนพลเมืองของประชาชนใน ตําบลยามู อําเภอ
นัสมา เชื้อสกุล
ยะหริ่ง จังหวัดปตตานี
มหาวิทยาลัยรังสิต
อุดมการณทางการเมืองอนุรักษนิยมของขาราชการทหาร ณฐนิษฐ กระแสโสม
อากาศ กองดุริยางคทหารอากาศ หนวยบัญชาอากาศโยธิน มหาวิทยาลัยรังสิต
วัฒนธรรมการเมืองทองถิ่นแบบปรึกษาหารือในเขต
วราภรณ วงษชมพู
เทศบาลนครแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
มหาวิทยาลัยรังสิต
การขึ้นสูตําแหนงนายกรัฐมนตรีของนายบรรหาร ศิลปอาชา พัชรพงศ ศรีพุม
มหาวิทยาลัยรังสิต
อุดมการณทางการเมืองในบทเพลงที่ขับรองโดย คํารณ
จินตวิช บัวทอง
สัมบุณณานนท
มหาวิทยาลัยรังสิต
บทบาททางการเมืองของกํานันและผูใหญบาน ในเขต
อนุวัตร กองพันธุ
อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
มหาวิทยาลัยรังสิต
สิทธิมนุษยชนสากลและสิทธิมนุษยชนตามหลักศาสนา
ซารา มณี
อิสลาม
มหาวิทยาลัยรังสิต

หน้ า ธ

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

หองนําเสนอ 11-405
เวลา

รหัสบทความ

ชื่อเรื่อง

11:00-11:15

EN-1096

11:15-11:30

EN-1097

11:30-11:45

EN-1100

11:45-12:00

EN-1101

การศึกษาพฤติกรรมการรับแรงกระแทกของแนวเชื่อม
เหล็กกลาไรสนิมที่อณ
ุ หภูมิต่ํา
การออกแบบและพัฒนาเครื่องแยกผลปาลมน้ํามัน
ออกจากทะลาย
การศึกษาการนําเหล็กชุบสังกะสีมาใชในการผลิต
ตูจายน้ํามัน
การออกแบบระบบคลังสินคาสําหรับลังกระดาษลูกฟูก

สมพร พรหมดวง
มหาวิทยาลัยรังสิต
สมพร พรหมดวง
มหาวิทยาลัยรังสิต
เพียงจันทร โกญจนาท
มหาวิทยาลัยรังสิต
เพียงจันทร โกญจนาท
มหาวิทยาลัยรังสิต

13:00-13:15

SS-8023

สโรชา เชียงเอม
มหาวิทยาลัยรังสิต

13:15-13:30

SS-8031

13:30-13:45

SS-8080

13:45-14:00

SS-8106

14:00-14:15

SS-8114

14:15-14:30

SS-8115

14:30-14:45

SS-8175

14:45-15:00

SS-8176

แนวทางในการลดความเปนอาชญากรรมในคดีคดียา
เสพติด ศึกษากรณีการนําโทษ ปกครองมาใชแทนที่
การลงโทษจําคุก ผูเสพยาเสพติด
ปญหาการกําหนดเหตุวันเริ่มนับและวันสิ้นสุดอายุ
ความการฟองคดีเกี่ยวกับละเมิดทางปกครองตอศาล
ปกครอง
มาตรการทางกฎหมายในการสงเสริมการเขาถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับ
คนพิการทางการไดยิน
ปญหาการกําหนดคารักษาพยาบาลตามกฎหมาย
ประกันสังคมเปรียบเทียบกับการประกันสุขภาพใน
ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา
การคุมครองทางกฎหมายดานความปลอดภัยในการ
ทํางานของพยาบาลตั้งครรภ กรณีศึกษา โรงพยาบาล
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปญหาการกําหนดสิทธิประโยชนของผูประกันตนตาม
มาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
ปญหาการฟนฟูกิจการขนาดใหญ กรณีเกณฑการยื่นคํา
รองขอฟนฟูกิจการและขั้นตอนการฟนฟูกิจการ
ปญหากฎหมายเกีย่ วกับการระดมทุนสาธารณะผานผู
ใหบริการระบบเครือขายอิเล็กทรอนิกสในการระดมทุน
สาธารณะประเภทที่ใหหุนเปนสิ่งตอบแทนแกผูลงทุน
ตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

วันอังคารที ่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2558

หน้ า น

ผูนําเสนอ-สถาบัน

เปมิกา สุขเจริญ
มหาวิทยาลัยรังสิต
สุพรรณริการ วะนาพรม
มหาวิทยาลัยรังสิต
รัชนีวรรณ โอรทัต
มหาวิทยาลัยรังสิต
อุกฤษฏ ไทยงามศิลป
มหาวิทยาลัยรังสิต
อาทิตยา โภคสุทธิ์
มหาวิทยาลัยรังสิต
กองภพ รามศิริ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
กุลประภัสสร ฉันทาลักษณ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

เวลา

รหัสบทความ

ชื่อเรื่อง

ผูนําเสนอ-สถาบัน

15:00-15:15

SS-8177

ทวีชัย มีลาภ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

15:15-15:30

SS-8178

กรณีศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการประเมินภาษีและ
การบริหารการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางของ
ประเทศไทย กับการประเมินภาษีและการบริหารการ
จัดเก็บภาษีทรัพยสิน (อสังหาริมทรัพย) ของมลรัฐ
นิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา
กรณีศึกษาเปรียบเทียบหลักเกณฑในการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรูจ ักลูกคาและการตรวจสอบเพื่อทราบ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาของประเทศไทยและประเทศ
สหรัฐอเมริกา

วันอังคารที ่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2558

หน้ า บ

นริศสา แสงศิลาวุฒิกุล
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

หองนําเสนอ 11-406
เวลา

รหัสบทความ

ชื่อเรื่อง

ผูนําเสนอ-สถาบัน

13:00-13:15

BA-2135

ริญญารัตน อัครโชคนวกิตติ์
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

13:15-13:30

BA-2137

13:30-13:45

BA-2139

13:45-14:00

BA-2140

14:00-14:15

BA-2141

14:15-14:30

BA-2142

14:30-14:45

BA-3143

การศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบการสื่อสารภายใน
องคกรกับประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานสาย
ปฏิบัติการ บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
สังกัด ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
การเปรียบเทียบระดับคุณภาพการบริการของโรงแรม
บีริช จังหวัดตาก กับโรงแรมศิลาหยก จังหวัดตาก
ปจจัยดานคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพัน
องคกรของพนักงานโรงแรมฮอลิเดยอินน สีลม
ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานกับ
ความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัทหลักทรัพย
เออีซี จํากัด (มหาชน)
การหาความสัมพันธระหวางลักษณะประชากรศาสตร
กับการรับรูค ุณภาพของการบริการและความภักดีของ
ลูกคาที่ใชบริการรักษาสัตวเลี้ยง: กรณีศึกษาโรงพยาบาล
สัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
ความสัมพันธระหวางความสําคัญดานสวนประสมทาง
การตลาดคาปลีกกับพฤติกรรมการใชบริการราน
กวยเตี๋ยวเรือของผูบริโภคในอําเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม
คุณภาพยางรัดของในมุมมองพอคา/แมคาในเขต กทม.

14:45-15:00

BA-3144

15:00-15:15

BA-3145

15:15-15:30

BA-3146

วันอังคารที ่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2558

การแบงกลุมผูใชสบูกอนทําความสะอาดผิวกายที่ผลิต
จากสมุนไพร โดยใชปจจัยดานการใชผลิตภัณฑ ในเขต
กรุงเทพมหานคร
การแบงกลุมผูบริโภคผลิตภัณฑอาหารเสริมคอลลาเจน
ในเขตกรุงเทพมหานครโดยใชปจจัยดานพฤติกรรมการ
บริโภคและความตองการที่มตี อสวนประสมทาง
การตลาด
การแบงกลุมนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดย
ใชปจจัยระดับความสําคัญของสวนประสมทาง
การตลาดบริการ ตอการตัดสินใจเชาของนักศึกษาที่
อาศัยอยูในหอพัก
หน้ า ป

วิวัฒน เตพิมลรัตน
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
สุรเชษฐ วะชุม
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
อนุพงศ อรุณจินดาตระกูล
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
มณิสร ชาวไชยา
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ศตวรรษ สุจริต
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ชาตรี กานตศศิ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ชุติมา วิทักษบุตร
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
นันทิดา ทองออน
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

เปรมจิต โขนภูเขียว
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

หองนําเสนอ 11-407
เวลา

รหัสบทความ

ชื่อเรื่อง

13:00-13:15

SS-8007

13:15-13:30

SS-8008

13:30-13:45

SS-8013

13:45-14:00

SS-8015

14:00-14:15

SS-8017

14:15-14:30

SS-8018

การคุมครองสิทธิของเด็กชั้นกอนฟองตามพระราชบัญญัติ
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธพี ิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553
การเตรียมความพรอมของประเทศไทยเพื่อเขาเปนภาคี
อนุสัญญามินามาตะวาดวยปรอท
ปญหากฎหมายเกีย่ วกับการยกเลิกการใชตราประทับตรา
นิติบุคคลลงในเช็ค
ปญหากฎหมายเกีย่ วกับความเปนเจาของลิขสิทธิ์ในงาน
นิพนธที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษา
แนวทางในการลดทอนความเปนอาชญากรรมในคดียาเสพ
ติดประเภทแอมเฟตามีน ศึกษากรณีมาตรการทาง
กฎหมายในการใชประโยชนแอมเฟตามีนทางการแพทย
ปญหาการคุม ครองสิทธิของชาวโรฮิงญาในประเทศไทย

14:30-14:45

SS-8019

14:45-15:00

SS-8020

15:00-15:15

SS-8021

15:15-15:30

SS-8022

วันอังคารที ่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2558

ผูนําเสนอ-สถาบัน

ปญหาสัดสวนที่เหมาะสมในการกําหนดความผิดอาญา
และบทลงโทษ ในความผิดฐานหมิน่ ประมาทบุคคล
ธรรมดา
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการทองเที่ยว
ในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ
ปญหาสัดสวนที่เหมาะสมในการกําหนดความผิดอาญา
และบทลงโทษในความผิดเกี่ยวกับเช็ค
มาตรการตอรองคํารับสารภาพในคดีภาษีอากร :
กรณีศึกษาความผิดที่มีโทษอาญา

หน้ า ผ

ศันสนีย ฉลูศรี
มหาวิทยาลัยรังสิต
ศาสนรัตน อัมพวา
มหาวิทยาลัยรังสิต
พัชระ อนุวงศ
มหาวิทยาลัยรังสิต
นริศวร คําเจริญ
มหาวิทยาลัยรังสิต
อภิรักษ หาญอิทธิกุล
มหาวิทยาลัยรังสิต
ศรัณยธร รัตนธนเกียรติ
มหาวิทยาลัยรังสิต
ทศวรรษ อินทรจันทร
มหาวิทยาลัยรังสิต
กชกร อดิศรวรกิจ
มหาวิทยาลัยรังสิต
กมลพันธ ชวยแกว
มหาวิทยาลัยรังสิต
ยุทธกานต พริกบุญจันทร
มหาวิทยาลัยรังสิต

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

ตารางการนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ภาคโปสเตอร
รหัสบทความ

ชื่อเรื่อง

BA-2075

การศึกษาปจจัยจากทฤษฎีตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยีตาม
ทฤษฎีการยอมรับและใชเทคโนโลยี ทฤษฎีการแพรกระจาย
ของนวัตกรรม และทฤษฎีคุณคาทางสังคม ที่มีอิทธิพลเชิงบวก
ตอความตั้งใจในการใชบริการเงินอิเล็กทรอนิกสของพนักงาน
ในกรุงเทพมหานคร
การศึกษาปจจัยทีม่ ีอิทธิพลเชิงบวกตอความตั้งใจในการใช
บริการพรอมเพยของพนักงานในกรุงเทพมหานคร
The Relationship between Perfectionism and English
Speaking Ability of Thai Undergraduate Students
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยใชการ
จัดการเรียนรู แบบ STEM สําหรับเด็กปฐมวัย
การพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
เรื่องระบบสมการเชิงเสน โดยใชเทคนิคการสอนแบบ KWDL
และ TAI สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
การพัฒนากระบวนการฝกอบรมแบบผสมผสานโดยใชคลาวด
เทคโนโลยี เรื่องอินโฟกราฟก เพื่อสงเสริมการแกปญ
 หาเชิง
สรางสรรค สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 (ระยะที่ 1)
การประเมินผลผลิตขาวภายใตสภาพภูมิอากาศรุนแรงใน
อนาคต แบบ A2 และ B2 scenarios โดยแบบจําลอง EPIC

ชุดาภรณ สุนทรสนาน
มหาวิทยาลัยมหิดล

การประยุกตระบบภูมิสารสนเทศศาสตรเพื่อวิเคราะหหาพื้นที่
ที่เหมาะสมสําหรับการปลูกขาวในจังหวัดสุพรรณบุรี
Development of Liquid Crystal Sunscreen with
Dragon’s Blood Extract

ชณิฎศา วราชิต
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิราสิณีย ลือประเสริฐ
มหาวิทยาลัยรังสิต

BA-2076
SS-1026
SS-1048
SS-1050

SS-1082

EN-3060
EN-3061
HS-2025

วันอังคารที ่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2558

ผูนําเสนอ

หน้ า ฝ

ณัฐพงศ กริยาผล
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

พาณิภัค พันธกําเนิด
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อนิญชนา เอี่ยมสําราญ
มหาวิทยาลัยรังสิต
สุพรรณี แกววิเชียร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ภัคนิภา จตุรพักตรสกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
กัณฐชนก ศรีนาราง ไมมานําเสนอ
มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

