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บทความวิจัย กลุ่มสาขาวิชาบริหารและการจัดการ

1

ปั จจัยสําคัญในการจัดซื้อจัดหาที่เหมาะสมกรณี ศึกษา บริ ษทั ไม้แปรรู ป AAA
2
รั ฐธนินท์ จิ รวัฒน์ โภคิน ผศ.ดร.พัฒน์ พิสิษฐเกษม และ ดร.บวรวิทย์ โรจน์ สุวรรณ
การประยุกต์ใช้กลยุทธ์ในการจัดการคลังสิ นค้าเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการบริ หารห้องเย็น
กรณี ศึกษา: บริ ษทั ปิ ติเซ็นเตอร์หอ้ งเย็น จํากัด
13
สุภาภรณ์ ชิ นารั กษ์ ดร.นพปฎล สุวรรณทรั พย์ และ ดร.ไชยรั ช เมฆแก้ ว
ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้าไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบนพื้นที่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า
(กรณี ศึกษา รถไฟฟ้าบีทีเอสสายสี เขียวอ่อนและสายสี เขียวเข้ม) ภายในกรุ งเทพมหานคร
20
พิชากาญจน์ ลาภเจริ ญไพศาล และ ดร.ทรงวุฒิ ดีจงกิจ
การปรับปรุ งผังโรงงาน กรณี ศึกษา บริ ษทั สามเจริ ญพาณิ ชย์ (กรุ งเทพ) จํากัด
29
วรรณทนา เมืองไธสง และ ดร.ทรงวุฒิ ดีจงกิจ
การแก้ปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะเพื่อสิ่ งแวดล้อม
37
วริ สรา ลีส้ กุลรั กษ์ และ ตันติกร พิชญ์ พิบุล
การเพิ่มประสิ ทธิภาพการจัดการคลังสิ นค้าประเภทรถจําลอง กรณี ศึกษา บริ ษทั มาจอเร็ ตต์
(ประเทศไทย) จํากัด
45
พิชญ์ ตานันท์ ครุ นิอาจ
ปั จจัยด้านการจัดการโลจิสติกส์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการให้บริ การด้านการขนส่งนักท่องเที่ยว
ของธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
52
ภารวี อยู่จ้ ุย และ ผศ.ดร.พัฒน์ พิสิษฐเกษม
การจัดการห่วงโซ่อุปทานของผูผ้ ลิตข้าวเจ้าขนาดย่อม:กรณี ศึกษาเกษตรกรผูผ้ ลิตข้าวเจ้าในเขตภาคกลาง 60
มุขรวี วัชรพงศธร และ ดร.นพปฎล สุวรรณทรั พย์
วันพฤหัสบดีที ่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
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การเพิ่มประสิ ทธิภาพกระบวนการผลิตอิฐบล็อกคอนกรี ตกรณี ศึกษา ร้านรวมทรัพย์พฒั นา
วัชรี ยา ชุมอินทอง และ นพปฎล สุวรรณทรั พย์
การพัฒนาระบบจองรถออนไลน์และบํารุ งรักษา กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ชาญณรงค์ สุวิทิตกุล และ วันชัย รั ตนวงษ์
การปรับปรุ งกระบวนการทํางานด้านเอกสารของกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ด้วยระบบสารสนเทศ
ชาญศิษฎ์ โตอรุ ณ และ นันทิ สุทธิ การนฤนัย
การเพิ่มประสิ ทธิภาพในการจัดการคลังสิ นค้าโดยใช้แนวคิดระบบการบริ หารงานแบบโตโยต้า
กรณี ศึกษา ธุรกิจตกแต่งภายใน
ธเนศวร อินทรารุ ณ และ วริ นทร์ วงษ์ มณี
การเพิ่มประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการในธุรกิจ ซัก อบ รี ด กรณี ศึกษา จรรญาซับอบรี ด
นิติยากร กุลสิ งห์ และ นันทิ สุทธิ การนฤนัย
การเพิ่มประสิ ทธิภาพกระบวนการจัดซื้อเพื่อเพิ่มอํานาจการต่อรองกับซัพพลายเออร์ กรณี ศึกษา
บริ ษทั เอบีซี เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จํากัด
พรหมภัสสร ปุญญบาล และ วริ นทร์ วงษ์ มณี
การเพิ่มประสิ ทธิภาพการดําเนินงานของผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์บริ ษทั ABC
วรท สิ นว์ สุวรรณ และ วัชรวี จันทรประกายกุล
การควบคุมปริ มาณสิ นค้าคงคลังและการวางแผนผังการจัดเก็บสิ นค้า กรณี ศึกษา ห้างหุน้ ส่วน AAA
สุนิสา ตั้งมโนกุลกิจ และ นันทิ สุทธิ การนฤนัย
การปรับเปลี่ยนกระบวนการขอตรวจปล่อยสิ นค้าผ่านพิธีการศุลกากรของบริ ษทั DHL Express
International (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความพึงพอใจของลูกค้า
อธิ ปัตย์ สุเทวี และ มณิ สรา บารมีชัย
การศึกษาเลือกทําเลที่ต้ งั สําหรับการขยายสาขาร้านเหล็กมัน่ คงพัฒนาในเขตจังหวัดปริ มณฑล
อัยลดา แสงสุนีย์ และ มนิสรา บารมีชัย
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานกับประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานขายบริ ษทั ประกันชีวติ XYZ ที่ปฏิบตั ิงานที่สาํ นักงานใหญ่ในกรุ งเทพมหานคร
ณั ฐพงศ์ แสนแก้ ว และ พนิตา สุรชัยกุลวัฒนา
การศึกษาปั จจัยจากทฤษฎีตวั แบบการยอมรับเทคโนโลยีตามทฤษฎีการยอมรับและใช้เทคโนโลยี
ทฤษฎีการแพร่ กระจายของนวัตกรรม และทฤษฎีคุณค่าทางสังคม ที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจ
ในการใช้บริ การเงินอิเล็กทรอนิกส์ของพนักงานในกรุ งเทพมหานคร
ณั ฐพงศ์ กริ ยาผล และ เพ็ญจิ รา คันธวงศ์
การศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจในการใช้บริ การพร้อมเพย์ของพนักงานใน
กรุ งเทพมหานคร
พาณิ ภัค พันธ์ กาํ นิด และ เพ็ญจิ รา คันธวงศ์
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หน้ า
อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อทัศนคติและการตัดสิ นใจจองที่พกั ผ่านแอปพลิเคชัน
Booking.com ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
อรอมล ศรี จาด และ สมชาย เล็กเจริ ญ
รู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้
แอปพลิเคชันช้อปปิ้ งบนสมาร์ทโฟนของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
สุพจน์ อุ่นเรื อน และ สุมามาลย์ ปานคํา
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้งาน
แอปพลิเคชัน Konvy ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
กุลิสรา ปริ ชญาสานนท์ และ สุมามาลย์ ปานคํา
ประสิ ทธิภาพในการทํางานของพนักงาน ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) สายงานเครื อข่ายสาขาและ
ดิจิตอล (Channels & Digitalization) ในเขต 7
ศวัส ปฐมกุลนิธิ
ปั จจัยการจัดซื้อจัดจ้างที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพขององค์กรของบริ ษทั เค พี เอ็น กรี น เอ็นเนอจี โซลูชนั่
จํากัด
ศิวลัย จงจีรภัทร
ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางบํารุ งผิวหน้าของผูบ้ ริ โภควัยทํางานในเขต
กรุ งเทพมหานคร
ชนิกานต์ คุตไชยกุล และ ดร.กฤษฎา มูฮัมหมัด
ปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
สาวิตรี สองศรี และ ดร.กฤษฎา มูฮัมหมัด
ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อรถจักรยานยนต์บ๊ิกไบค์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี
วันพิชิต รั นตพิกลุ และ ดร.พัชร์ หทัย จารุ ทวีผลนุกูล
แรงจูงใจในการทํางานที่ส่งผลต่อความผูกพันกับองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนใน
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ปาริ ฉัตร สุรเดช และ ดร.กฤษฎา มูฮัมหมัด
ปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของครู ผสู ้ อนโรงเรี ยนเขตอําเภอเมือง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
บูชิตา เนาวรั ตน์ และ ดร.กฤษฎา มูฮัมหมัด
ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ออาหารสุนขั สําเร็ จรู ปของผูเ้ ลี้ยงสุนขั ในเขตจังหวัดปทุมธานี
อธิ ป พวงดี และ ดร.พัชร์ หทัย จารุ ทวีผลนุกูล
ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อโทรศัพท์มือถือยีห่ อ้ ซัมซุงของผูบ้ ริ โภค ในเขตจังหวัดปทุมธานี
รั ฐพล วงษ์ ทน และ ดร.พัชร์ หทัย จารุ ทวีผลนุกูล
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หน้ า
ปั จจัยด้านการจัดการความรู ้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรบริ ษทั
การบินไทย จํากัด (มหาชน) ในพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ
ลาภา องค์ ทวีเกียรติ และ ดร.กฤษฎา มูฮัมหมัด
ปั จจัยที่ทาํ นายความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การศูนย์บริ การ TOT แจ้งวัฒนะ
กฤตภาคิน มิ่งโสภา และ ดร.พัชร์ หทัย จารุทวีผลนุกูล
พฤติกรรมการสมัครงานผ่านอินเตอร์เน็ตที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการมีงานทําของประชากร
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
สุภัทร์ วดี เทียนเพิ่มพูล และ ดร.กฤษฎา มูฮัมหมัด
ปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ออาหารเสริ มของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล
นิลบุ ล บุญจันทร์ และ ดร.พัชรหทัย จารุ ทวีผลนุกูล
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานและความตั้งใจที่จะลาออกจากงาน : กรณี ศึกษา
บริ ษทั สมาร์ท เทค แอนด์ แมท จํากัด
กิษรา อภิญญาอุปถัมภ์ และ ดร.อนุฉัตร ชํา่ ชอง
การแบ่งกลุ่มสตรี อวบอ้วนโดยใช้ปัจจัยด้านความต้องการต่อส่วนประสมทางการตลาดค้าปลีก
ของเสื้ อผ้าสาวอวบอ้วน ในเขตจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
เกล้ าลฎา ยุทธภิญโญ และ สุทธาวรรณ จีระพันธุ
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการสื่ อสารภายในองค์กรกับประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานสายปฏิบตั ิการ บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) สังกัด ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ริ ญญารั ตน์ อัครโชคนวกิตติ์ และ ลัดดาวัลย์ เลขมาศ
ความพึงพอใจที่มีต่อเนื้อหาบน Facebook Live กับความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้า: ศึกษากรณี
เวิร์คพอยท์ เอนเตอร์เทนเม้นต์ แฟนเพจ
วรรณวนัช ตันเรื องวงษ์ และ โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์
การเปรี ยบเทียบระดับคุณภาพการบริ การของโรงแรมบีริช จังหวัดตาก กับโรงแรมศิลาหยก
จังหวัดตาก
วิวฒ
ั น์ เตพิมลรั ตน์ และ ภูษิต วงศ์ หล่ อสายชล
ประสบการณ์การซื้ออาหารออนไลน์และการรับรู ้ความเสี่ ยงที่มีผลกระทบต่อความตั้งใจซื้ออาหาร
ออนไลน์
สุมนมาศย์ ศรี เปลีย่ นจั่น และ โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์
ปั จจัยด้านคุณภาพชีวติ การทํางานกับความผูกพันองค์กรของพนักงานโรงแรมฮอลิเดย์อินน์ สี ลม
สุรเชษฐ์ วะชุม และ ภูษิต วงศ์ หล่อสายชล
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทํางานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริ ษทั
หลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน)
อนุพงศ์ อรุ ณจิ นดาตระกูล และ ฐิ ติกานท์ สัจจะบุตร
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หน้ า
การหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์กบั การรับรู ้คุณภาพของการบริ การและความภักดี
ของลูกค้าที่ใช้บริ การรักษาสัตว์เลี้ยง:กรณี ศึกษาโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
มณิ สร ชาวไชยา
ความสัมพันธ์ระหว่างความสําคัญด้านส่วนประสมทางการตลาดค้าปลีกกับพฤติกรรมการใช้บริ การ
ร้านก๋ วยเตี๋ยวเรื อของผูบ้ ริ โภคในอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ศตวรรษ สุจริ ต และ พนิดา สุรชัยกุลวัฒนา
การตัดสิ นใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว LTF เพื่อลดหย่อนภาษีของนักศึกษาโครงการพิเศษ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
จตุพร อินทร์ อักษร และ วรรณวิมล อัมริ นทร์ นุเคราะห์
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจซื้อสิ นค้าออนไลน์ของผูใ้ ช้เฟซบุ๊ก ในประเทศไทย
นิเวศน์ ธรรมะ ประสาร บุญเสริ ม และ วิภาดา ศุภรพันธ์
อิทธิพลของการโฆษณาผ่านสื่ อโซเชียลมีเดียที่ส่งผลต่อการรับรู ้ตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคเขต
กรุ งเทพมหานคร : กรณี ศึกษากลุ่มธุรกิจรถยนต์
ธีรพล จิ๋ วเจริ ญ และ ศศิประภา พันธนาเสวี
การศึกษาเปรี ยบเทียบการประยุกต์ใช้หลักการตลาดในการนําแบรนด์ต่างชาติเข้าสู่ตลาดแฟชัน่ ไทย
ให้ประสบความสําเร็ จ : กรณี ศึกษา แบรนด์ Cotton On
วสวัตติ์ บุญมาก และ อโนทัย ชลชาติภิญโญ
นวัตกรรมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของค่าย Intel และ AMD
ของผูบ้ ริ โภควัยรุ่ นตอนปลายถึงวัยทํางานในกรุ งเทพมหานคร
จิ โรจ กาญจนกุญชร และ ศศิประภา พันธนาเสวี
การศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่ องสําอางออนไลน์ของพนักงานองค์กร
ในกรุ งเทพมหานคร
ภัทราณี วีระภาคย์ การุ ณ และ เพ็ญจิ รา คันธวงศ์
การเปิ ดรับและพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชัน่ วงใน (Wongnai) ของผูบ้ ริ โภคที่ใช้งานแอพพลิเคชัน่
วงใน (Wongnai)
ปั ณฑิตา โอภาสโศภณ และ ตระหนักจิ ต ยุตยรรยง
กิจกรรมบนห่วงโซ่คุณค่าที่ส่งผลต่อคุณค่าตราสิ นค้าบริ ษทั เอไอเอ จํากัด ของลูกค้าในเขต
กรุ งเทพมหานคร
ธันยพรรั ฐ จิ รจรั สธนา และ ศศิประภา พันธนาเสวี
ส่วนประสมการค้าปลีกที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ ของสิ นค้าร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) ของ
ผูบ้ ริ โภค กรณี ศึกษา ร้านเซ่งฮะ ในชุมชนตลาดคลอง 16 จังหวัดฉะเชิงเทรา
นัฐฐาพร รั ตนอร่ าม และ ศศิประภา พันธนาเสวี
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หน้ า
การโฆษณาโดยใช้บุคคลที่มีชื่อเสี ยง มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อ ผลิตภัณฑ์ สก๊อต ของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
571
ณั ฏฐ์ หทัย เจิ มแป้น และ ศศิประภา พันธนาเสวี
คุณภาพยางรัดของในมุมมองพ่อค้า/แม่คา้ ในเขต กทม.
585
ชาตรี กานต์ ศศิ และ ภูษิต วงศ์ หล่ อสายชล
การแบ่งกลุ่มผูใ้ ช้สบู่กอ้ นทําความสะอาดผิวกายที่ผลิตจากสมุนไพร โดยใช้ปัจจัยด้านการใช้ผลิตภัณฑ์
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
594
ชุติมา วิทักษบุตร และ นภวรรณ คณานุรักษ์
การแบ่งกลุ่มผูบ้ ริ โภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มคอลลาเจนในเขตกรุ งเทพมหานครโดยใช้ปัจจัยด้าน
พฤติกรรมการบริ โภคและความต้องการที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาด
604
นันทิดา ทองออน และ ปราณี เอี่ยมละออภักดี
การแบ่งกลุ่มนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยใช้ปัจจัยระดับความสําคัญของส่วนประสม
ทางการตลาดบริ การต่อการตัดสินใจเช่าของนักศึกษาที่อาศัยอยูใ่ นหอพัก
613
เปรมจิ ต โขนภูเขียว และ ศิริรัตน์ รั ตนพิทักษ์
ความพึงพอใจในตราสิ นค้าและความชื่นชอบในตราสิ นค้า ที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนตราสิ นค้า :
ศึกษากรณี สินค้าไอศกรี มนํ้าแข็งใสเกล็ดหิ มะ
619
พัชรี ธีรชูวิวฒ
ั น์ และโรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์
กลยุทธ์บริ หารจัดการพัฒนาร้านเครื่ องเขียนอุน่ ใจพานิชเพื่อความยัง่ ยืน
630
ภณิ ดา วงศ์ วิริยะ และ อนุฉัตร ชํา่ ชอง
การแบ่งกลุ่มผูค้ า้ ปลีกที่ซ้ือกางเกงแฟชัน่ ผูห้ ญิงในตึกโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ โดยใช้พฤติกรรมการซื้อ
และด้านความสําคัญของส่วนประสมทางการตลาด
639
ภรนนท์ แดงขาว และ ธีริน วาณิ ชเสนี
การจําแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่ม Gen-Y และกลุ่ม Gen-Z โดยใช้ความต้องการส่วนประสม
การค้าปลีกธุรกิจร้านอีฟแอนบอย ในเขตกรุ งเทพมหานคร
647
ภรั นยา ฆารสิ นธุ์ และ นภวรรณ คณานุรักษ์
ผลกระทบของความพึงพอใจต่อส่วนประสมการค้าปลีก ความเชื่อมัน่ ในตราของร้านค้า และ
การรับรู ้คุณค่าจากการสื่ อสารของร้านค้า ที่มีต่อความตั้งใจซื้อของผูบ้ ริ โภค : ศึกษากรณี ร้านค้าปลีก
วัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมในอําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
657
ศศิวิมล ล้ วนเนตรเงิน และ โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์
การแบ่งกลุ่มของนักท่องเที่ยว โดยใช้ปัจจัยด้านบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบและแรงจูงใจ
กรณี ศึกษาเกาะลัดอีแท่น จ.นครปฐม
667
ศากุน สร้ อยทอง และ นภวรรณ คณานุรักษ์
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การประเมินนํ้าหนักความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดบริ การกับ
ความภักดีของลูกค้าสถานีบริ การนํ้ามันเชื้อเพลิง ปตท. ในเขตกรุ งเทพมหานคร
677
หทัยพร นิ่มละออ และ ธนธร วชิ รขจร
กลยุทธ์การลงทุนในหลักทรัพย์คุณค่าด้วย F-Score กรณี ศึกษา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
686
ปุณณชิ ต พรหมายน ธนาวัฒน์ สิ ริวฒ
ั น์ ธนกุล และ สุรางค์ เห็นสว่ าง
การศึกษาปั จจัยที่มีความสําคัญต่อการเลือกลงทุนของ RMF LTF และประกันชีวติ ของผูม้ ีเงินได้ประจํา
ในเขตจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
696
ปั ทมา ศรี สวัสดิ์ และ ธฤตพน อู่สวัสดิ์
ความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มนักลงทุนแต่ละประเภทและดัชนีราคาหุน้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
704
ภาณุพงศ์ วานิชพิทักษ์ และ วรรณรพี บานชื่ นวิจิตร
ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อปริ มาณสินเชื่อธุรกิจ
714
เมธิ ดา โหสกุล

บทความวิจัย กลุ่มสาขาวิชา ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์

724

DEVELOPING ENGLISH SPEAKING SKILLS BY ROLE PLAYING OF GRADE 6 STUDENTS
AT KLONGHA SCHOOL, PATHUM THANI
725
Jantima Naka and Supinda Lertlit, Ed.D.
THE EFFECTIVENESS OF COMPUTER ASSISTED LANGUAGE LEARNING IN ENGLISH LISTENING
OF GRADE 6 STUDENTS: A CASE STUDY AT A GOVERNMENT SCHOOL IN BANGKOK
736

Xie Mingli and Supinda Lertlit, Ed.D.

THE RELATIONSHIP BETWEEN PERFECTIONISM AND ENGLISH SPEAKING ABILITY OF
THAI UNDERGRADUATE STUDENTS

Aninchana Eiamsamran and Tanawan Raksapongpanich
การพัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้สมองเป็ นฐาน (BBL) ร่ วมกับแผนผังความคิด เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ภัทราพร ทําคาม ดนุชา สลีวงศ์ และ ศักดิ์ สุวรรณฉาย

745

757

USING VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT IN SUPPORTING THE TEACHING OF ACTION
RESEARCH TO ENHANCE THE LEARNING ACHIEVEMENT AND LEARNING PARTICIPATION
OF BHUTANESE UNDERGRADUATE STUDENTS
767

Sangay Wangchuk and Somchanok Phu-ampai

USING COOPERATIVE LEARNING IN TEACHING TOPOGRAPHICAL MAP IN GEOGRAPHY
TO ENHANCE LEARNING ACHIEVEMENT OF 10TH GRADE STUDENTS IN BHUTAN

Tashi Yangzom, and Somchanok Phu-ampai
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หน้ า
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้ แบบ STEM สําหรับ
เด็กปฐมวัย
สุพรรณี แก้ ววิเชียร อุดม คําขาด และ จริ ยา พิชัยคํา
การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์เรื่ องระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้
เทคนิคการสอนแบบ KWDL และ TAI สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ภัคนิภา จตุรพักตร์ สกุล และ มานี แสงหิ รัญ
การพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านดนตรี โดยใช้เครื่ องกระทบเป็ นสื่ อ: กรณี ศึกษานักเรี ยนดุริยางค์ทหาร
อากาศชั้นปี ที่ 2 โรงเรี ยนดุริยางค์ทหารอากาศ
อาทิ ตย์ พลทองสถิตย์ และ นิภาพร เฉลิมนิรันดร
การส่งเสริ มความเข้าใจทฤษฎีดนตรี สากลขั้นพื้นฐานและการปฏิบตั ิ เรื่ อง จังหวะและตัวโน้ต
โดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบ สร้างจินตภาพ-การได้ยนิ -การอ่าน-การเคลื่อนไหวทางร่ างกาย VARK
ณพกิตติ์ บุญตานนท์ และ นิภาพร เฉลิมนิรันดร
รู ปแบบการเรี ยนการสอนทักษะปฏิบตั ิของเดวีส์เพื่อพัฒนาโสตประสาทของนักเรี ยนดุริยางค์ทหารอากาศชั้นปี ที่ 1 เรื่ อง ขั้นคู่ โดยใช้บทเพลงไทย
จ่ าอากาศเอกภูมิพัฒน์ ชัยบุรัมย์ และ ดร.นิภาพร เฉลิมนิรันดร
ปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนคณิ ตศาสตร์ของครู ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรี ยน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1
ทศพล เวชกามา กัญจนา ลินทรั ตนศิริกลุ และ วินิจ เทื อกทอง
การสร้างแรงจูงใจใฝ่ เรี ยนรู ้เพื่อพัฒนะทักษะรวมวง: กรณี ศึกษานักเรี ยนโรงเรี ยนดุริยางค์
ปิ ยังกูร เอกนิพิฐสริ และ นิภาพร เฉลิมนิรันดร
การส่งเสริ มความสามารถทางการผลิตดนตรี ตามแนววัฏจักรการเรี ยนรู ้ 4MAT: กรณี ศึกษา
นักศึกษาวิทยาลัยดนตรี
สรวิศ เขียนเสมอ และ ดร.ธนาวรรณ รั กษาพงษ์ พานิช
การจัดการเรี ยนรู ้วชิ าทักษะการผลิตดนตรี 2 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้แบบซิปปา (CIPPA Model)
สรวิศ ถาวรพฤกษ์ และ ดร.ธนาวรรณ รั กษาพงษ์ พานิช
การพัฒนาตนเองของครู ภาษาอังกฤษโดยการใช้แนวคิดการพัฒนาบทเรี ยนร่ วมกันในโรงเรี ยนขนาดเล็ก
ศิตา เยีย่ มขันติถาวร
การพัฒนาบทเรี ยนบนแท็บเล็ตพีซี เรื่ องอาเซียนศึกษา เพื่อเสริ มสร้างทักษะการสื บค้นข้อมูล
สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนประถมศึกษาเอกชน จังหวัดปทุมธานี
ชิ ดชไม วิสุตกุล และ สุพัตรา ประดับพงศ์
สภาพการจัดการความรู ้ตามนโยบายการส่งเสริ มการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษของสถานศึกษา
ในโครงการ English Program
ปาริ ฉัตร นครเอี่ยม วัลลภา เฉลิมวงศาเวช และ จิ ดาภา เบญจธัชพร
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ภาวะผูน้ าํ ทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา กลุ่มกรุ งเทพตะวันออก สังกัดกรุ งเทพมหานคร
กันยารั ตน์ เล็กเลอสันต์ และ วัลลภา เฉลิมวงศาเวช
EFL TEACHERS’ EVALUATION OF TEXTBOOK USED IN FIRST YEAR FUNDAMENTAL
ENGLISH COURSE AT WHITE UNIVERSITY

Wattanasak Fuengbangluang
ปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเรี ยนสายอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาของนักเรี ยนในจังหวัดเชียงราย
อรรถกฤต อินทะโย
ผลของการใช้โปรแกรมนาฏกรรมบําบัดต่อการเสริ มสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่ น
ธาราทิ พย์ มณี อร่ าม และ สุใจ ส่ วนไพโรจน์
การศึกษาเชิงวิเคราะห์การปรับบทแปลและกลวิธีการแปลนวนิยายกึ่งอัตชีวประวัติเรื่ อง
“บ๊อบ แมวเตะฝันข้างถนน”
ชฎาภรณ์ แสงจันทร์ ทิพย์ นครเทพ ทิ พยศุภราษฎร์ และ ศิริมน ศรี นพรั ตน์
A SURVEY OF ENGLISH MAJOR STUDENTS’ ATTITUDES TOWARD SPEAKING ENGLISH
IN A THAI CONTEXT

Ruttiya Dorkphong Nakonthep Tipyasuprat and Sirimon Srinoparat
อัตลักษณ์ความเป็ นชายที่สะท้อนผ่านภาพลายสักในภาพโฆษณามอเตอร์ไซค์ Harley-Davidson
ธนัช คงเกรี ยงไกร และ รศ.ดร. กฤษณ์ ทองเลิศ
แรงบันดาลใจในการปฏิบตั ิงานของตํารวจดีเด่น สังกัดตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
สีดาทิ พย์ สุนตาอินทร์ และ สิ ตานนท์ เจษฎาพิพัฒน์
ความสัมพันธ์ระหว่างแนวโน้มเอียงทางบวกและความไว้วางใจในองค์การกับความผาสุกและ
พฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรม : บทบาทการเป็ นตัวแปรสื่ อของความผูกพันต่องาน
ยศวดี สิ ทธิ เดช และ ชูชัย สมิทธิ ไกร
คุณภาพการบริ การของสํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลต่อความพึงพอใจของ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ภาวิณี ทองแย้ ม ณั ฐกรณ์ กานคาน และ พณี พรรณ วงศ์ เป็ ง
การรับรู ้และการมีส่วนร่ วมของชาวบ้านเกี่ยวกับผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่มีต่อวิถีชีวติ ชุมชน
ในแหล่งท่องเที่ยวอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
สถาพร แก้ วพิลารมย์ และ สุวนั ชัย หวนนากลาง
การศึกษาการพูดออกตัวในประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ธนพร เจริ ญใจ
ภูมิภาคนิยม พฤติกรรมนิยมการเลือกตั้ง และผลการเลือกตั้ง: การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพื้นที่
รั ชนีพร จันทร์ สา และ อานนท์ ศักดิ์วชวิชญ์
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หน้ า
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการตัดสิ นใจซื้ออาหารผ่านแอปพลิเคชัน Line Man ของผูอ้ ยูอ่ าศัย
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
โสรญา จันทร์ รักษา และ สุมามาลย์ ปานคํา
ผลกระทบด้านการท่องเที่ยวจากการสร้างทางพิเศษผ่านเขาใหญ่
โชคชัย หะริ ณพลสิ ทธิ์ และ สิ ตานนท์ เจษฎาพิพัฒน์
อารยสถาปั ตย์กบั ความรับผิดชอบต่อสังคมของรถไฟฟ้าบีทีเอส
ฐิ ติพงศ์ เอี่ยมสะอาด และ รั ตพงษ์ สอนสุภาพ
นโยบายด้านการกีฬาของรัฐบาลนายชวน หลีกภัย พ.ศ. 2540 - 2544
ชาลิสา คําสวัสดิ์ และธํารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์
อุดมการณ์ทางการเมืองของ อองซาน ซู จี พ.ศ.2488 ถึง 2559
วิภาดา วงศ์ วาณิ ชวิริยะ
ความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การจากงานบริ การขององค์การบริ หารส่วนตําบลหนองฉิ ม
อําเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
จ่ าอากาศเอกปรั ชญา โชคชัย
ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร จังหวัดพระนครศรี อยุธยา พ.ศ. 2544-2554
พิมพ์ นลิน โตไพบูลย์ ธํารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ และวัลลภ รั ฐฉั ตรานนท์
ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2544 – 2554
กมลฐิ ติ ไปด้ วย และธํารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์
พัฒนาการและบทบาททางการเมืองของพรรคพลังชล
กิตติเชษฐ์ เศวตาภรณ์
การมีส่วนร่ วมทางการเมืองของข้าราชการทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการ
อากาศโยธิน
จ่ าอากาศเอกฐาปนพงศ์ ปิ นตา
ความเป็ นสถาบันทางการเมืองของพรรคเพื่อไทย
ณั ฐภัทร ภู่ทอง
ความเป็ นพลเมืองของประชาชนใน ตําบลยามู อําเภอยะหริ่ ง จังหวัดปั ตตานี
นัสมา เชื อ้ สกุล
อุดมการณ์ทางการเมืองอนุรักษ์นิยมของข้าราชการทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศ
หน่วยบัญชาอากาศโยธิน
ณฐนิษฐ์ กระแสโสม และ ชาญชัย จิ ตรเหล่ าอาพร
วัฒนธรรมการเมืองท้องถิ่นแบบปรึ กษาหารื อในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อ.ศรี ราชา จ.ชลบุรี
วราภรณ์ วงษ์ ชมภู
การขึ้นสู่ตาํ แหน่งนายกรัฐมนตรี ของนายบรรหาร ศิลปอาชา
พัชรพงศ์ ศรี พ่ มุ และ ธํารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์
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อุดมการณ์ทางการเมืองในบทเพลงที่ขบั ร้องโดย คํารณ สัมบุณณานนท์
เรื ออากาศโทจิ นตวิช บัวทอง และ สมบูรณ์ สุขสําราญ
บทบาททางการเมืองของกํานันและผูใ้ หญ่บา้ น ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
อนุวตั ร กองพันธุ์
สิ ทธิมนุษยชนสากลและสิ ทธิมนุษยชนตามหลักศาสนาอิสลาม
ซาร่ า มณี และ ชาญชัย จิ ตรเหล่ าอาพร
NIGERIAN DRUGS SYNDICATES IN THAILAND: A PANACEA FOR THE MAYHEM
Anthony Ukam Unor
การคุม้ ครองสิ ทธิของเด็กชั้นก่อนฟ้องตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและ
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
ศันสนีย์ ฉลูศรี และ ศิริโรจน์ รั ฐประเสริ ฐ
การเตรี ยมความพร้อมของประเทศไทยเพื่อเข้าเป็ นภาคีอนุสญ
ั ญามินามาตะว่าด้วยปรอท
ศาส์ นรั ตน์ อัมพวา และ สุรพล ศรี วิทยา
ปั ญหากฎหมายเกี่ยวกับการยกเลิกการใช้ตราประทับตรานิติบุคคลลงในเช็ค
พัชระ อนุวงศ์ และ สุรพล ศรี วิทยา
ปั ญหากฎหมายเกี่ยวกับความเป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ในงานนิพนธ์ที่เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษา
นริ ศวร คําเจริ ญ และ สุรพล ศรี วิทยา
แนวทางในการลดทอนความเป็ นอาชญากรรมในคดียาเสพติดประเภทแอมเฟตามีน
ศึกษากรณี มาตรการทางกฎหมายในการใช้ประโยชน์แอมเฟตามีนทางการแพทย์
อภิรักษ์ หาญอิทธิ กลุ และ ศิริโรจน์ รั ฐประเสริ ฐ
ปั ญหาการคุม้ ครองสิ ทธิของชาวโรฮิงญาในประเทศไทย
ศรั ณยธร รั ตน์ ธนเกียรติ และ ศิริโรจน์ รั ฐประเสริ ฐ
ปั ญหาสัดส่วนที่เหมาะสมในการกําหนดความผิดอาญาและบทลงโทษ ในความผิดฐาน
หมิ่นประมาทบุคคลธรรมดา
ทศวรรษ อินทร์ จันทร์ และ ศิริโรจน์ รั ฐประเสริ ฐ
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
กชกร อดิศรวรกิจ และ ศิริโรจน์ รั ฐประเสริ ฐ
ปั ญหาสัดส่วนที่เหมาะสมในการกําหนดความผิดอาญา และบทลงโทษในความผิดเกี่ยวกับเช็ค
กมลพันธ์ ช่ วยแก้ ว และ ศิริโรจน์ รั ฐประเสริ ฐ
มาตรการต่อรองคํารับสารภาพในคดีภาษีอากร : กรณี ศึกษาความผิดที่มีโทษอาญา
ยุทธกานต์ พริ กบุญจันทร์ และ ศิริโรจน์ รั ฐประเสริ ฐ
แนวทางในการลดความเป็ นอาชญากรรมในคดีคดียาเสพติด ศึกษากรณี การนําโทษปกครอง
มาใช้แทนที่การลงโทษจําคุกผูเ้ สพยาเสพติด
สโรชา เชียงเอม และ ศิริโรจน์ รั ฐประเสริ ฐ
วันพฤหัสบดีที ่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้ า ส

หน้ า
1147
1156
1164
1169

1187
1196
1203
1214

1223
1229

1234
1240
1247
1251

1256

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

หน้ า
ปั ญหาการกําหนดเหตุวนั เริ่ มนับและวันสิ้นสุดอายุความการฟ้องคดีเกี่ยวกับละเมิดทางปกครอง
ต่อศาลปกครอง
เปมิกา สุขเจริ ญ
มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริ มการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารสําหรับ
คนพิการทางการได้ยนิ
สุพรรณริ การ์ วะนาพรม และญาดา กาศยปนันทน์
ปั ญหาการกําหนดค่ารักษาพยาบาลตามกฎหมายประกันสังคมเปรี ยบเทียบกับการประกันสุขภาพ
ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
รั ชนีวรรณ โอรทัต สมปอง สุจริ ตกุล และศิริโรจน์ รั ฐประเสริ ฐ
การคุม้ ครองทางกฎหมายด้านความปลอดภัยในการทํางานของพยาบาลตั้งครรภ์ กรณี ศึกษา
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
อุกฤษฏ์ ไทยงามศิลป์ และ ญาดา กาศยปนันทน์
ปั ญหาการกําหนดสิ ทธิประโยชน์ของผูป้ ระกันตนตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. 2533
อาทิ ตยา โภคสุทธิ์ และ ญาดา กาศยปนันทน์
ปั ญหาการฟื้ นฟูกิจการขนาดใหญ่ กรณี เกณฑ์การยืน่ คําร้องขอฟื้ นฟูกิจการและขั้นตอนการฟื้ นฟู
กิจการ
ก้ องภพ รามศิริ และ ศิริญญา ดุสิตนานนท์
ปั ญหากฎหมายเกี่ยวกับการระดมทุนสาธารณะผ่านผูใ้ ห้บริ การระบบเครื อข่ายอิเล็กทรอนิกส์
ในการระดมทุนสาธารณะประเภทที่ให้หุน้ เป็ นสิ่ งตอบแทนแก่ผลู ้ งทุนตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กุลประภัสสร์ ฉั นทาลักษณ์ และ ณั ฐริ กา แชน
กรณี ศึกษาเปรี ยบเทียบแนวทางการประเมินภาษีและการบริ หารการจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่ งปลูกสร้างของประเทศไทยกับการประเมินภาษีและการบริ หารการจัดเก็บภาษีทรัพย์สิน
(อสังหาริ มทรัพย์) ของมลรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ทวีชัย มีลาภ และ ศิริญญา ดุสิตนานนท์
กรณี ศึกษาเปรี ยบเทียบหลักเกณฑ์ในการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการรู ้จกั ลูกค้าและการตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้าของประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริ กา
นริ ศสา แสงศิลาวุฒิกลุ และ ณั ฐริ กา แชน

บทความวิจัย กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
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หน้ า
การประเมินผลผลิตข้าวภายใต้สภาพภูมิอากาศรุ นแรงในอนาคตแบบ A2 และ B2 scenarios โดย
แบบจําลอง EPIC
ชุดาภรณ์ สุนทรสนาน, นาฎสุดา ภูมิจาํ นงค์ , ปรมิตา พันธ์ วงศ์ และวรชาติ วิศวพิพัฒน์
การประยุกต์ระบบภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อวิเคราะห์หาพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการปลูกข้าว
ในจังหวัดสุพรรณบุรี
ชณิ ฎศา วราชิ ต, นาฎสุดา ภูมิจาํ นงค์ , ปรมิตา พันธ์ วงศ์ และ วรชาติ วิศวพิพัฒน์
การศึกษาพฤติกรรมการรับแรงกระแทกของแนวเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมที่อุณหภูมิต่าํ
สมพร พรหมดวง และ สายสุนีย์ พงษ์ พัฒนศึกษา
การออกแบบและพัฒนาเครื่ องแยกผลปาล์มนํ้ามันออกจากทะลาย
สมพร พรหมดวง
การศึกษาการนําเหล็กชุบสังกะสี มาใช้ในการผลิตตูจ้ ่ายนํ้ามัน
เพียงจันทร์ โกญจนาท
การออกแบบระบบคลังสิ นค้าสําหรับลังกระดาษลูกฟูก
เพียงจันทร์ โกญจนาท
การรวมสัญญาณเซนเซอร์วดั แรงเฉื่ อยและแสดงค่าแบบกราฟฟิ ก 3 มิติ
ฉั ตรา อัศวาวุฒิ และโอภาส จุฑาเทพ
การออกแบบเว็บไซต์ที่ให้บริ การข้อมูลด้านการรักษาพยาบาลในประเทศไทยสําหรับคนไข้
ชาวเวียดนาม
อันลอง เหงียน และชุติมา เบีย้ วไข่ มขุ
การพัฒนาโมเดลตรวจจับคําหยาบภาษาไทยบนสื่ อออนไลน์ดว้ ยเทคนิคดาต้าไมน์นิง
ณั ฐาศิริ เชาว์ ประสิ ทธิ์ สมชาย เล็กเจริ ญ
อาคารรับภัยแผ่นดินไหวด้วยการใช้ผนังโฟม EPS
ไพกานท์ รั กษาสุทธิ พันธ์
การเปรี ยบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนใน SET 50 ด้วยการวิเคราะห์ทางเทคนิค MACD และ RSI
กิตติ อ่ อนประสพ และ สุมามาลย์ ปานคํา
การจัดการลงทุนที่เหมาะสมกับวัยเกษียณ
เจี่ยไฮ่ หวัง สมพร ปั่ นโภชา นลินี เวชวิริยะกุล
การศึกษาปั จจัยที่มีผลต่ออัตราการได้รับชําระคืนเมื่อเกิดการผิดนัดชําระหนี้สินเชื่อ
ตวงสิ ทธิ์ ชื่ นวารี และสมพร ปั่ นโภชา
การทดสอบประสิ ทธิภาพตลาดโดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคด้วย Moving Average RSI และ ADX
ทัศน์ จิต หวังไพบูลย์ กิจ สมพร ปั่ นโภชา และ บํารุ ง พ่ วงเกิด
การเปรี ยบเทียบมูลค่าความเสี่ ยงของกลุ่มหลักทรัพย์ภายใต้การลงทุนที่มีความเสี่ ยงแตกต่างกัน
นันทรั ตน์ ตรี พรชัยศักดิ์ นงนภัส แก้ วพลอย และกนกพรรณ แก้ วเนตร

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้ า ฬ

1368

1376
1386
1394
1400
1406
1416

1423
1432
1442
1450
1460
1470
1481
1496

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

หน้ า
การทํานายราคาหลักทรัพย์โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ ยอ้ นกลับโดยใช้ตวั แบบ
อนุกรมเวลาฟังก์ชน่ั แบบไม่เชิงเส้น
วสันต์ ศิลปะ สมพร ปั่ นโภชา และ บํารุ ง พ่ วงเกิด
ประสิ ทธิภาพการพยากรณ์ดชั นีราคา SET50 Index โดยใช้แบบจําลองโครงข่ายประสาทเทียม
อมรเทพ พึ่งศรี สมพร ปั่ นโภชา และ บํารุ ง พ่ วงเกิด
การวิเคราะห์ดชั นีหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
โดยการหาความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว
ชวนพงศ์ สุขพัฒนนิกูล และ ภูมิฐาน รั งคกูลนุวฒ
ั น์
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่า SWAP กับส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยภายใต้ทฤษฎีดอกเบี้ยเสมอภาค
เปรมวดี เตชะพงศ์ ประเสริ ฐ นงนภัส แก้ วพลอย และธนโชติ บุญวรโชติ
การศึกษาการพยากรณ์ดชั นีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้แบบจําลองโครงข่าย
ประสาทเทียม
ไพโรจน์ สาราณี ยานนท์ สมพร ปั่ นโภชา
เปรี ยบเทียบการทํากําไรจากการซื้อขายหุน้ ทางเทคนิคกับการซื้อและถือในระยะยาว
สุพรรณี สุยะ1 สมพร ปั่ นโภชา

1508
1519

1529
1540

1549
1560

การหาราคาของ SET50 INDEX OPTIONS ด้วยวิธีแบล็คโชลส์วธิ ีมอนติคาร์โลและวิธีบูตแสทรพ
และเปรี ยบเทียบกับราคาตลาดของ SET50 INDEX OPTIONS
1572
เอกพล เจริ ญประเสริ ฐกุล

การศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนโรงเรี ยนหนองพอกวิทยาลัย เกี่ยวกับการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการเรี ยนรู ้วชิ าคณิ ตศาสตร์
อรุ ณศรี โทรเลข
ความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อสิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้ วิชาคณิ ตศาสตร์
กัลญา ปี เจริ ญ
การใช้โปรแกรม Geogebra ประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบ 4MAT เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ องการทดสอบสมมติฐาน
ดาวเรื อง บุตรทรั พย์ มานะชัย โต๊ ะชูดี

บทความวิจัย กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ

หน้ า อ

1589

1595

1605

ประมาณการอยูร่ อด 10 ปี ภายหลังได้รับแรงเป็ นวัฏจักรของสะพานฟันหลังชนิดกรอฟันน้อย
ร่ วมกับข้อต่อขยับได้
รุ จิรา ภัทรทิ วานนท์ และ มรกต เปี่ ยมใจ
ฤทธิ์สมานแผลของสารสกัดจากใบพลู
กนกอร สมบัติ และ ธีรทัศน์ สุดสาย
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