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  สารจากอธิการบดี วิทยาลัยนครราชสีมา 
  

 
 
 วิทยาลัยนครราชสีมา และภาคีเครือข่ายทางวิชาการ      

ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 5 
ประจําปี พ.ศ.2561 หัวข้อ “วิจัยและพัฒนาสู่การขับเคลื่อนสังคมอย่าง
ย่ังยืน” ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยถือเป็นภารกิจ
สําคัญในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษา และจากการจัดประชุมฯ ครั้งที่
ผ่านมา ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักวิชาการ นักศึกษาระดับ 
บัณฑิตศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานเป็นจํานวนมาก การประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติในครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาตระหนัก     
และเห็นถึงความสําคัญของงานวิจัย การผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การบูรณาการองค์ความรู้
จากงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นําไปสู่การใช้ประโยชน์และเป็นองค์ความรู้สู่สังคมที่ย่ังยืน  
 

 นอกจากการจัดประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  เป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัย
และนวัตกรรมสู่สาธารณชน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ แล้ว       
ยังมีกิจกรรมในงาน ได้แก่ การปาฐกถาพิเศษเรื่อง วิจัยและพัฒนาสู่การขับเคล่ือนสังคมอย่างย่ังยืน    
โดย ศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ สุขสําราญ (ราชบัณฑิต) การนําเสนอผลงานวิจัยทั้งแบบนําเสนอ     
โดยวาจาและนําเสนอโปสเตอร์ ใน 6 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่  ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ด้าน
บริหารธุรกิจ โลจิสติกส์ และการท่องเท่ียว  ด้านกฎหมาย การเมืองและการปกครอง  ด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ด้านวิทยาศาสตร์
กายภาพและชีวภาพ 
 

 ขอขอบคุณทุกท่าน ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมและสนับสนุน ทั้งวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นําเสนอ
ผลงาน จนทําให้การจัดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติในครั้งน้ีสําเร็จลุล่วง        
ตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ในนามวิทยาลัยนครราชสีมาขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสน้ี และหวัง
เป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนด้วยดีในโอกาสต่อไป 
 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส  ทองสุทธ์ิ 
อธิการบดี 



 

 ประวัต ิ  วิทยากรปาฐกถาพิเศษ 
  

 
 

 

ศาสตราจารย ดร. สมบูรณ สุขสําราญ (ราชบัณฑิต) 
คุณวุฒิ :     รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
              รัฐศาสตรมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
              M.A. มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร ประเทศอังกฤษ 
              Ph.D. มหาวิทยาลัยฮัลล ประเทศอังกฤษ 
              ปริญญาวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร

 

ตําแหนง : ผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ, มุกดาหาร, กระบี่
อธิการบดีมหาวทิยาลัยนเรศวร, ๒๕๓๔-๒๕๓๕ 
ศาสตราจารย คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
เลขานุการสํานักธรรมศาสตรและการเมือง (๒๕๕๒- ) 
 

เกียรติคุณ : เครื่องราชอิสรยิาภรณ มหาปรมาภรณชางเผือก (๒๕๔๔)
เครื่องราชอิสรยิาภรณ มหาวชิรมงกุฎ (๒๕๓๙) 
ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศักด์ิ สาขารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธาน ี
 

ผลงานสําคัญ : Political Buddhism in Southeast Asia (London : C. Hurst Co. 1977) 
Political Activism of the Thai Buddhism (Singapore : Centre for Southeast 
Asian Studies 1982) 
Buddhism and Political Legilimacy in Thailand, Laos and Cambodia 
(Bangkok : Chulalongkorn University Press, 1992) 
Buddhist Approach to Development 
การเมืองการปกครองของสหราชอาณาจักร (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๒)
การปกครองระบบรัฐสภาของสหราชอาณาจักร (กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกลาฯ, 
๒๕๔๘) 
ประชาธิปไตย ประชามติ และนโยบายสาธารณะ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเสมาธรรม, 
๒๕๔๙) 
 

ความเช่ียวชาญ : การปกครอง การเมือง สังคมวิทยาการเมือง ศาสนากับการเมือง 
 



 

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลยันครราชสีมา ครัง้ที่ 5 ประจําปี พ.ศ.2561  
“วิจัยและพัฒนาสู่การขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน” 

วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 
ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

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

หลักการและเหตุผล  
 

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เพ่ือนําเสนอผลงานวิจัย ถือเป็นภารกิจสําคัญของ
สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือช่วยให้บุคลากรและนักวิจัยได้มีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จาก
การดําเนินการวิจัยของตนเอง เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์กับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัยและนักวิชาการอ่ืนๆ รวมทั้งนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ 
นอกจากนี้ ยังนับเป็นโอกาสท่ีจะเผยแพร่ผลงานวิจัยให้แก่องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาค
ธุรกิจนําผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างกว้างขวางซ่ึงถือเป็นกลไกที่สนับสนุนให้มี
การใช้องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาอย่างสูงสุดแก่ชุมชนและ
สังคม 

วิทยาลัยนครราชสีมา มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย จึงเห็นสมควรจัดการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 5 ประจําปี พ.ศ.2561 ข้ึนในวันเสาร์
ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือให้เกิดเป็นเวที
วิชาการระดับชาติที่รวบรวมผลงานด้านการวิจัยอันทรงคุณค่า และมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์จากงานวิจัยในวงกว้าง และเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการ วิจัย 
และการบริการวิชาการ เพ่ือให้เกิดการนําไปใช้ประโยชน์ที่เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม โดย
รวบรวมองค์ความรู้ที่มีคุณค่าจากการแลกเปล่ียนทัศนะ ประสบการณ์ สร้างเครือข่ายความ
เข้มแข็งทางวิชาการและงานวิจัย เพ่ือตอบโจทย์ให้กับการแก้ไขปัญหาในสังคมต่างๆ โดยให้
มหาวิทยาลัยเป็นที่พ่ึงพาของสังคมอย่างยั่งยืน และเป็นฐานในการคิดอย่างสร้างสรรค์ในการ
พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 
 
 

 



วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือเป็นเวทีการนําเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ 

นักวิจัย และนักวิชาการ จากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่สนใจของภาครัฐ
และเอกชน 

2.2 เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยตระหนักและเห็นถึง
ความสําคัญของงานวิจัยในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการงานวิจัย 

2.3 เพ่ือให้นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ ได้มีโอกาสแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นทางวิชาการอันจะนําไปสู่แนวทางการวิจัยเพ่ือการแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศในอนาคต 

2.4 เพ่ือส่งเสริมและสร้างเครือข่ายงานวิชาการงานวิจัยและสถาบันการศึกษา 
 
การดําเนินงาน  
 รูปแบบการดําเนินงาน 

1.1 การปาฐกถาพิเศษทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติ  
1.2 การนําเสนอผลงานทางวิจัยรูปแบบการบรรยาย (Oral Presentation) 

ประมาณ 10-15 นาที ซักถาม 5 นาที และการนําเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ (Poster 
Presentation) ประมาณ 10  นาที ซักถาม 5 นาที ณ บริเวณจัดนิทรรศการ 
  การประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัย ทั้งภาคบรรยายและภาค
โปสเตอร์ ใน 6 กลุ่มสาขา ได้แก่  

1) ด้านการศึกษา 
2) ด้านบริหารธุรกิจ โลจิสติกส์ และการท่องเท่ียว 
3) ด้านกฎหมาย การเมือง และการปกครอง 
4) ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5) ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม 
6) ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ 

 
กลุ่มเป้าหมายและผู้ร่วมโครงการ จํานวน 300 คน โดยประมาณ ประกอบด้วย 
 คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่สนใจจาก

ภาครัฐและเอกชน 



  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้า
อิสระ อาจารย์ผู้สอน ผู้บริหาร นักวิชาการ นักวิจัย  

  นักศึกษาระดับปริญญาตรี นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ครู อาจารย์ที่ปรึกษา 
และผู้สนใจท่ัวไป 

 
วันและสถานท่ีจัดประชุม 

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1. ผลงานการวิจัย วิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระของผู้นําเสนอผลงานได้รับการ

เผยแพร่  
2. เกิดแนวทางในการพัฒนาองค์ความรู้ที่ได้จากผลงานวิจัย และสามารถนําไป

ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไป  
3. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระหว่างผู้วิจัย  
4. นักศึกษาที่เข้าร่วมประชุมเสนอผลงานได้รับการพัฒนาทักษะในการนําเสนอ

ผลงานวิจัยต่อที่ประชุมสัมมนา  
5. ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ได้รับการสนับสนุนให้มีการพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ

เอกสารวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กําหนดการ 
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลยันครราชสีมา ครัง้ที่ 5 ประจําปี พ.ศ.2561  

“วิจัยและพัฒนาสู่การขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน” 
วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 

ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

 
เวลา          

  

08.00–09.00 น. ลงทะเบียน 
 

09.00–09.10 น. กล่าวต้อนรบัและรายงานการจัดโครงการ   
     โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธ์ิ   อธิการบดี  
 

09.10–09.30 น. พิธเีปดิการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสมีา ครัง้ที่ 5   
     โดย นายศักด์ิฤทธ์ิ สลักคํา   รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
 

09.30–10.30 น. การปาฐกถาพเิศษ  
  “วิจัยและพัฒนา สู่การขับเคลื่อนสังคมอย่างย่ังยืน” 

     โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสําราญ (ราชบัณฑิต)   วิทยากร 
  

 10.30–12.00 น. นําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย Session 1 
   

12.00–12.40 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
 12.40–13.20 น. นําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร ์ 
 

 13.20–15.00 น. นําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย Session 2 
 

 15.00–16.30 น. นําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย Session 3 
 

 16.30–17.00 น. มอบเกียรติบัตรแก่ผู้นําเสนอผลงาน 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

กําหนดการนําเสนอผลงาน 

ภาคบรรยาย 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลยันครราชสีมา ครัง้ที่ 5 ประจําปี พ.ศ.2561  
“วิจัยและพัฒนาสู่การขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน” 

วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 
ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางหอ้งนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย 
อาคารวิทยาลัยนครราชสีมา  ชั้น 5   

 

ห้อง
นําเสนอ 

Session 1 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 

Session 2 
เวลา 13.20 – 15.00 น. 

Session 3 
เวลา 15.00 – 16.30 น. 

 
503A 

 

 
OHS101 – OHS104 

 
OHS105 – OHS109 

 

 
506A 

 

 
OED101 – OED104 

 
OED105  

 
OLA101 – OLA102 

 
507A 

 

 
OBA101 – OBA104 

 
OBA105 – OBA109 

 
OBA110 – OBA112 

 
510A 

 

 
OIT101 – OIT104 

 
OIT105 – OIT107 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กําหนดการนําเสนอผลงาน 
ภาคบรรยาย 

 

ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม 
ห้องบรรยาย : ห้อง 506A ชั้น 5   ภาคเชา้  เวลา 10.30 น.  

ประธานกลุ่ม :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  เกตุกระทุม่  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง  เพชรสุข   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรุดา  ไชยสุวรรณ 
ผู้ดําเนนิรายการ :  อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์  ไกรบํารุง 
เลขานุการ :  อาจารย์ ดร.สาริศา  เจนเขว้า 
เจ้าหน้าทีค่อมพิวเตอร์ :  อาจารย์ธีรภัทร  วิชยพงศ์ 
ผู้ประสานงานหลัก :  อาจารย์ ดร.วิรัลพัชร  วงศ์วัฒน์เกษม 

 

รหัส
นําเสนอ 

ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน 

OED101 การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และความสุขในการเรียนของ
นักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หอ้งเรียนวทิยาศาสตร–์คณิตศาสตร์ 
โดยใช้การจัดกจิกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มเรียนรู้
ร่วมกัน 

ธวัชชัย สุขล้อม* 
สนอง ทองปาน 

OED102 การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวงษ์
ชวลิตกุล ปีการศึกษา 2559 

พิทยา ผ่อนกลาง* 
บัลลังก์ จงวัฒนานุกูล 

OED103 การพัฒนาทักษะการเขียนคําตอบข้อสอบอตันยัประยุกต ์
กรณีศึกษาวิชา 420 402 การจดัการเชิงกลยุทธ์  
มหาวิทยาลัยราชธานี 

ยุพด ีทองโคตร* 
วนิดา พรพิสุทธิน์ิติชัย 
วรรณกร ศรีรอด 

OED104 ความต้องการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) 
วิทยาลัยนครราชสีมา 

จิรวัฒน์  กิติพิเชฐสรรค์* 
วิรัลพัชร วงศ์วฒัน์เกษม 
ศิริกาญจน์ ไกรบํารุง 
สาริศา เจนเขวา้ 
สนั่น ใจโชต ิ

 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

และชมการนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ 

 
 



ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม 
ห้องบรรยาย : ห้อง 506A ชั้น 5   ภาคบ่าย  เวลา 13.20 น.  

ประธานกลุ่ม :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  เกตุกระทุม่  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง  เพชรสุข   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรุดา  ไชยสุวรรณ 
ผู้ดําเนนิรายการ :  อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์  ไกรบํารุง 
เลขานุการ :  อาจารย์ ดร.สาริศา  เจนเขว้า 
เจ้าหน้าทีค่อมพิวเตอร์ :  อาจารย์ธีรภัทร  วิชยพงศ์ 
ผู้ประสานงานหลัก :  อาจารย์ ดร.วิรัลพัชร  วงศ์วัฒน์เกษม 

 

รหัส
นําเสนอ 

ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน 

OED105 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปญัหา เรื่องเศษส่วนที่มตี่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรยีนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 

ประภาพรรณ เดชชาญชัย* 

 

ด้านกฎหมาย การเมือง และการปกครอง 
ห้องบรรยาย : ห้อง 506A ชั้น 5   ภาคบ่าย  เวลา 14.20 น.  

ประธานกลุ่ม :  รองศาสตราจารย์บัญชา  วิทยอนันต์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒน์ศิณ  สําเริงรัมย์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจินันท์  วาธีวัฒนารัตน์ 
ผู้ดําเนนิรายการ :  อาจารย์ปรัชญา  ศิลปะ 
เลขานุการ :  อาจารย์ศศิมาพร  สร้อยกระโทก 
เจ้าหน้าทีค่อมพิวเตอร์ :  อาจารย์ลัคนา  น้อยไพล 
ผู้ประสานงานหลัก :  อาจารย์อนุชา  พิมายนอก 

 

รหัส
นําเสนอ 

ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน 

OLA101 แบบจําลองอาชญากรที่มีเหตุมผีลกับการรายงานความผิดพลาด
ด้วยความสมัครใจของพนกังานในฝ่ายซ่อมบํารงุอากาศยาน 

ศิรินันท ์ลีลาพีระพันธ์* 

OLA102 สถานภาพทางกฎหมายของพนักงานรักษาความปลอดภัยตาม
พระราชบัญญัตธิุรกจิรกัษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 

จีรวัฒน์ เรืองรอง 

 
 มอบเกียรติบัตรแก่ผู้นําเสนอผลงาน  

 



ด้านบริหารธุรกิจ โลจิสติกส์ และการท่องเที่ยว 
ห้องบรรยาย : ห้อง 507A ชั้น 5   ภาคเชา้  เวลา 10.30 น.  

ประธานกลุ่ม :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร  บุญม ี
อาจารย์ ดร.ปรียาณัฐ  เอ๊ียบศิริเมธี    รองศาสตราจารย์ ดร.ณิชรัตน์  แสงทอง 
ผู้ดําเนนิรายการ :  อาจารย์ประภากร  อุ่นอินทร์ 
เลขานุการ :  อาจารย์ปาลิดา  เชษฐ์ขุนทด 
เจ้าหน้าทีค่อมพิวเตอร์ :  นายสุระสิทธ์ิ  เขยีวเชย 
ผู้ประสานงานหลัก :  อาจารย์เทพรัตน์  เอ้ือธรรมถาวร 

 

รหัส
นําเสนอ 

ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน 

OBA101 การจดัการเชิงกลยุทธ์การแขง่ขนัของธุรกิจเครอืข่าย 
ในประเทศไทย 

ธีรวัฒน ์ธวัลรัตน์โภคิน* 

OBA102 อิทธิพลการตลาดโซเชียลมีเดียของสินค้าไอทีทีม่ีผลต่อตราสินค้า
และการตอบสนองของผู้บริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร 

ชัยสิทธิ ์แป้นอนิทร*์ 
สุมามาลย์ ปานคํา 

OBA103 ความสัมพันธ์ของบรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของบุคลากรโรงเรยีนอัสสัมชัญ จังหวดันครราชสีมา 

ยตนะ เตียรวัฒนศิริ* 
ปฏิมา ถนิมกาญจน ์

OBA104 ผลตอบแทนและความพึงพอใจในการทํางานทีม่ีผลต่อแรงจงูใจใน
การทํางานของ นักบัญชีบรษิัทในจังหวดันครราชสีมา 

ธาริณี องัค์ยศ* 
 

 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

และชมการนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 



ด้านบริหารธุรกิจ โลจิสติกส์ และการท่องเที่ยว 
ห้องบรรยาย : ห้อง 507A ชั้น 5   ภาคบ่าย  เวลา 13.20 น.  

ประธานกลุ่ม :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร  บุญม ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสถียรณภัส  ศรีวะรมย์  อาจารย์ ดร.ปรียาณัฐ  เอ๊ียบศิริเมธี  
ผู้ดําเนนิรายการ :  อาจารย์ประภากร  อุ่นอินทร์ 
เลขานุการ :  อาจารย์ปาลิดา  เชษฐ์ขุนทด 
เจ้าหน้าทีค่อมพิวเตอร์ :  นายสุระสิทธ์ิ  เขยีวเชย 
ผู้ประสานงานหลัก :  อาจารย์เทพรัตน์  เอ้ือธรรมถาวร 

 

รหัส
นําเสนอ 

ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน 

OBA105 แนวคิดการปรบัปรุงพื้นที่คลังสินค้า ด้วยทฤษฎีควบคุมโดยสายตา
และการใช้มาตรฐานสีเครื่องหมายความปลอดภัย 

พรทพิย์พา จริยเต็มสี* 
ปิยาภรณ์ รตัโนภาส 

OBA106 การปรับปรงุประสิทธิภาพการส่งมอบพัสดุ กรณีศึกษา  
บริษทั อุตสาหกรรมการบิน จาํกัด 

ยศพนธ์ ชนะชัยเสถียร* 
ปรเมษฐ์ บํารงุพฤกษ ์
ธนยศ กุลฑล   

OBA107 การลดต้นทุนการขนส่งโดยการปรับเปล่ียนยานพาหนะ สุวรรณญา วิสาละ* 
เสาวภา มูลสันเทียะ 
ธนยศ กุลฑล 

OBA108 การลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธภิาพการดําเนินงานด้วยระบบ RFID ดาราพร กุลด ี
ธาราทพิย์ เกิดทอง* 
ธนยศ กุลฑล   

OBA109 ความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของงาน 
กับความสุขในการทํางานของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 

กชกร เจริญสันธิ์* 
ปฏิมา ถนิมกาญจน์ 

OBA110 การเพิ่มศักยภาพในงานขนถ่ายสินค้าขึ้นจากเรอืบรรทุก 
ตู้คอนเทนเนอร ์

ปิยะวัฒน์  สมพงษ์    
ฉัตรชัย  สุขก้อน*     

 
 
 
 
 



ด้านบริหารธุรกิจ โลจิสติกส์ และการท่องเที่ยว  (ต่อ) 
 

รหัส
นําเสนอ 

ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน 

OBA111 แนวทางการจดัการคุณภาพการบรกิารและปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด เพื่อยกระดับการใหบ้ริการ โฮสเทลสไตล์แคปซูล ในเขต
กรงุเทพมหานคร 

สุวิมล จันโททัย* 
กนกวรรณ ขันทอง 
เจนนภา ทวีพฤกษ์สกุล 
ฐาปนี บุญชิต 
ทิพย์วรรณ รอดรักษ ์
ปาริฉัตร ธาราเสาวรภย ์
วิศินี นาคเด่น 
สุปรียา เกวียนวงษ์  
อัศรา ทองหรี ่

OBA112 โครงงานศึกษาโครงสร้างต้นทุนและแนวทางการลดต้นทุน 
การขนส่ง กรณศึีกษา บรษิัทเอบีซีเนชั่นแนล แพ็คเก็จจิง้ จํากดั 

กรองทอง พรมสวรรค์* 
พรรณนารายณ ์เกิดขํา 
ธัชนันท์ สังวาลย์ 

 
 มอบเกียรติบัตรแก่ผู้นําเสนอผลงาน  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
ห้องบรรยาย :  ห้อง 510A  ชั้น 5  ภาคเชา้  เวลา 10.30 น.  

ประธานกลุ่ม :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณชัย  ช่ืนธวัช 
อาจารย์รัตนา  สุมขุนทด     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกาญจนา  พิลาบุตร 
ผู้ดําเนนิรายการ :  อาจารย์คุณัญญา หอมหวล 
เลขานุการ :  นางสาวปติญญา  โหลานิตย์ 
เจ้าหน้าทีค่อมพิวเตอร์ :  นายอภิชาติ  อยู่วิวัฒน์ 
ผู้ประสานงานหลัก :  อาจารย์สุปราณี  ทัพมงคล 

 

รหัส
นําเสนอ 

ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน 

OIT101 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจจองคอนโดมิเนียมผ่าน
เว็บไซต์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ชรินทร์ทิพย์ นวิิฐจรรยงค์* 
สุมามาลย์ ปานคํา 

OIT102 ศึกษาการยอมรบั G Suite ของบุคลากรในองค์กรธรุกจิทีวีโฮม 
ช้อปปิ้งแห่งหนึง่ในประเทศไทย 

ณัฐนันทน์ ภมะราภา*    
ชุติมา เบี้ยวไข่มขุ    

OIT103 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการตดัสินใจซื้อฟิกเกอร์โมเดล 
ผ่านเฟซบุ๊ก 

สิทธิชัย ปัญญาทิพย*์ 
สุมามาลย์ ปานคํา 

OIT104 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจซ้ือสินค้าแบรนด์เนม 
ผ่านเฟซบุ๊กของประชากรในกรงุเทพมหานครและปริมณฑล 

วรินทร รตันผล* 
สมชาย เล็กเจรญิ 

 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

และชมการนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
ห้องบรรยาย :  ห้อง 510A  ชั้น 5  ภาคบ่าย  เวลา 13.20 น.  

ประธานกลุ่ม :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณชัย  ช่ืนธวัช 
อาจารย์รัตนา  สุมขุนทด     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกาญจนา  พิลาบุตร 
ผู้ดําเนนิรายการ :  อาจารย์คุณัญญา หอมหวล 
เลขานุการ :  นางสาวปติญญา  โหลานิตย์ 
เจ้าหน้าทีค่อมพิวเตอร์ :  นายอภิชาติ  อยู่วิวัฒน์ 
ผู้ประสานงานหลัก :  อาจารย์สุปราณี  ทัพมงคล 

 

รหัส
นําเสนอ 

ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน 

OIT105 การวเิคราะห์ปจัจัยที่มีผลต่อการผันแปรของหุ้นกลุ่มอุปโภคบริโภค
โดยใช้เทคนิคการทําเหมืองข้อมูล 

ณัฐวุฒ ิชญานษิฐ์กุล* 
สมชาย เล็กเจรญิ 

OIT106 การพยากรณ์ปริมาณนํ้าฝนรายเดือนในจังหวดัพัทลุง  
ณ ศูนย์อุทกวิทยาฯ ภาคใต ้

ธนากร โชติชว่ง*   
สมชาย เล็กเจรญิ    

OIT107 เซิร์ฟเวอร์สอบออนไลน์บนเครือ่งโน้ตบุ๊กรองรบัผู้เข้าสอบ  
500,000 คน 

สมพันธุ์ ชาญศิลป์* 
คะชา ชาญศิลป์ 

 
 มอบเกียรติบัตรแก่ผู้นําเสนอผลงาน  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ การสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
ห้องบรรยาย :  ห้อง 503A  ชั้น 5  ภาคเชา้  เวลา 10.30 น.  

ประธานกลุ่ม :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พอ.หญิง สุดาลักษณ์  ธัญญาหาร 
อาจารย์ ดร.กรฐณธัช  ปัญญาใส    อาจารย์ ดร.ชุภาศิริ  อภินันท์เดชา 
ผู้ดําเนนิรายการ :  อาจารย์ลักษณ์นารา  นาอ้อม 
เลขานุการ :  อาจารย์วราพรรณ  เพ็งแจ่ม 
เจ้าหน้าทีค่อมพิวเตอร์ :  อาจารย์ศุภรดา  โมขุนทด 
ผู้ประสานงานหลัก :  อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์  ตันตินันทตระกูล 

 

รหัส
นําเสนอ 

ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน 

OHS101 ปัจจัยภายในโรงพยาบาล และปัจจัยด้านสุขภาพที่มีผลกระทบ 
ต่อความสุขในการทํางานของบคุลากรทางสุขภาพ : โรงพยาบาล
รัฐบาล A จังหวดันครราชสีมา 

สมทรง  คันธนที*   

OHS102 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเส่ียงจากการเกิดอุบตัิเหต ุ
ของผู้ประกอบอาชีพก่อสร้าง : กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วนจํากัด 
เพียงขวัญ กรุ๊ป 

กรฐณธัช ปัญญาใส    
สุภาพร ชินสมพล    
นิพาวรรณ์ แสงพรม 
จารุพร ดวงศร ี
พีระพงศ์ เกื้อศิริกุล* 
รังสรรค์ อินทรด์ี 
ณิชา ศรีวัง 
ศรายุทธ พักสัน 
สุธินันท์ แสงพรม 
ปริพล ปลอดกลาง 

OHS103 ระบาดวิทยาของเช้ือมัยโคแบคทีเรยีม ฟอร์ตุยตุ้ม ที่คัดแยกจาก 
ส่ิงส่งตรวจในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ประเทศไทย 

ไอริน คํางาม*    
วิเศษ นามวาท   
เกียรติไชย ฟกัศรี   

OHS104 การจําลองระบบอัดอากาศของบันไดหนีไฟด้วยโปรแกรม 
CONTAM 

สาริณี ชมภู*    
พลกฤต กฤชไมตรี    
ณัฐศักดิ์ บุญมี    
เอกไท วิโรจน์สกุลชัย   

 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

และชมการนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ 



ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ การสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
ห้องบรรยาย :  ห้อง 503A  ชั้น 5  ภาคบ่าย  เวลา 13.20 น.  

ประธานกลุ่ม :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พอ.หญิง สุดาลักษณ์  ธัญญาหาร 
อาจารย์ ดร.กรฐณธัช  ปัญญาใส    อาจารย์ ดร.ชุภาศิริ  อภินันท์เดชา 
ผู้ดําเนนิรายการ :  อาจารย์ลักษณ์นารา  นาอ้อม 
เลขานุการ :  อาจารย์วราพรรณ  เพ็งแจ่ม 
เจ้าหน้าทีค่อมพิวเตอร์ :  อาจารย์ศุภรดา  โมขุนทด 
ผู้ประสานงานหลัก :  อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์  ตันตินันทตระกูล 

 

รหัส
นําเสนอ 

ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน 

OHS105 ผลของโปรแกรมการฝึกพลัยโอเมตรกิควบคู่การฝึก เอส เอ คิว  
ที่มีต่อความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาฟตุบอล 

เมธาสิทธิ ์ถาไชยลา* 

OHS106 การใช้ประโยชน์ ปัญหา และความต้องการพัฒนาในพื้นที่อ่างเก็บน้ํา
ตอนใต้ของเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 

พิศดาร แสนชาติ*    

OHS107 การวเิคราะห์ปญัหา และปรับปรุงงานด้านการยศาสตรข์อง
พนักงานขนย้าย และติดตั้งทอ่สแตนเลสในกระบวนการตดิตั้งงาน
ระบบท่อในงานก่อสร้าง 

โสมรัศมิ์  เศวตชัยกุล* 
จเร เลิศสุดวิชัย    

OHS108 พฤตกิรรมและการรับรูก้ารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผล 
ต่อการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในกรงุเทพมหานคร 

รุจิภา สินสมบูรณ์ทอง* 
สุวพัชร วุฒิเสน 

OHS109 เปรียบเทียบผลการศึกษาความรู้ ทัศนคติ พฤตกิรรมการปฏิเสธ 
กับพฤติกรรมเส่ียงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา อําเภอปักธงชัย จงัหวัดนครราชสีมา 

กรฐณธัช ปัญญาใส 
สุภาภรณ ์ตันตนิันมตระกูล 
เจต ปฏิเวทภิญโญ 
ขวัญสุดา สุวรรณ 
มัตนา ทําสะอาด 
จุฑามาส ภายดอน* 
เขมกร ฤทธิบัณฑิตย์ 
ลลิตา ภาดากุล 
ธนิก จันทะภา 
ธนาภา พวงประเสริฐกุล 
ทักษะวดี จฬุามณี 
อนงค์ โคกพูล 

 
 มอบเกียรติบัตรแก่ผู้นําเสนอผลงาน  

 


