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ฤทธ์ิการต้านออกซิเดชันโดยรวมของสมนุไพรในต ารับยาอายุวฒันะ ทีส่กดัด้วยตวัท าละลายต่างๆ โดย
วธีิ ABTS Radical Scavenging 
รัตติยา ตั้งบูชาเกียรติ 

1-9 

การทดสอบความเป็นพษิเฉียบพลนัของส่วนสกดัจากต้นย่านางแดงในหนูขาวเลก็พนัธ์ุ Swiss albino 
ธีรทศัน์ สุดสาย และ วาลุกา พลายงาม 

10-17 

ความสัมพนัธ์ระหว่างโรคปริทนัต์อกัเสบและโรคความดนัโลหิตสูงในคนไทยวยัผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่ง 
พลอยศิริ รัศมี, กิตติ ต. รุ่งเรือง, และ รังสินี มหานนท ์

18-29 

ปัจจยัทีม่คีวามสัมพนัธ์กบัความกลวัการหกล้มของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง 
อนนัตศ์กัด์ิ จนัทรศรี, นยันา พิพฒัน์วณิชชา, และ พรชยั จูลเมตต ์

30-42 

การตรวจวนิิจฉัยโรคตดิเช้ือรา Cryptococcus neoformans แบบรวดเร็ว โดยใช้โมโนโคลนอล 
แอนตบิอด ีชนิด 18B7 
ปกรณ์สวสิ สระทองเดชวสิิฐ, ขจรศกัด์ิ ตระกลูพวั, กว ีรัตนบรรณางกลู, และ สิริดา ยงัฉิม 

43-53 

ปัจจยัทีม่คีวามสัมพนัธ์กบัความกลวัการหกล้มของผู้ป่วยสูงอายุทีเ่ข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 
กรรณิกา ตรีค า, นยันา พิพฒัน์วณิชชา, และ พรชยั จูลเมตต ์

54-66 

การเตรียมตวัอย่างเลือดทีใ่ห้ผลบวกส าหรับ Direct Antiglobulin Test เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน
ภาคปฏิบตักิารในวชิาวทิยาศาสตร์การบริการโลหิต 
องัสนา โยธินารักษ ์

67-75 

การส ารวจตวัอ่อนระยะเมตาเซอคาเรียของพยาธิใบไม้ในปลาวงศ์ตะเพยีนจากแม่น า้เลย จงัหวดัเลย 
อรนนัท ์พรหมมาโน และ ดร.นิตติญา ชาวชายโขง 

76-84 

ฤทธ์ิของสารสกดัย่านางแดงต่อเซลล์ตบัของหนูทดลองทีไ่ด้รับบาดเจบ็จากแอลกอฮอล์ 
สุวทิย ์คล่องทะเล, อรอุมา สร้อยจิต, พิศิษฐ ์นามจนัทรา, สณัห์สิรี เมืองมาลย,์ กาญจนา สุริยะพรหม, วร
วฒิุ สมศกัด์ิ, และ เฟ่ืองฉตัร จรินทร์ธนนัต ์

85-92 
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ผลของการกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าต่อการลดน า้หนัก 
ยพุา เตง็วฒันโชติ, อรชดา สิทธิพรหม, กนกอร สมบติั, อุษา เอกนพพระ, ภทัรวดี วงษส์ะอาด, และ 
ธนินธร ศึกษา 

93-103 

การใช้ส่ือเทคโนโลยกีบัโรคสมาธิส้ัน ในเดก็นักเรียนชาย ช้ันประถมศึกษาตอนต้น 
ปรีญา สุริพล, สุคนธา ศิริ, ดุสิต สุจิรารัตน์, และ ศุภชยั ปิติกลุตงั 

104-113 

ปัจจยัทีสั่มพนัธ์กบัการควบคุมระดบัน า้ตาลในเลือดของผู้สูงอายุทีป่่วยเป็นเบาหวานชนิดที ่2 
โรงพยาบาลตตยิภูมแิห่งหนึ่ง กรุงเทพมหานคร 
นตัยา ตั้งศิริกลุ, นพพร โหวธีระกลุ, นวรัตน์ สุวรรณผอ่ง, และ เพชร รอดอารีย ์

114-124 

การแสดงออกของโปรตนี XB130 ในมะเร็งเน้ือเย่ือไต ชนิด papillary 
อรพิน นินทรา, อ.นพ.ปิติ อ้ึงอารียว์ทิยา, อ.นพ. สักการ สงัฆมานนท,์ ผศ.นพ.วเิชียร ศิริธนะพล, และ 
ผศ.พญ.จาริญญ ์จินดาประเสริฐ 

125-137 

การตรวจหาสารเคมกี าจดัแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตทีต่กค้างมากบัผกัทีใ่ช้ประกอบ
อาหารในร้านอาหารของชุมชนใกล้มหาวทิยาลยัรังสิต ต.หลกัหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธาน ี
อรอุมา สร้อยจิต และ สุวทิย ์คล่องทะเล 

138-149 

ความชุกของการตดิเช้ือ Human Papillomavirus ในเน้ือเย่ือมะเร็งรังไข่ชนิดเย่ือบุผวิของผู้ป่วย ทาง
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
ณฐัพร เซ็นนอ้ย, ณฐัชา ภทัรผดุงกิจ, ทิพยา เอกลกัษณานนัท,์ พิไลวรรณ กลีบแกว้, จุรีภรณ์ เช้ือดวงผยุ, 
และ แจ่มใส เพียรทอง 

150-162 

การศึกษาฤทธ์ิการต้านอนุมูลอสิระและสารประกอบฟีนอลกิรวมของเปปไทด์ออกฤทธ์ิทีแ่ยกจากน า้
หมกัชีวภาพ 
สุธารทิพย ์เรืองประภาวฒิุ, ธเนศ โสภณนิธิประเสริฐ, และ ภูมภสัส์ พทุธ์ผดุงวพิล 
 
  

163-173 
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การศึกษาองค์ประกอบของมูลฝอยทีเ่ข้าสู่ระบบผลติก๊าซชีวภาพ กรณีศึกษาเทศบาลนครนครราชสีมา
และเทศบาลต าบลสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา 
วรรษมล ลีลาพิทกัษ,์ วรางคณา จุติด ารงคพ์นัธ,์ และ พิรียตุม ์วรรณพฤกษ ์

174-183 

คุณสมบัตทิางวศิวกรรมของดนิลมหอบขอนแก่นบดอดั 
ดรุณี ทาทะสุทธ์ิ, อนุกลุ อ่างบุญตา, และ อภิชิต ค าภาหลา้ 

184-195 

การก าจดัสีในน า้เสียสังเคราะห์ด้วยกระบวนการโฟโตคะตะลติกิร่วมกบัตวัเร่ง ปฏิกริิยาไทเทเนียมได
ออกไซด์นาโนทวิบ์ 
กาญจนา ลอยทะเล, ธรรมศกัด์ิ โรจน์วรุิฬห์, และ สญัญา สิริวทิยาปกรณ์ 

196-206 

การศึกษาเปรียบเทยีบรูปแบบตอม่อแบบเสาตบัของสะพานช่วงส้ัน ส าหรับโครงการหมู่บ้านจดัสรรใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
เกียรติศกัด์ิ สหะศกัด์ิมนตรี 

207-217 

การเปรียบเทยีบประสิทธิภาพการจ าแนกระดบัฮีโมโกลบินของผู้บริจาคโลหิตด้วยเทคนิคการเรียนรู้
ของคอมพวิเตอร์ 
สาธิต เทศสมบูรณ์ และ เทวฤทธ์ิ สะระชนะ 

218-230 

ผลติภัณฑ์อฐิบลอ็กประสานจากเศษก้านใบยาสูบ 
ประชุม ค าพฒุ 

231-240 

การพฒันาผลติภณัฑ์ดนิป้ันจากกากมะตูม 
โสภิดา วศิาลศกัด์ิกลุ, อรวลัภ ์อุปถมัภานนท,์ และ สริดา จารุศรีกมล 

241-250 

การศึกษาคุณสมบัตขิองวสัดุผสมระหว่างยางมะตอยอมิลัช่ันชนดิแข็งตวัเร็ว (CRS-2) กบัน า้ยางพารา 
องัคณา พนัธ์หล่อ และ สมศกัด์ิ เอ้ืออชัฌาสยั 

251-258 

การจ าลองเพลงิไหม้ และการจ าลองอพยพหนีไฟของผู้ใช้อาคาร: กรณศึีกษาอาคารสูงของโรงเรียน 
พกัตร์ประไพ พฒุซอ้น และ เฉลิมพล เปล่งสะอาด 

259-268 
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การเพิม่ประสิทธิภาพการซ่อมพรม กรณศึีกษาโรงงานผลติพรม 
ศิลปชยั วฒันเสย, พรรคพงษ ์แก่นณรงค,์ และ สายสุนีย ์พงษพ์ฒันศึกษา 

269-277 

การเพิม่ผลผลติโดยการลดของเสียในอุตสาหกรรมการผลติพาเลทไม้ 
ศิลปชยั วฒันเสย, พรรคพงษ ์แก่นณรงค,์ และ สายสุนีย ์พงษพ์ฒันศึกษา 

278-285 

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนทีต่ดิตั้งแผ่นช่วยประหยดัพลงังาน 
สมพร พรหมดวง และ เพียงจนัทร์ โกญจนาท สายสุนีย ์พงพฒันศึกษา 

286-297 

การออกแบบระบบประมวลผลประสิทธิภาพสูงแบบพกพาส าหรับประมวลผลข้อมูลจากดาวเทยีม 
เศรษฐกาล โปร่งนุช, จิรายสุ ออ้มเขต, ธนาธิป พิกลุทอง, และ พิพฒัน์ มะลาพิมพ ์

298-307 

การพฒันาแมโครบนไมโครซอฟท์เอก็ซ์เซลส าหรับงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยใช้ภาษา
วชิวลเบสิกส าหรับแอปพลเิคชัน 
ชยัชนะ กลุวรฐิต, สมเกียรติ ตนัติวงศว์าณิช, และ ศิริรัตน์ เพช็ร์แสงศรี 

308-320 

G3: กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ  

การออกแบบส่ือกราฟิกเคล่ือนไหว 2 มติ ิเพ่ือช่วยในการจดจ าพยญัชนะไทย 
ณฐัพร กองสิน, พรรณเพญ็ ฉายปรีชา, และ ชยัพร พานิชรุทติวงศ ์

321-333 

การผลติส่ืออนิโฟกราฟิก 2 มติ ิเพ่ือการเรียนรู้ววิฒันาการวฒันธรรมฮิปฮอป 
ดุลยวตั ตรีทศเดช, พรรณเพญ็ ฉายปรีชา, และ ชยัพร พานิชรุทติวงศ ์

334-342 

การออกแบบส่ือแอนิเมชัน 2 มติ ิเพ่ือสร้างแรงบนัดาลใจในการใช้ชีวติ 
รชตะ แสงกรด, กฤษดา เกิดดี, และ ชยัพร พานิชรุทติวงศ ์

343-351 

การออกแบบส่ือแอนิเมชัน 3 มติ ิเพ่ือลดปัญหาสุนขัจรจดั 
ณฐัสิทธ์ิ ด่อนแกว้, พิศประไพ สาระศาลิน, และ ชยัพร พานิชรุทติวงศ ์
  

352-362 
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การออกแบบส่ือแอนิเมชัน 3 มติ ิเพ่ือสะท้อนพฤตกิรรมและมุมมองทีด่ขีองการอยู่ร่วมกนัอย่างมี
ความสุขในอาคารชุด 
อพชัยา รัตนบุรี, พรรณเพญ็ ฉายปรีชา, และ ชยัพร พานิชรุทติวงศ ์

363-372 

เทคโนโลยคีวามจริงเสริมเพ่ือการจดัแสดงเคร่ืองถ้วยไทย 
อภิวดี จิตเกษมภูรี, พิศประไพ สาระศาลิน, และ ชยัพร พานิชรุทติวงศ ์

373-381 

การออกแบบส่ือมลัตมิเีดยีประกอบความจริงเสริม 3 มติ ิเร่ืองไบโพลาร์ 
สุมินตรา แก่นท่าตาล, พรรณเพญ็ ฉายปรีชา, และ ชยัพร พานิชรุทติวงค ์

382-390 

ส่ือวดีทีศัน์การตดิตามมอเตอร์ไซค์วบิาก 
ธีรภทัร รัตนกลุชยันนัท,์ อวรุิทธ์ิ เจริญทรัพย,์ และ ชยัพร พานิชรุทติวงศ ์

391-398 

การเพนท์ภาพสีอะครีลคิเพ่ือพื้นผวิโมเดลสามมติิ 
อนนัต ์อยูค่  า 

399-408 

การออกแบบส่ือภาพเคล่ือนไหว 2 มติ ิเร่ือง ภาษากายของแมว 
ชวภิา ลิขสิทธ์ิ, วฒันะ จูฑะวภิาต, และ ชยัพร พานิชรุทติวงศ ์

409-417 

การออกแบบส่ือสามมติ ิเพ่ือใช้ในการวเิคราะห์ปัญหาเคร่ืองยนต์แบบสันดาปภายใน 
เมธา เหิงค าแกว้, วฒันะ จูฑะวภิาต, และ ชยัพร พานิชรุทติวงศ ์

418-427 

การออกแบบแอนิเมชัน 3 มติ ิโดยศึกษาแนวคดิและรูปแบบของศิลปะมนิิมอลอาร์ต 
อ านาจ ปัญจขนัธ์, อวรุิทธ์ เจริญทรัพย,์ และ ชยัพร พานิชรุทติวงศ ์

428-436 

การออกแบบส่ือแอนิเมชัน 2 มติเิพ่ือความเข้าใจในความรับผดิชอบต่อการเลีย้งสัตว์ส าหรับเดก็ 
พลอยไพลิน ศิริมุจลินท ์และ โกวทิ รพีพิศาล 
 
  

437-446 
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แนวทางการพฒันาพื้นทีริ่มแม่น า้โขงเพ่ือส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม ชุมชนบ้านตามุย อ าเภอ
โขงเจยีม จงัหวดัอุบลราชธาน ี
สมสฤทธ์ิ ตาณพนัธ์ุ, พิมพอ์ร เช่ียวสมุทร, ปรารถนา ไตรสรณอภิรักษ,์ พฒัน์นรี อึงไพเราะ, กาญจนา 
เอ่ียมกมล, และ ภคัจิษา ตาใจ 

447-457 

กระบวนการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาทีอ่ยู่อาศัย: กรณีศึกษาชุมชนศรีวชัิย จงัหวดั
ชัยนาท 
ศศิกาญจน์ ศรีโสภณ 

458-468 

กระบวนการบริการวชิาการทางสถาปัตยกรรมผ่านการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน กรณศึีกษา: 
โครงการปรับปรุงอาคารเรือนแถวเพ่ือส่งเสริมการท่องเทีย่วในย่านชุมชนเมืองเพชรบูรณ์ 
สุวชิา เบญจพร, วาทศิลป์ นิลภกัตร์, กิติวฒัน์ ธีระพิพฒันพงศ,์ และ กมล สุขสด 

469-478 

แนวทางการพฒันาเชิงอนุรักษ์พืน้ทีริ่มแม่น า้น่าน ชุมชนบ้านห้วยพ่าน อ าเภอเชียงกลาง จงัหวดัน่าน 
สมสฤทธ์ิ ตาณพนัธ์ุ, จรัญญา เลิศสินไพศาล, ปุณยวร์ี ทอกทิ, และ นซัริน ศิริฮาซนั 

479-489 

การออกแบบส่ือแอนิเมชันสองมติใินรูปแบบพกิเซลอาร์ต เพ่ือส่งเสริมความสัมพนัธ์ในครอบครัวผ่าน
วดิโีอเกม 
ทศันยัย ์เอ้ือเฟ้ือ, อวรุิทธ์ เจริญทรัพย,์ และ ชยัพร พานิชรุทติวงศ ์

490-499 

การพฒันาชุมชนอย่างยัง่ยืน: กรณีศึกษาชุมชนบ้านแม่สะป๊อก ต าบลแม่วนิ อ าเภอแม่วาง จงัหวดั
เชียงใหม่ 
อามาล ภกัดีธรรม ฉิมวไิลทรัพย ์

500-509 

เรือนพื้นถิ่นชุมชนภูผกัไซ่ ต าบลหินฮาว อ าเภอหล่มเก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
ส่งศกัด์ิ อ่อนสุวรรณ์ 

510-519 

โครงการ “รับแล” ชุมชนต้นแบบพึง่พาตนเองในอุดมคต ิกรณีศึกษาชุมชนบ้านแหลมนาว อ าเภอสุข
ส าราญ จงัหวดัระนอง 
เอก เจริญศิลป์ 

520-533 
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การพฒันาชุมชนอย่างยัง่ยืน: กรณีศึกษา บ้านรักไทย แม่ฮ่องสอน 
สุพตัรา ราษฎร์ศิริ 

534-547 

การศึกษาเปรียบเทยีบแนวทางการปรับใช้ไม้ไผ่ในงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ในชุมชนภาคเหนือของ
ไทยตามแนวคดิสถาปัตยกรรมเทคทอนิก 
ไพบูลย ์กิตติกลู และ ปวรพชร บุญเรืองขาว 

548-559 

การศึกษาคุณสมบัตขิองยางบง ในพื้นทีชุ่มชนบ้านนาอ้อ อ.เมือง จ.เลย เพ่ือน าไปใช้ทดแทนวสัดุ
คอนกรีต 
จุฑามาศ ใบบุญ, ชญัญานุช รักษเ์จริญ, ณชัพล ศรีนวลขาว, รุจิรา รุจิระยรรยง, รวพิร ม่วงสวย, ศุภวิชญ ์
พงษด์ารา, คุณาสิน ฉตัรวริิยาวงศ,์ สุกาญจนา สิงห์สุทธิชาติ, ชยัวฒัน์ ยอดจนัทร์, ชวนิธร ธีรสรเดช, วร
ดา กระจ่างศรี, โชติกา ประยทุธเต, ปรัชญา ศิริวฒัน์, ศศธร บริสุทธ์ินฤดม, และ ศุภยาดา ประดิษฐไ์ว
ทยากร 

560-569 

การศึกษาภูมปัิญญาท้องถิ่นเพ่ือค้นหาสถาปัตยกรรมต้นแบบทีไ่ด้จาก “หมวกปีกแมงดา” ของชุมชน
คลองแดน อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา 
เควนิ เฮนรีย ์เเกสเคล, ธีรวทิย ์ยนัตรกิจ, อุกฤษฏ ์ศิริพนัธ์, พรพรรณ พวงวรินทร์, ภาณุวฒัน์ ใจปินตา, 
อบัดุลฮากีม ต่วนปูเตะ๊, สรสิธ มณีนาง, นุสบา สรณานุภาพ, ตวงทิพย ์เหล่าออง, นรเสฏฐ ์เมืองเยาว,์ 
ชวนากร พงศอิ์นทร์, วริศรา กล่ินสนิท, อวรุิทธ์ เจริญทรัพย,์ และ โอม ปนาทกลู 

570-579 

G4: กลุ่มเทคโนโลยกีารเกษตร และอาหาร  

การใช้เปลือกแก้วมงักร (Hylocereus undatus) ทดแทนหนงัหมูและสารไนเตรทในผลติภัณฑ์แหนม 
กณัฐวฒิุ บุญมี 

580-591 

การพฒันาแป้งผสมกึง่ส าเร็จรูปส าหรับขนมช่อม่วง 
ปาริฉตัร สร้อยน ้ า และ นอ้มจิตต ์สุธีบุตร 
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การศึกษากจิกรรมการต้านอนุมูลอสิระและกลุ่มสารระเหยจากไวน์ลูกไหน (Prunus domestica L.) 
กฤตพร ร าจวนเกียรติ, นิพนธ์ สนหอม, กิตติยา โชวพ์านิช, เอ้ืองพร สมศรี, กณัฐวฒิุ บุญมี, จิราย ุมีสุข, 
คมแข พิลาสมบติั, วรีะพงษ ์วรประโยชน์, และ วรรณพ วเิศษสงวน 

601-611 

การเปรียบเทยีบวธีิการสกดัสารพนัธุกรรมระหว่างวธีิ Spin Column และวธีิ Phenol Chloroform 
ส าหรับไวรัสในการผลติวคัซีนโรคนิวคาสเซิล สเตรน Lentogenic 
สุวดี อิสรายวุพร, ธนพล นาคสุข, ณฐัภา สุมาลุย,์ สุกญัญา พลเรือง, สาริศา เวยีงชนก, และ การันต ์ชีพนุ
รัตน ์

612-621 

G5: กลุ่มวจิยัเพ่ือการพฒันาการเรียนการสอน  

การศึกษาผลการวเิคราะห์ข้อสอบวชิาคณิตศาสตร์และสถิตใินชีวติประจ าวนั โดยใช้ดชันีบ่งช้ีของซาโต้ 
ศิริวรรณ วาสุกรี 

622-633 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อสมรรถนะของบุคคลด้านการคดิวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของนักศึกษาคณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน 
เกษม เขษมพฒุเรืองศรี 

634-645 

การประเมนิประสิทธิผลโครงการส่งเสริมการผลติครูทีม่คีวามสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ระยะที ่3 ศูนย์มหาวทิยาลยัรังสิต 
กาญจนา จนัทร์ประเสริฐ 

646-656 

การเปรียบเทยีบผลการพฒันาแนวคดิทางเคมเีร่ืองสารละลายโดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษา 
และการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะ ส าหรับนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่4 
ณฏัฐริกานต ์ค ้าชู, ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ, และ ปิยรัตน์ ดรบณัฑิต 

657-666 

โลกวทิยาการกบัการเรียนรู้ภาษาฝร่ังเศสในศตวรรษที ่21 
สิรจิตต ์เดชอมรชยั และ ชนยา ด่านสวสัด์ิ 

667-676 

เจตคตต่ิอการจดัการเรียนรู้แบบ MACRO เร่ือง ระบบประสาท ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่5 
พงษธ์ลกัษณ์ สิบแกว้, ธเนศ พงศธี์รัตน์, และ ปิยะรัตน์ ชาวอบทม 

677-686 

  

https://rsucon.rsu.ac.th/proceeding/article/2143
https://rsucon.rsu.ac.th/proceeding/article/2144
https://rsucon.rsu.ac.th/proceeding/article/2144
https://rsucon.rsu.ac.th/proceeding/article/2145
https://rsucon.rsu.ac.th/proceeding/article/2146
https://rsucon.rsu.ac.th/proceeding/article/2146
https://rsucon.rsu.ac.th/proceeding/article/2147
https://rsucon.rsu.ac.th/proceeding/article/2147
https://rsucon.rsu.ac.th/proceeding/article/2148
https://rsucon.rsu.ac.th/proceeding/article/2148
https://rsucon.rsu.ac.th/proceeding/article/2149
https://rsucon.rsu.ac.th/proceeding/article/2150


งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี ๒๕๖๒  
https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

ฌ 

สารบัญ (ต่อ) 

G5: กลุ่มวจิยัเพ่ือการพฒันาการเรียนการสอน หน้า 

การวจิยัปฏิบัตกิารเพ่ือพฒันาการให้เหตุผลทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่5 เร่ือง
กรด-เบส ด้วยการจดัการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน 
วราพร รัศมีจาตุรงค,์ ดวงฤทยั ศรีแดง, และ อรพรรณ สมประสงค ์

687-701 

ผลการจดัการเรียนรู้ตามแนวคดิวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสังคม เร่ือง แรงและกฎการเคล่ือนที ่ทีม่ี
ต่อการแก้ปัญหาทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่4 
แพรวโพยม บุณยมณี, กาญจนา จนัทร์ประเสริฐ, และ จนัทิมา วงชยัเพง็ 

702-713 

ผลของการจดัการเรียนรู้ตามแนวคดิสะเตม็ศึกษาทีม่ต่ีอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคตต่ิอการ
เรียนของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่4 ในรายวชิาชีววทิยาเร่ืองโครงสร้างและหน้าทีข่องเซลล์ 
อญัธิชา แสนทวสุีข, กนกพร ฉายะบุระกลุ, และ ทิชากร สตัยจ์ริง 

714-726 

การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มแข่งขนั เร่ือง
โครงสร้างและหน้าทีข่องพืชดอก ในนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่5 
ปิยบุตร ทรัพยสุ์คนธ์ และ ทศันีย ์ปัญจานนท ์

727-737 

ผลของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD ทีม่ต่ีอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วชิาชีววทิยา เร่ือง 
การแบ่งเซลล์ ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่4 
จริยาภรณ์ จองญาติ และ วนัทิกา เครือน ้ าค  า 

738-746 

การจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสร้างจนิตภาพร่วมกบัการจดัการเรียนรู้ตามแนวคดิของโพลยา 
เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการใช้ทกัษะแก้ปัญหาโจทย์ทางฟิสิกส์ของนกัเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่4 
โรงเรียนพทัลุงพทิยาคม 
ภูริทตั สิงหเสม และ ยวุนัดา อินทรสวสัด์ิ 

747-756 

การพฒันาชุดกจิกรรมสะตมีศึกษา เร่ือง พนัธะเคม ีส าหรับนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือ
ส่งเสริมทกัษะในศตวรรษที ่21 
ถนอมขวญั วบูิลยธ์นสาร และ ปิยรัตน์ ดรบณัฑิต 
  

757-767 
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ญ 

สารบัญ (ต่อ) 

G5: กลุ่มวจิยัเพ่ือการพฒันาการเรียนการสอน หน้า 

การพฒันาเคร่ืองมือเสริมศักยภาพการเรียนรู้แบบปฏิสัมพนัธ์ด้วยเวบ็แอปพลเิคชันเพ่ือสนบัสนุนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
ไพศาล สิมาเลาเต่า และ จรัญ แสนราช 

768-778 

การพฒันาทกัษะการปฏิบัตเิปียโนตามรูปแบบการสอนทกัษะการปฏิบัตเิปียโนเบ้ืองต้น โดยใช้โน้ต
ดนตรีสากลแบบกราฟิกของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่4 
สินีนาฏ ภู่นอ้ย 

779-788 

ผลการจดัการเรียนรู้แบบ 5E ทีด่ดัแปลงร่วมกบัเทคนิคการจดัการเรียนรู้เชิงรุกทีม่ต่ีอ ทกัษะการคดิขั้น
สูงของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 
อภิญญา ศรีสุข และ พรทิพย ์ศิริภทัราชยั 

789-797 

G6: กลุ่มการพฒันาเชิงธุรกจิ เศรษฐศาสตร์ การเงนิ การธนาคาร งานบัญชี  ธุรกจิการบิน  

ปัจจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อการเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ แทนการชมภาพยนตร์แบบ
ออนไลน์ ในเขตจงัหวดันนทบุรี 
จุนพงษ ์โพธ์ิแยม้ และ พิมพณ์ฐัชยา สจัจาศิลป์ 

798-808 

การส่ือสารการตลาดกบัการตดัสินใจท่องเทีย่วจงัหวดัภูเกต็ของนกัท่องเทีย่วชาวจนี 
พิทกัษ ์ชูมงคล และ อรรถพล อ าพร 

809-817 

ปัจจยัทีม่คีวามส าคญัต่อการซ้ือ พฤตกิรรมการซ้ือ และความภักดทีีม่ต่ีอเส้ือช้ันในสตรียีห้่อ ซาบิน่า 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พิทกัษ ์ชูมงคล และ รัชดาวลัย ์มหาจิตรภิรมย ์

818-826 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการเลือกซ้ือผลติภัณฑ์ยาสีฟันของผู้บริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
จุฑามาศ ฝึกฝน และ วไิลลกัษณ์ รัตนเพียรธมัมะ 
  

827-836 
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ฎ 

สารบัญ (ต่อ) 

G6: กลุ่มการพฒันาเชิงธุรกจิ เศรษฐศาสตร์ การเงนิ การธนาคาร งานบัญชี  ธุรกจิการบิน หน้า 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดในการตดัสินใจซ้ือเส้ือผ้าแฟช่ันของผู้บริโภคในเขตจตุจกัร 
กรุงเทพมหานคร 
รัตนา โพธิวรรณ์ และ วไิลลกัษณ์ รัตนเพียรธมัมะ 

837-846 

การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพ่ือการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ 
วฒันี รัมมะพอ้ และ น่ิมนวล วเิศษสรรพ ์

847-857 

ปัจจยัในการตดัสินใจของผู้บริโภคทีม่ต่ีอผลติภณัฑ์ขนมปังโดยใช้แป้งเมลด็บัว และแป้งข้าวไรซ์เบอร์ร่ี 
วลัยา บุญหนุน, อรวลัภ ์อุปถมัภานนท,์ และ สุนนั ปานสาคร 

858-866 

การใช้ปัจจยัส่วนประสมการตลาดในการตดัสินใจซ้ือโทรศัพท์มือถือไอโฟนของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 
วษิณุ มณีวรรณ และ วไิลลกัษณ์ รัตนเพียรธมัมะ 

867-876 

ปัจจยัทางสังคมเศรษฐกจิทีม่ผีลต่อดชันีตลาดหลกัทรัพย์กลุ่มธุรกจิบริการด้านสุขภาพในประเทศไทย 
มารุต ภู่พะเนียด, ณปภา ประยรูวงษ,์ และ กมลทิพย ์อ้ึงสุวรรณพานิช 

877-885 

ปัจจยัของนักท่องเทีย่วชาวไทยในการเข้าพกัโรงแรมทางภาคใต้ของประเทศไทย 
โกมลมณี เกตตะพนัธ ์

886-895 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสินใจซ้ือผลติภัณฑ์โฟมล้างหน้าของผู้บริโภค 
พิพฒัน์ ไชยพฒัน์ และ วไิลลกัษณ์ รัตนเพียรธมัมะ 

896-905 

ความสัมพนัธ์ระหว่างมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ก าไรต่อหุ้น และเงนิลงทุนในบริษัทย่อยกบัราคา
หลกัทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ 
ยศวนิกาญจน์ กอบกาญจนพฤติ 
 
 
  

906-915 
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ฏ 

สารบัญ (ต่อ) 

G7: กลุ่มงานวจิยัด้านศิลปศาสตร์   หน้า 

การวเิคราะห์การปรับบทแปลและกลวธีิการแปลของสันตสิริจากวรรณกรรมเร่ือง “ทาสประเพณี” 
กนกพร ลายสนิทเสรีกลุ, นครเทพ ทิพยศุภราษฎร์, และ พิสิษฐพฒัน์ ทองเปลว 

916-927 

ข้อผดิพลาดในการใช้ค าปรากฏร่วมของนักศึกษาชาวไทยทีเ่รียนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศทีม่ี
ความสามารถทางภาษาในระดบัต า่ 
วรรณนิภา วงคปั์ญญา และ ชยัทศัน์ มีศรี 

928-936 

การศึกษาเชิงวเิคราะห์การปรับบทแปลและกลวธีิการแปลจากนวนยิาย “วมิานลอย” แปลโดย รอย โรจ
นานนท์ 
ผาณิต ขนุศรี, นครเทพ ทิพยศุภราษฏร์, และ ศิริมน ศรีนพรัตน ์

937-946 

ปัญหาของกลุ่มชาตพินัธ์ุในประเทศไทย: อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมทีเ่ปลีย่นแปลง 
นภาพร อศัวะรังษีกลุ 

947-957 

การประกวดกลอนสดชิงถ้วยพระราชทาน สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ณ 
มหาวทิยาลยัรังสิตในฐานะกลไกการสืบทอดร้อยกรองไทย 
นรุตม ์คุปตธ์นโรจน์, รพีพรรณ เพชรอนนัตก์ลุ, สุนทรา ธรนากร, และ สุรางศรี วเิศษ 

958-971 

อนุภาคและแบบเร่ืองของเร่ืองเล่าสยองขวญัสมยัใหม่ในแอปพลเิคชันจอยลดา 
รัชชานนท ์จิตรีสรรพ และ นรุตม ์คุปตธ์นโรจน์ 

972-983 

ความรุนแรงในครอบครัว: ปัญหาและแนวทางป้องกนั 
ชลาศยั กนัมินทร์ 

984-997 

ศาสตร์การสอนของท่านนบีมุฮัมมดั: ศาสดาแห่งอสิลาม ทีม่ผีลต่อจติใจของมนุษยชาต ิ
วศิรุต เลาะวถีิ 

998-1010 

การพฒันาเวบ็ไซต์เพ่ือการเรียนรู้ภาษาฝร่ังเศสในศตวรรษที ่21 
ดลธิรา คงรักษ ์และ ปิยสุดา มา้ไว  

1011-1021 
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สารบัญ (ต่อ) 

G7: กลุ่มงานวจิยัด้านศิลปศาสตร์   หน้า 

การน าหลกั “Hou-Ren-Sou” มาใช้ในการบริหารงาน : กรณีศึกษาภาควชิาภาษาญี่ปุ่ น คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัรังสิต 
อจัฉรา โหตรภวานนท ์

1022-1032 

G8: กลุ่มงานวจิยัมนุษยศาสตร์และสังคม  

พฤตกิรรมการเปิดรับ และปัจจยัทีม่ผีลต่อความนิยมรายการ “The Mask Singer หน้ากากนกัร้อง” 
ของผู้รับชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
อิสรีย ์สิทธิประชาราษฎร์ และ ฐิติ วทิยสรณะ 

1033-1041 

แรงจูงใจในการปลูกหญ้าสนามของเกษตรกรหมู่ 16 แขวงแสนแสบ เขตมนีบุรี กรุงเทพมหานคร 
อารีญา อุ่นเรือน, เมตตา เร่งขวนขวาย, ประเดิม ฉ ่าใจ, และ ถวกิา เมฆอคัฆกรณ์ 

1042-1051 

การประเมนิประสิทธิผลโครงการอบรมเชิงปฏิบตักิาร เร่ือง “สร้างนักคดิจติอาสา” วทิยาลยันิเทศ
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต ประจ าปีการศึกษา 2561 
ธิราภรณ์ กล่ินสุคนธ์ 

1052-1062 

ทศันคตแิละความต้องการของบุคลากรทีม่ต่ีอส่ือโปสเตอร์ข่าวประชาสัมพนัธ์ ของศาลากลางจงัหวดั
ปทุมธาน ี
ธิราภรณ์ กล่ินสุคนธ์ และ อารีรัตน์ บุษบา 

1063-1072 

การประเมนิผลโครงการ บีจซีี รักษ์น า้ ของบริษัท บีจ ีคอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากดั (มหาชน) 
สรพงษ ์วงศธี์ระธรณ์ และ สรวรรณ อุตสาห์การ 

1073-1081 

การรับรู้คุณค่าตราสินค้า และทศันคตขิองผู้บริโภคทีม่ต่ีอการส่ือสารการตลาดของแบรนด์ UNIQLO 
ชชัญา สกุณา และ อุไรภรณ์ ห่อจินดาภิญโญ 

1082-1092 

ภาพลกัษณ์การเป็นสังคมแห่งการให้ของมหาวทิยาลยัรังสิตผ่านการส่ือสารการตลาด 
กฤษณีกร เจริญกศุล และ กญัญานีน์ กลุกนก  

1093-1102 
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กลยุทธ์การบริหารภาพลกัษณ์ของศิลปินไอดอลกรุ๊ปวง Sweat16 
กฤษณีกร เจริญกศุล และ วรินดา เนินเพ่ิมพิสุทธ์ิ 

1103-1114 

กระบวนการส่ือสารการตลาดของสโมสรฟุตบอลบางกอกกล๊าส (BGFC) 
กฤษณีกร เจริญกศุล และ ญานิกา ทองประยรู 

1115-1124 

อทิธิพลการส่ือสารการตลาดของไทยทคิเกตเมเจอร์ทีม่ผีลต่อการตอบสนองของผู้บริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
ชชัญา สกุณา และ พทัธ์จิรา ศรีภูมิธนวงศ์ 

1125-1134 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการเลือกทีพ่กัแรมในจงัหวดัภูเกต็ของนักท่องเทีย่วเจเนอเรช่ันวาย 
วภิาวลัย ์ตนัติปิฎก และ ประทีป เวทยป์ระสิทธ์ 

1135-1146 

การพฒันาศักยภาพของอาสาสมคัรต ารวจชุมชนในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่
สถานีต ารวจนครบาลวดัพระยาไกร 
ณฐันนัท ์ผิวผอ่ง และ จอมเดช ตรีเมฆ 

1147-1155 

พฤตกิรรมการเปิดรับส่ือและความน่าเช่ือถือของน้องฉัตรและแบรนด์ RAN COSMETIC 
ชชัญา สกุณา และ วาสิฏฐี อินธิกาย 

1156-1165 

ประสิทธิผลโครงการ “ฟ้ืนป่ารักษ์น า้เขาห้วยมะหาด” ของ บริษัท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั 
(มหาชน) 
ธิราภรณ์ กล่ินสุคนธ์ และ กญัณา สมใจมิตร 

1166-1175 

บทบาทของต ารวจชุมชนและมวลชนสัมพนัธ์ในการป้องกนัอาชญากรรมในชุมชน: กรณีศึกษาสถานี
ต ารวจภูธรโพรงมะเด่ือ จงัหวดันครปฐม 
พร้อมพงษ ์สนิทกลาง 

1176-1186 

เร่ืองแนวทางในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการกระท าผดิซ ้าของเดก็และเยาวชน : กรณีศึกษา ในพืน้ที ่
ต าบลเพชรละคร อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
ภทัร์ชมน ช่ืนส านวล และ ศุภกร ปุญญฤทธ์ิ 

1187-1202 
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วธีิการส่ือสารของนักเขียนเชียร์สินค้าผ่านส่ือโฆษณาออนไลน์ 
วาราดา จนัทร์เพญ็ และ อมรรัฏค ์เจริญโชติธรรม 

1203-1213 

การส่ือสารสุขภาวะในส่ืออนิโฟกราฟิกของเฟซบุ๊คแพทย์เฉพาะทางบาทเดยีว 
กิตติศกัด์ิ มีเพียร และ กฤษณ์ ทองเลิศ 

1214-1227 

โครงการผลติส่ือวดีทิศัน์เพ่ือสร้างความตระหนกัรู้ถงึโรคซึมเศร้า ของโรงพยาบาลคลองหลวง 
ณฐัศรชยั พรเอ่ียม และ ธญัวชิย ์ยศทวหิีรัญ 

1228-1237 

การสร้างสรรค์การตลาดเชิงเน้ือหาเพ่ือสร้างการรับรู้สาขาวชิานวตักรรมการโฆษณาและส่ือสร้างสรรค์ 
วทิยาลยันิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
ณฐัศรชยั พรเอ่ียม และ กญัญาณัฐ ปานสมัฤทธ์ิ 

1238-1247 

การศึกษาแนวทางการใช้มาตรการลงโทษระดบักลาง : กรณกีารใช้อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ส าหรับงาน 
ควบคุมความประพฤตใินประเทศไทย 
ธชันนท ์สวา่งศรี และ ศุภกร ปุญญฤทธ์ิ 

1248-1256 

การพฒันาประสิทธิภาพการป้องกนัอาชญากรรมข้ามชาตด้ิวยมาตรการตรวจคนเข้าเมือง 
อมรพนัธ์ุ ฉิมอ่ิม และ ศศิภทัรา ศิริวาโท 

1257-1266 

ปัจจยัทีม่ผีลต่อการปฏบิัตงิานทีม่ปีระสิทธิภาพของพนักงานสอบสวน: กรณีศึกษาสถานีต ารวจภูธร
คูคต 
ภารดา ตนัติรุ่งอรุณ, กฤษณพงค ์พตูระกลู, และ ศศิภทัรา ศิริวาโท 

1267-1275 

บทบาทของกล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) ในการป้องกนัการเกดิอาชญากรรมในความผดิเกีย่วกบั
ทรัพย์ กรณศึีกษาถนนข้าวสาร 
ไกรพล ดีแกว้ 

1276-1287 

แนวทางการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิทีม่ปีระสิทธิภาพในพื้นทีจ่งัหวดัแพร่ 
สจัจะพนัธ์ุ สุนทรธีมากร และ ศศิภทัรา ศิริวาโท 

1288-1299 
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การศึกษาสาเหตุและรูปแบบการก่อเหตุอาชญากรรม ลกัษณะการกระท าความผดิ เกีย่วกบัการปล้นรถ
ขนเงนิ 
นพพร หิรัญรักษ ์และ จอมเดช ตรีเมฆ 

1300-1309 

ปัจจยัทีม่ผีลต่อการยอมรับและพฤตกิรรมการใช้แอพพลเิคช่ันหาคู่ออนไลน์ของกลุ่มผู้หญิงวยัท างาน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ธนัยพร สุวจันพรพงศ,์ ศรัณยธ์ร ศศิธนากรแกว้, และ วราพรรณ อภิศุภะโชค 

1310-1320 

แนวทางทีม่ปีระสิทธิภาพในการป้องกนัการตกเป็นเหย่ือในคดลีกัทรัพย์ในเคหสถาน กรณีศึกษา 
หมู่บ้านจดัสรร ในต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธาน ี
ศุภโชค พอ่คา้ไทย และ ศศิภทัรา ศิริวาโท 

1321-1331 

การส่ือความหมายผ่านอนิโฟกราฟิกในประเดน็การทุจริตคอร์รัปช่ันของ รายการทีน่ี่ Thai PBS 
สถานีโทรทศัน์ ไทยพบีีเอส 
กญัญาภคั ส าเภาเจริญ และ สรพงษ ์วงศธี์ระธรณ์ 

1332-1345 

ปัจจยัทีม่คีวามสัมพนัธ์ต่อความตั้งใจใช้งานแอปพลเิคชันนิตยสารดจิทิลั ในกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย 
เบญจวรรณ เจริญปฐมตระกลู, ศรัณยธ์ร ศศิธนากรแกว้, และ วราพรรณ อภิศุภะโชค 

1346-1356 

การแก้ไขปัญหาการทะเลาะววิาทด้วยทฤษฎอีาชญาวทิยา : กรณศึีกษาสถานประกอบการบนถนน
ข้าวสาร 
ธงไทย ไพเราะ และ จอมเดช 

1357-1366 

ประสิทธิผลของการส่ือสารการตลาดเพ่ือสังคมผ่านส่ือออนไลน์ทีม่ต่ีอการรับรู้ ทศันคต ิและพฤตกิรรม
การป้องกนัโรคพษิสุนัขบ้าของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
อนสั ปะลาวนั และ นธกฤต วนัตะ๊เมล ์

1367-1376 

คุณสมบัตขิองนักประชาสัมพนัธ์ทีพ่งึประสงค์ของเทศบาลต าบลแพรกษา อ าเภอเมือง จงัหวดั
สมุทรปราการ 
สรพงษ ์วงศธี์ระธรณ์ และ ศิริภรณ์ ยอดศิริ 

1377-1385 
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การประเมนิกจิกรรมการประกวด Thailand International Sport Expo Physique Contest คร้ังที ่4 
ภายใต้งาน Thailand International Sport Expo 2017 
อรรถญา พิกลุพารุ่งโรจน์ และ วรธิษณ์ ดวงทองค า 

1386-1398 

ปัจจยัทางนวตักรรมการส่ือสารและปัจจยัทางกายภาพทีส่่งผลต่อการร่วมมือกนัในการพฒันาชุมชน ใน
พื้นทีจ่งัหวดันนทบุรี 
พิมพณ์ฐัชยา สจัจาศิลป์ 

1399-1411 

อทิธิพลของอารมณ์ขันทางลบ การละเลยคุณธรรม และการรับรู้ความนิรนาม ต่อพฤตกิรรมการข่มเหง
รังแกบนเฟซบุ๊ก 
อภิญญา หิรัญญะเวช 

1412-1422 

แผนการส่ือสารเพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือให้กบัธุรกจิขายสินค้าบนส่ือออนไลน์ 
ชฎายกุานต ์ไกรฤกษ ์และ พรทิพย ์เยน็จะบก 

1423-1429 

รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจในการซ้ือซ ้าสินค้าพรีออเดอร์ผ่านอนิสตาแกรมของ
ผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
อติพร พลอยศรี และ สุมามาลย ์ปานค า 

1430-1438 

การน าเสนอเน้ือหาภาพลกัษณ์มหาวทิยาลยัรังสิตผ่านพอ็กเกต็บุ๊ก 
รพีวรรณ กลยนี 

1439-1447 

การส่ือความหมายทางสังคมของละครโทรทศัน์แนวสืบสวนเพ่ือเยาวชน 
ศมวตั ชาญณรงค ์และ สรพงษ ์วงศธี์ระธรณ์ 

1448-1457 

ยุตธิรรมชุมชน: กระบวนการยุตธิรรมทางเลือกในสังคมไทย 
สญัญพงศ ์ล่ิมประเสริฐ, สุจินต ์เสนาแพทย,์ รพีพร สายสงวน, และ วศิน อุสนัโน 

1458-1474 

พฤตกิรรมการเปิดรับและความพงึพอใจของสมาชิกแฟนเพจทีม่ต่ีอเพจเฟซบุ๊กขอบสนาม 
อรรถญา พิกลุพารุ่งโรจน์ และ นลธวชั ไชยศรีรัมย ์

1475-1483 
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การลงโทษผู้กระท าผดิทางอาญา 
สญัญพงศ ์ล่ิมประเสริฐ, สุธีราภรณ์ แสงจนัทร์ศรี, และ อนิสา มานะทน 

1484-1493 

การเปิดรับและทศันคตทิีม่ต่ีอวารสาร “ออนไลน์ CAT CLUB” ของบุคลากร บริษัท กสท.
โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) 
ดารุเรศ กาศโอสถ และ วราภรณ์ ช่ืนชม 

1494-1504 

ความพงึพอใจของสถานประกอบการทีม่ต่ีอนักศึกษาฝึกงานสาขาวชิาการจดัการโลจสิตกิส์ คณะ
บริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัรังสิต 
กญัญก์ณิษฐ ์กมลกิตติวงศ ์

1505-1515 

การประยุกต์ใช้นวตักรรมส่ือเพ่ือการพฒันาธุรกจิท่องเทีย่ว กรณีศึกษา : ธุรกจิท่องเทีย่วท้องถิ่น 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
วรีวฒัน์ อ าพนัสุข และ เบญจวรรณ งามทวี 

1516-1522 

การเปิดรับและทศันคตขิองบุคลากรการกฬีาแห่งประเทศไทยทีม่ต่ีอ วารสาร “SAT Magazine” 
ดารุเรศ กาศโอสถ และ ชานนท ์เอ่ียมชอ้ย 

1523-1531 

ปัจจยัการส่ือสารทีม่อีทิธิพลต่อความจงรักภักดขีองแฟนบอลทีม่ต่ีอสโมสรเอสซีจ ีเมืองทอง ยูไนเตด็ 
อรรถญา พิกลุพารุ่งโรจน์ และ ธนทรัพย ์สนัทดัคา้ 

1532-1545 

พฤตกิรรมการชมและปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสินใจเข้าชมการแข่งขนั ฟุตบอลพรีเมยีร์ลกีไทยแลนด์ 
(T1) ของแฟนบอลสโมสรแบงคอ็ก ยูไนเตด็ 
นฤนาถ ไกรนรา และ เนติพล เพชรสีนวล 

1546-1554 

การสะท้อนปัญหาการทุจริตคอรัปช่ันผ่านภาพยนตร์ส้ันประกวดของ ส านักงานคณะกรรมการ การ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ
ณฐัพงศ ์พิมพจ์นัทร์ และ กฤษณ์ ทองเลิศ 
  

1555-1565 
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การเปิดรับและทศันคตขิองนักศึกษาทีม่ต่ีอประเดน็ทางการส่ือสารในป้ายรณรงค์เพ่ือการ
ประชาสัมพนัธ์ โครงการมหาวทิยาลยัรังสิตปลอดบุหร่ี 
สรพงษ ์วงศธี์ระธรณ์ และ ยวุดี จวงทอง 

1566-1575 

รูปแบบความสัมพนัธ์ของจติวญิญาณในการท างานทีม่ต่ีอความสุขในการท างานของครูโรงเรียนเอกชน
ระดบัมธัยมศึกษาสังกดัสภาคริสตจกัรในเขตบางรัก 
ศิริขวญั เพง็สมยา และ ธญันนัท ์บุญอยู ่

1576-1585 

อทิธิพลของอายุต่อพฤตกิรรมการตดัสินใจท่องเทีย่วแบบสะพายเป้ และการรับรู้ข้อจ ากดัในการ
ท่องเทีย่วของนักท่องเทีย่วแบบสะพายเป้หญิงไทย 
ฐิติวรรณ สีผึ้ง 

1586-1595 

ข้อยกเว้นของพยานหลกัฐานซ่ึงต้องห้ามรับฟังในคดอีาญา 
เชฏฐ ค าวรรณ, สุภทัร รัตนารมย,์ และ อนนัต ์สนัติภาพ 

1596-1608 

การสร้างสรรค์โมชันอนิโฟกราฟิกเพ่ือการส่ือสารองค์กร ของสถานีวทิยุโทรทศัน์ไทยทวีสีีช่อง 3 (ฝ่าย
ข่าว) 
จิรัชฌา วเิชียรปัญญา และ สวรรยา วรชิน 

1609-1618 

การส่ือสารภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ในบริบทไทยแลนด์ 4.0 
พลอย พิมพศิ์ริ และ พรทิพย ์เยน็จะบก 

1619-1626 

การวเิคราะห์เน้ือหาและการส่ือสารผ่านใบปิดภาพยนตร์สยองขวญัแนวอ านาจเหนือธรรมชาต ิของ
ภาพยนตร์ไทยกบัภาพยนตร์อเมริกนั 
พทิษฏยา จนัทร์เทศ 

1627-1636 

การผลติและการประกอบสร้างความกลวัในรายการคนอวดผ ี
ณฐันนท ์ฤกษพ์ึงดี และ กฤษณ์ ทองเลิศ 

1637-1645 

ความสามารถทางการส่ือสารของแรงงานต่างด้าวสัญชาตเิมยีนมาในประเทศไทย 
พชัรจิรา ตณัฑป์ระพนัธ์ 

1646-1655 
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การร้ือถอนความคดิเห็นของหน่วยงานในกระบวนการยุตธิรรม 
สงัศิต พิริยะรังสรรค,์ ฉตัรวรัญ องคสิงห, พิชญาดา ด าแกว้, พรรษมณฑ ์ศรีนวลนดั, และ นิดาวรรณ 
เพราะสุนทร 

1656-1664 

ความสัมพนัธ์ระหว่างความคาดหวงั พฤตกิรรมการเปิดรับส่ือ การใช้ประโยชน์และความพงึพอใจ ต่อ
การเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด 
กริช โลหะสุวรรณ และ ขจร ฝ้ายเทศ 

1665-1673 

โครงการสร้างสรรค์ส่ือโฆษณาเส้ือกล้ามทอมบอย “มสิเตอร์ทอมส์” 
นรากร อมรฉตัร และ ณฐัทินี ราชประสิทธ์ิ 

1674-1682 

โครงการสร้างสรรค์การส่ือสารตราสินค้าผลติภณัฑ์ข้าวสารอนิทรีย์ “ข้าวห่อพ่อแม่” 
นรากร อมรฉตัร และ เสาวลกัษณ์ แกว้สีเหลือง 

1683-1691 
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