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 สารบัญ  

หน้า 

N1: งานวจัิย เพ่ือพฒันาการเรียนการสอน และอ่ืน ๆ 

NA21-008 การศึกษาความพงึพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การระบาดของ

โรคติดเช้ือโควดิ-19 ของมหาวทิยาลยัรังสิต 

: สุขนิษฐ์ สังขสูตร*  และ จอมเดช ตรีเมฆ 

1--12 

   

NA21-019 การสร้างสมการพยากรณ์ผลการเรียนรายวิชากลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 คณะเทคโนโลยี

ส่ือสารมวลชน 

: เกษม เขษมพฒุเรืองศรี 

13-27 

   

NA21-020 การศึกษาสถานการณ์โรงเรียนปลอดนํ้าอัดลมและจัดการอาหารเพ่ือสุขภาพในโรงเรียน

ประถมศึกษา อาํเภอชนบท จังหวดัขอนแก่น 

: วีรพันธ์ ใจแก้ว*  และ  ปิยะฉัตร พัชรานุฉัตร 

28-40 

   

NA21-038 การสังเคราะห์เน้ือหารายวชิาการสอนเคร่ืองกระทบระดับปริญญาบัณฑิตในประเทศไทย 

: พีรกานต์ ขนุเณร*  และ  ภัทรภร ผลิตากลุ 

41-51 

   

NA21-053 การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001: 2015 สําหรับบุคลากร 

ด้านการบินในรูปแบบการเรียนออนไลน์ 

: สิริธร จตพุงษ์*  อารีรัตน์ เส็นสด  และ วราภรณ์ เตม็แก้ว 

52-62 

   

NA21-069 กลวธีิการแปลบทความด้านสุขภาพจากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษของนักศึกษา 

สาขาวชิาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 

: สุพรรณี อาศัยราช*  และ  ทรงพล ศุขสุเมฆ 

63-73 

   

NA21-014 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจ 4 ผสมผสานวัฒนธรรมทางวรรณศิลป์ไทย 

สําหรับนักศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

: พรวิไล สุขมาก 

74-84 

   

 



งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจาํปี ๒๕๖๔  

https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ 

 

 สารบัญ (ต่อ)  

หน้า 

N1: งานวจัิย เพ่ือพฒันาการเรียนการสอน และอ่ืน ๆ (ต่อ) 

NA21-056 ความสําคญัของนักท่องเท่ียวจีนต่อธุรกจิร้านค้าในเมืองพทัยา 

: ศตพร เดจ็ดวง*  ทรงศักด์ิ ยีภู่่  และ  พิสิษฐพัฒน์ ปัญญาเร็ว ทองเปลว 

85-97 

   

NA21-074 ส่วนผสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการดําเนินธุรกจิเส้ือผ้าแฟช่ันทางออนไลน์ 

: พรนภา ผิวล้วน*  และ  ฉัตรวรัญช์ องคสิงห์ 

98-109 

   

NA21-006 ความพงึพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการของหน่วยจัดการฝึกปฏิบัติงานวชิาชีพ  

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

: สุกานดา สีเหลือง*  และ  กานตพร เจาะลํา้ลึก 

110-123 

   

NA21-011 แนวทางการดําเนินงานด้านกจิกรรมเพ่ือการประชาสัมพนัธ์ของสํานักงานสวสัดิการสุขภาพ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 

: จุฑามาศ กิจกวรรณจักร์*  และ  ธิราภรณ์ กล่ินสุคนธ์ 

124-132 

   

NA21-012 การศึกษาแนวทางการจัดทําเน้ือหาการประชาสัมพนัธ์ ผ่านส่ือเฟซบุ๊กของ 

มหาวทิยาลยัรังสิตในวกิฤต COVID-19 

: ชนิถา จุ้ยประเสริฐ  พรทิพย์ บุญศรี  ณัฐพล อภิรติกลุ  และ  พนารัตน์ อรุณรัติยากร* 

133-142 

   

NA21-013 การประเมินการความพงึพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อกลยุทธ์ทางการตลาด 

ในโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลแห่งหน่ึง ในจังหวดัหนองคาย 

: วฒิุชัย ศรีเจริญชัย*  วศินา จันทรศิริ  สาํอาง สืบสมาน  และ  อนุชา ภูริพันธ์ุภิญโญ 

143-154 

   

NA21-017 การศึกษาลักษณะตัวอกัษรไทยท่ีพงึประสงค์ต่อการอ่านเวบ็ไซต์ท่ีแสดงผลบนคอมพวิเตอร์

แบบพกพา 

: สุชาดา วีระกลุพิริยะ* และ สรชัย กมลลิม้สกลุ 

155-165 

   

NA21-039 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการออกจากงานของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล 

: พรทิพย์ ลีลาคณาทรัพย์ และ ชญานุตม์ นิรมร* 

166-176 
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สารบัญ (ต่อ)  

หน้า 

N3: การบริหารจัดการ/N4: นิเทศศาสตร์ 

NA21-021 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเส่ียงในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านธนาคารอิเล็กทรอนิกส์

ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

: ปัทมา โกเมนท์จาํรัส 

177-188 

   

NA21-045 การคดัเลือกหลกัทรัพย์ด้วยผลตอบแทนหลกัทรัพย์และคะแนนปิโอโทรสกใีน 

ตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ 

: กัญญาณัฐ ร้ิวรุ่งเรือง*  และ  ธนโชติ บุญวรโชติ 

189-198 

   

NA21-046 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างมูลค่าเพิม่เชิงเศรษฐศาสตร์และมูลค่าตลาดท่ีเพิม่ขึน้ 

ในทรัพย์สินของธุรกจิท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ 

: อาทิตยา จันตานนท์*  และ  ธนโชติ บุญวรโชติ 

199-209 

   

NA21-048 ความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ไม่มีตัวตนกับความสามารถในการทํากําไรของหลักทรัพย์

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ 

: อัญชิษฐา เตชะอุบล* และ  ธนโชติ บุญวรโชติ 

210-219 

   

NA21-062 ทัศนคติของผู้ประกอบการร้านค้าต่อการรองรับการชําระเงินผ่านแอปพลเิคชัน Alipay  

จากลูกค้าชาวจีน ณ ตลาดนัดจตุจักร 

: วิภวานี นํา้แก่ง*  ศุภักษร วณิชย์ศักดิพงศ์  และ  สุพิชญา อํา่คิด 

220-230 

   

NA21-067 ผลกระทบของตัวแปรระยะทางต่อการค้าภาคบริการระหว่างประเทศในยุคเศรษฐกจิดิจิทัล 

: ศุภิศา ครุวรรณพัฒน์*  และ  สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์ 

231-244 

   

NA21-004 การเล่ือนช้ันทางสังคมข้ามรุ่นของคนจนเมือง ในกรุงเทพมหานคร 

: ปริตตา หวังเกียรติ 

245-255 

   

NA21-009 สมรรถนะของนักทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพท่ีนําไปสู่การเพิม่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ยุคดิจิทัลในกลุ่มจังหวดัเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 

: ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์*  และ  ณัฐพล บัวเปลีย่นสี 

256-266 
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NA21-024 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลประชากรศาสตร์ ระดับความรู้ความเข้าใจกบัระบบ

คะแนนความน่าเช่ือถือทางสังคมในประเทศไทย 

: สุณัฐฐา ทิมทอง*  และ  ธันย์พัทธ์ ใคร้วานิช 

267-275 

   

NA21-057 แนวทางการพฒันาการแลกเปลีย่นข้อมูล และสารสนเทศด้านความปลอดภัยระหว่าง

หน่วยงานด้านการบิน ภายใต้ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย 

: ณัฐนนท์ แก้วมณี*  ธัญญารัตน์ คาํเพราะ  และ  วราภรณ์ เตม็แก้ว 

276-287 

   

NA21-022 อทิธิพลของการส่ือสารการตลาดเพ่ือสังคมผ่านส่ือออนไลน์เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมการ

ป้องกนัโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ตามทฤษฎี

พฤติกรรมตามแผน 

: สิณากรณ์ ศรีพุทธิรัตน์*  และ  นธกฤต วันต๊ะเมล์ 

288-298 

   

NA21-023 อิทธิพลของการส่ือสารการตลาดออนไลน์ต่อทัศนคติ บรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิง และความ

ต้ังใจท่ีจะใช้บริการร้านตัดผมชายแบบเดลเิวอร่ีในกรุงเทพมหานคร 

: พิมานรัตน์ วงศ์กาฬสินธ์ุ*  และ  นธกฤต วันต๊ะเมล์ 

299-312 

   

NA21-027 การเปิดรับส่ือเกี่ยวกบัโควดิ 19 จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และการรู้เท่าทัน

ข่าวปลอมของผู้รับสาร 

: วรทัย ราวินิจ*  และ  พิธิวัฒน์ เทพจักร 

313-323 

   

NA21-031 ตัวแบบทางสถิติในการศึกษาปัจจัยเส่ียงต่อพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของเด็ก  

ในจังหวดัสงขลา 

: ทัศนีพร ทุ่ยอ้น  เขมิกา อุระวงค์  จุฬารัตน์ ชุมนวล  และ  ใกล้รุ่ง สามารถ* 

324-335 

   

NA21-010 มาตรการในการคุ้มครองข้อมูลชีวมาตรตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

พ.ศ. 2562 

: ทัชชภร มหาแถลง 

336-348 
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NA21-028 การคุ้มครองเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจากมาตรการป้องกนัโรคตามท่ีทางราชการกาํหนด 

เพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ศึกษากรณีความยนิยอมของผู้ประกอบการ 

ในการใช้แอปพลเิคชันไทยชนะ 

: คณาธิป ทองรวีวงศ์ 

349-360 

   

N6: ศิลปะและการออกแบบ 

NA21-003 บทประพนัธ์เพลง “ในโย” การผสมผสานวฒันธรรมดนตรีสําหรับวงดนตรีแจ๊สขนาดเลก็ 

: ธนพัฒน์ เกิดผล* และ อนุวัฒน์ เขยีวปราง 

361-371 

   

NA21-050 การออกแบบส่ือแอนิเมชัน 3 มิติ จากแนวคดิผู้นําส่ีทิศ สําหรับวยัเร่ิมทํางาน เพ่ือลดปัญหา

ความขัดแย้งในองค์กร 

: นฤเบศร์ เจริญรัตน์*  พรรณเพญ็ ฉายปรีชา  และ  ชัยพร พานิชรุทติวงศ์ 

372-380 

   

NA21-051 การออกแบบแอนิเมชัน 3 มิติเพ่ือส่งเสริมความรู้และตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก 

: อนัน วาโซะ*  พิศประไพ สาระศาลิน  และ  ชัยพร พานิชรุทติวงศ์ 

381-388 

   

NA21-052 การออกแบบและสร้างสรรค์โฆษณาเกมจากอัตลกัษณ์จังหวดัชุมพร เพ่ือส่งเสริม 

การท่องเท่ียวจังหวดัชุมพร 

: ปทิตตา สังขโชติ*   วรรณพร ชูจิตารมย์  และ  ชัยพร พานิชรุทติวงศ์ 

389-396 

   

NA21-066 ส่ือภาพเคล่ือนไหว 2 มิติ โดยใช้สีส่ือความหมาย เพ่ือสร้างความเข้าใจเกีย่วกบัภาวะบุคลกิ

ผดิปกติชนิดกํา้กึง่ 

: นันทนา ศรีบุญช่วย*  วรรณพร ชูจิตารมย์  และ  ชัยพร พานิชรุทติวงศ์ 

 

397-406 

NA21-068 การออกแบบเทคนิคส่ือผสมเพ่ือให้กาํลังใจผู้ท่ีประสบปัญหาเป็นโรคซึมเศร้า 

: นิพิฐ พิรุฬห์วรวงศ์*  พรรณเพญ็ ฉายปรีชา และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์ 

 

407-416 

NA21-029 การผลิตส่ือแอนิเมชันสามมิติด้วยชุดสีตาบอดสีนํา้เงินเพ่ือสร้างความเข้าใจโรคตาบอดสี 

: ชนิกานต์ งามวสุศิริ*  วรรณพร ชูจิตารมย์  และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์ 

417-426 
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NA21-065 การออกแบบส่ืออนิโฟกราฟิกกจิกรรมควงปากกา เพ่ือเสริมสร้างสมาธิและบริหารสมอง

ให้กบัวยัรุ่น 

: ศุภโชค ธีรติการกลุ*  วัฒนะ จูฑะวิภาต  และ  ชัยพร พานิชรุทติวงศ์ 

427-435 

   

NA21-044 การออกแบบส่ือแอนิเมชันเพ่ือเผยแพร่ศาสนสถานและปูชนียสถานของวดัธรรมมงคล 

เถาบุญญนนท์วิหาร 

: ธีระพล สุทธิพนไพศาล*  วัฒนะ จูฑะวิภาต  และ  ชัยพร พานิชรุทติวงศ์ 

436-445 

   

NA21-061 การออกแบบศูนย์การเรียนรู้ประมงพื้นบ้านบึงหนองสีดา ตําบลสามพวง อําเภอครีีมาศ 

จังหวดัสุโขทัย 

: สุวิชา เบญจพร* และ ชาญวิทย์ พงษ์ธัญญะวิริยา 

446-457 

   

NA21-072 แนวทางพฒันาเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมอาข่าของชุมชนผาฮี้ ตําบลโป่งงาม  

อาํเภอแม่สาย จังหวดัเชียงราย 

: สมสฤทธ์ิ ตาณพันธ์ุ*  สุวิชา เบญจพร  พุฒิวงศ์ สิงห์สัตย์  ปัฐน์ ธุวาทร   

  ฐิติวุฒิ วงษ์จันทร์เพญ็  จิรกฤต บุญศิริ  นพอนันต์ สิริธันยกานต์ และ พทุธรักษ์ ครุธต่ิง 

458-470 

   

NA21-073 โครงการพฒันาชุมชนปากนํ้าเวฬุเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมตามหลักนวัตวถิี  

อาํเภอขลุง จังหวดัจันทบุรี 

: สมสฤทธ์ิ ตาณพันธ์ุ*  สุวิชา เบญจพร  ชนุตร์ นวกลุศิรินารถ  ศิวกร ชาวนาทุ่ง 

  ชัยภัทร ชัยเรือง  รัฐเขตต์ เส่ืออ่ิม  ธนโชติ รอดเนียม  และ ภานุ พันธ์ุนาค 

471-480 

   

NA21-070 แนวทางพฒันาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์บนพืน้ท่ีชุมชนเกาะพทัิกษ์ อาํเภอหลงัสวน  

จังหวดัชุมพร 

: สมสฤทธ์ิ ตาณพันธ์ุ*  สุวิชา เบญจพร  ภาณุวัฒน์ แสนประเสริฐ  กฤติกา โสขมุา   

  ธนกาญจน์ เพาะบุญ  รัชนีกร สิมโนนม่วง  ศิริขวัญ ริมทอง  พรหมพร คงเจริญ   

  ปานไพลิน ปาละใจ  และ  ชนิสรา จาํปา 

481-493 

 

 


