
 
ก ำหนดกำร 

กำรประชุมวิชำกำรและน ำเสนอผลงำนระดับชำติของนักศึกษำ ด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ครั้งที่ 2 
วันที่ 19 มกรำคม 2562 

ณ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
 

ห้องน ำเสนอ :  ห้อง 3531 เวลา  10.00 – 16.00 น. 
ผู้ทรงคุณวุฒิ :  1. รองศาสตราจารย์ สุวัฒนา  เลี่ยมประวัติ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายวรุณ  สุนทโรทก 
ล ำดับที่ รหัส ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ 

1 HUM001 การพัฒนาการจดจ าค าศัพท์ภาษาญี่ปุ่นโดยใช้เกมจับคู่ภาพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

นลธวัช  คชสิทธิ ์

2 HUM002 การเพ่ิมทักษะการออกเสียงภาษาญี่ปุ่นด้วยประโยคลิ้นพันภาษาญี่ปุ่น（早口言葉）ของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วิษาภรณ์  ษาทิพย์ชัย 

3 HUM003 ความหมายและการใช้ส านวนขอโทษในภาษาญี่ปุ่น ปวีณา  การรัมย์ 

4 HUM004 การใช้ภาษาในนวนิยายเกย์ของ Pridybliss พชรพล  สระน้อย 

5 HUM005 การใช้โวหารในงานเขียนสารคดี ของ อรสม สุทธิสาคร กุลธิดา  เนตสุวรรณ์ 

6 HUM006 การใช้โวหารในงานเขียนสารคดีเรื่อง เอเชียใต้พระเจ้าไม่หลงลืมแผ่นดินไม่เลือนราง ของ วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ อานันต์  ชาญเดช 

7 HUM007 การสื่อความหมายในเพลงประจ าจังหวัดกระบี่ ศิริพร  แซ่ตัน 

8 HUM008 การใช้ภาษาในสติ๊กเกอร์ไลน์ มนธิชา  ก้องวุฒิเวช 

9 HUM009 คุณค่าจากวรรคทองในวรรณคดีของอาจิณ จันทรัมพร ชลธิชา  เนียมอ่ิม 
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ณ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
 

ห้องน ำเสนอ :  ห้อง 3531 เวลา  10.00 – 16.00 น. 
ผู้ทรงคุณวุฒิ :  1. รองศาสตราจารย์ สุวัฒนา  เลี่ยมประวัติ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายวรุณ  สุนทโรทก 
ล ำดับที่ รหัส ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ 

10 HUM010 การปนภาษาอังกฤษในกระทู้ถามบนเว็บไซต์พันทิป เปรมกมล  โยวะกา 

11 HUM011 การปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยของข่าวบันเทิงจากเว็บไซต์ sanook.com กรรณิกา  ปาใข 

12 HUM012 ลักษณะของสังคมดิสโทเปียที่ปรากฏในรวมเรื่องสั้นเรื่อง “สิงโตนอกคอก” กนกกาญจน์  รักชาติ 

13 HUM013 อิทธิพลวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ที่มีต่อบทเพลงร่วมสมัย จิราพร  จันทร์เรือง 

14 HUM014 บทบาทของผู้หญิงในพ้ืนที่ส่วนตัวและพ้ืนที่สาธารณะในหนังสืออัตชีวประวัติเรื่อง “บุหงาซากุระ” ณัฏฐณิชา  พนมอาภรณ์ชัย 

15 HUM015 การศึกษาแนวคิดที่ปรากฏในเพลงลูกกรุงของ สุเทพ วงศ์ก าแหง ศิริรัตน์  รางวรรณา 

16 HUM016 กลวิธีการประพันธ์และแนวคิดในกวีนิพนธ์ของนายทิวา ณัฐชา  วรรณะอยู่ 

17 HUM017 การใช้ค าและส านวนในเพลงของวงไอน้ า นราพร  วาปีท า 

18 HUM018 ภาพพจน์และส านวนในเพลงของวงแพนเค้ก จิตรา  ดีสมชื่อ 
*หมำยเหตุ  ก าหนดการอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
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ณ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
 

ห้องน ำเสนอ :  ห้อง 3532 เวลา  10.00 – 16.00 น. 
ผู้ทรงคุณวุฒิ :  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สารดา จารุพันธ์ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เคริ์ก  เพอร์สัน 
ล ำดับที่ รหัส ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ 

1 HUM019 การพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษผ่านการชมภาพยนตร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ณัฐกมล  สุรชิต 

2 HUM020 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานในอาชีพทางธุรกิจตามความต้องการของสถานประกอบการ ภัทรวดี  สอนเวียง 

3 HUM021 การวิเคราะห์เนื้อหาในข้อสอบโทอิค ชลิดา  อมแย้ม 

4 HUM022 การใช้แอพพลิเคชั่นในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านค าศัพท์ ณัฐกานต ์ ภูวงศ ์

5 HUM023 การศึกษาโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 เสริมสวรรค์  ฉ่ าชื่น 

6 HUM024 การศึกษารูปแบบประโยคภาษาอังกฤษในบทคัดย่อของบทความที่เก่ียวข้องกับปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษ รักษิณา บุณยรังคะ 

7 HUM025 การวิเคราะห์ชนิดของค าในข้อสอบโทอิค พชรกมล พรหมประเสริฐ 

8 HUM026 การวิเคราะห์กริยาวลีในข้อสอบโทอิค รุ่งรวิน  เอ่ียมจิตต์ 

9 HUM027 การศึกษาความส าคัญในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพทางธุรกิจ ปภัสวรรณ  พนมเขตร์ 

10 HUM028 รูปแบบประโยคภาษาอังกฤษในบทคัดย่อของบทความที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม วรารัตน์  จอมสาร 
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ณ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
 

ห้องน ำเสนอ :  ห้อง 3532 เวลา  10.00 – 16.00 น. 
ผู้ทรงคุณวุฒิ :  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สารดา จารุพันธ์ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เคริ์ก  เพอร์สัน 
ล ำดับที่ รหัส ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ 

11 HUM029 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมภาษาอังกฤษให้กับบุตรหลานภายในครอบครัวในระดับปฐมวัย จิรกิตต์  ชูเหมือน 

12 HUM030 การส ารวจการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ภัทรสุดา  โตอาจ 

13 HUM031 แนวทางการประกอบอาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ อภิญญา  จริยสุธรรมกุล 

14 HUM032 Analysis of sentence structure of legal writing in contract Phatcharida Samritsoot 

15 HUM033 การใช้แอพพลิเคชั่นในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการพูด อรปรียา  ค าเอ่ียม 

16 HUM034 อิทธิพลภาษาอังกฤษในเพลงเกาหลี ศุภิสรา  เหล่าอรรถปรีชา 

17 HUM035 How is the commercial contracts important for a company? Titishaya  Kaewpukum 

18 HUM036 การศึกษารูปแบบประโยคภาษาอังกฤษในบทคัดย่อที่เกี่ยวข้องกับบทความการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้าน
ต่างๆ 

ณัฐวรรณ  อุดมพิบูลย์ 

19 HUM037 การส ารวจการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของบุตรหลานในระดับชั้นประถมศึกษา สรัลพร  บางท่าไม้ 
*หมำยเหตุ  ก าหนดการอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 



 
ก ำหนดกำร 
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วันที่ 19 มกรำคม 2562 

ณ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
 

ห้องน ำเสนอ :  ห้อง 3533 เวลา  10.00 – 16.00 น. 
ผู้ทรงคุณวุฒิ :  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์  ตัณฑรังษี 

2. ดร.นภัสสรณ์  สุพัฒน์อัญพร 
ล ำดับที่ รหัส ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ 

1 HUM038 ความต้องการใช้ภาษาอังกฤษของพนักงาน IKEA กรณีศึกษาบริษัท IKANO ประเทศไทย ฉัตรณรงค ์ บุญเจริญ 

2 HUM039 การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ จิรนันท์  ค าจันทร์ 

3 HUM040 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเพ่ือนร่วมงานตามกรอบกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ วรวิทย์  จันทร์สีเงิน 

4 HUM041 การเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเลือกซ้ือรองเท้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาณุเดช  สังข์ประเสริฐ 

5 HUM042 การพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษผ่านการชมภาพยนตร์ ณัฐกานต ์ จันทร์ภู่ 

6 HUM043 การใช้เกมออนไลน์คอมพิวเตอร์ในการพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ สหรัฐ  จ ารัสการ 

7 HUM044 คุณสมบัติของพนักงานต้อนรับส่วนหน้าในโรงแรม ลักขณา  อุดม 

8 HUM045 คุณสมบัติของพนักงานให้บริการจองห้องพักในโรงแรม วันวิสา  บุญม ี

9 HUM046 The comparison of the flight attendant’s qualification between USA and Europe Penprapa  suwannaprom 

10 HUM047 การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์กับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านค าศัพท์ กัลยาณ ี ถนัดค้า 



 
ก ำหนดกำร 
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ห้องน ำเสนอ :  ห้อง 3533 เวลา  10.00 – 16.00 น. 
ผู้ทรงคุณวุฒิ :  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์  ตัณฑรังษี 

2. ดร.นภัสสรณ์  สุพัฒน์อัญพร 
ล ำดับที่ รหัส ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ 

11 HUM048 การพัฒนาภาษาอังกฤษด้านการสื่อสารของผู้เล่นผ่านเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ สิริมณีวัลย์  ลี้เจริญรักษา 

12 HUM049 Types of Verbs in TOEIC and TOEFL Tests Natnicha  Saisanit 

13 HUM050 คุณสมบัติของพนักงานต้อนรับในโรงแรม ประภาพรรณ  พงษ์ศิริพร 

14 HUM051 Key Grammatical Points in the TOEIC Tests Phatchareephorn  Pangsai 

15 HUM052 การใช้ค าแสลงภาษาอังกฤษในเพลงสากล กาญจนา  หอมจันทร์ 

16 HUM053 The Use of Interjections in English Song Papawarin  Sukpengpanao 

17 HUM054 ปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อการเลือกสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปณัสยา  พิมพ์กลาง 

18 HUM055 การใช้กาลในเพลง 10 อันดับของบิลบอร์ด ปัญญาพร  หว่างแทน 

19 HUM056 Communications in English by Front Office Staff Kananek  Rodsong 
*หมำยเหตุ  ก าหนดการอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
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ห้องน ำเสนอ :  ห้อง 3534 เวลา  10.00 – 16.00 น. 
ผู้ทรงคุณวุฒิ :  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา  ทองดี 

2. อาจารย์ ดร.ปนันดา  เลอเลิศยุติธรรม 
ล ำดับที่ รหัส ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ 

1 HUM057 การใช้ตัวเชื่อมระหว่างข้อสอบทอิคและโทเฟิล จิราวรรณ  สุระเสน 

2 HUM058 แอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนที่ช่วยในการพัฒนาทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษ รัชดาภรณ์  เสียงเพราะ 

3 HUM059 การวิจัยกับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 นภัสวรรณ  อาจกูล 

4 HUM060 ความแตกต่างของคุณสมบัติพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินระหว่างสายการบินในทวีปยุโรปและเอเชีย เสาวณ ี สุขข ามาศ 

5 HUM061 The comparison of passive voices between TOEIC and TOEFL tests Burin Pincharoen 

6 HUM062 ส านวนภาษาอังกฤษในเพลงสากล ศิครินทร์  สีพล 

7 HUM063 ภาษาอังกฤษส าหรับการติดต่อสื่อสารของพนักงานโรงแรมฝ่ายบริการลูกค้า ชญาภา  สีวันนา 

8 HUM064 ข้อผิดพลาดของความสอดคล้องระหว่างประธานกับค ากริยาในเพลงสากล ณัฏฐา  เหมือนวงษ์ธรรม 

9 HUM065 รูปแบบประโยคภาษาอังกฤษในโรงแรมแผนกอาหารและเครื่องดื่ม ธิดารัตน์  คงเดชา 

10 HUM066 การศึกษาความคิดเห็นต่อการการเข้าร่วมโครงการ Work and Travel ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา อัมภุ  เพียรเจริญ 



 
ก ำหนดกำร 

กำรประชุมวิชำกำรและน ำเสนอผลงำนระดับชำติของนักศึกษำ ด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ครั้งที่ 2 
วันที่ 19 มกรำคม 2562 

ณ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
 

ห้องน ำเสนอ :  ห้อง 3534 เวลา  10.00 – 16.00 น. 
ผู้ทรงคุณวุฒิ :  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา  ทองดี 

2. อาจารย์ ดร.ปนันดา  เลอเลิศยุติธรรม 
ล ำดับที่ รหัส ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ 

11 HUM067 การใช้แอปพลิเคชันในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง ปวีณนุช  พุ่มจิต 

12 HUM068 การใช้แอปพลิเคชันในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านไวยากรณ์ ปริชญา  ป้อมจันทร์ 

13 HUM069 English Pronunciation Problems of Students at Suan Sunandha Rajabhat University Natthaphong Kurdsuwan 

14 HUM070 การใช้ค าเชื่อมในบทเพลงภาษาอังกฤษ วันชนะ  ป้องทอง 

15 HUM071 ความแตกต่างของคุณสมบัติที่พิจารณาในการรับสมัครเข้าท างานของสายอาชีพธุรกิจ ปิยะพร  ปานเฟือง 

16 HUM072 The Comparison of Cabin Crew’s Qualifications in Three Continents Kannawee Dacharun 

17 HUM073 กริยาวลีในเพลง 10 อันดับในบิลบอร์ด กมลทิพย์  พรรษา 

18 HUM074 ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักออกเสียงผิด สุชานันท์  มอญถนอม 

19 HUM075 การใช้แอพพลิเคชั่นในการพัฒนาภาษาอังกฤษด้านการเขียน ศิวะพร  วรรณรัตน์ 
*หมำยเหตุ  ก าหนดการอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 



 
ก ำหนดกำร 

กำรประชุมวิชำกำรและน ำเสนอผลงำนระดับชำติของนักศึกษำ ด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ครั้งที่ 2 
วันที่ 19 มกรำคม 2562 

ณ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
 

ห้องน ำเสนอ :  ห้อง 3541 เวลา  10.00 – 16.00 น. 
ผู้ทรงคุณวุฒิ :  1. อาจารย์ ดร.ยงยุทธ  แก้วอุดม 

2. อาจารย์ ดร. มนรัตน์  ใจเอ้ือ 
ล ำดับที่ รหัส ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ 

1 SSI001 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการซื้อสินค้าไลฟ์สไตล์แบบญี่ปุ่นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ธนวัฒน์  บัวเสี้ยว 

2 SSI002 พฤติกรรมการเลือกซื้อน้้าหอมผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วรินทร  ยอดเหลา 

3 SSI003 การเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเลือกซ้ือเครื่องส้าอางของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นภสินธุ์ สวัสดิ์อ้าไพรักษ์ 

4 SSI004 การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นในสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จณาพร  เอ่ียมนิยม 

5 SSI005 ความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านช่องทางออนไลน์ ในเขตพ้ืนที่ 
กรุงเทพมหานคร 

เกศินี บุญรอด 

6 SSI006 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่องาน 
แห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี 

สุริยา  กิ่งก้าน 

7 SSI007 ความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการจองห้องพักผ่านแอพพลิเคชั่นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จณิสตา  ตั้งสุวรรณศรี 

8 SSI008 ความคาดหวังและความพึงพอใจในการใช้บริการที่พักแบบ Hostel ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบริเวณรอบเกาะ
รัตนโกสินทร์ 

สุธิชา  จัตุชัย 

9 SSI009 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถตู้โดยสาร ในเขตกรุงเทพมหานคร นพวรรณ  แก้วค้าไสย์ 



 
ก ำหนดกำร 

กำรประชุมวิชำกำรและน ำเสนอผลงำนระดับชำติของนักศึกษำ ด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ครั้งที่ 2 
วันที่ 19 มกรำคม 2562 

ณ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
 

ห้องน ำเสนอ :  ห้อง 3541 เวลา  10.00 – 16.00 น. 
ผู้ทรงคุณวุฒิ :  1. อาจารย์ ดร.ยงยุทธ  แก้วอุดม 

2. อาจารย์ ดร. มนรัตน์  ใจเอ้ือ 
ล ำดับที่ รหัส ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ 

10 SSI010 พฤติกรรมของผู้มาใช้บริการร้าน Let’s Relax Spa & Onsen Thonglor ศรัญญา  ยอดสิน 

11 SSI011 ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถไฟแห่งประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวไทย พัทธมน  เกียรติบัณฑิต 

12 SSI012 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกผลของทุเรียนนอกฤดูกาล (กรณีศึกษาสวนทุเรียนในเขตอ้าเภอหลังสวน  จังหวัด
ชุมพร) 

หทัยกาญจน์  หนูเรือง 

13 SSI013 ทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่อการเลือกใช้บริการบริษัทน้าเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทย วิมลลักษณ์  ชาวนา 

14 SSI014 แนวทางพัฒนาการให้บริการของรถไฟไทยแก่นักท่องเที่ยวชาวไทย สุลักขณา  หมอยา 

15 SSI015 ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านนวดไทย ร้าน Go Inter ของนักท่องเที่ยวชาวไทย สุกัญญา  แก้วเมืองมูล 

16 SSI016 การรับรู้ และ ทัศนคติ ของคนไทย ที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กชพร  รจิภาส 

17 SSI017 ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกใช้บริการเช่ารถจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กนกนาถ  อินทพันธุ์ 

18 SSI018 ปัจจัยส่วนประสมทางตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้บริการเช่ารถลีมูซีน พรรณอัปสร  สินปรุ 
*หมำยเหตุ  ก้าหนดการอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 



 
ก ำหนดกำร 

กำรประชุมวิชำกำรและน ำเสนอผลงำนระดับชำติของนักศึกษำ ด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ครั้งที่ 2 
วันที่ 19 มกรำคม 2562 

ณ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
 

ห้องน ำเสนอ :  ห้อง 3542 เวลา  10.00 – 16.00 น. 
ผู้ทรงคุณวุฒิ :  1. อาจารย์ ดร.ยุพวรรณ  นังคลาภิวัฒน์ 

2. อาจารย์ ดร.วาสนา  บุตรโพธิ์ 
ล ำดับที่ รหัส ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ 

1 SSI019 ความพึงพอใจและแนวทางการพัฒนาการให้บริการของสายการบินนกแอร์ วรเมธ  พลชัยมาตย์ 

2 SSI020 ความพึงพอใจด้านความปลอดภัย ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ณัฐพร  ปรีชา 

3 SSI021 ภาพลักษณ์ทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับประทานอาหารสตรีทฟู้ดส์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
กรณีศึกษา ตรอกถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร 

นุชจิรา  เสียงล ้า 

4 SSI022 การศึกษาความสัมพันธ์ของคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวด้านสุขอนามัยกับความพึงพอใจโดยรวมของแหล่งท่องเที่ยว
วัดบ้าเพ็ญเหนือ เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร 

เจนจิรา  ทายาหอม 

5 SSI023 การศึกษาความสัมพันธ์ของความพึงพอใจโดยรวมกับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวด้านราคาที่ยอมรับได้ 
ของนักท่องเที่ยวที่มายังวัดพนัญเชิงวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นารีรัตน์  ตาละค้า 

6 SSI024 การศึกษาความสัมพันธ์ของความพึงพอใจโดยรวมกับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวด้านความปลอดภัย 
และระบบรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่มายังวัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ปาริตา  สงแสง 

7 SSI025 การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจรวมของแหล่งท่องเที่ยววัดมหาธาตุ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ปวริศ  ผลพระรักษา 

8 SSI026 แนวทางการพัฒนาการจัดการและคุณภาพการบริการของโรงแรมแนวบูทีคในกรุงเทพมหานคร อลงกรณ ์ จานุสรณ์ 



 
ก ำหนดกำร 

กำรประชุมวิชำกำรและน ำเสนอผลงำนระดับชำติของนักศึกษำ ด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ครั้งที่ 2 
วันที่ 19 มกรำคม 2562 

ณ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
 

ห้องน ำเสนอ :  ห้อง 3542 เวลา  10.00 – 16.00 น. 
ผู้ทรงคุณวุฒิ :  1. อาจารย์ ดร.ยุพวรรณ  นังคลาภิวัฒน์ 

2. อาจารย์ ดร.วาสนา  บุตรโพธิ์ 
ล ำดับที่ รหัส ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ 

9 SSI027 ศึกษาความพึงพอใจในด้านสถานที่ของนักศึกษาท่ีใช้บริการศูนย์อาหารริมน ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ธรรมิกา  เผ่ากันหา 

10 SSI028 การศึกษาความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร อรยา สร่างย่านาง  

11 SSI029 การศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร สาธินี ค้าเคน 

12 SSI030 การศึกษาความพึงพอใจการใช้บริการท่าอากาศยานในกรุงเทพฯและปริมณฑล 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เพ็ญผกามาศ  ศรีสวัสดิ์ 

13 SSI031 แนวทางการพัฒนาของสายการบินไทยในการให้บริการจองตั๋วเครื่องบินผ่านแอพพลิเคชั่น ทัชชกร  พลที 

14 SSI032 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการเลือกใช้บริการการจองตั๋วเครื่องบินผ่านแอพพลิเคชั่นและการจองตั๋ว
เครื่องบินผ่านเว็บไซต์ กรณีศึกษา สายการบินไทย 

ชนัญชิดา วัชราภรณ์ววิัฒน์ 

15 SSI033 พฤติกรรมการท่องเที่ยวและทัศนคติของคนไทยต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กรฉัตร  วงษ์มณี 

16 SSI034 พฤติกรรมการใช้บริการของผู้โดยสารชาวไทยในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่้าเส้นทางบินภายในประเทศ  
ณ สนามบินดอนเมือง 

ปานจวรรณ  พิมพ์นนท์ 

17 SSI035 การศึกษาสรรพคุณประเภทสมุนไพรไทย ส้าหรับการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในชุมชนบางกอบัว พัฒนพงษ ์ ประเสริฐสุขกมล 



 
ก ำหนดกำร 

กำรประชุมวิชำกำรและน ำเสนอผลงำนระดับชำติของนักศึกษำ ด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ครั้งที่ 2 
วันที่ 19 มกรำคม 2562 

ณ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
 

ห้องน ำเสนอ :  ห้อง 3542 เวลา  10.00 – 16.00 น. 
ผู้ทรงคุณวุฒิ :  1. อาจารย์ ดร.ยุพวรรณ  นังคลาภิวัฒน์ 

2. อาจารย์ ดร.วาสนา  บุตรโพธิ์ 
ล ำดับที่ รหัส ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ 

18 SSI036 การมีส่วนร่วมของชุมชนบางกอบัว ในการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ศิลปะ  ฮดฤาชา 

19 SSI037 การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P) ที่มีผลต่อการใช้บริการการขนส่งสินค้าทางอากาศ  
บริษัทการบินไทย จ้ากัด (มหาชน) 

วัชรินทร์  อินขลิบ 

*หมำยเหตุ  ก้าหนดการอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 



 
ก ำหนดกำร 

กำรประชุมวิชำกำรและน ำเสนอผลงำนระดับชำติของนักศึกษำ ด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ครั้งที่ 2 
วันที่ 19 มกรำคม 2562 

ณ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
 

ห้องน ำเสนอ :  ห้อง 3543 เวลา  10.00 – 16.00 น. 
ผู้ทรงคุณวุฒิ :  1. อาจารย์ ดร.ชิตพงษ์  อัยสานนท์ 

2. อาจารย์ ดร.ศุภศักดิ์  เงาประเสริฐวงศ์ 
ล ำดับที่ รหัส ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ 

1 SSI038 ศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการใช้บริการการขนส่งสินค้าทางอากาศ 
กรณีศึกษา บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 

รุจิรัตน์  อ่อนแก้ว 

2 SSI039 สรรพคุณของสมุนไพรที่ส่งผลต่อความต้องการเลือกซ้ือของนักท่องเที่ยวบริเวณตลาดนัดโครงการจตุจักร ไกรเชษฐ์  อินทรวิชัย 

3 SSI040 ความต้องการในการเลือกซ้ือสมุนไพรเพ่ือสุขภาพบริเวณตลาดนัดโครงการจตุจักร ณัฐณิชา  นพกาล 

4 SSI041 การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยวที่มีต่อสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา : ทะเลบัวแดง  
ชุมชนบ้านเดียม ต าบลเชียงแหว อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

พิมพ์วิภา  ชิยางคะบุตร 

5 SSI042 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวตลาดผ้านาข่า ต าบลนาข่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ธนัชพร  เปี่ยมฤทัยพินิจ 

6 SSI043 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มวัยรุ่นที่มีต่อการท่องเที่ยวศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน จังหวัดอุดรธานี ชไมพร  หอมค า 

7 SSI044 ความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เส้นทางรถรางน าชมจังหวัดอุดรธานี เจนจิรา  ขันงาม 

8 SSI045 ความพึงพอใจด้านปัจจัยทางการตลาดของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวตลาดผ้านาข่า ต าบลนาข่า 
อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
 

อาภาภรณ์  จวงโส 



 
ก ำหนดกำร 

กำรประชุมวิชำกำรและน ำเสนอผลงำนระดับชำติของนักศึกษำ ด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ครั้งที่ 2 
วันที่ 19 มกรำคม 2562 

ณ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
 

ห้องน ำเสนอ :  ห้อง 3543 เวลา  10.00 – 16.00 น. 
ผู้ทรงคุณวุฒิ :  1. อาจารย์ ดร.ชิตพงษ์  อัยสานนท์ 

2. อาจารย์ ดร.ศุภศักดิ์  เงาประเสริฐวงศ์ 
ล ำดับที่ รหัส ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ 

9 SSI046 พฤติกรรมและความพึงพอใจของการเลือกใช้บริการที่พักแรมราคาประหยัดของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัด
อุดรธานี 

ขวัญจิรา  แก้วระเวง 

10 SSI047 พฤติกรรมและความพึงพอใจด้านปัจจัยทางการตลาดของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวตลาดผ้านาข่า 
ต าบลนาข่า อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

ธีมาพร  มาติยา 

11 SSI048 การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยวที่มีต่อเศรษฐกิจ กรณีศึกษา : ทะเลบัวแดง ชุมชนบ้านเดียม 
ต าบลเชียงแหว อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

แสงประกาย  นิลภูมิ 

12 SSI049 พฤติกรรมในการเดินทางของนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เส้นทางรถรางน าชมจังหวัดอุดรธานี กนกพร  โสมาณวัฒน์ 

13 SSI050 พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวในการเดินทางโดยสารด้วยระบบขนส่งสาธารณะเพ่ือการท่องเที่ยว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

มินตรา  แดงสุรินทร์ 

14 SSI051 พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เส้นทางรถรางน าชม 
จังหวัดอุดรธานี 

สุธาริณี  บุญปัญญา 

15 SSI052 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกใช้ที่พักแรมราคาประหยัดในจังหวัดอุดรธานี กรณีศึกษา : โรงแรม
ราคาประหยัดบนถนนประจักษ์ศิลปาคาร 
 

 กรวรรณ  นวลศรี 



 
ก ำหนดกำร 

กำรประชุมวิชำกำรและน ำเสนอผลงำนระดับชำติของนักศึกษำ ด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ครั้งที่ 2 
วันที่ 19 มกรำคม 2562 

ณ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
 

ห้องน ำเสนอ :  ห้อง 3543 เวลา  10.00 – 16.00 น. 
ผู้ทรงคุณวุฒิ :  1. อาจารย์ ดร.ชิตพงษ์  อัยสานนท์ 

2. อาจารย์ ดร.ศุภศักดิ์  เงาประเสริฐวงศ์ 
ล ำดับที่ รหัส ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ 

16 SSI053 การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยวที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรม กรณีศึกษา : ทะเลบัวแดง 
ชุมชนบ้านเดียม ต าบลเชียงแหว อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

 ธณาตย์  อุปฌาใต้ 

17 SSI054 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการเดินทางโดยสารด้วยระบบขนส่งสาธารณะเพ่ือการท่องเที่ยวสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ศิริรัตน์  เสวะนา 

18 SSI055 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มวัยรุ่นที่มีต่อการท่องเที่ยวศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน จังหวัดอุดรธานี สรวิศ  พรมสวัสดิ์ 

19 SSI056 การศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ด้วยระบบขนส่งสาธารณะสถานีขนส่งแห่งที่ 1 จังหวัดอุดรธานี 

สุปรียา  ว่องไว 

*หมำยเหตุ  ก าหนดการอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 



 
ก ำหนดกำร 

กำรประชุมวิชำกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติของนักศึกษำด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ครั้งที่ 2 
วันที่ 19 มกรำคม 2562 

ณ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
 

ห้องน ำเสนอ :  ห้อง 3544 เวลา  10.00 – 16.00 น. 
ผู้ทรงคุณวุฒิ :  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวพัินธ์  พัวสรรเสริญ 

2. อาจารย์ ดร.สุรมน  ไทยเกษม 

3. อาจารย์ ดร.ยุพิน เถื่อนศรี 
ล ำดับที่ รหัส ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ 

1 SSI057 ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า : กรณีการล่าสัตว์ รัตติยา  พุ่มศรี 

2 SSI058 ปัญหาการซื้อขายภาพทางเพศผ่านสื่อออนไลน์ ณัฐณิชา  ปาลวัฒน์ 

3 SSI059 การฟ้องคดีหมิ่นประมาทเพ่ือปิดปากการมีส่วนร่วมในประเด็นสาธารณะ กรรณิการ์  เกตุรัตน์ 

4 SSI060 ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีเงินดิจิทัล วรัญญา  ธูปทอง 

5 SSI061 ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศสัตว์ สาวิตรี  วรสันต ์

6 SSI062 ปัญหากฎหมายเก่ียวกับโทษประหารชีวิต รักษิณา  สนุกพันธ์ 

7 SSI063 การควบคุมสื่อโฆษณาท่ียั่วยุทางเพศ อุมาพร  ข าทอง 

8 SSI064 ปัญหากฏหมายเก่ียวกับทรัพย์สินในเกมส์ออนไลน์ของผู้เล่นเกมส์ กุลชาติ  ดีชัย 

9 SSI065 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสถานะของเงินดิจิทัล สุธิตา  แซ่โค้ว 



 
ก ำหนดกำร 

กำรประชุมวิชำกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติของนักศึกษำด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ครั้งที่ 2 
วันที่ 19 มกรำคม 2562 

ณ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
 

ห้องน ำเสนอ :  ห้อง 3544 เวลา  10.00 – 16.00 น. 
ผู้ทรงคุณวุฒิ :  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวพัินธ์  พัวสรรเสริญ 

2. อาจารย์ ดร.สุรมน  ไทยเกษม 

3. อาจารย์ ดร.ยุพิน เถื่อนศรี 
ล ำดับที่ รหัส ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ 

10 SSI066 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสวัสดิภาพสัตว์ไม่มีเจ้าของ กุลทิน ี วิรุณพันธ์ 

11 SSI067 มาตรการจ ากัดความรับผิดของผู้ค้ าประกันในมูลหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ชยนันท์ โนร ี

12 SSI068 ปัญหาการใช้สิทธิบังคับจ านองของผู้รับจ านอง : กรณีศึกษาตามมาตรา 729/1 ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ 

ฐัถฏ์กรณ ์กฤติวาณิชย์ 

13 SSI069 ปัญหาทางกฎหมายในการก าหนดพื้นที่สูบบุหรี่และอัตราโทษของการสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ ปิยวรรณ จันทรา 

14 SSI070 แนวทางปรับปรุงข้อกฎหมายยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 : ศึกษากรณีการน ากัญชามาใช้รักษาโรค อัสรา โพธิ์หล า 

15 SSI071 ศึกษาเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยส าหรับสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ภายใต้กฎหมายเดิมกับประกาศคณะกรรมการ 
ว่าด้วยสัญญาให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561  

ศิวะ มุ่งพูนกลาง 

16 SSI072 ปัญหาทางกฎหมายลิขสิทธิ์ถ่ายเอกสารเพ่ือการศึกษา : ศึกษากรณีเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับ
สหรัฐอเมริกา 

ธาราทิพย์ ขุนทรง 

17 SSI073 ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์งานภาพยนตร์ ปัณณวัฒน์ อธิบูรณการ 



 
ก ำหนดกำร 

กำรประชุมวิชำกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติของนักศึกษำด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ครั้งที่ 2 
วันที่ 19 มกรำคม 2562 

ณ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
 

ห้องน ำเสนอ :  ห้อง 3544 เวลา  10.00 – 16.00 น. 
ผู้ทรงคุณวุฒิ :  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวพัินธ์  พัวสรรเสริญ 

2. อาจารย์ ดร.สุรมน  ไทยเกษม 

3. อาจารย์ ดร.ยุพิน เถื่อนศรี 
ล ำดับที่ รหัส ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ 

18 SSI074 ความผิดเกี่ยวกับเพศ : ศึกษาเปรียบเทียบกฏหมายอาญาการกระท าผิดฐานข่มขืนกระท าช าเรา (RAPE) 
 และการกระท าผิดฐานอนาจาร (INDECENT) 

กนกพร ศรีจันทร์ 

19 SSI075 ปัญหาค่าตอบแทนทความขอแรง อนุสรณ์  พรมดี 

20 SSI076 มาตรการทางกฎหมายภายใต้ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 

กาญจนา พุทธโอวาท 

21 SSI077 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดในการกระท าละเมิดของคนเสมือนไร้ความสามารถ มณฑาทิพย์ เสาหงษ์ 
*หมำยเหตุ  ก าหนดการอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 



 
ก ำหนดกำร 

กำรประชุมวิชำกำรและน ำเสนอผลงำนระดับชำติของนักศึกษำ ด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ครั้งที่ 2 
วันที่ 19 มกรำคม 2562 

ณ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
 

ห้องน ำเสนอ :  ห้อง 3552 เวลา  10.00 – 16.00 น. 
ผู้ทรงคุณวุฒิ :  1. ศาสตราจารย์พลต ารวจตรีพงษ์สันต์  คงตรีแก้ว 

2. พลโท ดร.นภดล  ศรีตระกูล 
ล ำดับที่ รหัส ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ 

1 SSI078 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกระท าละเมิดของบุคคลวิกลจริตซึ่งศาลยังมิได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถใน
กรณีไม่มีผู้อนุบาล 

ปรียานุช  สงแช้ม 

2 SSI079 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541: ศึกษากรณีการจ้างแรงงานเด็ก ณิชาวีร์  นามธรรม 

3 SSI080 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541: ศึกษากรณีการจ่ายค่าชดเชย ชัยณรงค์  บุญพันธ 

4 SSI081 มาตรการบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยาของประเทศไทยเทียบกับประเทศอินเดีย ปรางค์แก้ว  สัตย์รักษ์ 

5 SSI082 ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการต ารวจชั้นประทวน สถานีต ารวจนครบาลบางพลัด กรุงเทพมหานคร ปรเมษฐ  สาพร 

6 SSI083 ความคิดเห็นของประชาชนต่อผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสถานีต ารวจบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร 

คริษฐา  อ้อนกระโทก 

7 SSI084 การศึกษาแนวทางการแก้ปัญหายาเสพติดในกรุงเทพมหานคร เทพนภา  ดวงสันเทียะ 

8 SSI085 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจนครบาลบางพลัด เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร 
 

ดารินทร์  แจ้งกร 



 
ก ำหนดกำร 

กำรประชุมวิชำกำรและน ำเสนอผลงำนระดับชำติของนักศึกษำ ด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ครั้งที่ 2 
วันที่ 19 มกรำคม 2562 

ณ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
 

ห้องน ำเสนอ :  ห้อง 3552 เวลา  10.00 – 16.00 น. 
ผู้ทรงคุณวุฒิ :  1. ศาสตราจารย์พลต ารวจตรีพงษ์สันต์  คงตรีแก้ว 

2. พลโท ดร.นภดล  ศรีตระกูล 
ล ำดับที่ รหัส ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ 

9 SSI086 ความตระหนักต่อภัยในการเกิดอาชญากรรมของเพศหญิงในการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณธ (รถเมล์)  
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ชมพูนุท  ส ารวมจิตร์ 

10 SSI087 การป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
กรณีศึกษาด้านการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

สกุลทิพย ์ เก่งประดิษฐ์  

11 SSI088 การมีส่วนร่วมของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการป้องกันอาชญากรรม สิรินญา  มาลัยแก้ว 

12 SSI089 การตระหนักถึงการเกิดอาชญากรรมของวัยรุ่นหญิงในช่วงเทศกาลของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
: กรณีเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 

วราภรณ์  แสงรื่น 

13 SSI090 คุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ต ารวจกองบังคับการสถานีต ารวจนครบาลบางบอน เขตบางบอน
กรุงเทพมหานคร 

ทศพร  สายปัญญา 

14 SSI091 บทบาทและหน้าที่ของต ารวจชุมชนสัมพันธ์ กรณีศึกษาสถานีต ารวจนครบาลสามเสน วราภรณ์  ผองสง่า 

15 SSI092 บทบาทของต ารวจชุมชนสัมพันธ์ในการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม :  
กรณีศึกษาสถานีต ารวจนครบาลบางยี่ขัน 
 

พัชรี  ขวัญเถื่อน 

16 SSI093 การตระหนักถึงการเกิดอาชญากรรมของวัยรุ่นหญิงในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง รุ่งรัตน์  เทพวัง 



 
ก ำหนดกำร 

กำรประชุมวิชำกำรและน ำเสนอผลงำนระดับชำติของนักศึกษำ ด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ครั้งที่ 2 
วันที่ 19 มกรำคม 2562 

ณ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
 

ห้องน ำเสนอ :  ห้อง 3552 เวลา  10.00 – 16.00 น. 
ผู้ทรงคุณวุฒิ :  1. ศาสตราจารย์พลต ารวจตรีพงษ์สันต์  คงตรีแก้ว 

2. พลโท ดร.นภดล  ศรีตระกูล 
ล ำดับที่ รหัส ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ 

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
17 SSI094 ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้ามาใช้บริการสถานีต ารวจนครบาลชนะสงคราม สิริกร  มหาทรัพย์ 

18 SSI095 การตระหนักถึงการเกิดอาชญากรรมของวัยรุ่นหญิงในช่วงเทศกาลของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
: ศึกษากรณีเทศกาลวันสงกรานต์ 

ณัญณิชศา  ผาสุข 

19 SSI096 การพัฒนาต ารวจสายตรวจ : กรณีศึกษาสถานีต ารวจภูธรกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เสาวพล  จิระวิสุทธิ 

20 SSI097 ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของสถานีต ารวจนครบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร ปัทมานนท ์ พรมค าน้อย 

21 SSI098 ปัญหาการก าหนดสภาพบุคคลแก่ปัญญาประดิษฐ์ : กรณีศึกษาสหภาพยุโรปเปรียบเทียบประเทศไทย สมฤด ี แก้วขาว 
*หมำยเหตุ  ก าหนดการอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 



 
ก ำหนดกำร 

กำรประชุมวิชำกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติของนักศึกษำด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ครั้งที่ 2 
วันที่ 19 มกรำคม 2562 

ณ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
 

ห้องน ำเสนอ :  ห้อง 3552 / 1 เวลา  10.00 – 16.00 น. 
ผู้ทรงคุณวุฒิ :  1. รองศาสตราจารย์เสาวภา  ไพทยวัฒน์ 

2. อาจารย์ ดร.ชาญเดช  เจรญิวิริยะกุล 
ล ำดับที่ รหัส ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ 

1 SSI099 อิทธิพลที่ส่งผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าอุปโภคและบริการในชีวิตประจ าวันกรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กุลวดี กุลวดีวงศ ์

2 SSI100 อิทธิพลในการใช้สื่อประเภทต่างๆของกลุ่มวัยรุ่น ธนกฤต คล้ายแก้ว 

3 SSI101 อิทธิพลที่มีผลต่อการใช้สื่อโซเชียลกรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สุเมษา  ศรีวิไชย 

4 SSI102 เรื่อง อิทธิพลที่มีผลต่อการเลือกเครื่องแต่งกาย กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณัฐวดี  เจริญพร 

5 SSI103 พฤติกรรมและปัจจัยการเลือกซ้ือเสื้อผ้า กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสนุันทา ฉัตรกมล สุขส าราญ 

6 SSI104 ปัจจัยในการตัดสินใจเพ่ือเลือกบริโภคอาหาร กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ธัญจิรา จันทร์เจริญ 

7 SSI105 ปัจจัยที่ส่งผลให้ชุมชนพฤกษา 3 อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีประสบความส าเร็จในทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มัณฑณา จิตต์ภักดี 

8 SSI106 แนวทางการสร้างชุมชนพฤกษา 3อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีให้น่าอยู่ในยุค 4.0  
โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จิตรอนงค ์กมลสินธ์ 

9 SSI107 แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาชุมชนพฤกษา 3 อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  
ด้วยแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจอเพียง 

พรพิชชา อุ่นใจ 



 
ก ำหนดกำร 

กำรประชุมวิชำกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติของนักศึกษำด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ครั้งที่ 2 
วันที่ 19 มกรำคม 2562 

ณ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
 

ห้องน ำเสนอ :  ห้อง 3552 / 1 เวลา  10.00 – 16.00 น. 
ผู้ทรงคุณวุฒิ :  1. รองศาสตราจารย์เสาวภา  ไพทยวัฒน์ 

2. อาจารย์ ดร.ชาญเดช  เจรญิวิริยะกุล 
ล ำดับที่ รหัส ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ 

10 SSI108 การรับรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาชุมชน
หมู่บ้านพฤกษา ๓ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

วรรณพร ด่านอรัญ 

11 SSI109 การประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด:กรณีศึกษาชุมชนหมู่บ้านพฤกษา ๓ 
อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

นพวรรณ  จันทร์มณี 

12 SSI110 แนวทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนพฤกษา ๓ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  
โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ธันย์ชนก ชื่นจิตต์ 

13 SSI111 แนวทางในการบริหารและการจัดการวัดให้ส าเร็จตามรูปแบบการบริหารของพุทธบริษัท กรณีศึกษาวัดราชาธิวาส 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

วราภรณ์  เชี่ยวเวทย์ 

14 SSI112 การบริหารจัดการโดยใช้รูปแบบพุทธบริษัทของวัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร อินทิรา น้อยนวล 

15 SSI113 แนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ธงไทโชติ (2005) จ ากัด ชาคริต สินปรุ 

16 SSI114 ปัจจัยที่สนับสนุนการพัฒนาชุมชนให้เกิดแหล่งการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านศาลาดิน อ าเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม 

จุฑามาศ มณีพันธ์ 

17 SSI115 แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนโดยใช้หลักการส่งเสริมการท่องเที่ยว กรณีศึกษาชุมชนบ้านศาลาดิน 
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

สุจิตตรา ภูมิพนา 



 
ก ำหนดกำร 

กำรประชุมวิชำกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติของนักศึกษำด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ครั้งที่ 2 
วันที่ 19 มกรำคม 2562 

ณ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
 

ห้องน ำเสนอ :  ห้อง 3552 / 1 เวลา  10.00 – 16.00 น. 
ผู้ทรงคุณวุฒิ :  1. รองศาสตราจารย์เสาวภา  ไพทยวัฒน์ 

2. อาจารย์ ดร.ชาญเดช  เจรญิวิริยะกุล 
ล ำดับที่ รหัส ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ 

18 SSI116 การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนวัดใหม่ อมตรส เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ผดุงเกียรติ แก้วศักดานุรักษ์ 

19 SSI117 ทุนทางสังคมกับแนวโน้มการประกอบอาชีพภายหลังส าเร็จการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาณ ุ รอดใจดี 

20 SSI118 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนชุมชนวัดใหม่อมตรส 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานครฯ 

วิเนต  ทองปลิว 

*หมำยเหตุ  ก าหนดการอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 



 
ก ำหนดกำร 

กำรประชุมวิชำกำรและน ำเสนอผลงำนระดับชำติของนักศึกษำ ด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ครั้งที่ 2 
วันที่ 19 มกรำคม 2562 

ณ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
 

ห้องน ำเสนอ :  ห้อง 3553 เวลา  10.00 – 16.00 น. 
ผู้ทรงคุณวุฒิ :  1. อาจารย์ ดร.ภิศักดิ์  กัลยาณมิตร 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไททัศน์  มาลา 

3. อาจารย์ ดร.นิชภา  โมราถบ 
ล ำดับที่ รหัส ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ 

1 SSI119 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการรับรู้สิทธิและสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุชุมชนชาววัดราชา เขตดุสิต กรุงเทพมหานครฯ สุมิตา ลิอินทร์ 

2 SSI120 ช่องทางการประชาสัมพันธ์เพ่ือสามารถรับรู้สิทธิและสวัสดิการแห่งรัฐที่เหมาะสมต่อผู้สูงอายุ ชุมชนชาววัดราชา 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

วันกุมภา เชาวลิตรธ ารง 

3 SSI121 พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าถึงการรับรู้สิทธิและสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุ 
ในชุมชนชาววัดราชา เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 

เนาวญา ระดิ่งหิน 

4 SSI122 การรับรู้ของประชาชนต่อนโยบายประเทศไทย 4.0 กรณีศึกษา ชุมชนสวนอ้อย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ราชันย์ ดอกรัง 

5 SSI123 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเตรียมความพร้อมของประชาชนต่อนโยบายประเทศไทย 4.0 กรณีศึกษา: ชุมชนสวนอ้อย 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานครฯ 

สุภวิท ปัตไตร 

6 SSI124 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับแนวโน้มการประกอบอาชีพภายหลังส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สุรวัช ตั๊นเจริญ 

7 SSI125 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 
สาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

ชรินรัตน์  เท่าเทียม 



 
ก ำหนดกำร 

กำรประชุมวิชำกำรและน ำเสนอผลงำนระดับชำติของนักศึกษำ ด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ครั้งที่ 2 
วันที่ 19 มกรำคม 2562 

ณ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
 

ห้องน ำเสนอ :  ห้อง 3553 เวลา  10.00 – 16.00 น. 
ผู้ทรงคุณวุฒิ :  1. อาจารย์ ดร.ภิศักดิ์  กัลยาณมิตร 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไททัศน์  มาลา 

3. อาจารย์ ดร.นิชภา  โมราถบ 
ล ำดับที่ รหัส ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ 

8 SSI126 ทุนทางเศรษฐกิจกับแนวโน้มการประกอบอาชีพภายหลังส าเร็จการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ไชยวัฒน์ คลทา 

9 SSI127 รูปแบบในการพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มผู้สูงอายุของชุมชนวัดใหม่อมตรส   
เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 

สุรพันธ์ ตระกูลรุ่งเจริญ 

10 SSI128 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้สิทธิและสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุในชุมชนชาววัดราชา เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 

วิลาวัลย์ พุทธะอัง 

11 SSI129 ความผูกพันของครอบครัวทหารต่อชุมชนยานเกราะ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ชมพูนุท  นราองอาจ 

12 SSI130 วิถีชีวิตริมน้ าของประชาชนตลาดน้ าวัดตลิ่งชันเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร อมรรัตน์ พลอยมุกดา 

13 SSI131 ความผูกพันของประชาชนต่อชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ณัฐพัชญ์  ปภาพงศ์สิทธิ์ 

14 SSI132 การศึกษาการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ าของประชาชน 5 ตลาดน้ า เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพเทพมหานคร 

สิราวรรณ สมเพาะ 

15 SSI133 วิถีชีวิตริมน้ าของประชาชนตลาดน้ าวัดสะพาน เพ่ือการท่องเที่ยวในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เตชะภณ ค าแสน 



 
ก ำหนดกำร 

กำรประชุมวิชำกำรและน ำเสนอผลงำนระดับชำติของนักศึกษำ ด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ครั้งที่ 2 
วันที่ 19 มกรำคม 2562 

ณ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
 

ห้องน ำเสนอ :  ห้อง 3553 เวลา  10.00 – 16.00 น. 
ผู้ทรงคุณวุฒิ :  1. อาจารย์ ดร.ภิศักดิ์  กัลยาณมิตร 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไททัศน์  มาลา 

3. อาจารย์ ดร.นิชภา  โมราถบ 
ล ำดับที่ รหัส ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ 

16 SSI134 การศึกษาจิตส านึกของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ าของ 5 ตลาดน้ า ในเขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร 

พรสิษฐ์ น้อยรักษา 

17 SSI135 วิถีชีวิตริมน้ าของประชาชนตลาดน้ าตลิ่งชันเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร  ขวัญชนก เดชพงษ์ 

18 SSI136 วิถีชีวิตริมน้ าของประชาชนตลาดน้ าคลองลัดมะยม เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เบญจรัตน์ บุญมี 

19 SSI137 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนของประชาชนและความพึงพอใจของประชาชนต่อชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

อรณิชา  บุญมี 

20 SSI138 การปฏิบัติตามกิจกรรมในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร อิสริยา  สิบอ่อน 
*หมำยเหตุ  ก าหนดการอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 



 
ก ำหนดกำร 

กำรประชุมวิชำกำรและน ำเสนอผลงำนระดับชำติของนักศึกษำ ด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ครั้งที่ 2 
วันที่ 19 มกรำคม 2562 

ณ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
 

ห้องน ำเสนอ :  ห้อง 3553 / 1 เวลา  10.00 – 16.00 น. 
ผู้ทรงคุณวุฒิ :  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน  คีรีวงศ์วัฒนา 

2. อาจารย์ ดร.ดวงแก้ว  เงินพูลทรัพย์ 
ล ำดับที่ รหัส ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ 

1 SSI139 การพัดพาดินตะกอนที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประชาชนริมฝั่งแม่น ้าโขง จังหวัดเลย ธีรวัช  ของเลิศ 

2 SSI140 การตรวจสอบความต้องการน ้าของข้าวเพื่อใช้ในการประมาณการใช้น ้าในภาคการเกษตร ต้าบลหนองเพรางาย 
อ้าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 

พีระพล สุพิชย์ 

3 SSI141 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบพื นท่ีเสี่ยงอัคคีภัยด้วยการตัดสินใจเชิงล้าดับชั นในเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ศศิมล  ทองรอด 

4 SSI142 การวิเคราะห์หาสูตรดัชนีพืชพรรณ (vegetation index) ที่ดีที่สุดในการจ้าแนกหาองค์ประกอบช่วงคลื่นที่แสดง
ถึงพื นที่สีเขียวในรูปสวน สาธารณะ เพ่ือใช้ในการหาพื นที่สีเขียวกับความต้องการของคนเมืองพื นที่ศึกษา  
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

พุฒิมาศ มะหะมาน 

5 SSI143 การใช้ภาพดาวเทียมแสงสว่างเวลากลางคืนเพ่ือหาความสัมพันธ์การขยายตัวของเมืองกับการใช้ที่ดินประเภท
เมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

กัลยกร  จันทพันธ์ 

6 SSI144 การพัฒนาแอปพลิเคชันการจ้าแนกขยะเพ่ือส่งเสริมสิ่งแวดล้อมส้าหรับแม่บ้านที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จัดจ้างจากหน่วยงานภายนอก 

คนธรส เสนีย ์

7 SSI145 การพัฒนาแอปพลิเคชัน เพ่ือแนะน้าบทบาทใหม่ของบรรณารักษ์ในยุคดิจิทัล นพวรรณ หลักบุญ 

8 SSI146 การพัฒนาแอปพลิเคชันแนะน้าสิทธิประโยชน์ภาคเอกชนส้าหรับผู้สูงอายุ ณัฏฐธิดา ศรีสุภาพ 



 
ก ำหนดกำร 

กำรประชุมวิชำกำรและน ำเสนอผลงำนระดับชำติของนักศึกษำ ด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ครั้งที่ 2 
วันที่ 19 มกรำคม 2562 

ณ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
 

ห้องน ำเสนอ :  ห้อง 3553 / 1 เวลา  10.00 – 16.00 น. 
ผู้ทรงคุณวุฒิ :  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน  คีรีวงศ์วัฒนา 

2. อาจารย์ ดร.ดวงแก้ว  เงินพูลทรัพย์ 
ล ำดับที่ รหัส ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ 

9 SSI147 การพัฒนาหนังสือโต้ตอบได้ นิทานอ่านประกอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั นประถมศึกษาปีที่ 1  
ชุดสระเดี่ยวพาเพลิน เรื่องแม่มดชิตาเกะ 

อารียา งามลักษณ์ 

10 SSI148 การพัฒนาแอปพลิเคชันแนะน้าการบริโภคผักและผลไม้บ้ารุงสุขภาพ มาริษา อินทนน 

11 SSI149 การพัฒนาแอปพลิเคชันเรื่อง การนวดกดจุดสะท้อนเท้าเพ่ือสุขภาพ พรเพชร ตะเคียนราม 

12 SSI150 การพัฒนาแอปพลิเคชันเพลงเชียร์ส้าหรับกิจกรรมรับน้องของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

พุทธชาติ เพชรนิล 

13 SSI151 การพัฒนาแอปพลิเคชันหนังสือเสียงเรื่อง โรคตาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและวิธีดูแลสายตาเบื องต้น มนัสพร ก้าชัยถาวรรัตนะ 

14 SSI152 การพัฒนาแอปพลิเคชันสูตรเครื่องดื่มจากธรรมชาติเพ่ือสุขภาพส้าหรับผู้สูงอายุ สุวพัช แก้วกาญจน์ 

15 SSI153 การพัฒนาแอปพลิเคชันเรื่องพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ วราภรณ์ วิมล 

16 SSI154 การพัฒนาเกมบนสมาร์ทโฟนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ส้าหรับนักเรียนที่เป็นเด็กพิเศษระดับช่วงชั นประถมศึกษา 
โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 

บุศรัตน์ สลัดทุกข์ 

17 SSI155 การพัฒนาแอปพลิเคชันแนะน้าการใช้สมุนไพรไทยเพ่ือเสริมความงาม สุชานันท์ แก้วกัลยา 



 
ก ำหนดกำร 

กำรประชุมวิชำกำรและน ำเสนอผลงำนระดับชำติของนักศึกษำ ด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ครั้งที่ 2 
วันที่ 19 มกรำคม 2562 

ณ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
 

ห้องน ำเสนอ :  ห้อง 3553 / 1 เวลา  10.00 – 16.00 น. 
ผู้ทรงคุณวุฒิ :  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน  คีรีวงศ์วัฒนา 

2. อาจารย์ ดร.ดวงแก้ว  เงินพูลทรัพย์ 
ล ำดับที่ รหัส ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ 

18 SSI156 การพัฒนาแอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาและทักษะชีวิตในนักเรียนแบบบูรณาการส้าหรับ
นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

วินัชนันท์  นวลค้า 

19 SSI157 การพัฒนาแอปพลิเคชันแนะน้าสถานที่ท่องเที่ยวเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชนินาถ ไกรเทพ 

20 SSI158 การพัฒนาเกมฝึกสมองลดความเสี่ยงการเกิดภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ณัฐสุดา เพ็ชรวิเศษ 

21 SSI159 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักศึกษาและศิษย์เก่า แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

พีรณัฐ ทองมี 

*หมำยเหตุ  ก้าหนดการอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 



 
ก ำหนดกำร 

กำรประชุมวิชำกำรและน ำเสนอผลงำนระดับชำติของนักศึกษำ ด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ครั้งที่ 2 
วันที่ 19 มกรำคม 2562 

ณ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
 

ห้องน ำเสนอ :  ห้อง 3562 เวลา  10.00 – 16.00 น. 
ผู้ทรงคุณวุฒิ :  1. รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย  ใจกล้า 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา  บัวเวช 
ล ำดับที่ รหัส ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ 

1 SSI160 การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษด้านสารสนเทศศาสตร์ส าหรับนักศึกษา  
แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

กนกสิริ ปรางจโรจน์ 

2 SSI161 การพัฒนาแอปพลิเคชันเตือนการดื่มน  าส าหรับผู้สูงอายุ ชลิต สุกิจรัตนาภรณ์ 

3 SSI162 ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีแขนงวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้เกม  

มิรันตี ศิลป์ขจรชัย 

4 SSI163 การศึกษาพฤติกรรมการเลือกเข้าร้านหนังสือของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จารุวรรณ เลิกเมือง 

5 SSI164 การศึกษาความต้องการใช้บริการจองรถพยาบาลที่ส่งผลต่อการพัฒนาแอพพลิเคชัน การจองรถพยาบาลเอกชน 
กรณีศึกษา : บริษัท เมดิคอล เซฟตี  ทีม (ไทยแลนด์) จ ากัด 

เพ็ญโฉม  ยาทะเล 

6 SSI165 ระบบการสั่งอาหารในโรงพยาบาล จิราวรรณ ผาดไธสง 

7 SSI166 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร ชไมพร นนทรัตน์ 

8 SSI167 การวิเคราะห์ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองรอง 55 จังหวัด ชัชพล  แซ่เหลียง 

9 SSI168 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการคลังข้าวเปลือก กรณีศึกษา : โรงสีตรา ธงชัยพันธุ์ข้าว ณัฐภัทร  ปนานนท ์



 
ก ำหนดกำร 

กำรประชุมวิชำกำรและน ำเสนอผลงำนระดับชำติของนักศึกษำ ด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ครั้งที่ 2 
วันที่ 19 มกรำคม 2562 

ณ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
 

ห้องน ำเสนอ :  ห้อง 3562 เวลา  10.00 – 16.00 น. 
ผู้ทรงคุณวุฒิ :  1. รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย  ใจกล้า 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา  บัวเวช 
ล ำดับที่ รหัส ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ 

10 SSI169 พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุที่ส่งผลต่อการออกแบบแอปพลิเคชัน กรณีศึกษา:  
ชุมชนเขตบางพลัด 

นิรมล  วิวรรธนโ์ภคิน 

11 SSI170 การศึกษาการเกิดภาวะทุพโภชนาการในเด็ก อรยา จันทรธิกานนท์ 

12 SSI171 แอปพลิเคชันแนะน าร้านอาหารเจในกรุงเทพมหานครบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ยศวรรธน์ ชาวส้าน 

13 SSI172 พัฒนาแอปพลิเคชันแจ้งเตือนการเลือกคลาสฟิตเนสผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ อัมฤทธิ์ จิระพันธ์วัฒนา 

14 SSI173 การวิเคราะห์เนื อหาของสารสนเทศด้านอาหารเสริม วัลวดี  เหมนิธ ิ

15 SSI174 การพัฒนาแอปพลิเคชันสนับสนุนการเลิกสูบบุหรี่ ณัฐพัชร์  คงทอง 

16 SSI175 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวภาคตะวันตกโดยชุมชน ภัทรา  จรดล 

17 SSI176 การส ารวจความรู้เส้นทางของผู้ใช้บริการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS)  สกานต์  ดีแก้ว 

18 SSI177 วิเคราะห์การใช้ค าจากบทความนวนิยาย สุพรรษา  จิตอุทัศน์ 

19 SSI178 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกรับบริการการเดินทางด้วยรถตู้โดยสารประจ าทางสายภาคตะวันออก วรัมพร  ศรีเนตร 



 
ก ำหนดกำร 

กำรประชุมวิชำกำรและน ำเสนอผลงำนระดับชำติของนักศึกษำ ด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ครั้งที่ 2 
วันที่ 19 มกรำคม 2562 

ณ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
 

ห้องน ำเสนอ :  ห้อง 3562 เวลา  10.00 – 16.00 น. 
ผู้ทรงคุณวุฒิ :  1. รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย  ใจกล้า 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา  บัวเวช 
ล ำดับที่ รหัส ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ 

20 SSI179 การศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์บนทวิตเตอร์เชิงลบ รติกร  สูงสมสกุล 

21 SSI180 แอปพลิเคชันแนะน าสินค้าอะไหล่รถยนต์ ย่านสวนมะลิ ในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จิรศักดิ ์ ทรัพย์เจริญพงศ์ 
*หมำยเหตุ  ก าหนดการอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 



 
ก ำหนดกำร 

กำรประชุมวิชำกำรและน ำเสนอผลงำนระดับชำติของนักศึกษำ ด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ครั้งที่ 2 
วันที่ 19 มกรำคม 2562 

ณ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
 

ห้องน ำเสนอ :  ห้อง 3563 เวลา  10.00 – 16.00 น. 
ผู้ทรงคุณวุฒิ :  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ เวชกามา 

2. อาจารย์ ดร.ณัฐชา ผาสุข 

3. ดร.ฐิติพัฒน์ หิรัญนิธิธ ารง 
ล ำดับที่ รหัส ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ 

1 SSI181 ความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการแท็บเล็ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นิพิฐพนธ์  แดงเมือง 

2 SSI182 บุคลิกภาพส่วนบุคคลของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องสมุด กรมณี  จีนดี 

3 SSI183 ความพึงพอใจในการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

อุษณี  ขันอาสา 

4 SSI184 ความพึงพอใจของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ชั้นปีที่ 1-3 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
ต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในห้องสมุด 

วิภาวรรณ  สุขจิตร ์

5 SSI185 พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนที่ส่งผลกระทบด้านการเรียนต่อนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ณัฐวดี  คงวิโรจน ์

6 SSI186 พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงบริหารรัฐกิจ 
ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา กรณีศึกษา : เฟซบุ๊ก (Facebook) 

สายธาร  เสนานิมิตร 

7 SSI187 ภาวะผู้น าเหนือผู้น ากับองค์การภาครัฐ สุภาภรณ์  พวงเข็มแดง,  
ชนินทร์  จักรภพโยธิน 



 
ก ำหนดกำร 

กำรประชุมวิชำกำรและน ำเสนอผลงำนระดับชำติของนักศึกษำ ด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ครั้งที่ 2 
วันที่ 19 มกรำคม 2562 

ณ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
 

ห้องน ำเสนอ :  ห้อง 3563 เวลา  10.00 – 16.00 น. 
ผู้ทรงคุณวุฒิ :  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ เวชกามา 

2. อาจารย์ ดร.ณัฐชา ผาสุข 

3. ดร.ฐิติพัฒน์ หิรัญนิธิธ ารง 
ล ำดับที่ รหัส ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ 

8 SSI188 คนจนไม่ได้ใช้ คนใช้ไม่ได้จน : การประเมินผลนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อริสา  บุญมี 

9 SSI189 เปรียบเทียบสวัสดิการของแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย มณีรัตน์  ทรัพย์พล 

10 SSI190 การบริหารจัดการวงหมอล าระเบียบวาทะศิลป์ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ วิรชา  ศรีพุทธา 

11 SSI191 การจัดการความเสี่ยงตามแนวทางหลัก COSO ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาวิตรี  ลือค าหาญ 

12 SSI192 ต้นทาง ทางผ่าน ปลายทาง : รูปแบบการค้ามนุษย์ในประเทศไทย อารีรัตน์  แพ่งสะพา,  
ดวงพร  อุไรวรรณ 

13 SSI193 การก าหนดนโยบายสาธารณะที่สอดคล้องกับสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ อิทธิพัทธ์  อินทร์ประดิษฐ์,  
ดวงพร  อุไรวรรณ 

14 SSI194 7s framework model กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฤทธิชัย  บุญธรรม,  
วิไลลักษณ์  เรืองสม 

15 SSI195 กระแส Me Too ในประเทศไทยกับการคุกคามทางเพศ ศิริพร  บุญชู,  
จารุณี  มุมบ้านเซ่า 



 
ก ำหนดกำร 

กำรประชุมวิชำกำรและน ำเสนอผลงำนระดับชำติของนักศึกษำ ด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ครั้งที่ 2 
วันที่ 19 มกรำคม 2562 

ณ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
 

ห้องน ำเสนอ :  ห้อง 3563 เวลา  10.00 – 16.00 น. 
ผู้ทรงคุณวุฒิ :  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ เวชกามา 

2. อาจารย์ ดร.ณัฐชา ผาสุข 

3. ดร.ฐิติพัฒน์ หิรัญนิธิธ ารง 
ล ำดับที่ รหัส ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ 

16 SSI196 กระแสการชื่นชอบศิลปินเคป๊อป (K-POP) เกาหลีในประเทศไทย ชลนิภา  รุ่งเรืองศรี,  
จารุณี  มุมบ้านเซ่า 

*หมำยเหตุ  ก าหนดการอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 


