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บทความด้านมนุษยศาสตร์
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นลธวัช คชสิทธิ์
การเพิ่มทักษะการออกเสียงภาษาญี่ปุ่นด้วยประโยคลิ้นพันภาษาญี่ปุ่น (
) ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิษาภรณ์ ษาทิพย์ชัย
ความหมายและการใช้สำ�นวนขอโทษในภาษาญี่ปุ่น
ปวีณา การรัมย์
การใช้ภาษาในนวนิยายเกย์ของ Pridybliss
พชรพล สระน้อย
การใช้โวหารในงานเขียนสารคดี ของ อรสม สุทธิสาคร
กุลธิดา เนตสุวรรณ์
การใช้โวหารในงานเขียนสารคดีเรื่องเอเชียใต้พระเจ้าไม่หลงลืมแผ่นดินไม่เลือนราง ของ วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
อานันต์ ชาญเดช
การสื่อความหมายในเพลงประจำ�จังหวัดกระบี่
ศิริพร แซ่ตัน
การใช้ภาษาในสติ๊กเกอร์ไลน์
มนธิชา ก้องวุฒิเวช
คุณค่าจากวรรคทองในวรรณคดี ของ อาจิณ จันทรัมพร
ชลธิชา เนียมอิ่ม
การปนภาษาอังกฤษในกระทู้ถามบนเว็บไซต์พันทิป
เปรมกมล โยวะกา
การปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยของข่าวบันเทิงจากเว็บไซต์ sanook.com
กรรณิกา ปาใข
ลักษณะของสังคมดิสโทเปียที่ปรากฏในรวมเรื่องสั้นเรื่อง “สิงโตนอกคอก”
กนกกาญจน์ รักชาติ
อิทธิพลวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ที่มีต่อบทเพลงร่วมสมัย
จิราพร จันทร์เรือง
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บทบาทของผู้หญิงในพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่สาธารณะในหนังสืออัตชีวประวัติเรื่อง “บุหงาซากุระ”
ณัฏฐณิชา พนมอาภรณ์ชัย
การศึกษาแนวคิดที่ปรากฏในเพลงลูกกรุง ของ สุเทพ วงศ์กำ�แหง
ศิริรัตน์ รางวรรณา
กลวิธีการประพันธ์และแนวคิดในกวีนิพนธ์ ของ นายทิวา
ณัฐชา วรรณะอยู่
การใช้คำ�และสำ�นวนในเพลง ของ วงไอนำ�้
นราพร วาปีทำ�
ภาพพจน์และสำ�นวนในเพลงของวงแพนเค้ก
จิตรา ดีสมชื่อ
การวิเคราะห์เนื้อหาในข้อสอบโทอิค
ชลิดา อมแย้ม
การใช้แอปพลิเคชันในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านคำ�ศัพท์
ณัฐกานต์ ภูวงศ์
การศึกษาความสำ�คัญในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพทางธุรกิจ
ปภัสวรรณ พนมเขตร์
รูปแบบประโยคภาษาอังกฤษในบทคัดย่อของบทความที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม
วรารัตน์ จอมสาร
การสำ�รวจการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ภัทรสุดา โตอาจ
แนวทางการประกอบอาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
อภิญญา จริยสุธรรมกุล
Analysis of sentence structure of legal writing in contract
Phatcharida Samritsoot
How is the commercial contracts important for a company?
Titishaya Kaewpukum
ความต้องการใช้ภาษาอังกฤษของพนักงาน IKEA กรณีศึกษาบริษัท IKANO ประเทศไทย
ฉัตรณรงค์ บุญเจริญ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเพื่อนร่วมงานตามกรอบกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
วรวิทย์ จันทร์สีเงิน
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คุณสมบัติของพนักงานต้อนรับส่วนหน้าในโรงแรม
ลักขณา อุดม
คุณสมบัติของพนักงานให้บริการจองห้องพักในโรงแรม
วันวิสา บุญมี
The comparison of the flight attendant’s qualification between USA and Europe
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การพัฒนาภาษาอังกฤษด้านการสื่อสารของผู้เล่นผ่านเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์
สิริมณีวัลย์ ลี้เจริญรักษา
Types of Verbs in TOEIC and TOEFL Tests
Natnicha Saisanit
คุณสมบัติของพนักงานต้อนรับในโรงแรม
ประภาพรรณ พงษ์ศิริพร
Key Grammatical Points in the TOEIC Tests
Phatchareephorn Pangsai
การใช้คำ�แสลงภาษาอังกฤษในเพลงสากล
กาญจนา หอมจันทร์
The Use of Interjections in English Song
Papawarin Sukpengpanao
ปัจจัยสำ�คัญที่มีผลต่อการเลือกสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ปณัสยา พิมพ์กลาง
การใช้กาลในเพลง 10 อันดับของบิลบอร์ด
ปัญญาพร หว่างแทน
Communications in English by Front Office Staff
Kananek Rodsong
แอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนที่ช่วยในการพัฒนาทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษ
รัชดาภรณ์ เสียงเพราะ
การวิจัยกับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
นภัสวรรณ อาจกูล
ความแตกต่างของคุณสมบัติพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินระหว่างสายการบินในทวีปยุโรปและเอเชีย
เสาวณี สุขขำ�มาศ
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The comparison of passive voices between TOEIC and TOEFL tests
Burin Pincharoen
สำ�นวนภาษาอังกฤษในเพลงสากล
ศิครินทร์ สีพล
ข้อผิดพลาดของความสอดคล้องระหว่างประธานกับคำ�กริยาในเพลงสากล
ณัฏฐา เหมือนวงษ์ธรรม
การศึกษาความคิดเห็นต่อการการเข้าร่วมโครงการ Work and Travel ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
อัมภุ เพียรเจริญ
การใช้แอปพลิเคชันในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง
ปวีณนุช พุ่มจิต
การใช้แอปพลิเคชันในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านไวยากรณ์
ปริชญา ป้อมจันทร์
การใช้คำ�เชื่อมในบทเพลงภาษาอังกฤษ
วันชนะ ป้องทอง
ความแตกต่างของคุณสมบัติที่พิจารณาในการรับสมัครเข้าทำ�งานของสายอาชีพธุรกิจ
ปิยะพร ปานเฟือง
The Comparison of Cabin Crew’s Qualifications in Three Continents
Kannawee Dacharun
กริยาวลีในเพลง 10 อันดับในบิลบอร์ด
กมลทิพย์ พรรษา
คำ�ศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักออกเสียงผิด
สุชานันท์ มอญถนอม
การใช้แอพพลิเคชั่นในการพัฒนาภาษาอังกฤษด้านการเขียน
ศิวะพร วรรณรัตน์
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บทความด้านสังคมศาสตร์
การศึกษาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อแรงจูงใจในการซือ้ สินค้าไลฟ์สไตล์แบบญีป่ นุ่ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา 643
ธนวัฒน์ บัวเสี้ยว
ความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตพื้นที่ 655
กรุงเทพมหานคร
เกศินี บุญรอด
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ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่องานแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี
สุริยา กิ่งก้าน
ความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการจองห้องพักผ่านแอปพลิเคชันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
จณิสตา ตั้งสุวรรณศรี
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ความคาดหวังและความพึงพอใจในการใช้บริการที่พักแบบ Hostel ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบริเวณรอบเกาะ
รัตนโกสินทร์
สุธิชา จัตุชัย
พฤติกรรมของผู้มาใช้บริการร้าน Let’s Relax Spa & Onsen Thonglor
ศรัญญา ยอดสิน
ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถไฟแห่งประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวไทย
พัทธมน เกียรติบัณฑิต
ปัจจัยทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการส่งออกผลของทุเรียนนอกฤดูกาล (กรณีศกึ ษาสวนทุเรียนในเขตอำ�เภอหลังสวน จังหวัดชุมพร)
หทัยกาญจน์ หนูเรือง
แนวทางพัฒนาการให้บริการของรถไฟไทยแก่นักท่องเที่ยวชาวไทย
สุลักขณา หมอยา
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านนวดไทย ร้าน Go Inter ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
สุกัญญา แก้วเมืองมูล
ภาพลักษณ์ทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับประทานอาหารสตรีทฟู้ดของนักท่องเที่ยวชาวไทย
กรณีศึกษาตรอกถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร
นุชจิรา เสียงลำ�้
การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจรวมของแหล่งท่องเที่ยววัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปวริศ ผลพระรักษา
แนวทางการพัฒนาการจัดการและคุณภาพการบริการของโรงแรมแนวบูทีคในกรุงเทพมหานคร
อลงกรณ์ จานุสรณ์
การศึกษาความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร
อรยา สร่างย่านาง
การศึกษาความพึงพอใจการใช้บริการท่าอากาศยานในกรุงเทพฯ และปริมณฑลของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เพ็ญผกามาศ ศรีสวัสดิ์
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แนวทางการพัฒนาของสายการบินไทยในการให้บริการจองตั๋วเครื่องบินผ่านแอปพลิเคชัน
ทัชชกร พลที
พฤติกรรมการท่องเที่ยวและทัศนคติของคนไทยต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
กรฉัตร วงษ์มณี
การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยวที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
กรณีศึกษา : ทะเลบัวแดง ชุมชนบ้านเดียม ตำ�บลเชียงแหว อำ�เภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
พิมพ์วิภา ชิยางคะบุตร
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวตลาดผ้านาข่า ตำ�บลนาข่า อำ�เภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ธนัชพร เปี่ยมฤทัยพินิจ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มวัยรุ่นที่มีต่อการท่องเที่ยวศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน จังหวัดอุดรธานี
ชไมพร หอมคำ�
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ความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เส้นทางรถรางนำ�ชมจังหวัดอุดรธานี
เจนจิรา ขันงาม
ความพึงพอใจด้านปัจจัยทางการตลาดของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวตลาดผ้านาข่า ตำ�บลนาข่า
อำ�เภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
อาภาภรณ์ จวงโส
พฤติกรรมและความพึงพอใจของการเลือกใช้บริการที่พักแรมราคาประหยัดของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดอุดรธานี
ขวัญจิรา แก้วระเวง
พฤติกรรมและความพึงพอใจด้านปัจจัยทางการตลาดของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวตลาดผ้านาข่า
ตำ�บลนาข่า อำ�เภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ธีมาพร มาติยา
การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยวที่มีต่อเศรษฐกิจ กรณีศึกษา : ทะเลบัวแดง ชุมชนบ้านเดียม
ตำ�บลเชียงแหว อำ�เภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
แสงประกาย นิลภูมิ
พฤติกรรมในการเดินทางของนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เส้นทางรถรางนำ�ชมจังหวัดอุดรธานี
กนกพร โสมาณวัฒน์
พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวในการเดินทางโดยสารด้วยระบบขนส่งสาธารณะเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
มินตรา แดงสุรินทร์
พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เส้นทางรถรางนำ�ชมจังหวัดอุดรธานี
สุธาริณี บุญปัญญา
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801
808

817
827

847

856
868

880

889
900

912

สารบัญ
หน้า
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกใช้ที่พักแรมราคาประหยัดในจังหวัดอุดรธานี
กรณีศึกษา : โรงแรมราคาประหยัดบนถนนประจักษ์ศิลปาคาร
กรวรรณ นวลศรี

924

การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยวที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรม
933
กรณีศึกษา : ทะเลบัวแดง ชุมชนบ้านเดียม ตำ�บลเชียงแหว อำ�เภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ธณาตย์ อุปฌาใต้
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการเดินทางโดยสารด้วยระบบขนส่งสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวสาธารณรัฐประชาธิปไตย
941
ประชาชนลาว
ศิริรัตน์ เสวะนา
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มวัยรุ่นที่มีต่อการท่องเที่ยวศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน จังหวัดอุดรธานี
951
สรวิศ พรมสวัสดิ์
การศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด้วยระบบ 960
ขนส่งสาธารณะสถานีขนส่งแห่งที่ 1 จังหวัดอุดรธานี
สุปรียา ว่องไว
ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า : กรณีการล่าสัตว์
968
รัตติยา พุ่มศรี
ปัญหาการซื้อขายภาพทางเพศผ่านสื่อออนไลน์
980
ณัฐณิชา ปาลวัฒน์
การฟ้องคดีหมิ่นประมาทเพื่อปิดปากการมีส่วนร่วมในประเด็นสาธารณะ
993
กรรณิการ์ เกตุรัตน์
ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีเงินดิจิทัล
1006
วรัญญา ธูปทอง
ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศสัตว์
1015
สาวิตรี วรสันต์
ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับโทษประหารชีวิต
รักษิณา สนุกพันธ์
การควบคุมสื่อโฆษณาที่ยั่วยุทางเพศ
อุมาพร ขำ�ทอง
ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินในเกมส์ออนไลน์ของผู้เล่นเกมส์
กุลชาติ ดีชัย

1024
1032
1040

สารบัญ
หน้า
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสถานะของเงินดิจิทัล
สุธิตา แซ่โค้ว
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสวัสดิภาพสัตว์ไม่มีเจ้าของ
กุลทินี วิรุณพันธ์
มาตรการจำ�กัดความรับผิดของผู้คำ�้ ประกันในมูลหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ชยนันท์ โนรี
ปัญหาการใช้สิทธิบังคับจำ�นองของผู้รับจำ�นอง : กรณีศึกษาตามมาตรา 729/1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ฐัถฏ์กรณ์ กฤติวาณิชย์
ปัญหาทางกฎหมายในการกำ�หนดพื้นที่สูบบุหรี่และอัตราโทษของการสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่
ปิยวรรณ จันทรา
แนวทางปรับปรุงข้อกฎหมายยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 : ศึกษากรณีการนำ�กัญชามาใช้รักษาโรค
อัสรา โพธิ์หลำ�
ศึกษาเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยสําหรับสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ภายใต้กฎหมายเดิมกับประกาศคณะกรรมการ
ว่าด้วยสัญญาให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561
ศิวะ มุ่งพูนกลาง
ปัญหาทางกฎหมายลิขสิทธิ์ถ่ายเอกสารเพื่อการศึกษา : ศึกษากรณีเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา
ธาราทิพย์ ขุนทรง
ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์งานภาพยนตร์
ปัณณวัฒน์ อธิบูรณการ
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ความผิดเกี่ยวกับเพศ : ศึกษาเปรียบเทียบกฏหมายอาญาการกระทำ�ผิดฐานข่มขืนกระทำ�ชำ�เรา (RAPE) และการกระทำ�ผิด
ฐานอนาจาร (INDECENT)
กนกพร ศรีจันทร์
ปัญหาค่าตอบแทนทนายความขอแรง
อนุสรณ์ พรมดี
มาตรการทางกฎหมายภายใต้ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
กาญจนา พุทธโอวาท
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดในการกระทำ�ละเมิดของคนเสมือนไร้ความสามารถ
มณฑาทิพย์ เสาหงษ์
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำ�ละเมิดของบุคคลวิกลจริตซึ่งศาลยังมิได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ
ในกรณีไม่มีผู้อนุบาล
ปรียานุช สงแช้ม
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สารบัญ
หน้า
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541: ศึกษากรณีการจ้างแรงงานเด็ก
ณิชาวีร์ นามธรรม
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541: ศึกษากรณีการจ่ายค่าชดเชย
ชัยณรงค์ บุญพันธ์
มาตรการบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยาของประเทศไทยเทียบกับประเทศอินเดีย
ปรางค์แก้ว สัตย์รักษ์
ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการตำ�รวจชั้นประทวน สถานีตำ�รวจนครบาลบางพลัด กรุงเทพมหานคร
ปรเมษฐ สาพร
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ความคิดเห็นของประชาชนต่อผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสถานีตำ�รวจบางพลัด กรุงเทพมหานคร
คริษฐา อ้อนกระโทก
การศึกษาแนวทางการแก้ปัญหายาเสพติดในกรุงเทพมหานคร
เทพนภา ดวงสันเทียะ
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ สถานีตำ�รวจนครบาลบางพลัด เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร
ดารินทร์ แจ้งกร
การป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรณีศึกษา
ด้านการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
สกุลทิพย์ เก่งประดิษฐ์
การมีส่วนร่วมของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการป้องกันอาชญากรรม
สิรินญา มาลัยแก้ว
คุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจกองบังคับการสถานีตำ�รวจนครบาลบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
ทศพร สายปัญญา
บทบาทและหน้าที่ของตำ�รวจชุมชนสัมพันธ์ กรณีศึกษาสถานีตำ�รวจนครบาลสามเสน
วราภรณ์ ผองสง่า
บทบาทของตำ�รวจชุมชนสัมพันธ์ในการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม : กรณีศึกษาสถานี
ตำ�รวจนครบาลบางยี่ขัน
พัชรี ขวัญเถื่อน
ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้ามาใช้บริการสถานีตำ�รวจนครบาลชนะสงคราม
สิริกร มหาทรัพย์
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ปัญหาการกำ�หนดสภาพบุคคลแก่ปัญญาประดิษฐ์ : กรณีศึกษาสหภาพยุโรปเปรียบเทียบประเทศไทย
สมฤดี แก้วขาว
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สารบัญ
หน้า
อิทธิพลที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคและบริการในชีวิตประจำ�วัน กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กุลวดี กุลวดีวงศ์
อิทธิพลในการใช้สื่อประเภทต่างๆ ของกลุ่มวัยรุ่น
ธนกฤต คล้ายแก้ว
อิทธิพลที่มีผลต่อการใช้สื่อโซเชียล กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สุเมษา ศรีวิไชย
อิทธิพลที่มีผลต่อการเลือกเครื่องแต่งกาย กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ณัฐวดี เจริญพร
พฤติกรรมและปัจจัยการเลือกซื้อเสื้อผ้า กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ฉัตรกมล สุขสำ�ราญ
ปัจจัยในการตัดสินใจเพื่อเลือกบริโภคอาหาร กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ธัญจิรา จันทร์เจริญ
ปัจจัยที่ส่งผลให้ชุมชนพฤกษา 3 อำ�เภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ประสบความสำ�เร็จ
ในทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มัณฑณา จิตต์ภักดี
แนวทางการสร้างชุมชนพฤกษา 3 อำ�เภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ให้น่าอยู่ในยุค 4.0
โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จิตรอนงค์ กมลสินธ์
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาชุมชนพฤกษา 3 อำ�เภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ด้วยแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พรพิชชา อุ่นใจ
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การรับรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาชุมชน
หมู่บ้านพฤกษา 3 อำ�เภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
วรรณพร ด่านอรัญ
การประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด: กรณีศึกษาชุมชนหมู่บ้านพฤกษา 3
อำ�เภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
นพวรรณ จันทร์มณี
แนวทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนพฤกษา 3 อำ�เภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ธันย์ชนก ชื่นจิตต์
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สารบัญ
หน้า
แนวทางในการบริหารและการจัดการวัดให้สำ�เร็จตามรูปแบบการบริหารของพุทธบริษัท กรณีศึกษาวัดราชาธิวาส
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
วราภรณ์ เชี่ยวเวทย์
การบริหารจัดการโดยใช้รูปแบบพุทธบริษัทของวัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
อินทิรา น้อยนวล
แนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ธงไทโชติ (2005) จำ�กัด
ชาคริต สินปรุ
ปัจจัยที่สนับสนุนการพัฒนาชุมชนให้เกิดแหล่งการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านศาลาดิน อำ�เภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม
จุฑามาศ มณีพันธ์
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนโดยใช้หลักการส่งเสริมการท่องเที่ยว กรณีศึกษาชุมชนบ้านศาลาดิน
อำ�เภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
สุจิตตรา ภูมิพนา
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการดำ�เนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนชุมชนวัดใหม่อมตรส
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
วิเนต ทองปลิว
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ช่องทางการประชาสัมพันธ์เพื่อสามารถรับรู้สิทธิและสวัสดิการแห่งรัฐที่เหมาะสมต่อผู้สูงอายุ ชุมชนชาววัดราชาฯ
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
วันกุมภา เชาวลิตรธำ�รง
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเข้าถึงการรับรู้สิทธิและสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุในชุมชน
ชาววัดราชาฯ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เนาวญา ระดิ่งหิน
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชรินรัตน์ เท่าเทียม
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้สิทธิและสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุในชุมชนชาววัดราชาฯ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
วิลาวัลย์ พุทธะอัง
วิถีชีวิตริมน้ำ�ของประชาชนตลาดน้ำ�วัดตลิ่งชันเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อมรรัตน์ พลอยมุกดา

1555

1496
1509
1519

1531

1545

1565

1576

1588
1599

สารบัญ
หน้า
การศึกษาการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ำ�ของประชาชน 5 ตลาดน้ำ� เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพเทพมหานคร
สิราวรรณ สมเพาะ
วิถีชีวิตริมน้ำ�ของประชาชนตลาดน้ำ�วัดสะพาน เพื่อการท่องเที่ยวในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
เตชะภณ คำ�แสน
การศึกษาจิตสำ�นึกของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ำ�ของ 5 ตลาดน้ำ� ในเขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร
พรสิษฐ์ น้อยรักษา
วิถีชีวิตริมนำ�้ ของประชาชนตลาดนำ�้ ตลิ่งชันเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
ขวัญชนก เดชพงษ์
วิถีชีวิตริมน้ำ�ของประชาชนตลาดน้ำ�คลองลัดมะยม เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
เบญจรัตน์ บุญมี
การปฏิบัติตามกิจกรรมในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
อิสริยา สิบอ่อน
การวิเคราะห์และเปรียบเทียบพื้นที่เสี่ยงอัคคีภัยด้วยการตัดสินใจเชิงลําดับชั้นในเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ศศิมล ทองรอด
การพัฒนาแอปพลิเคชันการจำ�แนกขยะเพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อมสำ�หรับแม่บ้านที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จัดจ้างจากหน่วยงานภายนอก
คนธรส เสนีย์
การพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อแนะนำ�บทบาทใหม่ของบรรณารักษ์ในยุคดิจิทัล
นพวรรณ หลักบุญ
การพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนำ�สิทธิประโยชน์ภาคเอกชนสำ�หรับผู้สูงอายุ
ณัฏฐธิดา ศรีสุภาพ
การพัฒนาหนังสือโต้ตอบได้ นิทานอ่านประกอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชุดสระเดี่ยวพาเพลิน เรื่องแม่มดชิตาเกะ
อารียา งามลักษณ์
การพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนำ�การบริโภคผักและผลไม้บำ�รุงสุขภาพ
มาริษา อินทนน

1608

การพัฒนาแอปพลิเคชันเรื่องการนวดกดจุดสะท้อนเท้าเพื่อสุขภาพ
พรเพชร ตะเคียนราม

1713

1615
1622

1630
1636
1643
1651
1670

1680
1687
1697

1706

สารบัญ
หน้า
การพัฒนาแอปพลิเคชันเพลงเชียร์สำ�หรับกิจกรรมรับน้องของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
พุทธชาติ เพชรนิล
การพัฒนาแอปพลิเคชันหนังสือเสียง เรื่องโรคตาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและวิธีดูแลสายตาเบื้องต้น
มนัสพร กำ�ชัยถาวรรัตนะ
การพัฒนาแอปพลิเคชันสูตรเครื่องดื่มจากธรรมชาติเพื่อสุขภาพสำ�หรับผู้สูงอายุ
สุวพัช แก้วกาญจน์
การพัฒนาแอปพลิเคชันเรื่องพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
วราภรณ์ วิมล
การพัฒนาเกมบนสมาร์ทโฟนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำ�หรับนักเรียนที่เป็นเด็กพิเศษ ระดับช่วงชั้นประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย
บุศรัตน์ สลัดทุกข์
การพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนำ�การใช้สมุนไพรไทยเพื่อเสริมความงาม
สุชานันท์ แก้วกัลยา
การพัฒนาแอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาและทักษะชีวิตในนักเรียนแบบบูรณาการสำ�หรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วินัชนันท์ นวลคำ�
การพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนำ�สถานที่ท่องเที่ยวเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
ชนินาถ ไกรเทพ
การพัฒนาเกมฝึกสมองลดความเสี่ยงการเกิดภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ณัฐสุดา เพ็ชรวิเศษ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักศึกษาและศิษย์เก่า แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
พีรณัฐ ทองมี

1723

การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษด้านสารสนเทศศาสตร์สำ�หรับนักศึกษา
แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
กนกสิริ ปรางจโรจน์
การพัฒนาแอปพลิเคชันเตือนการดื่มน้ำ�สำ�หรับผู้สูงอายุ
ชลิต สุกิจรัตนาภรณ์
ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีแขนงวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้เกม
มิรันตี ศิลป์ขจรชัย

1831

1733
1743
1753
1762

1772
1782

1796
1805
1816

1843
1855

สารบัญ
หน้า
การศึกษาพฤติกรรมการเลือกเข้าร้านหนังสือของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จารุวรรณ เลิกเมือง
การศึกษาความต้องการใช้บริการจองรถพยาบาลที่ส่งผลต่อการพัฒนาแอปพลิเคชันการจองรถพยาบาลเอกชน
กรณีศึกษา : บริษัท เมดิคอล เซฟตี้ ทีม (ไทยแลนด์) จำ�กัด
เพ็ญโฉม ยาทะเล
ระบบการสั่งอาหารในโรงพยาบาล
จิราวรรณ ผาดไธสง
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร
ชไมพร นนทรัตน์
การวิเคราะห์ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองรอง 55 จังหวัด
ชัชพล แซ่เหลียง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการคลังข้าวเปลือก กรณีศึกษา : โรงสีตรา ธงชัยพันธุ์ข้าว
ณัฐภัทร ปนานนท์
พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุที่ส่งผลต่อการออกแบบแอปพลิเคชัน กรณีศึกษา:
ชุมชนเขตบางพลัด
นิรมล วิวรรธน์โภคิน

1865

การศึกษาการเกิดภาวะทุพโภชนาการในเด็ก
อรยา จันทรธิกานนท์
แอปพลิเคชันแนะนำ�ร้านอาหารเจในกรุงเทพมหานครบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ยศวรรธน์ ชาวส้าน
พัฒนาแอปพลิเคชันแจ้งเตือนการเลือกคลาสฟิตเนสผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
อัมฤทธิ์ จิระพันธ์วัฒนา
การวิเคราะห์เนื้อหาของสารสนเทศด้านอาหารเสริม
วัลวดี เหมนิธิ
การพัฒนาแอปพลิเคชันสนับสนุนการเลิกสูบบุหรี่
ณัฐพัชร์ คงทอง
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวภาคตะวันตกโดยชุมชน
ภัทรา จรดล
การสำ�รวจความรู้เส้นทางของผู้ใช้บริการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS)
สกานต์ ดีแก้ว

1922

1872

1881
1890
1898
1907
1915

1932
1945
1959
1965
1977
1986

สารบัญ
หน้า
วิเคราะห์การใช้คำ�จากบทความนวนิยาย
สุพรรษา จิตอุทัศน์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกรับบริการการเดินทางด้วยรถตู้โดยสารประจำ�ทางสายภาคตะวันออก
วรัมพร ศรีเนตร
การศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์บนทวิตเตอร์เชิงลบ
รติกร สูงสมสกุล
แอปพลิเคชันแนะนำ�สินค้าอะไหล่รถยนต์ ย่านสวนมะลิ ในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
จิรศักดิ์ ทรัพย์เจริญพงศ์
ภาวะผู้นำ�เหนือผู้นำ�กับองค์การภาครัฐ
สุภาภรณ์ พวงเข็มแดง, ชนินทร์ จักรภพโยธิน

1993

คนจนไม่ได้ใช้ คนใช้ไม่ได้จน : การประเมินผลนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
อริสา บุญมี
เปรียบเทียบสวัสดิการของแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย
มณีรัตน์ ทรัพย์พล
การบริหารจัดการวงหมอลำ�ระเบียบวาทะศิลป์ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์
วิรชา ศรีพุทธา
การจัดการความเสี่ยงตามแนวทางหลัก COSO ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สาวิตรี ลือคำ�หาญ
ต้นทาง ทางผ่าน ปลายทาง : รูปแบบการค้ามนุษย์ในประเทศไทย
อารีรัตน์ แพ่งสะพา, ดวงพร อุไรวรรณ
การกำ�หนดนโยบายสาธารณะที่สอดคล้องกับสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์
อิทธิพัทธ์ อินทร์ประดิษฐ์, ดวงพร อุไรวรรณ
7s framework model กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ฤทธิชัย บุญธรรม, วิไลลักษณ์ เรืองสม
กระแสการชื่นชอบศิลปินเคป๊อป (K-POP) เกาหลีในประเทศไทย
ชลนิภา รุ่งเรืองศรี, จารุณี มุมบ้านเซ่า

2043
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