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กนกพร  โสมาณวัฒน์

พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวในการเดินทางโดยสารด้วยระบบขนส่งสาธารณะเพ่ือการท่องเท่ียว

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

900

มินตรา  แดงสุรินทร์

พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เส้นทางรถรางนำาชมจังหวัดอุดรธานี 912

สุธาริณี  บุญปัญญา

สารบัญ



ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกใช้ที่พักแรมราคาประหยัดในจังหวัดอุดรธานี

กรณีศึกษา : โรงแรมราคาประหยัดบนถนนประจักษ์ศิลปาคาร

หน้า

924

 กรวรรณ  นวลศรี

การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยวที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรม

กรณีศึกษา : ทะเลบัวแดง ชุมชนบ้านเดียม ตำาบลเชียงแหว อำาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

933

 ธณาตย์  อุปฌาใต้

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการเดินทางโดยสารด้วยระบบขนส่งสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว

941

ศิริรัตน์  เสวะนา

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มวัยรุ่นที่มีต่อการท่องเที่ยวศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน จังหวัดอุดรธานี 951

สรวิศ  พรมสวัสดิ์

การศึกษาความต้องการของนักท่องเท่ียวชาวไทยที่เดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด้วยระบบ

ขนส่งสาธารณะสถานีขนส่งแห่งที่ 1 จังหวัดอุดรธานี

960

สุปรียา  ว่องไว

ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า : กรณีการล่าสัตว์ 968

รัตติยา  พุ่มศรี

ปัญหาการซื้อขายภาพทางเพศผ่านสื่อออนไลน์ 980

ณัฐณิชา  ปาลวัฒน์

การฟ้องคดีหมิ่นประมาทเพื่อปิดปากการมีส่วนร่วมในประเด็นสาธารณะ 993

กรรณิการ์  เกตุรัตน์

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีเงินดิจิทัล 1006

วรัญญา  ธูปทอง

ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศสัตว์ 1015
สาวิตรี  วรสันต์

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับโทษประหารชีวิต 1024

รักษิณา  สนุกพันธ์

การควบคุมสื่อโฆษณาที่ยั่วยุทางเพศ 1032

อุมาพร  ขำาทอง

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินในเกมส์ออนไลน์ของผู้เล่นเกมส์ 1040

กุลชาติ  ดีชัย

สารบัญ



ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสถานะของเงินดิจิทัล

หน้า

1046

สุธิตา  แซ่โค้ว

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสวัสดิภาพสัตว์ไม่มีเจ้าของ 1056

กุลทินี  วิรุณพันธ์

มาตรการจำากัดความรับผิดของผู้ค้ำาประกันในมูลหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 1066

ชยนันท์  โนรี

ปัญหาการใช้สิทธิบังคับจำานองของผู้รับจำานอง : กรณีศึกษาตามมาตรา 729/1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 1075

ฐัถฏ์กรณ์  กฤติวาณิชย์

ปัญหาทางกฎหมายในการกำาหนดพื้นที่สูบบุหรี่และอัตราโทษของการสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ 1090

ปิยวรรณ  จันทรา

แนวทางปรับปรุงข้อกฎหมายยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 : ศึกษากรณีการนำากัญชามาใช้รักษาโรค 1101

อัสรา  โพธิ์หลำา

ศึกษาเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยสำาหรับสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ภายใต้กฎหมายเดิมกับประกาศคณะกรรมการ

ว่าด้วยสัญญาให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561

1110

ศิวะ  มุ่งพูนกลาง

ปัญหาทางกฎหมายลิขสิทธิ์ถ่ายเอกสารเพื่อการศึกษา : ศึกษากรณีเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา 1118

ธาราทิพย์  ขุนทรง

ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์งานภาพยนตร์ 1126
ปัณณวัฒน์  อธิบูรณการ

ความผิดเกี่ยวกับเพศ : ศึกษาเปรียบเทียบกฏหมายอาญาการกระทำาผิดฐานข่มขืนกระทำาชำาเรา (RAPE) และการกระทำาผิด

ฐานอนาจาร (INDECENT)

1135

กนกพร  ศรีจันทร์

ปัญหาค่าตอบแทนทนายความขอแรง 1142

อนุสรณ์  พรมดี

มาตรการทางกฎหมายภายใต้ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 1150

กาญจนา  พุทธโอวาท

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดในการกระทำาละเมิดของคนเสมือนไร้ความสามารถ 1159

มณฑาทิพย์  เสาหงษ์

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำาละเมิดของบุคคลวิกลจริตซึ่งศาลยังมิได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ

ในกรณีไม่มีผู้อนุบาล

1168

ปรียานุช  สงแช้ม

สารบัญ



ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541: ศึกษากรณีการจ้างแรงงานเด็ก

หน้า

1178

ณิชาวีร์  นามธรรม

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541: ศึกษากรณีการจ่ายค่าชดเชย 1187

ชัยณรงค์  บุญพันธ์

มาตรการบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยาของประเทศไทยเทียบกับประเทศอินเดีย 1196

ปรางค์แก้ว  สัตย์รักษ์

ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการตำารวจชั้นประทวน สถานีตำารวจนครบาลบางพลัด กรุงเทพมหานคร 1205
ปรเมษฐ  สาพร

ความคิดเห็นของประชาชนต่อผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสถานีตำารวจบางพลัด กรุงเทพมหานคร 1220

คริษฐา  อ้อนกระโทก

การศึกษาแนวทางการแก้ปัญหายาเสพติดในกรุงเทพมหานคร 1234

เทพนภา  ดวงสันเทียะ

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตำารวจ สถานีตำารวจนครบาลบางพลัด เขตบางพลัด 

กรุงเทพมหานคร

1244

ดารินทร์  แจ้งกร

การป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรณีศึกษา

ด้านการถูกล่วงละเมิดทางเพศ

1254

สกุลทิพย์  เก่งประดิษฐ์ 

การมีส่วนร่วมของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการป้องกันอาชญากรรม 1271

สิรินญา  มาลัยแก้ว

คุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตำารวจกองบังคับการสถานีตำารวจนครบาลบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 1279

ทศพร  สายปัญญา

บทบาทและหน้าที่ของตำารวจชุมชนสัมพันธ์ กรณีศึกษาสถานีตำารวจนครบาลสามเสน 1286

วราภรณ์  ผองสง่า

บทบาทของตำารวจชุมชนสัมพันธ์ในการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม : กรณีศึกษาสถานี

ตำารวจนครบาลบางยี่ขัน

1296

พัชรี  ขวัญเถื่อน

ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้ามาใช้บริการสถานีตำารวจนครบาลชนะสงคราม 1307

สิริกร  มหาทรัพย์

ปัญหาการกำาหนดสภาพบุคคลแก่ปัญญาประดิษฐ์ : กรณีศึกษาสหภาพยุโรปเปรียบเทียบประเทศไทย 1318

สมฤดี  แก้วขาว

สารบัญ



อิทธิพลที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคและบริการในชีวิตประจำาวัน กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หน้า

1334

กุลวดี  กุลวดีวงศ์

อิทธิพลในการใช้สื่อประเภทต่างๆ ของกลุ่มวัยรุ่น 1346

ธนกฤต  คล้ายแก้ว

อิทธิพลที่มีผลต่อการใช้สื่อโซเชียล กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1356

สุเมษา  ศรีวิไชย

อิทธิพลที่มีผลต่อการเลือกเครื่องแต่งกาย กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1367

ณัฐวดี  เจริญพร

พฤติกรรมและปัจจัยการเลือกซื้อเสื้อผ้า กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1379

ฉัตรกมล  สุขสำาราญ

ปัจจัยในการตัดสินใจเพื่อเลือกบริโภคอาหาร กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1387

ธัญจิรา  จันทร์เจริญ

ปัจจัยที่ส่งผลให้ชุมชนพฤกษา 3 อำาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ประสบความสำาเร็จ

ในทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1397

มัณฑณา  จิตต์ภักดี

แนวทางการสร้างชุมชนพฤกษา 3 อำาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ให้น่าอยู่ในยุค 4.0

โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1411

จิตรอนงค์  กมลสินธ์

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาชุมชนพฤกษา 3 อำาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ด้วยแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1427

พรพิชชา  อุ่นใจ

การรับรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาชุมชน

หมู่บ้านพฤกษา 3 อำาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

1443

วรรณพร  ด่านอรัญ

การประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด: กรณีศึกษาชุมชนหมู่บ้านพฤกษา 3 

อำาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

1456

นพวรรณ  จันทร์มณี

แนวทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนพฤกษา 3 อำาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยใช้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

1470

ธันย์ชนก  ชื่นจิตต์

สารบัญ



แนวทางในการบริหารและการจัดการวัดให้สำาเร็จตามรูปแบบการบริหารของพุทธบริษัท กรณีศึกษาวัดราชาธิวาส 

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

หน้า

1483

วราภรณ์  เชี่ยวเวทย์

การบริหารจัดการโดยใช้รูปแบบพุทธบริษัทของวัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1496

อินทิรา  น้อยนวล

แนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ธงไทโชติ (2005) จำากัด 1509

ชาคริต  สินปรุ

ปัจจัยที่สนับสนุนการพัฒนาชุมชนให้เกิดแหล่งการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านศาลาดิน อำาเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม

1519

จุฑามาศ  มณีพันธ์

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนโดยใช้หลักการส่งเสริมการท่องเที่ยว กรณีศึกษาชุมชนบ้านศาลาดิน 

อำาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1531

สุจิตตรา  ภูมิพนา

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการดำาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนชุมชนวัดใหม่อมตรส 

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

1545

วิเนต  ทองปลิว

ช่องทางการประชาสัมพันธ์เพื่อสามารถรับรู้สิทธิและสวัสดิการแห่งรัฐที่เหมาะสมต่อผู้สูงอายุ ชุมชนชาววัดราชาฯ 

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

1555

วันกุมภา  เชาวลิตรธำารง

พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเข้าถึงการรับรู้สิทธิและสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุในชุมชน

ชาววัดราชาฯ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

1565

เนาวญา  ระดิ่งหิน

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4

สาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1576

ชรินรัตน์  เท่าเทียม

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้สิทธิและสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุในชุมชนชาววัดราชาฯ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1588

วิลาวัลย์  พุทธะอัง

วิถีชีวิตริมน้ำาของประชาชนตลาดน้ำาวัดตลิ่งชันเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1599

อมรรัตน์  พลอยมุกดา

สารบัญ



การศึกษาการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ำาของประชาชน 5 ตลาดน้ำา เขตตลิ่งชัน

กรุงเทพเทพมหานคร

หน้า

1608

สิราวรรณ  สมเพาะ

วิถีชีวิตริมน้ำาของประชาชนตลาดน้ำาวัดสะพาน เพื่อการท่องเที่ยวในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 1615

เตชะภณ  คำาแสน

การศึกษาจิตสำานึกของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ำาของ 5 ตลาดน้ำา ในเขตตลิ่งชัน 

กรุงเทพมหานคร

1622

พรสิษฐ์  น้อยรักษา

วิถีชีวิตริมน้ำาของประชาชนตลาดน้ำาตลิ่งชันเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 1630

ขวัญชนก  เดชพงษ์

วิถีชีวิตริมน้ำาของประชาชนตลาดน้ำาคลองลัดมะยม เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 1636

เบญจรัตน์  บุญมี

การปฏิบัติตามกิจกรรมในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1643

อิสริยา  สิบอ่อน

การวิเคราะห์และเปรียบเทียบพื้นที่เสี่ยงอัคคีภัยด้วยการตัดสินใจเชิงลำาดับชั้นในเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1651

ศศิมล  ทองรอด

การพัฒนาแอปพลิเคชันการจำาแนกขยะเพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อมสำาหรับแม่บ้านที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

จัดจ้างจากหน่วยงานภายนอก

1670

คนธรส  เสนีย์

การพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อแนะนำาบทบาทใหม่ของบรรณารักษ์ในยุคดิจิทัล 1680

นพวรรณ  หลักบุญ

การพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนำาสิทธิประโยชน์ภาคเอกชนสำาหรับผู้สูงอายุ 1687

ณัฏฐธิดา  ศรีสุภาพ

การพัฒนาหนังสือโต้ตอบได้ นิทานอ่านประกอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชุดสระเดี่ยวพาเพลิน เรื่องแม่มดชิตาเกะ

1697

อารียา  งามลักษณ์

การพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนำาการบริโภคผักและผลไม้บำารุงสุขภาพ 1706
มาริษา  อินทนน

การพัฒนาแอปพลิเคชันเรื่องการนวดกดจุดสะท้อนเท้าเพื่อสุขภาพ 1713

พรเพชร  ตะเคียนราม

สารบัญ



การพัฒนาแอปพลิเคชันเพลงเชียร์สำาหรับกิจกรรมรับน้องของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หน้า

1723

พุทธชาติ  เพชรนิล

การพัฒนาแอปพลิเคชันหนังสือเสียง เรื่องโรคตาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและวิธีดูแลสายตาเบื้องต้น 1733

มนัสพร  กำาชัยถาวรรัตนะ

การพัฒนาแอปพลิเคชันสูตรเครื่องดื่มจากธรรมชาติเพื่อสุขภาพสำาหรับผู้สูงอายุ 1743

สุวพัช  แก้วกาญจน์

การพัฒนาแอปพลิเคชันเรื่องพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ 1753

วราภรณ์  วิมล

การพัฒนาเกมบนสมาร์ทโฟนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำาหรับนักเรียนที่เป็นเด็กพิเศษ ระดับช่วงชั้นประถมศึกษา 

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย

1762

บุศรัตน์  สลัดทุกข์

การพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนำาการใช้สมุนไพรไทยเพื่อเสริมความงาม 1772

สุชานันท์  แก้วกัลยา

การพัฒนาแอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาและทักษะชีวิตในนักเรียนแบบบูรณาการสำาหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

1782

วินัชนันท์  นวลคำา

การพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนำาสถานที่ท่องเที่ยวเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 1796

ชนินาถ  ไกรเทพ

การพัฒนาเกมฝึกสมองลดความเสี่ยงการเกิดภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 1805

ณัฐสุดา  เพ็ชรวิเศษ

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักศึกษาและศิษย์เก่า แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1816

พีรณัฐ  ทองมี

การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษด้านสารสนเทศศาสตร์สำาหรับนักศึกษา

แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

1831

กนกสิริ  ปรางจโรจน์

การพัฒนาแอปพลิเคชันเตือนการดื่มน้ำาสำาหรับผู้สูงอายุ 1843

ชลิต  สุกิจรัตนาภรณ์

ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีแขนงวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้เกม 

1855

มิรันตี  ศิลป์ขจรชัย

สารบัญ



การศึกษาพฤติกรรมการเลือกเข้าร้านหนังสือของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หน้า

1865

จารุวรรณ  เลิกเมือง

การศึกษาความต้องการใช้บริการจองรถพยาบาลที่ส่งผลต่อการพัฒนาแอปพลิเคชันการจองรถพยาบาลเอกชน

กรณีศึกษา : บริษัท เมดิคอล เซฟตี้ ทีม (ไทยแลนด์) จำากัด

1872

เพ็ญโฉม  ยาทะเล

ระบบการสั่งอาหารในโรงพยาบาล 1881

จิราวรรณ  ผาดไธสง

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร 1890

ชไมพร  นนทรัตน์

การวิเคราะห์ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองรอง 55 จังหวัด 1898

ชัชพล  แซ่เหลียง

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการคลังข้าวเปลือก กรณีศึกษา : โรงสีตรา ธงชัยพันธุ์ข้าว 1907

ณัฐภัทร  ปนานนท์

พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุที่ส่งผลต่อการออกแบบแอปพลิเคชัน กรณีศึกษา:

ชุมชนเขตบางพลัด

1915

นิรมล  วิวรรธน์โภคิน

การศึกษาการเกิดภาวะทุพโภชนาการในเด็ก 1922

อรยา  จันทรธิกานนท์

แอปพลิเคชันแนะนำาร้านอาหารเจในกรุงเทพมหานครบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 1932

ยศวรรธน์  ชาวส้าน

พัฒนาแอปพลิเคชันแจ้งเตือนการเลือกคลาสฟิตเนสผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 1945

อัมฤทธิ์  จิระพันธ์วัฒนา

การวิเคราะห์เนื้อหาของสารสนเทศด้านอาหารเสริม 1959

วัลวดี  เหมนิธิ

การพัฒนาแอปพลิเคชันสนับสนุนการเลิกสูบบุหรี่ 1965

ณัฐพัชร์  คงทอง

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวภาคตะวันตกโดยชุมชน 1977

ภัทรา  จรดล

การสำารวจความรู้เส้นทางของผู้ใช้บริการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) 1986

สกานต์  ดีแก้ว

สารบัญ



วิเคราะห์การใช้คำาจากบทความนวนิยาย

หน้า

1993

สุพรรษา  จิตอุทัศน์

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกรับบริการการเดินทางด้วยรถตู้โดยสารประจำาทางสายภาคตะวันออก 2000

วรัมพร  ศรีเนตร

การศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์บนทวิตเตอร์เชิงลบ 2013

รติกร  สูงสมสกุล

แอปพลิเคชันแนะนำาสินค้าอะไหล่รถยนต์ ย่านสวนมะลิ ในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 2022

จิรศักดิ์  ทรัพย์เจริญพงศ์

ภาวะผู้นำาเหนือผู้นำากับองค์การภาครัฐ 2033
สุภาภรณ์ พวงเข็มแดง, ชนินทร์ จักรภพโยธิน

คนจนไม่ได้ใช้ คนใช้ไม่ได้จน : การประเมินผลนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2043

อริสา  บุญมี

เปรียบเทียบสวัสดิการของแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย 2054

มณีรัตน์  ทรัพย์พล

การบริหารจัดการวงหมอลำาระเบียบวาทะศิลป์ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ 2065

วิรชา  ศรีพุทธา

การจัดการความเสี่ยงตามแนวทางหลัก COSO ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2076

สาวิตรี  ลือคำาหาญ

ต้นทาง ทางผ่าน ปลายทาง : รูปแบบการค้ามนุษย์ในประเทศไทย 2088

อารีรัตน์  แพ่งสะพา, ดวงพร  อุไรวรรณ

การกำาหนดนโยบายสาธารณะที่สอดคล้องกับสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ 2103

อิทธิพัทธ์  อินทร์ประดิษฐ์, ดวงพร  อุไรวรรณ

7s framework model กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2116

ฤทธิชัย  บุญธรรม, วิไลลักษณ์  เรืองสม

กระแสการชื่นชอบศิลปินเคป๊อป (K-POP) เกาหลีในประเทศไทย 2127

ชลนิภา  รุ่งเรืองศรี, จารุณี  มุมบ้านเซ่า

*******************

สารบัญ


