รายชื่อผู้ลงทะเบียนนาเสนอผลงานการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 8
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561
ลาดับ รหัสบทความ

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อบทความ

1

S8001

อาจารย์ธีรวัฒน์ อิ่มประคองศิลป์

ทัศนคติ และปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดทีม่ ีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพือ่ สุขภาพของนักศึกษา จังหวัด
ปทุมธานี

2

S8002

นายปณัสย์ชนัน อภิเศวตกานต์

ปัจจัยทีม่ ีอิทธิพลต่อความตั้งใจจะใช้ช้อปปิง้ แอปพลิเคชันของนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร

3

S8003

นายกฤษฎา หลินภัทรชัย

พฤติกรรมการฟังเพลงและปัจจัยทีม่ ีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการมิวสิค สตรีมมิ่งของผู้บริโภค Gen Y

4

S8004

นายทักษิณ อาสนทอง

ปัจจัยทีม่ ีอิทธิพลต่อความพึง่ พอใจของผู้บริโภคแอปพลิเคชันโมบายแบงก์กิ้งในเขตกรุงเทพมหานคร

5

S8005

นางสาวพิชชาพร ตั้งวรรณวิบูลย์

ปัจจัยทีม่ ีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Grab Car

6

S8006

อาจารย์ธันยพงศ์ สารรัตน์

การสื่อความหมายพระธาตุเรืองรองเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม

7

S8007

ผศ.ดร.ธัญญา สุพรประดิษฐ์ชัย

การศึกษาคุณลักษณะประชากรและพฤติกรรมการซื้อสินค้าแคตตาล็อกของผู้บริโภคในร้านสะดวกซื้อใน
กรุงเทพมหานคร

8

S8008

อาจารย์ ดร.ชลิศา รัตรสาร

สถานการณ์ด้านการค้าและการชําระเงินของด่านการค้าชายแดน ไทย - พม่า : อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก

1

ลาดับ รหัสบทความ

9

S8009

ชื่อ - นามสกุล

นายพิตตินันท์ กิตติรัตนวิวัฒน์

ชื่อบทความ
คุณลักษณะของงาน องค์การ และภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง ทีม่ ีผลต่อ พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในกลุ่มบริษัท อุตสาหกรรมการผลิตและจัดจําหน่าย
อุปกรณ์ไฟฟูาแรงสูง แรงต่ํา ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ผ่านอิทธิพลการสร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจ
ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร

10

S8010

นางสาวฉัตรญา มุสิกสวัสดิ์

11

S8011

นางสาวสุทธิดา สุนทรทิพย์

ปัจจัยความสําเร็จในการจัดการความรู้ทมี่ ีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์การตลาดเพือ่ เกษตรกร

12

S8012

นางวาสนา อุดมศักดิ์สกุล

ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการทํางานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน กรณีศึกษา : บริษัท ไดเฮ็น
อิเล็คทริค จํากัด

13

S8013

นางสาวช่อผกา วิสุทธิ์

การจัดการสหกรณ์กองทุนสวนยางกับคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชนทุง่ ตําเสา อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

14

S8014

นางสาวปรารถนา ไกรปราบ

การจัดการ มูลนิธิเพือ่ นหญิง เพือ่ เสริมสร้างความเท่าเทียมทางเพศในจังหวัดสงขลา

15

S8015

นางสาวเกศกนก บุญเพชร

การจัดการสมาคมเรือประมงชายฝั่งคลองนาทับกับความมั่นคงทางอาหาร ตําบลนาทับ อําเภอจะนะ จังหวัด
สงขลา

16

S8016

นางสาวกมลวรรณ ไกรเทพ

การจัดการสงขลาฟอรั่มกับการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองของคนในจังหวัดสงขลา

2

ลาดับ รหัสบทความ

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อบทความ

17

S8017

อาจารย์สิริภา สงเคราะห์

“แนวทางการพัฒนาศักยภาพการทํางานของสภาองค์กรชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร :
กรณีศึกษา สภาองค์กรชุมชนเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร”

18

S8018

อาจารย์ธาตุทอง สรรพเจริญ

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิตตามแนวคิดของเดวีส์ รายวิชาโปรแกรมตารางคํานวณ เรื่อง
การคํานวณด้วยฟังก์ชัน

19

S8019

นางสาวธารทิพย์ เกษรามัญ

การศึกษาความสามารถในการอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษและแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา) โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบ
อรรถฐาน ด้วยอรรถลักษณะของนิทาน

20

S8020

นางสาวนภัชชา แดนพันธ์

การศึกษาความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษและความสนใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง โดยใช้วิธีสอนภาษาเพือ่ การสื่อสารด้วยกิจกรรมเพลงและเกม

21

22

S8021

S8022

นางสาวกันตา เผือกพริ้ง

นางสาวจันทร์เพ็ญ คานภู่

การศึกษาความสามารถในการอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษและแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น (เริ่มประชานุกูล) โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอน
ภาษาเพือ่ การสื่อสารของ คีธ จอห์นสัน
การศึกษาความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษและแรงจูงใจ ต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านตลาดควาย (ประชานุกูล) โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบ
อรรถฐาน ด้วยอรรถลักษณะของนิทาน

3

ลาดับ รหัสบทความ

23

24

25

26

27

28

S8023

S8024

S8025

S8026

S8027

S8028

ชื่อ - นามสกุล

ร้อยโทอานันต์ เณรฐานันท์

นางสาวณัฐกาญ เดชแสง

นางสาวธิติมา แท่นเครือ

นายพีรพัฒน์ ปริยชานิ

ชื่อบทความ
การศึกษาความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษและความสนใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาล 2 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู กรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีสอนตาม
แนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน ด้วยอรรถลักษณะของนิทาน
การศึกษาความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษและเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขาขลุง โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานด้วยอรรถ
ลักษณะของนิทานพืน้ บ้าน
การศึกษาความสามารถในการอ่าน-การเขียนและเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
5 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน ด้วยอรรถ
ลักษณะของข่าวหนังสือพิมพ์
การศึกษาความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษและแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านคลองโยง โดยใช้วิธีสอนด้วยกิจกรรมเพลงจากสื่อวีดิทัศน์

นางเบญจวรรณ เหลือลมัย

การศึกษาความสามารถในการอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษและเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน ด้วย
อรรถลักษณะของข่าวหนังสือพิมพ์

นางสาวสมรัมภา แซ่ตั้ง

สถานการณ์และแนวทางการพัฒนากลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยบรรษัท ตามกรอบของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยบรรษัท A
4

ลาดับ รหัสบทความ

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อบทความ

29

S8029

อาจารย์ Liu Fuchao

การศึกษาวิเคราะห์ข้อผิดพลาดการใช้ภาษาจีน “不、没（有）”ของนักศึกษาไทย

30

S8030

อาจารย์ ดร.พรพิพัฒน์ แก้วกล้า

การเรียนรู้บัญชีด้วย Kahoot

31

S8031

นางปิน่ แก้ว ประดิษฐ์สกุล

การศึกษาความต้องการจําเป็นสําหรับการพัฒนารายวิชาวิทยาศาสตร์เพิม่ เติมแบบสะตีม เรื่อง นาข้าว สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

32

S8032

นางศิริวรรณ บรรจง

มวยไทยหญิงยุคโลกาภิวัตน์

33

S8033

อาจารย์อุมาพร สิทธิบูรณาญา

วิเคราะห์ข่าวกับประมวลกฎหมายอาญา : ศึกษากรณีการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

34

S8034

อาจารย์วลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์

จากการรู้สารสนเทศสู่การรู้ดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม: ข้อเสนอเพือ่ การ
พัฒนา
ข้อเสนอเพือ่ การพัฒนา

35

S8035

อาจารย์ ดร.จิราพร ตรีวิเศษศร

ภูมิภาคนิยมของรัสเซียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

36

S8036

นางสาวTing He

สถานภาพผู้หญิงทางด้านการเมืองในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้น (ค.ศ. 618-754)

37

S8037

นายวรพล ศิริชื่นวิจิตร

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการปลูกฝังเด็กให้เป็นพลเมืองดีของชาติ (พ.ศ.2453 – 2468)

5

ลาดับ รหัสบทความ

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อบทความ

38

S8038

นายวีรศักดิ์ ฉัตรรุ่งนพคุณ

การรักษาอํานาจของรัฐบาลทหารเมียนมา ค.ศ. 1988-2008

39

S8039

อาจารย์ ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ

การโฆษณาชวนเชื่อภายใต้ระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ของสหภาพโซเวียตผ่านนโยบายปฏิวัติวัฒนธรรม

40

S8040

ผศ.โดม ไกรปกรณ์

จิตเวชศาสตร์กับการสร้างอํานาจของรัฐบาลสยาม
ในช่วงปลายทศวรรษ 2440-ทศวรรษ 2460

41

S8041

อาจารย์พิพัฒน์ สุยะ

การทําปรัชญาผ่านประวัติปรัชญา

42

S8042

อาจารย์ธิติพงศ์ มีทอง

แนวทางการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์สายพันธุข์ ้าวในตําบลแหลมบัว อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

43

S8043

อาจารย์ธิติพงศ์ มีทอง

การสร้างลัทธิชาตินิยมในหนังสือประวัติศาสตร์สากลของหลวงวิจิตรวาทการ

44

S8044

อาจารย์สาวิตรี ตนสาลี

ฟังก์ชั่นทางภาษาและรูปประโยคทีใ่ ช้ในภาษาจีนเพือ่ การท่องเทีย่ วและการโรงแรมในประเทศไทย

45

S8045

อาจารย์หทัยวรรณ เจียมกีรติกานนท์

การศึกษาพฤติกรรมการใช้พจนานุกรมภาษาญีป่ นุ ของผู้เรียนคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

46

S8046

อาจารย์ ดร.สิริวรรณ แซ่โง้ว

การเปลี่ยนแปลงหน้าทีแ่ ละการสื่อความหมายของวิกตรรถกริยา个[kai55] ในภาษาจีนแต้จิ๋ว
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ชื่อ - นามสกุล

ชื่อบทความ

47

S8047

อาจารย์ธงชัย แซ่เจี่ย

ความไม่เป็นเอกภาพของการอธิบายเรื่องประโยคในภาษาไทย: บททบทวนจากการศึกษาเอกสารทางวิชาการ
แบบเรียน และแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติวิชาภาษาไทย

48

S8048

อาจารย์ลลนา ปฐมชัยวัฒน์

ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ทีม่ ีต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

49

S8049

นางสาวพิมพ์พลอย เผือกพ่วง

ภูมิทัศนภาพแสดงการกระจายตัวของผู้ปุวย

50

S8050

อาจารย์ศุภฤกษ์ โออินทร์

การศึกษาขอบเขตการให้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างในเขตเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม

51

S8051

อาจารย์จิตรภณ สุนทร

การตัดสินใจสมัครสอบ TCAS สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

52

S8052

อาจารย์นาตยา อยู่คง

ความเป็นอาหารอีสานของหมู่บ้านกู่สันตรัตน์กับบริบทของธรรมชาติและสังคม

53

S8053

อาจารย์ธนปพน ภูสุวรรณ

พฤติกรรมการผัดวันประกันพรุ่งทางวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีทไี่ ด้รับ การให้คําปรึกษากลุ่มตาม
แนวคิดการพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม

54

S8054

พ.ต.ท.ดร.อรรณพ กาวิกุล

คุณลักษณะของผู้กํากับการทีเ่ กื้อหนุนต่อการปูองกันปราบปรามอาชญากรรม
ในทัศนะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กํากับการ
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ชื่อบทความ

55

S8055

ผศ.ดร.นิภาพรรณ เจนสันติกุล

โอกาสและคุณภาพ: ความแตกต่างทางพืน้ ทีแ่ ละความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา

56

S8056

อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ สืบญาติ

57

S8057

อาจารย์ ดร.รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์

58

S8058

นางสาวภคมน แจ่มจํารัส

ขวัญกําลังใจของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

59

S8059

นางสาวปานหทัย วาสนาวิจิตร์

ผลกระทบจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในเมียนมาร์

60

S8060

อาจารย์พงษธร เครือฟูา

สัญศาสตร์ทางสุนทรียศาสตร์ ในเรขศิลป์ยุคหลังสมัยใหม่

61

S8061

อาจารย์พงษธร เครือฟูา

การออกแบบเรขศิลป์สําหรับงานอีเวนต์ โดยประยุกต์ใช้ทุนวัฒนธรรม กรณีศึกษา จังหวัดราชบุรี

การบริหารจัดเก็บภาษีเพือ่ พัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมสู่ท้องถิ่น กรณีศึกษา: เทศบาลตําบลสามง่าม จังหวัด
นครปฐม
แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม อําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม

62

S8062

อาจารย์วงศ์วสันต์ วสันตสุรีย์

การสืบทอดองค์ความรู้ดนตรีไทย กลุ่มงานดุริยางค์ไทย กองการสังคีต สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเทีย่ ว
กรุงเทพมหานคร

63

S8063

ผศ.ธนาธิป เผ่าพันธุ์

กลวิธีการบรรเลงเดี่ยวฆ้องมอญวงใหญ่ทางครูสมภพ ขําประเสริฐ กรณีศึกษา ครูวิบูลย์ธรรม เพียรพงษ์

64

S8064

อาจารย์พนัง ปานช่วย

บทประพันธ์เพลงแจ๊สออร์เคสตรา “ก้าวตามพ่อ”
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ชื่อ - นามสกุล

ชื่อบทความ

65

S8065

ผศ.เอกชัย พุหิรัญ

นวัตกรรมการประพันธ์เพลงเพือ่ ส่งเสริมอัตลักษณ์และพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

66

S8066

อาจารย์ฟรานซีส นันตะสุคนธ์

สัญญะและความหมาย ใน “ดนตรีวิทยา” ของพระอภัยพลรบ

67

S8067

ผศ.บุณฑริกา เจริญชินวุฒิ

การละเล่นกระทบไม้ในบทบาททีแ่ ตกต่างกัน

68

S8068

อาจารย์ศิริวัฒน์ แสนเสริม

การออกแบบหนังสือภาพประกอบเพือ่ ปลูกฝังคุณธรรมในการอยู่ร่วมกันสําหรับเด็กวัย 3-6 ปี

69

S8069

อาจารย์ศิริวัฒน์ แสนเสริม

การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความเข้าใจเรื่อง “ลิขสิทธิใ์ นงานออกแบบ”

70

S8070

รศ.จารุวรรณ ขําเพชร

วิถีชน วิถีชา แห่งบ้านแม่ลัว

71

S8071

ผศ.ดร.ปิยะพร ตันณีกุล

ความรุนแรงในครอบครัว: สาเหตุและแนวทางปูองกัน

72

S8072

อาจารย์สนธยา โจมกัน

“ยิงปืนขึ้นฟูา” สะท้อนปัญหาผ่านมุมมองของสังคมวิทยาและกฎหมายไทย

73

S8073

อาจารย์แพรภัทร ยอดแก้ว

ฟูอนบายศรีสู่ขวัญ: นาฏศิลป์พนื้ บ้านของชาติพันธุล์ าวครั่ง ในเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม
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