
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
จํานวน 90 เรื่อง 

วันศุกร์ ที่ 6 ธนัวาคม 2556 
 
ณ ห้อง 303 อาคารศนูย์เรยีนรวม 2 (6 เรื่อง) 
ประธาน : อ.ดร. บุศยรินทร์ กองแก้ว     เลขานุการ : อาจารย์ณัฐินี ชุติมันตพงศ์ 

เวลา ชื่อผู้นาํเสนอผลงาน เรื่อง 
13.00 – 13.20 น. นางสาวกอบกาญจน์ ป้ันพงษ์ ความเสี่ยงจากปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ระดับมหภาคในตลาด

หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
13.20 – 13.40 น. นายชาญชัย เมธาวิรุฬห์ ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์ของธุรกิจในอุตสาหกรรม

ต่างๆ 
13.40 – 14.00 น. นางสาววิมลภักด์ิ ตันติภัทรา

ศิลป์ 
ประสิทธิผลของการใช้เคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน
ขององค์กรไม่แสวงหา กําไรต่อการเสริมสรา้งพฤติกรรมจิต
สาธารณะของเยาวชนระดับอุดมศึกษา 

14.00 – 14.20 น. นางสาวศรินญา ศักด์ิทองจีน การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนใน
กลุ่มบริการในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 

14.20 – 14.40 น. นายศุภศิว์ สุวรรณเกษร การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเงินเฟ้อกับปัจจัยทาง
เศรษฐกิจมหภาค 

14.40 – 15.00 น. นายศุภศิว์ สุวรรณเกษร การศึกษาประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลติของบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กลุ่มส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ โดย
ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เส้นห่อหุ้ม 

 
 
ณ ห้อง 304 อาคารศนูย์เรยีนรวม 2 (4 เรื่อง) 
ประธาน : อ.ดร. พงศ์พันธ์  ศรีเมือง      เลขานุการ : อาจารย์ทาริกา แย้มขะมัง 

เวลา ชื่อผู้นาํเสนอผลงาน เรื่อง 
13.00 – 13.20 น. นางสาวพรรณภัสสา ทะคํา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บัตร

สินเช่ือเกษตรกร ของเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ 
13.20 – 13.40 น. พระมหาคนอง จันทร์คําลอย ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสในชนบท 

กรณีศึกษา วัดในเขตการปกครองคณะสงฆ์อําเภอวังยาง จังหวัด
นครพนม 

13.40 – 14.00 น. นายวสันต์ กันอํ่า การประยุกต์ใช้ความรู้ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
จังหวัดปทุมธานี 

14.00 – 14.20 น. นายศุภชัย เจนสาริกิจ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเป็นหน้ีนอกระบบของครัวเรือน
เกษตรกรไทย ในจังหวัดกาญจนบุรี 

 



ณ ห้อง SIL 204 อาคารอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา (15 เรื่อง) 
ประธาน : อ.ดร. อิทธินันทน์ คิมหะจันทร ์    เลขานุการ : อาจารย์อริยา พงษ์พานิช 

เวลา ชื่อผู้นาํเสนอผลงาน เรื่อง 
13.00 – 13.20 น. นางขนิษฐา ใจมโน โครงสร้างนามวลีที่มีคําลักษณนามปรากฏร่วมของภาษาในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ 
13.20 – 13.40 น. นางสาวขวัญชนก พลศักด์ิ การเปรียบเทียบวิธีการเรียนรู้และผลสัมฤทธ์ิในการเรียน

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาตรีหลักสตูรการบิน ณ 
มหาวิทยาลัยแห่งหน่ึงในจังหวัดปทุมธานี 

13.40 – 14.00 น. นายคําพันธ์ุ แสนสุข การศึกษาการเรียนรู้การฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาที่ 1 

14.00 – 14.20 น. นายคะสึโยชิ ทาจิม การเปรียบเทียบปัจจัยที่ทําใหนั้กศึกษาไทยเลือกเรียนเป็นวิชาโท
ระหว่างวิชาภาษาญี่ปุ่นกับภาษาจีน 

14.20 – 14.40 น. นางสาวเจียนทิง ล ี การใช้สื่อผสมในการสอนวิชาภาษาจีนกลางเบ้ืองต้นแก่นักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี

14.40 – 15.00 น. นางสาวซอทอง บรรจงสวัสด์ิ ลักษณะสองโฉมหน้าของเมืองไทยในเอกสารภาษาฝรั่งเศส: การ
วิเคราะห์ตามแนวสัญวิทยา 

15.00 – 15.20 น. นายทิสวัส ธํารงสานต์ สามัญทศัน์และอัตลักษณ์ของ “ความเป็นไทย” ในวาทกรรมของ
หนังสือคู่มือนําเที่ยวภาษาฝร่ังเศส : มโนทัศน์แห่งความจริงหรือ
มายาคติ 

15.20 – 15.40 น. นางสาวสุดารัตน์ ไพรบึง ความสัมพันธ์ระหว่างเทคนิคการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองกับ
ผลสมัฤทธ์ิการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักศกึษาช้ันปีที่ 1 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหน 

15.40 – 16.00 น. นางสาวภัทรมุนินทร์ ภาคิน
อัครพงศา 

การใช้นิทานในโปรแกรม YouTube เพ่ือการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ของเด็กปฐมวัย ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดสุรินทร์ 

16.00 – 16.20 น. นายมารุจน์ กูมมุดดิน การใช้หนังสือพิมพ์เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5โปรแกรม
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง จังหวัดลําปาง 

16.20 - 16.40 น. นายอลงกรณ์ อิทธิผล วัจนกรรมคําเรียกขวัญในพิธีกรรมรักษาโรคของชาวผู้ไทย
16.40 – 17.00 น. นายนิติกร ฤทธิโคตร การสื่อสารผ่านเว็บบล็อก
17.00 – 17.20 น. นายปิยะพงษ์ เลาศรีรัตนชัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าเรียนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานของนิสิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
17.20 – 17.40 น. นายปิยะพงษ์ เลาศรีรัตนชัย ความสัมพันธ์ระหว่างเสียงในภาษาไทยกับการสื่อความในด้านบวก

และด้านลบ 
17.40 – 18.00 น. นายอิทธินันทน์ คิมหะจันทร์ An Action Research

 
 



ณ ห้อง SIL 205 อาคารอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา (12 เรื่อง) 
ประธาน : อาจารย์ชนม์ชนก ชิตประเสริฐ    เลขานุการ : อาจารย์อุมาพร บุญเพชรแก้ว 

เวลา ชื่อผู้นาํเสนอผลงาน เรื่อง 
13.00 – 13.20 น. นางแพรภัทร ยอดแก้ว การวิเคราะห์คุณค่าของงานฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัส

รู้ของพระพุทธเจ้าในประเทศไทย 
13.20 – 13.40 น. นายภาณุพงษ์ องค์อมรรัตน์ ทัศนคติของผูป้ระพันธ์ในนวนิยายเรื่อง Wild Swans
13.40 – 14.00 น. นางสาวเมทินี วงศ์ธราวัฒน์ คุณภาพบริการของพนักงานบริการส่วนหน้า โรงแรมระดับ 5 ดาว 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาการให้บริการด้านการสํารองห้องพัก 
14.00 – 14.20 น. นายศราวุฒิ อินทพนม เพศกับผู้พิการชายตาบอด
14.20 – 14.40 น. นางสาวศุศราภรณ์ แต่งต้ังลํา ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศหมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนามท่ี

มีผลต่อการเสริมสร้างมิตรภาพและการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย-
เวียดนามไทย 

14.40 – 15.00 น. นางสาวสิรินธร์ ณ วาโย การสื่อสารภายใต้อัตลักษณ์ IDKU ของนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

15.00 – 15.20 น. นางสาวอุมาพร บุญเพชรแก้ว แนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ อําเภอควนขนุน จังหวัด
พัทลุง 

15.20 – 15.40 น. นางสาวอภิญญา สุพิชญ์ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
กรณีศึกษา: บ้านสิงห์ท่า อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร 

15.40 – 16.00 น. นางสาวอริยา พงษ์พานิช ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักแรมระดับ 3 ดาวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 

16.00 – 16.20 น. นางพรพิมล วิกรัยพัฒน์ แรงจูงใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวใน
จังหวัดเชียงใหม่ 

16.20 – 16.40 น. นางสาวหงสกุล เมสนุกูล Attitude of Local people as the factor for attracting 
tourist to Singburi Province 

16.40 – 17.00 น. นายอิสระพงษ์ พลธานี การเรียนรู้ของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ณ ห้อง SIL 301 อาคารอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา (12 เรื่อง) 
ประธาน : อาจารย์เขวิกา สุขเอ่ียม     เลขานุการ : อาจารย์กฤษณ์  เลี้ยงพันธ์ุ 

เวลา ชื่อผู้นาํเสนอผลงาน เรื่อง 
13.00 – 13.20 น. นางสาวบุษดี อรสิริวรรณ กลวิธีการสร้างอารมณ์ขันในภาพยนตร์เรื่องพ่ีมาก...พระโขนง
13.20 – 13.40 น. นางกวิตา ปานลํ้าเลิศ การออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนผ่านเอ็มเลิร์นนิงด้วยวิธีการ

เรียนรู้ร่วมกันเพ่ือพัฒนาทักษะด้านการทํางานร่วมกัน 
13.40 – 14.00 น. นางสาวกอบพร ถิรเจรญิสกุล การนําเสนอปัญหาสิ่งแวดล้อมในนวนิยายชุด เดอะ สไปเดอร์วิก 

โครนิเคิลส ์
14.00 – 14.20 น. นางสาวจันทร์เมธา ศรีรักษา แผนกลยุทธ์แอร์บัส
14.20 – 14.40 น. นางสาวชนม์ชนก ชิตประเสริฐ การเปรียบเทียบความคาดหวังของคุณภาพการบริการระหว่าง 

ศูนย์บริการลูกค้าเอไอเอสและดีแทค 
14.40 – 15.00 น. นางสาวชุติมา นุตยะสกุล การศึกษาผลของวัฒนธรรมองค์การที่มีต่อการจัดการความรู้ ของ

บริษัทในนิคมอุตสาหกรรม ในจังหวัดชลบุรี 
15.00 – 15.20 น. นางสาวณภัทร สําราญราษฎร์ ปัจจัยทางการตลาดที่นักท่องเที่ยวชาวยุโรปให้ความสําคญัในการ

เลือกใช้บริการที่พักแบบ บูติก โฮเต็ล ในเขตกรุงเทพมหานคร 
15.20 – 15.40 น. นางสาวธันย์นิชา เลิศนรเศรษฐ์ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ: กรณีศึกษา ตลาดนํ้ามหานคร 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
15.40 – 16.00 น. นางสาวสรวีย์ เนตรโพธ์ิแก้ว The Effect of HRM Practices on Employee Turnover in 

Hospitality Industry 
16.00 – 16.20 น. นางสาวนุจนาถ นรินทร์ แนวทางการการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกบ้านเชียง: กรณี 

ศึกษา วัดโพธ์ิศรีใน. 
16.20 – 16.40 น. นายกฤษณ์ เลีย้งพันธ์ุ Apple computer Inc.Marketing analysis 
16.40 – 17.00 น. นางสาวเขวิกา สุขเอ่ียม คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ

การท่องเที่ยว โครงการจัดต้ังภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและ
นวัตกรรมภาษา 

 
 
ณ ห้อง SIL 302 อาคารอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา (3 เรื่อง) 
ประธาน : ดร. ประสงค์ กัลยาณะธรรม     เลขานุการ : อาจารย์ณภัทร สําราญราษฎร ์

เวลา ชื่อผู้นาํเสนอผลงาน เรื่อง 
13.00 – 13.20 น. นางจิราพร ระโหฐาน คุณภาพชีวิตคนทํางานในภาคตะวันออก: จังหวัดชลบุรี ระยอง 

จันทบุรีและตราด 
13.20 – 13.40 น. นางสาวโชติมา แก้วกอง ปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งแยกแรงงานโดยเพศของนิสิตระดับปริญญา

ตรี 
13.40 – 14.00 น. นายสัคพัศ แสงฉาย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนชุมชน : กรณีศึกษา

ตําบลบางนางล่ี อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 



ณ ห้อง SIL 303 อาคารอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา (4 เรื่อง) 
ประธาน : ดร. โชติมา แก้วกอง      เลขานุการ : อาจารย์อภิญญา สุพิชญ์  

เวลา ชื่อผู้นาํเสนอผลงาน เรื่อง 
13.00 – 13.20 น. นายจําเริญ ชูช่วยสุวรรณ พัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน เขต

เลือกต้ังที่ 6 จังหวัดนครศรีธรรมราช 
13.20 – 13.40 น. นางสาวณิชาภา อภิรักษ์ขิต ทัศนคติของนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อการบริหารจัดการด้าน

ความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร ์

13.40 – 14.00 น. นางสาวปารมีย์ เด่นชัย
ประดิษฐ์ 

ความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีในการใช้บริการโรงอาหาร
ของมหาวิทยาลัย: กรณีศึกษา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตกําแพงแสน 

14.00 – 14.20 น. นายภูริพงษ์ น่ิมโอ่ ปัจจัยที่มีผลต่อการแต่งกายที่สุภาพของนิสิตระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

 
 
 
ณ ห้อง SIL 304 อาคารอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา (5 เรื่อง) 
ประธาน : ดร. สุรางค์ ณรงคศ์ักด์ิสกุล     เลขานุการ : อาจารย์สรวีย์ เนตรโพธ์ิแก้ว 

เวลา ชื่อผู้นาํเสนอผลงาน เรื่อง 
13.00 – 13.20 น. นางธฤษญา กองแก้ว การเตรียมความพร้อมของบุคลากรด่านศุลกากรไทย-ลาวเพ่ือ

รองรับ การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 
13.20 – 13.40 น. นายประภัสสร ทองยินดี การมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรป่าชายเลนของประชาชน 

ตําบลบางขุนไทร อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
13.40 – 14.00 น. นายภูมิ สัญญะวิชัย กลยุทธ์การพัฒนาหมู่บ้านจัดการสุขภาพขององค์กรภาคประชาชน

จังหวัดกําแพงเพชร 
14.00 – 14.20 น. นายศิวัช ศรีโภคางกุล การปฏิวัติดอกมะลิ : บทวิเคราะห์ว่าด้วยการปฏิวัติอันย่ิงใหญท่ี่สุด

แห่งต้นศตวรรษที่ 21 
14.20 – 14.40 น. นางสาวสุไบดะฮ์ วัยจะรา การศึกษาเปรียบเทียบขบวนการมุสลิมแบ่งแยกดินแดนในประเทศ

ไทย ฟิลิปปินส ์และอินโดนีเซยีหลังสงครามโลกคร้ังที่สอง : 
กรณีศึกษาเกี่ยวกับองค์กรปลดปล่อยสหปัตตานี 

 
 
 
 
 
 



ณ ห้อง SIL 306 อาคารอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา (7 เรื่อง) 
ประธาน : รศ.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ      เลขานุการ : ผศ.ดร.ภัทร์ พลอยแหวน 

เวลา ชื่อผู้นาํเสนอผลงาน เรื่อง 
13.00 – 13.20 น. นางสาวจิณณพัต ช่ืนชมน้อย ปัญหาและแรงจูงใจของนิสิตในการใช้บริการของห้องสมุดคณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
13.20 – 13.40 น. นายสถาพร ไชยสมภาร การศึกษาสภาพปัญหาความต้องการการใช้บริการงานเทคโนโลยี

การศึกษาและสารสนเทศ 
13.40 – 14.00 น. นางสาวนิษา บุญปองหา ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินกิจกรรม 5 ส. ของบุคบากรสาย

สนับสนุนและช่วยวิชาการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

14.00 – 14.20 น. นางสาวปารณีย์ เชียงกา การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
ระบบอิเล็คทรอนิกส์ใช้งาน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตกําแพงแสน 

14.20 – 14.40 น. นางวรรณวิมล พินิจประภา ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรศูนย์ฯต่อการพัฒนาระบบ บริหาร
ตามเกณฑ์ TQA 

14.40 – 15.00 น. นางสาวอรสา สระทองแก้ว การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญา
ตรีที่มีต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 

15.00 – 15.20 น. นายทรงศักด์ิ บุญสุวรรณ์ การศึกษาสภาพปัญหาการใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชี 
(ERP) ของงานคลังและพัสดุ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


