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สาส์นจากคณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพ่ือน าเสนอผลงานวิจัยด้านบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ นี้ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ได้จัดอย่างต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ ๓ 
โดยมี วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและเผยแพร่องค์ความรู้จากผลงานวิชาการของ
คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป การจัดงานครั้งนี้มีผู้น าเสนอบทความวิจัยและ
บทความวิชาการ ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจัดประชุมวิชาการระดับชาติของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาแห่งชาติ จ านวนรวม ๑๗ บทความ จากบุคลากรและนักศึกษาทั้งภายในมหาวิทยาลัย
รามค าแหงเอง และจากหน่วยงาน ภายนอกหลายแห่ง อาทิ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
จักรพงษ์ภูวนารถ มหาวิทยาลัยราซภัฎ ภูเก็ต ตลอดจนบริษัทเอกซน และนักวิชาการอิสระ 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ขอขอบพระคุณท่านวิทยากร ศาสตราจารย์                
ดร.กมลชนก สุทธิวาทนถุพุฒิ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่กรุณารับ
เป็นองค์ปาถกพิเศษ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ เพ่ือน าเสนอผลงานวิจัยด้านบริหารธุรกิจและ
สังคมศาสตร์ครั้งนี้ ขอขอบคุณ ท่านผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกที่ได้ประเมิน ให้ค าแนะน าเ พ่ือ
การเพ่ิมคุณภาพของบทความทั้งหมด และ ขอขอบคุณผู้น าเสนอบทความทุกท่าน ที่ร่วมกันผลิตผลงาน
วิชาการท่ีเชื่อมั่นได้ว่าจะมีประโยชน์ต่อแวดวง วิชาการ และลังคมส่วนรวม 

 
 
 

 
รองศาสตราจารย์สุวรรณี เดซวรชัย 

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
 



 

 

 

 
การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง ครั้งที ่3 ประจ าปี 2562 
 

 
วตัลุประสงค ์

 

1. เพ่ือการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ (สายวิชาการ) 

2. เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้จากผลงานวิชาการของคณาจารย์นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และบุคลากร

ทั่วไป 

3. เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ ฯ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาในงานวิชาการ  

ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ
 

รองศาสตราจารย์สุวรรณี 

บรรณาธิการบริหาร 

1. รองศาสตราจารย์ขนบพันธุ 
2. อาจารย์ดร.ประพันธ์  

  เดชวรชัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

เอ่ียมโอภาส 

วงศ์บางโพ    
 

ประจ ากองบรรณาธิการ 

1. ศาสตราจารย์ดร.ปิยะฉัตร  จารุธีรศานต ์

2. รองศาสตราจารย์ดร.แก้วตา  ผู้พัฒนพงศ ์

3. รองศาสตราจารย์ดร.สมพล  ทุ่งหว้า 

4. รองศาสตราจารย์ดร.ธัญปวีณ์  รัตน์พงศ์พร 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภีรภัทร  ภักคีรี 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วงศ์ธีรา  สุวรรณิน 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประยงค์  มีใจซื่อ 

8. อาจารย์ดร.นรพล   จินันท์เดช 

9. อาจารย์ดร.นลิน    ตั้งพาณิชย์ 

10. อาจารย์ดร.อุษา   บุญถือ     



 

 

การเผยแพร่ 

http://www.ba.ru.ac.th 

ส่งบทความตีพิมพ์ได้ที่ 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240 
โทร. 02-310-8226-7,02-310-8210 

ประจ ากองจัดการ 
     1. นางสาวสายฝน        จันทร์ละมูล 

     2. นางสาวพิชญ์สินีทร        กฤษณะเศรณี 

     3. นางสาวจิราภรณ ์        เศิกศิร ิ

     4. นายจตุพร        วัฒนดิลก 
     5. นางสาวปิยะมาศ        สื่อสวัสดวณิชย ์

เหรัญญิก  

     1. นางมยุริ        ภูมไพบูลย์ 
     2. นายวัจกร        คงวัฒนากุล 

นโยบายการพิมพ์  
วารสารรายปี ออกปีละ 1 ครั้ง 
 

http://www.ba.ru.ac.th/


 

รายนามผูท้รงคุณวฒิุภายในมหาวทิยาลยัรามค าแหง 

1. รองศาสตราจารยด์ร.แกว้ตา  ผูพ้ฒันพงศ ์

2. รองศาสตราจารยด์ร.ธญัปวีณ์  รัตนพ์งศพ์ร 

3. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.ประยงค ์  มีใจซ่ือ 

4. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.ภีรภทัร  ภกัคีรี 

5. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.วงศธี์รา  สุวรรณิน 

6. อาจารยด์ร.เมธาวี    อนิวรรตนพงศ ์

7. อาจารยด์ร.เกวลิน    เศรษฐกร 

8. อาจารยด์ร.นลิน    ตั้งพาณิชย ์

9. อาจารยด์ร.นีลนารา   วงษเ์กิด 

10. อาจารยด์ร.ปรเมษฐ ์   บุญน าสิริกิจ 

11. อาจารยด์ร.ประพนัธ์   วงศบ์างโพ 

12. อาจารยด์ร.พรมนสั   สิริธรังศร 

13. อาจารย ์ดร.ศุภสิทธ์ิ   จารุพฒันหิ์รัญ 

14. อาจารยด์ร.สนิทนุช   นิยมศิลป์ 

15. อาจารยด์ร.สินาท    นาควชัระ 

16. อาจารยด์ร.สุรเชษฐ ์   โซวเกียรติรุ่ง 

17. อาจารยด์ร.อุษา    บุญถือ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายนามผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 

1. รองศาสตราจารยพ์.ต.ท. หญิง ดร.คิริวรรณ  อนนัตโ์ท 

2. รองศาสตราจารยด์ร.ประสพชยั   พสุนนท ์

3. รองศาสตราจารยด์ร.ธนินทรั์ฐ    รัตนพงศภิ์ญโญ 

4. รองศาสตราจารยด์ร.กลา้หาญ    ณ น่าน 

5. รองศาสตราจารยด์ร.ธีระวฒัท ์    จนัทึก 

6. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.สุรมงคล   น่ิมจิตร 

7. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.สิริชยั   ดีเลิศ 

8. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.มนสัสินี   บุญมีศรสง่า 

9. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.โชคชยั   สุเวชวฒันกลู 

10. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.กิตติพงษ ์  โสภณธรรมภาณ 

11. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.กนกวรรณ  จนัทร์เจริญชยั 

12. ดร.อริญชย ์     ณ ระนอง 

13. ดร.สุภาพร     เพ่งพิศ 

14. ดร.สรร     พวัจนัทร์ 

15. ดร.วิลาสินี     วงศแ์กว้ 

16. ดร.รุ่งอรุณ     กระแสสินธุ 

17. ดร.ประสิทธิชยั    นรากรณ์ 

18. ดร.ธรรมรัตน ์    ธรรมยาฤทธ 

19. ดร.ฐิติ'นนัท ์     วารวนิช 

20. ดร.ชิษณุพงศ ์    คิริโชตินิศากร 

21. ดร.เฉลิมเกียรติ    เฟืองแกว้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

1-12 

13-25 

26-41 

42-52 

หนา้ 

 
สารบัญ 

 
เรื่อง        
 
1.  ปัจจัยทางการตลาดและความส าเร็จของสโมสรบุริรัมย์ยูไนเด็ด    
    ในมุมมองของผู้ชม 
    ชวิศา เกษมสุข 
 
2.  การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการรับรู้คุณภาพการบริการ  
    ทีส่่งผลต่อความพึงพอใจการใช้บริการแกร็บแท็กซี่ 
    ภัทราภรณ์   งามข า  
    สมบูรณ์  ศรอีนุรักษ์วงศ์  
    ลักษณะ กิตตถาวร 
 
3.  คุณลักษณะของอพาร์ทฌ้นท์ที่มีผลต่อความตั้งใจเลือกเช่าอพาร์ท     
     เม้นท ์ ส าหรับนักศึกษากรณีศึกษามหาวิทยาลัย ศิลปากร วิทยาเขต  
     พระราชวังสนามจันทร    จังหวันครปฐม 
     วชัรากรณ์ชีวโศภิษฐ ประภัสสร วิเศษประภา 
     เอกพจน์  เตชะเพ่ีมผล 
 

          4   อิทธิพลของสถานการณ์กับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในธุรกิจค้ปลีก  
     สมจิตร ลว้นจ าเริญ 
 

          5   การตรวจบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  53-64   
               ณ จุดจ าหน่ายในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

     ฃนบพันธุ เอี่ยมโอภาส  
     กิจจา ฉลาดพจนพร  
     สุจรรยา  ฉลาดพจนพร  
     ประภา วิศาลกิจ  
     กุสุมา เวชบูล 
 
6.   รูปแบบการเรียนการสอน เฟรนช์ฮอร์นในหัวข้อ บันไดเสียงเมเจอร์               65-77 
      โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ของกานเย : กรณีศึกษา 
      นนทกร  มีแสง 
 

          7    การน านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้การบริหารจัดการองค์กรและธุรกิจ 78-91 
      โรจนศักดิ แสงธศิริวิไล 
 

           8    เครือข่ายกับการส่งออกของธุรกิจขนาดย่อม 92-105  
                 กัญญา คิริสกลุ 



 

121-136 

สารบัญ (ต่อ) 
เรื่อง หน้า 

 
           9    การก้าวสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ด้วยการจัดการความรู้ 106-120  
                 สุกัญญา หอมหวาน 

      ปียะนุช เงินชูศรี  
      ฐิติรัตน์ มีเพ่ีมพูนศรี 
 

          10  การพัฒนาองค์การที่ยั่งยืนด้วย KM 
     สุกัญญา หอมหวาน  
     ปียะนุช เงินชูศรี  
     ฐิติรัตน์มีเพ่ีมพูนศรี 
 

          11  FLEXIBLE WORK ARRANGEMENTS AND ORGANIZATIONAL 137-150 
      CHARACTERISTICS: CURRENT CONDITIONS, SATISFACTION, 
       AND FUTURE PREFERENCES  
       Snitnuth Niyomsin  
       Sinart Narkwachara  
       Kannikar Chakesaengrat  
       Walit Taweesith 
      Teerapong Pinjisakikoo 
 

.          12  แนวทางการส่งเสริมบุคลากรเจนเนอเรชั่นวาย      151-162 
      ด้านความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานโรงแรมระดับ 4 ดาว  จังหวัดภูเก็ต 
      จุริรัตน์ ว่องปลูกศิลปื 
 

  13  แนวทางส าหรับผู้ประกอบการเพ่ือการท่องเที่ยวสีเขียว     163-177 
                 จุฑาทิพย์ เดชยางกูร 

 
          14  แนวทางการพัฒนาตลาดสดส่ความยั่งยืน      178-194 
                กรณีศึกษา : ตลาดสดเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
                ทัศนีย์  สิราริยกลุ  
                อธิเดช อินทรัมพรรย์  
                พรมนัส  สิริธรังศร  
                แก้วกัญญา ตั้งสุวรรณรังสี  
                จรพีร ศรทอง  
                ศรัญญา เนียมฉาย  
                อัจฉรา อุนรัตน์  
                สิรภพ วงศ์ลกัส 

 
       

   



 

สารบัญ (ต่อ) 
 เรื่อง          หน้า 
 
           15    กลยุทธ์การตลาดสินค้าเชิงวัฒนธรรมที่มีผลต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  195-206 
                   วัชราภรณ์  ฃายม  
                   ขจรจิตร์ ธนะสาร  
                   อัครวุฒิ สื่อประสาร  
                   สรวงภรณ์  สจัภาพพิชิต 
 
           16   องค์กรธุรกิจในศตวรรษที่ 21 กับการปรับตัวในยุคเศรษฐกิจไร้แรงเสียดทาน 207-217 
                  ภีรภัทร ภักคีร ี 
                  อุษา บุญถือ  
                  ประภา วิศาลกิจ  
                  สุจรรยา ฉลาดพจนพร  
                  กุสุมา เวชชบลู 
 
           17   รูปแบบและผู้มีส่วนได้เสียของโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม  218-232 
                  ที่ปรากฏในเว็บไซต์ทางการของธนาคารในประเทศไทย 
                  นลิน ตั้งพานิชย์  
                  ฃนบพันธุ เอี่ยมโอภาส  
                  สุจรรยา ฉลาดพจนพร  
                  ประภา วิศาลกิจ 
                  กุสุมา เวชชบลู



 

 


