การประชุมวิชาการระดับชาติดา้ นบริ หารธุรกิจและสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ องค์ความรู ้จากผลงานวิชาการหรื อผลงานวิจยั ของคณาจารย์ นักวิจยั นักวิชาการ
นักศึกษา บุคคลทัว่ ไป
2. เพื่อนาความรู ้ที่ได้รับจากการเข้าร่ วมโครงการฯ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาในงานวิชาการต่อไป
ที่ปรึ กษากองบรรณาธิการ
คณบดีคณะบริ หารธุ รกิจ
บรรณาธิการบริ หาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั
ผูอ้ านวยการบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ
ประจากองบรรณาธิการ
1. รองศาสตราจารย์ ชฎาพร

ฑีฆาอุตมากร

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ ยะฉัตร

จารุ ธีรศานต์

3. รองศาสตราจารย์ สมจิตร

ล้วนจาเริ ญ

4. รองศาสตราจารย์ ขนบพันธุ์

เอี่ยมโอภาส

5. รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญปวีณ์

รัตนพงศ์พร

6. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์

มีใจซื่อ

7. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา

ธรรมจริ ยาวัฒน์

8. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วงศ์ธีรา

สุ วรรณิ น

9. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ทัศนีย ์

สิ ราริ ยกุล

10. อาจารย์ ดร.ศุภสิ ทธิ์

จารุ พฒั น์หิรัญ

11. อาจารย์ ดร.นรพล

จินนั ท์เดช

12. อาจารย์ ดร.พรมนัส

สิ ริธรังศรี

13. อาจารย์ ดร.นีลนารา

วงษ์เกิด

14. อาจารย์ ดร. สุ รเชษฐ์

โซวเกียรติรุ่ง

15. อาจารย์ ดร. สนิทนุช

นิยมศิลป์

16. อาจารย์เจษฎา

อธิพงศ์วณิ ช

17. อาจารย์ปุณณะ

คงสว่าง

18. อาจารย์กิจจา

ฉลาดพจนพร

19. อาจารย์แก้วกัญญา

ตั้งสุ วรรณรังษี

20. อาจารย์ทิพชญา

พึ่งชาญชัยกุล

ประจากองจัดการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ทัศนีย ์

สิ ราริ ยกุล

เหรัญญิก
นางวิภา คงสพสิ น
นโยบายการพิมพ์
วารสารรายปี ออกปี ละ 1 ครั้ง
การเผยแพร่
http://www.ba.ru.ac.th
ส่ งบทความตีพิมพ์ได้ที่
คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพ 10240
โทร. 02-310-8226-7 , 02-310-8210

ผู้ทรงคุณวุฒิพจิ ารณาบทความ
รายนามผูท้ รงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยรามคาแหง
1. รองศาสตราจารย์ ดร. สุ รเสกข์

พงษ์หาญยุทธ

2. รองศาสตราจารย์ ดร. ปิ ยะฉัตร

จารุ ธีรศานต์

3. รองศาสตราจารย์ ดร. ธัญปวีณ์

รัตนพงศ์พร

4. รองศาสตราจารย์ สมจิตร

ล้วนจาเริ ญ

5. รองศาสตราจารย์ ธีระเดช

ริ้ วมงคล

6. รองศาสตราจารย์ชฎาพร

ฑีฆาอุตมากร

7. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา

ธรรมจริ ยาวัฒน์

8. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. วงศ์ธีรา

สุ วรรณิ น

9. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ทัศนีย ์

สิ ราริ ยกุล

10. อาจารย์ ดร.นรพล

จินนั ท์เดช

11. อาจารย์ ดร. ศุภสิ ทธิ์

จารุ พฒั น์หิรัญ

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยรามคาแหง
1. รองศาสตราจารย์ ดร. เรื อโททวีศกั ดิ์ รู ปสิ งห์
2. รองศาสตราจารย์ ดร. เชาว์

โรจนแสง

3. รองศาสตราจารย์สุขจิตต์

ณ นคร

4. รองศาสตราจารย์ อรุ ณี

นริ นทรกุล ณ อยุธยา

5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุ ษ

คงรุ่ งโชค

6. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรณ

แสงสุ วรรณ

7. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. สมยศ

อวเกียรติ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ครั้งที่ ๑

ห้องกรุงไทย ชั้น ๓

วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
ณ ห้องกรุงไทย ชั้น ๓ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
รายชื่อผู้นาเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation)
ผู้ทรงคุณวุฒิ : อาจารย์ ดร.นรพล จินันท์เดช และ ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด
ผู้ดาเนินรายการ : อาจารย์ ดร.เมธาวี อนิวรรตนพงษ์
ลาดับ
ชื่อเรื่อง
1 CLUSTER’S GROWTH AND ENERGY DEMAND SIMULATION
MODEL : A SPILLOVER CASE STUDY FROM CLUSTER
DYNAMIC
2 THE IMPACT OF DEMAND MANAGEMENT CAPABILITIES
AND SUPPLY MANAGEMENT CAPABILITIES ON LOGISTICS
INTEGRATION: A LITERATURE REVIEW AND CONCEPTUAL
MODEL DEVELOPMENT
3 การจัดการซากขวดพลาสติกเพื่อลดปริ มาณขยะทิ้งรวม
4
5

6

การจัดการภาพลักษณ์ดา้ นการตลาดของโครงการหนึ่งตาบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์
การพัฒนาองค์การด้วยจริ ยธรรม เพื่อสร้างทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพ
ความคิดสร้างสรรค์เชิงบวกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมเพื่อ
พัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ “เศรษฐกิจที่ขบั เคลื่อนด้วย
นวัตกรรม” เพื่อการเจริ ญเติบโตที่ยงั่ ยืนในภูมิภาคอาเซียน
การยอมรับการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ของ
ผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท

ผู้จดั ทา
Surapong Soponkij

สังกัด/หน่ วยงาน
Rattanakosin College for Sustainable Energy Environment, Rajamangala
University of Technology Rattanakosin, Salaya, Phuttamonthon, Nakorn
Pathom 73170, Thailand tokenn@hotmail.com
Faculty of Business Administration, Rajamangala University of
Technology Thanyaburi,
T.Klong Hok, Thanyaburi Pathum Thani 12110

เวลา
10.15-10.30 น.

คุณศิรภัทร เบญจวารี

ผูก้ ่อตั้ง โครงการ RETURN SOLUTION และ บริ ษทั รี ฟัน จากัด

10.45-11.00 น.

รศ.ดร. ปิ ยะฉัตร จารุ ธีรศานต์
อ.ดร.ปริ ญญาภรณ์ แสงสุข
ผศ.ดร. มัลลิกา ธรรมจริ ยาวัฒน์
อ.ศาวิตรี ธนกิจเจริ ญพัฒน์

อาจารย์ประจาคณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัย รามคาแหง
อาจารย์ประจาคณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
อาจารย์ประจา คณะบริ หารธุรกิจมหาวิทยาลัยรามคาแหง อาจารย์ประจา
คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

11.00-11.15 น.

อ.วิจิตร จารุ โณประถัมภ์

อาจารย์ประจา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

11.30-11.45 น.

Narongchai Kitrangsikul
Chanongkorn Kuntonbutr

10.30-10.45 น.

11.15-11.30 น.

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ครั้งที่ ๑

ห้องกรุงไทย ชั้น ๓

วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
ณ ห้องกรุงไทย ชั้น ๓ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
รายชื่อผู้นาเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation)
ผู้ทรงคุณวุฒิ : อาจารย์ ดร.นรพล จินันท์เดช และ ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด
ผู้ดาเนินรายการ : อาจารย์ ดร.เมธาวี อนิวรรตนพงษ์
ลาดับ
ชื่อเรื่อง
ผู้จดั ทา
7 ความสอดคล้องของบุคลากร งาน ความพึงพอใจในงาน และพฤติกรรม นายแพทย์วทิ ูร จิตตาณิ ชย์
การเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การพยาบาลวิชาชีพ
อ.ดร.สนิทนุช นิยมศิลป์
8 ผลกระทบจากคลังข้อมูลสู่ความสามารถในการแข่งขันผ่านธุรกิจ
ผศ.ดร.ณัทณรงค์ จัตุรัส
อัจฉริ ยะ
ผศ.มาลี จัตุรัส
คุณจิรสิ น กิตานุวฒั น์
9 องค์การสาเร็ จได้ดว้ ยความร่ วมมือของบุคลากร
รศ.นิฤมล มณี สว่างวงศ์

สังกัด/หน่ วยงาน
แพทย์ประจาคลินิก (คลินิกหมอวิทูร)
แพทย์ที่ปรึ กษาทางโรคผิวหนัง โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา
อาจารย์ประจาคณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
อาจารย์ประจาคณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี
อาจารย์ประจาคณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี
ผูว้ จิ ยั ร่ วม
อาจารย์ประจาคณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

เวลา
11.45-12.00 น.

12.00-12.15 น.

12.15-12.30 น.

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ครั้งที่ ๑

ห้องบรรยาย ๑-๒ ชั้น ๓

วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
ณ ห้องบรรยาย ๑–๒ ชั้น ๓ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
รายชื่อผู้นาเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation)
ผู้ทรงคุณวุฒิ : รองศาสตราจารย์สุขจิตต์ ณ นคร และ รองศาสตราจารย์อรุณี นรินทรกุล ณ อยุธยา
ผู้ดาเนินรายการ : อาจารย์ทิพชญา พึ่งชาญชัยกุล
ลาดับ
ชื่อเรื่อง
ผู้จดั ทา
1 การวิเคราะห์ประสิ ทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกรมบัญชีกลาง คุณน้ าเพชร วงษ์ประทีป
2
3
4
5
6
7

ความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณกับคุณภาพการสอบบัญชีของ
ผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรในประเทศไทย
ธุรกรรมการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
แนวคิดการจัดการบริ หารต้นทุนอาหารในธุรกิจภัตตาคารเพื่อเข้าสู่ยคุ
ไทยแลนด์ 4.0
ความเครี ยดของคนไทย
ชีวติ ที่ผา่ นมาของหมอคนหนึ่ง
สหกรณ์ (กรุ งเทพ) ได้หรื อเสี ย สมาชิกเสี ยหรื อได้ จากการให้เช่าที่ดิน

อ.จันทร์ลอย เลขทิพย์
อ.นวพร ขูเ้ ปี้ ยเต้ง
คุณวสันต์ จันทร์สจั จา
อ.ธีรกัญญา ตั้งสุวรรณรังษี
ดร.รักเกียรติ จาริ ก
นายแพทย์สวิง ปั นจัยสี ห์
รศ.ชฏาพร ฑีฆาอุตมากร

สังกัด/หน่ วยงาน
นักบัญชีชานาญการ กองตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม 6 พญาไท กรุ งเทพฯ 10400
อาจารย์ประจา หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
อาจารย์ประจา หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ผูอ้ านวยการ บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง
อาจารย์ประจาภาควิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
อาจารย์บณ
ั ฑิตพิเศษ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประสาทศัลยแพทย์ โรงพยาบาลบางโพ กรุ งเทพมหานคร
อาจารย์ประจาคณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

เวลา
10.15-10.30 น.
10.30-10.45 น.
10.45-11.00 น.
11.00-11.15 น.
11.15-11.30 น.
11.30-11.45 น.
11.45-12.00 น.

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ครั้งที่ ๑
วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐

ห้องอติชาตการ ชั้น ๓

ณ ห้องอติชาตการ ชั้น ๓ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
รายชื่อผู้นาเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation)
ผู้ทรงคุณวุฒิ : รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเสกข์ พงษ์หาญยุทธ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุษ คงรุ่งโชค
ผู้ดาเนินรายการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงศ์ธีรา สุวรรณิน
ลาดับ
ชื่อเรื่อง
1 MARKETING HISTORY OF BEERS

2
3
4
5

6

ผู้จดั ทา
Dr. Sinee Sankrusme

THE SIGNIFICANCE OF DIFFERENT DIMENSIONS OF SERVICE M. Lawkobkit
FAIRNESS ON SATISFACTION IN CLOUD SERVICE
R. Larpsiri
การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับธุรกิจค้าปลีกขนาดย่อม
รศ.สมจิตร ล้วนจาเริ ญ
คุณภาพการบริ การและความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดภูเก็ต
กรณี ศึกษา สิ เหร่ คาร์แคร์ ภูเก็ต
ปั จจัยที่มีผลต่อความภักดีของผูใ้ ช้สมาร์ทโฟน ในเขตกรุ งเทพมหานคร

คุณอรุ ณพร อุตสาหะ
อ.ดร.ประพันธ์ วงศ์บางโพ
อ.ประภัสสร วิเศษประภา
คุณภูวนาท บางพาน

คุณชลีพร ต้นสักตระกูล
พฤติกรรมการซื้อสิ นค้าจากตลาดออนไลน์ผา่ นโมบายแอพพลิเคชัน่ ของ อ.สนทรี ยา โสภารัตน์
ประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
อ.ตวงทอง ลาภเจริ ญทรัพย์
อ.ปทิตตา โอภาสพงษ์

สังกัด/หน่ วยงาน
Associate Professor Dr., Department of International Business, Faculty of
Business Administration, Ramkhamhaeng University, Huamark, Bangkok
10240, Thailand, Email: sinee2017@gmail.com
Faculty of Business Administration, Sripatum University, Bangkok,
Thailand
อาจารย์ประจาคณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

เวลา
10.15-10.30 น.

นักศึกษาหลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
อาจารย์ประจาคณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
อาจารย์พิเศษ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
กรรมการบริ หารบริ ษทั และ Chief Operation Officer ,บริ ษทั แฟมมิลี่
อะมิวส์เม้นท์ จากัด
Assistant General Manager-Merchandising, บริ ษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
อาจารย์ประจาคณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
อาจารย์ประจาคณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
อาจารย์ประจาคณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

11.00-11.15 น.

10.30-10.45 น.
10.45-11.00 น.

11.15-11.30 น.

11.30-11.45 น.

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ครั้งที่ ๑
วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐

ห้องอติชาตการ ชั้น ๓

ณ ห้องอติชาตการ ชั้น ๓ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
รายชื่อผู้นาเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation)
ผู้ทรงคุณวุฒิ : รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเสกข์ พงษ์หาญยุทธ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุษ คงรุ่งโชค
ผู้ดาเนินรายการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงศ์ธีรา สุวรรณิน
ลาดับ
ชื่อเรื่อง
7 อิทธิพลของการใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปั จจัยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการที่มีต่อ
ความสาเร็ จทางการตลาดของสิ นค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
ระดับ 5 ดาว ในประเทศไทย

ผู้จดั ทา
อ.ดร.สุชาติ จรประดิษฐ์
ผศ.ดร.อดิลล่า พงศ์ยหี่ ล้า

สังกัด/หน่ วยงาน
อาจารย์ประจาหลักสูตรบริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
อาจารย์ประจาหลักสูตรบริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

เวลา
11.45-12.00 น.

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ครั้งที่ ๑

ห้องบรรยาย ๓ ชั้น

วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐

๓

ณ ห้องบรรยาย ๓ ชั้น ๓ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
รายชื่อผู้นาเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation)
ผู้ทรงคุณวุฒิ : ดร.เบญจพนธ์ มีเงิน และ อาจารย์สอนชัย สิราริยกุล
ผู้ดาเนินรายการ : อาจารย์แก้วกัญญา ตั้งสุวรรณรังษี
ลาดับ
ชื่อเรื่อง
1 การจัดการธุรกิจเซอร์วสิ อพาร์ทเม้นท์(กรณี ศึกษาเซอร์วสิ อพาร์ทเมนท์
สาหรับคนต่างชาติชาวญี่ปุ่นในประเทศไทย)
2 ความคาดหวังของผูป้ ระกอบการในการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่
เพื่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

3
4
5
6

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยและผูป้ ระกอบการขนส่ง
ทางถนนภายใต้การเป็ นสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ความสาคัญของการประเมินประสิ ทธิภาพโลจิสติกส์กบั ผูป้ ระกอบการ
ไทยในยุค 4.0
ธุรกิจการบิน
ปั ญหาด้านการตลาดและด้านโลจิสติกส์ของผูผ้ ลิตสิ นค้าหัตถ
อุตสาหกรรมในจังหวัดเชียงใหม่

ผู้จดั ทา
รศ. วิเชียร เลิศโภคานนท์
อ.แก้วกัญญา ตั้งสุวรรณรังษี
คุณสายฝน จันทร์ละมูล
คุณเต็มสุดา เต็มสังข์
คุณอังศุมาลิน อินปลอด
อ.วีระศักดิ์ ศิริกลุ
อ.สาราญ ชัยเสนา
อ.คึกฤทธิ์ ฤทธิไชย
รศ.ดร.ธัญปวีณ์ รัตน์พงศ์พร
อ.ปทิตตา โอภาสพงษ์

สังกัด/หน่ วยงาน
อดีตอาจารย์ประจา สาขาวิทยาการการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาจารย์ประจาคณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
นักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
นักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
นักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
อาจารย์บณ
ั ฑิตพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

เวลา
10.15-10.30 น.

กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั ทีพเี อส คอนซัลแทนท์ จากัด
อาจารย์พิเศษภาคอุตสาหกรรมบริ การมหาวิทยาลัยรามคาแหง
บริ ษทั สายการบินลาว
อาจารย์พิเศษ ภาควิชาอุสาหกรรมการบริ การ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
อาจารย์ประจาคณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
อาจารย์ประจาคณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

11.00-11.15 น.

10.30-10.45 น.

10.45-11.00 น.

11.15-11.30 น.
11.30-11.45 น.

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ครั้งที่ ๑
วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐

ห้องบรรยาย ๓ ชั้น

ณ ห้องบรรยาย ๓ ชั้น ๓ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

๓

รายชื่อผู้นาเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation)
ผู้ทรงคุณวุฒิ : ดร.เบญจพนธ์ มีเงิน และ อาจารย์สอนชัย สิราริยกุล
ผู้ดาเนินรายการ : อาจารย์แก้วกัญญา ตั้งสุวรรณรังษี
ลาดับ
ชื่อเรื่อง
7 ยุทธศาสตร์คลัสเตอร์ นาอุตสาหกรรมไทยสู่เวทีโลก
8 โลจิสติกส์ขนส่งมวลชนกับการออกแบบเพื่อทุกคน

9

โลจิสติกส์ยอ้ นกลับ : ถึงเวลาที่สินค้ากลับบ้าน

ผู้จดั ทา
คุณสุวทิ ย์ ธรณิ นทร์พานิช
อ.พินิจ กิจประชา
อ.ดร.ปี เตอร์ แมรี่ กาน ลีอองหุย
ผศ.มนตรี จังธนสมบัติ
อ.สมฉวี ศิริโสภณา

สังกัด/หน่ วยงาน
รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
อาจารย์พิเศษ ภาควิชาอุตสาหกรรมการบริ การ คณะบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
อาจารย์บณ
ั ฑิตพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
อาจารย์ประจาคณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
อาจารย์ประจาคณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

เวลา
11.45-12.00 น.
12.00-12.15 น.

12.15-12.30 น.

สารบัญ
หน้ า
การจัดการซากขวดพลาสติกเพือ่ ลดปริมาณขยะทิง้ รวม
ศิรภัทร เบญจวารี ………………………………………………………………….
การจัดการธุรกิจเซอร์ วสิ อพาร์ ทเม้ นท์ กรณีศึกษา: เซอร์ วิสอพาร์ ทเมนท์สาหรับคนต่ างชาติชาว
ญีป่ ุ่ นในประเทศไทย
วิเชียร เลิศโภคานนท์………………………………………….………………………
การจัดการภาพลักษณ์ด้านการตลาดของโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ปิ ยะฉัตร จารุ ธีรศานต์ , ปริ ญญาภรณ์ แสงสุ ข ……………………………………….
การประยุกต์ ใช้ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับธุรกิจค้ าปลีกขนาดย่ อม
สมจิตร ล้วนจาเริ ญ……………………………………………………………………
การยอมรับการใช้ เครือข่ ายสั งคมออนไลน์ (Social Network) ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง
ชัยนาท
วิจิตร จารุ โณประถัมภ์………………………………………………………………...
ความคาดหวังของผู้ประกอบการในการจ้ างงานบัณฑิตจบใหม่ เพือ่ การเข้ าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
แก้วกัญญา ตั้งสุ วรรณรังสี , สายฝน จันทร์ ละมูล ,เต็มสุ ดา เต็มสังข์
อังศุมาลิน อินปลอด…………………………………………………………………..
ความเครียดของคนไทย
รักเกียรติ จาริ ก……………………………………………………………………….
ความสอดคล้ องของบุคลากรและงาน ความพึงพอใจในงาน และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กทีด่ ีของ
องค์ การพยาบาลวิชาชีพ
วิทูร จิตตาณิ ชย์, สนิทนุช นิยมศิลป์ …………………………………………………
ความสั มพันธ์ ระหว่ างจรรยาบรรณกับคุณภาพการสอบบัญชี ของผู้สอบบัญชี ภาษีอากรในประเทศ
ไทย
จันทร์ลอย เลขทิพย์, นวพร ขูเ้ ปี้ ยเต้ง…………………………………………………
ความสาคัญของการประเมินประสิ ทธิภาพโลจิสติกส์ กบั ผู้ประกอบการไทยในยุค 4.0
สาราญ ชัยเสนา………………………………………………………………………
คุณภาพการบริการและความพึงพอใจของผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ต กรณีศึกษา สิ เหร่ คาร์ แคร์ ภูเก็ต
อรุ ณพร อุตสาหะ, ประพันธ์ วงศ์บางโพ……………………………………………

1

8
19
33

39

51
63

75

85
96
104

สารบัญ
หน้ า
ชีวติ ทีผ่ ่านมาของหมอคนหนึ่ง
สวิง ปันจัยสี ห์………………………………….....………………………………….
ธุรกิจการบิน
คึกฤทธิ์ ฤทธิไชย…………………………………………………………..…………
แนวคิดการจัดการบริ หารต้ นทุนอาหารในธุรกิจภัตตาคารเพือ่ เข้ าสู่ ยุคไทยแลนด์ 4.0
ธี รกัญญา ตั้งสุ วรรณรังษี ……………………………………………………………..
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อความภักดีของผู้ใช้ สมาร์ ทโฟนในเขตกรุ งเทพมหานคร
ประภัสสร วิเศษประภา, ภูวนาท บางพาน, ชลีพร ต้นสักตระกูล…………………...
ปัญหาด้ านการตลาดและด้ านโลจิสติกส์ ของผู้ผลิตสิ นค้ าหัตถอุตสาหกรรมในจังหวัดเชี ยงใหม่
ธัญปวีณ์ รัตน์พงศ์พร, ปทิตตา โอภาสพงษ์………………..…………..…………….
ผลกระทบจากคลังข้ อมูลสู่ ความสามารถในการแข่ งขันผ่ านธุรกิจอัจฉริยะ
ณัทณรงค์ จตุรัส, มาลี จตุรัส, จิรสิ น กิตานุวฒั น์………………....…………………..
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