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สาส์นจากคณบดคีณะบริหารธุรกจิ 

  

การประชุมวิชาการระดบัชาติ เพื่อนําเสนอผลงานวิจยั

ดา้นบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ คร้ังท่ี ๒ ประจาํปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

น้ี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาํแหง จดัข้ึนโดยได้รับ

ความร่วมมือจากสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย และคณะ

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเอเซียอาคเนย ์ร่วมเป็นเจา้ภาพร่วม มี

วตัถุประสงค์เพื่อพฒันาศกัยภาพของบุคลากร และเผยแพร่องค์

ความรู้จากผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ 

นกัศึกษา และบุคคลทัว่ไป  การจดังานคร้ังน้ีมีผูน้าํเสนอบทความ

วิจัยและบทความวิชาการ รวม ๔๖ บทความ นับว่ามีความ

หลากหลายท่ีน่าสนใจมาก โดยเป็นผูน้าํเสนอจากภายนอก จาํนวน 

28 บทความ  จากบุคลากรและนกัศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ มากกวา่  ๑๒ แห่ง  ไดแ้ก่ สถาบนับณัฑิตพฒั

นบริหารศาตร์  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา  มหาวิทยาลยัศิลปากร  มหาวิทยาลยัราชภฎั

สวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภฎัจนัทรเกษม  มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช  มหาวิทยาลัยราชภฎั

นครปฐม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย  ตลอดจนบริษทัเอกชน และ 

นกัวิชาการอิสระ  สําหรับบุคลากรและนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ไดน้าํเสนอบทความจาํนวน       

18 บทความ ในหลายสาขาของสังคมศาสตร์ อาทิ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์  ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา และ 

ส่ือสารมวลชน  ผลงานทั้งหมดไดรั้บการประเมินคุณภาพจากผูท้รงคุณวฒิุตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังานการ

อุดมศึกษาแห่งชาติทุกประการ  

 คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ในฐานะเจา้ภาพหลกั ขอขอบคุณท่านเจา้ภาพร่วม ท่าน

วิทยากร ท่านผูท้รงคุณวุฒิท่ีประเมินคุณภาพบทความทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนผูน้าํเสนอบทความ

ทุกท่าน ท่ีต่างมีส่วนร่วมในการสร้างสรรคง์านวชิาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมอยา่งกวา้งขวาง 

 

 

   รองศาสตราจารยสุ์วรรณี   เดชวรชยั 

                                                                                                           คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

 



 

 

วตัถุประสงค ์

1. เพื่อพฒันาศกัยภาพบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ (สายวชิาการ)  

2. เพื่อเผยแพร่องคค์วามรู้จากผลงานวชิาการของคณาจารย ์นกัวจิยั นกัวชิาการ นกัศึกษา และบุคคล

ทัว่ไป 

3. เพื่อนาํความรู้ท่ีไดรั้บจาดดารเขา้ร่วมโครงการฯ ไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาในงานวชิาการ 

ท่ีปรึกษากองบรรณาธิการ 

 1.  รองศาสตราจารยน์พคุณ  คุณาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 

              2.  รองศาสตราจารยสุ์วรรณี         เดชวรชยั คณบดีคณะบริหารธุรกิจ    

บรรณาธิการบริหาร 

  1.  รองศาสตราจารยข์นบพนัธ์ุ  เอ่ียมโอภาส     

2.  อาจารย ์ดร.ประพนัธ์               วงศบ์างโพ 

ประจาํกองบรรณาธิการ 

1.  ศาสตราจารย ์ ดร.ปิยะฉตัร   จารุธีรศานต ์

2. รองศาสตราจารย ์ ดร.แกว้ตา  ผูพ้ฒันพงศ ์

3. รองศาสตราจารย ์ ดร.สมพล  ทุ่งหวา้ 

4. รองศาสตราจารย ์ ดร.ธญัปวีณ์  รัตน์พงศพ์ร 

5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.ภีรภทัร ภกัคีรี 

6. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. วงศธี์รา    สุวรรณิน 

7. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุเทพ  บูรณะคุณาภรณ์ 

8.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประยงค ์ มีใจซ่ือ    

9.   อาจารย ์ ดร.นลิน   ตั้งพานิชย ์

10. อาจารย ์ดร.อุษา   บุญถือ 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ ดา้นบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง คร้ังท่ี 2 ประจาํปี พ.ศ.2561 

 



 

11. อาจารย ์ดร.นีลนารา   วงษเ์กิด 

12. อาจารย ์ดร.ปรเมษฐ์   บุญนาํศิริกิจ 

13. อาจารย ์ดร.เกวลิน   เศรษฐกร 

14. อาจารย ์ดร.รุ่งศิริ   เขม้ตระกูล 

15. อาจารย ์ดร.สุรเชษฐ์   โซวเกียรติรุ่ง 

16. อาจารย ์ดร.ประพนัธ์   วงศบ์างโพ 

17. อาจารย ์ดร.เมธาว ี   อนิวรรตนพงศ ์

18. อาจารย ์ดร.ศุภสิทธ์ิ   จารุพฒัน์หิรัญ 

19. อาจารย ์ดร.สนิทนุช   นิยมศิลป์ 

20. อาจารย ์ดร.พรมนสั   สิริธรังศรี 

ประจาํกองจดัการ 

1.  นางสายฝน    จนัทร์ละมูล 

2.  นางสาวพิชญสิ์นีทร   กฤษณะเศรณี 

3.  นางสาวกนิษฐา   สวสัด์ิเจริญศรี 

4.  นางสาวจิราภรณ์   เศิกศิริ 

เหรัญญิก 

1.  นางมยรีุ    ภูไพบูลย ์

2.  นายวจักร    คงวฒันากุล 

นโยบายการพิมพ ์

วารสารรายปี  ออกปีละ 1 คร้ัง 

การเผยแพร่ 

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

ส่งบทความตีพิมพไ์ดท่ี้ 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ถนนรามคาํแหง  แขวงหวัหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพ 10240  

โทร. 02-310-8226-7 , 02-310-8210 

 



 

ผู้ทรงคุณวุฒิพจิารณาบทความ 

 รายนามผูท้รงคุณวฒิุภายในมหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

1.  ศาสตราจารย ์ ดร.ปิยะฉตัร   จารุธีรศานต ์

2. รองศาสตราจารย ์ ดร.แกว้ตา  ผูพ้ฒันพงศ ์

3. รองศาสตราจารย ์ ดร.สมพล  ทุ่งหวา้ 

4. รองศาสตราจารย ์ ดร.ธญัปวณ์ี  รัตน์พงศพ์ร 

5.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.ภีรภทัร  ภกัคีรี 

6.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. วงศธี์รา    สุวรรณิน 

7.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุเทพ  บูรณะคุณาภรณ์ 

8.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประยงค ์ มีใจซ่ือ    

9.   อาจารย ์ ดร.นลิน   ตั้งพานิชย ์

10. อาจารย ์ดร.อุษา   บุญถือ 

11. อาจารย ์ดร.นีลนารา   วงษเ์กิด 

12. อาจารย ์ดร.ปรเมษฐ์   บุญนาํศิริกิจ 

13. อาจารย ์ดร.เกวลิน   เศรษฐกร 

14. อาจารย ์ดร.รุ่งศิริ   เขม้ตระกูล 

15. อาจารย ์ดร.สุรเชษฐ์   โซวเกียรติรุ่ง 

16. อาจารย ์ดร.ประพนัธ์   วงศบ์างโพ 

17. อาจารย ์ดร.เมธาว ี   อนิวรรตนพงศ ์

18. อาจารย ์ดร.ศุภสิทธ์ิ   จารุพฒัน์หิรัญ 

19. อาจารย ์ดร.สนิทนุช   นิยมศิลป์ 

20. อาจารย ์ดร.พรมนสั   สิริธรังศรี 

 

 

 



 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวทิยาลยัรามคําแหง 

1. รองศาสตราจารย ์ ดร.ราณี  อิสิชยักุล 
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7. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.โชคชยั  สุเวชวฒันกูล 

8. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.สิริชยั  ดีเลิศ 

9. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.มนสัสินี บุญมีศรีสง่า 

10. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.ธีรวฒัน์ จนัทึก 

11. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.ธนินทรั์ฐ รัตนพงศภิ์ญโญ 

12. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.กนกวรรรณ จนัทร์เจริญชยั 

13. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.กิตติพงษ ์ โสภณธรรมภาณุ 

14. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.สุรมงคล น่ิมจิตร 

15. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.ธิตินนัธ์ุ ชาญโกศล 

16. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.กฤชนนท ์ บึงไกร 

17. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.ศศิพรรณ บิลมาโนชญ ์

18. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.วงพกัตร์ ภู่พนัธ์ุศรี 

19. อาจารย ์ดร.ชิษณุพงศ ์   ศิริโชตินิศากร 

20. อาจารย ์ดร.จิตพนธ์   ชุมเกตุ 

21. อาจารย ์ดร.วสิาสินี   วงศแ์กว้ 

22. อาจารย ์ดร.ธญันนัท ์   บุญอยู ่

23. อาจารย ์ดร.รุ่งอรุณ   กระแสสินธ์ุ 

24. อาจารย ์ดร.สุภาพร   เพง่พิศ 

25. อาจารย ์ดร.ประสิทธิชยั  นรากรณ์ 

26. อาจารย ์ดร.คฑาวุฒิ   สังฆมาศ 



 

27. อาจารย ์ดร.อริญชย ์   ณ ระนอง 

28. อาจารย ์ดร.สรร   พวัจนัทร์ 

29. พลเอก ดร.ศรุต   นาควชัระ 

30. ดร.จิราทศัน์    รัตนมณีฉตัร 

31. ดร.ฐิตินนัท ์    วารีวนิิช 

32. ดร.เฉลิมเกียรติ   เฟ้ืองแกว้ 

33. ดร.อรทยั    ทองฤกษฤ์ทธ์ิ 

34. ดร.ธรรมรัตน์    ธรรมยาฤทธิ 



สารบัญ 

 หน้า 

การวางแผนปฏิบติัการทางการตลาดของธุรกิจขนาดยอ่ม เขตกรุงเทพมหานคร 1 

     สมจิตร  ลว้นจาํเริญ………………………………………………………………………………  

การวางแผนเชิงกลยทุธก์บังานดา้นการประชาสัมพนัธ์ 13 

     กญัญา ศิริสกุล……………………………………………………………………………………  

องคป์ระกอบของคุณค่าตราสินคา้ท่ีมีผลต่อความภกัดีในตราสินคา้ไอโฟนและซมัซุง  26 

     ประภสัสร วิเศษประภา…………………………………………………………………………..   

บทบาทของผูต้รวจสอบภายในกบัการสร้างมูลค่าเพิ่มให้องคก์ร  37 

     ประชา ตนัเสนีย,์ สุรภา ไถบ้า้นกวย………………………………………………………………   

การศึกษาผลสาํเร็จในการบริหารบุคลากรของผูป้ระกอบการธุรกิจ SMEs ในกรุงเทพมหานคร 49 

     นารินี  แสงสุข, ปริญญาภรณ์ แสงสุข…………………………………………………………….  

ปัจจยัที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานสาํนกังานกรมสรรพากร 59 

     วิศิษฐ ์ฤทธิบุญไชย, อภิภูมิ กิตติกอ้งนภา, บุญเลิศ พร้ิงเจริญ, อคัรพนธ ์ศรีสุข…………………..  

ความปลอดภยัและอาชีวอนามยัของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาํเภอกาํแพงแสน 70  

     บุญเลิศ พร้ิงเจิรญ, วาสนา บุตรโพธ์ิ, วิศิษฐ ์ฤทธิบุญไชย, ขจรศกัด์ิ บุตรดี……………………….   

ผลกระทบของการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์าร และความพึงพอใจในงานต่อความผกูพนัองคก์าร 

ของพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

82 

  

     อศิรดา อนนตรี…………………………………………………………………………………...   

คุณสมบติัของ โมบายแอปพลิเคชนัและทศันคติท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเชค็อินผ่านโทรศพัทมื์อถือ

ของผูโ้ดยสารสายการบินไทย 

95  

 

     พรพรรณ ใจเสือ, สมบูรณ์ ศรีอนุรักษว์งศ…์……………………………………………………..   

ปัจจยัที่มีผลต่อความพงึพอใจลกัษณะทางกายภาพของห้องนํ้า 7 มหศัจรรยแ์ห่งความเป็นไทย

ภายในสนามบินสุวรรณภูมิ 

109  

 

     กชกร อ่ินอา้ย, สมบูรณ์ ศรีอนุรักษว์งศ,์ ลกัษณะ กิตติถาวร……………………………………...   

A Study of Applicants’ Preferences for Financial Compensation and Flexibility in the Private 

Sector in Bangkok, Thailand 

122 

 

     Sinart Narkwachara, Jürgen Wöckl, Snitnuth Niyomsin, Wongtheera Suwannin……………….  

การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรกบังบประมาณรายจ่ายการบริการชุมชนและสงัคมของรัฐบาล

ในประเทศไทย 

     เอกชยั เกิดสวสัด์ิ, บุญธรรม ราชรักษ,์ กาญจนา ธรรมาวาท……………………………………... 

134 

 

 

       



สารบัญ 

 

ศึกษาการใชจ่้ายภาครัฐกบัการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 

หน้า 

146 

     กนกวรรณ อาร์โรโย, บุญธรรม ราชรักษ,์ กาญจนา ธรรมาวาท………………………………….  

ผลของโปรแกรมเสริมสร้างความคิดเชิงบวกท่ีมีต่อพลงัสุขภาพจิตของเดก็และเยาวชนผูก้ระทาํ

ความผดิ 

157 

 

     ณฐัฐินนัท ์พิมพาทย…์……………………………………………………………………………  

ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จิวเวลรีบนส่ือออนไลน์ของประชาชนในเขตจงัหวดั

สุพรรณบุรี 

170 

 

     จิดาภา ยอดคีรี, พนั ฉตัรไชยยนัต…์……………………………………………………………...  

การให้คาํปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมต่อการเสริมสร้างการ

เห็นคุณค่าในตนเองของวยัรุ่นที่มีพฤติกรรมการใชค้วามรุนแรง 

187 

 

     ฐิตวฒัน์ คงทน………………………………………………………………………………….  

ผูบ้ริหารทางการศึกษาในการขบัเคล่ือนสู่ไทยแลนด ์4 0 200 

     ชนมณี ศิลานุกิจ………………………………………………………………………………….  

การบริหารงานบริการและการจดัการความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการเพ่ือสร้างการเติบโตของธุรกิจ

โรงแรมขนาดเลก็ในเขตภาคตะวนัออกของประเทศไทย 

215 

 

     ศศิพิมล แสงจนัทร์, เกศกมล สุขเกษม……………………………………………………………  

การจดัการทุนมนุษยใ์นยคุ Thailand 4.0 ของ SMEs 231 

     นารินี แสงสุข, สุรภา ไถบ้า้นกวย, กริช อ้ึงวิฑูรสถิตย…์…………………………………………  

ปัจจยัทีส่่งผลต่อความตั้งใจในการยอมรับบริการธนาคารบนแพลตฟอร์มดิจิทลัของผูสู้งอาย ุ 241 

     สุภสัสรา มณี, อธิชา สิริกาญจน, ธาดาธิเบศร์ ภูทอง……………………………………………  

การศึกษาปัจจยัความพึงพอใจในงานและการรับรู้งานทางเลือกที่มีอิทธิพลต่อการทาํนายความตั้งใจ

ในการลาออกของพนกังาน 

259 

 

     เกวลิน เศรษฐกร, ณฐักิจพฒัน ์หอมวิจิตรกุล, จารุรัตน์ ชยัยศบูรณะ, สมฉวี ศิริโสภณา………….  

การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อรูปแบบและระบบการบริหารของส่วนราชการใน

ภูมิภาคกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

272 

 

      ศุภชยั เหมือนโพธ์ิ, นนทวฒัน์ สุขผล……………………………………………………………  

ความตั้งใจท่ีจะใชน้ํ้ ามนัเคร่ืองรถยนตจ์ากส่วนประสมการตลาดผ่านทศัคติและความไวว้างใจของ

ผูบ้ริโภค กรณีศึกษาเขตบางกอกใหญ่และเขตบางแค กรุงเทพมหานคร 

286 

 

     ณฐักิจพฒัน ์หอมวิจิตรกุล, เกวลิน เศรษฐกร, มญัชรี ผอบทิพย,์ ชาคริต สกุลอิสริยาภรณ์,   

     สุรเชษฐ ์สุชยัยะ………………………………………………………………………………….. 
 

 



สารบญั 

 หนา้ 

ผลกระทบของการรับรู้ถึงความแพร่หลายของเทคโนโลยี ความปลอดภยั และความเส่ียงต่อความ

ตั้งใจในการยอมรับบริการระบบชาํระเงินผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

298 

 

     หศัยบ์ดิน ทาศรี, ธาดาธิเบศร์ ภูทอง……………………………………………………………...  

การยอมรับนวตักรรมของผูใ้ชบ้ริการระบบการสัง่อาหารผา่นหน้าจอสมัผสั (Touch screen) ท่ีมีต่อ

บริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

314 

 

     ชุตินนัท ์รอดบุญเกิด, ธนินทร์ัฐ รัตนพงศภิ์ญโญ…………………………………………………  

การยอมรับนวตักรรมการสัง่ซ้ือสินคา้ออนไลนข์องกลุ่มผูสู้งอายใุนกรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย 326 

     ชนิสรา สินาคม, ธนินทร์ัฐ รัตนพงศภิ์ญโญ………………………………………………………  

การศึกษาพฤติกรรม และปัจจยัท่ีส่งผลต่อการซ้ือเคร่ืองสาํอางเกาหลีประเภทผลิตภณัฑต์กแต่ง

ใบหนา้ผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

344 

 

     ณฐัริกา อนนัตจ์รรยา, ธิดาทิพย ์ปานโรจน์……………………………………………………….  

การยอมรับการใชแ้อพพลิเคชนัในการสัง่ซ้ืออาหารฟาสตฟู้์ด 355 

     ปุณณกา คุปตกุ์ญช,์ ธนินทร์ัฐ รัตนพงศภิ์ญโญ…………………………………………………..  

ปัจจยัทีส่่งผลต่อการยอมรับนวตักรรมการจองห้องพกัผ่านเวบ็ไซต ์agoda.com ของนกัท่องเท่ียว

ชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

367 

 

     ชุติมา รอดบุญเกิด, ธนินทร์ัฐ รัตนพงศภิ์ญโญ……………………………………………………  

การส่ือสารการตลาดผา่นส่ือสาธารณะมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค 379 

     ณฐัมน นิคมภกัดี, ธนินทร์ัฐ รัตนพงศภิ์ญโญ……………………………………………………..  

ปัจจยัทีส่่งผลต่อการยอมรับการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัพร้อมเพยผ์า่นสมาร์ทโฟนของ

ธนาคารกรุงไทย 

390 

 

     รณฤทธ์ิ ละริน, ธิดาทิพย ์ปานโรจน…์…………………………………………………………...  

ปัจจยัทีท่าํใหน้กัศึกษาตดัสินใจซ้ือผลงานเพลงท่ีถูกลิขสิทธ์ิผ่านทางแอพพลิเคชัน่ไอทูนส์ สโตร์ 403 

     สหรัฐ สง่าวงศ,์ ธิดาทิพย ์ปานโรจน…์…………………………………………………………...  

การยอมรับนวตักรรมท่ีช่วยในการตดัสินใจซ้ือ SAMSUNG GALAXY NOTE 8 ของผูบ้ริโภคกลุ่ม 

SAMSUNG GALAXY NOTE 8 CLUB THAILAND 

414 

 

     ป้องภยั กองแกว้, ธนินทร์ัฐ รัตนพงศภิ์ญโญ……………………………………………………..  

การมีส่วนร่วมในการพฒันา E-Sport ในประเทศไทย 427 

     พีรพฒัน ์เดชมณีธรชยั, ธนินทร์ัฐ รัตนพงศภิ์ญโญ……………………………………………….  

การศึกษาปัจจยัค่าตอบแทนและค่าครองชีพท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของพนกังาน 439 

     เกวลิน เศรษฐกร, นุกลู ชูทอง, มญัชรี ผอบทิพย,์ ชาคริต สกุลอิสริยาภรณ์………………………  

 



สารบญั 

 หนา้ 

การสงัเคราะห์งานวิจยัต่างประเทศเก่ียวกบัการบริหารกิจการส่ือสาร 453 

     ศิริวรรณ อนนัตโ์ท………………………………………………………………………………..  

อุปสรรคและตวัขบัการยอมรับแอพสแกนรหสัคิวอาร์ซ้ือสินคา้จากร้านคา้เสมือน 470 

     กาญจนาพร เอ่ียมจริง, บุษกล สุอุทยั, ธาดาธิเบศร์ ภูทอง………………………………………...  

การตระหนกัรู้ การเตรียมพร้อม และบริบททางสงัคมท่ีส่งผลต่อการยอมรับและประยกุตใ์ช ้

นวตักรรมทางการเงิน (FINTECH) 

490 

 

     เจตพล สุรธรรม, ธนินทร์ัฐ รัตนพงศภิ์ญโญ……………………………………………………...  

ธุรกิจอาหารริมทาง (Street Food) ยคุใหม่ สู่ประเทศไทย 4.0 509 

     ศาวิตรี ธนกิจเจริญพฒัน,์ สุรเชษฐ ์โซวเกียรติรุ่ง…………………………………………………  

การประเมินคุณภาพของงานวิจยัท่ีตีพิมพล์งฐาน TCI 520 

     เชษฐา จารุพฒัน์หิรัญ, ศุภสิทธ์ิ  จารุพฒัน์หิรัญ, ปิยะมาศ ส่ือสวสัด์ิวณิชย…์…………………….  

ผลกระทบของรูปแบบคอมพิวเตอร์เกมส์ต่อแรงจูงใจและผลสาํเร็จของนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

532 

 

     ศุภสิทธ์ิ จารุพฒัน์หิรัญ, แกว้กญัญา ตั้งสุวรรณรังษี, สายฝน จนัทร์ละมูล………………………..  

กลยทุธก์ารใชว้ฒันธรรมขา้มชาติและการบริหารจดัการของธุรกิจไทย-จีน 544 

     สินาท นาควชัระ, ศุภสิทธ์ิ จารุพฒัน์หิรัญ, ธญัญธร เกตุจอย……………………………………..  

การจดัการกาํไรผา่นรายการคงคา้งท่ีส่งผลต่อผลการดาํเนินงานในระยะยาวของหุน้ IPO 553 

     ญาดา กีรติพงศภ์กัดี………………………………………………………………………………  

การวเิคราะห์ตน้ทนุต่อหวัในการผลิตบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ 567 

     ชฎาพร ฑีฆาอุตมากร, วรินทร กงัวานทิพย…์……………………………………………………  

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ตามรูปแบบการสอนแบบ RDPDA 

เพ่ือพฒันาทกัษะการสร้างงานกราฟิกเบ้ืองตน้ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

582 

 

     ณฐันรี ขาํสง่า, สุทธาภา  โชติประดิษฐ.์..........................................................................................  

การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ BQ4R เพ่ือพฒันาความสามารถในการอ่านจบัใจความภาษาญ่ีปุ่น

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

595 

 

     รัตนวดี สารเจริญ, สุทธาภา  โชติประดิษฐ…์…………………………………………………….  

 


	หน้าปก
	ปกรอง
	สาส์นจาก คบธ
	บรรณาธิการ
	สารบัญ
	RNCSB2018 -3- 26-06-61

