
 
 
 

การเขา้ร่วมพิธีเปิดและฟังปาฐกถาพิเศษ  ผา่นระบบออนไลน์ (โปรแกรม ZOOM ) 
Meeting ID  : 2304283042 
Password : 116182 

 
ก ำหนดกำร 

(ONLINE ผา่นระบบ ZOOM) 
เร่ือง “วิถีใหม่แห่งกำรเรียนกำรสอน”  

The New Normal In Education 
กำรจัดกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติด้ำนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์และระบบสำรสนเทศคร้ังท่ี 17 
(The 17th International conference in Applied Computer Technology and Information Systems:ACTIS) และกำร

ประชุมวิชำกำรระดับชำติด้ำนบริหำรธุรกจิ  
(NCOBA-2021-1)  

ณ มหำวิทยำลยักรุงเทพสุวรรณภูมิ 
วันศุกร์ท่ี 5 มีนำคม 2564 

 
08.30-08.50 น.   ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมเขา้ร่วมพิธีเปิด  
08.50-09.00 น.   ชมวิดีทศัน์ แนะน า มหาวิทยาลยักรุงเทพสุวรรณภูมิ 
09.00-09.15 น.   พธิีเปิด การประชุมวิชาการ โดย ดร.วิศิษฐ์ แสงหิรัญ 
   อธิการบดี มหาวิทยาลยักรุงเทพสุวรรณภูมิ  
09.30-10.30 น.   ปำฐกถำพเิศษ เร่ือง วิถีใหม่แห่งการเรียนการสอน The New Normal In Education 
   โดย ศาสตราจารย ์ดร.ปรัชญนนัท ์นิลสุข 
10.45-12.00 น.   กำรน ำเสนอผลงำนวิจัยภำคบรรยำย (ช่วงท่ี 1) 
    - ระดบัชาติ (National) 
     กลุ่มท่ี 1 ดา้นเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ประยกุตแ์ละระบบสารสนเทศ 
     กลุ่มท่ี 2 ดา้นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    - ระดบันานาชาติ (International) 
12.00- 13.00 น.  พกัรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00-17.00  น.  กำรน ำเสนอผลงำนวิจัยภำคบรรยำย (ช่วงท่ี 2) 
    - ระดบัชาติ (National) 
     กลุ่มท่ี 1 ดา้นเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ประยกุตแ์ละระบบสารสนเทศ 
     กลุ่มท่ี 2 ดา้นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    - ระดบันานาชาติ (International) 
 
 

http://203.158.98.12/actis2020-1/


 
 
 

ประกาศรายช่ือผูไ้ดรั้บการพิจารณาเขา้ร่วมน าเสนอผลงาน 

การจดัการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติและนานาชาติ ดา้นเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ประยกุตแ์ละระบบสารสนเทศคร้ังท่ี 17 

(The 17th International and National conference in Applied Computer Technology and Information System: ACTIS) 

และการประชุมวิชาการระดบัชาติดา้นบริหารธุรกิจ (NCOBA-2021-1) 

วนัท่ี 5 มีนาคม 2564 ผา่นระบบ Zoom 

MEETING ID :  5357315302  ,   PASSWORD : zSc0RH     

NCOBA-1 มนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์    ผศ.ดร. อรณิชชา ทศตา         
                                                                     อ. ผกากรอง ชุติกุลวรนนัท ์   

ล าดบั รหสับทความ ช่ือผลงาน ช่ือผูวิ้จยั เวลาน าเสนอ 

1 NCOBA-35 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของ
ผูบ้ริโภคกลุ่มวยัรุ่น ในเขตลาดกระบงั จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

จตุพร ศรีผึ้ง  
ผศ. ดร.ณัฐกาญจน์ สุวรรณธารา 
ดร.ทรงศกัด์ิ  วิจยัธรรมฤทธ์ิ 

10.45-11.00 

2 NCOBA-36 

ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการคาร์แคร์ในต าบลแพรกษา จงัหวดั สมุทรปราการ วรัญญา  ควรประเสริฐ  
ผศ.ดร.ณัฐกาญจน์ สุวรรณธารา 
ผศ.ดร.ศศิธร  งว้นพนัธ์ 

11.05-11.20 

3 NCOBA-37 

ความพึงใจของผูบ้ริโภคร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมในพ้ืนท่ีชุมชนวดัคลอง เตยใน 1 
เขตคลองเตย  จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

วชิรญาณ์ อ่อนฉวี   
ผศ.ดร.ณัฐกาญจน์ สุวรรณธารา 
ดร.วิภา  วงศพ์ูลสิน 

11.25-11.40 

4 NCOBA- 38 
การศึกษาแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อความคาดหวงัของ เภสัชกรร้านขายยา จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 

อินทิรา  บาตสุวรรณ   
ดร.เฉลิมชยัผูพ้ฒัน ์ 11.45-12.00 



 
 
 

5 NCOBA-39 

เเรงจูงใจท่ีมีผลต่อทศันคติในการปฏิบติังานของพนกังานฝ่ายผลิตบริษทัผลิต
สปริงในอ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 

พุชนาถ จารุภูมิ 
ผศ.วลัลภ  นิมมานนท ์ 13.00-13.15 

6 NCOBA-40 

แรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกเรียน สายอาชีวศึกษา ระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1  ของวิทยาลยัเอกชน อ าเภอบางพลี จงัหวดั
สมุทรปราการ 

ณัฐวุฒิ  จิตแหลม   
ผศ.ดร.ณัฐกาญจน์ สุวรรณธารา 

13.20-13.35 

7 NCOBA-41 

ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการ ฟู้ด เดลิเวอร่ี บน
แอปพลิเคชัน่ เขตคลองเตย จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

จิระปะภา รักสงบ   
ผศ.ดร.ณัฐกาญจน์ สุวรรณธารา 13.40-14.55 

8 NCOBA-43 

ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานตามหลกัจริยธรรมในมุมมองประชาชนของ
ขา้ราชการต ารวจตระเวนชายแดน ในเขตอ าเภอ สังขละบุรี จงัหวดักาญจบุรี 

นภสันนัท ์กิตติญาจีราวชัร์   
ผศ.ดร.ณัฐกาญจน์ สุวรรณธารา 

15.00-15.15 

9 NCOBA-44 
ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมของกลุ่มคนรักสุขภาพ เขตประเวศจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 

ชนากานต ์ธงศรี  
ผศ.ดร.ณัฐกาญจน์ สุวรรณธารา 15.20-15.35 

10 NCOBA-45 

ศึกษาการปฏิบติังานท่ีส่งผลต่อคณุภาพชีวิตของพนกังานอุตสาหกรรม ในเขต
นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ์อ าเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

พรทิพย ์อุดมศกัด์ิ   
ผศ.ดร.ณัฐกาญจน์ สุวรรณธารา 15.40-15.55 

 
 
 



 
 
 

ประกาศรายช่ือผูไ้ดรั้บการพิจารณาเขา้ร่วมน าเสนอผลงาน 

การจดัการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติและนานาชาติ ดา้นเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ประยกุตแ์ละระบบสารสนเทศคร้ังท่ี 17 

(The 17th International and National conference in Applied Computer Technology and Information System: ACTIS) 

และการประชุมวิชาการระดบัชาติดา้นบริหารธุรกิจ (NCOBA-2021-1) 

วนัท่ี 5 มีนาคม 2564 ผา่นระบบ Zoom 

 MEETING ID :  78798500108  ,   PASSWORD : zSc0Ry 

NCOBA-2 มนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์  ดร. อาภากร เปร้ียวน่ิม 

                                                                   อ.ปณิตานนัท ์ปานพลอย 

ล าดบั รหสับทความ ช่ือผลงาน ช่ือผูวิ้จยั เวลาน าเสนอ 

1 NCOBA-56 

ความพึงพอใจของตวัแทนผูส่้งออก ในหน่วยงานตรวจสินคา้อนัตราย  ของสาย
การบิน  ในอ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 

จิตราภรณ์  อ้ึงปกรณ์แกว้  
ดร.เฉลิมชยั  ผูพ้ฒัน ์ 10.45-11.00 

2 NCOBA-57 
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการธนาคารเฉพาะกิจ เขตลาดกระบงั จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 

เอมอร เทพเมืองนาม  
 ผศ.ดร.ณัฐกาญจน์ สุวรรณธารา 11.05-11.20 

3 NCOBA-58 

ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานของบริษทัจ าหน่ายสินคา้บริโภค
และอุปโภค ในเขตพฒันาการ จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 แพรวพรรณ อ้ึงปกรณ์แกว้  
ผศ.ดร.ณัฐกาญจน์ สุวรรณธารา 11.25-11.40 

4 NCOBA-59 

ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ ผา่น
แอพพลิเคชัน่ออนไลน์  เขตคลองเตย จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 สุธิดา เกตุคลา้ย  
ผศ.วลัลภ  นิมมานนท ์ 11.45-12.00 



 
 
 

5 NCOBA-60 

ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือ  
เขตคลองเตย  จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ณัฐกานต ์สุรานาวงศ ์  
ผศ.ดร.ณัฐกาญจน์ สุวรรณธารา 

13.00-13.15 

6 NCOBA-61 
แรงจูงใจท่ีมีผลต่อการคงอยูข่องพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล เอกชน อ าเภอเมือง  
จงัหวดัภูเก็ต 

พิไลลกัษณ์ ซูสิริไพศาล  
ผศ.ดร.ณัฐกาญจน์ สุวรรณธารา 13.20-13.35 

7 NCOBA-62 

แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัธุรกิจคา้
ปลีก (Hypermarket) อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง 

ธนา การะมดั 
ดร.ศศิธร  งว้นพนัธ์  13.40-14.55 

8 NCOBA-63 

ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจในปฏิบติังานของพนกังานบริษทัผลิต
ช้ินส่วนเคร่ืองปรับอากาศและช้ินส่วนยานยนตข์องฝ่ายผลิตในเขตอุตสาหกรรม
เมืองใหม่บางพลี 

ดวงสุรีย ์    เดชพนันา 
ผศ.ดร.ณัฐกาญจน์ สุวรรณธารา 

15.00-15.15 

9 NCOBA-64 

สภาพแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรในหน่วยงาน
ส่วนกลางของส านกังานศาลยติุธรรม จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

สินีย ์จินตกะเวศ  
ผศ.ดร.ณัฐกาญจน์ สุวรรณธารา 15.20-15.35 

10 NCOBA-82 

ศึกษาความสัมพนัธ์ต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคอาหารจานด่วน 
ในเขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 

 อุบลวรรณ  ยานุ  
 ผศ.ดร.ณัฐกาญจน์ สุวรรณธารา 15.40-15.55 

 
 
 



 
 
 

                     ประกาศรายช่ือผูไ้ดรั้บการพิจารณาเขา้ร่วมน าเสนอผลงาน 

                      การจดัการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติและนานาชาติ ดา้นเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ประยุกตแ์ละระบบสารสนเทศคร้ังท่ี 17                                                                     

                       (The 17th International and National conference in Applied Computer Technology and Information System: ACTIS)                                                             

      และการประชุมวิชาการระดบัชาติดา้นบริหารธุรกิจ (NCOBA-2021-1)                                 

                          วนัท่ี 5 มีนาคม 2564 ผา่นระบบ Zoom                                                   

MEETING ID :  2701476723  ,   PASSWORD : V31VD0    ห้อง 201-1 

NCOBA-3 มนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผศ.ดร. มณีรัตน์ ภารนนัท ์

                                                                    ดร.ชนิตา เอี่ยมสะอาด 

ล าดบั รหสับทความ ช่ือผลงาน ช่ือผูวิ้จยั เวลาน าเสนอ 

1 NCOBA-3 
ความรู้ความเขา้ใจและปัจจยัต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบล ล าไทร อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 

เฉลิมพล นุชอุดม    
สุวจั รชตวฒันกุล 10.45-11.00 

2 NCOBA-4 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในเขต อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทมุธานี 

เฉลิมพล นุชอุดม    
สุวจั รชตวฒันกุล 11.05-11.20 

3 NCOBA-5 
กลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการโมบายแบงก์
ก้ิงของประชากร ในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

ปณียา อินทกาศ   
สุนทรี ตรีพาทย ์ 11.25-11.40 

4 NCOBA-6 

การจดัการ การจดัเก็บส าหรับการเบิกจ่าย กรณีศึกษา บริษทัผลิตอาหาร
ส าเร็จรูปแห่งหน่ึง ในเขตฉะเชิงเทรา 

นราวดี สมชาติ  
ณปภชั เพชระบูรณิน 
ดร.ฉนัทลกัษณ์  ฮีสวสัด์ิ 
ดร.ชุมพล สายเช้ือ 

11.45-12.00 



 
 
 

5 NCOBA-8 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ กรณีศึกษา บริษทั เอกชน จ ากดั นราวดี สมชาติ  
ดร.ฉนัทลกัษณ ฮีสวสัด์ิ 
พิสุทธ์ิ  ตั้งเด่นชยั 
ดร.วรางคณา ตนัสกุล 

13.00-13.15 

6 NCOBA-9 
การศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถไฟสายธนบุรี (กรุงเทพฯ) - น ้าตก 
(กาญจนบรีุ) 

จรูญวิทย ์โตสัจจะวงษ ์
13.20-13.35 

7 NCOBA-10 
การศึกษาคุณภาพการให้บริการของบริษทัขนส่งเอกชนแห่งหน่ึงใน เขตปลอด
อากรสุวรรณภูมิ 

นราวดี สมชาติ  
ณปภชั เพชระบูรณิน 
พิศุทธิ ตั้งเด่นชยั 

13.40-14.55 

8 NCOBA-11 
ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการปฏิบติังานของอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้น ในเขตลาดกระบงั 

เฉลิมพล นุชอุดม 
ปณิชา วีรศิลปะ 
สุวจั  รชตวฒันกุล 

15.00-15.15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

                     ประกาศรายช่ือผูไ้ดรั้บการพิจารณาเขา้ร่วมน าเสนอผลงาน 
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      และการประชุมวิชาการระดบัชาติดา้นบริหารธุรกิจ (NCOBA-2021-1)                                

                          วนัท่ี 5 มีนาคม 2564 ผา่นระบบ Zoom                                                   

MEETING ID :  9817810445  ,   PASSWORD : SrWGg1   หอ้ง 201-2 

NCOBA-4 มนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์   รศ.วสันต ์กนัอ ่า 

                                                                    ดร.พทัธธีรา จิรอุดมสาโรจน ์

ล าดบั รหสับทความ ช่ือผลงาน ช่ือผูวิ้จยั เวลาน าเสนอ 

1 NCOBA-13 

ปัจจยัท่ีมีอทิธิพลต่อระดบัความเครียดในการท างานของบคุลากรในส านกังาน
สรรพากรพ้ืนท่ี กรุงเทพมหานคร 14 

เบญญาภา แสงแพร 
จินตนา อาจหาญ 
พทัธธีรา จิรอุดมสาโรจน ์

10.45-11.00 

2 NCOBA-14 
การรับรู้ความเส่ียงอนัตรายจากกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรมของบคุลากรใน
โรงพยาบาล 

ณัฐชฎา พิมพาภรณ์ 
รัชเมธี รชตวฒันกุล 
เอกชยั  แสงสว่าง 

11.05-11.20 

3 NCOBA-15 
การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างสภาพแวดลอ้มในการท างานกบัความสุขในการ
ท างานของพนกังานฝ่ายผลิต 

ณัฐชฎา พิมพาภรณ์ 
เพียร โตท่าโรง 
พรทิพย ์อุดมศกัด์ิ 

11.25-11.40 



 
 
 

4 NCOBA-16 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการการรับชมแอพพลิเคชัน่เน็ตฟิกของประชาชนใน
เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 

ทิพมาศ รัตนพิทกัษ ์
นงลกัษณ์ ทองขวญั 11.45-12.00 

5 NCOBA-17 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการช าระสินคา้ผา่น Mobile Banking ของประชาชน ใน
เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 

ปุณิกา โทพิลา 

13.00-13.15 

6 NCOBA-18 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการส่ังอาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ออนไลนใ์นโทรศพัท์
ของผูบ้ริโภคใน อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 

ปุณิกา โทพิลา   
ทศัวรรณ มหาเรือนขวญั 13.20-13.35 

7 NCOBA-19 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตมีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 

ทิพมาศ รัตนพิทกัษ ์   
วีรวุธ รักเท่ียง 13.40-14.55 

8 NCOBA-20 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกส่ังอาหารผา่น Application food panda ของประชาชน
ในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

ปุณิกา โทพิลา  
 ธิดาวลัย ์สร้างธรรม 15.00-15.15 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

                     ประกาศรายช่ือผูไ้ดรั้บการพิจารณาเขา้ร่วมน าเสนอผลงาน 
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      และการประชุมวิชาการระดบัชาติดา้นบริหารธุรกิจ (NCOBA-2021-1)                                 

                          วนัท่ี 5 มีนาคม 2564 ผา่นระบบ Zoom                                                   

MEETING ID :  5639109071  ,   PASSWORD : x1wudL   ห้อง 202-1 

NCOBA-5 มนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผศ.ดร. ณัทณรงค ์จตรัุส 

                                                                    ดร.วฤดดา พิพฒันากุล 

ล าดบั รหสับทความ ช่ือผลงาน ช่ือผูวิ้จยั เวลาน าเสนอ 

1 NCOBA-21 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้กระเป๋าแฟชัน่ Brand Name ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

นราวดี สมชาติ   
กนกวรรณ บูรณะกิติ 
ดร.ฉนัทลกัษณ์  ฮีสวสัด์ิ 

10.45-11.00 

2 NCOBA-22 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อของนกัศึกษา ในสาขาการ
จดัการโลจิสติกส์ กรณีศึกษา มหาวิทยาลยัเอกชนแห่งหน่ึง 

นราวดี สมชาติ  
พีร์ภูมิ รุ่งเร่ือง 
พิศุทธ์ิ  ตั้งเดน่ชยั 

11.05-11.20 

3 NCOBA-23 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านอาหาร 
สไตลเ์กาหลี ของผูบ้ริโภคในเขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 

ปณียา อินทกาศ 

11.25-11.40 



 
 
 

4 NCOBA-24 

ทศันคติของชุมชนต่อการไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ระหว่าง
ชุมชนหวัตะเขแ้ละชุมชนหนองจอก 

สุปัด ทองอินทร์ 
สนใจ รชตวฒันกุล 11.45-12.00 

5 NCOBA-27 

โครงสร้างทางการเงินของบริษทักบัค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี วฤดดา พิพฒันกุล    
ดารารัตน สุริวงค ์ 
ประทุม วงษวี์ระกุล 
จ านรรจ ์หลงกระจ่าง 

13.00-13.15 

6 NCOBA-28 

คุณภาพก าไรและผลการด าเนินงานกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลบริษทัจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

กญัญาวีร์  วงคเ์สือ 
ดร.วฤดดา พิพฒันกุล 
มาลี เตม็ไป 13.20-13.35 

7 NCOBA-29 
การบริหารจดัการท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน
บริษทัเอกชนแห่งหน่ึง 

รัชนีภรณ์ คล่องแคล่ว    
ธีรยทุธ แสงซ่ือ 13.40-14.55 

8 NCOBA-30 แรงจูงใจท่ีก่อใหเ้กิดความเครียดในการปฏิบติังานของพนกังาน กรณีศึกษา
บริษทัเอกชนแห่งหน่ึง 

รัชนีภรณ์ คล่องแคล่ว  
สมศกัด์ิ สุริยนัอโณทยั 15.00-15.15 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

                     ประกาศรายช่ือผูไ้ดรั้บการพิจารณาเขา้ร่วมน าเสนอผลงาน 
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      และการประชุมวิชาการระดบัชาติดา้นบริหารธุรกิจ (NCOBA-2021-1)                               

                          วนัท่ี 5 มีนาคม 2564 ผา่นระบบ Zoom                                                   

MEETING ID :  2074303785  ,   PASSWORD : e0v6VS    ห้อง 203 

NCOBA-6 มนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผศ.ดร. รุ่งทิวา เสาร์สิงห ์

                                                                     ดร.อศัวิน เสนีชยั 

ล าดบั รหสับทความ ช่ือผลงาน ช่ือผูวิ้จยั เวลาน าเสนอ 

1 NCOBA-31 
แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานในองคก์ร กรณีศึกษา
บริษทัเอกชนแห่งหน่ึง 

รัชนีภรณ์ คล่องแคล่ว 
วสุ ธรรมจินดา 

10.45-11.00 

2 NCOBA-32 

องคป์ระกอบของนกับญัชียคุไทยแลนด ์4.0 พทัธ์ธีรา จิรอุดมสาโรจน์    
สโรชา ศรีบุญ 
นิรัญชา ล่ิวเฉลิมวงศ ์
วนัเพญ็ วศินารมณ์ 

11.05-11.20 

3 NCOBA-33 
แนวทางการจดักิจกรรมทางการท่องเท่ียวเพื่อพฒันาชุมชนริมคลองมอญ เขต
ลาดกระบงัให้เป็นแหลง่ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค ์

ภณสิทธ์ อน้ยะ 
ณัฐมล หวงัเป็น 

11.25-11.40 



 
 
 

4 NCOBA-34 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยในตลาดหลวงแพ่ง เขตลาดกระบงั 

ภณสิทธ์ อน้ยะ 11.45-12.00 

5 NCOBA-69 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสินใจเลือกธุรกิจบริการท่องเท่ียว
รูปแบบบริการฟู้ดทวัร์ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 

รณกร สุริยมงคล  
ก่ิงแกว้  เอี่ยมแฉลม้ 
รุ่งทิวา  เสาร์สิงห์ 
หทยักร พนัธ์ุงาม  
พิลาพรรณ โพธ์ินรินทร์ 

13.00-13.15 

6 NCOBA-70 

ปัจจยัแรงจูงใจกบัประสิทธิภาพการท าวิจยัเชิงยทุธศาสตร์ของบุคลากรสาย
วิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

เกตุวดี  อุเทน  
ก่ิงแกว้  เอี่ยมแฉลม้ 
รุ่งทิวา  เสาร์สิงห์ 
หทยักร พนัธ์ุงาม  
 พิลาพรรณ โพธ์ินรินทร์ 

13.20-13.35 

7 NCOBA-72 
คุณลกัษณะของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจท่ี
สถานประกอบการตอ้งการ 

ปิยาภา พรหมทอง 
สุภาวิณี อินทรมา 

13.40-14.55 

8 NCOBA-73 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสมาร์ทโฟนของนกัศึกษา กรณีศึกษา : 
มหาวิทยาลยัเอกชนแห่งหน่ึง 

ปณิตนนัท ์ ปานพลอย 
ศริญญา บวรรัตนวงศ ์
ภคภสัสร์  แสงหิรัญ 

15.00-15.15 

9 NCOBA-82 

คุณภาพในการให้บริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้าใต้
ดินเอม็อาร์ที 

วิทวสั ศรีพงษย่ิ์ง   
สุจิตรา ลชัชานนัท ์   
อภิญญา บุญสิทธ์ิ    
ดร.อศัวิน เสนีชยั 

15.20-15.35 



 
 
 

10 NCOBA-83 

การจดัการคลงัสินคา้ของบริษทัเอกชนแห่งหน่ึงในเขตสมุทรปราการ หฤดี เจียมวงษ ์
พิมปภทัร์ สิทธิสาร  
อุทุมพร ชูจนัทร์  
ดร.อศัวิน เสนีชยั 

15.40-15.55 

11 NCOBA-84 

การเปรียบเทียบตวัแบบการพยากรณ์ปริมาณตูข้นส่งสินคา้ไฟเบอร์กลาส 
ประเภท CBL ของบริษทัเอกชนแห่งหน่ึงในจงัหวดักรุงเทพมหานคร  

นริศรา สุริยะ  
ณัฐวดี ยิม้ละมยั  
ชชันนัท ์บวัลอย  
ดร.อศัวิน เสนีชยั 

16.00-16.15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                    ประกาศรายช่ือผูไ้ดรั้บการพิจารณาเขา้ร่วมน าเสนอผลงาน 
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      และการประชุมวิชาการระดบัชาติดา้นบริหารธุรกิจ (NCOBA-2021-1)                               
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MEETING ID :  6142453605  ,   PASSWORD : 123456    หอ้ง 204 

ACTIS-1 เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ประยกุตแ์ละระบบสารสนเทศ   ผศ.ดร. สุริยะ พุ่มเฉลิม 

                                                                                                         อ.ชุติมา เกตุษา 

ล าดบั รหสับทความ ช่ือผลงาน ช่ือผูวิ้จยั เวลาน าเสนอ 

1 ACTIS-1 
โปรแกรมประยกุตแ์อนดรอยด ์เร่ือง สถานท่ีส าคญัของโลกดว้ยเทคโนโลยี
เสมือนจริง 

ภาสกร ปาละกูล 
10.45-11.00 

2 ACTIS-2 
ระบบ IoT เพื่อตรวจสอบการเขา้เรียนและการเขา้สอบโดยใชG้PS และการจดจ า
ใบหนา้ 

พีรพฒัน์ สีดา 
ธนาธร หมดัมอญ 
วิภา ธนานนัท ์

11.05-11.20 

3 ACTIS-7 
การพฒันาแบบจ าลองระบบตรวจจบัก๊าซคาร์บอนภายในรถยนต ์ ชุติมา เกตุษา   

ไพรัช นาคนาวา 11.25-11.40 

4 ACTIS-12 
ผลของการใชอ้ีเลิร์นนิงวิชาทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมืองกบันกัศึกษา ระดบั
ปริญญาตรีชั้นปีท่ี 3 

เฉลิมพล นุชอุดม   
ผกากรอง ชุติกุลวรนนัท ์ 11.45-12.00 

5 ACTIS-25 
ระบบจดัการการลงทะเบียนสอบเทียบโอน  รายวิชาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ อนนัตพ์ล  ช่ืนชม 

เทพพิทกัษ ์ อ่ิมอาเทศ 
ชุติมา  เกตุษา   

13.00-13.15 



 
 
 

6 ACTIS-26 
การพฒันาระบบอตัโนมติัเพื่อการกระจายสินคา้ พรพงศ ศิริสุขเจิริญพร 

นิตินยั โมทนา 
พิชิตชยั วงหสั 

13.20-13.35 

7 ACTIS-42 

การพฒันาแอปพลิเคชนัดว้ยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมเพื่อประชาสัมพนัธ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

สุขสวสัด์ิ แซ่ล่ิม   
ศิริชยั พรหมหอม   
เอกพนัธ ์เหล่าสิม  

13.40-14.55 

8 ACTIS-28 
ระบบบริหารจดัการการฝึกปฏิบติังานของนิสิตระดบัปริญญาตรี ณรงค ์ล ่าดี 

15.00-15.15 
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ACTIS-2 เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ประยกุตแ์ละระบบสารสนเทศ   ผศ.ดร. ภาคภูมิ มุกดาสนิท 

                                                                                                         อ.พรพงศ ์ศิริสุขเจริญพร 

ล าดบั รหสับทความ ช่ือผลงาน ช่ือผูวิ้จยั เวลาน าเสนอ 

1 ACTIS-50 
ระบบจดัการขอ้มูลเหตุการณ์ความเส่ียงในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ซอฟียะห์ แสสาเหตุ   

รวยดา สาและ   
สุวิมล จุงจิตร์ 

10.45-11.00 

2 ACTIS-51 

ตน้แบบแอปพลิเคชนัสนบัสนุนการวางแผนการปลูกพืชแซม : กรณีศึกษาต าบล
บา้นพร้าว อ าเภอป่าพะยอม จงัหวดัพทัลุง 

ชาคริต ทองนวล  
จิราพร วิเชียรทอง   
เดือนเพญ็ กชกรจารุพงศ ์

11.05-11.20 

3 ACTIS-52 
การพฒันาเวป็แอปพลิเคชนัส าหรับคลีนิกผดุงครรภแ์พทยแ์ผนไทย มหาวิทยาลยั
ทกัษิณ  วิทยาเขตพทัลุง 

วิสิทธ์ิ บุญชม   
มูฮมัหมดัไฟซอล ดอกอ   
อารีรัตน์ กาละกาญ 

11.25-11.40 

4 ACTIS-65 
ระบบสารสนเทศคลินิกการแพทยแ์ผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 
มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

นูรีดา บาหะมะ    
มสัรา ลอแมะ   อาจารี นาโค 11.45-12.00 



 
 
 

5 ACTIS-71 

การประมาณระดบัค่าใชจ้่ายในการพฒันาซอฟตแ์วร์ สมชาย ปราการเจริญ    
สุชาดา รัตนคงเนตร    
วิเชียร ศรีพระจนัทร์    
ธวชัชยั งามสันติวงศ ์

13.00-13.15 

6 ACTIS-76 

การพฒันาส่ือแอนิเมชนั 3 มิติ เร่ือง การรณรงคอ์นุรักษช์า้งไทย พระวุฒิไกร  พิมพขนัธ ์
ภสัสร  ปัทวงค ์
นนัทรัตน์  กล่ินหอม 
สุธีธชั  วชัรสกุณี 
ณรงค ์ ชวนชิต 

13.20-13.35 

7 ACTIS-77 

เวบ็ไซตเ์ช่าห้องอดัเสียงและอุปกรณ์ดนตรีโดยใชแ้นวคิดคุณภาพบริการ
อิเลก็ทรอนิกส์ 

สุดาสวรรค ์ งามมงคลวงศ ์
สุชาติ รมณียารักษ ์
นฤทธ์ิตา สุดสงวน 
สุมินตรา  แก่นท่าตาล  

13.40-14.55 
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      และการประชุมวิชาการระดบัชาติดา้นบริหารธุรกิจ (NCOBA-2021-1)                               
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International ACTIS-1 Room           Dr.Phanita Phakdi 

                                                          Panida Phokasem 

No. Article ID Title Name Presentation time 

1 Inter-46 
The Associatation between Online Buying Behavior and Online Buying Risk 
Before the COVID-19 situation 

Wasun Khan-Am  
 Kritiya Rangsom 10.45-11.00 

2 Inter-47 

Adoption of PromptPay Money Transfer Service Innovation and Effectiveness of 
Financial Transactions through PromptPay System 

Pariyawit Choochoed    
Chatthong  Nokcherdchoo 11.05-11.20 

3 Inter-49 

Development of IoT-enabled Realtime Pill Dispenser Chalita Ruengchuai 
Natcha Khanthong  
Naphat Keawpibal 

11.25-11.40 



 
 
 

4 Inter-53 

The Development of Business Intelligence Web for Forecasting Rental Income of 
Suan Kwang Tung Apartment and Visualize Water and Electricity Consuming 
Behavior of the Tenants 

Maneerat Paranan   
Watcharapol Prakongjai   
Jeerapa Petchwattananone   
Jintana Sangdee    
Sakawkarn Piyawitwanich 

11.45-12.00 

5 Inter-54 

Thai Rice Cultivation Animation Phairoj Samutrak    
Chalit Kangvaravoot    
Pongsapat Totan 

13.00-13.15 

6 Inter-55 

A Case Study on an Application of ICT and IoT to Promote Cultural Tourism of 
Bang Nam Phueng Floating Market Community 

Maneerat Paranan  
Jeerapa Petchwattananone 13.20-13.35 

7 Inter-68 

The Conversion of Dependency and Association in UML Design Class Natthaphong Luangnaruedom    
Thavatchai Ngamsantivong 13.40-14.55 

8 Inter-74 

The relationship of Community Characteristics of Social Commerce and 
Purchasing Intention of OTOP: Textile and Clothing 

Sureerut  Inmor     
Sukontip  Wongpun 15.00-15.15 

9 Inter-75 

The Service Quality Factors affecting Repurchasing Decision in Food Product via 
Service Provider “Grab Food” 

Vipaspon Thammarakkitanon   
 Sureerut Inmor 15.20-15.35 



 
 
 

10 Inter-78 

Business Strategy Factors Affecting Customers Satisfaction of Thai SME Export 
Companies 

Suraporn Onputtha   
Metinee Rasadaraksa   
Chitralada Trisakhon   
Pornapa Peamchai 

15.40-15.55 

11 Inter-79 

Factors Affecting Green Supply Chain Adoption in Small-Medium Enterprises 
with High Growth Rate in Thailand 

Sarakul Sukortpromme   
Suraporn Onputtha    
Putthiwat Singhdong 

16.00-16.15 

12 Inter-80 

Factors Affecting Business Sustainability of Logistics Service Providers in 
Thailand 

Atchira Tiwasing 
Orawee Sriboonlue   
Suraporn Onputtha 

16.20-16.35 

13 Inter-66 

Acceptance of The Concept of Green Packaging Roongthip Thamsena  
Viyadarat Nilpakawong 
Waridda Piphatanakul 

16.40-16.55 

14 Inter-67 
AEC And The Replacement Thai Labour by Foreign Labour Natthanan Phatsawan 

Chutima Ketsa 17.00-17.15 

 


