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0001 การศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ตามเกณฑ 

PMQA ของกรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข

กิตติณัฐ พนมฤทธิ์ บริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 24-08-01

0002 The online Thai drama viewing behavior 

of Vietnamese youth

Bui Thi Khen นิเทศศาสตร ม.กรุงเทพ 24-08-07

0003 ปจจัยที่มีผลตอราคาสกุลเงินดิจิทัล โศภิน ถนอมเพ็ชรสงา บริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 24-08-01

0004 ผลกระทบของอัตราสวนทางการเงินที่มีตออัตรา

ผลตอบแทนหลักทรัพย กรณีศึกษา: ธุรกิจการ

บินพาณิชยตนทุนต่ําดําเนินเสนทางบินระยะไกล

 Low Cost Long Haul Carriers (LHLCCs)

ศิริพร ศิริพราหมณกุล บริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 24-08-01

0005 คุณภาพบริการที่สงผลตอความภักดีของลูกคา

ผลิตภัณฑประเภทประกันภัยบุคคลธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

พุฒธมนต ภูมาลัย บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

24-08-01

0006 ปจจัยที่มีผลตอการวางแผนการเงินสวนบุคคล ชุติมา จันทรประดับ บริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 24-08-01

0007 การประยุกตใชวิธีการออกแบบการทดลองเพื่อ

ลดของเสียกระบวนการบรรจุมวนบุหรี่

บุญสง  คําออน วิศวกรรมศาสตร ม.รามคําแหง 24-08-06

0008 ความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินและ

ราคาตลาดหลักทรัพยของบริษัทในหมวดธุรกิจ

การเกษตรที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย

ษิรินุช นิ่มตระกูล บัญชี ม.หอการคาไทย 24-08-03

0009 การวิเคราะหเนื้อหาที่สงผลตอการมีสวนรวม 

ของผูที่ถูกใจเฟซบุกเพจ BeU Beyond

รวิทัต บุณยเกียรติ นิเทศศาสตร ม.กรุงเทพ 24-08-07

ผูผานการคัดเลือกใหนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ 

UTCC Academic Day  ครั้งที่ 3

ณ อาคาร 24 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

วันศุกรที่ 31 พฤษภาคม 2562 
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0010 ผลกระทบของการดอยคาของที่ดิน อาคาร และ

อุปกรณ ตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน:

 กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุมอุตสาหกรรม

สินคาอุตสาหกรรม

กิตติมา อัครนุพงศ บัญชี ม.หอการคาไทย 24-08-03

0011 Popular Culture in Thai Politics: 

Shortcuts for Rational Voting

วราภรณ ฉัตราติชาต นิเทศศาสตร ม.หอการคาไทย 24-08-07

0012 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและสวน

ประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อน้ําหอมปรับอากาศในรถยนตของ

พนักงานสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3

ภัทรวดี เอี่ยมศุภโชค นิเทศศาสตร  ม.กรุงเทพ 24-08-07

0013 วิธีการนําเสนอ เนื้อหา และการมีสวนรวมของ

ผูชมรายการโทรทัศนชองทางเฟซบุกไลฟ และยู

ทูบ : กรณีศึกษารายการหนากากนักรอง

พรรณราย ปญญะ นิเทศศาสตร ม.รังสิต 24-08-07

0014 ปญหาทางกฎหมายเรื่องความเสียหายจากการ

รุกล้ําความเปนสวนตัวของเฟซบุก ศึกษา

เปรียบเทียบแนวคิดสหภาพยุโรปและประเทศ

ไทย

ณัฐสุดา จารุพูนผล นิติศาสตร ม.หอการคาไทย 24-08-07

0015 กลุมรูปเเบบการดําเนินชีวิต กับการเปดรับชม

รายการโทรทัศนดิจิตอล ประเภทชองวาไรตี้ 

เอชดี ในกรุงเทพมหานคร

ศุภคุณ เกษมสันต นิเทศศาสตร ม.กรุงเทพ 24-08-07

0016 อาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยหอการคาไทย-

รูปแบบแหงยุคสมัยของสถาปตยกรรมสมัยใหม

อมรรัตน จริงวาจา สํานักอํานวยการ ม.หอการคาไทย 24-08-05

0017 สถาบันกับการครอบงําทางความคิด: 

กรณีศึกษาภาพจําของอาชญากรคดีขมขืน

จิรัชญา ลีลาประภาภรณ เศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 24-08-04

0018 ปจจัยที่มีผลตอการออกแบบการแตงกายตาม

แฟชั่นสําหรับระบบแนะนําการแตงกายผาน

แพลตฟอรมอีคอมเมิรซ

ยงพฤทธิ์ เยี่ยงอรามกุล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 24-08-01

0019 ศึกษาความเต็มใจจายคาถุงพลาสติก ที่ไดจาก

การซื้อสินคาในรานสะดวกซื้อ ในเขต

กรุงเทพมหานคร

ทิพยสวรรค ปลองเกิด เศรษฐศาสตร ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 24-08-04
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0020 อิทธิพลของทัศนคติการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ภายใน ที่มีผลตอคุณภาพบริการของธนาคาร

ออมสิน

เกสรา แสงพันธไม บริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 24-08-01

0021 ปญหาทางกฎหมายในการกําหนดฐานความผิด

อาชญากรรมทางการเงินของประเทศไทย

พันตํารวจโท พันษา  อมราพิทักษ นิติศาสตร ม.หอการคาไทย 24-08-07

0022 การจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการ

แกปญหาทางคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  โรงเรียนปากเกร็ด  

จังหวัดนนทบุรี

พุทธรัตน  คําเพ็ง ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 24-08-06

0023 ผลกระทบของการสื่อสารผานโซเชียลมีเดีย: การ

เตรียมพรอมตอภัยคุกคามดานความมั่นคงใน

อนาคต

สรลักษณ พงษโพธิ์ นิเทศศาสตร ม.หอการคาไทย 24-08-07

0024 การศึกษาเปรียบเทียบตนทุนและศักยภาพ

ผลิตภัณฑยางพาราไทยกับมาเลเซีย

อัทธ พิศาลวานิช เศรษฐศาสตร ม.หอการคาไทย 24-08-04

0025 การรับรูคุณคาตราสินคามีผลตอกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อขาวหอมมะลิบรรจุถุง  ตราหงษทอง 

ในหางโมเดิรนเทรด ในเขตกรุงเทพมหานคร

ดวงใจ ภาวนานุรักษ บริหารธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร 24-08-01

0026 ผลกระทบของคุณภาพของการรายงานทาง

การเงินตอผลการดําเนินงานที่ไมใชทางดาน

การเงินของธุรกิจสตารทอัพในกรุงเทพมหานคร

กิตติยา จิตตอาจหาญ  บัญชี ม.ศรีปทุม 24-08-03

0027 ยุทธศาสตรความรวมมือทางการคาระหวางไทย

และเมียนมา: สินคาประมงและแปรรูป

เติมธรรม สิทธิเลิศ เศรษฐศาสตร ม.หอการคาไทย 24-08-04

0028 การศึกษาเปรียบเทียบการประมาณคาจากตัว

แบบการถดถอย สําหรับขอมูลที่มีการแจกแจง

แบบล็อกนอรมอลที่ถูกตัดปลายทางขวาแบบสุม

ที่มีการแจกแจงแบบสม่ําเสมอ

ธนาพิพัฒน ทรัพยครองชัย คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

24-08-06

0029 แนวทางกลยุทธทางการตลาดของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย

ขวัญชนก วัชนะประพันธ สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน 24-08-01

0031 วิธีเสนอเนื้อหารายการวิทยุของ NHK 

WORLD-JAPAN ภาคภาษาไทย

อเนญชา กลิ่นเกษร นิเทศศาสตร ม.หอการคาไทย 24-08-07
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0032 การยอมรับและการบังคับคดีตามคําพิพากษา

ศาลตางประเทศ ในคดีแพงและพาณิชย: 

กรณีศึกษากลุมประเทศอาหรับ

อรอมล อาระพล นิติศาสตร ม.หอการคาไทย 24-08-07

0033 การใชเครื่องมือออนไลนเพื่อเสริมสรางการ

ทํางานรวมกันเปนทีม

พฤทธิ์   เทศจีบ บริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 24-08-01

0034 ระบบซื้อตั๋วรถไฟฟาผานเว็บไซต สุวรรณี อัศวกุลชัย วิศวกรรมศาสตร ม.หอการคาไทย 24-08-06

0035 การประยุกตใชเทคนิคการบํารุงรักษาแบบทวี

ผลที่ทุกคนมีสวนรวมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ

และเพิ่มผลผลิต กระบวนการบรรจุมวนบุหรี่ 

โรงงานผลิต 4

บุญสง  คําออน วิศวกรรมศาสตร ม.รามคําแหง 24-08-06

0036 บทบาทของรสนิยมทางเพศของกลุมผูที่มีความ

หลากหลายทางเพศ ตอการถูกรับรูในมิติความ

อบอุน ความสามารถ  และเจตคติในบริบทของ

การทํางาน

ฉัตรดาว สิทธิผล จิตวิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 24-08-05

0037 Let’s Read Funny Books! Year 1 

Children’s Creative Responses to a 

Humorous  Picture Book: a Collective 

Case Study

Natapat Urupongsa การศึกษาปฐมวัย ม.หอการคาไทย 24-08-05

0038 Comparison of Impact of Non-Tariff 

Measures on Thai Canned Tuna Export

Gent Schouten Faculty of Economics 

Chulalongkorn University

24-08-04

0039 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตองการเลือกประกอบ

อาชีพในอุตสาหกรรมบริการของนักศึกษาสาขา

การจัดการการโรงแรม  ระดับชั้นปริญญาตรี ใน

เขตกรุงเทพและปริมณฑล

ไพลิน บรรพโต มนุษยศาสตรและการจัดการการ

ทองเที่ยว ม.กรุงเทพ

24-08-08

0040 การประยุกตใชวิธีการออกแบบการทดลองเพื่อ

ลดของเสียกระบวนการบรรจุผลิตภัณฑชนิด

ซองบรรจุซอสพริก

บุญสง  คําออน คณะวิศวกรรมศาสตร ม.รามคําแหง 24-08-06

0041 สวนประสมทางการตลาดและการสื่อสารทาง

การตลาดที่มีอิทธิพลตอการรับรูคุณภาพการ

การบริการของสายการบินตนทุนต่ํา

ภายในประเทศ

สุภา  จิรวัฒนานนท สังคมศาสตร สถาบันพัฒนาบุคลากร

การบิน

24-08-01
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0042 ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัย

พืชผลในเขตพื้นที่ความเสี่ยงที่แตกตาง : 

กรณีศึกษา โครงการประกันภัยขาวนาป

ดามพ ไขมุกด Faculty of Economics 

Chulalongkorn University

24-08-04

0043 การเปรียบเทียบวิธีการหาจุดเปลี่ยนแปลงแบบ

ออฟไลนในขอมูลอนุกรมเวลาที่มีความผันแปร

ไมปกติที่มีการแจกแจงปกติ 2 ตัวแปร

ปภาวิน เจริญชัยปยกุล คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

24-08-06

0044 แรงจูงใจและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ

พนักงาน โรงพยาบาลวัฒนแพทย ตรัง

พิจักขณา ไชยปาละ บริหารธุกิจ ม.หอการคาไทย 24-08-01

0045 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

ธุรกิจโซเชี่ยลมีเดีย ออนไลน เอเจนซี่

ลลิตา พิพัฒนเยาวกุล บริหารธุรกิจ ม.กรุงเทพ 24-08-01

0046 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้ออุปกรณ

ออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ

สมพล สินประเสริฐ บริหารธุรกิจ ม.กรุงเทพ 24-08-01

0047 กฎหมายควบคุมการสงเสริมการขายโดยการให

รางวัลดวยการเสี่ยงโชคในประเทศไตหวัน

อภิญญา บัณฑิตวุฒิสกุล นิติศาสตร ม.หอการคาไทย 24-08-07

0048 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อลิปแคร พัฒนสรณ ภรเตียวเจริญ บริหารธุรกิจ ม.กรุงเทพ 24-08-01

0049 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการสั่งผลิตยู

นิฟอรม

บุณยวีย พันธชัยวงศ บริหารธุรกิจ ม.กรุงเทพ 24-08-01

0050 การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชใน

กระบวนการผลิตเพื่อลดการใชทรัพยากร และ

ลดตนทุนการผลิตของธุรกิจฟารมสุกร

นวพล มหาผล MBA online ม.หอการคาไทย 24-08-01

0051 ผลของการจัดการเรียนรูประวัติศาสตรโดยใช

โครงงานเปนฐาน เพื่อสงเสริมความสามารถใน

การคิดวิเคราะหและทักษะการทํางานเปนทีม 

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นรินทร  เทพศิริ ศึกษาศาสตร ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 24-08-05

0054 รูปแบบและแนวทางการสรางสรรคเนื้อหาของ

หนังสือพิมพไทย บนเว็บไซตเครือขายสังคม

ออนไลน

นภารัตน พฤกษสุราลัย นิเทศศาสตร ม.หอการคาไทย 24-08-07

0055 การศึกษาภาพลักษณและปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

ธนาคารออมสินของลูกคากลุมวัย Gen-Y ในเขต

จังหวัดภูเก็ต

พัชรา เพ็ชรากาล บริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 24-08-01
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0056 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด(7P's) ที่มี

อิทธิพลตอความพึงพอใจ จากการใชบริการบัตร

เดบิต ธนาคารออมสิน สาขาสวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง 

จ.ราชบุรี

ปญชลี สิงหหลง บริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 24-08-01

0058 อิทธิพลของการจินตนาการถึงการมีปฏิสัมพันธ

กับคนนอกกลุมแบบรวมมือกัน และไดรับการ

สนับสนุนจากผูมีอํานาจตอเจตคติรังเกียจกลุม: 

การศึกษาตัวแปรสงผานสองตัว

สรวงศนันท สิริประภาพล จิตวิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 24-08-05

0060 Factors Influencing Breastfeeding 

Practices in Myanmar

Yadanar Faculty of Economics 

Chulalongkorn University

24-08-04

0061 Caring for patients with drug use 

disorders in Yangon region, Myanmar: 

Socioeconomic and psychological 

burden and coping strategies

Khin Zar Khaing Thein Faculty of Economics 

Chulalongkorn University

24-08-04

0063 ปจจัยในการใชแอพพลิเคชั่นไลนที่สงผลตอ

ประสิทธิผลการทํางานของพนักงาน กรณีศึกษา

 บริษัทเอกชนดานโลจิสติกส

บาลีภัทร ลิ้มธงเจริญ บริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-

ญี่ปุน

24-08-01

0064 ปจจัยที่สงผลตอดัชนีหลักทรัพยในกลุมธุรกิจ

เกษตร

สุพิวิชญ ภูวณิชสมบัติ บริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 24-08-01

0065 การโฆษณากับการปรับตัวเขาสูยุคการปฏิวัติ

อุตสาหกรรมครั้งที่ 4.0

กาลัญ วรพิทยุต นิเทศศาสตร ม.หอการคาไทย 24-08-07

0066 การเสริมสรางประสิทธิผลขององคการโดยการ

ใชบัตรคะแนนสมดุล

ธนุตร  เอี่ยมอราม บริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 24-08-01

0067 The study of influential factors affecting 

patient’s choice decision receiving 

cosmetic surgery comparing between 

Bumrungrad International Hospital (BIH) 

and Siam Laser Clinic (SLC) in Bangkok, 

Thailand

Petcharat Jeeramakorn Master of Business 

Administration(English Program) 

Bangkok University

24-08-02
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0070 ปจจัยที่สงผลตออัตราผลตอบแทนของกองทุน

รวมตราสารทุนที่เนนลงทุนในหุนขนาดใหญ: 

Factors affecting the return of large cap 

equity mutual funds

นิคม เจริญสุขโสภณ บริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 24-08-02

0071 Determinants of burden on families of 

post-stroke patients in Yangon region, 

Myanmar

Su Ei Naing Faculty of Economics 

Chulalongkorn University

24-08-04

0072 การวางแผนภาษีอากรของธุรกิจจําหนายเครื่อง

กดบัตรคิว กรณีศึกษาบริษัท บัตรคิว จํากัด

ปยรัตน ดอกกุหลาบ บัญชี ม.หอการคาไทย 24-08-03

0075 การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหและ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  รายวิชาสังคมศึกษา 

เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ดวยรูปแบบการ

จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem 

Based Learning) ของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1

ชมพูนุช วุนสุวรรณ ศึกษาศาสตร ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 24-08-05

0076 การศึกษาระบบการควบคุมภายในดานการ

จัดซื้อ  การจายเงิน  และการบันทึกบัญชี 

กรณีศึกษา : บริษัท  สิ่งทอ  ABC  จํากัด  

(มหาชน)

ปยรัตน ดอกกุหลาบ บัญชี ม.หอการคาไทย 24-08-03

0077 คุณลักษณะของผูนําการเปลี่ยนแปลง 

กรณีศึกษาองคกรหอการคาไทย

รวิดา วิริยกิจจา วิทยาลัยผูประกอบการ ม.หอการคาไทย 24-08-02

0078 ผลกระทบของโครงการเงินโอนที่มีตอการ

บริโภคของครัวเรือน: กรณีศึกษา โครงการสราง

หลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุและโครงการ

เช็คชวยชาติ

ลลิตา จันทรวงศไพศาล หงุย

ตระกูล

เศรษฐศาสตร ม.หอการคาไทย 24-08-04

0079 การสอบถามความคิดเห็นจากผูปกครองตอการ

จัดเก็บภาษีเงินได จากโรงเรียนกวดวิชา ในเขต

กรุงเทพมหานคร

สโลชา อุปะละ บริษัทไปรษณียไทย จํากัด 24-08-03

0080 องคประกอบของเรื่องราวขาวสังขหยดเมือง

พัทลุงที่สงผลตอความตั้งใจซื้อ

จินดารัตน ชูสง คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต

หาดใหญ

24-08-02

0081 เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและปฏิสัมพันธทางการ

สื่อสารในครอบครัว

กรกช แสนจิตร นิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตย 24-08-07
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0082 Spillover in Teacher’s Adoption of a 

HighScope-Based Curriculum: A Field 

Experiment in Rural Thailand

Weerachart T. Kilenthong School of Economics, UTCC 24-08-05

0083 กลไกเชิงสถาบันทางดานบริการทางการเงิน

ภายหลังความตกลงการคาเสรีมีผลบังคับใช

ปกรณ วิญูหัตถกิจ นิติศาสตร ม.หอการคาไทย 24-08-07

0084 แรงจูงใจที่สงผลตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท สายไฟฟาไทย-

ยาซากิ จํากัด

ปภาวิน จิตชิต บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยา

เขตจักรพงษภูวนารถ

24-08-02

0085 การวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณของ

บุคลากรภายในสํานักงบประมาณ

ญาดา  ไทยถาวร บริหารธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร 24-08-02

0086 ความสัมพันธระหวางการสื่อสารแบบปากตอ

ปากอิเล็กทรอนิกสกับการตัดสินใจซื้อและการ

รับรูตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑโฟมลางหนาใน

เขตกรุงเทพมหานคร

สวิตตา พงศสถิรเศรษฐ นิเทศศาสตร ม.กรุงเทพ 24-08-07

0087 การสื่อสารการตลาดของเกม ROV            บน

สื่อเฟซบุกเพจ

จิรภัทร จิรอรรถพงศ นิเทศศาสตร ม.กรุงเทพ 24-08-07

0088 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจออมในรูปแบบ

ประกันชีวิตสะสมทรัพย ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร

สุธีมา สุขขี บริหารธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร 24-08-02

0089 ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ของพนักงาน บริษัท สายไฟฟาไทย-ยาซากิ จํากัด

วันดีฉลอง เล็กภู บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยา

เขตจักรพงษภูวนารถ

24-08-02

0090 การศึกษาความเปนไปไดในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาจากความรอนเหลือ

ทิ้งของเตาหลอมแกวโดยใชโปรแกรม ASPEN  

HYSYS

ญาดา  มาตยนอก  วิศวกรรมศาสตร ม.ธรรมศาสตร 24-08-06

0091 What Would You Do, If I Get More? An 

Experimental Test on the Consequences 

of Envy.

ณัฐวุฒิ ฮั่นเย็ก เศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 24-08-04

0093 Determinants of choice of health care 

facility in rural Inner Mongolia, China

Nan Wang Faculty of Economics 

Chulalongkorn University

24-08-04
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0095 The Determinants of Health Care 

Utilization in Inner Mongolia, China

Shijie Miao Faculty of Economics 

Chulalongkorn University

24-08-04

0096 ผลกระทบของความแตกตางเชิงสถาบันและ

บริบทตอกลยุทธความรวมมือขามชาติ

ศักดิพล เจือศรีกุล บริหารธุรกิจและวิทยาลัยผูประกอบการ

 ม.หอการคาไทย

24-08-02

0097 คุณลักษณะที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อนมถั่ว

เหลืองพรอมดื่มพาสเจอรไรซของผูบริโภค

นภัส เธียรวัฒนธาดา เศรษฐศาสตร ม.เกษตรศาสตร 24-08-04

0098 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับโมบายแบงคกิ้ง

แอพพลิเคชั่นของกลุมประชากร ในเขตจังหวัด

สงขลา

นันตชัย กลับดี สาขาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตรและ

การจัดการ ม.สงขลานครินทร

24-08-02

0099 เครื่องมือนวัตกรรมเพื่อสรางความไดเปรียบเชิง

การแขงขันในธุรกิจอสังหาริมทรัพย ในยุคดิจิทัล

 ดิสรัปชัน

ญาณเดช พุฒิเมธธนาธร ภาควิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย คณะ

พาณิชยศาสตรและการบัญชี ม.

ธรรมศาสตร

24-08-02

0100 ทุนชุมชนของหมูบานฉูฉี่ในการรับมือตอการ

ทองเที่ยวในพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด

นิพิฐพนธ โชติวงษ สิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร ม.

มหิดล

24-08-08

0101 ธรรมาภิบาล คาตอบแทน ธุรกิจครอบครัวและ

ผลการดําเนินงานของบริษัทกรณีศึกษาจาก

ประเทศไทย

มนสิช ภัทรสมสกุล เศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 24-08-04

0103 สวนประสมการบริการและเนื้อหาเชิงการตลาด 

(Content Marketing)  ที่มีอิทธิพลตอความ

จงรักภักดีตอรานมานี มีหมอ

ณัฐนิช ประเสริฐคงแกว สังคมศาสตร ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 24-08-02

0104 ปจจัยที่มีผลตอมูลคาใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ

หุนสามัญ บริษัททีทีซีแอล จํากัด (มหาชน) ครั้ง

ที่ 1

ไกรศร สมานทอง บริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 24-08-02

0105 พฤติกรรมและสวนประสมการตลาดดานบริการ

ของสายการบินในเสนทางคุนหมิง-กรุงเทพฯ: 

กรณีศึกษานักศึกษาชาวจีนที่ใชสายการบินไทย

และไทยแอร เอเชีย

ปนัดดา ศรีแจม สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน ม.เกษม

บัณฑิต

24-08-08

0106 การเปรียบเทียบแนวทางการตัดสินใจลงทุนใน

โครงการโรงแรมเพื่อระดมทุนจากREIT

ธนกฤต อนุชวลิตวงศ บริหารธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร 24-08-02

0107 การศึกษาการสูญเสียความรอนของน้ํา

โลหะอลูมิเนียมจากกระบวนการขนยาย

ฐิติกร วณิชชยังกูร วิศวกรรมศาสตร ม.ธรรมศาสตร 24-08-06
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0108 The Conceptual Underpinnings of Early 

Intervention/Early Childhood Special 

Education

Pimporn Surakittidamrong Lecturer of School of Early 

Childhood Education, UTCC

24-08-05

0109 การศึกษาระบบ Third Party Logistics ของ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกสโลจิสติกสแบบ B2B ของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมบน

แพลตฟอรม   Alibaba ในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล

เขมขนิษฐ แสนยะนันทธนะ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ม.สวนดุสิต 24-08-02

0110 การแบงกลุมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่ลงทุน

ในประเทศไทยโดยใชอัตราผลตอบแทนและ

ความเสี่ยงจากแบบจําลองการกําหนดราคา

หลักทรัพย

อุษณีย โพธิ์สีแจง บริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 24-08-02

0112 The Impact of Medical Insurance on 

Health among the Elderly in China

Yuanyuan Wang Faculty of Economics 

Chulalongkorn University

24-08-04

0113 The determinants and impact of 

household expenditure in Sudan

Almujtaba Omer Abdulla Faculty of Economics 

Chulalongkorn University

24-08-04

0114 ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการคารแคร

แบบครบวงจร

ธรรมพร อาจารยุตต บริหารธุรกิจ ม.กรุงเทพ 24-08-02

0115 การศึกษาพฤติกรรมการซื้อและปจจัยที่สงผลตอ

การตัดสินใจซื้อลิปสติกผานเครือขายสังคม

ออนไลนของผูบริโภคGeneration XYZ

ไลลา บุญพิศ บริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 24-08-02

0116 ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในประเทศไทย: 

ศึกษาเปรียบเทียบชวงปพ.ศ. 2520-2535 และ 

2535-2549

ชยภัทร ประจวบมอญ นักวิจัยอิสระ 24-08-05

0117 การวิเคราะหปจจัยและความคุมคาในการจด

ทะเบียนเปนนิติบุคคลของ SMEs ไทย

วชิร  คูณทวีเทพ เศรษฐศาสตร ม.หอการคาไทย 24-08-04

0118 Food culture in Thai and Cambodian 

Tradition Funerals

Jiratheep Thongpatchote International Business 

Management, UTCC

24-08-02

0119 ความกังวลของสารเรงเนื้อแดงในเนื้อสุกรของ

ผูบริโภคในภาคกลาง

อุษณีย ศรีจันทร เศรษฐศาสตร ม.เกษตรศาสตร 24-08-04

0120 กลยุทธการเพิ่มจํานวนคนเดินศูนยการคา

กรณีศึกษาศูนยการคา WTC

มณฑจรัตน  สําเนียงหงษ บริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 24-08-02
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0121 เครื่องมือที่ใชสําหรับการบริหารตนทุนเชิงกลยุทธ ชลิต ผลอินทรหอม สาขาวิชาการบัญชี ม.ศรีปทุม 24-08-03

0122 ปจจัยที่มีผลกระทบตอการนําเขาและการ

สงออกยางพารา กรณีศึกษา ไทย - จีน

พรรณชนก โพษิตลิมปกุล เศรษฐศาสตร ม.เกษตรศาสตร 24-08-04

0123 การศึกษาผูบริโภคเชิงลึก: สิ่งที่ผูบริโภคตองการ

อยางแทจริง ปญหา และความคาดหวังของ

ผูบริโภคกาแฟสกัดเย็น ในเขตกรุงเทพมหานคร

กันติทัต ธรรมสูน เศรษฐศาสตร ม.เกษตรศาสตร 24-08-05

0126 ผลการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนแบบมุง

ประสบการณภาษา รวมกับเทคนิคจิ๊กซอวที่มี

ตอความสามารถในการเขียนเรื่องตาม

จินตนาการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4

จิตรวี อุทุมพร ศึกษาศาสตร ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 24-08-05

0130 ความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวระหวางการ

ชําระเงินแบบไรเงินสด และการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ

ทิพยราวรรณ  กัลศักดิ์ปภา เศรษฐศาสตร ม.ธรรมศาสตร 24-08-05

0131 แนวทางในการบรรเทาปญหาความขัดแยงดาน

ที่ดินในพื้นที่แถบเทือกเขาบรรทัดจังหวัดตรัง

วิวัฒน ฤทธิมา รัฐประศาสนศาสตร วิทยาลัยการจัดการ

เพื่อการพัฒนา ม.ทักษิณ

24-08-05

0133 การปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต

โฟม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน

อรรถกร  ทวีรัตน บริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 24-08-06

0134 การทองเที่ยววิถีมุสลิม: การสื่อสารการตลาดใน

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทย

นฤวรรณ รักสกุล นิเทศศาสตร ม.เกษมบัณฑิต 24-08-08

0135 ผลกระทบของนโยบายการตอปริมาณเงินฝาก

ธนาคารพาณิชย

โสรัญญา  สิทธิธนาลาภ เศรษฐศาสตร ม.เกษตรศาสตร 24-08-05

0136 การพัฒนาระบบการจัดการเอกสาร คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย

ณัฐพล  พลอยงาม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ม.

หอการคาไทย

24-08-06

0138 The Volatility of Equity Flows in Asian 

Emerging Markets

Supatchaya Ketchan Faculty of Economics 

Chulalongkorn University

24-08-05

0139 ตนทุนและผลลัพธจากการพัฒนานักกีฬา

วอลเลยบอลทีมหญิงมหาวิทยาลัยรังสิต

วัฒนา ศรีถาวร บัญชี ม.รังสิต 24-08-03
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0140 ความเกี่ยวของของมูลคาตามบัญชีตอหุน กําไร

ตอหุน และกระแสเงินสดอิสระตอหุนกับราคา

หลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย

  

ยศวินกาญจน กอบกาญจนพฤติ บัญชี ม.หอการคาไทย 24-08-03

0141 การรับรูภาพลักษณสถานที่ทองเที่ยวรูปปนนาง

เงือก จังหวัดสงขลา ระหวางกอนและหลังอาน

เรื่องราวสถานที่ทองเที่ยว

จินตจุฑา บัวออน วิทยาการจัดการ ม.สงขลานครินทร 24-08-02

0143 ความสัมพันธระหวางการกํากับดูแลกิจการ กับ 

คาธรรมเนียมการสอบบัญชี :กรณีศึกษาบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 สําหรับป 2560

วิรัฐถยา โพธิสิทธิ์ บัญชี ม.หอการคาไทย 24-08-03

0145 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูบริโภค

รังนก

คณิศร ตันวัฒนะ บริหารธุรกิจ ม.กรุงเทพ 24-08-03

0147 การปรับปรุงสัญญาณการซื้อขายหลักทรัพยดวย

ตัวจําแนกแบบเบยอยางงาย

เอกรินทร วรุตบางกูร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ม.

หอการคาไทย

24-08-06

0149 ระบบตรวจจับยานพาหนะเปลี่ยนเลนผานเสน

ทึบอัจฉริยะ

กาญจนา ตรีกุล บริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 24-08-03

0150 ระบบแปลภาษามือ โดยใช Deep Learning วรกิจ อัศวภูมิ บริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 24-08-03

0151 Forecasting SET indices through textual 

Analysis of Web News Using Deep 

Learning

นันทเนศ บุปผาสวรรค บริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 24-08-03

0152 ระบบประเมินความความพึ่งพอใจอัจริยะโดยใช

เทคนิควิเคราะหจากใบหนา

พุฒพงศ โรจนเสรี บริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 24-08-03

0153 ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการใช

โปรแกรม GeoGebra ประกอบ การจัดการ

เรียนรูเรื่อง คูอันดับและกราฟ ของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

ปภัสรา อุระอารีย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี

24-08-06

0157 การศึกษาปจจัยดานการรับรูตราสินคา การ

ยอมรับเทคโนโลยี และการบริการ ที่สงผลตอ

ความคาดหวังในการตัดสินใจใชบริการ

แอพพลิเคชั่นนําเขา-สงออก

คณิน วิญญาณ บริหารธุรกิจ ม.กรุงเทพ 24-08-03
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0158 การศึกษาความสัมพันธของอัตราสวนทาง

การเงินที่มีผลตออัตราผลตอบแทนของบริษัทใน

หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคที่จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ศศินกานต ธนสุวิสุทธิ์ บริหารธุรกิจ ม.หอการคาไทย 24-08-03

0159 ความยืดหยุนของอุปสงคตอการใชเงินของ

ประชาชนในประเทศไทย

ธนาภา โกศลวดี เศรษฐศาสตร ม.เกษตรศาสตร 24-08-05

0160 ความขัดแยงดานที่ดินพื้นที่ปาอนุรักษ 7 จังหวัด

ภาคใตตอนลาง

วิวัฒน ฤทธิมา รัฐประศาสนศาสตร วิทยาลัยการจัดการ

เพื่อการพัฒนา ม.ทักษิณ

24-08-05

0161 ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อปลาดุกฟูผัด

พริกขิงของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

อัศวิน เสนลา บริหารธุรกิจ ม.กรุงเทพ 24-08-03

0162 ความสัมพันธระหวางเรื่องสําคัญจากการสอบ

บัญชีกับคาธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 กลุม SET100

ปาวิณี  สุดใจ บัญชี ม.หอการคาไทย 24-08-03

0163 ปจจัยที่มีผลตอการสงออกสับปะรดกระปองของ

ไทยไปยังสหภาพยุโรป และผลของการถูก

ยกเลิกสิทธิพิเศษทางศุลกากรเปนการทั่วไป

ปุณณภา วงษจันทร เศรษฐศาสตร ม.เกษตรศาสตร 24-08-05

0164 ความเห็นของเพศชายไทย ญี่ปุน และเกาหลี ที่

อาศัยอยูในประเทศไทยที่มีตอการใช

เครื่องสําอางคในเพศชาย

เพ็ญพสิษฐา โกนุทานุรักษ International Business 

Management, UTCC

24-08-08

0165 การรับรูการสงเสริมการขายแบรนดธุรกิจคาปลีก

 ความรูเกี่ยวกับแบรนด และความภักดีตอแบ

รนดของผูบริโภค: กรณีศึกษาธุรกิจสถานีบริการ

น้ํามันแบรนด พีที

อนันต จันหาวงศ นิเทศศาสตร ม.หอการคาไทย 24-08-07

0166 ศักยภาพผลิตภัณฑชุมชนโดยผานกระบวนการมี

สวนรวมของชุมชนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว

ชุมชนบานหนองออ ตําบลปาซาง อําเภอแมจัน 

จังหวัดเชียงราย

ณฐมน สังวาลย สํานักวิชาการทองเที่ยว มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย

24-08-08

0169 พฤติกรรมการเลือกซื้อและปจจัยดานการ

สงเสริมการตลาดบริการที่มีผลตอความตองการ

ซื้อสินคายี่หอไนกี้ (Nike) กับ อดิดาส (Adidas) 

ของผูบริโภคในจังหวัดชลบุรี

ชุติมณฑน  พุมสุวรรณ สถาบันเทคโนโลยีการบิน เทคโนโลยี

ราชมงคลตะวันออก

24-08-08
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0170 ปจจัยดานการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่

มีผลตอพฤติกรรมของผูใชบริการโรงภาพยนตร

 Major Cineplex และ SF Cinema ของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ตะวันออก พื้นที่บางพระ

สุจิรา ยางสา สถาบันเทคโนโลยีการบิน เทคโนโลยี

ราชมงคลตะวันออก

24-08-08

0171 ปจจัยที่สงผลตอภาพลักษณสายการบินสายการ

บินไทยแอรเอเชีย

อิสราพร บุญเรือง สถาบันเทคโนโลยีการบิน เทคโนโลยี

ราชมงคลตะวันออก

24-08-08

0172 ปจจัยที่สงผลตอความจงรักภักดีในตราสินคา

ของสายการบินไทยสมายล

ซาซา เสริมวิเศษ สถาบันเทคโนโลยีการบิน เทคโนโลยี

ราชมงคลตะวันออก

24-08-08

0173 กลยุทธสวนประสมการตลาดบริการของสาย

การบินไทยไลออนแอร กรณีศึกษาประชาชนใน

อําเภอศรีราชา จังหวัด ชลบุรี

ภัทรพงศ สมรรถชัย สถาบันเทคโนโลยีการบิน เทคโนโลยี

ราชมงคลตะวันออก

24-08-08

0174 ความตองการของผูโดยสารสายการบินใน

ประเทศเพื่อสนับสนุน การพัฒนาการทองเที่ยว

เมืองรอง

กฤษณะ ดาปาน สถาบันเทคโนโลยีการบิน เทคโนโลยี

ราชมงคลตะวันออก

24-08-08

0175 พฤติกรรมการบริโภคและมุมมองคุณคาการ

พัฒนาชานมไขมุกแบบกึ่งสําเร็จรูปสู ตลาด

ออนไลนตามความคิดเห็นของวัยรุนยุค GEN Y

กุลดา วงษมาน สถาบันเทคโนโลยีการบิน เทคโนโลยี

ราชมงคลตะวันออก

24-08-08

0176 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผล

ตอพฤติกรรมการใชบริการ สายการบินบริการ

เต็มรูปแบบในประเทศไทย:  กรณีศึกษาสาย

การบินไทยและสายการบินบางกอกแอรเวย

พิมพชนก ธุระธรรม สถาบันเทคโนโลยีการบิน เทคโนโลยี

ราชมงคลตะวันออก

24-08-08

0177 รูปแบบการจัดงานกิจกรรมพิเศษที่สอดคลอง

กับอัตลักษณทุนทางสังคมวัฒนธรรม ของตําบล

นางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยการมี

สวนรวมของภาคีทองถิ่น

อุทุมพร การเก็บ สํานักวิชาการทองเที่ยว มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย

24-08-08

0178 Financial Analysis and Business Plan of a 

Public Specialized Hospital,

A Case of Dermatology Hospital.

ธงชัย ทําเผือก เศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 24-08-05

0179 ความสัมพันธระหวางระบบการเงินในระดับ

จุลภาคกับการพัฒนาภาคการเงินและการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

ปุณณนิษฐา เวียงสีมา เศรษฐศาสตร ม.เกษตรศาสตร 24-08-05
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0180 ตนทุนทางสังคมวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาการ

ทองเที่ยวโดยชุมชน บานหนองออ ตําบลปาซาง

 อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย

มนสิชา  ซาวคํา สํานักวิชาการทองเที่ยว มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย

24-08-08

0181 การพัฒนาชุดประสบการณกิจกรรมการ

ทองเที่ยวบนฐานทุนทางสังคมวัฒนธรรม และ

ทรัพยากรธรรมชาติ ตําบลนางแล อําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงราย

ปริพรรน แกวเนตร สํานักวิชาการทองเที่ยว มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย

24-08-08

0182 กระบวนการสรางแบรนดรานกาแฟ “มิ่งมิตร” บุณยดา ตั้งสกุล นิเทศศาสตร ม.หอการคาไทย 24-08-07

0183 Heterogeneity in Adoption of a New 

Practice: The Case Study of the Adoption 

of the HighScope, a New Early Childhood 

Educational Practice, in Thai Rural 

Preschools

Panita Surachaikulwattana School of Business, UTCC 24-08-03

0184 แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการ

เดินรถไฟฟาขนสงมวลชนในชั่วโมงเรงดวน 

กรณีศึกษา: บริษัท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จํากัด 

(รถไฟฟาสนามบิน)

สันตชัย รัตนนนท วิศวกรรมศาสตร ม.หอการคาไทย 24-08-06

0185 Cost-effectiveness Analysis of Integrated 

Care Model for Gastric Cancer at 

Ramathibodi Hospital Comprehensive 

Cancer Center: A Single Institute 

Experience

Sarunporn Pramyothin Faculty of Economics 

Chulalongkorn University

24-08-05

0187 พฤติกรรมการบริโภคและปจจัยที่มีผลตอการ

เกิดภาวะหนี้สินของบุคลากรในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

สิรภพ นาคเจริญ สถาบันเทคโนโลยีการบิน เทคโนโลยี

ราชมงคลตะวันออก

24-08-08
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