
ก ำหนดกำรน ำเสนอภำคบรรยำยระดับชำติ 
วันที่ 25 กันยำยน 2564 

ณ วิทยำลัยบัณฑิตศึกษำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 
ประเภทกำรน ำเสนอ : บรรยำยระดับชำติ กรรมกำรประจ ำห้อง : ผศ.ดร.ช่อ  วำยุภักตร์ 
ห้องน ำเสนอ (1) : https://meet.google.com/khx-sszf-wfg?hs=122&authuser=0  
 

ล ำดับ เวลำ บทควำม และ นักวิจัย 

1 13.30-13.45 น. 

การเปรียบเทียบตน้ทุนและผลตอบแทนระหว่างธุรกิจร้านกาแฟประเภทแฟรนไชส์ 
และแบรนดท์้องถิ่น ในเขตเทศบาลเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

พรหมรตัน์ พรหมบุตร และ ธนภณ วิมูลอำจ 

2 13.45-14.00 น. 

การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุน “ร้านขนมและเบเกอรี่ตกแต่งสไตล์ญีปุ่่น”  
ในเขตพื้นที่อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

ภำณุพงษ์ ศรีสิทธิพรหม และ ภัทรวดี เพิ่มวณิชกุล 

3 14.00-14.15 น. 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการในการลงทนุท าธุรกิจจ าหน่ายปจัจัยการผลิตทางการเกษตร
ในเขตพื้นที่อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 

เมธัส พัดไธสง และ ภัทรวดี เพิ่มวณิชกุล 

4 14.15.-14.30 น. 
ต้นทุนฐานกิจกรรมของธุรกิจร้านกาแฟ XYZ จังหวัดขอนแก่น 

ฤทัยรัตน์ โคตรสำร และ ธนภณ วิมูลอำจ 

5 14.30-14.45 น. 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการลงทนุในกองทุนรวมเพือ่การออม (SSF)  
ในเขตกรุงเทพมหานคร และปรมิณฑล 

วรัญญำ เลิศธนะแสงธรรม และ นงนภัส แก้วพลอย 

6 14.45-15.00 น. 

ปัจจัยที่สง่ผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนของนักธุรกิจทั่วไปในธุรกิจสตาร์ทอัพ 
ในประเทศไทย 

วิวรรธน์ ตรงตรำนนท ์

7 
15.00-15.15 น 

 

การศึกษาต้นทนุและผลตอบแทนของโรงงานน้ าดื่มกรณีศึกษา : โรงน้ าดื่มฮาโตริ  
ในเขตต าบลยางทา่แจ้ง อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

ศศิวัลลภำ วรรณสิงห์ และ ธนภณ วิมูลอำจ 

8 15.15-15.30 น. 

ปัจจัยที่มีผลต่อวัตถุประสงค์ในการช าระค่าสินคา้และบริการดว้ยบัตรเครดิตของประชากร 
ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ศุภณัฐ ศุภศิริสันต์ และ นงนภัส แก้วพลอย 

  

https://meet.google.com/khx-sszf-wfg?hs=122&authuser=0


ล ำดับ เวลำ บทควำม และ นักวิจัย 

9 15.30-15.45 น. 

การศึกษาต้นทนุและผลตอบแทนของโรงน้ าแข็ง กรณีศึกษา : โรงน้ าแข็ง ABC  
อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

สิทธิกร ดวงอุปมำ และ ธนภณ วิมูลอำจ 

10 15.45-16.00 น. 
พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 

สุกัญญำ เย็นย้ิม และ สมชำย เลิศภิรมย์สุข 

11 16.00-16.15 น. 
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของร้านจ าหน่ายเครื่องดนตรี อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

สุภัสสร ดิเรกศร ีและ ธนภณ  วิมูลอำจ 

12 16.15-16.30 น. 

การพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
ด้วยอัตราส่วนทางการเงินและกลไกการก ากับดูแลกิจการ 

เสำวลักษณ์ ชื่นโคกกรวด และ นงค์นิตย์ จันทร์จรัส 

13 16.30-16.45 น. 
ซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนทนัทีของทองค าต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกาด้วยเคร่ืองมือทางเทคนิค 

อภิสิทธิ์ เอื้อวงศ์กูล และ ภิเษก ชัยนิรันดร์ 

14 16.45-17.00 น. 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการห้องพัก และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสนิใจ
เลือกใช้บริการโรงแรมโมเต็ล ในเขตอ าเภอเมืองพล จังหวัดขอนแก่น 

อรรณพพล หนุนพำณิชพงษ์ และ ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล 

15 17.00-17.15 น. 

ความพึงพอใจในการใช้บริการทางการเงินผา่นช่องทางออนไลนข์อง 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

อัญชิษฐำ ผิวชื่น และ ประสทิธิ์ มะหะหมดั 

 
  



ก ำหนดกำรน ำเสนอภำคบรรยำยระดับชำติ 
วันที่ 25 กันยำยน 2564 

ณ วิทยำลัยบัณฑิตศึกษำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 
ประเภทกำรน ำเสนอ : บรรยำยระดับชำติ กรรมกำรประจ ำห้อง : รศ.ดร.ทิพย์วรรณำ  งำมศักดิ์ 
ห้องน ำเสนอ (2) : https://meet.google.com/arm-dxwn-vie?hs=122&authuser=0  
 

ล ำดับ เวลำ บทควำม และ นักวิจัย 

1 13.30-13.45 น. 

ผลกระทบของบุคลิกภาพแบรนด์และองค์ประกอบของแบรนดท์ี่มีต่อความตั้งใจซื้อ 
นมสดพาสเจอร์ไรส์พร้อมดื่มตราสินคา้ X 

ชื่นจิตต์  แจ้งเจนกิจ 

2 13.45-14.00 น. 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสถานบริการออกก าลังกาย “สตรองยิม” 
 ในเขตพื้นที่อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

อำนุภำพ วิจบ และ อมรวรรณ รังกูล 

3 14.00-14.15 น. 

รูปแบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการนิเทศการฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ
ของนักศึกษาสถาบนัการอาชวีศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 

กัลยำ วิชำโคตร  กตัญญู ค ำทำ  รักชนก คิดค ำนวน และ อุสำห์ ทัศไนยเมธำกุล 

4 14.15.-14.30 น. 

การประยุกต์ใช้กระบวนการโคช้แบบ GROW Model ร่วมกับ การวัดความแข็งแกร่งของ
คุณลักษณะนสิัยและคุณธรรม (Character Strength) ในการพฒันาการท างานเป็นทีม 

กรณีศึกษาร้าน Gravity Coffee Space อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
สุเมธิน ทรัพย์สม และ ภิญโญ รัตนำพันธุ์ 

5 14.30-14.45 น. 

การเพิ่มยอดขายผ่านการสร้างการรับรู้ตราสินคา้ โดยการประยกุต์ใช้สุนทรียสาธก 
กรณีศึกษา ร้านกู๊ดเดย์คอฟฟี่แอนด์ทีบาร์ อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

พิชัยกรณ์ เลิศวุฒิชัยกุล และ อัจฉริยะ อุปกำรกุล 

6 14.45-15.00 น. 

แนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างการรับรู้ตราสินค้า AVA ของ 
บริษัท ไอเคคร๊าฟท์ จ ากัด  จงัหวัดขอนแก่น 

พลอยภคพร ชำติอุดมพันธ์ และ ภิญโญ รัตนพันธุ ์

7 
15.00-15.15 น 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการบรษิัทขนส่งพสัดุ 
ของผู้ขายสินคา้ออนไลน์ ในจังหวัดนครปฐม 

อนัญญำ บรรยงพิศุทธิ์  มำธุสร แข็งขัน  ศรีศรินทร์ สุขสุทธิ และ แววมยุรำ ค ำสุข 

8 15.15-15.30 น. 

การจัดเส้นทางการขนสง่เพื่อลดต้นทุนในการขนส่งขวดรไีซเคิล  
กรณีศึกษาบริษัทรีไซเคิลแห่งหนึ่ง 

สุทธำรัตน์ นำรถสูงเนิน  เอกชัย นำคบุรินทร์  บัณฑิต ชวนขุนทด  
และ กชกร ประสิทธิ์สง่เสริม 

  

https://meet.google.com/arm-dxwn-vie?hs=122&authuser=0


ล ำดับ เวลำ บทควำม และ นักวิจัย 

9 15.30-15.45 น. 

แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ผู้เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดนครราชสีมา 

ศิริญญำ สุวรรณบุบผำ และ ปณัทพร เรืองเชิงชุม 

10 15.45-16.00 น. 

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินคา้คงคลัง กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
โชคอ านวย 2 อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

ภรณ์พิมล เลิศทรัพย์สิน และ นิติพล ภูตะโชต ิ

11 16.00-16.15 น. 

การศึกษาและระบุปัจจัยเสีย่งในโซ่อุปทานสับปะรด ด้วยการประเมินความเสี่ยงใน
กระบวนการเพาะปลูกถึงจัดจ าหน่ายของเกษตรกร 

ชมพูนุท พ่วงทรัพย์สิน 

12 16.15-16.30 น. 

ระดับความคิดเห็นของลูกค้าที่มตี่อคุณภาพการบริการและความจงรักภักดีต่อตราสินค้าของ
บริษัทผู้ให้บริการวีซ่าในประเทศไทย 

อนุชำ ดำบท และ โชคชัย สุเวชวัฒนกูล 

13 16.30-16.45 น. 

แนวทางการพัฒนาศักยภาพในการท างานของพนักงาน ด้วยกระบวนการสุนทรียสาธก 
กรณีศึกษา ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟา้ แผนกปฏิบัติการและบ ารุงรักษา การไฟฟา้ส่วน

ภูมิภาค ABC จังหวัดนครราชสมีา 
ทินกร วิระเทพสุภรณ์ และ ภิญโญ รัตนำพันธุ ์

14 16.45-17.00 น. 

การพัฒนาศักยภาพการท างานของพนักงานโดยใช้กระบวนการสุนทรียสาธก  
กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วนจ ากัดคิงส์แซทเทิลไลท์ 
นพรัตน์ วัฒนกิติกุล และ ภิญโญ รัตนพันธุ์ 

15 17.00-17.15 น. 

กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคต่อคลินิกเสริมความงาม  
วีพลัสคลนิิก  สาขาขอนแก่น 

ดรัลพร บุญเสนอ  และ ดนัยพงศ์ เชษฐโชติศักดิ ์

16 17.15-17.30 น. 
การวางแผนภาพอนาคตของบรษิัท ขนส่ง ABC จ ากัด ในปี พ.ศ. 2569 

ชนิกำ เสรีบวรธนศักดิ์  และ ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล 

 
  



ก ำหนดกำรน ำเสนอภำคบรรยำยระดับชำติ 
วันที่ 25 กันยำยน 2564 

ณ วิทยำลัยบัณฑิตศึกษำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 
ประเภทกำรน ำเสนอ : บรรยำยระดับชำติ กรรมกำรประจ ำห้อง : รศ.อัมพน  ห่อนำค 
ห้องน ำเสนอ (3) : https://meet.google.com/zit-vvqn-sne?hs=122&authuser=0  
 

ล ำดับ เวลำ บทควำม และ นักวิจัย 

1 13.30-13.45 น. 

คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ส่งผลต่อปัจจัยความส าเร็จของธุรกิจร้านอาหาร 
ในอ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

กีรติกำ พยัคฆินทร์  เกษศณี อุดกันทำ  รุ่งฤดี อินแปง  อุษำ โบสถ์ทอง   
และ พอใจ สิงหเนตร 

2 13.45-14.00 น. 
การวางแผนภาพอนาคตของร้านอ านวยสุขเฟอร์นิเจอร์ จังหวัดขอนแก่น 

กุณฑลี กิจกสิวัฒน์ และ ศักดิช์ัย เจริญศิริพรกุล 

3 14.00-14.15 น. 
การศึกษาปัจจัยที่มผีลต่อประสทิธิภาพการท างานทีบ่้านในช่วงวิกฤตโควิด-19 

คณนำ อยู่สบำย  และ ชนะกัญจน์ ศรีรัตนบัลล์ 

4 14.15.-14.30 น. 

การลดความลา่ชา้ในกระบวนการขนส่งเฟอร์นิเจอร์: กรณีศึกษาร้านบ้านแสงทอง
เฟอร์นิเจอร์ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

กนกพรรณ สุวรรณปักษิณ และ ปณัทพร เรืองเชิงชุม 

5 14.30-14.45 น. 

การปรับปรุงกระบวนการท างานเพื่อลดระยะเวลาท างาน กรณีศึกษาร้านบุญเลิศอะไหล่ยนต ์
สาขาในเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

คณำธิศ ภัทรพณิชย์ และ นิติพล ภูตะโชต ิ

6 14.45-15.00 น. 

การศึกษาความพึงพอใจของประชาชน ในการให้บริการของที่ท าการปกครอง  
อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

จำรุวรรณ ศิลำ และ ช่อ วำยุภักตร์ 

7 
15.00-15.15 น 

 

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของร้านอาหารญีปุ่่น ภายในเขต  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

จอห์นเอริค นำทเหนือ และ ธนภณ  วิมูลอำจ 

8 15.15-15.30 น. 
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของธุรกิจร้านขายยา อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

ณิชกำนต์ วิเชฏฐพงศ์ และ ธนภณ วิมูลอำจ 

  

https://meet.google.com/zit-vvqn-sne?hs=122&authuser=0


ล ำดับ เวลำ บทควำม และ นักวิจัย 

9 15.30-15.45 น. 

การบูรณาการสนิค้าคงคลงัด้วยการวิเคราะห์แบบต้นทุนฐานกิจกรรม กรณีศึกษาบริษัทผลิต
บรรจุภัณฑ์น้ ามนัปโิตรเลียมแห่งหนึ่ง 

สมเกียรติ เกิดบุญเรือง  สุทธำรัตน์ นำรถสูงเนิน  เอกชัย นำคบุรินทร์ บัณฑิต ชวนขุนทด  
และ หรรษกร รอดศรีสมุทร 

10 15.45-16.00 น. 

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของร้านขายอุปกรณไ์ฟฟ้าโซล่าเซลล์ 
ในอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

กฤษกร สมบัติมำก และ ธนภณ วิมูลอำจ 

11 16.00-16.15 น. 
ความสูญเปลา่ที่เกิดจากความลา่ช้าในกระบวนขนสง่น้ าแข็งภายใต้โซ่อุปทาน 

ปวีณำ รัชชุศิริ และ ปณัทพร เรืองเชิงชุม 

12 16.15-16.30 น. 
แนวทางการลดความคลาดเคลือ่นน้ าหนักในกระบวนการบรรจุแป้งมันส าปะหลังดัดแปร 

วิทยำ ตุพิลำ และ ปณัทพร เรืองเชิงชุม 

13 16.30-16.45 น. 
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของรีสอร์ท ในอ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ ์

ปิยภัทร ปรีพูล และ ธนภณ วิมูลอำจ 

14 16.45-17.00 น. 

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนธุรกิจร้านกาแฟสด ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 

ทิพย์สุดำ ส ำเริง และ ธนภณ วิมูลอำจ 

15 17.00-17.15 น. 

การศึกษาปัจจัยทีส่่งผลต่อปัญหาในการจัดเก็บข้อมูลประกอบการเฝ้าระวังในช่วงการแพร่
ระบาดของโควิด 19 ผา่นการใชง้านแอปพลิเคชันไทยชนะ 

พจนิชำ แก้วพิจิตร และ จุลศักดิ์ ชำญณรงค์ 

 
  



ก ำหนดกำรน ำเสนอภำคบรรยำยระดับชำติ 
วันที่ 25 กันยำยน 2564 

ณ วิทยำลัยบัณฑิตศึกษำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 
ประเภทกำรน ำเสนอ : บรรยำยระดับชำติ กรรมกำรประจ ำห้อง : ดร.ภิญโญ  รัตนำพันธุ์ 
ห้องน ำเสนอ (4) : https://meet.google.com/vgd-iyfy-xoi?hs=122&authuser=0  
 

ล ำดับ เวลำ บทควำม และ นักวิจัย 

1 13.30-13.45 น. 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสของผูบ้ริโภค ในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

Somsanouk Nonpasith  ศรัญยำ แสงลิ้มสุวรรณ  และ ธันยพร วิเชียรเกื้อ 

2 13.45-14.00 น. 

ปัจจัยการแสดงตัวตนของยูทบูเบอร์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภัฏล าปาง 

สุวิมล ขันค ำตั้ง  จินต์จุฑำ ก้อนแก้ว  ทิพประภำพร คุณโคตร  พอใจ สิงหเนตร   
และ จิระประภำ ค ำรำช 

3 14.00-14.15 น. 

แนวทางการปรับปรุงธุรกิจร้านนกยูงดอกไม้พร้อมส่ง เขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
โดยการใช้กระบวนการสนุทรียสาธก 

อิสระชัย เชื้อโชติ และ อัจฉริยะ อุปกำรกุล 

4 14.15.-14.30 น. 

แนวทางการเพิ่มความผูกพันต่อองค์กรด้วยกระบวนการสุนทรียสาธก กรณีศึกษา ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู 

จริยำภรณ์ ดอนนอ และ อัจฉริยะ อุปกำรกุล 

5 14.30-14.45 น. 

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ต าบลเมืองไผ่ 
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

สินิทรำ สุขสวัสดิ์ 

6 14.45-15.00 น. 

การประยุกต์ใช้สนุทรียสาธกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานเป็นทีมของพนักงานพัฒนา
ธุรกิจ กรณีศึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบา้นผือ จังหวัด

อุดรธาน ี
ศุภำนิช ศักรินพำนิชกุล และ อัจฉริยะ อุปกำรกุล 

7 
15.00-15.15 น 

 

แนวทางการพัฒนาการท างานเป็นทีม  ด้วยกระบวนการสุนทรียสาธก กรณีศึกษา 
กองปฏิบัติการ ฝ่ายปฏิบตัิการและบ ารุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค เขต 3 

(ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 
สำยฝน ก ำมะหยี่ และ อัจฉริยะ อุปกำรกุล 

8 15.15-15.30 น. 

ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกที่มีผลตอ่ความพึงพอใจในงานของบุคลากรโรงพยาบาลแห่งหนึง่ 
ในจังหวัดชัยภูม ิ

เสำวภำค์ อ่อนละมัย และ ภัทรวดี เพิ่มวณิชกุล 

  

https://meet.google.com/vgd-iyfy-xoi?hs=122&authuser=0


ล ำดับ เวลำ บทควำม และ นักวิจัย 

9 15.30-15.45 น. 

การประยุกต์ใช้สนุทรียสาธกเพื่อพัฒนาความมีใจรักในการบริการของพนักงานโรงแรม 
กรณีศึกษา โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน 

อำนันท์ ศิรินันทยำนนท์ และ อัจฉริยะ อุปกำรกุล 

10 15.45-16.00 น. 
การเพิ่มยอดขายสินค้าพรีออเดอร์ กรณีศึกษาร้าน Goodandcheap.official 

เบญจพรรณ ชัยเกษมสกุล และ อัจฉริยะ อุปกำรกุล 

11 16.00-16.15 น. 

การศึกษาความเป็นไปได้ในธุรกิจร้านอาหารปิง้ย่างเนื้อโค ด้วยกระบวนการสนุทรียสาธกใน
เขตเทศบาลเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ทิพวรรณ แก้วพิลำ และ อัจฉริยะ อุปกำรกุล 

12 16.15-16.30 น. 

การศึกษาคุณลักษณะและพฤตกิรรมของผู้บริหารธนาคารออมสิน  
กรณีศึกษาธนาคารออมสินภาค11 

ภูสุดำ อินทรมณี และ ภัทรวดี เพิ่มวณิชกุล 

13 16.30-16.45 น. 
แนวทางการน าเสนอเนื้อหาของผู้ทรงอิทธิพลดา้นการออกก าลังกายในประเทศไทย 

ภำวสุ ศิริผลหลำย และ ภิเษก ชัยนิรันดร์ 

14 16.45-17.00 น. 

แนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ าทีพ่ึงประสงค์ของนายทหารสัญญาบัตร ร้อยตรีถึงร้อยเอก  
กรณีศึกษา ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา โดยกระบวนการสุนทรียสาธก 

สุนทร สุดสี และ อัจฉริยะ อุปกำรกุล 

15 17.00-17.15 น. 

แนวทางการประยุกต์ใชสุ้นทรียสาธกเพื่อเพิ่มศักยภาพการท างานของพนักงานขายเครื่องมือ
แพทย์ ในภาวะโรคระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 กรณีศึกษาพนักงานขายเครื่องมือแพทย์  

บริษัท ABC ประเทศไทย จ ากัด 
วรรณภรณ์ เถื่อนนำดี และ อัจฉริยะ อุปกำรกุล 

 
  



ก ำหนดกำรน ำเสนอภำคบรรยำยระดับชำติ 
วันที่ 25 กันยำยน 2564 

ณ วิทยำลัยบัณฑิตศึกษำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 
ประเภทกำรน ำเสนอ : บรรยำยระดับชำติ กรรมกำรประจ ำห้อง : ดร.ธนภณ วิมูลอำจ 
ห้องน ำเสนอ (5) : https://meet.google.com/ngf-ooic-rdb?hs=122&authuser=0  
 

ล ำดับ เวลำ บทควำม และ นักวิจัย 

1 13.30-13.45 น. 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจร้านอาหารเพื่อสุขภาพในเขต 
อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

กฤษฏิ์ภำไช วันจงค ำ และ ภัทรวดี เพิ่มวณิชกุล 

2 13.45-14.00 น. 

ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทนุขยายสาขาลานมนับญุเจริญพืชผล บ้านกกทอง  
ต าบลกกทอง อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 

เกวลิน แก้วสีฟอง  ศิริวรรณ เดียงกุล  อภิญญำ พำเสนำ  จิรำวดี ก ำยำน  
และ วรรณวิศำ นครขวำง 

3 14.00-14.15 น. 

การวิเคราะห์ความสามารถในการซื้อของประชากรในท้องถิ่นเพื่อท าการตัดสนิใจเลือกแหล่ง
ลงทุนธุรกิจใหม่ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล, ภาคตะวันออก 

และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ชัยวัฒน์ มุสิกะปำน 

4 14.15.-14.30 น. 

ความเป็นไปได้โครงการบา้นและการบริบาลส าหรับผู้สงูอายุชาวญี่ปุ่น  
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

ชินวัตร จันทร์ฉำยรัศมี และ ธฤตพน  อู่สวัสดิ์ 

5 14.30-14.45 น. 

โครงการวิเคราะห์ความมั่นคงทางการเงินของกลุ่มกองทุนการบริหารจัดการขยะ  
ต าบลอาฮี – น้ าทนู อ าเภอท่าลี ่จังหวัดเลย 

ฐณิชำ หอมสวัสดิ์  จริยำ จุตะโน  ประภำภรณ์ ยศปัญญำ  จิรำวดี ก ำยำน  
และ วรรณวิศำ นครขวำง 

6 14.45-15.00 น. 

แนวทางการเพิ่มความสามารถในการช าระหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
สาธารณสุขร้อยเอ็ด จ ากัด 

กชกร สุพรหมอินทร์  อัมพน ห่อนำค 

7 
15.00-15.15 น 

 
การบริหารสินค้าคงคลังของกลุม่งานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี 

ชนำกำนต์ พรมเวียง และ ภิเษก ชัยนิรันดร์ 

8 15.15-15.30 น. 

การเปลี่ยนแปลงของก าไรสุทธิในช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19 ของธุรกิจที่พัก
ชั่วคราวในอ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

ณัฏฐ์อมร ลิมปิจ ำนงค์ และ ภัทรขวัญ พิลำงำม 

  

https://meet.google.com/ngf-ooic-rdb?hs=122&authuser=0


ล ำดับ เวลำ บทควำม และ นักวิจัย 

9 15.30-15.45 น. 

ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีราคากลุ่มอุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย (SET INDUSTRY GROUP INDEX) 

ธนุดม วิทิตวิทยำ และ ลลิตำ หงษ์รัตนวงศ์ 

10 15.45-16.00 น. 

การศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการ เดอะพราวน์บทูีค อพาร์ทเม้นท์  
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

ธำดำรัตน์ แคชัยภูมิ และ ช่อ วำยุภักตร์ 

11 16.00-16.15 น. 
การตัดสินใจลงทุนกบัสตาร์ทอัพของนักลงทุนอิสระในประเทศไทย 

ธีระพล นำมประกำย และ ภิเษก ชัยนิรันดร์ 

12 16.15-16.30 น. 
การประเมินผลการด าเนนิงานของกองทุนรวมโดยผู้จัดการกองทุน 

เธียรนุช บุตรรัตนะ และ ช่อ วำยุภักตร์ 

13 16.30-16.45 น. 

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนนิงานของสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน 
บ้านน้ าพ่น จ ากัด 

ปวีณำ สำยเชื้อ และ ภิเษก ชัยนิรันดร์ 

14 16.45-17.00 น. 

ปัจจัยที่สง่ผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนของกองทุนเปิดที่ลงทุนในตราสารทนุ 
กลุ่มเทคโนโลยีในต่างประเทศ 

ปัทมน เอ่ียมละออ และ ปำริฉัตร ศิลปเทศ 

15 17.00-17.15 น. 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจแฟรนไซส์ร้านยา  
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

ปัทมพร ศรีกัลป์ และ ช่อ วำยุภักตร์ 

16 17.15-17.30 น. 
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเปดิโรงงานแผน่พืน้คอนกรีตส าเร็จรูปจังหวัดขอนแก่น 

เผ่ำ วงศ์สว่ำงศิริ และ ภัทรวดี เพิ่มวณิชกุล 

 



ก ำหนดกำรน ำเสนอภำคบรรยำยระดับชำติ 
วันที่ 25 กันยำยน 2564 

ณ วิทยำลัยบัณฑิตศึกษำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 
ประเภทกำรน ำเสนอ : บรรยำยระดับชำติ กรรมกำรประจ ำห้อง : ผศ.วรุณ ตันตระบัณฑิตย์ 
ห้องน ำเสนอ (6) : https://meet.google.com/xvg-jdgc-vyk?hs=122&authuser=0  
 

ล ำดับ เวลำ บทควำม และ นักวิจัย 

1 13.30-13.45 น. 

แนวทางการลดตน้ทุนการผลิตพลังงานไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าชีวมวล 
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

อำรยำ ล่ำมสมบัติ  อ ำพน ห่อนำค 

2 13.45-14.00 น. 

การวิเคราะห์งบประมาณการลงทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรพัย์ประเภทบา้นจัดสรร
กรณีศึกษา: อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
เอกสิทธิ์ ชิวปรีชำ และ ภิเษก ชัยนิรันดร์ 

3 14.00-14.15 น. 

การประเมินสมรรถนะภาวะผูน้ าในการท างานเป็นทีมของหัวหน้างานของ ส่วนบ ารุงรักษา
พลังงาน บริษทั ฟินิคซ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ (2518) จ ากัด จังหวัดขอนแก่น 

วรุตม์ วัฒนนำมกุล และ ทิพย์วรรณำ งำมศักดิ์ 

4 14.15.-14.30 น. 

การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการในสถานการณ์ โควิด 19 ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ประดู่สามัคคี ต าบลทา่เรือ อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 

วัชระ ขำวสังข์ 

5 14.30-14.45 น. 

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของส านักทนายความ ABC  
ในอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

ณัชชำ คูวัฒนำนุกูล และ ธนภณ วิมูลอำจ 

6 14.45-15.00 น. 
การประยุกต์ใช้ตัวแบบพยากรณ์ส าหรับปริมาณการสั่งซื้อยาในโรงพยาบาลตัวอย่าง 

จันทร์เพ็ญ อนุรัตนำนนท์ และ อำริสำ สะโนนอก 

7 
15.00-15.15 น 

 
การศึกษาต้นทนุฐานกิจกรรม กรณีศึกษาร้านจ าหน่ายเสื้อผา้สตรี XY จังหวัดขอนแก่น 

ณัชชำรีย์ แพงค ำ และ ธนภณ วิมูลอำจ 

8 15.15-15.30 น. 

การลดความสูญเสยีจากการหยดุเดินเครื่องในกระบวนการผลติไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะด้วย
ระบบเชิงป้องกัน 4.0 กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ยศพล ค ำพิลำ และ ปณัทพร เรืองเชิงชุม 

  

https://meet.google.com/xvg-jdgc-vyk?hs=122&authuser=0


ล ำดับ เวลำ บทควำม และ นักวิจัย 

9 15.30-15.45 น. 
แนวทางการลดระยะเวลาการรอคอยของผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น 

ยุรนันท์ จอมจันทร์ และ ช่อ วำยุภักตร์ 

10 15.45-16.00 น. 

แนวทางการบริหารจัดการหนี้คา้งช าระของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรแกด า จ ากัด  
จังหวัดมหาสารคาม 

อัมพิกำ สำยไทย และ อัมพน ห่อนำค 

11 16.00-16.15 น. 

อิทธิพลของภาวะผูน้ าแบบผู้ประกอบการต่อทุนโครงสรา้งและพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมใน
การท างานของพนักงานวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

กุลธีรำ ทองใหญ่ และ วิษณุพงษ์ โพธิพิรุฬห ์

12 16.15-16.30 น. 

การศึกษาผลกระทบและปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการส่งเสริมการลงทุน 
ในวิสาหกิจเริ่มต้น กรณีศึกษาส านักงานสง่เสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

ธีรวุฒิ จันทดิษฐ์ และ ชนะกัญจน์ ศรีรัตนบัลล์ 

13 16.30-16.45 น. 
การประเมินคุณภาพการบริการของร้านขนมจีนคุณยาย อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 

ยุวันดำ จันทร์ศรี และ ทิพย์วรรณำ งำมศักดิ์ 

14 16.45-17.00 น. 

การออกแบบธุรกิจบ้านแฝด ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
โดยใช้โมเดลธุรกิจแคนวาส 

สัญญพงศ์ วินิจศรีกำรุญ และ วิเชียร วรพุทธพร 

15 17.00-17.15 น. 
ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์วัยเกษียณ 

ภิญญำ ชัยสงครำม และ กมล สงบุญนำค 

16 17.15-17.30 น. 

การบริหารจัดการเพื่อป้องกันการลักลอบการน าเข้าสนิค้าติดตวัผ่านการใช้เครื่อง X-RAY 
ค่อมสายพานล าเลยีง 

สุเมธ สุวจนพงศ ์และ จุลศักดิ์ ชำญณรงค์ 

 
  



ก ำหนดกำรน ำเสนอภำคบรรยำยระดับชำติ 
วันที่ 25 กันยำยน 2564 

ณ วิทยำลัยบัณฑิตศึกษำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 
ประเภทกำรน ำเสนอ : บรรยำยระดับชำติ กรรมกำรประจ ำห้อง : ผศ.ดร.รุจิรัตน์ พัฒนถำบุตร 
ห้องน ำเสนอ (7) : https://meet.google.com/sqq-ynzf-yxb?hs=122&authuser=0  
 

ล ำดับ เวลำ บทควำม และ นักวิจัย 

1 13.30-13.45 น. 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารฟู้ดทรัคของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา 

ภำณุวัฒน์ ปักษี  อดิศร ทำพรมมำ และ วิลำวัลย์ จันทร์ศรี 

2 13.45-14.00 น. 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มคีวามสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อสินค้าออนไลน์ 
ในช่วงสถานการณโ์ควิด-19 ของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

ภำษิตำ หำญศึก และ นิติพล ภูตะโชต ิ

3 14.00-14.15 น. 

ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดกับกระบวนการตัดสนิใจซื้อปุ๋ย 
ส าหรับไมผ้ลของเกษตรกร 

มนนัทธ์ธร เกษมศุข และ ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ 

4 14.15.-14.30 น. 

แนวทางการขยายตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายไข่ไก่ของแบงค์กี้ฟารม์ ในเขตอ าเภอพล  
จังหวัดขอนแก่น และอ าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา                                                                                         

มัทรณียำ ส ำโรงลุน และ บุษกรณ์  ลีเจ้ยวะระ 

5 14.30-14.45 น. 

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และการตลาดด้วยเนื้อหาผา่นแพลตฟอร์ม Facebook 
ที่มีผลต่อการตัดสนิใจซื้อผลิตภณัฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปของลูกค้า รา้นเมาเนื้อ จังหวัดหนองคาย 

รัชนก มณีทร และ บุษกรณ์ ลีเจ้ยวะระ 

6 14.45-15.00 น. 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลของความไว้วางใจต่อเว็บไซต์ คุณภาพของเว็บไซต์ และประสบการณ์ใน
การซื้อสินค้าออนไลน์กับความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลนป์ระเภทสินค้าอุปโภค-บริโภค 

กรณีศึกษาเว็บไซต์ SHOPEE 
วรกมล  ภุมรินทร์ และ ลัดดำวัลย์ เลขมำศ 

7 
15.00-15.15 น 

 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อซ้ าวสัดุก่อสร้างร้านเรืองแสงเคหะกิจ  
อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

วริษฐ์ ฉินพลิกำนนท์  นิติพล ภูตะโชต ิ

8 15.15-15.30 น. 
แนวทางการพัฒนากลยทุธ์การตลาดร้านตี๋ อาหารทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

วิชญำดำ ทรำยงำม  วิเชียร วรพุทธพร 

  

https://meet.google.com/sqq-ynzf-yxb?hs=122&authuser=0


ล ำดับ เวลำ บทควำม และ นักวิจัย 

9 15.30-15.45 น. 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ 
ประเภทคราฟเบียร์ของผู้บริโภค ในเขตอ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

วิศวะ ค ำนวน และ บุษกรณ์ ลีเจ้ยวะระ 

10 15.45-16.00 น. 

การส่งเสริมการตลาดที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินคา้และบริการห้างสรรพสินคา้ท้องถิ่น 
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ศิรินันท์ คำดพันโน และ กัมปนำท ศิริโยธำ 

11 16.00-16.15 น. 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบอกต่อแบบอิเล็กทรอนิกส์และความตั้งใจซื้อของสินค้าแฟชั่น  
บนแอปพิเคชัน่ Shopee 

สันติมำ โหตระไวศยะ และ กัมปนำท ศิริโยธำ 

12 16.15-16.30 น. 

บุคลิกตราสนิค้าทีส่่งผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์หัตถกรรม 
กะลามะพรา้วลุงปลื้มของผูบ้ริโภค 

สิริวิภำ สำหะกะโร  อลงกต มำนะจิตต์  จริยำ ใจกว้ำง  ชลนิฌำ สีด ำ   
วัลยำ เสนประดิษฐ์ และ วัลลภำ พัฒนำ 

13 16.30-16.45 น. 

อิทธิพลของบิวตี้บล็อกเกอร์ในการใช้ Youtube ที่มีผลต่อการตดัสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริมคอลลาเจนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สุธิดำ วิริยะกุลก่อเกิด และ อัศวิณ ปสุธรรม 

14 16.45-17.00 น. 

การรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ การตระหนักถึงราคา การส่งเสรมิการขายและภาพลักษณ์
ร้านค้าทีส่่งผลต่อการตัดสนิใจซื้อปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในเขตกรุงเทพมหานคร 

สุภำภรณ์ สำระอำภรณ์ และ จรัชวรรณ จันทรัตน์ 

15 17.00-17.15 น. 

การรับรู้คุณค่าตราสนิค้าและการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรที่มีผลต่อการตัดสนิใจซื้อ
บ้านในโครงการหมู่บา้นจัดสรรระดับราคา 1.5 – 5 ล้านบาท  

ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
อชิรวิทย์ โรจน์วัลลี และ ลัดดำวัลย์ เลขมำศ 

16 17.15-17.30 น. 

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลทีส่่งผลต่อการตัดสินใจใชบ้ริการโรง
ภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ของผู้ใช้บริการในจังหวัดสงขลา 

อรภิญญำ ภัชรธีระพงธ์  สุธิดำ ศิริอำชำพันธ์ และ วิลำวัลย์ จันทร์ศรี 

 
  



ก ำหนดกำรน ำเสนอภำคบรรยำยระดับชำติ 
วันที่ 25 กันยำยน 2564 

ณ วิทยำลัยบัณฑิตศึกษำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 
ประเภทกำรน ำเสนอ : บรรยำยระดับชำติ กรรมกำรประจ ำห้อง : ดร.บุษกรณ์ ลีเจ้ยวะระ 
ห้องน ำเสนอ (8) : https://meet.google.com/egh-rfdm-xft?hs=122&authuser=0  
 

ล ำดับ เวลำ บทควำม และ นักวิจัย 

1 13.30-13.45 น. 

แนวทางการตลาดเชิงเนื้อหาเพือ่เพิ่มยอดขายเครื่องดื่มรังนก KIM ผ่านช่องทาง 
ช้อปปิ้งออนไลน์เถาเปา่ของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

HOU RUI QUN และ ภิญโญ รัตนพันธุ์ 

2 13.45-14.00 น. 
การวางแผนการตลาดเพื่อเพิ่มยอดผู้เช่าสมายเพลสอพาร์ตเม้นท์ อ.เมือง จ.อุดรธานี 

กนกลักษณ์  พรำมไทย และ ช่อ วำยุภักตร์ 

3 14.00-14.15 น. 

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความเชื่อมั่นในตราสินคา้กับการเป็นผู้สนับสนุนตราสนิค้า 
และการสื่อสารแบบปากต่อปากของ กลุ่มลูกค้าบิ๊กไบค์ ณัฐ ฮอนด้าบิ๊กวิง จงัหวัดขอนแก่น 

กฤติญำ เขียวชอุ่ม และ ทิพย์วรรณำ งำมศักดิ์ 

4 14.15.-14.30 น. 

แนวทางการปรับปรุงระบบการท างานของฝ่ายจัดซื้อ ห้างหุ้นสว่นจ ากัด บุ่งคลา้ก่อสร้าง 
จังหวัดชัยภูมิ  เพื่อรองรับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

จิตรำภรณ์ กล้ำแท้ และ อัมพน  ห่อนำค 

5 14.30-14.45 น. 

อิทธิพลของบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบที่มีผลต่อการรับรู้คุณค่า และความจงรักภักดี 
ในตราสินคา้ : กรณีศึกษารองเท้ากีฬา Nike 

จิรกฤต โสภำ และ กัมปนำท ศิริโยธำ 

6 14.45-15.00 น. 

ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจ  ความมุ่งมั่น ความไว้วางใจของลูกค้ากับปัจจัยความ
จงรักภักดีของลูกค้าร้านหน่อมไพศาลวัสดุก่อสร้าง อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 

จุฑำรัตน์ แม่นมำตย์ และ ทิพย์วรรณำ งำมศักดิ์ 

7 
15.00-15.15 น 

 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกโรงเรียนเอกชนของผู้ปกครอง  
กรณีศึกษา โรงเรียนเขาวงวิทยา อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ชญำนี คูสกุลรัตน์ และ นิติพล ภูตะโชต ิ

8 15.15-15.30 น. 

การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลในการเลือกซื้อกล้าไม้ 
กรณีศึกษา ร้านบา้นตน้กล้า อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

ชฎำพร สิงห์สองคร และ นิติพล ภูตะโชต ิ

  

https://meet.google.com/egh-rfdm-xft?hs=122&authuser=0


ล ำดับ เวลำ บทควำม และ นักวิจัย 

9 15.30-15.45 น. 

การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสนิใจ
ซื้อสินค้าร้านชานนท์พาณิช อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

ณัฐณิชำ โชติมณี และ นิติพล ภูตะโชต ิ

10 15.45-16.00 น. 

การศึกษาอิทธิพลของความเชื่อมั่นในแบรนดส์ินคา้ ความไว้วางใจต่อเว็บไซต์ และ
ประสบการณ์ในการซื้อสินคา้ออนไลนท์ี่ส่งผลต่อความตัง้ใจซื้อสินค้าออนไลนป์ระเภท 

เสื้อผ้าแฟชั่นผู้ชาย กรณีศึกษาเว็บไซต์ Lazada 
ชนัญชิดำ อุดมมำลำ และ ลัดดำวัลย์ เลขมำศ 

11 16.00-16.15 น. 

ปัจจัยที่สง่ผลต่อการตัดสินใจทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวตลาดนัดใต้โหนด จังหวัดพัทลุง 

ชนิกำ เทพอินใจ  อวิรุทธ์ ด ำหมี และ วิลำวัลย์ จันทร์ศรี 

12 16.15-16.30 น. 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสนิใจเลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอช  
ของผู้บริโภคในจังหวัดมหาสารคาม 

เตชิต สอระสัน และ นิติพล ภูตะโชต ิ

13 16.30-16.45 น. 
กลยุทธ์การด าเนนิธุรกิจ : กรณีศึกษา ตั้งงี่สนุ 

ทัศนีย์ สุระโส และ ภิเษก ชัยนิรันดร์ 

14 16.45-17.00 น. 

การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคและคุณภาพบริการ ทีส่่งผลตอ่การตัดสินใจเลือกเข้าใช้
บริการร้านกาแฟ คาเฟ่อเมซอน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

เทวรัตน์ เกิดเสียม 

15 17.00-17.15 น. 

การรับรู้คุณภาพสินคา้ที่สง่ผลตอ่การตัดสินใจซื้อสบู่ก้อนสมนุไพรตรานาถะ 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ธัญพิชชำ พันธุแก้วค ำ และ พีรพงษ์ ฟูศิริ 

16 17.15-17.30 น. 

กลยุทธ์การค้าปลีกที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินคา้อุปโภคบริโภคในเขต 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษาห้างค้าปลีกภูธร 

ธิดำภรณ์ ค ำกำชำลี และ กัมปนำท ศิริโยธำ 

 
 

  



ก ำหนดกำรน ำเสนอภำคบรรยำยระดับชำติ 
วันที่ 25 กันยำยน 2564 

ณ วิทยำลัยบัณฑิตศึกษำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 
ประเภทกำรน ำเสนอ : บรรยำยระดับชำติ กรรมกำรประจ ำห้อง : รศ.ดร.นิติพล ภูตะโชติ 
ห้องน ำเสนอ (9) : https://meet.google.com/qkp-bzbk-rpy?hs=122&authuser=0  
 

ล ำดับ เวลำ บทควำม และ นักวิจัย 

1 13.30-13.45 น. 

การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในกลุ่มเจเนอเรชั่นแซด และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสนิใจเลือกใช้บริการ Co-working Space  

ในเขตอ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
ขวัญโกมล ชินค ำ และ บุษกรณ์ ลีเจ้ยวะระ 

2 13.45-14.00 น. 

การศึกษาปัจจัยอิทธิพลทางสังคมและปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้าที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อแบรนดใ์หม่ในสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านเครือข่ายออนไลน์  

กรณีศึกษาแบรนด์ ธัญญาทอง 
ธัญญำลักษณ์ ภู่ทอง และ บุษกรณ์ ลีเจ้ยวะระ 

3 14.00-14.15 น. 

ปัจจัยที่สง่ผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเที่ยวขนอม  
จังหวัดนครศรีธรรมราชหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

ธีรลักษณ์ ปลอดแก่นทอง  อตชิำ ยีหวังกอง และ วิลำวัลย์ จันทร์ศรี 

4 14.15.-14.30 น. 

ทัศนคติ คุณภาพการบริการ และพฤติกรรมผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหาร 
ผ่านแอปพลิเคชัน Grab Food ในเขตกรุงเทพมหานคร 

นัฐชนน นวลนุ่น และ จรัชวรรณ จันทรัตน์ 

5 14.30-14.45 น. 
การศึกษาแฟชั่นผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือบ้านดงอีด่อย จังหวัดสกลนคร 

นำฎลดำ เรืองชำญ  สุวิมล บุญทำ และ ชนัญกำญจน์ แสงประสำน 

6 14.45-15.00 น. 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการและพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านจ าหนา่ยทองค า
รูปพรรณในจังหวัดพิษณุโลก 

นิอร นำคหมู และ พุดตำน พันธุเณร 

7 
15.00-15.15 น 

 

การรับรู้คุณค่า  ความไวว้างใจและความพงึพอใจในผลิตภัณฑ์ลกูประคบสมนุไพร 
ที่มีผลต่อการซื้อซ้ าของผู้บริโภค 

บุณยำพร ไชยปัญหำ จริดำ ประเสริฐ  จตุพร ทิพยเสวต  เกษฎำภรณ์ ณะนิตย ์และ 
นัดดำ บุญก ำเนิด  วัลลภำ พัฒนำ 

8 15.15-15.30 น. 

การรับรู้ภาพลักษณ์ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการตัดสินใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ 
กรณีศึกษาร้านออแก้นท์ 

เบญจพร เพชระ และ วิเชียร วรพุทธพร 

  

https://meet.google.com/qkp-bzbk-rpy?hs=122&authuser=0


ล ำดับ เวลำ บทควำม และ นักวิจัย 

9 15.30-15.45 น. 

ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนที่สง่ผลต่อการตั้งใจซื้อน้ ามะม่วงเบาของวิสาหกิจชุมชนสตรชีุมชน
ต าบลหัวเขาของผูบ้ริโภค 

ปฏิพล จันอ้น  กัลย์สุดำ เขียวไชย  หทัยชนก ไชยกูล  รุ่งนภำ สัมพันธชิต 
อนัญญำ  คีรีทอง และ วัลลภำ พัฒนำ 

10 15.45-16.00 น. 

การเลือกใช้บริการด้านสนิเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบของธนาคารออมสิน 
สาขาทา่ขอนยาง จังหวัดมหาสารคาม 
ประภำศิริ ภำสง่ำ และ ช่อ วำยุภักตร์ 

11 16.00-16.15 น. 

แนวทางการสนบัสนุนลูกค้าฝากเงินออมกองทุนทวีสุขต่อเนื่อง  
กรณีศึกษาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอ านาจเจริญ 

ปริศนำ กังสดำร 

12 16.15-16.30 น. 

การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ ฮอนดา้   
ของบริษัท ห้างโอวเปงฮง  จ ากัด สาขาแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 

ปัทมพร นำที และ นิติพล ภูตะโชต ิ

13 16.30-16.45 น. 

การศึกษาแรงจูงใจและปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดที่มีอิทธพิลต่อการตัดสินใจซื้อ 
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล : กรณีศึกษาธนาคาร X สาขา A 

ปำนไพลิน ภักดี และ สวรส ศรีสุตโต 

14 16.45-17.00 น. 

อิทธิพลของประสบการณ์และความผูกพันของผูบ้ริโภคที่มีผลตอ่การบอกต่อทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการร้านอาหารญี่ปุน่ 
พรทิพย์  ไชยอ ำนำจ และ กัมปนำท ศิริโยธำ 

15 17.00-17.15 น. 

การวิเคราะห์การรับรู้ความเสี่ยง ความวิตกกังวล ต่อความตัง้ใจใช้บริการธนาคารออนไลน์
อย่างต่อเนื่องของผู้บริโภค 

ไพศำล ฤทธิกุล และ ธีรศักดิ์ จนิดำบถ 

 
  



ก ำหนดกำรน ำเสนอภำคบรรยำยระดับชำติ 
วันที่ 25 กันยำยน 2564 

ณ วิทยำลัยบัณฑิตศึกษำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 
ประเภทกำรน ำเสนอ : บรรยำยระดับชำติ กรรมกำรประจ ำห้อง : ดร.อัจฉริยะ อุปกำรกุล 
ห้องน ำเสนอ (10) : https://meet.google.com/etk-fxff-env?hs=122&authuser=0  
 

ล ำดับ เวลำ บทควำม และ นักวิจัย 

1 13.30-13.45 น. 

การประยุกต์ใช้สนุทรียสาธกในการค้นหาความฉลาดทางอารมณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการท างานของผู้แทนเวชภัณฑ์เขตโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

คณิตรำ กำหลง และ ภิญโญ รตันำพันธุ์ 

2 13.45-14.00 น. 
การประยุกต์ใช้หลักการโค้ชเชงิบวกในกระบวนการโค้ชผู้บริหารแบบโกรวโมเดล 

ชำติชำย อรินฤทธิ์ และ ภิญโญ รัตนำพันธุ์ 

3 14.00-14.15 น. 

พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานตามหลัก PM5 ด้วยการจัดท าคูม่ือการปฏิบัติงาน  
(Work manual) กรณีศึกษา : ระบบงานเจา้หน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 

สังกัดหน่วยงานคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
ดุษฎี ชลปรีชำ และ ภรณ์ทิพย์ สุภำภรณ์ 

4 14.15.-14.30 น. 

แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

ปรำงฉำย บุญผ่องเสถียร และ ภัทรวดี เพิ่มวณิชกุล 

5 14.30-14.45 น. 
การประเมินผลปัจจัยขบัเคลื่อนการบริหารทุนมนษุย์ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย 

ปริญญำ พลเยี่ยม และ ทิพย์วรรณำ งำมศักดิ์ 

6 14.45-15.00 น. 
การประเมินปัจจยัการบริหารทนุมนุษย์ของส านักเทคโนโลยีดิจทิัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปำริชำติ ชุมมณเฑียร และ ทิพย์วรรณำ งำมศักดิ์ 

7 
15.00-15.15 น 

 

การประยุกต์ใช้กระบวนการสนุทรียสาธกเพื่อพัฒนาศักยภาพการท างานเปน็ทีมของพนักงาน
กรณีศึกษาบริษัท ABC จ ากัด สาขาชุมแพ 
อรญำ ไวยะโภชน์ และ ภิญโญ รัตนพันธุ์ 

8 15.15-15.30 น. 

ผลของความฉลาดทางอารมณ์ตอ่ผลการปฏิบัตงิานของพนักงานระดับปฏิบัติการ 
ในบริษัทยานยนต์ไทยแห่งหนึ่ง 

ปิยณัฐ กิ่งตั้ว และ ณัฐพล พันธุ์ภักด ี

  

https://meet.google.com/etk-fxff-env?hs=122&authuser=0


ล ำดับ เวลำ บทควำม และ นักวิจัย 

9 15.30-15.45 น. 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจในงานและปัจจัยจูงใจของพนักงาน 
ในองค์กรภาครัฐกับองค์กรเอกชนในกรุงเทพมหานคร 

ลลิลพร ยงวงศ์ไพบูลย์  เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี และ รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ 

10 15.45-16.00 น. 
องค์ประกอบของการพัฒนาองค์กรภาคธุรกิจอุตสาหกรรมสู่ความส าเร็จ 

รุ่งโรจน์ สุบรรณจุ้ย 

11 16.00-16.15 น. 

การพัฒนาองค์กรด้วยแนวคิดการเบี่ยงเบนเชงิบวก :  
กรณีศึกษา 4 องค์กรภายในจังหวัดสกลนคร 
ศุภวิชญ์ ศรีสงครำม และ ภิญโญ รัตนพันธุ์ 

12 16.15-16.30 น. 

การโค้ชเพื่อเพิ่มศักยภาพการท างานจากจุดแข็งของคุณลักษณะเฉพาะบุคคลด้วย  
GROW MODEL กรณีศึกษา บริษัท ออลแพค (ไทยแลนด์) จ ากัด 

ปัทชญำ ปุณทรักษ์ และ ภิญโญ รัตนำพันธุ์ 

13 16.30-16.45 น. 

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ การท างาน กรณีศึกษาบริษทั AIM AGRO ASIAN CO.,LTD 
PRD โดยใช้กระบวนการ สุนทรยีสาธก และ หลักจิตวิทยาเชิงบวก  
ในการบริหารงานก่อสร้าง โครงการฟาร์มศิลาทิพย์ บา้นโนนนาซ า  

เมืองหินเหิบ แขวงเวียงจัน นครหลวงเวียง สปป. ลาว 
นิธิศ ไสยกิจ และ ภิญโญ รัตนพันธุ์ 

14 16.45-17.00 น. 

ปัจจัยจูงใจที่มผีลต่อการปฏบิัติงานของพนักงาน และแนวทางในการก าหนดนโยบาย
แรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน กรณีศึกษา หจก.บ้านไผ่ไทยเสรีเคหะกิจ 

นุชรินทร์ สอลี และ ภัทรขวัญ พิลำงำม 

15 17.00-17.15 น. 

การออกแบบแผนธุรกิจโดยการประยุกต์ใช้สนุทรียสาธกส าหรับร้านอาหารแบบเฉพาะกลุ่ม
ในเขตอ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

พรทิพำ รัตนำพีระพัฒน์ และ ภิญโญ รัตนำพันธุ ์

 
  



ก ำหนดกำรน ำเสนอภำคบรรยำยระดับชำติ 
วันที่ 25 กันยำยน 2564 

ณ วิทยำลัยบัณฑิตศึกษำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 
ประเภทกำรน ำเสนอ : บรรยำยระดับชำติ กรรมกำรประจ ำห้อง : ผศ.ดร.ภัทรวดี เพิ่มวณิชกุล 
ห้องน ำเสนอ (11) : https://meet.google.com/fiv-xeeh-kdb?hs=122&authuser=0  
 

ล ำดับ เวลำ บทควำม และ นักวิจัย 

1 13.30-13.45 น. 

การปรับปรุงกระบวนการ การด าเนินงานน าเข้าสินค้าเครื่องมือแพทย์  
บริษัท ABC ประเทศไทย จ ากัด 

ณัฏฐนันท์ เตชะกฤษพึ่งวงค์ และ นันทิ สุทธิกำรนฤนัย 

2 13.45-14.00 น. 
การศึกษาแนวทางการบริหารงานคลังสนิค้าของ บริษทั ABC 

ณัฐกำนต์ แก่นบุตร และ ภิเษก ชัยนิรันดร์ 

3 14.00-14.15 น. 
ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการคลังสนิค้าด้วยเทคโนโลยีบารโ์ค้ด : บริษัทกรณีศึกษา 

ธษร ควรผดุงศักดิ์ และ กนกพร กังวำลสงค ์

4 14.15.-14.30 น. 

การจัดเส้นทางเดินรถบรรทุกส าหรับการขนส่งสนิค้าด้วยโปรแกรม VRP Spreadsheet 
Solver กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วน เอส.วี รุ่งเรืองขนส่ง จ ากัด 

นัยน์ภัค รักเสมอวงศ์  เพ็ญศิริ วงชำรี และ ภำณุพงษ์ ศรีมุงคุล 

5 14.30-14.45 น. 
ธุรกิจร้านค้าออนไลน์ การขายสนิค้าวิสาหกิจชุมชน บา้นกา้งปลา 

สุกัลยำ ตอเงิน  รักชนก คิดค ำนวน  จำรุวรรณ พรหมศิริ และ กฤษณะ เสำะสำย 

6 14.45-15.00 น. 

การวางแผนกลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจจัดเลี้ยง  
บริษัท เมโลดี เพลส จ ากัด จงัหวัดเลย 

คีตลักษณ์ ก ำจัดพำลภัย  และ ดนัยพงศ์ เชษฐโชติศักดิ ์

7 
15.00-15.15 น 

 
การศึกษาปัจจัยและจัดท ากลยทุธ์ทางการตลาดของบ้านพักผู้สงูอายุ จังหวัดขอนแก่น 

ชนำภัทร อัตปัญญำ และ ภิเษก ชัยนิรันดร์ 

8 15.15-15.30 น. 

แนวทางกลยุทธ์เพื่อเพิ่มยอดขายของสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 
กรณีศึกษา บริษัท xyz แก๊ส จ ากัด 

ฐำปณี สุขเกษม  และ อนุฉัตร ช่ ำชอง 

  

https://meet.google.com/fiv-xeeh-kdb?hs=122&authuser=0


ล ำดับ เวลำ บทควำม และ นักวิจัย 

9 15.30-15.45 น. 

โครงสร้างตลาดและความสัมพนัธ์ของดัชนีการกระจุกตัวของผลิตภัณฑ์ประกนัชีวิต 
ประเภทสามัญของกลุ่มบริษัทประกันชีวิตไทย 
ดวงพร หล ำค ำ และ ปรีชำ วิจิตรธรรมรส 

10 15.45-16.00 น. 
การวางแผนภาพอนาคตของธุรกิจประกันชีวิตในจังหวัดขอนแก่น ในปี พ.ศ.2569 

ธนดล พุ่มเข็ม และ ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล 

11 16.00-16.15 น. 

แนวทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายยามะเร็งรังไข่แบบกลบัเป็นซ้ า  
ณ โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นัทธมน สมศิลำ และ ดนัยพงศ์ เชษฐโชติศักดิ ์

12 16.15-16.30 น. 
ภาพอนาคตของอุตสาหกรรมการค้าการเกษตรในพื้นที่จงัหวัดมหาสารคาม ในปีพ.ศ. 2570

ประดิพัทธ์ วรรักษ์ธำรำ และ ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล 

13 16.30-16.45 น. 

แนวทางการปรับปรุงความพงึพอใจในปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของลูกค้า   
บริษัท อินเตอร์ วอเตอร์ทรีทเม้นท์ จ ากัด อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

ภำนุพงษ์ วงศ์วิชิต และ ทิพย์วรรณำ งำมศักดิ์ 

14 16.45-17.00 น. 

กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและ 
การใช้วิธีปฏิบัตทิางบัญชีบริหารด้านตน้ทุน 

รัชณี บุตรำช และ วิชชุลดำ เวชกูล 

15 17.00-17.15 น. 
กลยุทธ์ปรับปรุงธุรกิจร้านครัวรตัติยา จังหวัดขอนแก่น 
รัตติยำ บุญเกียรติบตุร และ ดนัยพงศ์ เชษฐโชติศักดิ ์

 
  



ก ำหนดกำรน ำเสนอภำคบรรยำยระดับชำติ 
วันที่ 25 กันยำยน 2564 

ณ วิทยำลัยบัณฑิตศึกษำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 
ประเภทกำรน ำเสนอ : บรรยำยระดับชำติ กรรมกำรประจ ำห้อง : ผศ.ดร.กุลเชษฐ์  มงคล 
ห้องน ำเสนอ (12) : https://meet.google.com/pkq-mdpg-rri?hs=122&authuser=0  
 

ล ำดับ เวลำ บทควำม และ นักวิจัย 

1 13.30-13.45 น. 

APPLY THEORY U TO STUDY PERSONAL IP CASE  
IN CHINA’S INFLUENCER MARKETING 

Huang Jia Li and Pinyo Rattanaphan 

2 13.45-14.00 น. 

LEAN APPLICATION IN EXPORT DOCUMENTATION PROCESS:   
A CASE STUDY OF A PETROCHEMICAL COMPANY 

Krittiya Buengbongkoch and Jirapan Liangrokapart 

3 14.00-14.15 น. 

EFFECT OF CORPORATE GOVERNANCE SCORE AND BOARD MEETING ON FIRM 
PERFORMANCE OF LISTED COMPANIES IN THAILAND 

Malee Jaturat  Kusuma Dampitakse and Chanongkorn Kuntonbutr 

4 14.15.-14.30 น. 

คุณภาพบริการอิเล็กทรอนิกส์และโลจิสติกส์ทีส่่งผลต่อความพึงพอใจในการซื้อเครื่องส าอาง
ในตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

อริยำภรณ์ ค ำหล่อ และ จิรพรรณ เลี่ยงโรคำพำธ 

5 14.30-14.45 น. 

การลดความสูญเปล่าที่เกิดจากต้นทุนเที่ยวกลับในกระบวนการจัดส่งปุ๋ยเคมี ด้วยการ
ประยุกต์ใช้ต้นทุนฐานกิจกรรม กรณีศึกษาร้านค้าปุ๋ยเคมีการเกษตร จังหวัดนครราชสีมา 

ปัฐวีร์ วงศ์ศรีสถำพร และ ปณัทพร เรืองเชิงชุม 

6 14.45-15.00 น. 

การลดความสูญเสยีจากการสะสมตะกรันในกระบวนการต้มระเหยน้ าอ้อย  
ด้วยการด าเนนิงานด้านทรัพยากรการผลิต 
เมธี พรหมรำช และ ปณัทพร เรืองเชิงชุม 

7 
15.00-15.15 น 

 

การสร้างแอพพลิเคชั่น สถานทีท่่องเที่ยวถิ่นอีสาน จังหวัดอุดรธานี 
คชำ โกศิลำ  รัตน์รวี ชัยพัฒเสรี  ดวงนภำ ปิดตำทำนัง  ธัญกร แซ่จึง  

และ เกียรติชัย พังชำลี 

8 15.15-15.30 น. 

การพัฒนาเว็บไซต์ บริษัท นันทะมีชัยโลจิสติกส์ จ ากัด 
ยุภำพร จันทศิริ  สุภำพร ศรีสุระ  ศิริธร พิมพ์ฝด  สุขภิรมย์ กุณรักษ์  

และ ปิยวรรณ บัลลังก์ 

  

https://meet.google.com/pkq-mdpg-rri?hs=122&authuser=0


ล ำดับ เวลำ บทควำม และ นักวิจัย 

9 15.30-15.45 น. 

การพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดการและสบืค้นผลงานวจิัยบัณฑิต  
สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 

สุทธิสำ ประดิษฐ์  อำริยำ อุยะพิตัง  กัญญ์ศรินทร์ ขมิ้นเขียว  อิสระ หวังดี  
และ ขวัญชนก กนกพินิต 

10 15.45-16.00 น. 

ความคาดหวัง การรับรู้ และความพึงพอใจของลูกค้า ในคุณภาพของ 
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ฟรอมสแครชเบคชอปแอนด์คาเฟ่ 

ภวิตำ เกษมสันต์ ณ อยุธยำ และ ภัทรวดี เพิ่มวณิชกุล 

11 16.00-16.15 น. 

การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (6Ps) ทีส่่งผลต่อการตัดสินใจ 
ใช้บริการแอพพลิเคชั่น LINE MAN ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

ช่วงการระบาดของโรค COVID-19 
วนิดำ อรรถวิเวก  อัศวิณ ปสุธรรม และ อดิพร เขมะรังสรรค ์

12 16.15-16.30 น. 

ศึกษาปัจจัยความพร้อมในการน าเครื่องมือดิจิทัลมาใช้ในการด าเนินกิจกรรมและ 
การให้บริการลูกค้าของบริษัทตวัแทนออกของในประเทศไทย  

กรณีศึกษา บริษัท แกลดเคลียเร้นซ์ จ ากัด 
สิริมำ เรืองเสมอ ชนะกัญจน์ ศรีรัตนบัลล์ และ ทนุสิทธิ์ สกณุวัฒน์ 

13 16.30-16.45 น. 
การศึกษาแนวทางการตลาดของธุรกิจไลนส์ติกเกอร์ 
ภัทรินทร์ ส ำรำญบ ำรุง และ ภัทรวดี เพิ่มวณิชกุล 

14 16.45-17.00 น. 

การวางแผนภาพอนาคตของร้านรื่นรมย์ สตูดโิอ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
ในปี พ.ศ. 2568 

สืบพงศ์ สืบสำรคำม และ ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล 

15 17.00-17.15 น. 

การศึกษาปัจจัยดา้นวฒันธรรมองค์กร ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล 
กรณีศึกษา หน่วยงานด้านการตลาดธุรกิจเคมีภัณฑ์ 

ศศิธร ยุพิน และ ชนะกัญจน์ ศรีรัตนบัลล์ 

 
 


