
กำหนดการนำเสนอภาคบรรยายระดับชาติ 
วันที่ 1 ตุลาคม 2565 

ณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
ประเภทการนำเสนอ : บรรยายระดับชาติ กรรมการประจำห้อง : รศ.ดร.ทิพย์วรรณา  งามศักดิ์ 
ห้องนำเสนอ : จุฑาทิพย์ 
 

ลำดับ เวลา บทความ นักวิจัย 

1 13.00-13.15 น. 
GUIDELINE FOR MARKETING STRATEGY DEVELOPMENT  

OF KHAISY HANDICRAFT, VIENTIANE, LAOS 
Thidaphone Phetvongxay 
Bussagorn Leejoeiwara 

2 13.15-13.30 น. 
แนวทางการพัฒนาธุรกิจการผลติและการตลาด ของกลุ่มเกษตรกร 

ผู้ปลูกส้มโอ อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูม ิ
กีรติ เฮงสกุล 

อัมพน ห่อนาค 

3 13.30-13.45 น. 
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจร้านคาเฟเ่พื่อสุขภาพ 

ด้วยกระบวนการสุนทรียสาธก ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ  
จังหวัดชัยภูม ิ

สุชัญญา กัณหา 
อัจฉริยะ อุปการกลุ 

4 13.45-14.00 น. 
การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพ่ิมยอดขายฝากทองคำ  

หจก.ห้างทองตั้งไทยสิน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
กุลภัค เลิศอุดมโชค 
บุษกรณ์ ลเีจ้ยวะระ 

5 14.00-14.15 น. 
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม 

ในจังหวัดนครราชสมีาโดยใช้การวเิคราะห์เชิงโอบล้อมข้อมลู 
ปริมประภา พุฒนอก 
ปณัทพร เรืองเชิงชุม 

6 14.15.-14.30 น. 
กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิม่ยอดขายปัจจัยการผลิตและอุปกรณ์
การเกษตรของร้านมิตรเกษตร อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

ศริยา ตระกูลเลิศยศ 
อัมพน ห่อนาค 

7 14.30-14.45 น. 
แนวทางการเพิ่มความพึงพอใจของผู้พักอาศัยในหอพัก ABC  

ในเขตจังหวัดมหาสารคาม โดยประยุกต์ใช้สุนทรียสาธก 
ปิยะธิดา จูวัฒนสำราญ 

อัจฉริยะ อุปการกลุ 

8 14.45-15.00 น. 
พฤติกรรมผู้บรโิภคและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการของ

ร้าน SPD RECYCLE อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  
กนกพร มีกุญชร 
นิติพล ภูตะโชต ิ

9 15.00-15.15 น. 
การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
ซื้อผลติภณัฑ์อาหารโปรตีนทางเลอืกจากพืชของกลุ่มคนวัยทำงาน 

ในจังหวัดขอนแก่น 

ปภัสรา ขุนนราศัย 
บุษกรณ์ ลเีจ้ยวะระ 

10 15.15-15.30 น. 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ 

ยูเซอริน ที่มีอิทธิพลต่อความภักดตี่อตราสินค้า ในเขตอสีานตอนบน 
ธัญญรตัน์ นวลฉ่ำ 
อัมพน ห่อนาค 

  



ลำดับ เวลา บทความ นักวิจัย 

11 15.30-15.45 น. 
แนวทางการเสรมิสร้างประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีมด้วย

กระบวนการสุนทรียสาธกของพนักงานและลูกจา้งธนาคารออมสิน 
สาขาภูเวยีง จังหวัดขอนแก่น 

ปิยานันท์ หันประดิษฐ ์
อัจฉริยะ อุปการกลุ 

12 15.45-16.00 น. 
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการส่งสินค้า กรณีศึกษา 

ธุรกิจแฟรนไชส์ชาบูเอ็กซ์เพลส จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ภัทราพร ตริสกลุ 

ปณัทพร เรืองเชิงชุม 

13 16.00-16.15 น. 
แนวทางการศึกษากลยุทธ์การเพิ่มจำนวนนักเรียน 

โรงเรียนพรการญุบริบาล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธาน ี
พัชรพฤกษ์ เดชคง 
นิติพล ภูตะโชต ิ

  



กำหนดการนำเสนอภาคบรรยายระดับชาติ 
วันที่ 1 ตุลาคม 2565 

ณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
ประเภทการนำเสนอ : บรรยายระดับชาติ กรรมการประจำห้อง : รศ.ดร.นิติพล ภูตะโชติ 
ห้องนำเสนอ : จุฑามาศ 
 

ลำดับ เวลา บทความ นักวิจัย 

1 13.00-13.15 น. 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของหัวหน้างานผู้แทนยา 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในสภาวะการระบาดของโรคโควิด-19 

จตุพงศ์ บุนนาค 
อัมพน ห่อนาค 

2 13.15-13.30 น. 
กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าคลินิกกายภาพบำบัด 
และนวดไทย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ดวงชีวัน  เพชรสังคาด 
บุษกรณ์ ลเีจ้ยวะระ 

3 13.30-13.45 น. การจัดการความล่าช้าในกระบวนการส่งมอบคอนกรตีผสมเสร็จ 
ธัญญาภรณ์  คณาเสน 
ปณัทพร เรืองเชิงชุม 

4 13.45-14.00 น. 
ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานฝ่ายวิเคราะห์ความเสียหาย 

บริษัท เอบีซีประเทศไทย จำกดั จงัหวัดนครราชสีมา 
นภัทร บุญกระโทก 

อัมพน ห่อนาค 

5 14.00-14.15 น. 
การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของโรงน้ำดื่ม : กรณีศึกษา 

โรงน้ำดื่ม XYZ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
กัญญาณัฐ บัวชม 
ธนภณ วิมลูอาจ 

6 14.15.-14.30 น. 
ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดออนไลน์ท่ีผลต่อความตั้งใจ 

เชิงพฤติกรรมของผู้ที่พักอาศัยในจงัหวัดฉะเชิงเทรา  
ปิยดา พิมพ์จันทร ์
ชลธิศ  ดาราวงษ์ 

7 14.30-14.45 น. 
อัตลักษณ์ทางสังคม และความรักในตราสินค้า ที่ส่งผลกระทบต่อ

การเผยแพร่ตราสินค้า กรณีศึกษารถยนต์ส่วนบุคคล 
โสฬสศักดิ์ ทัศนพงษ์ 
กัมปนาท ศิริโยธา 

8 14.45-15.00 น. 
แผนการตลาดเพื่อการเพิม่ยอดขายสินค้าโชห่วยในธุรกิจยุค 4.0 

ของร้านศรีอุดมการค้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 
ฐาปณีย์ ภูชาดึก 
อัมพน ห่อนาค 

9 15.00-15.15 น. 
การเปรยีบเทียบต้นทุน และผลตอบแทนระหว่างธุรกิจร้านสะดวก
ซื้อประเภทแฟรนไชส์ และร้านสะดวกซื้อประเภทแบรนด์ท้องถิ่น  

ในเขตอำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภมูิ 

ปฏิพัฒน์ ติงพิพัฒนกัมพล 
ธนภณ วิมลูอาจ 

  



ลำดับ เวลา บทความ นักวิจัย 

10 15.15-15.30 น. 
ประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีโดรนเพื่อการเกษตร 

สำหรับฉดีพ่นสารเคมีในนาข้าว 
ชุดารัตน์ ทองชมภ ู
อัษฎางค์ พลนอก 

11 15.30-15.45 น. 

พฤติกรรมการตรวจรักษาสุขภาพ และทัศนคตติ่อแพทย์ทางเลือก
และแพทย์แผนจีน และปจัจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ 
ความสนใจในการตรวจรักษาสุขภาพ ในพื้นที่อำเภอสีคิ้ว  

จังหวัดนครราชสีมา 

สิรีธร วายภุักตร ์
ศักดิ์ชัย เจรญิศิริพรกลุ 

12 15.45-16.00 น. 
การปรับปรุงความล่าช้าในกระบวนการให้บริการสินเช่ือด้วยการ

ประยุกต์ใช้หลักการ ECRS กรณีศกึษาธนาคาร พี.เจ.แบงก์  
จังหวัดมหาสารคาม 

เสาวภา หอมพรมมา 
ปณัทพร เรืองเชิงชุม 

13 16.00-16.15 น. 
แผนการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายรถยนต์ซูซูกิของบริษัท  

ซูซูกิอาร์เฮงวัฒนา สาขาชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
นิทธมน วงศ์พล 
อัมพน ห่อนาค 

  



กำหนดการนำเสนอภาคบรรยายระดับชาติ 
วันที่ 1 ตุลาคม 2565 

ณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
ประเภทการนำเสนอ : บรรยายระดับชาติ กรรมการประจำห้อง : ดร.อัจฉริยะ อุปการกุล 
ห้องนำเสนอ : ตรีทิพ 
 

ลำดับ เวลา บทความ นักวิจัย 

1 13.00-13.15 น. 
APPLYING LH-COLUMN TO BUILD POSITIVE RELATIONSHIP 

IN A FAMILY BUSINESS  
Thanchanok Limprasurtsak 

Pinyo Rattanaphan 

2 13.15-13.30 น. 
การประเมินคณุภาพการบริการสำนักงานสอบบัญชี 123 ขอนแก่น 

จังหวัดขอนแก่น 
อรวรรณ สุ่มมาตย ์

ทิพย์วรรณา งามศักดิ ์

3 13.30-13.45 น. 
การประยุกตส์ุนทรียสาธกเพ่ือใช้ในการออกแบบโมเดลธรุกิจ: 

กรณีศึกษาธรุกิจกัญชา ในจังหวัดอุดรธาน ี
ณัฎฐกานต์ กล้าชาญชัย 

ภิญโญ รัตนาพันธุ ์

4 13.45-14.00 น. 
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพผู้จดัการภาคในบริษัท  

ไทยประกัน ชีวิต จำกดั (มหาชน) ในเขตจังหวัดหนองคาย 
เมตต์ มณรีัตน ์
อัมพน ห่อนาค 

5 14.00-14.15 น. 
การประยุกต์ใช้สุนทรียสาธกในการออกแบบโมเดลธรุกิจร้านกาแฟ

ในจังหวัดอุดรธาน ี
นิชาภา เสวตวงษ ์
ภิญโญ รัตนาพันธุ ์

6 14.15.-14.30 น. 
ผลกระทบด้านการเงินจากวิกฤต COVID-19  ของผู้ประกอบการ 

SMEs ในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
อดิศัย พุทธา 

ธนภณ วิมลูอาจ 

7 14.30-14.45 น. 
การวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มยอดขายอาหาร 

แบบพรีออเดอรร์้านของอร่อยมาดามเฮง อ.เมือง จ.สุรินทร ์
อาวิษฎา วิเศษ 

บุษกรณ์ ลเีจ้ยวะระ 

8 14.45-15.00 น. 
ความสอดคล้องกับตนเอง ความผกูพันต่อตราสินค้าท่ีมีอิทธิพลต่อ

ความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค กรณีศกึษาน้ำหอมเฮา้ส์แบรนด์  
บนช่องทางอีมาร์เก็ตเพลส 

ธญาดา สารแสน 
กัมปนาท ศิริโยธา 

9 15.00-15.15 น. 
แนวทางการปรับปรุงการให้บริการลูกค้าท่ีใช้บริการ แอพพลิเคชัน  

K PLUS ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  
ในเขตจังหวัดอุดรธาน ี

สินมหัต เข็มเพ็ชร 
ศักดิ์ชัย เจรญิศิริพรกลุ 

  



ลำดับ เวลา บทความ นักวิจัย 

10 15.15-15.30 น. 
แนวทางการสร้างความพึงพอใจในบริการส่งอาหารบนแพลตฟอร์ม

ออนไลน์ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในชีวิตวิถีใหม่ 
พีรดล ดวงพิมพ์ 
อัมพน ห่อนาค 

11 15.30-15.45 น. 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ 

ร้านศรสีุขคาร์แคร์ จังหวัดอุดรธานี 
ขนิษฐา สุขบัญชา 
นิติพล ภูตะโชต ิ

12 15.45-16.00 น. 
พฤติกรรมการบรโิภคและปัจจัยสว่นประสมทางการตลาด ที่มผีลต่อ

การตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องดืม่เสรมิโปรตีนอกไก่ปั่น แบรล์ีน 
ใน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  

อภิรัช  ใจดีทอง 
ศักดิ์ชัย เจรญิศิริพรกลุ 

13 16.00-16.15 น. 
การออกแบบโมเดลธรุกิจจำหน่ายอาหารแปรรูปผ่าน 

ช่องทางออนไลน์ 
ธาดา ธีระธนานนท์ 
บุษกรณ์ ลเีจ้ยวะระ 

  



กำหนดการนำเสนอภาคบรรยายระดับชาติ 
วันที่ 1 ตุลาคม 2565 

ณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
ประเภทการนำเสนอ : บรรยายระดับชาติ กรรมการประจำห้อง : ดร.ภิญโญ  รัตนาพันธุ์ 
ห้องนำเสนอ : 1402 
 

ลำดับ เวลา บทความ นักวิจัย 

1 13.00-13.15 น. 
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานก่อสร้างด้วย

กระบวนการสุนทรียสาธก กรณีศกึษา หจก.ศิรินิคมก่อสร้าง  
อำเภอบ้านกรวด จังหวดับุรรีัมย ์

ปกป้อง ศิริมาศกูล 
อัจฉริยะ อุปการกลุ 

2 13.15-13.30 น. 
แนวทางการพัฒนาธุรกิจการตกปลาและการขายอุปกรณ์การตกปลา 

ของผู้ประกอบการในเขตอำเภอเมอืง จังหวัดขอนแก่น  
ศิวกร สุขเพิ่ม 
อัมพน ห่อนาค 

3 13.30-13.45 น. 

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารของหัวหน้างาน 
ระดับต้นเพื่อลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของพนักงาน

ปฏิบัติการ ด้วยกระบวนการสุนทรียสาธก กรณีศึกษา  
ศูนย์กระจายสินคา้ ABC จังหวัดขอนแก่น  

พนอศรี มีสวัสดิ ์
อัจฉริยะ อุปการกลุ 

4 13.45-14.00 น. 
การตลาดแบบเล่าเรื่องและปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลตอ่

การเลือกซื้อผลติภณัฑ์ชาเขียว รา้นMidori Hayate  
อ. เมือง จ. ขอนแก่น 

ณัฐรินทร์ เหรียญณรงค ์
บุษกรณ์ ลเีจ้ยวะระ 

5 14.00-14.15 น. 
แนวทางการเพิ่มจำนวนผูเ้ช่า และผู้ซื้อในตลาด โดยใช้กระบวนการ

สุนทรียสาธก กรณศีึกษา : ตลาดศิลามหานคร ตลาดศลิานคร  
ตลาดบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวดัขอนแก่น 

กัญฑิราภัค สดมีสกลุภักด ี
อัจฉริยะ อุปการกลุ 

6 14.15.-14.30 น. 
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของธุรกิจฟาร์มสุกร  

กรณีศึกษาสุวิมลฟาร์ม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 
ณัฐรดา ธุระงาน 
ธนภณ วิมลูอาจ 

7 14.30-14.45 น. 
การประยุกต์ใช้สุนทรียสาธกในการวางแผนกลยุทธเ์พื่อเพ่ิมยอดขาย 

กรณีศึกษา รา้นพิทักษ์ไก่สด ร้อยเอ็ด   
บุษราภรณ์ แน่นอุดร 
อัจฉริยะ อุปการกลุ 

8 14.45-15.00 น. 
การเลือกเส้นทางขนส่งสินค้าจากต้นทางไปยังปลายทางเพื่อ 
ลดต้นทุนเช้ือเพลิง กรณีศึกษาธรุกจิขนส่งสินค้าจังหวัดชัยภูม ิ

กิตติยาพร อินทะระ 
ปณัทพร เรืองเชิงชุม 

9 15.00-15.15 น. 
การประยุกต์ใช้สุนทรียสาธกในการเพิ่มยอดขายธุรกิจค้าปลีก 

กรณีศึกษา รา้นเกตุพิบลูย ์
วศินี เกตุพิบูลย ์

อัจฉริยะ อุปการกลุ 

  



ลำดับ เวลา บทความ นักวิจัย 

10 15.15-15.30 น. 
แนวทางการพัฒนาธุรกิจไม้ฟอกอากาศของสวนปลูกสุข  

จังหวัดขอนแก่น 
วรณัน ขันเลื่อน 
อัมพน ห่อนาค 

11 15.30-15.45 น. 
การประยุกต์ใช้สุนทรียสาธกในการวางแผนกลยุทธเ์พื่อเพ่ิมยอดขาย

ในธุรกิจให้เช่ารถยนต์ กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
ทรัพยธรรม 2005 เซอร์วิส อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

สุภาภรณ์ หาญกุดตุ้ม 
อัจฉริยะ อุปการกลุ 

12 15.45-16.00 น. 
การตลาดเชิงเนื้อหาบนแพลตฟอรม์เฟซบุ๊ก (Facebook) และ
อินสตาแกรม (Instagram) ที่ส่งผลต่อการสนับสนุนแบรนด์

ร้านอาหารภูณิศา จังหวัดสรุาษฎรธ์านี 

เจมจิรา เลยหยุด 
บุษกรณ์ ลเีจ้ยวะระ 

13 16.00-16.15 น. 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพกระบวนการติดตั้งงานระบบไฟฟ้า 
กรณีศึกษา บริษัท เอ็น.เควี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร 

ณัฐธิดา กังแฮ 
ปณัทพร เรืองเชิงชุม 

 
  



กำหนดการนำเสนอภาคบรรยายระดับชาติ 
วันที่ 1 ตุลาคม 2565 

ณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
ประเภทการนำเสนอ : บรรยายระดับชาติ กรรมการประจำห้อง : ดร.ธนภณ วิมูลอาจ 
ห้องนำเสนอ : 1403 
 

ลำดับ เวลา บทความ นักวิจัย 

1 13.00-13.15 น. 
การศึกษาแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร: กรณีศึกษา 

บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด 
ณัฐณิชา อ่อนทุม 
ภิเษก ชัยนิรันดร ์

2 13.15-13.30 น. 
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเปิดร้านขายยาในพ้ืนท่ี 

อำเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุร ี
วริษา ยางงาม 

ภัทรวดี เพิ่มวณิชกุล 

3 13.30-13.45 น. 
แนวทางการประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยใช้แบบจำลองธุรกิจ

แคนวาส  ของบริษัท สิทรา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 
วิธาวีร์ ลิ้มวิไล 

วิเชียร วรพุทธพร 

4 13.45-14.00 น. 
แนวทางการเพิ่มความสามารถในการชำระหนี้ให้กับลูกค้า 
กลุ่มธุรกิจขนาดย่อย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  

ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 

ศิริกัญญา แถวโนนง้ิว 
อัมพน ห่อนาค 

5 14.00-14.15 น. 
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจคลินิกเวชกรรม  

ในอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธาน ี
ศิริลักษณ์ จิระพรกุล 
ภัทรวดี เพิ่มวณิชกุล 

6 14.15.-14.30 น. 
การจัดการลดความสูญเปล่าที่เกดิจากความล่าช้า 

ในกระบวนการผลิตแอสฟัลต์ติก 
ธวัชชัย ศรีกาญจนา  
ปณัทพร เรืองเชิงชุม 

7 14.30-14.45 น. 
แนวทางในการลดความสูญเปล่าในกระบวนการทำงานของ  
บริษัทศักดาอะไหลย่นต์ (1991) จำกัด จังหวัดมุกดาหาร 

อารยา วีรกุลวัฒนา 
นิติพล ภูตะโชต ิ

8 14.45-15.00 น. 
การวิเคราะหผ์ลตอบแทนในการลงทุนหุ้นสามัญแบบเน้นมูลค่าใน

ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ธมลวรรณ สายเช้ือ 
ภิเษก ชัยนิรันดร ์

9 15.00-15.15 น. 
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนขยายสาขารา้นสะดวกซื้อ

เกียรตสิินเน็กซ์ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปด็ อำเภอเมือง  
จังหวัดขอนแก่น 

ศิวัชค์ ศิริฉาย 
ศักดิ์ชัย เจรญิศิริพรกลุ 

  



ลำดับ เวลา บทความ นักวิจัย 

10 15.15-15.30 น. 
แผนกลยุทธ์การเพิ่มยอดขายของรา้นทองตั้งรุ่งเรืองเยาวราช 

ในช่วงโควิด 19 
สิริพร จริภาสสกลุชัย 
บุษกรณ์ ลเีจ้ยวะระ 

11 15.30-15.45 น. 
การจัดการความเสี่ยงในโซ่อุปทานกระบวนการขนส่งเอทานอลด้วย

การลดความสูญเปล่าที่เกดิจากความล่าช้า กรณีศึกษา  
โรงงานเอทานอล จังหวัดกาฬสินธุ ์

ปวีณา สำราญงาม 
ปณัทพร เรืองเชิงชุม 

12 15.45-16.00 น. 
การจัดการลดขยะด้วยการประยุกต์ใช้ห่วงโซ่คุณค่าสีเขียวในชุมชน 

จังหวัดชัยภูม ิ
สุชาวดี คงนาวัง 

ปณัทพร เรืองเชิงชุม 

13 16.00-16.15 น. 
กลยุทธ์การบริหารสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด (สาขาปศุสตัว)์ 

อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ในสภาวการณ์โรคโควดิ 19 
สราวุฒิ เพียวิเศษ 
อมรวรรณ รังกูล 

  



กำหนดการนำเสนอภาคบรรยายระดับชาติ 
วันที่ 1 ตุลาคม 2565 

ณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
ประเภทการนำเสนอ : บรรยายระดับชาติ กรรมการประจำห้อง : ผศ.ดร.ภิเษก ชัยนิรันดร์ 
ห้องนำเสนอ : 1404 
 

ลำดับ เวลา บทความ นักวิจัย 

1 13.00-13.15 น. 
การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการขายของปลีก-ส่งสินค้า 

ชุดเครื่องนอนและสินค้าเบด็เตล็ด กรณีศึกษารา้น ABC  
ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ์

กรวรรณ ย่องมิ่ง 
ธนภณ วิมลูอาจ 

2 13.15-13.30 น. 
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในธุรกิจ 

บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์  
ฐิติกร มีแก้ว 

ภัทรวดี เพิ่มวณิชกุล 

3 13.30-13.45 น. 
รูปแบบธุรกิจสวนฟาร์มสเตย์ “บ้านทองวิชิต” ตำบลโคกกรวด 

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสมีา 
ณัฐชนน ทองวิชิต 
อัมพน ห่อนาค 

4 13.45-14.00 น. 
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของโรงเรียนกวดวิชา ABC  

ในจังหวัดขอนแก่น 
ณฐภัทร  วิภูษติวรกุล 

ธนภณ  วิมูลอาจ 

5 14.00-14.15 น. 
โครงสร้างผู้ถือหุ้นกับนโยบายบัญชีการวัดมูลค่าที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

มณสัจี  กวีวรลักษณ ์
ศฐา  วรุณกูล 

6 14.15.-14.30 น. 
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจร้านอาหารเพื่อสุขภาพ 

ในเขตอำเภอเมือง  งหวัดสกลนคร 
ณัฐริกา โพธ์ิชัย 

ภัทรวดี เพิ่มวณิชกุล 

7 14.30-14.45 น. 
การวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรมของบริษัทประกอบเฟอร์นิเจอร์ 

XOXO จังหวัดขอนแก่น 
นันทกร สุจิมงคล 
ธนภณ วิมลูอาจ 

8 14.45-15.00 น. 
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานของที่ปรึกษาทางการเงิน

กับปัจจัยการคงอยู่ในอาชีพของที่ปรึกษาทางการเงิน  
บริษัท เอไอเอ จำกัด สังกัดเขตพืน้ท่ี 15 

ธนวัฒน์ วรรณพัฒน ์
ทิพย์วรรณา งามศักดิ ์

9 15.00-15.15 น. 
การบริหารจัดการต้นทุนธุรกจิค้าอะไหลร่ถจักรยานยนต์  

กรณีศึกษาร้าน XYZ  จังหวัดอุดรธาน ี
พรจรัส ดอกบัว 
ธนภณ วิมลูอาจ 

  



ลำดับ เวลา บทความ นักวิจัย 

10 15.15-15.30 น. 
แนวทางการพัฒนาการจัดเก็บเงินรายได้  

วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ จังหวัดอุดรธาน ี
ธีรพงศ์ แก้วจันทร์มา 

อมรวรรณ รังกูล 

11 15.30-15.45 น. 
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนพัฒนาแผนธุรกิจสกินแคร์

ออนไลน์ของแบรนด์ดารสิมา 
ปรัชญา วรหาร 

ศักดิ์ชัย เจรญิศิริพรกลุ 

12 15.45-16.00 น. 
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของของโรงงานผลิต 

หลังคาเหล็ก CC อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรมัย ์
วรญาณ รักสงฆ ์
ธนภณ วิมลูอาจ 

  



กำหนดการนำเสนอภาคบรรยายระดับชาติ 
วันที่ 1 ตุลาคม 2565 

ณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
ประเภทการนำเสนอ : บรรยายระดับชาติ กรรมการประจำห้อง : ดร.อมรวรรณ  รังกูล 
ห้องนำเสนอ : 1405 
 

ลำดับ เวลา บทความ นักวิจัย 

1 13.00-13.15 น. 
ความสัมพันธ์ของปัจจัยทีส่่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรกับ 

ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน หน่วยงานบริหารจดัการกลาง 
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ปาลิดา ไทยวัชรามาศ 
ทิพย์วรรณา งามศักดิ ์

2 13.15-13.30 น. 
การศึกษาความต้องการของผู้บริโภคในการเลือกบ้านเช่า  

ในเขตอำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
ศรวณีย์ จับตะเฆ ่

ภัทรวดี เพิ่มวณิชกุล 

3 13.30-13.45 น. 
แนวทางการบริหารจัดการและพฒันาศักยภาพของพนักงาน  

ร้านท้อป-เทน คาร์เซอร์วิส จังหวดัเลย 
จตุพร สุวรรณบริบรูณ ์

วิเชียร วรพุทธพร 

4 13.45-14.00 น. 
คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกสท์ี่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ 

ในการใช้แพลตฟอร์มประชุมออนไลน ์
นรีรัตน์ สุชาตานนท ์

พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์ 

5 14.00-14.15 น. 
การศึกษาพฤติกรรม และปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดกับการ

ตัดสินใจซื้ออุปกรณ์กระจกและอลมูิเนียม ของผู้บริโภค 
ในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

สุทธิณี โพธ์ิศร ี
บุษกรณ์ ลเีจ้ยวะระ 

6 14.15.-14.30 น. 
การประเมินคณุภาพการบริการของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค 

อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูม ิ
สุพัตรา สมบัต ิ

ทิพย์วรรณา งามศักดิ ์

7 14.30-14.45 น. 
พฤติกรรมการเลือกซื้อบ้านจัดสรร ความต้องการ และปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรของผูต้้องการที่
อยู่อาศัย ในอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

ชุรีย์พร ก่ิงโรชา 
ศักดิ์ชัย เจรญิศิริพรกลุ 

8 14.45-15.00 น. 
การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกอ้อยส่งโรงงานน้ำตาล 

กรณีศึกษา ไร่ พ.พืชผล อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธาน ี
ลักขณา กุลธวัช 
ธนภณ วิมลูอาจ 

9 15.00-15.15 น. 
อิทธิพลของลักษณะผู้ทรงอิทธิพลบนสื่อสังคมทีส่่งผลต่อการซื้อ
สินค้าแฟช่ันออนไลน์ของกลุ่มนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วรัญญู  ศิริชัย 
กัมปนาท  ศิริโยธา 

  



ลำดับ เวลา บทความ นักวิจัย 

10 15.15-15.30 น. 
การศึกษาภาพอนาคตของอุตสาหกรรมกรวดทราย ในจังหวัด

ขอนแก่น 
รุ่งโรจน์ เย็นสบาย 

ศักดิ์ชัย เจรญิศิริพรกลุ 

11 15.30-15.45 น. 
การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของสถานตรวจสภาพรถเอกชน 
กรณีศึกษา : สถานตรวจสภาพรถเอกชนพัชรพงษ์ ในเขตตำบล

นางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดรีรมัย ์

ณิชกมล โคมทอง 
ธนภณ วิมลูอาจ 

12 15.45-16.00 น. 
การวางแผนภาพอนาคตของหอพักบุญญาทรัพย์ เพลส จังหวดั

มหาสารคาม ในปี พ.ศ. 2570 
ชญานิศ สมด ี

ศักดิ์ชัย เจรญิศิริพรกลุ 

13 16.00-16.15 น. 
ค่านิยมและปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคในการตัดสินใจใช้บริการ
ทำศัลยกรรมความงาม: กรณีศึกษาของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น 

ฐิติมา คำปรุงมา 
นิติพล ภูตะโชต ิ

  



กำหนดการนำเสนอภาคบรรยายระดับชาติ 
วันที่ 1 ตุลาคม 2565 

ณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
ประเภทการนำเสนอ : บรรยายระดับชาติ กรรมการประจำห้อง : ดร.บุษกรณ์ ลีเจ้ยวะระ 
ห้องนำเสนอ : ห้องประชุมชั้น 1 
 

ลำดับ เวลา บทความ นักวิจัย 

1 13.00-13.15 น. 
กลยุทธ์การตลาดในการเพิ่มไลนผ์ลิตภณัฑ์ของงานประติมากรรมไฟ
เบอร์กลาส หจก.เดอะเบสท์ โคออพเพอเรช่ัน อำเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น 

เลิศลักษณ์ ภูษณวิทย ์
ศักดิ์ชัย เจรญิศิริพรกลุ 

2 13.15-13.30 น. 
แบบจำลองธุรกิจแคนวาสจำหน่ายเสื้อผ้าแฟช่ันสตรีผ่านการพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ของกลุม่เจนเนอเรชันวายร้านลาน่าสโตร ์
กนกวรรณ คชอาจ 
วิเชียร วรพุทธพร 

3 13.30-13.45 น. 
พฤติกรรมการบรโิภคและปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดทีส่่งผลตอ่

การตัดสินใจใช้บริการปัม๊น้ำมัน บริเวณถนนวงแหวนรอบเมือง
ขอนแก่นด้านทิศตะวันตก 

กันณพงศ์  ปุณยโชติวณิชย ์
ศักดิ์ชัย เจรญิศิริพรกลุ 

4 13.45-14.00 น. 
กลยุทธ์การตลาดเพื่อเพ่ิมยอดขายเครื่องประดับเพชรของบริษัท เจ

ทีซี เอ็กซ์เซลเล้นท์ ไดมอนด์ จำกดั ผ่านช่องทางออนไลน์ 
ชัญญารตัน์ วัฒนะไมตร ี

อัมพน ห่อนาค 

5 14.00-14.15 น. 
ปัจจัยด้านตราสินค้าท่ีบ่งบอกความเป็นตัวตนของผูซ้ื้อ ความผูกพัน
ต่อตราสินค้า ที่ส่งผลต่อการตัดสนิใจซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปยี่ห้อยูนิโคล่

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ณัฐภัทร  โคตะยันต ์
กัมปนาท  ศิริโยธา 

6 14.15.-14.30 น. 
พฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางของ

นักท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด 
พิชชาภัทร ฤทธิรัตน์  

ศักดิ์ชัย เจรญิศิริพรกลุ 

7 14.30-14.45 น. 
สถานการณ์ปัจจุบัน และประเด็นปัญหาของร้านวัสดุก่อสรา้งขนาด

เล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ปวีณ์ สิงห์ดำรงค ์
อมรวรรณ รังกูล 

8 14.45-15.00 น. 
แนวทางการเลือกใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรเพื่อพัฒนาธุรกิจค้า
อ้อย กรณีศึกษา ไร่แสงจันทรต์ำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด 

จังหวัดอุดรธาน ี

ภคพร เรืองวงศ์วิทยา 
วิเชียร วรพุทธพร 

9 15.00-15.15 น. 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการ

หอพัก Ferry Park Inn  อำเภอเมอืงขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
กษิดิ์เดช ดลประสิทธ์ิ 

นิติพล ภูตะโชต ิ

  



ลำดับ เวลา บทความ นักวิจัย 

10 15.15-15.30 น. 
พฤติกรรมการซื้อและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการ
เลือกซื้อปลาทูของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

มณีรตัน์ กิตตเิวชรักษ ์
ศักดิ์ชัย เจรญิศิริพรกลุ 

11 15.30-15.45 น. 
การศึกษาแนวทางการสร้างแรงจูงใจให้แก่ชุมชนในการเป็น

ผู้ประกอบการทางธุรกิจขยะรีไซเคิล กรณีศึกษา : องค์การบริหาร
ส่วนตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธาน ี

ชุดาภรณ์ ศรีจันทร ์
วิเชียร วรพุทธพร 

12 15.45-16.00 น. 
การศึกษาพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าชุดคลุมท้องและชุดให้นมบุตรและ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าชุดคลุม
ท้องและชุดให้นมบุตร 

ภรรครมล อุยตระกูล 
ศักดิ์ชัย เจรญิศิริพรกลุ 

  



กำหนดการนำเสนอภาคบรรยายระดับชาติ 
วันที่ 1 ตุลาคม 2565 

ณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
ประเภทการนำเสนอ : บรรยายระดับชาติ กรรมการประจำห้อง : ผศ.ดร.ปณัทพร  เรืองเชิงชุม 
ห้องนำเสนอ : ออนไลน์ 1 https://meet.google.com/vvp-zbtq-sve?hs=122&authuser=0 
 

ลำดับ เวลา บทความ นักวิจัย 

1 13.00-13.15 น. 
การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในองค์กรที่ส่งผลต่อความรูส้ึกของ

พนักงานในบริษัทขนส่งแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
สุภัทรา อิ่มอรุะ 

Thunyanun Somboonrattanachoke 

2 13.15-13.30 น. 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
พรทิพา เกี๋ยงมะนา 

ปรียานุช อภิบุณโยภาส 

3 13.30-13.45 น. 
การออกแบบผังการจดัเก็บสินค้าในคลังสินค้า กรณีศึกษา 

บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต ์
ทิพย์พมนต์ มิ่งมงคล 
จิราวรรณ เนยีมสกลุ 

4 13.45-14.00 น. 
การวิเคราะห์การเลือกศูนย์กระจายสินค้า กรณีศึกษาธุรกจิออนไลน์

แห่งหนึ่ง 
สุภาพร งามเลิศ 

5 14.00-14.15 น. 
การยอมรับมาตรฐานการผลติข้าวอย่างยั่งยืนของเกษตรกรใน

จังหวัดสุพรรณบรุ ี

อุรัสยา แก้วคำ 
ธนาภรณ์ อธิปัญญากลุ 

ศานิต เก้าเอี้ยน 

6 14.15.-14.30 น. 
การปรับปรุงกระบวนการบรรจุน้ำดื่มด้วยแนวคดิลีน กรณีศึกษา: 

โรงน้ำดื่มตรามินิ จ.นราธิวาส 

รัชตา โชติพันธ ์
นัตพงศ์ โชติพันธ์ 
ปรุฬห์ มะยะเฉี่ยว 

7 14.30-14.45 น. 
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การจดัซื้อกับประสิทธิภาพ

การจัดซื้อในเขตอตุสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุร ี
สถาพร ณะงัว 
สุทธิณี มงคล 

8 14.45-15.00 น. 
การเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านร่อง

จิก ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

ปฤฐฎาง จันทร์บุญเรือง 
พรรณธวรรณ บุตรดีสุวรรณ 

จิราวดี กำยาน 
วรรณวิศา นครขวาง 
ไพโรจน์ ชัชวาลย ์
วรกร พิมพาคุณ 

  



ลำดับ เวลา บทความ นักวิจัย 

9 15.00-15.15 น. 
การพัฒนาความรู้การจัดการนำเขา้และส่งออกไทย-กัมพูชา เพื่อเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการค้าชายแดนไทย-

กัมพูชา จังหวัดสุรินทร ์

เพ็ญนฤมล จะระ 
ชนม์ณัฐชา กังวานศุภพันธ ์

ณภัทชา ปานเจริญ 
วิมลกานต์ นิธิศริิวริสกลุ 
พิสชานันท์ สนธิธรรม 

พริษฐ์ พนมเสริฐ 

10 15.15-15.30 น. 
การพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์เพือ่เสริมสรา้งรายได้ให้กับ

ผู้ประกอบการภาคการเกษตรภายหลังสถานการณโ์ควิด-19 

พิสชานันท์ สนธิธรรม 
อารีรัตน์ สมานดุษณ ี

เพ็ญนฤมล จะระ 
ชูวงศ์ พรหมบุตร 

 

  



กำหนดการนำเสนอภาคบรรยายระดับชาติ 
วันที่ 1 ตุลาคม 2565 

ณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
ประเภทการนำเสนอ : บรรยายระดับชาติ กรรมการประจำห้อง : ผศ.ดร.รุจิรัตน์ พัฒนถาบุตร 
ห้องนำเสนอ : ออนไลน์ 2 https://meet.google.com/dmy-shzz-zwg?hs=122&authuser=0 
 

ลำดับ เวลา บทความ นักวิจัย 

1 13.00-13.15 น. 
โมเดลธุรกิจเพื่อสรา้งความได้เปรยีบในการแข่งขันของข้าว 

เพื่อสุขภาพเจ้ากำ่หอมแมโ่จ้ 1 เอ 

ศิรินภา อ้ายเสาร ์
ปรีดา ศรีนฤวรรณ 
ภูษณิศา เตชเถกิง 

นทีทิพย์ สรรพตานนท ์

2 13.15-13.30 น. 
การนำเครื่องมือ DATA VISUALIZATION เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและ

การนำเสนอข้อมูลเชิงภาพสำหรับการบริหารจัดการลูกค้า : 
กรณีศึกษาสำนักงานบัญชีคณุภาพแห่งหนึ่งในประเทศไทย 

สุภัทรา วงค์ชาร ี
จารุภา วิภภูิญโญ 
ลัพธ์พร สวราชย ์

3 13.30-13.45 น. 
กลยุทธ์การตลาดทีส่่งผลต่อคณุภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย 

โครงการบ้านจัดสรรในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
เขมิสรา สิงห์เทพ 
ชลธิศ  ดาราวงษ์ 

4 13.45-14.00 น. 
ส่วนประสมทางการตลาดและคณุภาพการบริการที่ส่งผลต่อ 

ความจงรักภักดีของร้านจำหน่ายสมาร์ทโฟน 
ในเขตเทศบาลนครนครราชสมีา 

ฐานดิา วิจันทึก 
สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ ์

5 14.00-14.15 น. 
คุณค่าตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซื้อผลิตภณัฑ์ 

โครงการหลวงดอยคำของผู้บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา 
ปวีณ์ธิดา เสนาธรรม 

ชาตยา นิลพลับ 

6 14.15.-14.30 น. 
การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมและศกัยภาพของกลุ่มจักสาน 
ในจังหวัดพะเยาโดยใช้ส่วนประสมทางการตลาดบรหิาร 

พฤกษา พันธ์ปัญญา 
วีระพงษ์ กิติวงค์ 

อุษณีย์ รัศมีวงษ์จันทร ์

7 14.30-14.45 น. 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสำเร็จจากการตรวจสอบบญัชีของผู้สอบบัญช ี

รับอนุญาตทีต่รวจสอบบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์

พรรณชลี แสงไพบูลย ์
สุภาวินี จีวะสุวรรณ 
คมกฤษณ์ สิงห์ใจ 

8 14.45-15.00 น. 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุน 

ที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงตา่งประเทศของนักลงทุนชาวไทย 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ศุภรดา องค์สรร 
กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ ์

9 15.00-15.15 น. 
การประยุกต์ใช้เทคนิค Search Engine Optimization แบบพลวัต
จากการค้นหาแบบธรรมชาติเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเว็บไซต ์

พนธกร ช่างปัด 
มยูร ใยบัวเทศ 

 


