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กําหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7
วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0”
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ
วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (แม่สอด)
....................................................................................................................
พิธีเปิดและการบรรยายพิเศษ: ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 5)
08.00-08.30 ลงทะเบียน
08.30-10.00 พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ
กล่าวรายงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิราวัฒน์ ชมระกา ประธานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ
เปิดการประชุมวิชาการ โดย รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงศ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
10.00-12.00 บรรยายพิเศษ เรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-17.00 นําเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์
17.00-17.30 พิธีมอบรางวัลบทความดีเด่น และพิธีปิดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 5)

กําหนดการนําเสนอผลงานภาคบรรยาย
สาขาการจัดการและบริหารธุรกิจ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 5)
เวลา
บทความ
ผลงาน
ผู้ทรงคุณวุฒิประจําห้อง: รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน และ ผศ.ดร.ภิราช รัตนันต์
13.00-13.20 ศักยภาพทางธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อําเภอเชียงของ จังหวัด กษิดิศ ใจผาวัง และคณะ
เชียงราย
13.20-13.40 ความสามารถทางการตลาดของสหกรณ์การเกษตรภูฟ้าพัฒนา จํากัด
ณัฐกานต์ วงศ์ตุ่น และคณะ
ภายใต้โครงการภูฟ้าพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดน่าน
13.40-14.00 การยอมรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของธุรกิจสิ่งทอในจังหวัดสกลนคร
เด่นชัย สมปอง
14.00-14.20 กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการของศูนย์อาหาร ทานี ปันฟอง และคณะ
ในศูนย์การค้า อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
14.20-14.40 พักรับประทานอาหารว่าง
14.40-15.00 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
เบญจวรรณ ศรีวิชัย และคณะ
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในอําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง
15.00-15.20 การสื่อสารทางการตลาดในการศึกษาต่อระดับ ปวส.ระบบทวิภาคีของ เปรมฤดี หมู่วิเศษ และคณะ
นักศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดลําปาง
15.20-15.40 ผลของการจัดการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนที่มตี ่อผลสัมฤทธิ์
เพ็ญศรี จันทร์อินทร์
ทางการเรียน รายวิชาการพัฒนาภาวะผู้นํา
15.40-16.00 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ ีผลต่อการพัฒนาตราสินค้าผลิตภัณฑ์ เอื้อมพร รุมารถ และคณะ
แหนมบ้านฮ่องกอก ตําบลบ่อแฮ้ว อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง

2
สาขาการจัดการและบริหารธุรกิจและการจัดการโลจิสติกส์ ห้อง 5301 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 5)
เวลา
บทความ
ผลงาน
ผู้ทรงคุณวุฒิประจําห้อง: ผศ.ดร.นวพร ประสมทอง และ ผศ.ดร.ธนกร สิรสิ ุคันธา
13.00-13.20 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องภาษาปกาเก่อญอ ใน
ชุลีพร ประวัติวงศ์วารี และคณะ
รูปแบบอินโฟกราฟิก สําหรับนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียน
มารีย์อุปถัมภ์
13.20-13.40 การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสับปะรดภูแล กรณีศึกษาไร่ ดรัณภพ อุดแน่น
ดวงดาว จังหวัดเชียงราย
13.40-14.00 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการขนส่งใน
นลินทิพย์ กองคํา
จังหวัดลําปาง
14.00-14.20 องค์ประกอบในการดําเนินการสร้างมูลค่าเพิ่ม ธุรกิจค้าข้าวขนาดเล็ก
พิเชษฐ์ ดีเสมอ และคณะ
จังหวัดอ่างทอง
14.20-14.40 พักรับประทานอาหารว่าง
14.40-15.00 ความพึงพอใจของพนักงานบริษัทต่อการปรับปรุงสํานักงาน กรณีศกึ ษา ภวินท์ธนา เจริญบุญ และคณะ
บริษัทโรบินสัน จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่
15.00-15.20 การสร้างมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อสุขภาพ กรณีศกึ ษา รัฐพงศ์ วงศ์ชัย และคณะ
ร้านสถานีผัก แอนด์ คนรักกาแฟ
15.20-15.40 การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ด้วยระบบ เสกสรรค์ มณีธร
ต้นทุนฐานกิจกรรม
15.40-16.00 แนวทางการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิม่ ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในชุมชน อาชวิน ใจแก้ว และคณะ
แบบมีส่วนร่วมให้กับเกษตรกรของตําบลแม่ตีบ อําเภองาว จังหวัด
ลําปาง
สาขาการตลาด ห้อง 5302 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 5)
เวลา
บทความ
ผู้ทรงคุณวุฒิประจําห้อง: ผศ.ดร.อิราวัฒน์ ชมระกา และ ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์
13.00-13.20 กลยุทธ์ทางการตลาดและการสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจไอศกรีม
กรณีศึกษา ร้านไอศกรีม IceDEA เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
13.20-13.40 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด และกาแฟสําเร็จรูปของ
ผู้บริโภคในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
13.40-14.00 อิทธิพลของคุณภาพการให้บริการต่อความน่าเชื่อถือ ความพึงพอใจ การ
บอกต่อ และความจงรักภักดีของลูกค้าที่ใช้บริการของกลุ่มนวดเพื่อ
สุขภาพโดยชุมชน
14.00-14.20 การพิจารณาก่อนเชื่อที่ส่งผลต่อการใช้และความพึงพอใจของการ
แบ่งปันข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
14.20-14.40 พักรับประทานอาหารว่าง
14.40-15.00 การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ปจั จัยเพื่อทดสอบความเที่ยงตรงของแบบ
ประเมินคุณภาพเว็บไซต์ในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษาใน
จังหวัดเชียงใหม่
15.00-15.20 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในเลือกใช้บริการสถานีบริการ
น้ํามันเชื้อเพลิงในอําเภอเมือง จังหวัดแพร่

ผลงาน
จีราณัฐ เมตตา และคณะ
เจตปรียา ตรีนติ ย์ และคณะ
ธิติยา ทองเกิน
นภนนท์ หอมสุด และคณะ
รัฐ ใจรักษ์ และคณะ
อภิชญา บุญค้ําชู และคณะ
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สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐศาสตร์และการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ห้อง 5303 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 5)
เวลา
บทความ
ผลงาน
ผู้ทรงคุณวุฒิประจําห้อง: รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ และ ผศ.ดร.ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ
13.00-13.20 ผลกระทบของรายได้ต่อการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอําเภอ
กิติยา วังคีรี และคณะ
ด่านซ้าย จังหวัดเลย
13.20-13.40 การประเมินมูลค่าการใช้ประโยชน์ทางนันทนาการจากการเข้าชมการ
ณภัทร นาผล และคณะ
แข่งขันฟุตบอลของสโมสรฟุตบอลอุดรธานี
13.40-14.00 การเติบโตในอนาคตและคุณภาพของนักท่องเที่ยวสูงอายุ
ณิชา ชวลิต และคณะ
14.00-14.20 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อตลาดการส่งออกถุงยางอนามัยไทยไป
ธนาคาร ชาญเดช และคณะ
สหรัฐอเมริกา
14.20-14.40 พักรับประทานอาหารว่าง
14.40-15.00 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยอรรถประโยชน์ ทางเลือก และการตัดสินใจ
ศุภศิว์ สุวรรณเกษร
15.00-15.20 แนวทางการป้องกันพฤติกรรมการเสพย์สารเสพติดบนฐานจารีตม้งแบบ สุขเกษม ขุนทอง
มีส่วนร่วมของนักเรียนโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก
15.20-15.40 การศึกษาการผลิต การตลาด และการลงทุนเห็ดหลินจือของเกษตรกร สุธีร์ภัทร รุณผาบ และคณะ
ในอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
15.40-16.00 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความปลอดภัยในการทํางาน พฤติกรรม
อัจฉราภัทร์ เขมอัครเจตต์ และคณะ
ด้านความปลอดภัยและการรับรู้การบาดเจ็บจากการทํางานของแรงงาน
ก่อสร้างในจังหวัดเชียงราย
16.00-16.20 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ต่อการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย
อิทธิพันธ์ พัฒนานุพงษ์ และคณะ
กรณีศึกษา จังหวัดนครนายก
สาขาการบัญชีและการเงิน ห้องคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 5)
เวลา
บทความ
ผู้ทรงคุณวุฒิประจําห้อง: รศ.ดร.วาริพิณ มงคลสมัย และ ดร.สมใจ วงค์เทียนชัย
13.00-13.20 ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานในสํานักงานสอบบัญชีจังหวัดสมุทรปราการเมื่อ
ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
13.20-13.40 การบัญชีต้นทุนรวมและการบัญชีต้นทุนผันแปร : แนวคิดและความ
แตกต่าง
13.40-14.00 การพัฒนาความรูค้ วามเข้าใจภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามการปรับ
โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2560 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม่สอด
14.00-14.20 การศึกษาปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณารับทํางานของสํานักงานบัญชีในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
14.20-14.40 พักรับประทานอาหารว่าง
14.40-15.00 การใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางการบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในเขตสมุทรปราการ
15.00-15.20 การจัดการทางการเงินกลุม่ วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจากกะลามะพร้าว

ผลงาน
ปุณยนุช ยังทินนัง และคณะ
พรรษพร เครือวงษ์
พิทยา แสนอุด และคณะ
พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว
รสิตา สังข์บุญนาค และคณะ
อนุธิดา เพชรพิมูล
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สาขาสหวิทยาการ ห้อง 5304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 5)
เวลา
บทความ
ผู้ทรงคุณวุฒิประจําห้อง: รศ.ดร.วรางคณา จันทร์คง และ ดร.ปิยะวรรณ คุม้ ญาติ
13.00-13.20 การวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการวิจัยการจัดการความรู้ทางภาษา
และวัฒนธรรม ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผ่านความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
ั ญา
13.20-13.40 การบูรณาการกลยุทธ์การตลาดเชิงจิตวิญญาณเพื่อสืบทอดภูมิปญ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนม้งบ้านแม่สาใหม่ อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ั ญาท้องถิน่ การปลูกกล้วยไข่อย่างมีคุณภาพของ
13.40-14.00 การจัดการความรู้ภูมิปญ
เกษตรกรในจังหวัดกําแพงเพชร
14.00-14.20 การศึกษาผลการอบรมเตรียมความพร้อมการสอบวัดมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ TOEIC ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร
14.20-14.40 พักรับประทานอาหารว่าง
14.40-15.00 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนวิจัยเป็นฐาน (RBL) เพื่อการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในรายวิชาการตลาด สําหรับ
นักศึกษา สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร
15.00-15.20 การสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมของกลุม่ ชาติ
พันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อการบูรณาการการเรียนรูส้ ู่ชุมชน
สําหรับรองรับประชาคมอาเซียน
15.20-15.40 การพัฒนาระบบพยากรณ์บริหารจัดการสินค้าจากฐานทรัพยากรชุมชน
สาขาสหวิทยาการ ห้อง 5305 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 5)
เวลา
บทความ
ผู้ทรงคุณวุฒิประจําห้อง: รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช และ อาจารย์ ดร.ภาศิริ เขตปิยรัตน์
13.00-13.20 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนอ่านออกเสียงภาษาพม่าของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม่สอด
13.20-13.40 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาด้วยบทเรียน E-Learning รายวิชา
คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศสําหรับการบริหาร
13.40-14.00 การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนรายวิชาระบบ
เครือข่ายในงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สําหรับนักศึกษาหลักสูตร
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร แม่สอด
14.00-14.20 ภูมิปัญญา และการจัดการความรูข้ องการทอผ้าในภาคเหนือของ
ประเทศไทย
14.20-14.40 พักรับประทานอาหารว่าง
14.40-15.00 การประเมินการใช้ Voice - Thread มาใช้ในการพัฒนาการพูดสื่อสาร
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดตาก
15.00-15.20 การศึกษาพฤติกรรมและผลกระทบต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของ
เยาวชนในอําเภอแม่สอด จังหวัดตาก
15.20-15.40 รูปแบบความต้องการใช้ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรแม่สอด

ผลงาน
กมล บุญเขต และคณะ

จินดาภา ศรีสําราญ และคณะ
ประจักษ์ กึกก้อง และคณะ
พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ

เพชรา บุดสีทา

วุฑฒิณัฏฐ์ รัตนภรณ์ และคณะ
เอ็ม สายคําหน่อ

ผลงาน
ชัยรัตน์ ขันแก้ว
ตรรกพร สุขเกษม
นิพิฐพนธ์ ฤาชา และคณะ

พิชามญชุ์ อัคพิน และคณะ
วิชานนท์ ผ่องจิตต์ และคณะ
ศุภมาส ผกากาศ
เอกรัฐ ปัญญาเทพ
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กําหนดการนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร์
สาขาการจัดการและบริหารธุรกิจ ห้องประชุมรัตนมณี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 5)
เวลา
บทความ
ผลงาน
ผู้ทรงคุณวุฒิประจําโปสเตอร์: ผศ.ดร.ปาณิสรา จรัสวิญญู
13.00-13.15 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียน กฤษณา คนบุญ และคณะ
เป็นสําคัญด้วยกระบวนการกลุ่มมีผลต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอน
วิชาการวิจัยการจัดการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
13.15-13.30 ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นาํ กลยุทธ์ของผู้บริหารองค์กรธุรกิจจังหวัด
กาญจนา สดับธรรม
นครสวรรค์
13.30-13.45 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ําเต้าหู้ของผู้บริโภค ในเขตเทศบาล
จตุพร พุ่มไม้ และคณะ
เมือง จังหวัดกําแพงเพชร
13.45-14.00 จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจที่มีผลต่อภาพลักษณ์องค์การตามความ
จารุวรรณ ชอบประดิถ
คิดเห็นของพนักงานองค์การธุรกิจจังหวัดนครสวรรค์
14.00-14.15 การยอมรับเทคโนโลยีเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้อ จิตาพัชญ์ ไชยสิทธิ์
สินค้าของผู้ซื้อในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
14.15-14.30 พักรับประทานอาหารว่าง
14.30-14.45 ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการการฝึกอบรม ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร และคณะ
ความรู้ต่อเนื่องทางการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง
14.45-15.00 สํารวจความต้องการสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการของบุคลากรและ นิติมา สุวรรณโกมล
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์
พระนครศรีอยุธยา หันตรา
15.00-15.15 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร: กรณีศึกษา อินโฟ
พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และคณะ
กราฟิกนําเสนอหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยพิบลู
สงคราม
15.15-15.30 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เครื่องออกกําลังกายที่ส่งผลต่อการตัดสินใจสมัคร ยลวรณัฏฐ์ จีรัชตกรณ์
สมาชิกศูนย์ออกกําลังกายของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
15.30-15.45 พฤติกรรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคแอพพลิเคชั่นผ่าน
ลฎาภา แผนสุวรรณ
โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์
15.45-16.00 คุณภาพชีวิตกับการวางแผนทางการเงินของผู้ประกอบอาชีพอิสระใน
ลักษมี งามมีศรี
กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 2
16.00-16.15 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนําเข้าทองคําเพื่อจําหน่ายของผู้ประกอบการค้า
วนิษฏา กุมพานิชย์
ทองคําในเขตกรุงเทพมหานคร
16.15-16.30 การพัฒนาการจัดการธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขต
ศิริกานดา แหยมคง
ภาคเหนือตอนล่าง
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สาขาการจัดการและบริหารธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ห้องประชุมรัตนมณี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 5)
เวลา
บทความ
ผู้ทรงคุณวุฒิประจําโปสเตอร์: ดร.กนิษฐา ศรีภริ มย์
13.00-13.15 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
13.15-13.30 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตําบลในจังหวัดนครสวรรค์
13.30-13.45 คุณลักษณะผู้บริหารที่พึงประสงค์ในทัศนะของพนักงานองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
13.45-14.00 สภาพและปัญหาการดําเนินงานของกองช่างองค์การบริหารส่วนตําบล
นาบ่อคํา อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
14.00-14.15 กระบวนการจัดการโลจิสติกส์จากจังหวัดบึงกาฬ ประเทศไทย ไปแขวง
บอลิคําไซ สปป.ลาว
14.15-14.30 พักรับประทานอาหารว่าง
14.30-14.45 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันในองค์การของบุคลากร:
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
14.45-15.00 ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มตี ่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
15.00-15.15 สมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรทาง
การศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์
15.15-15.30 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒขิ อง
บุคลากรองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์
15.30-15.45 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าหอพักของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏภูเก็ต
15.45-16.00 ส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการและภาพลักษณ์ตราสินค้า
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการของผู้ใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ใน
จังหวัดน่าน

ผลงาน
จิรวัฒน์ ทิพยรส
ปรียานันท์ โพธิ์ศิรวัฒน์
ภัทราพร รินทร์ศรี
วิฑูรย์ ตาคํา
ศักรินทร์ นนทพจน์ และคณะ
สาลินี อินทพิบูลย์
สุทธิดา คชมิตร
สุเมธ พิลึก
สุวชัช พิทักษ์ทิม
อรอุมา ชีแก้ว
อุทัย ไชยวงค์ และคณะ

สาขาการตลาด เศรษฐศาสตร์ บัญชีและการเงิน ห้องประชุมรัตนมณี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 5)
เวลา
บทความ
ผลงาน
ผู้ทรงคุณวุฒิประจําโปสเตอร์: ผศ.ดร.ธีรศิลป์ กันธา
13.00-13.15 การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุน
กันยา มั่นคง
เพาะปลูกหญ้า ระหว่างพันธุ์นวลน้อยกับพันธุ์มาเลเซีย ของเกษตรกร
ตําบลลานดอกไม้ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
13.15-13.30 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์และเครื่องมือการส่งเสริมการขายของ
เกียรติศักดิ์ จันทร์แก้ว และคณะ
ห้างสรรพสินค้าโรบินสันทีม่ ีผลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร
13.30-13.45 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการออมของครัวเรือนในเขตอําเภอเมือง จังหวัด ชุณษิตา นาคภพ
นครสวรรค์
13.45-14.00 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถตูโ้ ดยสาร กรณีศึกษา
ชุตินันท์ เทพชมภู และคณะ
เส้นทางจังหวัดหนองคาย-จังหวัดอุดรธานี
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สาขาการตลาด เศรษฐศาสตร์ บัญชีและการเงิน ห้องประชุมรัตนมณี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 5)
เวลา
บทความ
ผลงาน
ผู้ทรงคุณวุฒิประจําโปสเตอร์: ผศ.ดร.ธีรศิลป์ กันธา
14.00-14.15 ความต้องการการใช้สมุนไพรเพื่อเสริมความงามของเยาวชนในจังหวัด ณัฐนนท์ ซุ่นสั้น และคณะ
ภูเก็ต
14.15-14.30 พักรับประทานอาหารว่าง
ทิพย์วรรณ ศิบญ
ุ นันท์ และคณะ
14.30-14.45 การพัฒนาความรูค้ วามสามารถในการประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
ทางด้านบัญชี (Auto Fight) ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร แม่สอด
14.45-15.00 ผลสําเร็จของการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางจากธรรมชาติในภาค
นวพร สังวร และคณะ
กลาง ของประเทศไทย
15.00-15.15 แนวทางในการทําบัญชีชุดเดียวของผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในเขต
นันทนา ศิริมา และคณะ
พื้นที่ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก
15.15-15.30 การพัฒนาการตลาดมะขามกวนของวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษากลุม่
ปิยะวัน เพชรหมี
สตรีแม่บ้าน บ้านนาร่วมใจ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
15.30-15.45 การศึกษาการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าที่มีผลต่อความจงรักภักดีของ
พิรภพ จันทร์แสนตอ และคณะ
ผู้ใช้บริการธุรกิจผ่านทางเครือข่ายสังคมการค้าออนไลน์
15.45-16.00 การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในเขต
วิรุณสิริ ใจมา และคณะ
เทศบาลนครเชียงราย สําหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
16.00-16.15 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกทุเรียนหลงลับแลตาม วิไลวรรณ ศรีหาตา และคณะ
แนวคิดการค้าที่เป็นธรรมเพื่อลดความเสียเปรียบในกลไกตลาดทุเรียน
หลงลับแล ตําบลนานกกก อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
16.15-16.30 คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์ตามความต้องการของ
วีรวรรณ แจ้งโม้ และคณะ
ตลาดแรงงาน
16.30-16.45 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ศศิธร พรมมาลา และคณะ
การซื้อกาแฟสดของผูบ้ ริโภคในอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
16.45-17.00 บทบาทการมีส่วนร่วมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด:
ศุภศิว์ สุวรรณเกษร และคณะ
กรณีศึกษาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลท่าโพธิ์ อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก
17.00-17.15 การศึกษาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีของผู้ที่มีอาชีพ
อัคราช วลายุทธสวัสดิ์ และคณะ
อิสระในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
17.15-17.30 การจัดการการเงินส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการวางแผน
อุไรวรรณ ปลอดใจดี
เกษียณของพนักงานองค์กรเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
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สาขานิเทศศาสตร์และการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ห้องประชุมรัตนมณี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 5)
เวลา
บทความ
ผลงาน
ผู้ทรงคุณวุฒิประจําโปสเตอร์: ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์
13.00-13.15 กลยุทธ์การสื่อสารของประธานชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร กนกพร เอกกะสินสกุล
จังหวัดลําปาง
13.15-13.30 ปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในการทํางานร่วมกันระหว่างธุรกิจ กฤษฏิ์ติณณ์ พันธุ์ไพโรจน์
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์
13.30-13.45 แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การใช้สื่อโซเชียลมีเดียของรายการข่าว
กิติวัฒน์ กิติบุตร
โทรทัศน์
13.45-14.00 ศึกษาประวัติความเป็นมาและความเชื่อเกี่ยวกับหุ่นกาเหล้ภเู ก็ต
จักรพงศ์ ทรัพย์เพิ่ม และคณะ
14.00-14.15 ปัจจัยทางเศรษฐกิจต่อการเข้ามาทํางานของแรงงานต่างด้าวในจังหวัด ชญานิศ วาระเพียง และคณะ
ภูเก็ต
14.15-14.30 พักรับประทานอาหารว่าง
14.30-14.45 รูปแบบการสื่อสารสุขภาพในการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ชลอรัตน์ ศิรเิ ขตรกรณ์
จังหวัดอุทัยธานี
14.45-15.00 อัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์กระจูดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ
15.00-15.15 พฤติกรรมของวัยรุ่นยุคใหม่ในการใช้บริการบริษัททัวร์และตัวแทนนํา
ธนิดา จอมยิ้ม
เที่ยว อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
15.15-15.30 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารในรายการหน้ากากนักร้อง (The Mask Singer) ของ น้ําฝน โพธิ์สิงห์ และคณะ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
15.30-15.45 การวัดประสิทธิภาพด้านอุปทานการท่องเที่ยวของประเทศในภูมภิ าค
นุชนาฏ โชคเจริญ และคณะ
เอเชียแปซิฟิก
15.45-16.00 ทัศนคติของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครที่มตี ่อคณะ
ภาคภูมิ พิชวงค์ และคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
16.00-16.15 องค์ความรู้ที่ได้จากการดําเนินงานทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ วรินทรีย์ เยาว์ธานี และคณะ
เชียงราย
16.15-16.30 ศึกษาความต้องการและความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรด้านการ
วันฉัตร กันหา และคณะ
ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์
16.30-16.45 แนวทางการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น สนธิญา สุวรรณราช และคณะ
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของจังหวัดลําปาง
สาขาสหวิทยาการ ห้องประชุมรัตนมณี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 5)
เวลา
บทความ
ผู้ทรงคุณวุฒิประจําโปสเตอร์: ผศ.ดร.นพคุณ ชูทัน
13.00-13.15 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม
สําเร็จรูปเพื่อตรวจประเมิน SAR ระดับหลักสูตร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม่สอด
13.15-13.30 การศึกษาทัศนคติความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยของคนไทยเชื้อสายจีนในเขต
เทศบาลนครภูเก็ต
13.30-13.45 พฤติกรรมการบริโภคผักพื้นบ้านของเยาวชนในจังหวัดภูเก็ต
13.45-14.00 แนวทางการอนุรักษ์ประเพณีพ้อต่อในจังหวัดภูเก็ต

ผลงาน
กฤติเดช จินดาภัทร์ และคณะ
ก่อพงษ์วิช คีรีกิ้น และคณะ
กังสดา หวันสมัน และคณะ
กัลยา แก้วคู่ และคณะ
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สาขาสหวิทยาการ ห้องประชุมรัตนมณี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 5)
เวลา
บทความ
ผู้ทรงคุณวุฒิประจําโปสเตอร์: ผศ.ดร.นพคุณ ชูทัน
14.00-14.15 ความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ของผู้ใช้บัณฑิต จังหวัดกําแพงเพชร
14.15-14.30 พักรับประทานอาหารว่าง
14.30-14.45 ศึกษาการตั้งถิ่นฐานกลุม่ ชาติพันธุช์ าวเลในแถบชายฝั่งทะเลอันดามัน
พร้อมจัดทําพิกัดทางภูมิศาสตร์
14.45-15.00 ศึกษาการให้บริการด้านสุขภาพแรงงานต่างด้าวในจังหวัดภูเก็ต
15.00-15.15 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลนคร
เชียงราย
15.15-15.30 แนวทางการพัฒนาโรงเรียนผูส้ ูงอายุตําบลลานดอกไม้ อําเภอเมือง
จังหวัดกําแพงเพชร
15.30-15.45 ค่านิยมในการตั้งชื่อของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต
15.45-16.00 ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้านรุง่ ระวี จิวเวลรี่ อําเภอแม่สอด จังหวัด
ตาก
16.00-16.15 ทัศนคติของประชาชนที่มีต่องานบริการสัปเหร่อ จังหวัดภูเก็ต
16.15-16.30 การบูรณาการการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในฐานะนวัตกรรมส่งเสริม
การท่องเที่ยว เพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสําหรับรองรับ
ประชาคมอาเซียน
สาขาสหวิทยาการ ห้องประชุมรัตนมณี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 5)
เวลา
บทความ
ผู้ทรงคุณวุฒิประจําโปสเตอร์: ผศ.ดร.เพชรา บุดสีทา
13.00-13.15 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการพยากรณ์ด้วยเทคนิคโครงข่าย
ประสาทเทียมแบบแพร่กลับ และเทคนิคนาอีฟเบย์
13.15-13.30 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
13.30-13.45 การพัฒนารูปแบบการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโดย
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
13.45-14.00 การศึกษาทัศนคติในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
14.00-14.15 ผลการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ ที่มีตอ่
พฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจในการ
เรียนรายวิชาความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
14.15-14.30 พักรับประทานอาหารว่าง
14.30-14.45 ความเชื่อในสถาปัตยกรรมตึกชิโนโปรตุกสี ในจังหวัดภูเก็ต
14.45-15.00 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเศรษฐศาสตร์การเมืองเพื่อการพัฒนา
15.00-15.15 ศึกษาการใช้ผักพื้นบ้านในการประกอบอาหารของประชากรในจังหวัด
ภูเก็ต

ผลงาน
การันต์ เจริญสุวรรณ และคณะ
ขนิษฐา สิงหาไทย และคณะ
เจษฎา พูลสวัสดิ์ และคณะ
เฉลิมชัย คําแสน และคณะ
ชุติมา รักษ์ธัญการ และคณะ
ทิพวรรณ ปราศภัย และคณะ
ทูเซ สราญตระกูลไพร และคณะ
ธนิดา จําปี และคณะ
ปาณิสรา คงปัญญา และคณะ

ผลงาน
ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ
นันฑิกา อินจุ้มสาย และคณะ
พรรณวดี ขําจริง
พฤทธ์ ฉายบัณฑิต และคณะ
พิชา วิสิทธิ์พานิช

มาริษา เกื้อกูล และคณะ
รัษฎากร วินิจกุล
เรวดี บุรสี ูงเนิน และคณะ
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สาขาสหวิทยาการ ห้องประชุมรัตนมณี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 5)
เวลา
บทความ
ผู้ทรงคุณวุฒิประจําโปสเตอร์: ผศ.ดร.เพชรา บุดสีทา
15.15-15.30 แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานของชมรมผู้สูงอายุตําบลท่าขุนราม
อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
15.30-15.45 ทัศนคติของประชาชนต่อเพศทางเลือกในจังหวัดภูเก็ต
15.45-16.00 ศึกษาการบริโภคอาหารพื้นเมืองของชาวภูเก็ต
16.00-16.15 การใช้แผนการตลาดเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา
การตลาดระหว่างประเทศ
16.15-16.30 ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภูเก็ต ของประชาชนในเขต
เทศบาลนครภูเก็ต
16.30-16.45 ผลการจัดการการเรียนรู้ด้วยการใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือที่มผี ล
ต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจใน
การเรียนรายวิชา “การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยโปรแกรมแบบวิชวล” ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
16.45-17.00 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้พลังกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความสามารถใน
การควบคุมตนเองต่อปัญหาและอุปสรรคของนักศึกษา

ผลงาน
วรภา เกตุน้อย และคณะ
วรรณิศา มาลัยทอง และคณะ
วรวิทย์ หนูทอง และคณะ
วิจิตรา แซ่ตั้ง
เสาวลักษณ์ ขําประดิษฐ์ และคณะ
อธิกัญญ์ แพรต่วน

เอมอร ปันทะสืบ และคณะ

