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หอง 304  สาขาการเงิน  Part 1 ดร.นงนภัส แกวพลอย   

 

ลำดับ เวลา รหัส บทความ ช่ือผูเสนอบทความ สถาบัน 

1 09.00 – 09.15 น. KU1 ปจจัยดานพฤติกรรมและสภาพแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอการตดัสินใจลงทุนระหวางกองทุนรวมแบบ
เชิงรับและแบบเชิงรุก 

กรชนก วิเศษธาร ม.เกษตรศาสตร 

2 09.15 – 09.30 น. KU3 การพยากรณภาวะความเครียดทางการเงินของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม.เอ.ไอ
แหงประเทศไทย 

เจนจิรา  เรืองนาม ม.เกษตรศาสตร 

3 09.30 – 09.45 น. KU5 อิทธิพลของปจจัยเศรษฐกิจและปจจัยทางการคาท่ีมผีลตออัตราแลกเปลี่ยนคาเงินบาทตอคาเงินยู
โร ปอนดสเตอรลิง ฟรังคสวิส ในชวงกอนและระหวางการแพรระบาดของ Covid - 19 

ชณัฏทิพพ เตชะปรีชาพงษ ม.เกษตรศาสตร 

4 09.45 – 10.00 น. N1 การสำรวจความคดิเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลในการกอหน้ีของลูกคาธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณเพ่ือการเกษตรในชุมชนบานคลองเล ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ภัทราวดี  สิทธิรักษ ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช 

5 10.00 – 10.15 น. O3 ปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมผีลตอตลาดหลักทรัพยและการพยากรณภาวะตลาดหลักทรัพย           
แหงประเทศไทย 

ณัฐธิดา แกวประสิทธ์ิ ม.ธรรมศาสตร 

6 10.15 – 10.30 น. U42 

 

การศึกษาปปจจัยท่ีสงผลกระทบตอราคาทองคำแทงในตลาดโลก ธนพร เศรษฐภัทร ม.หอการคาไทย 
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หอง 304  สาขาการเงิน  Part 2 ผศ.สุกัญญา ภูสุวรรณรัตน   

 

ลำดับ เวลา รหัส บทความ ชื่อผูเสนอบทความ สถาบัน 

1 10.30 – 10.45 น. KU6 

 

อิทธิพลของปจจัยดานเศรษฐกิจ ปริมาณเงิน และมูลคาซื้อขายหลกัทรัพยสุทธิของนักลงทุน

ตางประเทศท่ีมีผลตอดัชนีราคาหลักทรัพย กลุม SET50 ในชวงกอนและหลังสภาวะสงคราม

การคาสหรัฐฯ-จีน 

ชยภรณ สังขทอง 

 

ม.เกษตรศาสตร 

2 10.45 – 11.00 น. U11 

 

ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการลงทุนของพนักงานธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ อาคาร

พหลโยธิน 

กัญญา วรรณแสงขำ 

 

ม.หอการคาไทย 

3 11.00 – 11.15 น. U12 

 

ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจลงทุนในหุนไอพีโอ (IPO) ของคน Gen-Y ในสถานการณ Covid-19 

เขตกรุงเทพมหานคร 

กันตฤทัย สุทธิทักษ ม.หอการคาไทย 

4 11.15 – 11.30 น. KU9 

 

อิทธิพลจากนโยบายความรุงเรืองรวมกันและปจจัยทางเศรษฐกิจของจีนท่ีสงผลกระทบตออัตรา

ผลตอบแทนของกองทุนรวมหุนจนีมีกลยุทธการลงทุนเชิงรุกและเชิงรับ 
 

เปมิกา มากทรัพย 

 

ม.เกษตรศาสตร 

5. 11.30 – 11.45 น. U14 

 

การแบงกลุมกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) ท่ีลงทุนหลักในทองคำ โดยใช อัตราผลตอบแทน

และความเสีย่งจากแบบจำลอง การกำหนดราคาหลักทรัพย (CAPM) 

การุณ เหลืองมณีศักดิ ์

 

ม.หอการคาไทย 

6 11.45 – 12.00 น. KU11 

 

ผลกระทบของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตอดัชนีราคาหลักทรัพยตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย (SET Index) ดชันีราคา SET50 Index ดัชนี SET CLMV 

ณิชมล พิศาลวุฒิ 

 

ม.เกษตรศาสตร 
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หอง 304  สาขาการเงิน  Part 3 ผศ.ดร.อภิชาติ พงศสุพัฒน  

 

ลำดับ เวลา รหัส บทความ ชื่อผูเสนอบทความ สถาบัน 

1 15.00 – 15.15 น. U26 

 

การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอมลูคาการลงทุนและการยอมรับความเสีย่งในกลุมตลาดหลักทรัพย

ของผูมีรายไดระดับปานกลางข้ึนไปในเขตกรุงเทพมหานคร  หลังการแพรระบาดของโควิด-19 

ชนารดี ตรสีอน 

 

ม.หอการคาไทย 

2 15.15 – 15.30 น. KU13 

 

การวิเคราะหความผันผวนของราคาอีเธอเรียม ตุลยา เขียนพงศพันธุ 

 

ม.เกษตรศาสตร 

3 15.30 – 15.45 น. KU15 

 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในอนาคตของสกุลเงินดิจิทัล KUB COIN ของกลุม 

Generation Y ในกรุงเทพมหานคร 

 

ทศพล บุณยประเวศ 

 

ม.เกษตรศาสตร 

4 15.45 – 16.00 น. U33 

 

การศึกษาพฤติกรรมการลงทุนในหุนสามญัของนักลงทุนไทย 

 

ฐิติพงศ ประดิษฐบงกช 

 

ม.หอการคาไทย 

5 16.00 – 16.15 น. U34 

 

ปจจัยท่ีมีผลตออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยประเทศไทย 

 

ณัชชา จันทรา 

 

ม.หอการคาไทย 

6 16.15 – 16.30 น. KU17 

 

ปจจัยท่ีกำหนดความสำเร็จของการตัดสินใจเงินบาทดิจิทัล (Digital Baht) ในระบบขนสงทาง

รางสาธารณะของกลุมผูโดยสารในกรุงเทพมหานคร 

 

ทองโรจน โฆษิตวัฒนาพานิชย 

 

ม.เกษตรศาสตร 
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หอง 305  สาขาการเงิน Part 1 ดร.เอกภัทร มานิตขจรกิจ  

 

ลำดับ เวลา รหัส บทความ ชื่อผูเสนอบทความ สถาบัน 

1 09.00 – 09.15 น. KU18 

 

ปจจัยเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลตอการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศไหลเขาในกลุมประเทศสมาชิก
อาเซียน 

ทัศนีย ธนะศิริวงษ 

 

ม.เกษตรศาสตร 

2 09.15 – 09.30 น. U40 

 

แนวทางการสรางกลยุทธ เพ่ือเพ่ิมพอรตกองทุนรวม กรณศีึกษา ธนาคารแลนด แอนด เฮาส 

จำกัด (มหาชน) ฝายธนบดีธนกิจ 

 

ทิวากร จันทะรังษี 

 
 

ม.หอการคาไทย 

3 09.30 – 09.45 น. KU7 

 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในคริปโทเคอรเรนซีในประเทศไทย ชัยณรงค นพรัตน 

 

ม.เกษตรศาสตร 

4 09.45 – 10.00 น. KU20 

 

การบริหารเงินทุนหมุนเวียนแบบคงท่ีและแบบไดนามิก ท่ีสงผลกระทบตอตนทุนเงินทุนของ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย เอ็ม เอ ไอ (MAI) 

 

ธนพร ชุมผล 

 

ม.เกษตรศาสตร 

5 10.00 – 10.15 น. U44 

 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการลงทุนในคอนโดมิเนียม ของคนวัยทำงาน เขตจังหวัดชลบุร ี ธนัฐศะวัศ  ชาวนา 

 

ม.หอการคาไทย 

6 10.15 – 10.30 น. KU21 

 

ผลกระทบของมูลคาการซื้อขายของกลุมนักลงทุนรายยอยและปจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีมตีอ

ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในชวงกอนและชวงสถานการณโรคไวรสัโคโรนา 

ธัญลักษณ สุทธารักษ 

 
 

ม.เกษตรศาสตร 
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หอง 305  สาขาการเงิน Part 2 ดร.เอกภัทร มานิตขจรกิจ  

 

ลำดับ เวลา รหัส บทความ ชื่อผูเสนอบทความ สถาบัน 

1 10.30 – 10.45 น. KU22 

 

ปจจัยท่ีมีผลตอโครงสรางเงินทุน: กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทยท่ีอยูในดัชนี SET 100 

ธัญวรัตน บุญผอง 

 

ม.เกษตรศาสตร 

2 10.45 – 11.00 น. U56 

 

การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความเสีย่งและอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุนท่ีลงทุน

ในตางประเทศ 

 

ธิดามาศ ถ่ีถวน 

 

ม.หอการคาไทย 

3 11.00 – 11.15 น. U87 

 

การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหน้ีและกองทุนรวมทองคำ 

 

ภัททิรา ขำพวง 

 

ม.หอการคาไทย 

4 11.15 – 11.30 น. KU23 

 

อิทธิพลของทักษะทางการเงินท่ีมีตอระดับการออมเพ่ือการเกษียณอายุของคนกลุม เจเนอเรช่ัน 

X และ เจเนอเรช่ัน Y ท่ีเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 

นพมล การปลูก 

 
 

ม.เกษตรศาสตร 

5. 11.30 – 11.45 น. KU25 

 

การศึกษาความเปนไปไดทางการเงินในการลงทุนธุรกิจสถานบริการดูแลผูสูงอายุในโรงแรม นวรัตน  ระวิระ 

 

ม.เกษตรศาสตร 

6 11.45 – 12.00 น. U98 

 

การวิเคราะหอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ วรวิทย จิตรพัฒนากุล 

 

ม.หอการคาไทย 

 

 

 

 



 

ตารางการนำเสนอการประชุมทางวิชาการระดับชาติ  สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 10 

วันท่ี 21 พฤษภาคม 2565 

ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

หอง 305 สาขาการเงิน Part 3 ผศ.ดร.พลวัฒน  เลิศกุลวัฒน   

 

ลำดับ เวลา รหัส บทความ ชื่อผูเสนอบทความ สถาบัน 

1 15.00 – 15.15 น. U110 

 

ความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับรอยละการเปลีย่นแปลงของราคาหลักทรัพยของ

บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ศุภวิชญ ชุมทรวง 
 

ม.หอการคาไทย 

2 15.15 – 15.30 น. KU24 

 

ผลกระทบจากเหตุการณล็อคดาวนของสถานการณโควิด-19 ตอตลาดหุนไทย นฤดม เกียรติกูล 

 

ม.เกษตรศาสตร 

3 15.30 – 15.45 น. U119 

 

ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินบิทคอยน (Bitcoin) ของกลุมผูลงทุนใน

กรุงเทพมหานคร 

สุธีรา นวนิล 

 

ม.หอการคาไทย 

4 15.45 – 16.00 น. KU28 

 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตออัตราผลตอบแทนของกองทุนกลุมดูแลสุขภาพในชวงสถานการณการระบาด

ของไวรสัโคโรนา 2019 

นิรมล ลนัวงษา 

 

ม.เกษตรศาสตร 

5 16.00 – 16.15 น. KU32 

 

อิทธิพลของปจจัยการเปลี่ยนแปลงดัชนีตลาดหลักทรัพยในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ

ปจจัยเศรษฐกิจมหภาคตอการเปลีย่นแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตาม

แผนปฏิบัติการเช่ือมโยงตลาดทุนอาเซียน 

ปยวัตน ธีระภัทรธนานนท 

 

ม.เกษตรศาสตร 

6 16.15 – 16.30 น. KU34 

 

ปจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลตอมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมท่ีลงทุนในตางประเทศกรณี

จายเงินปนผลและไมจายเงินปนผล 

ภัทรมินทร ซินโซ 

 

ม.เกษตรศาสตร 
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หอง 306 สาขาการเงิน Part 1 ผศ.ดร.พรวรรณ นันทแพทศย   

 

ลำดับ เวลา รหัส บทความ ชื่อผูเสนอบทความ สถาบัน 

1 09.00 – 09.15 น. KU35 

 

ปจจัยกำหนดการระดมทุน crowd funding ของวิสาหกิจชุมชน 

 

ภูธิป บุญเกิด 

 

ม.เกษตรศาสตร 

2 09.15 – 09.30 น. KU37 

 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการถือครองเงินสดของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง    

ประเทศไทย 

 

วรัมพร สรุียพรหมศิลป 

 

 

ม.เกษตรศาสตร 

3 09.30 – 09.45 น. KU39 

 

อิทธิพลของความรูทางการเงินท่ีมตีอทัศนคติของการลงทุนสกุลเงินดิจิทัล 

 

วลัยพร สมพงษ 

 

ม.เกษตรศาสตร 

4 09.45 – 10.00 น. KU42 

 

ผลกระทบดานกฎหมายตอราคาหุนกลุมน้ำตาลทรายไทยกอนและหลังยกเลิกพระราชบัญญัติ

ออยและน้ำตาลทรายไทย 

 

สมยศ ช่ังยงสุวรรณ 

 

ม.เกษตรศาสตร 

5 10.00 – 10.15 น. KU43 

 

ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมผานแอปพลิเคชัน 

 

สัจจณัฐ แกวโชต ิ

 

ม.เกษตรศาสตร 

6 10.15 – 10.30 น. KU44 

 

อิทธิพลของปจจัยดานการคาระหวางประเทศ ดัชนีราคาหลักทรัพย และการทองเท่ียวท่ีมีตอ

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินดอลลารสหรัฐตอบาท ดอลลารสิงคโปร และริงกิตมาเลเซีย 

 

สาคร ธรรมวงศ 

 

ม.เกษตรศาสตร 

 

 

 



 

ตารางการนำเสนอการประชุมทางวิชาการระดับชาติ  สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 10 

วันท่ี 21 พฤษภาคม 2565 

ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

หอง 306 สาขาการเงิน Part 2  ผศ.ดร.พรวรรณ นันทแพทศย  

 

ลำดับ เวลา รหัส บทความ ชื่อผูเสนอบทความ สถาบัน 

1 10.30 – 10.45 น. KU46 

 

ผลกระทบของสถานการณการแพรระบาดโรคโควิด-19 ตอพฤติกรรมการวางแผนการเงินของ

ผูปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรม 

สุชาติ ชูศรียิ่ง 

 

ม.เกษตรศาสตร 

2 10.45 – 11.00 น. KU47 

 

อิทธิพลของกลยุทธความเปนผูนาดานตนทุน โครงสรางเงินทุนและนโยบายการจายปนผลท่ีมผีล

ตอมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐศาสตรของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

สุมิตตา โชติชนะ 

 

ม.เกษตรศาสตร 

3 11.00 – 11.15 น. KU48 

 

อิทธิพลของโครงการสงเสริมความรูดานการเงินของภาครัฐตอทัศนคติการออมและการลงทุน 

กรณีศึกษาประชากรในเขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี – ระยอง 

หทัยรัตน จันทรนา 

 

ม.เกษตรศาสตร 

4 11.15 – 11.30 น. KU49 

 

การบริหารเงินทุนหมุนเวียนท่ีมีผลตอความสามารถในการทำกำไรของบริษัท Trading Firm ท้ัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยในประเทศไทยและบริษัทท่ีไมไดจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยในประเทศไทย 

อดิศร  โฟดา 

 
 

ม.เกษตรศาสตร 

5 11.30 – 11.45 น. O7 

 

ทัศนคตินักลงทุนและการไหลเขาออกของเงินลงทุนในกองทุนรวม:กรณีศึกษากองทุนรวมตราสาร

ทุนในประเทศไทย 

พรอาภา พุทธพิทักษ 

 

ม.ธรรมศาสตร 

6 11.45 – 12.00 น. KU10 

 

อิทธิพลของการแสดงความรับผดิชอบตอสังคมตอผลการดำเนินงานของบริษัทท่ีจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในกลุมอุตสาหกรรมท่ีไดรับผลกระทบมากจากการแพรระบาด

ของ COVID-19 

ณิชนันทน นพเกษร 

 

ม.เกษตรศาสตร 

 



 

ตารางการนำเสนอการประชุมทางวิชาการระดับชาติ  สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 10 

วันท่ี 21 พฤษภาคม 2565 

ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

หอง 306 สาขาการเงิน Part 3 ดร.มรรษภร เชื้อทองฮัว 

 

ลำดับ เวลา รหัส บทความ ชื่อผูเสนอบทความ สถาบัน 

1 15.00 – 15.15 น. U113 

 

ทัศนคติและแรงจูงใจท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใชจายและการออมของขาราชการกรมศลุกากร

พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

สัณหภาส เองใชรัตน 

 

ม.หอการคาไทย 

2 15.15 – 15.30 น. U114 

 

การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของกลุมวัยเริ่มตนทำงาน สิทธิกร เพ่ิมพูล 

 

ม.หอการคาไทย 

3 15.30 – 15.45 น. KU38 

 

การศึกษาผลตอบแทนท่ีผดิปกติท่ีเกิดกับราคาหุนและปจจัยทางการเงินจากการประกาศเพ่ิมทุน

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย และตลาด เอ็ม เอ ไอ 

วฤทธิ วรบวร 

 

ม.เกษตรศาสตร 

4 15.45 – 16.00 น. U55 

 

ทัศนคติและแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนของวัยเริ่มตนทำงาน (First 

Jobber) ในกรุงเทพมหานคร 

ธารินี ยอดทอง 

 

ม.หอการคาไทย 

5 16.00 – 16.15 น. U65 ปจจัยท่ีมีผลตอการวางแผนเกษียณของพนักงานการไฟฟานครหลวง บุษยมาศ  มั่งคั่ง ม.หอการคาไทย 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางการนำเสนอการประชุมทางวิชาการระดับชาติ  สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 10 

วันท่ี 21 พฤษภาคม 2565 

ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

หอง 307 สาขาบัญชี Part 1  ผศ.ดร.อุษารัตน ธีรธร  

 

ลำดับ เวลา รหัส บทความ ชื่อผูเสนอบทความ สถาบัน 

1 09.00 – 09.15 น. O6 ความพรอมเพ่ือเปนสำนักงานบัญชีคุณภาพของสำนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร พรปวีน วิทยาประสิทธ์ิ 

 

ม.ธนบุร ี

2 09.15 – 09.30 น. KU31 

 

ความสัมพันธของคุณลักษณะคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบตอการวางแผน

ภาษีของกลุมอุตสาหกรรมสินคาอุตสาหกรรมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย 
 

ปทมาภรณ ปานเถ่ือน 

 
 

ม.เกษตรศาสตร 

3 09.30 – 09.45 น. O11 

 

ความสัมพันธระหวางสมรรถนะทางการบัญชีกับคุณภาพรายงานทางการเงินของสหกรณ

การเกษตร เมืองนครศรีธรรมราช 
 

วิลาสินี เพชราช ม.ตาป 

4 09.45 – 10.00 น. KU45 

 

สิทธิประโยชนทางภาษี ในการลงทุนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต สำหรับกิจการท่ีไดรบั

การสงเสริมการลงทุนจาก BOIกรณีศึกษา 3 บริษัทท่ีปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลติ 

สุจิตรา  อินเสมยีน 

 

ม.เกษตรศาสตร 

5 10.00 – 10.15 น. N6 

 

การประยุกตใชระบบบัญชีตนทุนงานสั่งทำของรานกลวยชางทอง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุ

ราษฎรธานี 

อรอนงค คลายดวง 

 

ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช 

 

 



 

         ตารางการนำเสนอการประชุมทางวิชาการระดับชาติ  สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 10 

วันท่ี 21 พฤษภาคม 2565 

ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

หอง 307 สาขาบัญชี  Part 2  ดร.อารยา เอกพิศาลกิจ  

 

ลำดับ เวลา รหัส บทความ ชื่อผูเสนอบทความ สถาบัน 

1 10.30 – 10.45 น. KU51 

 

ปจจัยท่ีมีผลตอคณุภาพรายงานทางการเงิน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษ - 

กรุงเทพมหานคร 

อัษฎาวุธ กามะ ม.เกษตรศาสตร 

2 10.45 – 11.00 น. KU12 

 

ความสัมพันธของมิติความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) และนวัตกรรมของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (กลุม SET 100) 

ดาวประกาย พรมโพธ์ิ 

 

ม.เกษตรศาสตร 

3 11.00 – 11.15 น. KU29 

 

ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับผลการดำเนินงานของบริษัทประกันในประเทศไทย บุญญสิา มังตรสีรรค 

 

ม.เกษตรศาสตร 

4 11.15 – 11.30 น. N7 

 

การสำรวจตนทุนการขายสินคาในยุคโควิด-19 (COVID-19)ในตลาดทาเรียน ตำบลโพธ์ิเสด็จ 

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ฮาบีบ้ี บุตรสมัน 

 

ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช 

5 11.30 – 11.45 น. N4 

 

การบริหารตนทุนการผลิตและการวางแผนกำไรผลิตภัณฑของกลุมวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ด 

ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วิภาวี หัตถวิก 

 

ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช 

 

 

 

 



ตารางการนำเสนอการประชุมทางวิชาการระดับชาติ  สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 10 

วันท่ี 21 พฤษภาคม 2565 

ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
หอง 402 สาขาการจัดการ Part 1  ดร.ธวมินทร เครือโสม   

 

ลำดับ เวลา รหัส บทความ ชื่อผูเสนอบทความ สถาบัน 

1 09.00 – 09.15 น. K3 แนวทางการพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในจังหวัดนครราชสีมา กรทิพย โชติชุม ม.ขอนแกน  

2 09.15 – 09.30 น. K5 ความสัมพันธระหวางความภาคภมูิใจแหงตนในองคกรและความผูกพันตอองคกร ของพนักงาน
สวนตำบล อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

คมสันติ์ สุวรรณเสริฐ ม.ขอนแกน 

3 09.30 – 09.45 น. K8 ความสัมพันธระหวางปจจยัท่ีสงผลและปจจัยท่ีเปนผลกับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
การไฟฟาสวนภูมภิาคในสังกัด อำเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน 

ณัฐกฤตา นาแซง ม.ขอนแกน 

4 09.45 – 10.00 น. K9 การประเมินประสิทธิผลการทำงานเปนทีมในฝายระบบสงสัญญาณภาค 4 สำนักวิศวกรรม 
องคการกระจายเสยีงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท.) 

ณัฐพล  โมกขรัตน ม.ขอนแกน 

5 10.00 – 10.15 น. KU4 ปจจัยท่ีสงผลตอความเหน่ือยหนายในการทำงานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม  
กรณีศึกษา บริษัท ABC จตุภพ พันธุโพ 

 

ม.เกษตรศาสตร 

6 10.15 – 10.30 น. U3 ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือสวนบุคคล (สินเช่ือท่ีไมตองใชหลักทรัพยค้ำ
ประกัน) ของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 

กณิกา บุญณะ ม.หอการคาไทย 

 

 

 

 



 

ตารางการนำเสนอการประชุมทางวิชาการระดับชาติ  สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 10 

วันท่ี 21 พฤษภาคม 2565 

ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
หอง 402 สาขาการจัดการ Part 2  ดร.พรพิรัตน คันธธาศิริ  

 

ลำดับ เวลา รหัส บทความ ชื่อผูเสนอบทความ สถาบัน 

1 10.30 – 10.45 น. U4 แนวทางในการกำหนดกลยุทธเพ่ือสรางการเจรญิเติบโตอยางยั่งยืนของธุรกิจวัสดุกอสราง
บริษัท ไทยสมหวังฮารดแวร 2020 จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กนกวรรณ เสง่ียมเฉย ม.หอการคาไทย 

2 10.45 – 11.00 น. O8 การปรับตัวของผูประกอบการภายในทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย  ในชวงสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 

พิมพชนก มณีรัตน สถาบันการบินพลเรือน 

3 11.00 – 11.15 น. K10 การประเมินประสิทธิผลการทำงานเปนทีมของหนวยเงินรายได คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 

ทิพยวรรณ ศลิปทองทิพย ม.ขอนแกน 

4 11.15 – 11.30 น. KU19 กรอบแนวคิดการสรางแบรนดนายจางท่ีมีผลตอความตั้งใจท่ีจะสมคัรงานและการคงอยูของ
พนักงานในกลุมคนเจเนอเรช่ัน แซด 

ธนธรณ อังศุประภา   ม.เกษตรศาสตร 

5 11.30 – 11.45 น. KU30 กรอบแนวคิดของปจจัยท่ีมผีลตอประสิทธิผลของการทำงานท่ีบานในชวงการระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

ประวุฒิ สีมะสิทธิกุล 
 
 

ม.เกษตรศาสตร 

6 11.45 – 12.00 น. U6 แนวทางการแกไขปญหาแรงจูงใจและความจงรักภักดีท่ีมีผลตอการคงอยูในงานของ พนักงาน : 
กรณีศึกษาของหางหุนสวนจำกัด เอส.ดี.พี.กูด เอ็นจเินียริ่ง 

กมลวรรณ พลเขตต ม.หอการคาไทย 

 

 

 



 

ตารางการนำเสนอการประชุมทางวิชาการระดับชาติ  สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 10 

วันท่ี 21 พฤษภาคม 2565 

ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
หอง 402 สาขาการจัดการ Part 3  ผศ.ดร.วรัญพงศ บุญศิริธรรมชัย  

 

ลำดับ เวลา รหัส บทความ ชื่อผูเสนอบทความ สถาบัน 

1 15.00 – 15.15 น. U51 

 

ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยี และนโยบายของบริษัท กับประสิทธิภาพ การทำงานจากท่ี

บาน (Work From Home) 

 

ธัญพิชชา ปธิเก 

 

ม.หอการคาไทย 

2 15.15 – 15.30 น. U18 การศึกษากลยุทธเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสื่อสารขอมลูกับสมาชิกหอการคาไทยและสภา
หอการคาแหงประเทศไทย 

ขัตติยะ แพงคำแหง ม.หอการคาไทย 

3 15.30 – 15.45 น. K12 

 

ความสัมพันธระหวางปจจยัขับการเคลื่อนบริหารทุนมนุษยและผลการปฏิบัติขององคกรของ
หนวยงานบริหารจัดการกลางสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  
    

นฤมล ศักดิ์เสรีกุล   

 

ม.ขอนแกน 

4 15.45 – 16.00 น. K15 

 

การศึกษาความเปนไปไดในการจดัตั้งธุรกิจรับผลิตซอฟตแวรและแอปพลิเคชันดวย
กระบวนการสุนทรียสาธก ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 
    

พรสวรรค ทองพลับ  

 

ม.ขอนแกน 

5 16.00 – 16.15 น. U23 

 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซือ้ทุเรียนผานชองทางออนไลน 
    

เจนจริา แซโหงว 

 

ม.หอการคาไทย 

6 16.15 – 16.30 น. U118 

 

ปจจัยสวนประสมการตลาด คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจและการกำหนดกลยุทธใน
การพัฒนาธุรกิจกรณีศึกษาราน JYY 

สุทธิดา พันธรักษ 

 

ม.หอการคาไทย 

 

 

 

 



 

ตารางการนำเสนอการประชุมทางวิชาการระดับชาติ  สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 10 

วันท่ี 21 พฤษภาคม 2565 

ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

หอง 403 สาขาการจัดการ Part 1  รศ.ดร.พิทวัส  เอ้ือสังคมเศรษฐ   

 

ลำดับ เวลา รหัส บทความ ชื่อผูเสนอบทความ สถาบัน 

1 09.00 – 09.15 น. K16 

 

องคประกอบนโยบายการบรหิารงานองคกรสวนทองถ่ิน เทศบาลพุทไธสง จังหวัดบุรรีัมย 

 

พิมกมล โสภากุล   

 

ม.ขอนแกน 

2 09.15 – 09.30 น. K17 

 

สิ่งแวดลอมทางการจัดการและองคประกอบการตลาดของธุรกิจซอมบำรุงยานยนตรานเกียรติ

สินมอเตอร จังหวัดขอนแกน 

 

พิมพสุดา พานสายตา 

 

ม.ขอนแกน 

3 09.30 – 09.45 น. U75 

 

การศึกษาแนวทางการจัดการเชิงกลยุทธเพ่ือการบริหารอยางมีทิศทาง และเพ่ิมความสามารถ

ในการแขงขันของ Juiceful The study of Strategic management approach for 

directional management and increase competitiveness of Juiceful 

พจนาภรณ พูลสวัสดิ ์

 

ม.หอการคาไทย 

4 09.45 – 10.00 น. U100 

 

ศึกษาหาแนวทางการจัดการเชิงกลยุทธในการเพ่ิมยอดขายทางธุรกิจ กรณีศึกษา บริษัท ดาเวน 

จำกัด 

วิริศรา กิจพิทยาฤทธ์ิ 

 
    

ม.หอการคาไทย 

5 10.00 – 10.15 น. K24 

 

ความสัมพันธระหวางประสิทธิผลของทีมกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟาสวน

ภูมิภาคอำเภอบานไผ การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ศิรวิชญ สุขเกษตร 

 

ม.ขอนแกน 

6 10.15 – 10.30 น. K18 

 

สิ่งแวดลอมทางการจัดการและองคประกอบการบริการเบ็ดเสรจ็ ณ จุดเดยีวของสำนักงาน

ปรมาณูเพ่ือสันติ ประเทศไทย 

 

พีระนันทน วงศรัตน 

 

ม.ขอนแกน 

 



 

ตารางการนำเสนอการประชุมทางวิชาการระดับชาติ  สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 10 

วันท่ี 21 พฤษภาคม 2565 

ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
หอง 403 สาขาการจัดการ Part 2  ดร.ศิรินทร เลียงจินดาถาวร   

 

ลำดับ เวลา รหัส บทความ ช่ือผูเสนอบทความ สถาบัน 

1 10.30 – 10.45 น. K20 

 

สิ่งแวดลอมทางการจัดการและองคประกอบการตลาดของรานอาหารเกาหลีในเขตเทศบาลนคร

อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

 

วรรษิกา คณาวิวัฒน   

 

ม.ขอนแกน 

2 10.45 – 11.00 น. U73 

 

แรงจูงใจท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริการของพนักงานจางเหมา ในบริษัททาอากาศยานไทย

จำกัด (มหาชน) 

 

ปุณยวีร เกตุชาญชัย 

 

ม.หอการคาไทย 

3 11.00 – 11.15 น. U103 

 

ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเขารวมเปนพารทเนอรกับฟูดแพนดา (Foodpanda) ในเขตหวยขวาง 

 

ศิริพร มังเทศ 

 

ม.หอการคาไทย 

4 11.15 – 11.30 น. U111 

 

การศึกษาแนวทางในการพัฒนากลยุทธเพ่ือการแขงขันของธุรกิจเอ็น เอส อพารทเมนท 

 

    
ศุภาพิชญ พฤกษะวัน 

 

ม.หอการคาไทย 

5 11.30 – 11.45 น. U53 

 

แนวทางการกำหนดกลยุทธการแขงขันของรานจำหนายสินคาทางการเกษตร  หางหุนสวนจำกัดดี

ดีดี ในพ้ืนท่ีตำบลทายาง จังหวัดเพชรบุรี 

 

ธันยพร ทันตสุวรรณ 

 

ม.หอการคาไทย 

6 11.45 – 12.00 น. U112 

 

แนวทางการศึกษาการสรางกลยุทธเติบโตของรานลูกช้ินบางใหญ 

 

สหพัฒน เก้ือกูลพิพัฒน 

 

ม.หอการคาไทย 

 

 

 



 

ตารางการนำเสนอการประชุมทางวิชาการระดับชาติ  สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 10 

วันท่ี 21 พฤษภาคม 2565 

ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
หอง 403 สาขาการจัดการ Part 3  รศ.ดร.ยุรพร ศุทธรัตน  

 

ลำดับ เวลา รหัส บทความ ชื่อผูเสนอบทความ สถาบัน 

1 15.00 – 15.15 น. K27 

 

ความสัมพันธระหวางปจจยัท่ีสงผลและปจจัยท่ีเปนผลจากความผูกพันในงานกับความผูกพันใน

งานของบุคลากร ภาควิชาวิสญัญวิีทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

สุนิษา ปองภักด ี

 

ม.ขอนแกน 

2 15.15 – 15.30 น. K26 

 

สิ่งแวดลอมทางการจัดการและองคประกอบคณุภาพชีวิตผูสูงอายุ กรณีศึกษาเขตพ้ืนท่ีเทศบาล

นครขอนแกน จังหวัดขอนแกน  

ศุภาพิชญ แสนราษฎร  ม.ขอนแกน 

3 15.30 – 15.45 น. U125 

 

แนวทางการพัฒนาการสรางสรรคสิ่งใหมภายในองคกรของธนาคารอาคารสงเคราะห อมลกานต หวังสถิตถาพร 

 

ม.หอการคาไทย 

4 15.45 – 16.00 น. K28 

 

ความสัมพันธระหวางปจจยัท่ีสงผลและปจจัยท่ีเปนผลตอความผูกพันในงานกับความผูกพันใน

งานของพนักงาน บริษัท เคแพคคอนกรีต 2004 จำกัด จังหวัดขอนแกน 

สุรีรตัน  ทนิล   

 

ม.ขอนแกน 

5 16.00 – 16.15 น. K11 การประเมินความผูกพันตอองคกรของพนักงานสำนักงานสรรพากรพ้ืนท่ีหนองคาย 
 

ธนันพัชร  รัตนวิไลวรรณ ม.ขอนแกน 

6 16.15 – 16.30 น. U43 

 

ปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับและความพึงพอใจในการรับชำระเงินผาน QR Code payment 

ของรานคาขนาดเล็กในจังหวัดสุพรรณบุร ี

 

ธนัชชา เซ็งแซ 

 
 

ม.หอการคาไทย 

 

 



 

ตารางการนำเสนอการประชุมทางวิชาการระดับชาติ  สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 10 

วันท่ี 21 พฤษภาคม 2565 

ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
หอง 406 สาขาการตลาด   Part 1  ผศ.ดร.กิตตินันท พันธุมสุต  

 

ลำดับ เวลา รหัส บทความ ชื่อผูเสนอบทความ สถาบัน 

1 09.00 – 09.15 น. K1 

 

The Managerial Environment and the Observable Variables of Marketing for the 

"Homeapp Technology Co., Ltd." construction material online business in 

Phnom Penh Capital City, Kingdom of Cambodia 

Putthyseth Chhun  and 

Ruchirat Patanathabutr 

 

ม.ขอนแกน 

2 09.15 – 09.30 น. U9 

 

ปยจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซื้อรถยนตมือสองในเขต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี กฤตภพ  รัตนเหม 

 

ม.หอการคาไทย 

3 09.30 – 09.45 น. K2 

 

The Observable Variables of Service to Strengthen Customer Loyalty towards 

MPT Mobile Service Provider in Myanmar 

Yadanar Htun  

 

ม.ขอนแกน 

4 09.45 – 10.00 น. K7 

 

การประเมินราคาพลอย ในตลาดพลอยจันทบุร ี

 

ชุติพันธ ญาติเฉลมิรตัน   

 

ม.ขอนแกน 

5 10.00 – 10.15 น. K25 

 

 

สิ่งแวดลอมทางการจัดการและองคประกอบการตลาดของของธุรกิจรานตัดสูทและเครื่องแบบ 

“สมารทชอป” อำเภอเมอืง จงัหวัดอุดรธานี ศุภัสสรา วงศตระกูลพิพัฒ 

 

ม.ขอนแกน 

6 10.15 – 10.30 น. K21 

 

สิ่งแวดลอมทางการจัดการและองคประกอบการตลาดรานอาหารและเครื่องดื่มในเขตเทศบาล

เมืองชุมแพ จังหวัดขอนแกน  

วราภรณ แยมกลิ่น   

 

ม.ขอนแกน 

 

 



 

ตารางการนำเสนอการประชุมทางวิชาการระดับชาติ  สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 10 

วันท่ี 21 พฤษภาคม 2565 

ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
หอง 406 สาขาการตลาด  Part 2   ดร.อมรวรรณ รังกลู  

 

ลำดับ เวลา รหัส บทความ ชื่อผูเสนอบทความ สถาบัน 

1 10.30 – 10.45 น. U19 

 

แรงจูงใจ สวนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีมอิีทธิพลตอการตดัสินใจใช

บริการรานอาหารและคาเฟของนักทองเท่ียวชาวไทยในหัวหิน กรณศีึกษา Turtle Bay Hua 

Hin 

จิดาภา ตั้งฐานะตระกูล 

 

ม.หอการคาไทย 

2 10.45 – 11.00 น. K4 

 

ความสัมพันธระหวางปจจยัท่ีสงผลตอความจงรักภักดีและความจงรกัภักดีของลูกคารานนอง

เคก  ซุปเปอรมารท อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 

เกวริน หงษศาลา  

 

ม.ขอนแกน 

3 11.00 – 11.15 น. U20 

 

การศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติ และความคลั่งไคลตอศิลปนนักรองเกาหลี ท่ีมีผลตอการใชบริการ

คาเฟวันเกิดและงานฉลองของศิลปนนักรองเกาหลี  ในกรุงเทพมหานคร 

จินตศุภา เจริญศร ี 

 

     

ม.หอการคาไทย 

4 11.15 – 11.30 น. U27 

 

ผลของพฤติกรรมผูบริโภคและสวนประสมการตลาดตอการตัดสินใจซื้อขาวสารหอมมะลิผาน

ชองทางออนไลนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

ชมพูนุท หอมเนียม 

 

ม.หอการคาไทย 

5 11.30 – 11.45 น. U25 

 

การศึกษาพฤติกรรมการซื้อนมพรอมดื่มในเขตกรุงเทพมหานคร ชนาธิป อรุณโชต ิ

 

ม.หอการคาไทย 

6 11.45 – 12.00 น. KU8 

 

ผลของคุณภาพการบริการท่ีจับตองไดตอความตั้งใจใชบริการซ้ำท่ีโรงแรมในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด

ชลบุร ี

ณัฐจิตรา เทพานวล 

 

ม.เกษตรศาสตร 

 

 



 

ตารางการนำเสนอการประชุมทางวิชาการระดับชาติ  สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 10 

วันท่ี 21 พฤษภาคม 2565 

ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
หอง 406 สาขาการตลาด  Part 3  ดร.ศิริรัตน รัตนพิทักษ  

 

ลำดับ เวลา รหัส บทความ ชื่อผูเสนอบทความ สถาบัน 

1 15.00 – 15.15 น. K14 

 

สิ่งแวดลอมทางการจัดการและองคประกอบการตลาดของธุรกิจปลานิลครบวงจร กรณศีึกษา

ธุรกิจครอบครัว “คงโนนกอก” จังหวัดขอนแกน  

ปรัชญา คงโนนกอก  

 

ม.ขอนแกน 

2 15.15 – 15.30 น. K19 

 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเปนผูสนับสนุนตราสินคาผานออนไลคดจิิตอล และความสมัพันธ

ระหวางการเปนผูสนับสนุนตราสนิคาผานออนไลคดิจติอลกับการสือ่สารแบบปากตอปากของ

ผูประกอบการ บริษัท ABC จำกัด จังหวัดอุดรธานี 

วชิรวิทย นาแฉลม  

 

ม.ขอนแกน 

3 15.30 – 15.45 น. U13 

 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการสินเช่ือจำนำทะเบียนรถ บริษัทศรีสวัสดิ์ของลูกคาใน

กรุงเทพมหานคร 

กัมพล คุณจันดา  

 

ม.หอการคาไทย 

4 15.45 – 16.00 น. KU2 

 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภณัฑเสริมอาหารในเขต

กรุงเทพมหานคร ในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรสั โควิด 19 

กานตธิดา ปุญญโสพรรณ  

 

ม.เกษตรศาสตร 

5 16.00 – 16.15 น. U57 

 

ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซื้อและอานหนังสืออิเล็กทรอนิกส   นนทนที แจงใจเย็น 

 

ม.หอการคาไทย 

6 16.15 – 16.30 น. U62 

 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการเลือกซื้อน้ำแร บรรจขุวดของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

นิชานันท ชอบชู 

 

ม.หอการคาไทย 

 



 

ตารางการนำเสนอการประชุมทางวิชาการระดับชาติ  สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 10 

วันท่ี 21 พฤษภาคม 2565 

ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
หอง 407 สาขาการตลาด   Part 1  ผศ.ดร.ธัญมัชฌ สรุงบุญมี   

 

ลำดับ เวลา รหัส บทความ ชื่อผูเสนอบทความ สถาบัน 

1 09.00 – 09.15 น. U95 

 

การศึกษาการรับรูตอแบรนดและผูมีอิทธิพลตอแบรนดท่ีสงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา       

แบรนดเนมของกลุมเจเนอรเรชันวายในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

วชรมน ณัฐพูลวัฒน 

 

ม.หอการคาไทย 

2 09.15 – 09.30 น. KU41 

 

ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกบริโภครานอาหารประเภทปงยางและชาบูของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในชวงการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม2019 

(COVID-19) 

สกาวเพชร พิทักษรักษา  

 

ม.เกษตรศาสตร 

3 09.30 – 09.45 น. U1 

 

Analysis of influencing factors of consumer purchase Intentions of Innisfree skin 

care products in Guangxi 

QINGHUA.LIN 

 

ม.หอการคาไทย 

4 09.45 – 10.00 น. U48 

 

ปจจัยท่ีมีผลตอการตั้งใจใชบริการคารแครแบบครบวงจรของผูบริโภคในจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

ธวัชชัย ถาวรรัตน 

 

ม.หอการคาไทย 

5 10.00 – 10.15 น. U108 

 

การศึกษาแนวทาง การสรางกลยทุธในการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันน้ำมังคุดสกัด

เย็นของแบรนด Little. Fresh ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ศิวนาถ ตามพานนท 

 

ม.หอการคาไทย 

6 10.15 – 10.30 น. KU33 

 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชศูนยบริการรถยนตแบบเรงดวน 

(Fast Fit) ของผูบริโภค ในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล ในชวงสถานการณการแพร

ระบาดของไวรัส โควิด 19 

พีรพัฒน วังทองคำ   

 
 

ม.เกษตรศาสตร 

 

 



 

ตารางการนำเสนอการประชุมทางวิชาการระดับชาติ  สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 10 

วันท่ี 21 พฤษภาคม 2565 

ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
หอง 407 สาขาการตลาด   Part 2 รศ.ชื่นจิตต แจงเจนกิจ  

 

ลำดับ เวลา รหัส บทความ ชื่อผูเสนอบทความ สถาบัน 

1 10.30 – 10.45 น. KU14 

 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงพยาบาลเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานคร ในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรสัโควิด 19 

ทวีวัฒน วัฒนวิกร  

 

ม.เกษตรศาสตร 

2 10.45 – 11.00 น. U28 

 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑอาหารเสริมบำรุงผิวของลูกคาผานชองทางเฟ

ซบุก 

 

ชลิตา ศิลาวงษ 

 

ม.หอการคาไทย 

3 11.00 – 11.15 น. U30 

 

ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือ ของกลุมลูกคาผูประกอบการรายยอย ธนาคารกสิกร

ไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ชิษณุพงศ แสงใส 

 
 

ม.หอการคาไทย 

4 11.15 – 11.30 น. KU27 

 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อไมประดับในรม (Indoor plants) 

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

นันทนภัส แพพวง 

 

ม.เกษตรศาสตร 

5 11.30 – 11.45 น. U8 

 

ศึกษาสวนประสมทางการตลาด พฤติกรรมการตดัสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลและการยอมรับ

เทคโนโลยีผานแอพพลิเคช่ัน MyMo ของลูกคาธนาคารออมสิน กรงุเทพมหานคร 

กรวัฒน มุนีนารถ 

 

 

ม.หอการคาไทย 

6 11.45 – 12.00 น. U17 

 

ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มท่ีมีสวนผสมของกัญชา  ของผูบริโภคกลุมวัยทำงาน

ตอนตน  (First Jobbers) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  
เกรียงไกร วิไลลักษณ 

    

ม.หอการคาไทย 

 

 



 

ตารางการนำเสนอการประชุมทางวิชาการระดับชาติ  สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 10 

วันท่ี 21 พฤษภาคม 2565 

ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
หอง 407 สาขาการตลาด   Part 3  ดร.ณัฐกันย ชินนรานันทน   

 

ลำดับ เวลา รหัส บทความ ชื่อผูเสนอบทความ สถาบัน 

1 15.00 – 15.15 น. KU40 

 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการรถไฟฟามหานคร สายฉลองรัช

ธรรม (สายสมีวง) ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 

วิชญะ ไหวพริบ 

 

ม.เกษตรศาสตร 

2 15.15 – 15.30 น. U117 

 

 

การศึกษาปจจัยดานความวิตกกังวล,ความกลัว,ความไววางใจ,ความคาดหวังและความรุนแรง 

ของปญหาท่ีสงผลตอความเต็มใจท่ีจะจายในการรับบริการรักษามบุีตรยากขอบเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

สิรินนภา ประไพพงศ 

 

 

ม.หอการคาไทย 

3 15.30 – 15.45 น. U5 

 

การศึกษาแนวทางการสรางกลยุทธเพ่ือความไดเปรียบทางการแขงขันในการดำเนินธุรกิจ 

จำหนายเสื้อผาแฟช่ันรานอาเปยในรูปแบบออนไลน 

กนกอร มงคลกิจถาวร 

 
 

ม.หอการคาไทย 

4 15.45 – 16.00 น. U31 

 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซือ้และใชบริการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด ของผูบริโภคใน

จังหวัดเพชรบุร ี

เชษฐสุดา พงษไชยโสภณ 

 
 

ม.หอการคาไทย 

5 16.00 – 16.15 น. U37 

 

การศึกษาแนวทาง การสรางกลยทุธ ความไดเปรียบทางการแขงขัน  ของสนามแบดมินตัน 

Young Blood Club 

ถิรวัฒน อินทจักร 

 

ม.หอการคาไทย 

6 16.15 – 16.30 น. U46 

 

ผลของสวนประสมการตลาดและพฤติกรรมผูบรโิภคตอการตดัสินใจใชบริการเครื่องจอดรถ

อัตโนมัตภิายในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ธนิศนนท พนภัยพาล 

 

ม.หอการคาไทย 

 



 

ตารางการนำเสนอการประชุมทางวิชาการระดับชาติ  สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 10 
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ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
หอง 408 สาขาการตลาด  Part 1  ผศ.ดร.สวรส  ศรีสุตโต  

 

ลำดับ เวลา รหัส บทความ ชื่อผูเสนอบทความ สถาบัน 

1 09.00 – 09.15 น. U7 

 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซือ้อาหารแชแข็งสำเร็จรูป ยี่หอ ซีพี  ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

กรรณิการ สิทธิชัย 

 

ม.หอการคาไทย 

2 09.15 – 09.30 น. U16 

 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้อท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสราง

ของผูรับเหมา ในจังหวัดสกลนคร 

กุลภัสสรณ  เตชะรัตนชา

นนท 

 

ม.หอการคาไทย 

3 09.30 – 09.45 น. U21 

 

การศึกษาสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอความจงรักภักดีในการซื้อผักและผลไมอบ

กรอบ  ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

จิราภรณ จินดาสุม 

 

ม.หอการคาไทย 

4 09.45 – 10.00 น. U38 

 

การศึกษาพฤติกรรมและความคาดหวังท่ีสงผลตอความตั้งใจใชงานเทคโนโลยี เมตาเวิรสของ

ประชากรกลุมเจนเนอรเรช่ันวายในประเทศไทย 

ทรงศักดิ์  บุญแกว 

 

ม.หอการคาไทย 

5 10.00 – 10.15 น. U50 

 

ความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดกับความจงรักภักดีของผูบริโภคผลิตภณัฑ

อาหารประเภท Plant-based ในเขตกรุงเทพมหานคร ธัญพิชชา จีนาวงศ 

 

ม.หอการคาไทย 

6 10.15 – 10.30 น. U69 

 

การศึกษาแนวทางการเพ่ิมยอดขายของ AA Wellness Center ประกาย ปยสวัสดิ ์

 

ม.หอการคาไทย 

 

 



 

ตารางการนำเสนอการประชุมทางวิชาการระดับชาติ  สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 10 

วันท่ี 21 พฤษภาคม 2565 

ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
หอง 408 สาขาการตลาด Part 2  ผศ.ดร.อริสรา เสยานนท  

 

ลำดับ เวลา รหัส บทความ ชื่อผูเสนอบทความ สถาบัน 

1 10.30 – 10.45 น. U22 

 

ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางและผลติภณัฑบำรุงผิว ของสตรีวัยทำงานใน

กรุงเทพมหานคร 

 

จุฑามาศ กตญัุภาดา 

 

ม.หอการคาไทย 

2 10.45 – 11.00 น. U39 

 

การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคและกลยุทธทางการตลาดเพ่ือเพ่ิมความสามารถทางการแขงขัน

ราน Banana ทุกอยาง20บาท 

 

ทัตพงศ กรินพงศ 

 

ม.หอการคาไทย 

3 11.00 – 11.15 น. U82 

 

ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนต All New Honda Civic 2021 ในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร 

 

พัทธดนย สุทธิทักษ 

 

ม.หอการคาไทย 

4 11.15 – 11.30 น. U101 

 

การศึกษาแนวทางกลยุทธในการเพ่ิมยอดขายเสื้อทองถ่ิน กรณีศึกษา บริษัท Super Shirt 

จำกัด 

 

ศศิธร บัวบุญ 

 

ม.หอการคาไทย 

5 11.30 – 11.45 น. U124 

 

ความสัมพันธระหวางการรับรูแบรนดและพฤติกรรมของผูบริโภคกับความพึงพอใจในการใช

บริการของผูบริโภครานกาแฟเกวลา อำเภอบางกรวย จังหวัด นนทบุร ี

 
อภิปราย ใจสมุทร 

 

ม.หอการคาไทย 

6 11.45 – 12.00 น. U96 

 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจรับบริการกรณีศึกษา Day Spa บริษัท 

สปาบานนาทอง Health & Spa จำกัด 

 

วรณัฐ   ประคองคำ 

 

ม.หอการคาไทย 
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หอง 408 สาขาการตลาด Part 3  ดร.สุชัญญา สายชนะ  

 

ลำดับ เวลา รหัส บทความ ชื่อผูเสนอบทความ สถาบัน 

1 15.00 – 15.15 น. U29 

 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซือ้เครื่องดื่มแอลกอฮอลประเภท คราฟตเบียร ของผูบริโภค

วัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ชัชฌา มณีรัตน 

 

ม.หอการคาไทย 

2 15.15 – 15.30 น. U49 

 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซื้อบานจัดสรรของผูบริโภคโครงการ By Benyapha The 

Home บานฉาง จังหวัดระยอง 

ธัญนันทนณิศา สรอยคำ 

 

ม.หอการคาไทย 

3 15.30 – 15.45 น. U58 

 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดและคานิยมทางสังคมท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

คาเฟในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ของกลุมเจเนอเรชัน วาย 

 

นภัสสร ขจรศลิป 

 

ม.หอการคาไทย 

4 15.45 – 16.00 น. U32 

 

พฤติกรรมผูบรโิภคและสวนประสมทางการตลาดบริการ(7P’S)  ท่ีมีอิทธิพลตอการตดัสินใจ

ซื้อคราฟตเบียรในรานคาปลีก ของผูบริโภคเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ฐานิสรา จงพิพัฒนากูล 

 

ม.หอการคาไทย 

5 16.00 – 16.15 น. U45 

 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซือ้เครื่องดื่มมอลตไรแอลกอฮอล ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพฯ 

 

ธนัทธรณ กิตตินันทเจริญ 

 

ม.หอการคาไทย 

6 16.15 – 16.30 น. U35 

 

การศึกษาแนวทางการสรางความไดเปรียบและการเพ่ิมยอดขายของธุรกิจขนมคลีนออนไลน 

 

ณัชปภา จตุพรกาญจนา 

 

ม.หอการคาไทย 
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หอง 504 สาขาการตลาด  Part 1 ผศ.ดร.พิศมร กิเลนทอง  

 

ลำดับ เวลา รหัส บทความ ชื่อผูเสนอบทความ สถาบัน 

1 09.00 – 09.15 น. U36 

 

ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องมือเกษตรจากผูประกอบการคา เครื่องมือเกษตรราย

ยอยของเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุร ี

ณัฐชา พันธุรัศมีทอง 

 

ม.หอการคาไทย 

2 09.15 – 09.30 น. U59 

 

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิก

ศัลยกรรมเสรมิความงามในเขตกรงุเทพมหานคร ในชวงระบาดของไวรัสโควิด-19 

นรภัทร พิทยาวุธวินิจ 

 

ม.หอการคาไทย 

3 09.30 – 09.45 น. U72 

 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซือ้เครื่องดื่มประเภทเมล็ดกาแฟคั่วบดของผูบริโภคผาน

ชองทางออนไลนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปยะพล สิทธิสกุลเดช 

 

ม.หอการคาไทย 

4 09.45 – 10.00 น. U88 

 

การศึกษาสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภณัฑผลไมอบกรอบ

(Freeze Dried)ในเขตกรุงเทพมหานครฯ 

ภัทราภรณ  เสือเพชร 

 

ม.หอการคาไทย 

5 10.00 – 10.15 น. U105 

 

พฤติกรรมการเลือกซื้อและสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อขนมขบ

เคี้ยวสุนัขของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

     

ศิริลักษณ นาคาเริงฤทธ์ิ 

 

 

ม.หอการคาไทย 

6 10.15 – 10.30 น. U71 

 

ปจจัยท่ีสงผลตอการยอมรบัสกุลเงินคริปโตเคอเร็นซี่ในการซื้อขายแลกเปลีย่นของบุคคลท่ีใช

สมารทโฟนทำธุรกรรมทางการเงิน 

 

ปนมนัส แจงจันทร 

 

ม.หอการคาไทย 
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หอง 504 สาขาการตลาด  Part 2 รศ.ดร.ขวัญฤดี พรชัยทิวัตถ  

 

ลำดับ เวลา รหัส บทความ ชื่อผูเสนอบทความ สถาบัน 

1 10.30 – 10.45 น. U41 

 

กลยุทธทางการตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขายของ Fitness boxing หลังสถานการณของโรคระบาด 

Covid-19 

เทเวศร ภริมยเริก 

 
 

ม.หอการคาไทย 

2 10.45 – 11.00 น. U47 

 

การรับรูสวนประสมทางการตลาด ในการตัดสินใจการเขารวมโครงการ Big Brother หอการคา

ไทย 

ธรรมธัช อริยะบุญสกุล 

 

ม.หอการคาไทย 

3 11.00 – 11.15 น. U83 

 

กลยุทธการตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขาย กรณีศึกษาผลไมอบกรอบแบรนดกินจุก พัทธธีรา สุนหลีวงษ ม.หอการคาไทย 

4 11.15 – 11.30 น. U127 

 

อิทธิพลของบุคลิกภาพตราสินคา และคณุคาตราสินคาท่ีมีผลตอความตั้งใจใชบริการนายหนา

อสังหาริมทรัพยของผูท่ีตองการขายอสังหาริมทรัพยในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

กรณีศึกษา บริษัท เอสเตท คอรนเนอร จำกัด 

อริยา ศิลประเสริฐ 

 

ม.หอการคาไทย 

5 11.30 – 11.45 น. U99 

 

คุณภาพการบริการและความพึงพอใจดานสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสมัพันธกับ

ความความภักดีของผูบรโิภครานเขียงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

วริยา จันทรวาร ี

 

ม.หอการคาไทย 

6 11.45 – 12.00 น. U54 

 

ปจจัยท่ีสงผลตอความเช่ือมั่นในการใชบริการ บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จำกัด (มหาชน)    

ของผูใชบริการในหนวยงานราชการ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ธาดานันท เจรญิรัตน 

 

ม.หอการคาไทย 
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หอง 504 สาขาการตลาด  Part 3 ดร.เบญจรัตน ไชยมั่นคง  

 

 

 

ลำดับ เวลา รหัส บทความ ชื่อผูเสนอบทความ สถาบัน 

1 15.00 – 15.15 น. U60 

 

ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการคลินิก ศัลยกรรมเสริมความงามในเขต

กรุงเทพมหานคร ในชวงระบาดของโควิด-19 

 

นรเศรษฐ  พิทยาวุธวินิจ 

 

ม.หอการคาไทย 

2 15.15 – 15.30 น. U93 

 

ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมผีลตอการตดัสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มท่ีมี

สวนผสมของกัญชาในกรุงเทพมหานคร 

ลักษณภัทร เหม็งตระกูล 

 

ม.หอการคาไทย 

3 15.30 – 15.45 น. U97 

 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด พฤติกรรมผูบรโิภค และแรงจูงใจ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภณัฑคีโตเจนิค 

วรรณศิา สมบูรณ 

 

ม.หอการคาไทย 

4 15.45 – 16.00 น. U66 

 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซือ้ของลูกคากระเบ้ืองเซรามิค แบรนดดูราเกรส  ผานชองทาง

ออนไลนในเขตกรุงเทพมหานคร 

เบญนภา ศรีลาน 

 

ม.หอการคาไทย 

5 16.00 – 16.15 น. U81 

 

สวนประสมทางการตลาดบริการและภาพลักษณตราสินคาท่ีมผีลตอการตัดสินใจซื้อ

เครื่องใชไฟฟายี่หอ SMARTHOME ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

พัตราภรณ สำเร็จศิริปญญา 

 
 

ม.หอการคาไทย 

6 16.15 – 16.30 น. U121 

 

ปจจัยท่ีมีผลตอการซื้อประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจในเขตกรุงเทพมหานคร สุรภักดิ ์จินพันทัง 

 

ม.หอการคาไทย 
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หอง 505 สาขาการตลาด   Part 1  ผศ.ดร.ธีรารัตน วรพิเชฐ  

 

 

ลำดั
บ 

เวลา รหัส บทความ ชื่อผูเสนอบทความ สถาบัน 

1 09.00 – 09.15 น. U52 

 

การศึกษาปจจัยดานความสามารถของตัวละคร ดานความสวยงามของตัวละคร ดานการแขงขัน 
ความไววางใจในระบบเติมเงินเกม และกระบวนการเติมเงินสงผลตอความเตม็ใจในการเตมิเงิน
เกมออนไลน กรณีศกึษา เกม Ragnarok X: Next Generation ของผูบริโภคในเขต 
 

ธันยชนก เลิศวุฒิวงศา 

 

ม.หอการคาไทย 

2 09.15 – 09.30 น. U89 

 

สวนผสมทางการตลาดบริการและพฤติกรรมการตดัสินใจซื้อผลติภณัฑแอลกอฮอลฆาเช้ือโรค

หลังสิ้นสุดการระบาดของโรคโควิด - 19 ของผูบริโภคในจังหวัด กรงุเทพมหานคร 

ภูริ บัวประดิษฐ 

 

ม.หอการคาไทย 

3 09.30 – 09.45 น. U68 

 

พฤติกรรมการลงทุน และสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจลงทุนหุนสามัญใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ของประชากรเจอเนอเรช่ันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปรมินทร มวงสังข 

 

ม.หอการคาไทย 

4 09.45 – 10.00 น. U94 

 

ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซื้อขนมแมวเลยีของผูบรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร วงศลัดดา วงศนคร 

 

ม.หอการคาไทย 

5 10.00 – 10.15 น. U107 

 

การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคและกลยุทธสวนประสมทางการตลาด (7Ps) และภาพลักษณตรา

สินคาเพ่ือเพ่ิมยอดขายผลติภณัฑเครื่องหนัง Brand Pmood. Studio ศิริลักษณ พันธุวัฒนา 

 

ม.หอการคาไทย 

6 10.15 – 10.30 น. U63 

 

ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสนามกอลฟซัมมิทไพนเฮริสถ กอลฟคลับ 

 

นุช พงคูทอง 

 

ม.หอการคาไทย 
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หอง 505 สาขาการตลาด   Part 2  ผศ.ดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ  
 

 

ลำดั
บ 

เวลา รหัส บทความ ชื่อผูเสนอบทความ สถาบัน 

1 10.30 – 10.45 น. U67 

 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเขาเรียนโรงเรยีนเอกชน ตำบลหลักหก 

จังหวัดปทุมธานี 

 

ปทิตตา ฟูเรีย 

 

ม.หอการคาไทย 

2 10.45 – 11.00 น. U85 

 

พฤติกรรมผูบรโิภคและการใชสวนประสมทางการตลาด 8P  ท่ีมีผลตอการตดัสินใจซื้อ

โทรศัพทมือถือ 5G ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

พิมล ประดิษฐบงกช 

 

ม.หอการคาไทย 

3 11.00 – 11.15 น. U91 

 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดออนไลนและการยอมรับเทคโนโลยใีนการตัดสินใจซื้อสินคาผาน 

Shopee Application ระหวางกลุม Gen X Y Z 

รจีวรรณ สิงทอง 

 

ม.หอการคาไทย 

4 11.15 – 11.30 น. U109 

 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต ของผูบริโภคกลุมเจเนอ

เรช่ันวาย (Gen Y) ในเขตกรุงเทพมหานคร และปรมิณฑล 

ศุภลักษณ ทรัพยสกุลปรีชา ม.หอการคาไทย 

5 11.30 – 11.45 น. U122 

 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซือ้ประกันชีวิตผานชองทางออนไลนในจังหวัดสุโขทัย 

 
สุวนันท อินทรสุวรรณ 

 

ม.หอการคาไทย 

6 11.45 – 12.00 น. U70 

 

คุณคาตราสินคาและพฤติกรรมท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานสะดวกซักแบรนด " 

ออตเทร ิวอช แอนด ดราย" ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ปาจารีย พ่ึงอ่ิม 

 

ม.หอการคาไทย 



 

ตารางการนำเสนอการประชุมทางวิชาการระดับชาติ  สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 10 

วันท่ี 21 พฤษภาคม 2565 

ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
หอง 505 สาขาการตลาด   Part 3 ผศ.ดร.ชลลดา สัจจานิตย  

 

ลำดับ เวลา รหัส บทความ ชื่อผูเสนอบทความ สถาบัน 

1 15.00 – 15.15 น. U120 

 

การศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อกระเปาแฟช่ันหญิงผานเฟสบุค(Facebook) สุภัตรา พุมเชียงลำ 

 

ม.หอการคาไทย 

2 15.15 – 15.30 น. U123 

 

การศึกษาพฤติกรรมของผูบรโิภคและปจจยัสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผล ตอการ

ตัดสินใจเลือกทานรานอาหารบุฟเฟตหมูกระทะในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

อนุสรา พทาเพชร 

 

ม.หอการคาไทย 

3 15.30 – 15.45 น. U78 

 

การศึกษาความพึงพอใจในการใชบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลเอกชน A พรรณทิวา เข็มจันทร 

 

ม.หอการคาไทย 

4 15.45 – 16.00 น. U92 

 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการบริโภคชาไขมุก รังสฤษฎ ศิลประเสริฐ 

 

ม.หอการคาไทย 

5 16.00 – 16.15 น. U80 

 

การศึกษาปญหาเพ่ือเพ่ืมยอดขายผลิตภณัฑประเภทไวน  กรณีศึกษา หจก.ศรีไทยไวน1991  

ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดศรสีะเกษ 

 

พัชรพล เลิศสกุลรุงเรือง 

 

ม.หอการคาไทย 

6 16.15 – 16.30 น. U104 

 

แนวทางการวางกลยุทธทางการตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขายสินคาของท่ีระลึก บนเท่ียวบินของสาย

การบินไทยแอรเอเชีย Strategic Marketing Approach to Increase Sales of Souvenirs 

on Thai AirAsia Flights 

 

ศิริลักษณ ธนาพานิชย 

 

ม.หอการคาไทย 

 

 



 

ตารางการนำเสนอการประชุมทางวิชาการระดับชาติ  สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 10 

วันท่ี 21 พฤษภาคม 2565 

ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

หอง 506 สาขาการตลาด   Part 1   ดร.บุษกรณ  ลีเจยวะระ  

 

ลำดับ เวลา รหัส บทความ ชื่อผูเสนอบทความ สถาบัน 

1 09.00 – 09.15 น. U77 

 

การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคและสวนประสมการตลาดบริการท่ีสงผลตอการตดัสินใจเลือก
เขารับบริการสถานพยาบาลสัตวในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

พรณภัทร พัณนิธิรตัน 

 

ม.หอการคาไทย 

2 09.15 – 09.30 น. U126 

 

ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อผลติภัณฑรักษาสิว ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อรณิชชา จิรสดุาวณิช 

 

ม.หอการคาไทย 

3 09.30 – 09.45 น. U86 

 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมผูบรโิภคท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการ ขอ

สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอาศัยของธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

พีรวิชญ เอมออน 

 

ม.หอการคาไทย 

4 09.45 – 10.00 น. U102 

 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑอาหารเสริมประเภทวิตามินบำรุงผิวแบรนด 

Pichlook ของผูบรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ศิรกาญจน  ไชยประสิทธ์ิ 

 

ม.หอการคาไทย 

5 10.15-10.30 น. K23 

 

ความสัมพันธระหวางปจจยัประสทิธิผลของทีมกับผลการปฏิบัติงานของทีม การไฟฟาสวน

ภูมิภาคอำเภอเสลภูมิ การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

วัชระ อนันทวรรณ 

 

ม.ขอนแกน 

6 10.30-10.45 น. K29 

 

ความสัมพันธระหวางประสิทธิผลของทีมและผลการปฏิบัติงานของทีม   สำนักงานคณบดี 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

อัศฎางค ดวงโพธ์ิทอง 

 
 

ม.ขอนแกน 

 

 



 

ตารางการนำเสนอการประชุมทางวิชาการระดับชาติ  สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 10 

วันท่ี 21 พฤษภาคม 2565 

ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

หอง 507 สาขาการผลิต   Part 1  ดร.ปยะเนตร นาคสีดี   

ลำดับ เวลา รหัส บทความ ชื่อผูเสนอบทความ สถาบัน 

1 09.00 – 09.15 น. K6 

 

แนวทางการจัดการระบบรานคาบนมือถือผานแอปพลิเคชันพีเอ็กซ ชนากาญจน ปรัชญากร   

 

ม.ขอนแกน 

2 09.15 – 09.30 น. U61 

 

คุณภาพการใหบริการกับความจงรักภักดตีอการใชบริการเรือโดยสารในแมน้ำเจาพระยา ของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและนนทบุร ี

นัยนปพร เกียรตินิยกฤต 

 
     

ม.หอการคาไทย 

3 09.30 – 09.45 น. U128 

 

การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบรรจตุูและการตดิตามตูคอนเทนเนอร กรณีศึกษา : บริษัท ABC  

 

อรุณวรรณ  ทินกลิ่น 

 

ม.หอการคาไทย 

4 09.45 – 10.00 น. KU36 

 

ผลของคุณภาพการบริการและภาพลักษณตราสินคาตอความภักดี ในตราสินคา กรณีศึกษา

รานอาหาร SANTA FE STEAK ในกรุงเทพมหานคร 

 

ลีลากานต อินเอก 

 
 

ม.เกษตรศาสตร 

5 10.00 – 10.15 น. K13 

 

การประเมินคณุภาพการบริการรานอังเคิล ดั๊ค คาเฟ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

บาจรีย เจริญสุข 

 

ม.ขอนแกน 

6 10.15 – 10.30 น. U74 

 

แนวทางการยกระดบัความพึงพอใจในการใชระบบ e-Learning ของพนักงานบริษัท XYZ 

จำกัด 

 

เปมิกา  พงษหนู 

 

ม.หอการคาไทย 

 

 



 

ตารางการนำเสนอการประชุมทางวิชาการระดับชาติ  สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 10 

วันท่ี 21 พฤษภาคม 2565 

ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

หอง 507 สาขาการผลิต  Part 2  ผศ.ดร.ฐิติกานต สัจจะบุตร  

 

ลำดับ เวลา รหัส บทความ ชื่อผูเสนอบทความ สถาบัน 

1 10.30 – 10.45 น. K22 

 

รูปแบบการบริการแบบเบ็ดเสรจ็ ณ จุดเดียว ของ หจก. บุดดีเหมือน ชิปปงจังหวัดสุรินทร 

 

วริศรา บุดดีเหมือน  

 

ม.ขอนแกน 

2 10.45 – 11.00 น. U79 

 

แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพยอดขาย กรณศีึกษา รานเฮียวินัยอาหารทะเลแหง และแปรรูป 

     

พรรณวด ีวงศเทียนหลาย 

 

ม.หอการคาไทย 

3 11.00 – 11.15 น. U129 

 

แนวทางการกำหนดกลยุทธเพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขันพัสดุ  ของ บริษัท 

ไปรษณียไทย จำกัด 

 

อำไพรัตน นิลพังงา 

 

ม.หอการคาไทย 

4 11.15 – 11.30 น. KU26 

 

ประสบการณของลูกคารานกาแฟ: การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ 

 

นัฏสวัญจ โมรา 

 

ม.เกษตรศาสตร 

5 11.30 – 11.45 น. U24 

 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการคลังสินคา กรณีศึกษา รานโกดังญี่ปุนทาทอง 

 

ชญานี ปรางวิรุฬห 

 

ม.หอการคาไทย 

6 11.45 – 12.00 น. U90 

 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีท่ีสงผลตอการตัดสินใจใชบริการ

รานมาลาติ่มซำผานแอปพลิเคช่ันแกร็บของผูบริโภคในจังหวัดภเูก็ต 

 

มนัสวิน ชูวงษ 

 

ม.หอการคาไทย 

 

 

 

 



 

ตารางการนำเสนอการประชุมทางวิชาการระดับชาติ  สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 10 

วันท่ี 21 พฤษภาคม 2565 

ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
หอง 507 สาขาการผลิต   Part 3  ดร.ยอดมนี เทพานนท  

 

ลำดับ เวลา รหัส บทความ ชื่อผูเสนอบทความ สถาบัน 

1 15.00 – 15.15 น. U10 

 

แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือการเติบโตของธุรกิจ กรณีศึกษา หางหุนสวนจำกัด อารเค กฤษณา คงกล่ำ 

 

ม.หอการคาไทย 

2 15.15 – 15.30 น. U84 

 

การศึกษาปจจัยดานความพึงพอใจท่ีสงผลตอความตั้งใจในการกลับมาบริโภคอาหารญี่ปุน   

ซูชิคอรสโอมากาเสะของผูบรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

พิฐชญาณ สุดหลา 

 

ม.หอการคาไทย 

3 15.30 – 15.45 น. KU16 

 

ความสัมพันธระหวางคณุภาพบริการและความชอบธรรมทางสังคมของโรงแรมและ

พฤติกรรมเนนสุขภาพของลูกคาโรงแรมในพ้ืนท่ีจังหวัดประจวบครีีขันธ 

 

ทองนภา พริดานนท  

 

ม.เกษตรศาสตร 

4 15.45 – 16.00 น. KU50 

 

การปรับปรุงระบบการจัดการสินคา: กรณีศึกษารานชอบปลาชุม 

 

อภิชญา แซกวง 

 

ม.เกษตรศาสตร 

5 16.00 – 16.15 น. U15 

 

การเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานของผูปฏิบัติงานของกองสิทธิประโยชน กรณศีึกษาการ

นิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สำนักงานใหญ 

 

กุลธิดา สุขเกษม 

 

ม.หอการคาไทย 

6 16.15 – 16.30 น. U106 

 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการธุรกิจสวนทุเรยีน  กรณีศึกษาสวนทุเรียนเพชรนคร 

 

ศิริลักษณ พันธมาศ 

 

ม.หอการคาไทย 

 

 

 



 

ตารางการนำเสนอการประชุมทางวิชาการระดับชาติ  สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 10 

วันท่ี 21 พฤษภาคม 2565 

ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

หอง 508 สาขาการผลิต   Part 1  ผศ.ดร.ปณัทพร เรืองเชิงชุม  

ลำดับ เวลา รหัส บทความ ชื่อผูเสนอบทความ สถาบัน 

1 09.00 – 09.15 น. U64 

 

การสรางรายไดเพ่ิมและการเพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดการระบบคอนกรีตพิมพลาย 

กรณีศึกษา บริษัท XXX 
 

บารมี เท่ียงสันเทียะ 

 

ม.หอการคาไทย 

2 09.15 – 09.30 น. U116 

 

การศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาการทองเท่ียวท่ีเช่ือมตอกับระบบขนสงทางรางในจังหวัด

สมุทรปราการ A Study of the Possibility of Tourism Development Connected to 

Railway Transportation  in Samut Prakan Province  
 

สิริกร เลิศลัคธนาธาร 

 

ม.หอการคาไทย 

3 09.30 – 09.45 น. U115 

 

การประยุกตใชแนวความคิดแบบ Lean มาปรับปรุงกระบวนการทำงานของฝายกฎหมาย 

กรณีศึกษาของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

สิทธิศักดิ์ เบญจกุล 

 

ม.หอการคาไทย 

4 09.45 – 10.00 น. N5 

 

การศึกษาผลกระทบของการเปนหน้ีจากการเกิดโรคระบาดโควิด-19 ของเกษตรกร หมูท่ี5 

ตำบลปาระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

อรพิมล บุญเกิด 

 

 

ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช 

5 10.00 – 10.15 น. O1 

 

ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลควนสุบรรณ       

จ.สุราษฎรธานี 

 

ชุติกาญจน  สตูบุตร,

กนกวรรณ  ชูบุญชวย     

 

ม.ตาป 

6 10.15 – 10.30 น. O2 

 

คุณภาพการใหบริการของการไฟฟาสวนภูมภิาค สาขาอำเภอบานตาขุน 

 

จารุวรรณ วงษอูบ  

 

ม.ตาป 

 

 



 

ตารางการนำเสนอการประชุมทางวิชาการระดับชาติ  สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 10 

วันท่ี 21 พฤษภาคม 2565 

ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

หอง 508 สาขาการผลิต  Part 2  ผศ.ดร.ปณัทพร เรืองเชิงชุม  

ลำดับ เวลา รหัส บทความ ชื่อผูเสนอบทความ สถาบัน 

1 10.30 – 10.45 น. O4 

 

การวัดประสิทธิภาพการจัดการคลงัสินคาดวยกระบวนการลำดับช้ันเชิงวิเคราะหแบบฟซซี่ : 

กรณีศึกษา บริษัท ก.ภัทรคาไม จำกัด 

 

ตรีรตัน คนคลอง 

มนัสนันท จันทิพย 

วันวิสาข นาคผึ่ง  
 

ม.เทคโนโลยรีาชมงคล 

2 10.45 – 11.00 น. O9 

 

การประยุกตใชเทคนิค AHP และ TOPSIS เพ่ือหาสถานท่ีตั้งโรงพยาบาลสนามจาก
ผลกระทบของสถานการณ Covid -19 ในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี 

จรรยา ถาดทอง 

ยศวดี มีแกว 

วาสนา สังอยู 

อชิตะ เทียนพัชรนันท 
 

ม.เทคโนโลยรีาชมงคล 

 

 

 

 


