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หมายเหตุ: ก าหนดการ การน าเสนอ และชื่อบทความ อาจมีการปรับเปลี่ยน ได้ ตามความเหมาะสม 
 
 

ก าหนดการการน าเสนอผลงาน (น าเสนอแบบออนไลน์) 
กลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร ์

(ห้อง SR 427) 
ภาคเช้า 

ผู้ทรงคุณวุฒิประจ าห้อง  ประธาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัดพงษ์  อวิโรธนานนท์ 
                              รองประธาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทียน  เลรามญั 
 

ล าดับ เวลา ช่ือบทความ ผู้น าเสนอ 
1 09.00 – 09.20 น. Feasibility Study of a sustainable clothing 

company in Chiang Mai, Thailand 
Thomas  Reich 

Theeralak Satjawathee 

2 09.21 – 09.40 น. แนวทางการบริหารต้นทุนเพ่ือพัฒนาศักยภาพกลุม่อาชีพ
ผลิตภณัฑ์จากชาเมีย่ง ชุมชนป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ 

รัชนีกร    ปัญญา 

3 09.41 – 10.00 น. อิทธิพลของสมรรถนะของพนักงานท่ีมีผลต่อผลปฏิบัติงาน
ของพนักงานในอุตสาหกรรมผลติช้ินส่วนยานยนต์ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

ปนิธดา    ลิ้มเรืองรอง 
จุฑามาศ ทวีไพบลูย์วงษ์ 

4 10.01 – 10.20 น. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีและการรับรู้คณุค่าเพื่อ
ผู้อื่นของผู้บริโภคต่อรา้นกาแฟท่ีบริการโดยผู้พิการทางการ
ได้ยิน ในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

ธนัชพร   จินดา 
กาญณร์ะวี อนันตอัครกลุ 

5 10.21 – 10.40 น. การพยากรณ์มลูค่าการส่งออกข้าวโพดของประเทศไทย จรรยา เทนสันเทียะ 
6 10.41 – 11.00 น. แนวทางการปรับปรุงกระบวนการท างานร้านอาหารใน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19 

ธรรมพร หาญผจญศึก 

ปริญญ์ จริวัตณกิจ 

กิตติศักดิ์ ไชยรบ 

7 11.01 – 11.20 น. การรับรู้และความต้องการเกี่ยวกบัสิทธิประกันสังคม 

มาตรา 40  ของแรงงานนอกระบบ กรณีศึกษา พ่อค้า

แม่ค้า ในอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

พิราสินี  ชัยคุณทวีโชต ิ

อรทัย  ไพยรัตน ์
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ก าหนดการการน าเสนอผลงาน (น าเสนอแบบออนไลน์) 
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(ห้อง SR 427) 
ภาคบ่าย 

 
ผู้ทรงคุณวุฒิประจ าห้อง  ประธาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัดพงษ์  อวิโรธนานนท์ 
                              รองประธาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทียน  เลรามญั 

ล าดับ เวลา ช่ือบทความ ผู้น าเสนอ 
8 13.00 – 13.20 น. บทบาทของตัวแปรส่งผ่านความผกูพันทางอารมณ์ที่มี

อิทธิพลต่อความต่อเนื่องในการใช้งานสื่อออนไลน ์
วรพจน์  ศิริชาลีชัย 

ณิชชาอร ค าใส 
ศิรินทิพย์ กุลจิตรตร ี
นิภาวรรณ ภูจอม 

9 13.21 – 13.40 น. อิทธิพลของภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บังคับบัญชา 
การรับรู้การสนับสนุนขององค์กร ภาวะผู้น าตนเอง ของ
พนักงานท่ีมีผลต่อผลด าเนินงานตามการเปลี่ยนแปลงใน
บริษัทผลติรถยนต์แห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุร ี

อาทิตย์ แทนค า 
จุฑามาศ ทวีไพบลูย์วงษ์ 

10 13.41 – 14.00 น. อิทธิพลของคุณภาพชีวิตต่อประสทิธิภาพการท างานของ
แรงงานต่างด้าว ในอุตสาหกรรมอาหารกระป๋องจังหวัด
นครปฐม 

ริศภพ ตรสีุวรรณ 

11 14.01 – 14.20 น. ช่องทางการจัดจ าหน่ายขนมกระยาสารทของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ บ้านวังควาย จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

ภาวิณีย์   มาตแม้น 
สมเกียรติ  ข าส าราญ 

12 14.21 – 14.40 น. การประยุกต์ใช้กระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับชั้นในการ
ตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของกลุ่มลูกคา้ 
กรณีศึกษา บริษัท นาวา ไอ.ที. กรุป๊ จ ากัด 

ภาสวิชญ์ สาครเย็น 

13 14.41 – 15.00 น. การศึกษาการจดักลุม่บุคลากรในธรุกิจอาหารแปรรูปตาม
ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ 

ฉัตรชัย สงวนวงศ์ 
บุญเกียรติ เอี้ยววงษ์เจรญิ 

14 15.01 – 15.20 น. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีและความตั้งใจซื้อซ้ าของ
ลูกค้าธุรกิจจ าหน่ายแว่นตาแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 

ดวงตา ยอดปรางค ์
เดชา โลจนสิริศลิป 
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ผู้ทรงคุณวุฒิประจ าห้อง  ประธาน : อาจารย์ ดร.ฐติิ  ฐิติจ าเริญพร 

      รองประธาน : รองศาสตราจารย์พรรณนุช   ชัยปินชนะ 
 

ล าดับ เวลา ช่ือบทความ ผู้น าเสนอ 
1 09.00 – 09.20 น. การเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างผูป้ระกอบการของธุรกิจการ

จัดการบริการสุขภาพเร่งด่วนท่ีบ้านส าหรับผู้สูงอายหุรือผู้ป่วย
ที่มีความต้องการการดูแลพิเศษในต าบลหนองจ๊อม อ าเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

ปรารถนา ลังการพินธ์ุ 
ภูษณิศา เตชเถกิง 
จิรายุ หาญตระกูล 

2 09.21 – 09.40 น. ปัญหาและแนวทางการจัดการปัญหาการยื่นงบการเงินผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)  ของส านักงานบริการ
รับท าบัญชีในจังหวัดเชียงใหม ่

พามดา ชูวุฒยากร 
ธวัลรัตน์ เชื้อวงศ์บุญ 

3 09.41 – 10.00 น. การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมในการตัดสินใจซื้อตั๋วเครื่องบิน
สิงคโปร์ แอรไ์ลน์ ของผู้ใช้บริการชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ธนพร    จิระรัตนวรรณะ 
ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ 

4 10.01 – 10.20 น. ปัจจัยทางการตลาดที่มคีวามสัมพนัธ์กับการตัดสินใจเข้าศึกษา
ต่อในหลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต ของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัธนบุร ี

ธิติยา รังรื่น 
นลินฉัตร์  ธราสิริวรีภัทร 

5 10.21 – 10.40 น. การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มี
ความส าคญัต่อการให้บริการธุรกิจจ าหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าแห่ง
หนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 

ธัญยฉัตร อัครบุญเจรญิชัย 
เดชา โลจนสิริศลิป 

6 10.41 – 11.00 น. อิทธิพลของการประชาสัมพันธโ์ดยผู้ทรงอิทธิพลด้านอาหาร 
ผ่านช่องทางยูทูปท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกร้านอาหาร   
ริมทางของผู้บริโภคกลุม่เจเนเรชันวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

ชนัญชิดา แก้วทิพยเนตร ์
ปิยวัฒน์ ปิ่นประชาสรร 

7 11.01 – 11.20 น. ผลกระทบของระบบซะกาตกับการบรรเทาปัญหาความ
ยากจน ความเหลื่อมล้ า และการเติบโตทางเศรษฐกิจใน
ประเทศมาเลเซีย 

ฮาบีบะห์ แตเป๊าะ 
ศรัณย์ ศานติศาสน ์
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ล าดับ เวลา ช่ือบทความ ผู้น าเสนอ 
8 13.00 – 13.20 น. ความสุขในการท างานของพนักงานบริษัทผลติอาหาร

ทะเลแปรรูปแห่งหนึ่ง ในอ าเภอเมอืง  จังหวัดสงขลา 
อรทัย  ไพยรัตน ์

พิราสินี ชัยคุณทวีโชต ิ

9 13.21 – 13.40 น. การตลาดเชิงสมัพันธ์ออนไลน์ ในการให้บริการ Mobile 
Banking ประเทศไทย 

เซ่าหยี แซ่ฟัง 
ปรีดา ศรีนฤวรรณ 
ภูษณิศา เตชเถกิง 

อรุณี ยศบตุร 
10 13.41 – 14.00 น. พฤติกรรมกลุ่มแฟนคลับศิลปินในท่าอากาศยาน ชลธิชา กาญจนพันธ์ประภา 

วราภรณ์ เตม็แก้ว 
อภิรดา นามแสง 

ประพนธ์ จิตตะปุตตะ 
11 14.01 – 14.20 น. การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อกิจกรรม

เส้นทางท่องเที่ยวเชิงกาแฟพิเศษในพ้ืนท่ี ต าบลแจ้ซ้อน 
อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง 

เพียงกานต์  นามวงศ์ 
ไพโรจน์  ไชยเมืองช่ืน 
ศิริขวัญ  ปัญญาเรยีน 

12 14.21 – 14.40 น. ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกพืชผักปลอดภัยของ
กลุ่มเกษตรกรบ้านแม่ขี้มูก ต าบลบ้านทับ อ าเภอแม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม ่

อดิศักดิ์ ฝนห่าแก้ว 
รังศิมา กันธิวาส 

13 14.41 – 15.00 น. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภณัฑไ์ข่นกกระทา 
กลุ่มบ้านบ่อเตี้ย ต าบลม่วงงาม อ าเภอสิงหนคร จังหวัด
สงขลา 

วัลลภา พัฒนา 
ธันยาภรณ์ ด าจตุ ิ

14 15.01 – 15.20 น. การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาคณะ
บริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

อุมาวดี เดชธ ารงค ์
พลอยไพรริน พิกุล 

พิมพ์ประพัฒน์ สมดัชัย 
 


