รายชื่อผู้นาเสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ
เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 8
(8th National Conference on Quality Management and Technology Innovation)
วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564
กลุ่มบริหารธุรกิจ
ผู้นำเสนอ
ผศ.ดร.ปิ่นปินัทธ์ จ่ำดำ
ลภำวรรณ บุญบุตร และ
ณรงค์ กู้เจริญประสิทธิ์
สุทธิศักดิ์ โภคำพำนิช
สุพรรษำ ยศแสง
อรัญญำ สุดกำย และ
ปฏิมำ รุ่งเรือง
ชยุต

ชื่อบทควำม
คุณภำพกำรให้บริกำรที่มีผลต่อควำมจงรักภักดีของลูกค้ำบริษัทดูแล
กำรตลำดในประเทศไทย
ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรมีส่วนร่วมของสมำชิกในธุรกิจของ
สหกรณ์กำรเกษตรด่ำนมะขำมเตี้ย จำกัด

กลุ่ม
บริหำรธุรกิจ

ประเภท
Oral

หมำยเหตุ
online

บริหำรธุรกิจ

Oral

online

กำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนสหกรณ์กำรเกษตรในเขต
พื้นที่จังหวัดชัยนำท ด้วยแบบจำลองเศรษฐมิติพำแนลดำต้ำ
ส่วนประสมตลำดบริกำรที่มีผลต่อกระบวนกำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำร
ร้ำนซ่อมคอมพิวเตอร์ในเขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร
แรงจูงใจในกำรทำงำนของบุคลำกรวิทยำลัยเทคโนโลยีเมืองชล
บริหำรธุรกิจ(MBAC)
ปจจัยที่สงผลตอควำมสำเร็จของธุรกิจรำนอำหำรขนำดกลำงและ
ขนำดยอมภำยใตสถำนกำรณกำรแพรระบำดของโรค COVID-19
ในเขตกรุงเทพมหำนคร
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Oral

online

บริหำรธุรกิจ

Oral

online

บริหำรธุรกิจ

Oral

online

บริหำรธุรกิจ

oral
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ธนกฤต
กฤตยกมล ธำนิสพงศ์
ฐำณิดำ แช่มชื่น
อดุลยเดช ตันแก้ว
พิชญุฒม์ เพ็ญมำศ
เพียงพิศ ศรีประเสริฐ
อโนชำ สุวรรณสำร
สุจิตตรำ หงษ์ยนต์

กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงีถี
วิ สุขภำพของเมืองหัวหินภำยใต้มุมมอง
เชิงทรัพยำกร
กำรศึกษำต้นทุนและผลตอบแทนกำรผลิตผ้ำไหมกำบบัวบ้ำนปะอำว
ตำบลปะอำว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลรำชธำนี

บริหำรธุรกิจ

oral

บริหำรธุรกิจ

Poster

กำรพัฒนำคุณภำพกำรท่องเที่ยวเชิงพุทธศำสนำของนักท่องเที่ยว
“วัด”ในอำเภอช้ำงกลำง จังหวัดนครศรีธรรมรำช
อิทธิพลของรูปแบบกำรดำเนินชีวิตของนักท่องเที่ยวที่มีต่อกำรตัดสินใจ
ท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนครศรีธรรมรำช
ต้นทุนและผลตอบแทนจำกกำรปลูกพริก บ้ำนเป็ด ตำบลโพนแพง
อำเภอม่วงสำมสิบ จังหวัดอุบลรำชธำนี
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำรจัดเก็บภำษีบำรุงท้องถิ่นของเจ้ำหน้ำที่
เทศบำลตำบลบุ่งไหม อำเภอวำรินชำรำบ จังหวัดอุบลรำชธำนี
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กลุม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.ดร. กฤษฎำ พรหมพินิจ เครื่องตีและผสมก้อนเชื้อเห็ดเก่ำแบบอัตโนมัติ
ศักดิ์รพี ขุนเพ็ชร
วรจักร์ เมืองใจ
ณัฐวัฒน์ พัลวัล
ผศ.ดร.รชต บุณยะยุต

กำรพัฒนำระบบควบคุมทำงกำรเกษตรโดยใช้วิธีฟัซซีลอจิกสำหรับเพิ่ม
กำรเจริญเติบโตของฟ้ำทะลำยโจร
อุปกรณ์ติดตำมข้อมูลมุมเอียงของเสำไฟฟ้ำโดยใช้เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง
กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีพลังงำนไฟฟ้ำจำกโซล่ำเซลล์

วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี
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นันทพร เกตุเลขำ

กำรศึกษำแคริโอไทป์ของปลำก้ำง (Channa gachua) ด้วยเทคนิค
กำรย้อมสีแบบธรรมดำ

วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี

พรรณี วรรณทอง

กำรปรับปรุงขั้นตอนก่อนกำรทำพีซีอำร์ เพื่อตรวจหำเชื้อแบคทีเรียใน
ตัวอย่ำงเลือด ของผู้ป่วยที่มีภำวะติดเชื้อในกระแสเลือด
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กลุม่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เมธชนนท์ ประจวบลำภ
สิรวิช
ดร.ปรเมศวร์ กุมำรบุญ
เนติพงษ์ ธูปบูชำ
ชยำนันต์ ภุมรินทร์

ฐิติพัฒน์ สุดสงวน
กัลยำ ยศคำลือ
ศิโรรัตน์ พลไชย

กำรมีส่วนร่วมของเด็กและเยำวชนในพื้นที่กรุงเทพมหำนครต่อกำร
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ
ควำมสุขในกำรทำงำนของพนักงำนกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศ
ควำมสำคัญของคำสำบำนในกระบวนกำรยุติธรรมทุกศำสนำ
กำรจ้ำงแรงงำนของสถำนประกอบกิจกำรอุตสำหกรรมยำนยนต์ใน
นิคมอุตสำหกรรมลำดกระบัง
ควำมคำดหวังของผู้ประกอบกำรที่มีต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของกำร
ไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ กรณีศึกษำ
จังหวัดฉะเชิงเทรำ
ควำมพึงพอใจของประชำชนที่มำรับบริกำรจำกสำนักงำนเจ้ำท่ำ
ภูมิภำค สำขำสมุทรสำคร
ควำมคิดเห็นของเยำวชนจังหวัดเลยต่อกำรเคลื่อนไหวทำงสังคมของ
พลเมืองไทย
แรงจูงใจ และพฤติกรรมกำรใช้สื่อแอปพลิเคชันติ๊กตอก (TikTok)
ของนักเรียน นักศึกษำ จังหวัดอุบลรำชธำนี
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เอมิลี่
ประกำยดำว พันธ์พิพัฒน์
ปรัชญำ เหลืองแดง
พันธกำนต์ ระลึกชอบ

ปัจจัยที่มีผลต่อกำรเปิดรับข่ำวสำร โรคระบำดโควิด-19 ผ่ำนสื่อ
ออนไลน์ของประชำชน ในอำเภอเมือง จังหวัดอุบลรำชธำนี
แรงจูงใจและพฤติกรรมกำรเล่นเกม RoV ของวัยรุ่นจังหวัด
อุบลรำชธำนี
กำรศึกษำโบรำณสถำนด้วยกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้
เพื่อสร้ำงแผนที่แหล่งเรียนรู้งำนศิลปกรรม
สมัยอยุธยำ อำเภอพนมทวน จังหวัดกำญจนบุรี

มนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์
มนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์
มนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์

Poster
Poster
Poster

กลุ่มการศึกษา
วิลำสินี ยืนยง
ผศ.ดร.เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม
ก้องเกียรติ รัตนะโสภำ
ดร.นนทชนปภพ ปำลินทร
กัญญำณัฐ กำลจักร
ดร.นนทชนปภพ ปำลินทร
จุฑำมำศ แก้วธรรมมำ
ดร.นนทชนปภพ ปำลินทร
ชิรีญำ จันทบุตร
ดร.สุรำงคนำ มัณยำนนท์
ดร.นวรัตน์วดี ชินอัครวัฒน์

นันทิกำนต์ สุพิชญ์
ผศ.ดร.เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม
นันทิดำ ชะนะมี
ดร.นนทชนปภพ ปำลินทร

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคุณลักษณะผู้บริหำรมืออำชีพและประสิทธิผล
ของโรงเรียนกลุ่มเครือข่ำยแก้วมุกดำหำร
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร
ผลกำรจัดกิจกรรมกำรละเล่นพื้นบ้ำนไทยเพื่อพัฒนำทักษะพื้นฐำนทำง
คณิตศำสตร์ ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบำลปีที่ 3
ผลกำรจัดประสบกำรณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมแบบโครงกำรเพื่อพัฒนำ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบำลปีที่ 2
ผลกำรใช้กิจกรรมกำรละเล่นพื้นบ้ำนเพื่อพัฒนำทักษะด้ำนกำรสร้ำง
สัมพันธภำพที่ดีกับผู้อื่นของเด็กปฐมวัย
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหำรสถำนศึกษำยุคประเทศไทย 4.0
โรงเรียนกลุ่มเครือข่ำยสำโรง 2 สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 4
ผลกำรจัดกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ เรื่อง สมบัติของเลขยกกำลัง
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ
ค้นพบ
ผลกำรจัดกิจกรรมกำรเล่ำนิทำนประกอบหุ่นมือเพื่อเสริมสร้ำง
พัฒนำกำรด้ำนควำมคิดสร้ำงสรรค์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบำลปีที่ 2
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ปิยธิดำ กัลปดี
ผศ.ดร.เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม
ชำคริต
ผศ.ดร.ชำญวิทย์ พฤกษชำติ
กฤตษฎำ ญำณโยธิน

บุญเลื่อน สำยสินธ์
ดร.สุรำงคนำ มัณยำนนท์
อรวรรณ อิ่มนำง

มลินี

ผลกำรจัดกำรเรียนรู้วิชำภำษำไทย เรื่อง กำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ โดย
ใช้แผนผังควำมคิดประกอบกลุ่มร่วมมือแบบ NHT ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 1
กำรศึกษำกำรเข้ำร่วมกิจกรรมชุมนุม นันทนำกำรของนักเรียนโรงเรียน
ขยำยโอกำสกลุ่มบึงสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อควำมคิดสร้ำงสรรค์
ข้อเสนอแนะกำรพัฒนำทักษะกำรรู้ดิจิทัลของนักศึกษำ กรณีศึกษำ
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร
กำรพัฒนำสื่อวีดิทัศน์ร่วมกับกิจกรรมกลุ่มเพื่อส่งเสริมกำรหลีกเลี่ยง
ควำมรุนแรงของนักเรียน
อำชีวศึกษำเอกชน สำขำช่ำงอุตสำหกรรม วิทยำลัยเทคโนโลยีกรุงธน
สมรรถนะกำรบริหำรงำนวิชำกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด
สำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
จังหวัดอุบลรำชธำนี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหำรสถำนศึกษำในศตวรรษที่ 21
ตำมทัศนะของครู กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภำพกำรศึกษำสว่ำงวีระวงศ์ 1
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 4
แนวทำงกำรพัฒนำชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพของศูนย์กำรศึกษำ
นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอำเภอ จังหวัดอุบลรำชธำนี
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ผู้เข้ าร่ วมฟัง
รศ.ดร.เจษฎำ นกน้อย
ผศ.ดร.วิลำวัลย์ จันทร์ศรี
ผศ.ดร.ศิรดำ นวลประดิษฐ

บริหำรธุรกิจ

