ห้องที่ 1 ห้อง 15-204 อาคาร 15 ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
ที่
เวลานาเสนอ
รหัสบทความ
ชื่อเรื่อง
1.
13.00 – 13.15 น.
BBA_O 01 ส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมในจังหวัดอุบลราชธานี

2.

13.15 – 13.30 น.

eBBA_O 01

3.

13.30 – 13.45 น.

eBBA_O 03

4.

13.45 – 14.00 น.

eBBA_O 05

5.

14.00 – 14.15 น.

eBBA_O 07

6.
7.

14.15 – 14.30 น.
14.30 – 14.45 น.

eBBA_O 09
eBBA_O 16

8.

14.45– 15.00 น.

eBBA_O 19

ชื่อผู้วิจัย
พรพิพัฒน์ แก้วกล้า
วรรณนภา สุทธิประภา
จริยา อ่อนฤทธิ์
องค์กรแห่งนวัตกรรม : การบริหารธุรกิจท่องเที่ยวและบริการในทศวรรษหน้า ภัสร์ศศิร์ หีดจันทร์
พฤกษา แก้วสาร
ทรงกฤต ตรีรัตน์พิจารณ์
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาด และการปรับใช้ ปุณยนุช ยังทินนัง
บัญชีครัวเรือนเพื่อความอยู่รอดของผู้ประกอบการค้าในตลาดน้าบางน้าผึง
นวกรณ์ กาละปุก
ปัจจัยที่ก้าหนดพฤติกรรมการบริโภคหอพักเอกชนของนักศึกษามหาวิทยาลัย บุณยาพร ภู่ทอง
ราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
ชณิชา หมอยาดี
การศึกษาพฤติกรรมทางการตลาดของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเชิง
วิริยา บุญมาเลิศ
วัฒนธรรม : กรณีศึกษาการท่องเที่ยวตลาดน้าในจังหวัดนครปฐม
ชัยฤทธิ์ ทองรอด
แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของแผนกบรรจุภัณฑ์
จัตตุรงค์ เพลินหัด
ลักษณะทางประชากรศาสตร์กับการเลือกซือสินค้า: กรณีศึกษา “ตลาดนัด
ดารารัตน์ ซิมพัฒนวงษ์
จตุจักร”
รภัส ศิลป์ศรีกุล
จิรสิริ กันภัย
สิริวรรณ ตรัยตารัณ
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ และการตอบสนองต่อโฆษณาแบบ True View In- ปิยะ อ่อนจันทร์
Stream Ad. บนยูทูบ ของผู้บริโภคกลุ่ม GEN M
ชุติมา เกศดายุรัตน์

ห้องที่ 2 ห้อง 15-205 อาคาร 15 ชั้น 2
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
ที่
เวลานาเสนอ
รหัสบทความ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้วิจัย
1.
13.00 – 13.15 น.
eBBA_O 06 การศึกษาและพัฒนาการจัดท้าบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการผลิตประมง วัชรินทร์ อรรคศรีวร
และเกษตรอินทรีย์ บนพืนฐานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กรณีศึกษา กลุ่ม ยุทธนา พรรคอนันต์
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด

2.

13.15 – 13.30 น.

eBBA_O 08

การวางแผนทางการเงินของผู้มีรายได้เงินเดือนประจ้าในเขตบางนา

3.

13.30 – 13.45 น.

eBBA_O 11

ความรู้ความเข้าใจและความพร้อมของนักบัญชีในส้านักงานบัญชีที่มีต่อ
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเขตพืนที่อุดรธานี

4.

13.45 – 14.00 น.

eBBA_O 13

5.

14.00 – 14.15 น.

eBBA_O 14

6.

14.15 – 14.30 น.

eBBA_O 04

การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของนักบัญชีใน
เขตบางนา
ผลกระทบของการปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีต่อ
ผู้ประกอบการขนาดย่อมในเขตบางนา
การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีเพื่อส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจ SMEs ในจังหวัดจันทบุรี

7.

14.30 – 14.45 น.

BBA_O 03

8.

14.45 – 15.00 น.

BBA_O 04

คุณภาพการให้บริการของแผนกแผนการและการลงทุนในแขวงจ้าปาสัก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ภาพลักษณ์ของตนเองของกลุ่มชายรักชาย

ปิยะณัฐ พ่วงลาภ
อัครราช วรายุทธ์สวัสดิ์
สุริสา จัตุชัย
อรชุมา มูลศรี
เบญญาภา โสอุบล
ปุณยนุช ยังทินนัง
ธนวรรณ แฉ่งข้าโฉม
มยุรี เกือสกุล
วรศักดิ์ หงษ์สุวรรณ
ศิริวรรณ์ สุขประเสริฐ
ปราโมทย์ ถวิลรักษ์
มลฤดี วัฒนอังกูร
สะหวี แก่นพมมา
อนันต์ สุนทราเมธากุล
ธวมินทร์ เครือโสม
รัตนภรณ์ แซ่ลี

ห้องที่ 3 ห้อง 15-307 อาคาร 15 ชั้น 3
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
ที่
เวลานาเสนอ
รหัสบทความ
ชื่อเรื่อง
1.
13.00 – 13.15 น.
BBA_O 02 การศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐใน
จังหวัดอุบลราชธานี
2.
13.15 – 13.30 น.
eBBA_O 02 การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดนครสวรรค์
3.

13.30 – 13.45 น.

eBBA_O 10

4.

13.45 – 14.00 น.

eBBA_O 12

5.

14.00 – 14.15 น.

eBBA_O 15

6.

14.15 – 14.30 น.

eBBA_O 17

7.

14.30 – 14.45 น.

eBBA_O 18

8.
9.

14.45 – 15.00 น.
15.00 – 15.15 น.

eBBA_O 20
eBBA_O 21

การใช้ทฤษฎีการสอนแบบ Scaffolding เป็นกลวิธีกระตุ้นในการพัฒนา
ประสิทธิภาพ การเขียนเรียงความแสดงความคิดเห็น ของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
การพัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนแบบมีส่วนร่วม ใน
พืนที่ต้าบลหัวป่า อ้าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
การประเมินศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนท่องเที่ยวท่าเสม็ด
อ้าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
กระบวนการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่น: กรณีวิสาหกิจชุมชนกลุ่มฮักน้าจาง
บ้านนากว้าวกิ่ว ต้าบลบ้านกิ่ว อ้าเภอแม่ทะ จังหวัดล้าปาง

ชื่อผู้วิจัย
ณัฐวุฒิ ธนาคุณ
พีชญาดา พืนผา
สุภัทรศักดิ์ ค้าสามารถ
จักรพงษ์ สุระ
ศุทธินี พัวพรพงษ์

ร้าไพ ภูวราห์ และคณะ
ชัยรัตน์ จุสปาโล

ศรวัสย์ สมสวัสดิ์
บุญฑวรรณ วิงวอน
ปิยมาศ วันทยางค์นันท์
การจัดการวิสาหกิจชุมชนตามศาสตร์พระราชาด้วยชีวิตและความสุขที่เพียงพอ ยุภาภรณ์ เทพจันทร์
ของกลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงแม่ขนาด อ้าเภอแม่ทา จังหวัดล้าพูน
บุญฑวรรณ วิงวอน
อนันต์ ปิ่นน้อย
การดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน
บุญฑวรรณ วิงวอนและคณะ
การจัดการชุมชนด้วยมิติการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ละว้าใน สัญญา สะสอง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชุติมันต์ สะสอง

