
 

 
 
 
 

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เรื่อง ผลการพิจารณาบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ 

เครือข่ายความร่วมมือวิชาการและวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2  
ภายใต้แนวคิด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์”  

--------------------------------------------------------- 
ตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ประกาศรับบทความ

วิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใต้แนวคิด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์” เพ่ือเข้ารับการคัดเลือกให้เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ 
และวิจัย ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 นั้น 

 

บัดนี ้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้พิจารณาคัดเลือกบทความวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ภายใต้แนวคิด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์” เพ่ือเผยแพร่ 
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายความร่วมมือวิชาการและวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 
เรียบร้อยแล้ว โดยมีบทความวิจัย ที่ผ่านการคัดเลือกให้น าเสนอรูปแบบการบรรยาย จ านวน 63 เรื่อง ดังนี้ 

 
 

ที ่ ชื่อบทความวิจัย ผู้น าเสนอ 
1 การศึกษาศิลปะภาพพิมพ์เทคนิคเพลทแม่พิมพ์เจลลาติน ด้วยการใช้สีธรรมชาติ         

ในท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ชญตว์  อินทร์ชา  

2 ความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
กรณีศึกษาอ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 

ฐิติชญาน์  คงชู  

3 การอนุรักษ์และการส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมตามวิถีชีวิตดั้งเดิม ตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ กรณีศึกษาชุมชนลุ่มแม่เจ้าพระยา ต าบลปากน้ าโพ อ าเภอเมือง  
จังหวัดนครสวรรค์ 

ฐิตาภรณ์  น้อยนาลุ่ม  

4 ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาข้าราชการ            
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล าภู 

ณัติเทพ ฉลาดแย้ม 

5 ภาพสะท้อนความรุนแรงในผู้สูงอายุที่ปรากฏในสื่อออนไลน์ ผศ.ดร. รสริน  ดิษฐบรรจง 
6 การศึกษาการแปลค าศัพท์จีน-ไทยในเทคโนโลยีแปลภาษาท่ีมีผลกระทบ                            

ต่อการเรียนภาษาจีนของผู้เรียนชาวไทยในยุคเทคโนโลยีที่มีความก้าวล้ า 
สรรพสิริ ส่งสุขรุจิโรจน์    
และ พร  ตั้งวันเจริญ                       

7 การวิเคราะห์อนุภาคนิทานพื้นบ้านกะเหรี่ยง : กรณีศึกษาในเขตพ้ืนที่ ต าบลหนองลู 
อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

ราตรี แจ่มนิยม 

8 การวิเคราะห์นิทานพ้ืนบ้านของชาวไทยทรงด า : กรณีศึกษาต าบลสระลงเรือ               
อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 

ภาคิน  บุญม ี                                    
และ ราตรี  แจ่มนิยม 

/9 การวิเคราะห์ 
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ที ่ ชื่อบทความวิจัย ผู้น าเสนอ 
9 การวิเคราะห์เพลงพ้ืนบ้านของชาวไทยทรงด า : กรณีศึกษาต าบลบางกุ้ง        

อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 
สิริภัทร  ศิริพรรณาภิรัตน์  
และ ราตรี  แจ่มนิยม 

10 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่เรียน  
วิชาการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
กาญจนบุรี 

พรรณวิภา  ชมภูงาม 

11 โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการก ากับดูแลเนื้อหารายการยุคหลอมรวม เบญจวรรณ  ธรรมรัตน์ 
12 การศึกษาเปรียบเทียบการส่งเสริมการสร้างเครือข่าย SMEs  ในต่างประเทศ ผศ.ดร. เจนพล ทองยืน 
13 การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาหัวบ่อ อ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 
นันทวัน  เหลินต้ายซ้าย  
และ จริยา  อินทนิล 

14 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้น าตามความต้องการของประชาชน : กรณีศึกษา
บ้านหนองตะเคียน หมู่ที่ 9 ต าบลศรีสะอาด อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

กรองกาญจน์ คะนอง      
และ จริยา  อินทนิล 

15 การบริหารงานของคณะกรรมการ โครงการน้ าดื่มประชารัฐ ตามหลักธรรมาภิบาล 
กรณีศึกษา บ้านหนองไผ่พรเจริญ หมู่ 8 ต.หนองหญ้าไซ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 

ภารดี สายบุญ              
และ อาริยา  ป้องศิริ 

16 ประสบการณ์ความผูกพันสร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์ของแม่และลูก จตุพร  เกิดพิบูลย์ 
17 การส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้ละครทีวี                   

และภาพยนตร์ไทย 
ผศ.ดร. ศิริลักษณ์ ศรีพระจันทร์ 

18 กระบวนการเกิดและพัฒนากลุ่มอนุรักษ์นวดแผนไทยเพ่ือสุขภาพ : กรณีศึกษากลุ่ม
อนุรักษ์นวดแผนไทยของเทศบาลต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อพล่อย จังหวัด
กาญจนบุรี 

พงศกร อิทธจันทร์                      
และ มะรอแซะ  เล๊าะ 

19 การวิเคราะห์การใช้ภาษาของสติ๊กเกอร์ไลน์ในภาษาไทย คอลีเยาะห์  สาเม๊าะ      
และคณะ 

20 ประเพณีมอญที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการพัฒนาของเด็กปฐมวัย ชุมชนบ้านวังกะ 
อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

สุวพร  อุบล และคณะ 

21 ประเพณีร่อยพรรษาบ้านหนองบัว จังหวัดกาญจนบุรี ชลนิชา  ปานอินทร์               
และคณะ 

22 การศึกษาประสิทธิภาพการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน บ้านจันอุย อ าเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี 

ขนิษฐา  เที่ยงตรง 
และคณะ 

23 การเสริมสร้างความรู้ การมีส่วนร่วมและรูปแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อม                        
ของประชาชน บ้านตะเคียนงาน หมู่ที่ 10 ต าบลบ้านเก่า อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี 

ผศ.ดร. ธง  บุญเรือง 

24 การท่องเที่ยวคุณภาพเพ่ือผู้สูงวัยในศตวรรษ 21 จัตตาร์พร  กลางสวัสดิ์ 
25 การพัฒนากฎหมายการเกษตรหมุนเวียน ดนัยณัฐ  จิระวัฒนาสมกุล  

และคณะ 
 

/26 การศึกษา 
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ที ่ ชื่อบทความวิจัย ผู้น าเสนอ 
26 การศึกษาบริบท ปัญหา ความต้องการและแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล                    

ในบริหารจัดการกลุ่มสินค้า TOP 
อัจฉราภรณ์  จุฑาผาด 

27 การปรับปรนทางวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหมู่บ้านอีต่อง                                       
เมืองชายแดนแห่งจังหวัดกาญจนบุรี 

ดร. บุษบา  ทองอุปการ 

28 ผลกระทบของความช านาญในวิชาชีพที่มีต่อประสิทธิภาพการท างานของนักบัญชี
บริษัทในเขตจังหวัดขอนแก่น 

นันทกา  ตะจันดา และคณะ 

29 ผลกระทบของความศรัทธาในการท างานที่มีต่อประสิทธิภาพการท างานของนัก
บัญชีส านักงานบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ผศ.บุญช่วง  ศรีธรราษฎร ์

30  การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมและการรับรู้ตราสินค้า ของเจเนอเรชั่น X และเจเนอ
เรชั่น Y : การศึกษาใน อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

สรามล  เสขุนทด และคณะ 

31 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ บึงพลาญชัย                       
จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มที่ 4 การบริหารจัดการท่องเที่ยว การโรงแรมและนันทนาการ 

สิทธิศักดิ์  เตียงงา และคณะ  

32 การเลือกเส้นทางปั่นจักรยานด้วยระบบสนับสนุนการตัดสินใจ อ าเภอเมือง                       
จังหวัดอุบลราชธานี 

พัฒนศักดิ์  ปทุมวัน  
และคณะ 

33 การใช้ประโยชน์จากอัตลักษณ์ของฐานทรัพยากรทางการท่องเที่ยว หมู่บ้านผ้าไหม          
และประเกือม จังหวัดสุรินทร์ 

ปัญวลี  เสริมทรัพย์ และคณะ 

34 ผลกระทบของขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานที่มีต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของนัก
บัญชีส านักงานบัญชีในเขตจังหวัดนนทบุรี 

ลักขณา  นาไชย และคณะ 

35 วิถีชีวิตความเชื่อ ภูมิปัญญากับวัฒนธรรมการบริโภคอาหารท้องถิ่น ของชาวภูไท                  
บ้านโคกโก่ง ต าบลกุดหว้า อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

สุปราณี  ค าป้อง และคณะ 

36 การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบออนไลน์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านหัวหนอง ต าบลสีแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

อนิสา  พันโน และคณะ 

37 เสนเรือนบ้านหมอสอ : อัตลักษณ์ทางชาติพันธุไทยทรงด ากับเหตุผล                                            
ที่อาจจะไม่ได้ไปต่อ 

จักษุมาลย์  วงษ์ท้าว 

38 คนเลี้ยงควายหรือควายเลี้ยงคนในมุมมองความมั่นคงทางเศรษฐกิจระดับครัวเรือน  นภาพร  ศรีสถาน และคณะ 
39 ภาพลักษณ์ใหม่ของพฤติกรรมมนุษย์ ผศ.อาคม  ทองโปร่ง 
40 เนื้อหาของคู่มือท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสงขลา (ฉบับเยาวชน) ดร. จริญญา  ธรรมโชโต 
41 การท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วม ปฏิมาภรณ์  กังวานศรีเพชร 
42 การสร้างโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชนด้วยอาหารท้องถิ่น วิชญานกานต์  ขอนยาง 
43 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านศาสนากับเส้นทางแสวงบุญตามแนวทาง

พระพุทธศาสนา : กรณีวัดไพรพัฒนา ต าบลไพรพัฒนา อ าเภอภูสิงห์  
จังหวัดศรีสะเกษ 

พระปลัดสุดฤทธิ์  ธนสาโร และ 
ดร. ยโสธารา  ศิริภาประภากร 

44 ศึกษาการประกอบสัมมาอาชีพในพระพุทธศาสนา ฉัตราภรณ์  จันทร์แจ่มธารี และ 
ดร. ยโสธารา  ศิริภาประภากร 

/45 ร าแม่มด 
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ที ่ ชื่อบทความวิจัย ผู้น าเสนอ 
45 ร าแม่มด : ดนตรีบ าบัดด้านความเชื่อและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์เขมร 

ในจังหวัดศรีสะเกษ 
ดร. สุทัศน์ ประทุมแก้ว 

46 สัปปุริสธรรมเพื่อการบริหารจัดการชุมชน พระปลัดวัชระ  วชิรญาโณ และ 
ดร. ยโสธารา  ศิริภาประภากร 

47 การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวตามเส้นทางแสวงบุญในมิติทางศาสนา : กรณีการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านศาสนา วัดอาม็อง ต าบลท่าสว่างอ าเภอเมืองสุรินทร์  
จังหวัดสุรินทร์ 

พระวิรัติ  ฝอยจันทร์ และคณะ 

48 ฐานคติการเปรียบเทียบความเชื่อที่มีต่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ : น้ าพุทธมนต์ตามบริบท
พระพุทธศาสนาในประเทศไทยและน้ าพุศักดิ์สิทธิ์ เมืองเดนปาซาร์ (บาหลี) 
อินโดนีเซีย 

ดร. ยโสธารา  ศิริภาประภากร 

49 อิทธิพลความเชื่อเป็นแนวเอกลักษณ์ของท้องถิ่น (ปราสาททะนง) วัชระ  เกิดสบาย และ  
ดร. ยโสธารา  ศิริภาประภากร 

50 “บายสะไรเดิม” กับการช่วยเสริมสร้างความมั่งคงในการด าเนินชีวิต                                     
ของชาวไทยเชื้อสายเขมร 

บุญสา  คลังฤทธิ์ และคณะ  

51 บทบาทการเผยแพร่ธรรมะตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม : กรณีวัดป่าโยธา
ประสิทธิ์ ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

พระปลัดสุดฤทธิ์  ธนสาโร และ 
ดร. ยโสธารา  ศิริภาประภากร  

52 ระบบความสัมพันธ์ทางสังคมและจิตวิญญาณของชาติพันธุ์ชาวไทยกูย ผศ.กฤษนันท ์ แสงมาศ และ 
ดร. ยโสธารา  ศิริภาประภากร 

53 การศึกษาพิพิธภัณฑ์ชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา กรณีศึกษา                       
การประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ดในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปไม้โบราณ  
วัดป่าอาม็อง ต าบลท่าสว่าง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 

พระครูโสภณธรรมภิมณฑ์.,ดร. 
และคณะ 

54 พาหุวัฒนธรรม “บายศรี” : กรณีศึกษา ลาว กัมพูชา ไทย ส าเริง  อินทยุง และ  
ดร. ยโสธารา  ศิริภาประภากร 

55 นาคกับนวัฒกรรมประดิษฐ์ ภัสสร  มิ่งไธสง และ  
ดร. ยโสธารา  ศิริภาประภากร 

56 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามรูปแบบศาสตร์ประยุกต์ภายใต้โครงการ 
อบรมคุณธรรมจริยธรรม : กรณีวัดป่าโยธาประสิทธิ์ ต าบลนอกเมือง 
อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

พระปลัดสุดฤทธิ์  ธนสาโร  
และคณะ 

57 “ประก าปลอ” ความสัมพันธ์ในการประกอบพิธีกรรมส าคัญในกลุ่มชาวไทยกูย สุพัตรา  วะยะลุน และคณะ 
58 ผ้าไหมย้อมครามกับแนวทางการออกแบบชุดแฟชั่น 

 
สลุตา ชายทวีป และคณะ,  
ผศ.ปกกสิณ ชาทิพฮด ที่ปรึกษา 

59 องค์ความรู้ไหมย้อมครามของชุมชนกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์                        
จากภูมิปัญญา 

สุวนันท์ แพงโท และคณะ,  
ผศ.ปกกสิณ ชาทิพฮด ที่ปรึกษา 

 

/60 การออกแบบ 
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ที ่ ชื่อบทความวิจัย ผู้น าเสนอ 
60 การออกแบบลวดลายบนผืนผ้าไหมย้อมครามเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ        

ของชุมชนทอผ้าไหม 
ชาดาภรณ์ พรหมสาขา  
ณ สกลนคร และคณะ,  
ผศ.ปกกสิณ ชาทิพฮด ที่ปรึกษา 

61 การพัฒนารูปแบบการย้อมไหมกับครามเพ่ือการสร้างสรรค์นวัตกรรมของชุมชน                   
ทอผ้าไหม 

สินีนาฏ ประทุมมา และคณะ, 
ผศ.ปกกสิณ ชาทิพฮด ที่ปรึกษา 

62 การรับรู้พฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562               
ทางโซเชียลมีเดีย ของประชาชน ต าบลดอกไม้ อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

สิริรัตน์  ยมรัตน์  
และ ผศ.สิรินดา กมลเขต 

63 พ่อล่าม แม่ล่าม ผู้กุมบทบาทส าคัญในพิธีงานแต่งของกลุ่มชาติพันธุ์โย้ย  
อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 

สุวัฒชัย พ่อเกตุ และคณะ 

  
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ (Abstract) ดังรายชื่อข้างต้น ส่งบทความฉบับเต็ม กลับมาที่ 

อีเมล์ husoccon@snru.ac.th  ภายในวันศุกร์ที ่27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
  
   จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

6     ประกาศ ณ วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 

                                           
             (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ไพสิฐ  บริบูรณ์) 
                     คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
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