
สารบัญ
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สารบัญ 

 หน้า 
การนําเสนอผลงานภาคบรรยาย (ภาษาไทย)  
การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
องค์ประกอบการให้บริการระบบรักษาความปลอดภัยประเภทกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  
สําหรับท่ีพักอาศัยในเขตพ้ืนท่ี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

กานต์ ศรีวะรา และ รุจิรัตน์ พัฒนถาบุตร 

3 

แนวทางการเพิ่มยอดผู้สมัครใช้บริการ Krungthai Next ของ ธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) สาขาถนนช้างเผือก นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

กุสุมา เฉลิมมิตร และ อัมพน ห่อนาค 

9 

แนวทางในการเพ่ิมยอดขายวัสดุก่อสร้าง ร้าน 3 เค อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 
เกศสุดา พลนามอินทร์ และ ธีระ ฤทธิรอด 

14 

ปัญหาเกี่ยวกับการกํากับดูแลการแข่งขันทางการค้าตามสัญญาแฟรนไชส์ระหว่างประเทศ 
จักรวาล กลีบบัว สุมาลี วงษ์วิทิต และ สมชาย รัตนช่ือสกุล 

19 

แนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการบริการของสถานตรวจสภาพรถเอกชนกมลาไสย 
ฉัตรมงคล พลวิจิตร และ ภัทรวดี เพ่ิมวณิชกุล 

25 

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีส่งผลต่อการรับรู้ของผู้สมัครบัตรเครดิต 
ธนาคารออมสินในจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ดวงพร อํ่าเมือง ภาศิริ เขตปิยรัตน์ และ อิราวัฒน์ ชมระกา 

31 

กลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขายนาฬิกาข้อมือแบบคัสต้อมเมด (Custom made)  
ของร้านคัสต้อมพีซ (Custompiece) 

ธัชพงศ์ ชินพิริยะ และ ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล 

37 

กลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขายกองทุนเทอมฟันด์ ธนาคารกรุงไทย จํากัด มหาชน 
สาขานาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

นวพร ชินวงษ์ และ อัมพน ห่อนาค 

42 

การบริหารจัดการท่ีมีผลต่อความอยู่รอดของร้านโชห่วยในยุคดิจิทัล เขตจังหวัดอุบลราชธานี 
นันท์นภัส สุมา นุชศิริ ทองน้อย ปภัสวรรณ วงษ์ใหญ่ และ ภารดา บุญรมย์ 

48 

การประยุกต์ใช้กลยุทธ์น่านนํ้าสีครามและแบบจําลองธุรกิจบนผืนผ้าใบเพ่ือเพ่ิมยอดสินเช่ือ

ธุรกิจ ธนาคารออมสิน ศูนย์สินเช่ือธุรกิจ จังหวัดร้อยเอ็ด 
นันทวัน คํามะวัน และ ช่อ วายุภักตร์ 

53 
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สารบัญ (ต่อ) 

 หน้า 
ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าวตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของ 
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดร้อยเอ็ด 

นิชชดา โคนาบาล และ สาธิต อดิตโต 

60 

ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งพร้อมรับประทาน

จากร้านสะดวกซ้ือเซเว่นอีเลฟเว่น ในเขตจังหวัดแพร่   
ปรานิกุล  ขําหรุ่น เบญจวรรณ สุจริต และ ภาศิริ เขตปิยรัตน์ 

66 

แนวทางการตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดผู้ใช้บริการรถรับจ้างขนของ ของ เจริญภัทร์ขนส่ง  
จังหวัดมหาสารคาม 

ปัญญา โยธาภักดี และ ศักด์ิชัย เจริญศิริพรกุล 

71 

แนวทางการเพิ่มยอดบัตรเดบิตกรุงไทย ช้อปสมาร์ท ไฮแวลูการ์ด บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
สาขาเทสโก้โลตัส ชุมแพ 

พงศ์พิสุทธิ์ ย้วนบุญหลิม และ อัมพน ห่อนาค 

76 

แนวทางในการเพ่ิมยอดสินเช่ือธุรกิจ SMEs ของธนาคารออมสิน ศูนย์สินเช่ือธุรกิจลูกค้า 
SMEs 11 มหาสารคาม 

พลอยไพลิน ชาวพงษ์ และ ช่อ วายุภักตร์ 

82 

แนวทางการเพิ่มรายได้ของคลินิกความงามด้านผิวพรรณ 
พัชรินทร์ อุ่นใจ และ ศุภสัณห์ ปรีดาวิภาต 

88 

การบริหารการเปลี่ยนแปลง ของร้านอังคนาคพาณิชย์ อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 
ภควัต พุดซ้อน และ ศักด์ิชัย เจริญศิริพรกุล 

93 

แนวทางการเพิ่มยอดสินเช่ือธุรกิจ SMEs ของศูนย์สินเช่ือธุรกิจลูกค้า SMEs 11 ขอนแก่น 
ภัทรภร พลายเถาะ และ บุษกรณ์ ลีเจ้ยวะระ 

99 

ปัญหาการให้ความคุ้มครองลิขสิทธ์ิผู้รวบรวมรายการช่ือเพลงในยุคดิจิตอล 
เมธัส อุดมวิทย์ สุมาลี วงษ์วิฑิต และ กริชผกา บุญเฟ่ือง 

105 

คุณภาพการให้บริการส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการการขนส่งพัสดุหีบห่อ  
และสัมภาระของสถานีรถไฟศิลาอาสน์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

รัฐิพรรณ สมเช้ือ  ชัชชัย สุจริต และ ศิริกานดา แหยมคง 

109 

พฤติกรรมการบริโภคชานมไข่มุกของผู้อยู่อาศัยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
รุจิรา  จันโทมุข และ ศักด์ิชัย เจริญศิริพรกุล 

115 

กลยุทธ์การจัดการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ในจังหวัดพัทลุง 
วัชรินทร์  สงสังข์ อรพรรณ  จันทร์อินทร์ และ พินิจ  ดวงจินดา 

120 
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สารบัญ (ต่อ) 

 หน้า 
แนวทางการจัดการธุรกิจผ้าทอพ้ืนเมืองออนไลน์ กรณีศึกษาร้านซ่ิน (Xin) จังหวัดอุดรธานี 

วิภาภรณ์ สมมิตร และ วิเชียร วรพุทธพร 
125 

แนวทางการเพิ่มยอดขายรถยนต์มือสองของ ห้างหุ้นส่วนจํากัด เปียคล้าย ยานยนต์  
อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

วิศนีย์ เปียคล้าย และ ภัทรวดี เพ่ิมวณิชกุล 

131 

แนวทางการเพิ่มจํานวนผู้เรียนโรงเรียนฝึกอาชีพเรือนพิไล จังหวัดอุดรธานี 
ศรานนท์ เสริฐสูงเนิน และ ช่อ วายุภักตร์ 

137 

แนวทางการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดธุรกิจจําหน่ายรถมือสอง กรณีศึกษาร้านนครยนต์ 
อําเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

สมัชญา นามวงศ์ และ ดนัยพงศ์ เชษฐโชติศักด์ิ 

143 

แนวทางการลดระยะเวลาการรอคอยศูนย์การแพทย์ชะลอวัยและความงาม 
สาริณี ลิพันธ์ และ อังศุธร  ศรีสุทธิสอาด 

148 

แนวทางสร้างการรับรู้และจดจําตราสินค้าเพ่ือเพ่ิมยอดขายโดยการประยุกต์ใช้สุนทรียสาธก

กรณีศึกษา แซนด์วิช ตราสิริ 
สิริมล  สุภาพเพชร และ อัจฉริยะ  อุปการกุล 

153 

เศรษฐกิจ สังคม ชุมชนและท่ีมีผลต่อการบริหารจัดการกระชังปลาริมนํ้ามูลในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี 

สิริยากรณ์ ขันตรีกรม สุภาภรณ์ หมดหลง ศศิญา ธุมาลา และ  
มัลลิกา บุตรทองทิม 

158 

การวางแผนกลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมยอดขายธุรกิจร้านเช่าชุด กรณีศึกษา ร้านนุจอาภรณ์ ร้อยเอ็ด 
สุณัฐธิดา  แก่นนาคํา และ ดนัยพงศ์ เชษฐโชติศักดิ์ 

163 

การมีส่วนร่วมและพฤติกรรมการใช้เครื่องมือท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการประมงริมแม่นํ้า 
ในเขตอําเภอเมืองและอําเภอวารินชําราบ 

สุดารัตน์  บัวคําสิงห์ วิชุดา เสนคําสอน สุปราณี  เมฆบุตร และ เจริญ โสภา 

170 

แผนพัฒนาธุรกิจร้านอาหาร XYZ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
สุทธิดา ชาลี และ ดนัยพงศ์ เชษฐโชติศักด์ิ 

175 

แนวทางการสร้างตราสินค้าเพ่ือเพ่ิมยอดขาย ด้วยกระบวนการสุนทรียสาธก  
กรณีศึกษา: ร้านเช่าชุดราตรีเวเดรสซ่า จังหวัดขอนแก่น 

สุภัชรีย์ ประวัตินภา และ อัจฉริยะ อุปการกุล 

180 
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สารบัญ (ต่อ) 

 หน้า 
แนวทางการสร้างตราสินค้าเพ่ือสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดการรับรู้และจดจําแก่ลูกค้า 
โดยใช้หลักสุนทรียสาธก กรณีศึกษา หอพักทรัพย์ธนพงษ์ 

สุมาลี  ทรัพย์ธนพงษ์ และ อัจฉริยะ อุปการกุล 

187 

การวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยท่ีกําหนดความสําเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร

ขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดอุดรธานี 
สุรีย์พร หาจัตุรัส  และ สาธิต อดิตโต 

193 

ความได้เปรียบทางการแข่งขันและคุณภาพการให้บริการส่งผลต่อการตัดสินใจ 
เลือกใช้บริการสถานีบริการนํ้ามัน อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

อารีย์ นาคสมพันธ์ อิราวัฒน์ ชมระกา และ ภาศิริ เขตปิยรัตน์ 

199 

แนวทางในการเพ่ิมยอดขายร้านชานมไข่มุกมิสเตอร์ปิง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
อํานวย  ไชยสงค์ และ ธีระ  ฤทธิรอด 

205 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมกลุ่มของเกษตรกรชาวไร่อ้อยในพ้ืนท่ีส่งเสริมของโรงงานนํ้าตาล

บุรีรัมย์ 
อําพล เครือผือ และ พัชรี สุริยะ 

211 

การดําเนินธุรกิจของร้านค้าปลีกในเขตอําเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
เอกวิชญ์ โคตรมี ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล และ อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ 

215 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาวะผู้นํา การพัฒนาองค์กร จรรยาบรรณทางธุรกิจ  
การโค้ชโดยประยุกต์ใช้สุนทรียสาธกเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเทควันโด  
กรณีศึกษา โรงเรียนเทควันโดมาสเตอร์โจ จังหวัดขอนแก่น 

กิตติญา จิตระบอบ และ ภิญโญ รัตนาพันธ์ุ 

220 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสําคัญของพนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4-7 ผู้ที่มีความโดดเด่น 
ในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษาพนักงานพัฒนาธุรกิจท่ีปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงาน ธ.ก.ส.  
เขตพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี 

จักริน วงศ์ประดับแพร และ อมรวรรณ รังกูล 

226 

การสร้างคุณค่าให้พนักงานเจเนอเรช่ันเอ็กซ์ฝ่ายผลิต บริษัท นํ้าตาลมิตรภูหลวง จํากัด 
จารุวรรณ คําด้วง และ อมรวรรณ รังกูล 

231 

แนวทางการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรสายสนับสนุน  
กรณีศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

จุฬาพร แสนโคตร และ วิเชียร วรพุทธพร 

236 
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สารบัญ (ต่อ) 

 หน้า 
การวัดความผูกพันต่อองค์กร: กรณีของบุคคลากรในท่ีว่าการอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

ชนาภา ดีบุญมี ณ ชุมแพ และ ทิพย์วรรณา งามศักด์ิ 
242 

การประยุกต์ใช้หลักการโค้ชเชิงบวก (Appreciative coaching) ในกระบวนการโค้ช 
ผู้บริหารแบบ GROW Model 

ชัยณรงค์ สีหะ และ ภิญโญ รัตนาพันธ์ุ 

247 

แนวทางการสร้างองค์กรแห่งความสุขเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน  
ด้วยกระบวนการสุนทรียสาธก กรณีศึกษา หสน.อิสาณบริการ จังหวัดมหาสารคาม 

ณัฐชยา เอกพิมพ์ และ อัจฉริยะ อุปการกุล 

253 

การปรับปรุงระบบการจัดการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน กรณีศึกษา:  
ห้างหุ้นส่วนจํากัด สุราสมทรัพย์อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

ทศพร  สมทรัพย์ และ อมรวรรณ รังกูล 

258 

คุณลักษณะของผู้ประกอบการธุรกิจบริการท่ีประสบความสําเร็จ ในเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
ธนกฤช โรจนชีวานนท์ และ อมรวรรณ รังกูล 

264 

การสร้างแรงจูงใจในการทํางานของแรงงานฝ่ายผลิต กลุ่มธุรกิจลานมันขนาดกลาง 
และขนาดเล็ก ในเขตอําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

ธีทัต วัฒนวิทย์ และ อมรวรรณ รังกูล 

269 

แนวทางการพัฒนาโมเดลธุรกิจ กิจการเพ่ือสังคม กรณีศึกษาการท่องเที่ยวชุมชน 
ตําบลท่าเรือ อําเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 

ธีรพงษ์ โกษาแสง และ บุษกรณ์ ลีเจ้ยวะระ 

274 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการลูกค้าของธนาคารกสิกรไทย สาขาภูเขียว  
อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 

ธีระวัฒน์  ศรีไสย และ ภัทรวดี  เพ่ิมวณิชกุล 

280 

แนวทางการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการประยุกต์ใช้สุนทรียสาธก กรณีศึกษา  
ธนาคารหมูทอง สาขาจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 

นิชกานต์ ศักรินพานิชกุล และ ภิญโญ รัตนาพันธ์ุ 

284 

แนวทางการปรับปรุงคุณภาพการบริการของ สหกรณ์การเกษตรเชียงยืน จํากัด จังหวัด
มหาสารคาม 

นิภาพร ศรีเชียงหา และ อัมพน ห่อนาค 

290 
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สารบัญ (ต่อ) 

 หน้า 
การประยุกต์ใช้สุนทรียสาธก เพ่ือเพ่ิมความสุขในการทํางานให้กับพนักงานกรณีศึกษา  
บริษัท ABC จํากัด 

นุชลา วงศ์กลาง และ ภิญโญ รัตนาพันธ์ุ 

295 

สุนทรียสาธกกับการพัฒนาท่ีปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมด้วยพฤติกรรมเชิงบวก  
กรณีศึกษา ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 5 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ  
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดขอนแก่น 

ปารณีย์  ลิมปะธราสิทธ์ิ และ ภิญโญ  รัตนาพันธุ์ 

300 

แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานด้านการบริการ ด้วยกระบวนการ 
สุนทรียสาธก กรณีศึกษา บริษัท แอดไวซ์ ไอที มอเลย จํากัด 

ปาริฉัตร พลดาหาญ และ อัจฉริยะ อุปการกุล 

305 

การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีส่งผลต่อการนําไปประยุกต์ใช้ของ

ประชาชน ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 
ปิยากร อมรวงศ์ ธัญเทพ  ภูสิทธ์ิ วัชรากร ไตรรัตนาภิกูล และ  
อมรรัตน์ พรประเสริฐ 

311 

การศึกษาช่องว่างทักษะของแรงงานศูนย์ซ่อมอากาศยานอู่ตะเภา 
พชรพรรณ ทองคํา และ นภนต์ ภุมมา 

317 

แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

พีรดา จงสถิตรักษ์ และ อมรวรรณ รังกูล 

323 

ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการพัฒนาความรู้ทางบัญชีของบุคลากรด้านการเงินและบัญชีของ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
รจนา จันทร์เปล่ง และ ปวีนา กองจันทร์ 

329 

สุขภาวะทางจิตและสัมพันธภาพระหว่างเพ่ือนร่วมงานท่ีพยากรณ์ผลการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการครูในโรงเรียนกลุ่มกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร 
ลิขิต หงษาวงษ์ และ มานพ ชูนิล 

335 

แรงจูงใจในการทํางานที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์การของพนักงานร้านขายส่งเสื้อผ้า 
ในศูนย์ค้าส่งประตูนํ้า ขอนแก่น 

วรพรรณ สระทองจันทร์ และ ฐิตารีย์ ดุรงค์ดํารงชัย 

341 
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สารบัญ (ต่อ) 

 หน้า 
องค์ประกอบท่ีมีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของคนวัยทํางาน 
ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 

วราภรณ์ ทองเสริม ศรีสุดา คงยืน และ สรายุทธ พรเจริญ 

347 

แนวทางการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท เอบีซี  
แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จํากัด สาขาขอนแก่น 

วราภรณ์  โทสาลี และ วิเชียร วรพุทธพร 

354 

แนวทางการพัฒนาทักษะด้านการบริการของบุคลากรสายสนับสนุนคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ด้วยกระบวนการสุนทรียสาธก 

วาศิณี  สิทธิพล และ อัจฉริยะ อุปการกุล 

360 

การศึกษาคุณลักษณะของผู้ประกอบการท่ีประสบความสําเร็จและพนักงานท่ีพึงประสงค ์
ของกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็ง ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

ศศิธร ชารินทร์ และ อมรวรรณ รังกูล 

366 

แนวทางในการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรกรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจํากัด ABC จังหวัด ขอนแก่น 
ศิริลักษณ์ เพียรศิริ และ วิเชียร วรพุทธพร 

372 

แนวทางการสร้างความสุขในการปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการสุนทรียสาธกของเจ้าหน้าท่ี

ธุรกิจสัมพันธ์ กรณีศึกษา ทีม SME สี่แยกมะลิวัลย์ ธนาคารเอบีซี จํากัด (มหาชน) 
ศิวะพร ภูมิคอนสาร และ อัจฉริยะ อุปการกุล 

378 

การสร้างแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
สรมนัญชยา เจริญกุลวัฒนะ และ อมรวรรณ รังกูล 

384 

แนวทางการสร้างแรงจูงใจเพ่ือธํารงรักษาพนักงานนวดในกลุ่มธุรกิจนวดเพ่ือสุขภาพ 
กรณีศึกษา: ร้านนวดเพ่ือสุขภาพในจังหวัดมหาสารคาม 

สิรินภา มะเลิศ และ อมรวรรณ รังกูล 

391 

แนวทางในการพัฒนาศักยภาพการทํางานเป็นทีม ด้วยกระบวนการสุนทรียสาธก กรณีศึกษา

ผู้แทนขายของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
สุภัควดี ภูภักดี และ อัจฉริยะ อุปการกุล 

397 

การประยุกต์ใช้สุนทรียสาธกเพ่ือค้นหาและสร้างความสุขในการทํางานของพยาบาลห้องผ่าตัด 
กรณีศึกษา หน่วยผ่าตัด 3 แผนกการพยาบาลห้องผ่าตัด โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

เสาวภา ฉิมหลวง และ ภิญโญ รัตนาพันธ์ุ 

402 
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สารบัญ (ต่อ) 

 หน้า 
คุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีส่งผลต่อการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนใน

เขตจังหวัดอุบลราชธานี 
อนุพงศ์ อุดมกัน วทัญญู ศรีสว่าง บุญส่ง กุก้อง และ อัยรดา พรเจริญ 

408 

แนวทางการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขเพ่ือลดปัญหาการลาออกของพนักงานด้วย

กระบวนการสุนทรียสาธก กรณีศึกษา ร้านกาแฟ ABC สาขา เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า 
จังหวัดอุดรธานี 

อภิวัฒน์ เสริมชีพ และ อัจฉริยะ อุปการกุล 

413 

แนวทางการปรับปรุงคุณภาพการบริการของธนาคารออมสิน สํานักสินเช่ือธุรกิจ SMEs 11 
ขอนแก่น 

อลิสา ศิริจันทราวณชย์ และ อมรวรรณ รังกูล 

419 

แนวทางการเพิ่มศักยภาพในการทํางานของพนักงานโดยใช้กระบวนการสุนทรียสาธก 
กรณีศึกษา โรงนํ้าแข็งแบร์ริสต้าไอซ์ อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

อัจฉรา คําเรืองศรี และ อัจฉริยะ อุปการกุล 

426 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของหน่วยงานหน่ึงใน 
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าไข่ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

อาทิตา ชูตระกูล ณัทกิจพัฒน์ หอมวิจิตรกุล นภาพร  อภัยกาวี และ  
บุปผา พิกุลแก้ว 

432 

การจัดการการดําเนินการ การขนส่ง ห่วงโซ่อุปทานทางธุรกิจ  
การศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริหารการจัดการขยะของเทศบาลเมืองกระนวน  
จังหวัดขอนแก่น 

ชัชวาล  โนนใหม่ และ ช่อ วายุภักตร์ 

439 

การลดการเกิดของเสียในกระบวนการผลิตหลังคาเหล็ก กรณีศึกษา  
บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน) 

ธนพนธ์ ตั้งวัฒนสุวรรณ ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล และ อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ 

445 

ปัญหาความไม่สมมาตรของข้อมูลในการปล่อยสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์รายย่อย  
บริษัทลีสซ่ิง ABCD จํากัด สาขาขอนแก่น 

ธัชพนธ์ บัวคําทุม และ ช่อ วายุภักตร์ 

451 

การจัดซ้ือจัดหาท่ีย่ังยืนของวิสาหกิจเพ่ือสังคม: กรณีศึกษาร้านคนจับปลานครศรีธรรมราช 
นวิทย์ เอมเอก อภินันท์ เอื้อกังกูร สุทธิพร บุญมาก  และ สานิตย์ ศรีชูเกียรติ 

456 
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สารบัญ (ต่อ) 

 หน้า 
แนวทางในการปรับปรุงการดําเนินการของวิสาหกิจชุมชนไข่เค็ม อุบลราชธานี 

ปรีชพันธ์ุ งอกงาม และ ช่อ วายุภักตร์ 
463 

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเท่ียวของย่าน 
นิมมานเหมินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ 

พิชญ์พิสุทธิ์  ทิศอาจ สุรพงศ์  อินทรภักดิ์ ศรายุทธ ขวัญเมือง และ  
ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ 

468 

การวางแผนภาพอนาคตของอุตสาหกรรมขนส่งโดยรถบรรทุก จังหวัดขอนแก่นในปี พ.ศ.2567 
วรชัย ศรีประเสริฐ และ ศักด์ิชัย เจริญศิริพรกุล 

474 

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเท่ียวทะเลบัวแดง 
ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ และ ศรายุทธ ขวัญเมือง 

480 

แนวทางการบริหารจัดการสินค้าคลังและการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ กรณีศึกษา  
ร้านสุรัสสาฟาร์ม จังหวัดนครราชสีมา 

สุรัสสา เอื้อประภาพร และ ภัทรวดี เพิ่มวณิชกุล 

486 

การจัดการการตลาด  
แนวทางการตลาดของนํ้าแร่น้องฟูในมณฑลจ้ีหลิน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

FEI MENG และ ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล 
493 

องค์ประกอบของการบริการรับส่งอาหารในมุมมองของผู้บริโภค ในเขตเทศบาล 
นครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

กชกร พลสวัสดิ์ และ รุจิรัตน์ พัฒนถาบุตร 

499 

กลยุทธ์การเพ่ิมสินเช่ือบัตรกดเงินสด K-Express Cash ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
กฤษาณภัค สีคุณโกสุม และ ชัญญา อภิปาลกุล 

506 

พฤติกรรมและการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางนําเข้า 
จากต่างประเทศของประชาชนในจังหวัดสงขลา 

กันณ์ทรากร ขวัญโต๊ะเร๊ะ อรจันทร์ ศิริโชติ และ เจษฏา นกน้อย 

512 

แนวทางการตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขายอุปกรณ์ทางการเกษตร ร้านตั๊กพาณิชย์ อําเภอเมือง 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

กันตพร สกุลพาณิชย์พันธ์ และ ภัทรวดี เพ่ิมวณิชกุล 

519 

ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดเชิงบูรณาการและคุณภาพการบริการ  กรณีศึกษา  
โรงแรมลิตเต้ิลบ๊อกซ์ อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

ก่ิงกาญจน์ สุรธรรม และ ธนภณ วิมูลอาจ 

525 
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สารบัญ (ต่อ) 

 หน้า 
องค์ประกอบของแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนในมุมมองของผู้ใช้บริการในเขตเทศบาล 
นครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

กิตตินันท์ นําภา และ รุจิรัตน์ พัฒนถาบุตร 

531 

องค์ประกอบของการตลาดธุรกิจร้านอาหารฟิวช่ันในมุมมองของผู้บริโภคเขตพ้ืนท่ี 
เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

เกศรา สอนสูงเนิน และ รุจิรัตน์ พัฒนถาบุตร 

537 

ปัจจัยทางการตลาดท่ีส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ืออสังหาริมทรัพย์ประเภทท่ีอยู่อาศัย 
ในภาคใต้ตอนบน 

ขวัญใจ  เศรษฐช่วย วัลลภา  พัฒนา และ นัยนา โง้วศิริ 

543 

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภคในร้านค้าฟาร์มมาร์ท  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

จักร์ โนจากุล อัจฉรา โพธิ์ดี และ ภวัต เจียมจิณณวัตร 

549 

ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อกลยุทธ์การอยู่รอดของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม 
ในยุคดิจิทัลของจังหวัดอุบลราชธานี 

จันทนรส แพงคําลา ยุพารัตน์ สิถิลวัน วรรณา จงเจริญ และ นิภา ชุณหภิญโญกุล 

556 

การบริหารจัดการ การจัดการคุณภาพ การจัดการความรู้ และการจัดการตลาดที่มีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยางพาราในเขตอําเภอเมือง  
จังหวัดอุบลราชธานี 

จันทิมา บัวมาศ ชลิตา แจ่มศรี ทิพย์เกษร ทํามา และ สรายุทธ พรเจริญ 

562 

กลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขายไก่ทอดเกาหลี ร้านดาโกต้า  จังหวัดขอนแก่น 
จาษุดา จันทร์โพธ์ิ ธีระ ฤทธิรอด และ ศักด์ิชัย เจริญศิริพรกุล 

568 

พฤติกรรมการบริโภคของผู้ท่ีต้องการซ้ือวัสดุก่อสร้างผ่านช่องทางออนไลน์ 
จิตรติชัย จอกก่ิว ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล และ อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ 

575 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซา 
ขอนแก่น 

จีรวัฒน์ รัตนวงษ์ และ ภัทรวดี เพิ่มวณิชกุล 

581 

แนวทางการปรับปรุงภาพลักษณ์ตราสินค้า และกลยุทธ์ทางการตลาด ของกิจการแฟรนไชส์ 
ไก่หมุนห้าลาว 

จุติธรณ์ สันทา และ ภัทรวดี เพ่ิมวณิชกุล 

588 
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สารบัญ (ต่อ) 

 หน้า 
องค์ประกอบของการตลาดนํ้าด่ืมบรรจุขวดในมุมมองของผู้บริโภคจังหวัดหนองคาย 

ชลธิชา ศรีตะบุตร และ รุจิรัตน์ พัฒนถาบุตร 
594 

พฤติกรรมการบริโภคของผู้ใช้ซอฟต์แวร์ในการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
ชัยยศ ฆารสินธ์ุ และ ศักด์ิชัย เจริญศิริพรกุล 

601 

แนวทางการเพิ่มยอดขายปูนซีเมนต์สําเร็จรูป ผ่านผู้แทนจําหน่ายบริษัท เอบีซี   
ในจังหวัดบุรีรัมย์และสุรินทร์ 

ชาตรี โชติมหกิจกุล และ ธีระ ฤทธิรอด 

607 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือพริกป่นของผู้ประกอบการร้านก๋วยเต๋ียว  
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

ชานนท์ โนนศรีชัย และ บุษกรณ์ ลีเจ้ยวะระ 

613 

ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออก 
ด่านพรมแดนช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี 

ชิษณุพงศ์ ล้ิมประเสริฐ อนุกุล แสงชัยไพศาล ปกรณ์เกียรติ ต้นนามล และ  
อัยรดา พรเจริญ 

620 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า (7C’s) ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจและ 
ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 
อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

ณรงค์ฤทธ์ิ ขจิตบุญ และ บุษกรณ์ ลีเจ้ยวะระ 

625 

พฤติกรรมการบริโภคในการเลือกซ้ือวัสดุก่อสร้างจังหวัดขอนแก่น 
ณัฐประคัลภ์ สมกิจศิริ ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล และ อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ 

632 

ความช่ืนชอบและความพึงพอใจของลูกค้า จากการซื้อสินค้าผ่านร้านค้าปลีกออนไลน์ 
กรณีศึกษา เว็บไซต์ ของบริษัท เอม ดี ซิสเต็ม คอนโทรล แอนด์ เซอร์วิส จํากัด   

ณัทกิจพัฒน์ หอมวิจิตรกุล อาทิตา ชูตระกูล สุรทิน กรีดํารงศักดิ์ และ  
บุปผา พิกุลแก้ว 

638 

ผลกระทบของการบริหารการตลาดสมัยใหม่ที่มีต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ 
ณิชชา เธียรวาริช และ ธนภณ วิมูลอาจ 

644 

องค์ประกอบของการตลาดร้านอาหารเช้าในมุมมองของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น 

ธนกร ช่ืนบุญ และ รุจิรัตน์ พัฒนถาบุตร 

651 
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สารบัญ (ต่อ) 

 หน้า 
แนวทางในการจัดการการตลาดร้านเสื้อผ้าลลินผ่านการทําตลาดออนไลน์ 

ธนวรรณ สันติเมทนีดล และ วิเชียร วรพุทธพร 
657 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดกับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก  
กรณีศึกษา จังหวัดอุดรธานี 

ธิดารัตน์ ชินะชัชวารัตน์ และ ธนภณ วิมูลอาจ 

664 

การประยุกต์ใช้สุนทรียสาธก เพ่ือสร้างตราสินค้า กรณีศึกษา ร้านชาคาเฟ่ อําเภอเมือง  
จังหวัดขอนแก่น 

ธีรพัฒน์ รํามะนา และ อัจฉริยะ อุปการกุล 

670 

พฤติกรรมการบริโภคในการเลือกซ้ือเสื้อผ้าของบุคคลท่ีอยู่ในช่วงยุคเจนเนอเรช่ันวาย 
ในจังหวัดมุกดาหาร 

นภสร อินไชยา และ ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล 

676 

ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเน้ือสัตว์  
ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 

นราพล ขาวฟอง สุวนันท์ ชูจิตร์ ชนะชัย สายสิงห์ และ อัยรดา พรเจริญ 

682 

องค์ประกอบของการตลาดร้านกาแฟในมุมมองของผู้ใช้บริการ ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมือง  
จังหวัดขอนแก่น 

นัทธมน อาจจันดา และ รุจิรัตน์ พัฒนถาบุตร 

688 

ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเพลงสตรีมม่ิงของ 
ชาวต่างชาติท่ีอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร 

นิสิต มโนต้ังวรพันธ์ุ 

694 

กลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยของธนาคารม่ันคง  
สาขาถนนกสิกรทุ่งสร้าง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

เนตรนภัส อินทร์น้อย และ ชัญญา อภิปาลกุล 

700 

องค์ประกอบของการตลาดร้านค้าแฟช่ันหลากหลายย่ีห้อในมุมมองของผู้บริโภค 
ในเขตพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

เบญจพร  ขอนสัก และ รุจิรัตน์ พัฒนถาบุตร 

705 

แผนการตลาดเพื่อเพ่ิมยอดขายเมล่อนญ่ีปุ่นของสวนชลิตา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
ปฐวี เหลืองชัยศรี และ อัมพน ห่อนาค 

711 
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สารบัญ (ต่อ) 

 หน้า 
การประยุกต์ใช้สุนทรียสาธกเพ่ือหาแนวทางการเพ่ิมยอดขายสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์  
โดยใช้กรณีศึกษา: เฟซบุ๊กเพจ บัดดี วอลเลต 

ปัญจพร  ทองเหล็ก และ ภิญโญ รัตนาพันธ์ุ 

718 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจรีโนเวทอาคารพาณิชย์เก่าเป็นโรงแรม 
พงศ์รัตน์ ณ หนองคาย และ อมรวรรณ รังกูล 

725 

ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการบริหารจัดการผ้าขิด บ้านคําพระ ตําบลคําพระ  
อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ 

พจนา วัดรุ่ง พรปรียา ศรีทอง วิรากาน นามวงศ์ และ ดลฤดี จันทร์แก้ว 

731 

องค์ประกอบทางการตลาดของธุรกิจโรงแรมในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
พชร วีระภักดี และ รุจิรัตน์ พัฒนถาบุตร 

737 

การเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานและการวิเคราะห์การตลาดของกลุ่มเกษตรกร 
ชาวสวนยางในจังหวัดหนองบัวลําภู 

พรพรรณ มาลาศรี และ สาธิต อดิตโต 

744 

องค์ประกอบของการตลาดปูนก่อปูนฉาบในมุมมองของผู้ใช้งานโครงการก่อสร้าง 
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

พศวีร์ เก้านพรัตน์ และ รุจิรัตน์ พัฒนถาบุตร 

751 

พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซ้ือข้าวสารของอําเภอเมืองกาฬสินธ์ุ 
พัสตราภรณ์ ตรีศิริโสภณ และ ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล 

758 

แนวทางการเพิ่มจํานวนผู้ถือบัตรเครดิต STB Prime ของธนาคารสยามไทย จํากัด (มหาชน) 
สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

พิณญาสินี  เสรี และ ธีระ  ฤทธิรอด 

763 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอร่ีจากดอกไม้ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
ภทรพรรณ  สระบัว และ บุษกรณ์ ลีเจ้ยวะระ 

770 

แนวทางการตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขายผลิตภัณฑ์ผัดไทยก่ึงสําเร็จรูป สหกรณ์ผัดหม่ีเมืองปัก  
อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

ภัทรภูมิ บํารุงไทยชัยชาญ และ วิเชียร วรพุทธพร 

777 

การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการสถานีบริการนํ้ามันคาลเท็กซ์  
ในเขตพ้ืนทีอํ่าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 

ภานุพงษ์ บุญญรังษ์ และ นิติพล ภูตะโชติ 

783 

  

xlviii



การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ ประจำาปี 2562

สารบัญ (ต่อ) 

 หน้า 
อรรถประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์ต่อการรับรู้คุณภาพ การรับรู้ความคุ้มค่า ความน่าดึงดูดใจ  
และความเต็มใจท่ีจะจ่าย 

ภาวิณี  การวุทธี และ กิตตินันท์  พันธุมสุต 

789 

องค์ประกอบการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์ทโฟนในมุมมองของลูกค้า 
ธนาคารออมสิน 

มนทกานติ จันทร์ฉาย และ รุจิรัตน์ พัฒนถาบุตร 

796 

การเพ่ิมความพึงพอใจของลูกค้าโดยการประยุกต์ใช้สุนทรียสาธก กรณีศึกษา:  
ร้านนํ้าเต้าหู้ ABC จังหวัดร้อยเอ็ด 

มนธิดา  วงอาษา และ อัจฉริยะ อุปการกุล 

803 

การศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวและกองทุนรวม

เพ่ือการเล้ียงชีพของนักลงทุนในจังหวัดขอนแก่น 
รักษ์สุดา ศิริชาพรรณ และ นงค์นิตย์ จันทร์จรัส 

810 

การประยุกต์ใช้สุนทรียสาธกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากไม้เพ่ือเพ่ิมยอดขาย 
กรณีศึกษา ร้านไม้ทองค้าไม้ อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม 

รัตติยา แซ่โง้ว และ อัจฉริยะ อุปการกุล 

815 

แนวทางการเพิ่มยอดผู้สมัครใช้บริการโมบาย แบงค์ก้ิง (เอบีซี ฟิวเจอร์) ของธนาคารเอบีซี 
สาขานากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู โดยการประยุกต์ใช้สุนทรียสาธก 

ลักขณา ปอดทองจันทร์ และ ภิญโญ รัตนพันธ์ุ 

821 

กลยุทธ์ทางการตลาดในการเพ่ิมยอดขายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าขาวม้าแบรนด์ Ya DE Ra 
ผ่านช่องทางออนไลน์   

วธุกา  ปากแก้ว และ บุษกรณ์ ลีเจ้ยวะระ 

825 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความต้ังใจซ้ือรองเท้ามือสองของผู้บริโภคในเขต

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
วันทนี ภูพาที และ ฐิตารีย์ ดุรงค์ดํารงชัย 

831 

การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือเป็นแนวทางในการเพ่ิมยอดขายคอนกรีตผสมเสร็จ  
กรณีศึกษา : บริษัท วรัญญาเรียลเอสเตท จํากัด อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด   

วิญญู วิจักษณบุญ และ นิติพล ภูตะโชติ 

838 

แนวทางการเพิ่มยอดผู้ใช้บริการโมบายแบงก์กิ้งของธนาคารออมสิน สาขาท่าขอนยาง  
จังหวัดมหาสารคาม 

ศิรประภา รักเอี่ยมสะอาด และ ช่อ วายุภักตร์ 

845 

xlix



การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ ประจำาปี 2562

สารบัญ (ต่อ) 

 หน้า 
พฤติกรรมการตัดสินใจและความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการท่ีมีต่อสถานีบริการนํ้ามัน 
ปตท.ศรีอิสาณเมืองพล 

ศุภกิตต์ จิรมหาสุวรรณ และ นิติพล ภูตะโชติ 

852 

การศึกษาคุณภาพบริการและความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดต่อความภักดีของ

ลูกค้าต่อการให้บริการของธนาคารออมสิน จังหวัดเลย   
ศุภรัตน์ ศรีสวัสดิ์ 

857 

การศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานท่ีออกกําลังกาย (ฟิตเนส) 
ศุภวิชญ์ โชติรัตน์ และ สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา 

864 

การประยุกต์ใช้สุนทรียสาธก เพ่ือสร้างการจดจําในตราสินค้า กรณีศึกษา: สิตาบุรีรีสอร์ท 
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

สิตา  แพงศรีละคร และ อัจฉริยะ  อุปการกุล 

870 

แนวทางการตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขายของร้านนํ้าฟ้าดอกไม้ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น  
จังหวัดขอนแก่น 

สุทธิดา พุกสุข และ ธีระ ฤทธิรอด 

876 

พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
ร้านชานมไข่มุกบุฟเฟต์ กรณีศึกษา ร้าน CCF ชานมไข่มุกบุฟเฟต์ จังหวัดขอนแก่น 

สุพิชชา บูรพาพรพันธ์ และ นิติพล ภูตะโชติ 

882 

แนวทางการเพิ่มยอดขายของสถานีบริการนํ้ามัน อธิป ปิโตรเลียม อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 
อธิป สุสุวรรณ และ วิเชียร วรพุทธพร 

888 

แผนการตลาดเพื่อเพ่ิมจํานวนนักเรียนท่ีเรียนภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการสุนทรียสาธก 
กรณีศึกษา: สถาบันสอนภาษา เวิลด์ ออฟ เอ็ดดูเคช่ัน จังหวัดขอนแก่น 

อภิชญา ธินาวัฒน์ และ อัจฉริยะ อุปการกุล 

894 

แนวทางการเพิ่มยอดผู้เข้าใช้บริการของดิเอาล์ เขาค้อ รีสอร์ท อําเภอ เขาค้อ  
จังหวัด เพชรบูรณ์ 

อรณิสา สําราญใจ และ อัมพน ห่อนาค 

901 

องค์ประกอบของการออกแบบบ้านสําหรับผู้สูงอายุพ้ืนที่ศึกษาเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น 

อรพรรณ ประเสริฐรุ่งเรือง และ รุจิรัตน์ พัฒนถาบุตร 

907 

แนวทางการจัดการตลาดของธุรกิจเช่าไม้แบบก่อสร้างพลาสติก 
อัจฉราพรรณ มูลทอง และ วิเชียร วรพุทธพร 

913 
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สารบัญ (ต่อ) 

 หน้า 
องค์ประกอบการตลาดของธุรกิจไมซ์ในมุมมองของผู้บริหารระดับสูงขององค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 
ในจังหวัดขอนแก่น 

อารยา ชัยศิริ และ รุจิรัตน์ พัฒนถาบุตร 

921 

การศึกษาความต้องการเช่าอาคารพาณิชย์เพ่ือธุรกิจการค้าในอําเภอเกษตรวิสัย  
จังหวัดร้อยเอ็ด 

อารยา อาจหาญ และ อมรวรรณ รังกูล 

928 

การจัดการการเงิน การลงทุน การศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ  
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเปิดโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จในอําเภอเมือง  
จังหวัดอุดรธานี 

กณิวุฒิ รูปดี และ ภัทรวดี เพิ่มวณิชกุล 

936 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจร้านขายวัสดุก่อสร้างในเขตอําเภอคอนสาร  
จังหวัดชัยภูมิ 

จักกฤษณ์  สาริมา และ ภัทรขวัญ พิลางาม 

942 

การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนธุรกิจร้านเบเกอร่ีเพ่ือสุขภาพ ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

จิดาภา ไทเมืองพล และ อมรวรรณ รังกูล 

948 

ความสัมพันธ์ระหว่างความสําเร็จของระบบสารสนเทศทางการบัญชีและผลการดําเนินงาน 
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดขอนแก่น 

จิตสุภา สนิทชน และ ธนภณ วิมูลอาจ 

954 

การศึกษาการบริหารจัดการสินเช่ือสําหรับสินเช่ือท่ีมีปัญหาการค้างชําระ กรณีศึกษา  
ธนาคาร AAA เขตจังหวัดนครพนม 

เจนจิรา  แพงจ่าย และ ช่อ  วายุภักตร์ 

960 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายสาขาห้างทองแม่อํานวย ในเขตอําเภอหนองวัวซอ 
จังหวัดอุดรธานี 

เฉลิมชัย อํานวยเงินตรา และ อัมพน ห่อนาค 

967 

การศึกษาพฤติกรรม ส่วนประสมทางการตลาดและกระบวนการตัดสินใจซ้ือเสื้อผ้าของ

สุภาพสตรีผ่านสื่อเฟซบุ๊ค 
ชนันท์ญาณ์  อริยาพัฒน์ และ ภัทรวดี  เพิ่มวณิชกุล 

973 
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สารบัญ (ต่อ) 

 หน้า 
การวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่าย และต้นทุนของการเลี้ยงไก่ไข่ กรณีศึกษา อาทิตย์ฟาร์ม 

ฐญามน วงค์การณ์ ณัฐภรณ์ งานดี ปัทนา ยานะแก้ว สุจิตราภรณ์ ไชยวิทยาการ 
อริศรา กังแฮ ไอลดา คําปากูล ศฐา วรุณกูล กุลชญา แว่นแก้ว และ 
ชัยยศ สัมฤทธ์ิสกุล 

979 

พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือของ

ผู้ใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
ณัฐธญาน์ ศรีประเสริฐ และ ศักด์ิชัย เจริญศิริพรกุล 

986 

การศึกษาการมีส่วนลด ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ธรรมนูญ หาญประสิทธิ์คํา 

991 

การศึกษาความเป็นไปได้ของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเงินภาคเกษตรภายใต้โครงการ 
Smart CO-OP Package เพ่ือลูกค้าสหกรณ์ 

ปะการัง ช่ืนจิตร 

998 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดร้านกาแฟ “สวนหลังบ้าน” ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี 

พัณณิตา ตันสวัสด์ิ และ ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล 

1004 

ประสิทธิภาพของราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET50 
วาทิต สถิรธนากร และ ช่อ วายุภักตร์ 

1010 

การพยากรณ์เบ้ียประกันภัยรับตรงสําหรับการประกันอัคคีภัยด้วยตัวแบบ ARIMA 
ศศิธร  เช้ือเพชร 

1018 
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