
รายช่ือบทความที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 

ลำดับที่ ชื่อบทความ ชื่อ-สกุล ผู้แต่ง สถาบัน สาขา 
สถานะ 

การชำระเงิน 

1 
การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้มีหน้าที่
เสียภาษี ในเขตตลาดเทศบาลตำบลหนองหาน 
จังหวัดอุดรธานี 

สุภาภรณ์ นนทชิต 
โชคชัย เดชรอด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี 

การเงิน 
เครือข่าย 

วจ. สัมพันธ ์

2 
พฤติกรรมและความต้องการของบุคลากรในการ
เปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย
นครพนม 

อรปวีณ์  บัวชู 

นุชนาถ  บัวสุดตา 

สุภัทรชรี  บุญประชุม 
มหาวิทยาลัยนครพนม นิเทศศาสตร์ ชำระแล้ว 

3 
การออกแบบและพัฒนาระบบการค้นหาพ้ืนที่
ให้บริการจอดรถในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 

นัฐภรณ์ นรารักษ์  
ณัฐพงศ์ ลือนาม 
กมลวิช  นวมศิริ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชำระแล้ว 

4 
การศึกษาศักยภาพเพ่ือการพัฒนาประชาสัมพันธ์
เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาผ่านอินเตอร์เน็ต
ของอำเภอปักธงชัย 

ประภัสสร  กนกหงษ์ 
ศศิตา  ทองยวง 
ชนกันต์  อักขรชาตะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชำระแล้ว 

5 
การพัฒนาแอปพลิเคชั่นต้นแบบสืบค้นตำแหน่ง
ร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ณัฐมน เงินดี 
ขวัญสุดา ตำกระโทก 
วนิดา มาเสือบอง 
อริษา ประกอบมี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชำระแล้ว 

6 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
ภาษาจีน ที่สอนด้วยวิธีการสอนแบบ Storyline 
กับ การสอนตามคู่มือครูของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาล เชียงของ 
จังหวัดเชียงราย 

พรพิมล สวาสดิ์วงค์ 
สหัทยา สิทธิวิเศษ 
วรรณวิรัตน์ ตุงคะเวทย์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 

การสอนภาษาจีน ชำระแล้ว 

  



 

ลำดับที่ ชื่อบทความ ชื่อ-สกุล ผู้แต่ง สถาบัน สาขา 
สถานะ 

การชำระเงิน 

7 

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการ
ทำโครงงาน รายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ทองขาร พอใจ 
สายชล จินโจ 

โรงเรียนเทศบาล 5 (วัด
หัวป้อมนอก) 

ครุศาสตร์/คอมพิวเตอร์ ชำระแล้ว 

8 

การจัดการเรียนรู้กจิกรรมการอ่านภาษาอังกฤษ
เพ่ือความเข้าใจด้วยชุดฝึกทักษะโดยใช้เทคนิค
แผนผังทางปัญญา ที่มีผลต่อการคิดวิเคราะห์และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่1  

ธัชกร  แก้วประดิษฐ์ 
สายชล จินโจ 

โรงเรียนเทศบาล 5 (วัด
หัวป้อมนอก) 

ภาษาอังกฤษ ชำระแล้ว 

9 
การพัฒนาและความพร้อมของนักบัญชีธุรกิจ 
SMEs ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

เดือนฉาย  ซ่อนกลาง มหาวิทยาลัยศรีปทุม การบัญชี ชำระแล้ว 

10 

การบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
จัดการสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตพ้ืนที่รอบหนองหาร อำเภอเมืองสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร 

วิชาญ  อิทธิฤกษ์มงคล 
ชาติชัย  อุดมกิจมงคล 
ละมัย  ร่มเย็น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระแล้ว 

11 

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการ
เรียนรู้แบบร่วมมือรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องปริซึม
และทรงกระบอก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 

สุจิน  เปี่ยมอริยธน 
สายชล จินโจ 

โรงเรียนปัว คณิตศาสตร์ ชำระแล้ว 

12 
ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ว่าด้วย
วิธีการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 2561 

พัฒนะ เรือนใจดี 
มารุตพงศ์ มาสิงห์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์ ชำระแล้ว 

13 
ความพึงพอใจในงานที่ส่งผลต่อความผูกพัน
องค์การของบุคลากรกองพันทหารสารวัตร สำนัก
กองบัญชาการกองทัพไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ยชญ์ชยุตม์ หงษ์ศิริ  
ประกอบ คงยะมาศ 

วิทยาลัยพิชญบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระแล้ว 

  



 

ลำดับที่ ชื่อบทความ ชื่อ-สกุล ผู้แต่ง สถาบัน สาขา 
สถานะ 

การชำระเงิน 

14 
รูปแบบการโฆษณาลิปสติก 4U2 บนสื่อออนไลน์ 
กับการตัดสินใจซื้อของนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 กรวิชญ์ ส่งเสริม และคณะ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

นิเทศศาสตร์ 
เครือข่าย 

วจ. สัมพันธ ์

15 
ความคาดหวังจากการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อทวิต
เตอร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

รัชนีภรณ์ ทองกาล และคณะ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

นิเทศศาสตร์ 
เครือข่าย 

วจ. สัมพันธ ์

16 

การพัฒนาชุดฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้
แบบเน้นภาระงานเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการ
อ่านและเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

วิยดา เทศกลั่น 
สายชล จินโจ 

โรงเรียนปากน้ำปราณ หลักสูตรและการสอน ชำระแล้ว 

17 
การศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี 
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

เสกสรร สายสีสด  
วิชทวัฒน์ สุทธิ์แทน 
และศีลวัต พุทธาวัง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี 

นิเทศศาสตร์ 
เครือข่าย 

วจ. สัมพันธ ์

18 
ความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนที่มี
ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพระ
พุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 

สุวัฒนา ดีวงศ์, อารยา พานิชย์, พรพิมล 
กีบุญมี, เจษฎา วรยศ, จิรายุทธ แก่นสาร  
และฐิติญาดา วะโรหะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี 

นิเทศศาสตร์ 
เครือข่าย 

วจ. สัมพันธ ์

19 
การเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID  19)ของประชาชนในเขต
เทศบาลนครอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

วัชพร มานะจิตร, ปริมพิกา ด้วงเฮ้ียม,  
นิภาพร  สีแจ่ม, สิทธิชัย  สิทธิสินทรัพย์
และปวรัญชน์  ทองแท่ง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี 

นิเทศศาสตร์ 
เครือข่าย 

วจ. สัมพันธ ์

20 
ระดับความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อกฎหมาย
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมในเขตอำเภอ 
หนองหินจังหวัดเลย 

นาวิน วังคีรี, จักรพงษ์  ฟองชัย  
และถนอม คะตะวงศ์ 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขต 
ศรีล้านช้าง  

รัฐศาสตร์ ชำระแล้ว 

21 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการขายสินค้า 
กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนแคปหมูอิ่มสุข 

ปาจารี มะณีชม, รจนา ทีฆะสุข,  
อรสา บาบุญ  และฐาปนี เพ็งสุข 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
เครือข่าย 

วจ. สัมพันธ ์

22 
กระบวนการวิเคราะห์และพัฒนาระบบบริหาร
จัดการร้านค้า : กรณีศึกษา ร้านหมู่ 7 มินิมาร์ท 

ธนาวุฒิ โคสอน  
ฐาปนี เพ็งสุข 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
เครือข่าย 

วจ. สัมพันธ ์
  



 

ลำดับที่ ชื่อบทความ ชื่อ-สกุล ผู้แต่ง สถาบัน สาขา 
สถานะ 

การชำระเงิน 

23 
ความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนใน
ตำบลนาดีอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ที่มีต่อการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

นวียาฐ์  ศักยเศรษฐ์, บุณยนุช ธูปพุดซา, 
สุทธิดา แสงปัญญา, ศศิธร เศิกศิริ, 
ชลธิชา ทับทิมด ีและกัญฐิมา ขามก้อน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี 

นิเทศศาสตร์ 
เครือข่าย 

วจ. สัมพันธ ์

24 

อิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคลและคุณภาพชีวิตการ
ทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษากลุ่มท่ี 8 

พระมหารัฐพงษ์ พรมหากุล 
สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง 
จิตติ กิตติเลิศไพศาล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระแล้ว 

25 

การเรียนรู้แบบร่วมมือต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาการวิจัยด้านการสื่อสารการตลาดของนักศึกษ
สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ปารนารี บ่ายฤกษ์ดี  
นฤพรรณ ตั้งวานิชย์เจริญ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี 

การสื่อสารการตลาด 
เครือข่าย 

วจ. สัมพันธ ์

26 
พฤติกรรมการใช้และความพึงพอใจจาก
แอพพลิเคชั่น        ติ๊กต๊อก (TikTok) ของ
นักเรียน ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 

ชาย  วรวงศ์เทพ และคณะ 
ลักษิกา ศรีวรขันธ์  
จุฑารัตน์ โยธี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี 

นิเทศศาสตร์ 
เครือข่าย 

วจ. สัมพันธ ์

27 
การประเมินผลนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
ในเขตอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

ชัยวัฒน์  จวุรรณ 
ชาติชัย  อุดมกิจมงคล 
ละมัย  ร่มเย็น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระแล้ว 

28 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในเขตอำเภอเมืองสกลนครจังหวัด
สกลนคร 

เบ็ญจวรรณ จามน้อมพรหม 
ชาติชัย  อุดมกิจมงคล 
ละมัย  ร่มเย็น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระแล้ว 

29 

อิทธิพลของการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการมีส่วน
ร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สกลนคร 

ชนิดาภา ลีคำงาม 
สามารถ อัยกร 
ชาติชัย อุดมกิจมงคล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระแล้ว 

  



 

 

ลำดับ
ที ่

ชื่อบทความ ชื่อ-สกุล ผู้แต่ง สถาบัน สาขา 
สถานะ 

การชำระเงิน 

30 

การพัฒนาชุดกิจกรรมการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพ่ือพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2  

สุกัญญา มัจฉาเวช 
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาด
เหนือ (วันครู 2502) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

ชำระแล้ว 

31 
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
พัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้ สถานการณ์เป็นฐาน
การเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

นางนงคราญ แมร์โรว์ 
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาด
เหนือ(วันครู2502) 

วิชาภาษาอังกฤษ ชำระแล้ว 

32 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล 5 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

พระมหาอนุสรณ์   อุปคุณ 
ผศ.ดร.สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง 
รศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระแล้ว 

33 
รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนของท้องถิ่นที่
มีประสิทธิภาพรูปแบบหนึ่ง 

ว่าที่ร้อยตรีพิศดาร แสนชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระแล้ว 

34 

ผลการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ภายใต้สถานการณ์ 
covid-19 โดยใช้ Google Classroom ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทยและความมีวินัยในการเรียน 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวน
กุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 

ศรายุทธ รัตนปัญญา 
ประจักษ์ น้อยเหนื่อย 

โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย ธนบุรี 

การศึกษา ชำระแล้ว 

35 
การพัฒนาอุปกรณ์เสริมเคาน์เตอร์กดเครื่องดื่มเพ่ือ
ลดระยะเวลาในการทำความสะอาดและลดค่าใช้จ่าย
ภายในร้านเพื่อเพ่ิมโอกาสในการขาย 

ณรงค์ฤทธิ์ เชิดชู 
สิทธิโชค อุปรี  
วศิน เพชรพงศ์พันธ์ 
วิทวัส  ปานศุภวัชร 
ชัยยศ ณัฐอังกูร 

มรภ.สกลนคร 
การจัดการธุรกิจค้า

ปลีก 
เครือข่าย วจ.

สัมพันธ์ 

 

 

 



 

ลำดับ
ที ่

ชื่อบทความ ชื่อ-สกุล ผู้แต่ง สถาบัน สาขา 
สถานะ 

การชำระเงิน 

36 
กลยุทธ์การตลาดค้าปลีกรระหว่างร้านสะดวกซ้ือ 7-
Eleven กับโลตัส เอ็กซ์เพรสในเขตอำเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร 

ววรรณภา ด้างถางคำ  
ฟาริดา ทิพชาติ 
วศิน เพชรพงศ์พันธ์ 

ศักดาเดช   กุลากุล 

มิ่งสกุล โฮมวงศ์ 

มรภ.สกลนคร 
การจัดการธุรกิจค้า

ปลีก 
เครือข่าย วจ.

สัมพันธ์ 

37 
การพัฒนาอุปกรณ์ตะแกรงรองน้ำแข็งเพ่ือลดการ
เสียหายของสินค้า 

อภิญพัทธ์ ไชยคำ 
สุพันดา โลมปลา 
วศิน เพชรพงศ์พันธ์ 

วิทวัส  ปานศุภวัชร 

ชัยยศ  ณัฐอังกูร 

มรภ.สกลนคร 
การจัดการธุรกิจค้า

ปลีก 
เครือข่าย วจ.

สัมพันธ์ 

38 
การพัฒนาอุปกรณ์ตัดแบ่งชิ้นขนมปังปิ้งเพ่ือเพ่ิม
โอกาสในการขาย 

ขจรศักดิ์  กั้นในกลาง 
ทิพวรรณ บุญเรืองจักร 
วศิน เพชรพงศ์พันธ์ 
วิทวัส  ปานศุภวัชร 
มิ่งสกุล โฮมวงศ์ 

มรภ.สกลนคร 
การจัดการธุรกิจค้า

ปลีก 
เครือข่าย วจ.

สัมพันธ์ 

39 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 

เอ้ืองคำ  จันทะพรม 
สามารถ อัยกร 
ละมัย ร่มเย็น 

มรภ.สกลนคร รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระแล้ว 

40 
ประสิทธิผลการจัดบริการสวัสดิการสังคมตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลใน
อำเภอวานรนิวาสจังหวัดสกลนคร 

ภัทธราวุฒิ  โฮนอก  
ละมัย  ร่มเย็น 
ชาติชัย  อุดมกิจมงคล 

มรภ.สกลนคร รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระแล้ว 

41 การพัฒนาเว็บไซต์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมทอง
สกลทวาปี 

จิราภา รักบุญ 
อารยา พวงศรีเคน 
เด่นชัย สมปอง 
สิริพาพร ยืนสุข 
นาฎลดา เรืองชาญ 

มรภ.สกลนคร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครือข่าย วจ.
สัมพันธ์ 

 



 

 

ลำดับ
ที ่

ชื่อบทความ ชื่อ-สกุล ผู้แต่ง สถาบัน สาขา 
สถานะ 

การชำระเงิน 

42 การพัฒนาเว็บไซต์กลุ่มตัดเย็บผ้าไทพิมาน 

พิชิตชัย เดชะคำภู 
สุธิดา ทันอินทรอาจ 
เด่นชัย สมปอง 
สุพิชญา นิลจินดา 
รุจิรา จงคล้ายกลาง 

มรภ.สกลนคร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
เครือข่าย วจ.

สัมพันธ์ 

43 
การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว OTOP 
นวัตวิถี บ้านโนนหอม 

นริศรา   เข็มจักร 
พรชิตรา วิเศษวงษา 
เด่นชัย สมปอง 
จีระนันต์ เจริญรัตน์ 
ปิยพัชร วิมลโสภณกิตติ 

มรภ.สกลนคร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
เครือข่าย วจ.

สัมพันธ์ 

44 
การบริหารการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
หมู่บ้านตาลอง ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก  จังหวัด
บุรีรัมย์   

กฐิน  ตามสีรัมย์ และคณะ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ 

รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระแล้ว 

45 
การมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำบ้านลิ่มทอง  ตำบลหนองโบสถ์  
อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์   

ละมุล  กมล และคณะ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ 

รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระแล้ว 

46 
การพัฒนาระบบบริหารศูนย์สาธิตการตลาด บ้าน
ประชาสามัคคี ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัด
สกลนคร 

ศิรประภา พลแสง และคณะ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
เครือข่าย วจ. 

สัมพันธ์ 

47 
ความรับผิดของผู้ขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ : 
ศึกษากรณีล่าช้า 

ลดารัตน์  โชติรัตน ์
เกียรติพร อำไพ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ 

นิติศาสตร์ ชำระแล้ว 

 

 

 



 

ลำดับ
ที ่

ชื่อบทความ ชื่อ-สกุล ผู้แต่ง สถาบัน สาขา 
สถานะ 

การชำระเงิน 

48 
ทัศนคติของคนในชุมชนที่มีต่อการพัฒนาตลาดอิงน้ำ
สามโคก ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี 

มณีนุช นิ่มฟัก และคณะ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

การจัดการท่องเที่ยว ชำระแล้ว 

49 

การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว วัดไชยวัฒนาราม ตำบล
บ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ฐิติมา แก้วไชโย และคณะ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

การจัดการท่องเที่ยว ชำระแล้ว 

50 
อิทธิพลของการจัดสวัสดิการสังคมท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาอำเภอศรีสงคราม 
จังหวัดนครพนม 

ตวงพร จงโปร่งกลาง  
และคณะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระแล้ว 

51 
ความคิดเห็นของผู้บริหารต่อการใช้ข้อมูลทางการ
บัญชีเพ่ือการดำเนินงานสหกรณ์ กลุ่มเกษตรและ
สหกรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

เมชยา ท่าพิมาย และคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การบัญชี เครือข่าย วจ. 

52 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ของบุคลากร ในบริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 
(จำกัด) มหาชน ในจังหวัดขอนแก่น 

เมชยา ท่าพิมาย และคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การบัญชี เครือข่าย วจ. 

53 
อิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การต่อประสิทธิภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง
สกลนคร จังหวัดสกลนคร 

จิรวัฒน์  ขันเพียแก้ว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระแล้ว 

54 
การศึกษาขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ดวงพร แหวนเพชร และคณะ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ 

รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระแล้ว 

55 
ความสุขในการทำงานที่ส่งผลต่อสมรรถนะหลักใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลแห่งหนึ่งใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ณัฐณิชา  หล่อประดิษฐ์ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระแล้ว 

 
 
 



 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อบทความ ชื่อ-สกุล ผู้แต่ง สถาบัน สาขา 
สถานะ 

การชำระเงิน 

56 
แรงจูงใจในการทำงานที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อ
องค์กรของสมาชิกศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนา
ขาม อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 

ปฏิมากร ทิพเลิศ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระแล้ว 

57 
ภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การดำเนินงานป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด
ของสถานีตำรวจภูธรเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 

กิตติพงษ์  แพงพา 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระแล้ว 

58 
ทักษะการรู้ดิจิทัลสำหรับนักศึกษาภาคปกติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ณัฏฐชา  ตรีโอษฐ์ 
สมบูรณ์  ชาวชายโขง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

สื่อดิจิทัล/
คอมพิวเตอร์ 

ชำระแล้ว 

59 

ศึกษาอัตราส่วนราคาตลาดกำไรต่อหุ้น และ
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : กลุ่มบริษัท
อุตสาหกรรมประเภท บรรจุภัณฑ์ 

วันวิสาข์  กรมดี และคณะ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

การบัญชี เครือข่าย วจ. 

60 
การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

ณัติยาพร  พรมสิทธิ์ และคณะ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

การบัญชี เครือข่าย วจ. 

61 
การศึกษาต้นทุนการผลิตหน้ากากอนามัยจากผ้า  
 

อุไรวรรณ  บุษทิพย์ 
เกศนี  จึงวัฒนตระกูล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การบัญชี เครือข่าย วจ. 

62 
แนวทางการพัฒนาครูด้วยงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้าน
ปากน้ำปราณ 

กาญจนา อากาศเหลือง 
โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ 
 

การศึกษา ชำระแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อบทความ ชื่อ-สกุล ผู้แต่ง สถาบัน สาขา 
สถานะ 

การชำระเงิน 
63 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าผ่าน 

Facebook Live ของประชาชนในเขตอำเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม 

ศศิธร พูลไธสง,  
Doan The Bien  
พรวดี  รักษาศรี 

มหาวิทยลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 

การจัดการ 
 

เครือข่าย วจ. 

64 การวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรของบริษัท
กลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ที่จดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

กิ่งกานต์  ศรีสุภาพ 
อุสรา  หินซุย 
ภณิตา สุนทรไชย 

มหาวิทยลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 

การตลาด 
 

เครือข่าย วจ. 

65 พฤติกรรมการเดินทางบนความปกติใหม่ของ
นักท่องเที่ยวในจังหวัดมหาสารคาม  

อภิชาติ สุริยะวงค์  
ศรุตา บัวหลวง 
ชัยธวัช ศิริบวรพิทักษ์ 

มหาวิทยลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 

การท่องเที่ยว 
 

เครือข่าย วจ. 

66 ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการกับ
คุณภาพของงบการเงินของบริษัทขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SME) ในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ 

สิริกร อาจวิเชียร 
อารยา ศรโส 

นิธิภักดิ์ กทิศาสตร์ 

มหาวิทยลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 

การบัญชี 
 

เครือข่าย วจ. 

67 การจัดการโซ่อุปทานของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านหินลาด 
ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

ศิริมาศ ภักดีสมุด 
สุนิษา จันทะบุรม 
กิตติชัย เจริญชัย 
ณิชาภา พิมลศิริ 

มหาวิทยลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 

การตลาด เครือข่าย วจ. 

 


