ตารางการนาเสนอผลงาน
โครงการประชุมวิชาการระด ับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครงที
ั้ ่ 6
ี งใหม่
ในว ันที่ 15 กุมภาพ ันธ์ 2562 ณ โรงแรมดิเอ็ มเพรส เชย
ี งใหม่ 2 (ด้านการตลาด)
ห้องเชย
ลาด ับที่

เวลา 10.30 น. - 12.00 น.
ื่ บทความ
ชอ

ื่ ผูว้ จ
ชอ
ิ ัย

1

อิทธิพลของการจัดการข้อร้องเรียนที่มีผลต่อความ นางสาวเสาวรภย์ สุวรรณ
ภักดีของผู้บริโภคในเขตพื้นที่อาเภอหาดใหญ่
กิจ
จังหวัดสงขลา
นายเมษา ดวงอุประ

2

การศึกษาปัจจัยภาพลักษณ์ประเทศ การรับรู้
คุณภาพและพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซือ้ รถจักรยาน

นางสาวสุจิตรา ดีเหลือ

3

การยอมรับความภักดีเพื่อใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนต่าของผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยาน
นานาชาติสุราษฎร์ธานี

4

5

6

10.30 - 10.45

10.45 - 11.00

11.00 - 11.15

อิทธิพลของการรับรู้คุณค่าและการตระหนักรู้ตรา นายพีรวิชญ์ ธีระกาญจน์
สินค้าที่ส่งผลต่อการซือ้ ซ้าของผลิตภัณฑ์ซีเรียล
ผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร
อิทธิพลของคุณค่าที่ผู้บริโภครับรู้และความเชื่อมัน่ นายอัครกฤษณ์ จง
ในตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้า
ไพบูลย์พัฒนะ
น้ามันหล่อลืน่ ผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซือ้ กล่อง
บรรจุภัณฑ์ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
ขนาดย่อม ผ่านสือ่ เฟซบุ๊กในเขตกรุงเทพมหานคร

เวลานาเสนอ

11.15 - 11.30

11.30 - 11.45

นางสาวปรดี คุม้ ศิริ
11.45 - 12.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 - 13.00 น.

เวลา 13.00 น. - 16.45 น.
ลาด ับที่

ื่ บทความ
ชอ

ื่ ผูว้ จ
ชอ
ิ ัย

เวลานาเสนอ

คุณภาพบริการและความพึงพอใจที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการรถเครนของบริษัท อี เอช แอล
เครน

นายจตุพร เพียรสุภาพ

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์และส่วนประสมทาง
การตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่า
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานราชการ
จังหวัดอุตรดิตถ์

นายนิคม คามาเร็ว

9

พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ ซ้าประกันภัยรถยนต์
ประเภท 1 ของประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์

นายวรการ แสงวิวัฒน์
เจริญ

13.30 - 13.45

10

การตลาดดิจิทัลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้
สินค้าไอทีผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นของผู้บริโภค

นางภัทริกา ลาภชัยเจริญ
กิจ

13.45 - 14.00

นางสาวสิริกร เตียเอี่ยมดี

11

การสร้างความแตกต่างที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ของผู้บริโภคในจังหวัด
อุตรดิตถ์

12

ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมการตลาดบริการ นายพัชรพล ส่งศิริ
ที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ เครื่องจักรกลการเกษตร
ของเกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์

13

การสือ่ สารการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการ นางปิยนุช เตียเอี่ยมดี
ตัดสินใจซือ้ สินค้าของผู้บริโภค กรณีศึกษา ตรา
สินค้าท้ายครัวโรงสี

14

ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซือ้ ของผู้แทนจาหน่ายเส้นก๋วยเตีย๋ วในจังหวัด
อุตรดิตถ์

15

การรับรู้คุณภาพบริการ ความพึงพอใจ และการ นายกิตติธัช เพียรสุภาพ
ตัดสินใจซือ้ วัสดุก่อสร้างในร้านค้าปลีกสมัยใหม่
กับร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์

16

การตัดสินใจเลือกซือ้ ผลไม้แปรรูปของ
นักท่องเที่ยวจีนในจังหวัดเชียงใหม่

7

8

13.00 - 13.15

13.15 - 13.30

14.00 - 14.15

14.15 - 14.30

14.30 - 14.45

นายสมทบ ชั้นสุพัฒน์
14.45 - 15.00

15.00 - 15.15

ลิเจีย ยู
15.15 - 15.30

17

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซือ้ กระถางชีวภาพในจังหวัดแพร่

18

การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ความเสีย่ งที่ส่งผล นายพิงคุณ สุขลิม้
ต่อพฤติกรรมการซือ้ สินค้าออนไลน์ ระหว่าง
ช่องทาง Social Commerce และ E - Marketplace

19

ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการผลิตข้าวอินทรีย์ของ นางสาวเดือนแรม บ่อเงิน
เกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่

16.00 - 16.15

20

การกากับดูแลกิจการและการป้องกันการทุจริต

นายภูริทัต อินยา

16.15 - 16.30

ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้ระบบยื่นแบบ
แสดงรายการและชาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้มีเงินได้ใน
เขตอาเภอลี้ จังหวัดลาพูน

นางสาวฟ้ารฬิณฑ์
ฟ้าฎิษฐกุล

21

22

นางสาวสุนิตา นิม่ นวล
15.30 - 15.45

การเปรียบเทียบการใช้ภาษากะเหรี่ยงและ
นางสาวเกิดศิริ ชมภูกาวิน
ภาษาอังกฤษเพื่อสร้างความมัน่ ใจในตนเองของ
ผู้นาการท่องเที่ยวชุมชนในบ้านป่างิ้ว อาเภอแม่ออน
จังหวัดเชียงใหม่
รับประทานอาหารว่างระหว่างการนาเสนอ

15.45 - 16.00

16.30 - 16.45

16.45 - 17.00

