
 

รายชื่อผลงานวิจัยที่ได้รับการพิจารณาให้น าเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 ระดับปริญญาโท 

ณ ห้อง GL 112 ชั้น 1 อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

ท่ี รหัส เวลา ชื่อ-สกุล สถาบัน สาขา ชื่อเรื่องภาษาไทย หน้า 

1 HMO1 11.00-11.15 น. นายจารุพัฒน ์จรุงโภคากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การสื่อสารการตลาด
ดิจิทัล 

 

ปัจจัยที่มีผลต่อความสนใจรูปแบบของ Content 
Marketing ส าหรับสินค้าแฟชั่นบน Facebook ของกลุ่ม 
M Generation 

1409-1414 
*** 

2 HMO2 11.15-11.30 น. นางสาวคณุิตา  ชันษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การสื่อสารการตลาด
ดิจิทัล 

การวิเคราะห์เนื้อหาสาร และการตอบสนองในเพจเฟซบุ๊ก
ของธุรกิจเกษตร: กรณีศึกษาเพจเฟซบุ๊ก ปุ๋ยเคมีตราม้าบิน
และปุ๋ยเคมีตรามงกุฎ 

1415-1420 
*** 

3 HMO3 11.30-11.45 น. นางสาวนุชนารถ  สุปการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การสื่อสารเชิงกล
ยุทธ์ 

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีชัย 

1421-1434 
*** 

4 HMO4 11.45-12.00 น. นางสาวเสาวรัตน์   
ปรัชญาเศรษฐ์ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สาขาวิชาการสื่อสาร
การตลาดดิจิทัล 

 การวิเคราะห์เนื้อหาสาร และการตอบสนองในเพจเฟซบุ๊ก
ของธุรกิจเกม : กรณีศึกษา เพจเฟซบุ๊ก RoVTH 
 

1435-1441 
*** 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

5 HMO5 13.00-13.15 น. นางสาวศศลักษณ์   
บุญโรจน์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สารสนเทศศาสตร์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของ
ผู้ป่วยมะเร็งที่รักษาโดยการแพทย์ทางเลือกในประเทศไทย 

1442-1453 
*** 



 

ท่ี รหัส เวลา ชื่อ-สกุล สถาบัน สาขา ชื่อเรื่องภาษาไทย หน้า 

6 HMO6 13.15-13.30 น. นายเอธัส  พัดไธสง มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต 

กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายน้ ามันของสถานี
บริการน้ ามันยิ่งเจริญปิโตรเลียม ต าบลกุดดินจี่ อ าเภอนา
กลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 

1454-1464 
*** 

7 HMO7 13.30-13.45 น. นายธนาธิป   
ประเสริฐรุ่งเรือง 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริหารธุรกิจ กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของ
ผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

1465-1472 
*** 

8 HMO8 13.45-14.00 น. นางสาวพันธุ์ทิพย์       
อภิรมย์เดชานนท์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต 

แนวทางการออกแบบธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพในเขตอ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

1473-1479 
*** 

 
 

รายชื่อผลงานวิจัยที่ได้รับการพิจารณาให้น าเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 ระดับปริญญาโท 

ณ ห้อง GL 114 ชั้น 1 อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ท่ี รหัส เวลา ชื่อ-สกุล สถาบัน สาขา ชื่อเรื่องภาษาไทย หน้า 

1 HMO9 11.00-11.15 น. Mr.Kyaw Than  Min จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประชากรศาสตร์ ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมและทางประชากรศาสตร์ที่
มีอิทธิพลต่อการใช้ยาคุมก าเนิดของสตรีที่แต่งงานแล้วใน
พม่า 

1480-1491 
*** 

2 HMO10 11.15-11.30 น. นางสาวจุติมาพร   
พลพงษ์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนาสังคม กระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มกิจกรรมในชุมชนบ้านโคกล่าม
และบ้านแสงอร่าม ต าบลกุดหมากไฟ อ าเภอหนองวัวซอ 
จังหวัดอุดรธานี 

1492-1503 
*** 

3 HMO11 11.30-11.45 น. นางสาวอาทิตยา      
อาษา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สตรี เพศสถานะ 
และเพศวิถีศึกษา 

ประวัติศาสตร์เลสเบี้ยนหรือผู้หญิงรักเพศเดียวกันใน
ตะวันตกและเอเชีย 

1504-1515 
*** 



 

ท่ี รหัส เวลา ชื่อ-สกุล สถาบัน สาขา ชื่อเรื่องภาษาไทย หน้า 

4 HMO12 11.45-12.00 น. นางสาวณชัชา   
สิงพลอนันตชัย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สตรี เพศสถานะ 
และเพศวิถีศึกษา 

ติ่งเกาหลี : ผู้หญิงไม่ดีในบริบทสังคมไทย ? 1516-1526 
*** 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

5 HMO13 13.00-13.15 น. นางสาวอรนัดดา      
 จันทร์เจริญฤทธิ์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สตรีศึกษา เพศ
สถานะ เพศวิถี 

สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์: วิเคราะห์บทบาททางเพศของ 
ฮีโร่หญิง 

1527-1537 
*** 

6 HMO14 13.15-13.30 น. นางสาวญานิกา  
 ตั้งสิริสุธีกุล 

มหาวิทยาลัยมหิดล ภาษาศาสตร ์ การศึกษาเปรียบเทียบระบบเสียงภาษาเวียดนามในประเทศ
ลาวและภาษาเวียดนามในประเทศไทย 

1538-1549 
*** 

7 HMO15 13.30-13.45 น. นายสุภิเชต   
เวฬุวนารักษ์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น การวางแผนภาค
และเมือง
มหาบัณฑิต 

การศึกษาพฤติกรรมการใช้พื้นที่สาธารณะในเขตเมืองของ
ผู้สูงอายุ กรณีศึกษา เขตเทศบาลนครขอนแก่น 

1550-1560 
*** 

8 HMO16 13.45-14.00 น. นางสาววีรวัลย์  
 แก้วบุญชู 

มหาวิทยาลัยมหิดล สังคมศาตร์
สิ่งแวดล้อม 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือน กรณีศึกษา เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

1561-1570 
*** 

9 HMO17 14.00-14.15 น. นางสาวศิริพรรณ   
หุตะโชค 

มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาสังคมศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

วิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1571-1582 
*** 

 
 
 
 
 
 
 



 

รายชื่อผลงานวิจัยที่ได้รับการพิจารณาให้น าเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 ระดับปริญญาโท 

ณ ห้อง GL 117 ชั้น 1 อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

ท่ี รหัส เวลา ชื่อ-สกุล สถาบัน สาขา ชื่อเรื่องภาษาไทย หน้า 

1 HMO18 11.00-11.15 น. นางสาวรัตนา  
ใส่แก้ว 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 

การสอน
คณิตศาสตร ์

การแก้ไขข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
อสมการ ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการสอน
แบบแนะให้รู้คิด 

1583-1594 
*** 

2 HMO19 11.15-11.30 น. นายภราดร   
แสงพิรุณ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 

การสอน
คณิตศาสตร ์

ผลการใช้บทเรียนบูรณาการคณิตศาสตร์กับปัญหาจริงตาม
กรอบการประเมินผลของ PISA 

1595-1605 
*** 

3 HMO20 11.30-11.45 น. นายพงศกร   
พรมทา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ 

เคม ี การศึกษาแนวคดิทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธะเคม ีของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เมื่อผ่านการจัดการเรียนรู้
ด้วยกิจกรรมสตีมศึกษา 

1606-1616 
*** 

4 HMO21 11.45-12.00 น. นายนรพนธ์  คนสูง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ 

เคม ี การพัฒนาแนวคิดเรื่องปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการ
เกิดปฏิกิริยาด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

1617-1625 
*** 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

5 HMO22 13.00-13.15 น. นายระบิล  ภักดีผล มหาวิทยาลัยขอนแก่น เทคโนโลยี
การศึกษา 

ผลของการอบรมแบบผสมผสานโดยใช้แหล่งการเรียนรู้
แบบเปิดบนระบบการจัดการเรียนการสอนเรื่องการสร้าง
บทเรียนด้วยมูเดิ้ล เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงส าหรับ
อาจารย์ 

1626-1632 
*** 



 

ท่ี รหัส เวลา ชื่อ-สกุล สถาบัน สาขา ชื่อเรื่องภาษาไทย หน้า 

6 HMO23 13.15-13.30 น. นางสาวสุธาทิพย ์  
เหวขุนทด 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เทคโนโลยี
การศึกษา 

ผลการคิดวิเคราะห์และความคิดเห็นของผู้เรียนที่เรียนรู้
ด้วยสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามแนวคอน
สตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง เทคโนโลยีกับ
ชีวิต ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

1633-1643 
*** 

7 HMO24 13.30-13.45 น. นางสาวณัฏฐนันธ์  
จันทรังสิกุล 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์
การศึกษา 

การพัฒนาความสามารถในการถ่ายโอนความคิดของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 4 ในรายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง 
งานและพลังงาน โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็น
ฐานส าหรับนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 3 

1644-1654 
*** 

8 HMO25 13.45-14.00 น. นางสาวอภิวรรณ  
สุวรรณโชติ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ศึกษา การพัฒนาการเชื่อมโยงแนวคิดทางเคมี 3 ระดับของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานใน
การจัดการเรียนรู้เรื่องสมดุลเคมี 

1655-1663 
*** 

9 HMO26 14.00-14.15 น. นายรัชกร  
เวชวรนันท์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ศึกษา การพัฒนาทักษะการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ผ่าน
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

1664-1674 
*** 

10 HMO27 14.15-14.30 น. นายอารักษ์  
ประพรม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ศึกษา การบูรณาการการประเมินระหว่างเรียนเข้ากับการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ในรายวิชาฟิสิกส์เรื่อง แรงและ
กฎการเคลื่อนที่ เพื่อพัฒนาทักษะการโต้แย้งของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

1675-1683 
*** 

 
 
 



 

รายชื่อผลงานวิจัยที่ได้รับการพิจารณาให้น าเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ระดับปริญญาโท 

ณ ห้อง GL 119 ชั้น 1 อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

ท่ี รหัส เวลา ชื่อ-สกุล สถาบัน สาขา ชื่อเรื่องภาษาไทย หน้า 

1 HMO28 11.00-11.15 น. นายสหชาติ   
สุดเรือง 

มหาวิทยาลัยทักษิณ การบริหารการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีของผู้บริหารกับคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

1684-1695 
*** 

2 HMO29 11.15-11.30 น. ว่าที่ ร.ต.บุรัสกร  
ทับชุม 

มหาวิทยาลัยทักษิณ การบริหารการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 

1696-1706 
*** 

3 HMO30 11.30-11.45 น. นางสาวสุวรรณา   
ใจกล้า 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น การวัดและ
ประเมินผลทางการ
ศึกษา 

การพัฒนาชุดเครื่องมือประเมินทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ตามแนวคิดการประเมินที่ใช้การปฏิบัติเป็น
ฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

1707-1718 
*** 

4 HMO31 11.45-12.00 น. นายสมเกียรติ   
นากระโทก 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง การสอน
ภาษาอังกฤษ 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอ่านและความพึงพอใจ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ 
PREZi ประกอบการสอนกับวิธีการสอนการอ่านแบบ
ปกติ 

1719-1729 
*** 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
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5 HMO32 13.00-13.15 น. นางพรชนก  ทานา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จิตวิทยาการศึกษา
และการให้ค าปรึกษา 

ผลของการใช้โปรแกรมเสริมสร้างความสามารถครูผู้สอน
เด็กที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัมในชั้นเรียนรวมให้มีทักษะ
ทางวิชาการและสังคม 

1730-1740 
*** 

6 HMO33 13.15-13.30 น. นายศตายุ  นุ่นสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ศึกษา การพัฒนาการเชื่อมโยงระดับแนวคิดของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ด้วย
การจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน 

1741-1750 
*** 

7 HMO34 13.30-13.45 น. นางอรอุมา  จารเครือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรและการ
สอน 

การศึกษาทักษะการพูดภาษาอังกฤษตามแนวการสอน
ภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยใช้เกม  ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา  

1751-1759 
*** 

8 HMO35 13.45-14.00 น. นางสาวนวลรดา  
ก้อนค า 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรและการ
สอน 

การศึกษาทักษะการพูดภาษาอังกฤษและการเห็นคุณค่า
ในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิค STAD 

1760-1769 
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายชื่อผลงานวิจัยที่ได้รับการพิจารณาให้น าเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ระดับปริญญาโท 

ณ ห้อง GL 141 ชั้น 1 อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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1 HMO36 11.00-11.15 น. นางสาวณัฐนันท ์ 
กองจริต 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การสื่อสารเชิงกล
ยุทธ์ 

การศึกษากลยุทธ์การสื่อสารออนไลน์ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการร้านเสริมสวยสัตว์เลี้ยง 

1770-1785 
*** 

2 HMO37 11.15-11.30 น. นางสาวอมรกานต์  
ยกมณี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น บัญชีมหาบัณฑิต การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการจัดการสินค้าคง
คลังกับความสามารถในการท าก าไร 
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 

1786-1795 
*** 

3 HMO38 11.30-11.45 น. นางสาวเกษร   
สิทธิศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริหารธุรกิจมา
บัณฑิต 

แนวทางการปรับปรุงคุณภาพการรับผู้ป่วยเข้าท าการ
ผ่าตัด โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1796-1808 
*** 

4 HMO39 11.45-12.00 น. นางสาวชนิฎา   
ช่วยนะ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง การเงิน การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการส่งออกทุเรียนสดของ
ไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน 

1809-1813 
*** 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

5 HMO40 13.00-13.15 น. นางสาวอรพรรณ   
แก้วโนนตุ่น 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง เศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์แนวทางการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

1814-1821*** 

6 HMO41 13.15-13.30 น. นายบดินทร์  อึ่ง
ทอง 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง เศรษฐศาสตร์
การเงิน 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
ระหว่างค่าเงินบาทกับเงินหยวน 

1822-1832*** 
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7 HMO42 13.30-13.45 น. นางสาวอัฐจิมาพร  
พานโคตร 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คุณภาพก าไรและประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ
ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ 

1833-1843*** 

8 HMO43 13.45-14.00 น. นางสาวพิมพ์
พิชชญา  สุดา 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและความพยายามในการ
ผลิต 

1844-1853*** 

9 HMO44 14.00-14.15 น. นางสาวพิชาภรณ์  
เปรียบเหมือน 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ผลกระทบของการหย่าร้างต่อค่าจ้างในชายและหญิง 1854-1862*** 

หมายเหตุ *** บทความดูในเว็ปไซต์ https://conference.kku.ac.th/grc/ 
 
 
 
 
 


