
         

ประกาศผลตอบรับการพิจารณาบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 
The 4th BAs National Conference 2022 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 4 (ในความร่วมมือ 5 สถาบัน) 
ภายใต้หัวข้อ “ทักษะการเรียนรู้แห่งอนาคตในโลกธุรกิจ” 

ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม  2565 
รูปแบบออนไลน์ผ่าน ZOOM Cloud Meetings 

*********************************** 

ลำดับ 
รหัส

บทความ 
ผู้นำเสนอผลงาน ชื่อบทความ ผลการพิจารณา 

1 BAs-01 นางสาวธฤษวรรณ แสงโชติช่วงชัย การออกแบบคุณค่าส่งมอบของวูฟ
เฟียกลอโบซาเพ่ือผู้บริโภควีแกน 

ผ่าน 

2 BAs-02 นางสาวเพชรรัตน์  พลรักษา 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณี อัศวกุลชัย 

เทคโนโลยีทางการเงินสำหรับผู้
บกพร่องทางการมองเห็น 

ผ่าน 

3 BAs-03 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิมิต  ซุ้นสั้น บทบาทของแรงจูงใจที่มีต่อการทำ
กิจกรรมดำน้ำลึกของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยในจังหวัดภูเก็ต 

ผ่าน 

4 BAs-04 นายฐิติพัชร์ ธนรัชต์ธำรงกุล การพัฒนาสินค้าแปรรูปจากลูกตาล
และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
หมู่บ้านน้ำตาลสด จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

ผ่าน 

5 BAs-05 อาจารย์ ดร.ศรัญญา ศรีทอง ความเสี่ยงทางการท่องเที่ยวของงาน
ประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาท
เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 

ผ่าน 

6 BAs-06 นางสาวอารีรัตน์ ศรีทับ ปัจจัยที่มีอิทธิพล ต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการรถโดยสารปรับ
อากาศประจำทาง ของผู้โดยสาร 
สถานีขนส่งผู้โดยสารในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ผ่าน 

  



 

ลำดับ 
รหัส

บทความ 
ผู้นำเสนอผลงาน ชื่อบทความ ผลการพิจารณา 

7 BAs-07 นางสาวกนกวรรณ ขันทอง กลยุทธ์ทางการตลาดและ
พฤติกรรมการขายผลิตภัณฑ์
สมุนไพรไทยผ่านสื่อออนไลน์
ในช่วงสถานการณ์โควิด-19ใน
เขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

ผ่าน 

8 BAs-08 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไววิทย์ จันทร์วิเมลือง ความแตกต่างระหว่างเพศชาย
และเพศหญิงในผู้สูงอายุที่มีต่อ
ขนาดและรูปแบบตัวอักษร
ภาษาไทยบนสมาร์ตโฟน 

ผ่าน 

9 BAs-09 นางสาวพลอยวรุณ  อุดรศักดิ์ แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงอาหารอย่างสร้างสรรค์ ใน
เขตพ้ืนที่ “ย่านเมืองเก่าสกลทวา
ปี” 

ผ่าน 

10 BAs-10 นางสาวพัทธ์ธีรา ทองอ้ม แนวทางการสร้างสรรค์อาหาร
ร่วมสมัย “วัฒนธรรมไก่ย่าง
หนองเรือ” 

ผ่าน 

11 BAs-11 นางสาวมนัสวี แหทอง ทักษะทางการเงินของนักศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
เชื้อโควิด-19 

ผ่าน 

12 BAs-12 นางสาวนวลปรางค์ หมื่นโฮ้ง 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณี อัศวกุลชัย 

การพยากรณ์ NPLs สำหรับ
ลูกค้าท่ียื่นขอสินเชื่อผ่าน BAAC 
Family's Line Official 

ผ่าน 

  



 

ลำดับ 
รหัส

บทความ 
ผู้นำเสนอผลงาน ชื่อบทความ ผลการพิจารณา 

13 BAs-13 นางสาวสุภนิดา หลากสุขถม แรงจูงใจ ความไว้วางใจและธุรกิจ
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่าน Facebook 
Live ของผู้บริโภคออนไลน์ Gen Y 
ในประเทศไทย 

ผ่าน 

14 BAs-14 นางสาวณัฐจิรา มะลิต้น แนวทางการเพ่ิมความสุขในการ
ทำงาน โดยประยุกต์ใช้หลักสุนทรีย
สาธก กรณีศึกษา บริษัทบริหาร
สินทรัพย์ ABC จำกัด สำนักงาน
ชลบุร ี

ผ่าน 

15 BAs-15 นางสาวชญาธร แสงเสียงฟ้า 
นางสาวกีรติกา นาอุดม 

กลยุทธ์การตลาดและพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้ออาหารฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่าน
แอพพลิเคชั่นในช่วงสถานการณ์โค
วิด-19 ของผู้บริโภคเขตกรุงเทพ-
ปริมณฑล 

ผ่าน 

16 BAs-16 นางสาวจิราพัชร วรรณมณฑา สื่อสังคมออนไลน์ การตลาดสีเขียว 
และคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจใช้บริการร้านคาเฟ่ใน 
จังหวัดนครปฐม 

ผ่าน 

17 BAs-17 นางสาวนัจนันท์ สุนันทะ การตลาดเชิงกลยุทธ์ของธุร 
กิจจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
"บริษัท ซันเมดิคอลแมเนจเม้นท์ 
จำกัด" จังหวัดขอนแก่น 

ผ่าน 

 



 

ลำดับ 
รหัส

บทความ 
ผู้นำเสนอผลงาน ชื่อบทความ ผลการพิจารณา 

18 BAs-18 นายชัยพร  ถาวรรัตน์ ทัศนคติของบุคลากรต่อการ
ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work 
from Home) ในภาวะการระบาด
ของโรคโควิด 19 : กรณีศึกษา 
บุคลากรส่วนทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผ่าน 

19 BAs-19 นายภัคธร  แสงฮาด สิ่งแวดล้อมการจัดการและ
องค์ประกอบองค์กรแห่งความสุข  
กรณีศึกษาสำนักงานอัยการสูงสุด 

ผ่าน 

20 BAs-20 นางสาววิลาสินี สงกุมาร อิทธิพลของการบริหารจัดการที่มีผล
ต่อประสิทธิภาพการใช้โปรแกรม 
SAP ของแผนกบัญชีและการเงิน 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 
(ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ผ่าน 

21 BAs-21 นางสาวณัชชา สิงหบุตร การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน
การผลิตผักเกษตรอินทรีย์ 
กรณีศึกษา : วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
เกษตรวิถีอินทรีย์กระนวน อำเภอ
กระนวน จังหวัดขอนแก่น 

ผ่าน 

22 BAs-22 นางสาวนันทัชพร กิตติกุล การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรม
การใช้สื่อออนไลน์ในแต่ละเจนเนอ
เรชั่น ในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารเพื่อสุขภาพ 

ผ่าน 

 


