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PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 7 ประจ าปี 2565 
 

 

 
 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
เจ้าภาพร่วม 
หน่วยงานภายใน 
1. ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
4. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
 

มหาวิทยาลัยเจ้าภาพร่วม 
1. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
2. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
3. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
4. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
5. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
6. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
7. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
8. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
9. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
10. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
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11. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
12. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
13. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
14. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
15. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
16. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
17. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
18. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
19. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
20. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
21. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
22. คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
23. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
24. คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
25. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
26. คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
27. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
28. Mara University of Technology สาขา Kedah ประเทศมาเลเซีย 
29. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa ประเทศอินโดนีเซีย 
30. Universitas PGRI Adi Buana Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย 
31. มหาวิทยาลัย HUTECH ประเทศเวียดนาม 
32. มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ Thai Nguyen ประเทศเวียดนาม 
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สารจากคณบด ี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี 

 
 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ด าเนินพันธกิจหลัก
ท่ีส าคัญประการหนึ่งมาอย่างต่อเนื่อง คือ การพัฒนางานวิชาการและวิชาชีพ
ด้านบริหารธุรกิจ และศาสตร์อื่นท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังการจัดการเรียนการสอน  
การวิจัย การบริการวิชาการ และสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในทุก
ระดับ การจัดประชุมทางวิชาการถือเป็นภารกิจและกิจกรรมทางวิชาการท่ี
คณะวิทยาการจัดการให้ความส าคัญตลอดมา ท้ังนี้เพื่อให้เป็นเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู้ เชิงวิชาการของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใ จท่ัวไป   
เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
และการวิจัยช้ันเรียน เพื่อสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งกับเครือข่ายความร่วมมือ  
ด้านวิชาการท้ังในระดับประเทศและต่างประเทศ   
 การประชุมทางวิชาการ “วิทยาการจัดการเทพสตรีวิชาการ” ระดับชาติ ครั้งท่ี 7 และนานาชาติ ครั้งท่ี 4  
ระหว่างวันท่ี  26–27 พฤษภาคม  2565  เป็นการน าเสนอในรูปแบบการบรรยาย (Oral Presentation) ผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์  โดยความร่วมมือของเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยจ านวน 5 หน่วยงาน เครือข่ายมหาวิทยาลัย
ภายนอกท้ังในประเทศและต่างประเทศ จ านวน 32 แห่ง โดยมีผู้ให้ความสนใจส่งบทความวิจัยด้านบริหารธุรกิจ 
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และการวิจัยในช้ันเรียน เข้าร่วมน าเสนอมากกว่า 120 บทความ 
 ในนามของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต้องขอขอบคุณภาคีเครือข่ายท่ีร่วมเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุม ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและวิพากษ์บทความ คณะท างาน และขอช่ืนชมผู้น าเสนอผลงาน
รวมท้ังผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ท่ีร่วมเป็นพลังส าคัญในการพัฒนาและขับเคล่ือนเพื่อประโยชน์ต่อวงการวิชาการ 
วิชาชีพ สังคมและประเทศชาติสืบไป. 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนิภา เดชพล) 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
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ที่ปรึกษา 
 ผศ.ดร.กันยา  บาร์นท์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 ผศ.พรรณนิภา เดชพล  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
กองบรรณาธิการ 
 ผศ.ดร.นันทนา แจ้สว่าง   ผศ.ดร.เสาวนีย์   ศรีกาญจนรักษ์ 
 ผศ.กฤดาพรรณ ปานทองค า ผศ.คชา   ศัยยกุล 
 ผศ.จ าลอง เขตจ านันต์ ผศ.ธนิดา  ภู่แดง 
 ผศ.นฤมลวรรณ สุขไมตรี  ผศ.รัชชนก สวนสีดา 
 ผศ.วนิดา  เพิ่มศิริ  ผศ.วรรณวิไล   โกษะโยธิน 
 ผศ.สัญญลักษณ์ ศุภนาม  อ.ดร.พันธ์ศักดิ์   พึ่งงาม 
 อ.ดร.สาวิตรี จูเจ่ีย   อ.ดร.สุธิษา เชญชาญ 
 อ.กานต์ เช้ือวงศ์ 
 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองบทความวิจัยระดับชาติ ภายในมหาวิทยาลัย 
 1. รศ.ดร.กุลชลี พวงเพ็ชร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 2. รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 3. รศ.ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 4. รศ.ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   
 5. ผศ.ดร.ณัฏฐชา หน่อทอง   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 6. ผศ.ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 7. ผศ.ดร.สุกัญญา พยุงสิน   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 8. ผศ.ดร.ชมนาด มั่นสัมฤทธิ์   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 9. ผศ.ดร.บุญญเลขา มากบุญ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 10. ผศ.ดร.โสพิศ ค านวนชัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 11. ผศ.ดร.จิราวรรณ สมหวัง   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 12. ผศ.ดร.สุรยุทธ ทองค า   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 13. ผศ.ดร.ฑัชวงษ์ จุลสวัสด์ิ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 14. ผศ.ดร.นันทนา แจ้งสว่าง   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 15. ผศ.ดร.ยุลดา ทรัพย์สมบูรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 16. ผศ.ดร.กัญญารัตน์ อู่ตะเภา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 17. ผศ.ดร.วีรวิชญ์ บุญส่ง    มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
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 18. ผศ.ว่าท่ีร้อยตรี ดร.สุริยะ หาญพิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 19. อ.ดร.ไอลดา ศราทธทัต   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 20. อ.ดร.สยามล เทพทา    มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 21. อ.ดร.อุษณี จิตติมณี     มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 22. อ.ดร.สุนทรีย์ วิพัฒครุฑ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 23. อ.ดร.เนติ เฉลยวาเรศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 24. อาจารย์ ดร.วรางคณา ก้อมน้อย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 25. อาจารย์ ดร.กรวุฒิ แผนพรหม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 26. อ.ดร.วิเนส จันทะวงษ์ศรี   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 27. อาจารย์ ดร.นิธิชญา ใจเย็น  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 28. อ.ดร.จันทร ชัยประเสริฐ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองบทความวิจัยระดับชาติ ภายนอกมหาวิทยาลัย 
 1. รศ.ดร.รสชงพร โกมลเสวิน   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 2. ผศ.ดร. อ าภาศรี พ่อค้า   มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
 3. ผศ.ดร.ฉัตรรัชดา วิโรจน์รัตน์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
 4. ผศ.ดร.ฉายรุ่ง ไชยก าบัง   มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
 5. อ.ดร.มัลลิกา นาจันทอง   มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
 6. อ.ดร.กิตต์ิธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
 7. รศ.ดร.เพชรา บุดสีทา    มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 8. ผศ.ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 9. ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 10. ผศ.ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา   มหาวิทยาลัยเกริก 
 11. ผศ.ดร.สิทธิ วงศ์ทองค า   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 12. ผศ.ดร.ศรินทร์ ขันติวัฒนะกุล  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 13. ผศ.สิริพัฒน์ เสวิกุล     มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 14. ผศ.ดร.ทัศไนยวรรณ ดวงมาลา  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
 15. อ.ดร.รัศมีเพ็ญ นาครินทร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
 16. ผศ.ดร.อัญชลี ชัยศรี    มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
 17. ผศ.ดร.กมลทิพย์ ค าใจ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 18. รศ.ดร.ธรรมกิตต์ิ ธรรมโม   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 19. ผศ.ดร.วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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 20. ผศ.ดร.กนกพัชร กอประเสริฐ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 21. รศ.ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 22. รศ.ดร.เอกรัตน์ เอกศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 23. รศ.เนตรชนก บัวนาค    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 24. ผศ.ดร.สุธาสินี โพธิ์ชาธาร   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 25. รศ.ดร.ลักษมี งามมีศรี   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 26. รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 27. รศ.ดร.กัมพล เช้ือแถว   มหาวิทยาลัยราชภัฏ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 28. ผศ.ดร.กุลกันยา ศรีสุข   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 29. ผศ.ดร.รพีพรรณ พงษ์อินทร์วงศ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 30. รศ.ดร.สายใจ ทันการ    มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 31. รศ.ดร.วันทนา เนาว์วัน   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 32. ผศ.ดร.โสภาพร กล่ าสกุล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 33. ผศ.ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 34. อ.ดร.ธีนิดา บัณฑรวรรณ   มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 35. อ.ดร.รัชดา ภักดียิ่ง     มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 36. รศ.สุรีย์พร พานิชอัตรา   มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
 37. ผศ.ดร.นภดล แสงแข    มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
 38. อ.ดร.ภัทริยา พรหมราษฎร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 39. ผศ.ดร.วิไลวรรณ โพนศิริ   มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 40. อ.ดร.วรรณษา วังแสนแก้ว  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 41. ผศ.ดร.อ านวย ปาอ้าย   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 42. รศ.ดร.กัญภร เอี่ยมพญา   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 43. อาจารย์ ดร.ศศิธร กกฝ้าย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 44. ผศ.ดร.ลภัสรดา พิชญาธีรนาถ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 45. ผศ.ดร.อัญชลี โกกะนุช   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 46. อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์ศิริ ชูสกุล  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 47. ผศ.ดร.รัตนา สีดี     มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
       ในพระบรมราชูปถัมภ์    
 48. อ.ดร.ศรินธร ไชยรัตน ์   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม 
       ราชูปถัมภ์    
 49. ผศ.ดร.ภาดล อามาตย์   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
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 50. ผศ.ดร.ปิยะจินต์ ปัทมดิลก  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 51. อ.ดร.วศิน เพชรพงศ์พันธ ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 52. ผศ.ดร.จิรภัทร เริ่มศรี    มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 53. ผศ.ดร.เบญจวรรณ คงขน   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 54. ผศ.ดร.อนุมาน จันทวงศ์   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 55. อ.ดร.เกวลิน อังคณานนท์   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 56. ผศ.ดร.ยุพา สะรุโณ     มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 57. อ.ดร.ประภัสสร วิเศษประภา  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 58. อ.ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์   มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 59. ผศ.ดร.รชต สวนสวัสด์ิ   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 60. ผศ.ดร.ชนัญฎา สินช่ืน   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 61. ผศ.ดร.พนินท์ นนทโครต   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 62. ผศ.ดร.อิราวัฒน์ ชมระกา   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 63. ผศ.ดร.สุพรรษา จิตต์มั่น   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 64. ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 65. ผศ.ดร.นรา หัตถสิน     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 66. ผศ.ดร.พีชญาดา พื้นผา   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 67. อ.ดร.สายรุ้ง ดินโคกสูง   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 68. อ.ดร.ธีรเวช ทิตย์สีแสง   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
       เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
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