
ก าหนดการน าเสนอบทความวิจัยห้องสัมมนากลุ่มย่อย 
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 7 

 
กลุ่ม 1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์(ห้อง 10-312)     ประธานห้อง :  รองศาสตราจารย์ ดร.วัน  เดชพิชัย 

รองประธาน :  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา  จรจิตร 
เลขานุการ :  อาจารย์สันติชัย  แย้มใหม่ 

 
 ล าดับที่ ชื่อบทความ ผู้น าเสนอ เวลา 

008H-O 1 การสื่อสารกับความสุขของคนในชุมชนดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา  จงสุขสมสกุล 13.00 – 13.20 น. 

035H-O 2 ปัจจัยที่ส่งผลในการเลือกอาชีพของนักศึกษาสาขาการจัดการการบิน 
สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
วิทยาเขตบางพระ 

นพอนันต์  เพียรมั่นคง 13.21 – 13.40 น. 

102H-O 3 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม กรณีศึกษาวัด
เขียนบางแก้ว 

ณตปกร  สุขนุ้ย 13.41 – 14.00 น. 

104H-O 4 ผลประโยชน์ทับซ้อนของนักการเมืองท้องถิ่น: กรณีศึกษาประชาชนในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่ 

วันเฉลิม  ว่องสนั่นศิลป์ 14.01 – 14.20 น. 

064H-O 5 พฤติกรรมการเปิดรับชมโทรทัศน์ของวัยรุ่นในภาคใต้ตอนล่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัททิรา  กลิ่นเลขา 14.21 – 14.40 น. 
 

101H-O 6 การประกอบสร้างพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์และพิธีกรรมของวัดเขียนบางแก้ว  
อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 

นิมิตรชัย  ชูป ู 14.41 – 15.00 น. 

049E-O 7 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ตามทัศนะของครูโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล 

ซารีล่า  ลาหมีด 15.01 – 15.20 น. 

141H-O 8 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการศึกษาต่อด้านดนตรีสากลใน
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสงขลา 

สมพล  แก้วแทน 15.21 – 15.40 น. 

 

 

 



ก าหนดการน าเสนอบทความวิจัยห้องสัมมนากลุ่มย่อย 
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 7 

 
กลุ่ม 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์(ห้อง 10-313)    ประธานห้อง : รองศาสตราจารย์ ดร.รพีพรรณ  สุวรรณณัฐโชติ 

             รองประธาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก็ตถวา  บุญปราการ 
              เลขานุการ : อาจารย์จิรัชยา  เจียวก๊ก 
 
 ล าดับที่ ชื่อบทความ ผู้น าเสนอ เวลา 

121H-O 1 วิถีชีวิตและการปรับตัวของชาวบ้านชุมชนบูโหลนดอนท่ามกลางกระแส
การท่องเที่ยว 

เจตน์สฤษฎิ์  สังขพันธ์ 
13.00 – 13.20 น. 

123H-O 2 การมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบูโหลนดอน จังหวัด
สตูล 

เจตน์สฤษฎิ์  สังขพันธ์ 
13.21 – 13.40 น. 

124E-O 3 ความพึงพอใจของนักศึกษาในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่ ประจ าปี 2557 

เจตน์สฤษฎิ์  สังขพันธ์ 
13.41 – 14.00 น. 

010H-O 4 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อความผาสุกแห่งตน ของนักศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี 

นิธิภัทร  กมลสุข 
14.01 – 14.20 น. 

125H-O 5 ความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต้ 

ดร.ยรรยง  คชรัตน์ 
14.21 – 14.40 น. 

023H-O 6 ความสัมพันธ์ในครอบครัวของชุมชนหลังสนามกีฬาหาดใหญ่ อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

จิรัชยา  เจียวก๊ก 
14.41 – 15.00 น. 

063H-O 7 การรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ชื่อเสียงตราสินค้า และ
บุคลิกภาพตราสินค้า ที่มีอิทธิพลต่อความภักดีตราสินค้าของเอสซีจี 

ชูศักดิ์  นพถาวร 
15.01 – 15.20 น. 

145H-O 8 ประติมากรรม “สัญลักษณ์แห่งกาลเวลา” เนื่องในโอกาสครบ 20 ปี ม.
หาดใหญ่ 

อรุณศักดิ์  พัฒนกุลอนันต์ 
15.21 – 15.40 น. 

 

 
 
 



ก าหนดการน าเสนอบทความวิจัยห้องสัมมนากลุ่มย่อย 
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 7 

 
กลุ่ม 3 การศึกษา (ห้อง 10-403)       ประธานห้อง :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี  กระโหมวงศ์ 

             รองประธาน :  ดร.รัชตา  ธรรมเจริญ 
            เลขานุการ :  อาจารย์สายสุดา  สุขแสง 
 
 ล าดับที่ ชื่อบทความ ผู้น าเสนอ เวลา 

001E-O 1 การประยุกต์ใช้รูปแบบการเล่นวิดีโอเกมในการเรียนการสอนที่มีต่อการ
พัฒนาพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ประภาวรรณ  ตระกูลเกษมสุข 13.00 – 13.20 น. 

003E-O 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียม
บัณฑิตพิชชาลัย ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนส าเร็จรูป 
ชุด ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 

ศรัญญา  ผอมนุ้ย 13.21 – 13.40 น. 

039E-O 3 The Inefficiency of English Translation on Signs and Billboards Thawatchai  Bunjantr 13.41 – 14.00 น. 
 

042E-O 4 การวิจัยในชั้นเรียน: การส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อปัญหา
การเขียนเรียงความภาษาจีนและการหาแหล่งความรู้เพ่ือแก้ปัญหา 

ทัศน์ธนิต  ทองแดง 14.01 – 14.20 น. 

053E-O 5 การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ชั้น
ประถมศึกษา ปีที่ 4 โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับการวาดรูปบาร์ 

อิมรอน  ขวัญคาวิน 14.21 – 14.40 น. 

120E-O 6 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 

อังคนา  ราษฎร์เดิม 14.41 – 15.00 น. 

112E-O 7 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง) จังหวัดสงขลา 

สุวนันท์  สุวรรณวงษ ์ 15.01 – 15.20 น. 

137E-O 8 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
ผู้สอนในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

กันย์ณิภัฐ  สุวรรณอ่อน 15.21 – 15.40 น. 

 
 
 



ก าหนดการน าเสนอบทความวิจัยห้องสัมมนากลุ่มย่อย 
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 7 

 
กลุ่ม 4 การศึกษา (ห้อง 10-404)         ประธานห้อง : ดร.มนต์ทิวา  ไชยแก้ว  
             รองประธาน : ดร.เชาวนี  แก้วมโน 

             เลขานุการ : อาจารย์วิมล  งามย่ิงยวด 
 
 ล าดับที่ ชื่อบทความ ผู้น าเสนอ เวลา 

032E-O 1 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีอัตราการแข่งขันสูง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 

สุรชัย  แซ่คู 13.00 – 13.20 น. 

046E-O 2 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 

อมราภัสร์  บุณยสิทธิ์เศวต 13.21 – 13.40 น. 

073E-O 3 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง) 
จังหวัดสงขลา 

วิภารัตน์  กุนทอง 13.41 – 14.00 น. 

079E-O 4 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของแรงจูงใจในการท างานของครูที่มีต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
เอกชน สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา 

จรรจิรา  เกตุรุ่ง 14.01 – 14.20 น. 

082E-O 5 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล
ของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง 

นฤมล  ศรียาเทพ 14.21 – 14.40 น. 

083E-O 6 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับความเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา เขต 16 

จุฑาทิพย์  ชัยบัณฑิต 14.41 – 15.00 น. 

100E-O 7 ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในสถานศึกษาเอกชนระดับ
อนุบาลเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ 

เหม  หมัดอาหวา 15.01 – 15.20 น. 

030E-O 8 ปัญหาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดพัทลุง วิรัตน์  เหมรินี 15.21 – 15.40 น. 
 

 
 



ก าหนดการน าเสนอบทความวิจัยห้องสัมมนากลุ่มย่อย 
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 7 

 
กลุ่ม 5 ธุรกิจและการท่องเที่ยว (ห้องกัปตนั)      ประธานห้อง :  ดร.นราวดี บัวขวัญ 

รองประธาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวย หลักเมือง 
เลขานุการ :  อาจารย์นิศาชล สกุลชาญณรงค์ 

 

 ล าดับที่ ชื่อบทความ ผู้น าเสนอ เวลา 
018B-O 1 การจัดจ้างผู้ด าเนินการแทนและประสิทธิภาพของโรงแรมในประเทศไทย ดร.โกมลมณี  เกตตะพันธ์ 13.00 – 13.20 น. 

 
029B-O 2 การประเมินคุณภาพการให้บริการของโรงแรมระดับ 4 ดาว บริเวณ

ชายหาด 4 หาด ในเมืองพัทยาโดยการประยุกต์ใช้ SERVQUAL Model 
ดร.พัฒนะ  ธนกฤตพุฒิเมธ 13.21 – 13.40 น. 

027B-O 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่ม
เยาวชน ในจังหวัดชลบุรี 

ปรีชา  ค ามาดี 13.41 – 14.00 น. 

129B-O 4 การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนท่องเที่ยวอ่าว
ปัตตานี จังหวัดปัตตานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์  จุสปาโล 14.01 – 14.20 น. 

136B-O 5 ศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษาหมู่บ้านจุฬาภรณ์
พัฒนา 10 อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 

ดร.ปรัชญากรณ์  ไชยคช 14.21 – 14.40 น. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการน าเสนอบทความวิจัยห้องสัมมนากลุ่มย่อย 
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 7 

 
กลุ่ม 6 ธุรกิจและการท่องเที่ยว (ห้อง 10-310) ประธานห้อง :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง 

รองประธาน :  ดร.สิริลักษณ ์ ทองพูน 
เลขานุการ :  อาจารย์พิฑูรย์  ทองฉิม 

 

 ล าดับที่ ชื่อบทความ ผู้น าเสนอ เวลา 
044B-O 1 การรับรู้ ความรู้สึก และทัศนคติ ของผู้บริโภคท่ีมีต่อพฤติกรรมการซื้อ

ผลิตภัณฑ์ แปรรูปสัตว์น้ า 
ปวีณ  โชคนุกูล 13.00 – 13.20 น. 

113B-O 2 การประยุกต์ใช้อัตลักษณ์ท้องถิ่น ในพื้นท่ีจังหวัดสงขลา เพ่ือการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการของสถานที่จัดงานในอุตสาหกรรมไมซ์ 

นิธิกิตติกานต์  เหมสุวรรณ์ 13.21 – 13.40 น. 

116B-O 3 การรับรู้ภาพลักษณ์สินค้าของที่ระลึกจังหวัดสตูล ซาฟุเราะห์  สาเฮาะ 13.41 – 14.00 น. 

006B-O 4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ก าจัดปลวกระบบเหยื่อ Xterm: บริษัท เพสท์ การ์ด จ ากัด จังหวัดภูเก็ต 

โสรญา  มุธุศรี 14.01 – 14.20 น. 

017B-O 5 ส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดสงขลา 

เสาวลักษณ์  สมานพิทักษ์วงค์ 14.21 – 14.40 น. 

056B-O 6 ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภท
เกลือสปากุญณภัทร ของผู้บริโภคในอ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

ยุพดี  ทองโคตร 14.41 – 15.00 น. 

068B-O 7 เปรียบเทียบพฤติกรรมการสื่อสารของพนักงานโรงแรม: กรณีศึกษา
โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย  ปราบรัตน์ 15.01 – 15.20 น. 

 

 

 

 

 



ก าหนดการน าเสนอบทความวิจัยห้องสัมมนากลุ่มย่อย 
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 7 

 
กลุ่ม 7 การบริหารและการจัดการ (ห้อง 10-407)     ประธานห้อง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์  จันทร์กิ่งทอง 

           รองประธาน : ดร.ชุติมา  หวังเบ็ญหมัด 
           เลขานุการ : นายสิงหนาท  เอียดจุ้ย 
 
 ล าดับที่ ชื่อบทความ ผู้น าเสนอ เวลา 

026M-O 1 กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน สุพัตรา  ค าแหง 13.00 – 13.20 น. 
 

036M-O 2 ความคาดหวังต่อคุณภาพการให้บริการของโรงแรมระดับสามดาวในเขต
ภาคตะวันออก 

ดร.ณธษา  เถื่อนฤาชัย 13.21 – 13.40 น. 

057M-O 3 ความพร้อมด้านการตลาดและกลยุทธ์ของโรงพยาบาลเอกชนไทยในการ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

นุชนาถ  จันทราวุฒิกร 13.41 – 14.00 น. 

096M-O 4 แนวทางการพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุชาวดี ต าบลปริก 
อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 

คณิดา  ไกรสันติ 14.01 – 14.20 น. 

087M-O 5 การรับรู้และทัศนคติที่ประชาชนมีต่อกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

วัชถนันท์  ปลื้มใจ 14.21 – 14.40 น. 

024M-O 6 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ระลึกด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิศราพร  ใจกระจ่าง 14.41 – 15.00 น. 

110M-O 7 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการฝึกอบรมของผู้บริหาร PTTGC หลักสูตรผู้น า
โดยวิถีลูกเสือ 

ดร.ณธษา  เถื่อนฤาชัย 15.01 – 15.20 น. 

149M-O 8 รูปแบบการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมในพ้ืนที่เขตอนุรักษ์
พันธุ์สัตว์น้ าวัยอ่อน 4 หมู่บ้าน (เขตเล-เสบ้าน) จังหวัดตรัง 

วิสุทธิ์  ทองย้อย 15.21 – 15.40 น. 

 

 

 



ก าหนดการน าเสนอบทความวิจัยห้องสัมมนากลุ่มย่อย 
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 7 

 
กลุ่ม 8 การบริหารและการจัดการ (ห้อง 10-414)     ประธานห้อง :  ดร.สุธี  แซ่โง้ว 

รองประธาน :  ดร.ปกรณ์  ลิ้มโยธิน 
เลขานุการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐานันท์  ตั้งรุจิกุล 

 
 ล าดับที่ ชื่อบทความ ผู้น าเสนอ เวลา 

099M-O 1 ปรากฏการณ์ความส าเร็จของการบริหารเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน: กรณีศึกษาชุมชนบ้านโคกพะยอม อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 

ดร.ดนุวัศ  สุวรรณวงศ์ 13.00 – 13.20 น. 

004M-O 2 ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ
ของไทย 

พจนัณก์  ชัยเกษตรถาวร 13.21 – 13.40 น. 

040M-O 3 แนวทางการป้องกันความล่าช้าในการจัดเรียงสินค้าเน่าเสียง่าย 
กรณีศึกษา สายการบินเอมิเรตส์ สกายคาร์โก้ 

วรรษมนต์  สันติศิร ิ 13.41 – 14.00 น. 

011M-O 4 ความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณและทักษะทางวิชาชีพกับประสิทธิภาพ
การท างานของนักบัญชีในส านักงานบัญชี จังหวัดนครราชสีมา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  มีมาก 14.01 – 14.20 น. 

041M-O 5 คุณสมบัติของแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาอาชีวะเอกชน
เพ่ือตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเขตพ้ืนที่ภาคใต้ 
ประเทศไทย 

พกานต์  ตันติกรพรรณ 14.21 – 14.40 น. 

059M-O 6 การสื่อสารแบรนด์บุคคลที่ปรากฏในสื่อมิวสิควิดีโอของศิลปินสไตล์ใต้ค่าย
อาร์สยาม 

เสริมศักดิ์  ขุนพล 14.41 – 15.00 น. 

094M-O 7 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการของบุคลากรโรงพยาบาลในการเรียนรู้
การบริหารการเงินของโรงพยาบาลผ่านเกมธุรกิจ 

วิชญโรจน ์ จันทนา 15.01 – 15.20 น. 

097M-O 8 ปัจจัยผลักดันเศรษฐกิจการเมืองชุมชนที่ส่งผลต่อการจัดสรรก าไรส่วนเกิน
เพ่ือพัฒนาชุมชนในจังหวัดสงขลา : กรณีศึกษากลุ่มเศรษฐกิจชุมชน 

หมัดเฟาซี  รูบามา 15.21 – 15.40 น. 

 
 
 
 



ก าหนดการน าเสนอบทความวิจัยห้องสัมมนากลุ่มย่อย 
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 7 

 
กลุ่ม 9 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้อง 10-406)      ประธานห้อง :  รองศาสตราจารย ์ดร.เกริกชัย ทองหนู 

รองประธาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณยนุช รุธิรโก 
เลขานุการ :  อาจารย์ธิดาภัทร  อนุชาญ 

 

 ล าดับที่ ชื่อบทความ ผู้น าเสนอ เวลา 
025I-O 1 การบริหารและจัดการขยะโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ กรณีศึกษา 

จังหวัดสมุทรปราการ 
ดร.นิติ  เอี่ยมชื่น 13.00 – 13.20 น. 

055I-O 2 การศึกษาความต้องการโปรแกรมการฝึกเทคนิคมาตรฐานของกีฬาเทนนิส 
โดยการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว 

ทรงวุฒิ  กิตติไพโรจน์เจริญ 13.21 – 13.40 น. 

065I-O 3 การศึกษาความต้องการในการใช้แอปพลิเคชันเพื่อช่วยการฟ้ืนฟูจิตใจของ
ตนเอง จากการผิดหวังจากความรัก 

สาหร่าย  เพชรอักษร 13.41 – 14.00 น. 

067I-O 4 ระบบยืม-คืนหนังสือโครงงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณธัชสร  จุติสงขลา 14.01 – 14.20 น. 
 

076I-O 5 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นในระบบงานตรวจสุขภาพ จิตรพงษ์  เจริญจิตร 14.21 – 14.40 น. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการน าเสนอบทความวิจัยห้องสัมมนากลุ่มย่อย 
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 7 

 
กลุ่ม 10 นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ (ห้อง 10-311)     ประธานห้อง :  อาจารย์ ดร.นิวัตน์  สวัสดิ์แก้ว 

รองประธาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูฆอรี  ยีหมะ 
เลขานุการ :  นางสาวพิทยาภรณ์  พัฒโน 

 

 ล าดับที่ ชื่อบทความ ผู้น าเสนอ เวลา 
007L-O 1 บททดลองศึกษา การจัดการภาครัฐแนวใหม่ อธิบายผ่านแนวคิดของ Frederickson และ 

Smith จากหนังสือ The Public Administration Theory Primer 
นุกูล  ชิ้นฟัก 13.00 – 13.20 น. 

037L-O 2 อิทธิพลปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพเศรษฐกิจและสภาพสังคมที่มีต่ออัตราอาชญากรรม
ประเภทคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ในประเทศไทย พ.ศ.2557 

ดร.อิสระ  ทองสามสี 13.21 – 13.40 น. 

043L-O 3 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของโครงการอ าเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่  
“บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 

ดร.วรลักษณ์  ลลิตศศิวิมล 13.41 – 14.00 น. 

080L-O 4 ความรับผิดทางละเมิดของแพทย์ผู้ให้บริการสาธารณสุขและศัลยกรรมตกแต่ง 
เพ่ือความงาม: ศึกษากรณีการลดข้อพิพาทในการฟ้องร้องคดีต่อศาล 

ณฐกานต์  ตรีทอง 14.01 – 14.20 น. 

085L-O 5 ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการด าเนินคดีผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 

นันท์นภัส  ศิริชัชวาลวงศ์ 14.21 – 14.40 น. 

098L-O 6 การศึกษาพฤติกรรมการกระท าความผิด กรณีศึกษาเด็กและเยาวชนที่มารายงานตัวต่อศาล
เยาวชนและครอบครัว จังหวัดสงขลา 

นพวัลภ์  คงคาลิหมีน 14.41 – 15.00 น. 

114L-O 7 การเมือง, กฎหมาย และการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ (ชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 44 กมลวรรณ  ชื่นชูใจ 15.01 – 15.20 น. 
 

138L-O 8 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา เขตหนองแขม และเขต
ลาดกระบัง ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

นุกูล  ชิ้นฟัก 15.21 – 15.40 น. 

 
 
 



ก าหนดการน าเสนอบทความวิจัยห้องสัมมนากลุ่มย่อย 
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 7 

 
กลุ่ม 11 Social Science (ห้อง 10-401)      ประธานห้อง :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วิทูสุรพจน์ 

รองประธาน :  ดร.กนกวรรณ วัตกินส์ 
เลขานุการ :  อาจารย์นุษณา  ณ พายัพ 

 
 

 ล าดับที่ ชื่อบทความ ผู้น าเสนอ เวลา 
031S-O 1 Healthy Eating Habits Reminder Mobile Application Romiza  Md Nor 13.00 – 13.20 น. 

 
072S-O 2 The Factors Affecting to the Learning Management System in 

the Instructional Management of the Teacher Profession 
Students in Computer Education 

Patompong  Yoojumnong 13.21 – 13.40 น. 

074S-O 3 The study on Game Design for Deaf Children’s Habit on Game 
Playing 

Nuttapun  Nakpong 13.41 – 14.00 น. 

111S-O 4 The Study of Relationship between Simulations based 
Training in New Hired Nurses Relevance to Critical Thinking 

Sununtha  Sawanpanyalert 14.01 – 14.20 น. 

122S-O 5 Training of Foreign Teachers to Qualify them to Apply for 
Teacher’s License to Teach in Thai Schools 

Associate professor Dr. Poonsap  Naknaka 14.21 – 14.40 น. 

142S-O 6 The Utilization of the Knowledge from the ex-Communist 
Party of Thailand in Community Development: The Case of 
Community Leaders in Phonthong Subdistrict Administrative 
Organization, Senangkhanikhom District, Amnat Charoen 
Province, Thailand 

Dr. Paphatsaun  Thianpanya 14.41 – 15.00 น. 

 

 

 



ก าหนดการน าเสนอบทความวิจัยห้องสัมมนากลุ่มย่อย 
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 7 

 
กลุ่ม 12 Social Science (ห้อง 10-402)   ประธานห้อง :  Associate Professor Dr. Nik Ramli Bin Nik Abdul Rashid 

          รองประธาน :  ดร.พัชร ีเชบ-บึนเนอร์ 
          เลขานุการ :  อาจารย์พัชราวดี  พรหมดวง 
 

 ล าดับที่ ชื่อบทความ ผู้น าเสนอ เวลา 
005S-O 1 Effects of Job Environments and Knowledge Competency of 

Accountants on Quality of Financial Reports of the SMEs 
Business in Nakhon Ratchasima Province 

Ratikorn  Boonsawart 13.00 – 13.20 น. 

062S-O 2 Guidelines for Sustainable Community Based Ecotourism 
Management: A Case Study of Bo Jed Look, La-ngu, Satun 
Province 
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