
 
 

จุดรับเกียรติบัตร ภาคนิทรรศการ (โปสเตอร์) 
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 7 

 
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ห้อง 10-312) 

 
 ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัย ชื่อผู้น าเสนอ 

033H-P 1 การสื่อสารของกลุ่มแฟนคลับหมอล าเรื่องต่อกลอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ สันดุสิทธิ์  บริวงษ์ตระกูล 
045H-P 2 การมีส่วนร่วมของชุมชนในเวทีประชาคมของชุมชนโรงเรียนชาตรี อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สายสุดา  สุขแสง 
061H-P 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างสุนัขและผู้เลี้ยง ภารดี  พิพัฒน์กาญจน์ 
084H-P 4 โนราโรงครูในกระแสการเปลี่ยนแปลง: กรณีศึกษาโนราโรงครูคณะ ประสงค์ ก าพลศิลป์ ณัฐพร  โกศัยกานนท์ 
093H-P 5 พฤติกรรมการรับข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อังศณา  ณ สงขลา 
127H-P 6 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัย

ทักษิณ 
วีนัส  ศรีศักดา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จุดรับเกียรติบัตร ภาคนิทรรศการ (โปสเตอร์) 
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 7 

 
กลุ่มการศึกษา (ห้อง 10-403) 

 
 ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัย ชื่อผู้น าเสนอ 

002E-P 1 การพัฒนาทักษะการจดจ าโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 
โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย โดยใช้ Mind Mapping 

จักราวุธ  ลอยประเสริฐ 
 

054E-P 2 การศึกษาพฤติกรรมการเข้าเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการคิดและการตัดสินใจของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ตรัง 

ทัศนาวลัย  ตันติเอกรัตน์ 

066E-P 3 การเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักศึกษาที่มีต่อวิชาการจัดการการผลิตและการด าเนินการ โดยจับคู่
เพ่ือนช่วยเรียน 

อินทิรา  ไพรัตน์ 

070E-P 4 การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 

เบญจวรรณ  ขุนฤทธิ์ 

071E-P 5 การศึกษาสาเหตุการไม่ส่งการบ้านตามก าหนดในวิชาจิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาตน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ตรัง 

วิภาพรรณ  เจริญกุล 
 

075E-P 6 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องโรคและการป้องกันโรค วิชาสุขศึกษาส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

กฤติยา  ยงประเดิม 

077E-P 7 การประเมินโครงการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริการชุมชนของสถาบันการพล
ศึกษา วิทยาเขตกระบี่ 

สุลาวัลย์  แซ่ด่าน 

089E-P 8 การศึกษาความยืดหยุ่นและทนทานของจิตใจโดยใช้ทักษะการเรียนรู้ตามสภาพจริงของนักศึกษา 
กรณีศึกษา วิชาฝึกงานนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคนิคเภสัชกรรม วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น 

กาญจนา  จัตุพันธ์ 

 
 
 
 
 
 



จุดรับเกียรติบัตร ภาคนิทรรศการ (โปสเตอร์) 
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 7 

 
กลุ่มการศึกษา (ห้อง 10-404) 

 
 ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัย ชื่อผู้น าเสนอ 

092E-P 9 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของทักษะการวิจัยของครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 

พิชาวดี  เหมศิริ 

119E-P 10 การประเมินหลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดสงขลา 

ประพันธ์  ประทีปเกาะ 

128E-P 11 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ผลกระทบและจริยธรรมความรับผิดชอบในการใช้
คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศและงานอาชีพใน รายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 

กัลยา  เก็มเบ็ญหมาด 

135E-P 12 ปัจจัยในการให้บุตรหลานศึกษาต่อในสถาบันอาชีวศึกษาของผู้ปกครองในพ้ืนที่เฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนใต้ 

ปัญจา  ชูช่วย 

139E-P 13 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน เรื่องการรับหุ้นส่วนใหม่ ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบร่วมมือ รูปแบบการสอน LT 

โสภา  เพ็ชรสังข ์

140E-P 14 ศึกษาผลการเรียนรู้เรื่องโครงสร้างอะตอมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ 2 โดยใช้เทคนิค 
4MAT 

วรารัตน์  อินทวงค์ 

146E-P 15 การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงในการออกกลางคันของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ดร.นิวัตน์  สวสัดิ์แก้ว 
 
 

 
 
 
 
 
 



จุดรับเกียรติบัตร ภาคนิทรรศการ (โปสเตอร์) 
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 7 

 
กลุ่มธุรกิจและการท่องเทีย่ว (ห้องกัปตัน) 

 
 ล าดับ

ที ่
ชื่อบทความวิจัย ชื่อผู้น าเสนอ 

009B-P 1 พฤติกรรมผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์หนังปลากะพงขาวทอดกรอบ จังหวัดสงขลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวฒัน์  จันทร์กิ่งทอง 
012B-P 2 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยในอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวฒัน์  จันทร์กิ่งทอง 
015B-P 3 พฤติกรรมและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง  

อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
สิงหนาท  เอียดจุ้ย 

016B-P 4 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่ออุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า จังหวัดพัทลุง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวฒัน์  จันทร์กิ่งทอง 
052B-P 5 ปัจจัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพมัคคุเทศก์: กรณีศึกษา นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง 
ตรัง 

ธนะวิทย์  เพียรดี 

148B-P 6 การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดของที่พักแรมที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม กรณีศึกษา 
โรงแรมขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ธนะวิทย์  เพียรดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จุดรับเกียรติบัตร ภาคนิทรรศการ (โปสเตอร์) 
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 7 

 
กลุ่มการบริหารและการจัดการ (ห้อง 10-407) 

 
 ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัย ชื่อผู้น าเสนอ 

013M-P 1 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การกับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอแก้ว  จันทร์กิ่งทอง 
086M-P 2 ความสัมพันธ์ระหว่างความยุติธรรมในองค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของ

อาจารย์มหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอแก้ว  จันทร์กิ่งทอง 

019M-P 3 ความต้องการในการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นของสถานประกอบการแก่นักศึกษาหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

กันต์ธมน  สุขกระจ่าง 

020M-P 4 การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอน วิชาวางแผนและควบคุมการผลิต หลกัสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

กันต์ธมน  สุขกระจ่าง 

021M-P 5 การศึกษาการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยตามแนวความคิดของพนักงาน: กรณีศึกษา บริษัท 
หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) 

ธนะรัตน์  รัตนกูล 

034M-P 6 ความรู้ และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต บ้าน
ท่าไทร (หมู่ 5 - 9) ต าบลเกาะยอ จังหวัดสงขลา 

กันต์ธมน  สุขกระจ่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จุดรับเกียรติบัตร ภาคนิทรรศการ (โปสเตอร์) 
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 7 

 
กลุ่มการบริหารและการจัดการ (ห้อง 10-14) 

 
 ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัย ชื่อผู้น าเสนอ 

058M-P 7 การสื่อสารสร้างความผูกพันระหว่างผู้บริโภคกับอาหารส าเร็จรูปบรรจุห่อผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริง พันธุ์ทิพย์ภา  หอมสร้อย 
069M-P 8 การเปรียบเทียบการใช้อ านาจของผู้น าตามประเภทธุรกิจภายในจังหวัดสงขลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย  ปราบรัตน์ 
117M-P 9 การประเมินผลโครงการเดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่ นานาชาติ เพื่อสันติภาพ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้ง

ที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทาน “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” 
นุกูล  ชิ้นฟัก 

126M-P 10 ศึกษาศักยภาพการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผ้าทอนาหมื่นศรี จังหวัดตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐานันท์  ตั้งรุจิกุล 
130M-P 11 รูปแบบการสื่อสารภายในองค์กร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สุดาพร  ทองสวัสดิ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จุดรับเกียรติบัตร ภาคนิทรรศการ (โปสเตอร์) 
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 7 

 
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้อง 10-406) 

 
 ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัย ชื่อผู้น าเสนอ 

047I-P 1 The Estimation of Missing Values in Air Quality Data from Nortern Thailand Air 
Quality Monitoring Stations 

Phatarapon  Vorapracha 

050I-P 2 การวิเคราะห์หาพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในอ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

พัชรินทร์  เสริมการดี 

051I-P 3 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการระบุต าแหน่งจุดการเกิดอุบัติเหตุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณยนุช  รุธิรโก 
078I-P 4 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง นัฐพงษ์  พวงแก้ว 
095I-P 5 ผลจากการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เลิร์นนิง อ็อบเจกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง การ

ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนราธิวาส 
ภาวิตา  มะโนภักดิ์ 

103I-P 6 การพัฒนาระบบการจองคิวบนสมาร์ทโฟน กรณีศึกษาการจองคิวร้านสัก ประภัสสร  ศรีเผด็จ 
105I-P 7 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียรายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
สมทรง  กลิ่นหอม 

107I-P 8 การพัฒนาต้นแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับสินค้ากระจูดบ้านทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง จักรกฤษณ์  หมั่นวิชา 
108I-P 9 การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี QR Code ในพิพิธภัณฑ์เมืองหาดใหญ่ จักรกฤษณ์  หมั่นวิชา 
115I-P 10 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในต าบลคลองศก อ าเภอพนม จังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี 
เพ็ญประไพ  ภู่ทอง 

118I-P 11 การพัฒนาต้นแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา : www.okbatik.com ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐานันท์  ตั้งรุจิกุล 
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กลุ่มนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ (ห้อง 10-311) 
 

 ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัย ชื่อผู้น าเสนอ 
028L-P 1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองคลองแห อ าเภอ

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ศิวัช  หนูวุ่น 

081L-P 2 ทัศนคติของผู้น าศาสนาอิสลามต่อสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มูฮัมหมัดซูฟียาน  ซง 
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กลุ่ม Social Science (ห้อง 10-402) 
 

 ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัย ชื่อผู้น าเสนอ 
022S-P 1 Demand Forecasting for Batik Product of Community Enterprise in Songkhla 

province, Thailand. 
Tanarat  Rattnakool 

060S-P 2 Design Challenges for Micro Air Vehicle Zaidi  Md Zain 
147S-P 3 Sociocultural theory: Insight and Appropriateness Dr.Patcharee  Scheb-Buenner 
 


