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384 - 392 

  โดย มาธุรี อุไรรัตน์ และวันชัย ธรรมสัจการ  
Hu-203 เรื่อง การพัฒนาความสามารถด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ผ่านการวิเคราะห์
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มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2564 
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  โดย สุกรี บุญเทพ, หมัดเฟาซี รูบามา และสพุรรณี หมาดยโุส๊ะ  
- กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
Sc-019 เรื่อง การศึกษาเสถียรภาพวงกว้างแบบเชิงเส้นก ากบัจากตัวแบบเชิง

คณิตศาสตร์ของการสวมหน้ากากอนามัยส าหรับควบคุมการแพร่
ระบาดของไข้หวัดใหญ ่

418 - 431 

  โดย อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช  
Sc-029 เรื่อง การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการสร้างช่วงความเชื่อมั่น

ส าหรับสัมประสิทธิ์การถดถอยลอจิสติกในขอ้มูลที่มีมิติสูง  
โดยใช้การประมาณสองขั้นตอนด้วยวิธี Lasso + MLE และ 
วิธี Lasso + Partial Ridge 
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  โดย ณิชากร ไทยวงษ ์และวฐิรา พึ่งพาพงศ์  
Sc-044 เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ร้านขายกาแฟ วิสาหกิจชุมชนบ้านถ้ าสิงห์ จังหวัด
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และเอกรินทร ์วิจิตต์พันธ์ 

 

Sc-047 เรื่อง การระบุเกณฑ์ประเมินส าหรับการเลือกซอฟต์แวร์ 3 มิต ิกรณีศึกษา
ของสถาบันการศึกษาเอกชนแห่งหนึ่ง 

463 - 472 

  โดย ปรัชญา ฟูสิริพงษ์ และชุลีกร นวลสมศรี  
Sc-060 เรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนการให้บรกิารผูป้่วยโรคมะเร็งล าไส้ตรงด้วยวิธี

ต้นทุนฐานกิจกรรมตามเกณฑ์เวลา ของหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร ์

473 - 486 

  โดย อดินันทร์ มาหามะ, เสกสรร สุธรรมานนท์, นิกร ศิริวงศ์ไพศาล 
และภาสุรี แสงศุภวานิช 
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Sc-080 เรื่อง การจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยใชภ้าพถ่ายจากอากาศยานไร้
คนขับ: กรณีศกึษา ต าบลเมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี 

487 - 502 

  โดย อารยา พันธ์สวัสด์ิ, ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ,์  
เสรี วงส์พิเชษฐ, เจษฎา โพธิ์สม, กานดา สายแก้ว  
และปุริมพัฒน ์สุขจ านงค์โตกุล 

 

Sc-081 เรือ่ง เครื่องวัดและขยายสัญญาณแบบล็อกอินอย่างง่าย ส าหรับการใช้ใน
ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับปริญญาตรี 

503 - 516 

  โดย ปรเมศวร์ อ่อนน้อม, จุฑาภรณ์ วรรณภูม,ิ ทวี ฉิมอ้อย,  
มนู เฟื่องฟุ้ง และสายัณห์ ผุดวัฒน์ 

 

Sc-107 เรื่อง เว็บไซต์ขายผลิตภัณฑ์แปรรูป กรณีศึกษา รา้นแม่จันทร์กล้วยอบเนย 517 - 529 
  โดย บุญญฤทธิ์ อินทร์ค าสอน, ปริญญา ราชวงศ ์และไพฑูรย์ งิ้วทั่ง  
Sc-112 เรื่อง อุปกรณ์วัดค่าฝุ่น PM 2.5 แบบเคลื่อนที ่ 530 - 541 
  โดย ธนากร ภิรัญค า, พิมพ์ลภัส มีภู,่ ศุภนดิา พลมาศ  

และกิตติพงษ์ สุวรรณราช 
 

Sc-115 เรื่อง ผลของการเปลี่ยนใจมาปฏิบตัิตามกฎจราจรหลังจากได้รับการรณรงค์
ให้ความรู้ที่มีผลต่อตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์การเกิดอุบัติเหตุจาก
การจราจรทางบก 

542 - 555 

  โดย เจษฎา สุจริตธุระการ  
Sc-121 เรื่อง การพัฒนาสื่อวิดีทัศน์เพ่ือจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดตาก 
556 - 566 

  โดย วันชนะ จูบรรจง, วีรเกียรติ จันทรี, นมดิา ซื่อสัตย์สกลุชัย  
และอภิชัย ซื่อสัตย์สกุลชัย 

 

Sc-122 เรื่อง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร เพื่อการแนะแนว กรณีศึกษา มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

567 - 580 

  โดย รุ่ง หมูล้อม, อัครชัย สรรพค้า, ยศพร เสือสืบนุ่ม  
และอภิชัย ซื่อสัตย์สกุลชัย 

 

Sc-141 เรื่อง การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเสมอืนจริงส าหรับสนับสนุนโสตทัศนูปกรณ์
เพื่อการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมทางการศึกษา 

581 - 592 

  โดย ทรงวุฒิ ใยกะมุข, วรพันธ์ ยวงจันทร,์ พงษ์พันธ์ุ เฟื่องฟุ้ง,  
พงฐฉัตร เนียมทรง และภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล 

 

Sc-163 เรื่อง พฤติกรรมการเผาไหม้ร่วมของเช้ือเพลิงไฮโดรชาร์และถ่านหิน
คุณภาพต่ าโดยการศึกษาการวิเคราะห์การสูญเสียน้ าหนักเมื่อได้รับ
ความร้อนและจลนพลศาสตร ์

593 - 606 

  โดย พัชราภรณ์ อัตโสภณวัฒนา, ตุลาการ เกตุวงษ์  
และชินธันย์ อารีประเสริฐ 
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Sc-165 เรื่อง ตัวแบบพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย 607 - 622 
  โดย กนกกาญจน์ ศรีสุรินทร์, ศรันย์ ตันวัฒนะพงษ,์  

ธนาศักดิ์ ข่ายกระโทก และอัจฉรา ชินนิยมพาณิชย์ 
 

Sc-194 เรื่อง ผลของอัตราการสวมหน้ากากอนามัยต่อตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของ
โรคไข้หวัดใหญ่ กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต 

623 - 636 

  โดย พิชชานันท์ กินรี, อนุรักษ์ วีระประเสริฐสกุล,  
เจษฎา สุจริตธุรการ และอนุวตัร จิรวัฒนพาณิช 

 

Sc-197 เรื่อง การศึกษาอัตราการฉีดวัคซีนในตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ส าหรับการ
ป้องกันโรคอีสุกอีใส กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต 

637 - 651 

  โดย ภาวิณี ศรีเรือง, กันตภน ชัยเสนา และอนุวัตร จิรวัฒนพาณิช   
Sc-199 เรื่อง การศึกษาตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการให้ความรู้ส าหรับการ

ป้องกันโรคตาแดง กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต 
652 - 667 

  โดย ธันย์ชนก รามจันทร์ และอนุวัตร จิรวัฒนพาณิช  
Sc-201 เรื่อง การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันที่ท าการก านันต าบลปลักแรด 668 - 683 
  โดย พีระพัฒน์ แก้วเพชร, ภาณุพงศ์ จันดาหาร, ภาวินี อินทร์ทอง

และธนพงศ์ นิตยะประภา 
 

Sc-218 เรื่อง การศึกษาองค์ประกอบธาตุในตัวอย่างดินด้วยกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ร่วมกับเทคนิค Energy Dispersive X-ray 
Spectroscropy เพื่อประยุกต์ใช้ในทางนิติวิทยาศาสตร์ 

684 - 693 

  โดย กาญจนาพร สินช่วยปราบ, ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง,  
ศุภชัย ศุภลักษณ์นาร,ี อรทัย เขียวพุ่ม และปิยาภา จันทร์มล 

 

Sc-235 เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบการประมาณค่าจากตัวแบบการถดถอย 
ส าหรับข้อมูลที่มีการแจกแจงแบบล็อกนอร์มอล ทีถู่กตัดปลายทาง
ขวาแบบสุ่มที่มีการแจกแจงแบบเบตา 

694 - 709 

  โดย ธัญพิชชา ยอดแก้ว และอนุภาพ สมบูรณ์สวัสดี 
 

 

- กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
Hel-082 เรื่อง ผลของสารเคลอืบพ้ืนผิว 3 ชนิดต่อการรั่วซึมระดับจุลภาคของวัสดุ 

กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต ์
710 - 723 

  โดย มนต์ชนก จงบุญเจือ, ขวัญชนก อยู่เจรญิ และศิริจันทร์ เจียรพุฒ ิ  
Hel-085 เรื่อง ผลของโปรแกรมสอนแปรงฟนัด้วยวิธีมอดิฟายด์เเบสแบบแห้งของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6 โรงเรียนบ้านโคกยาง อ าเภอกันตัง 
จงัหวัดตรัง 

724 - 735 

  โดย ปิ่นอนงค์ ศรีสุวรรณ, ภทัราภรณ์ เต็งโรจน์นภาพร  
และอโศก คชตุ้ง 
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Hel-089 เรื่อง ผลของการใชส้ารกระตุ้นการเกิดปฏิกิริยาบ่มตัวสองแบบร่วมกับ 
ยูนิเวอร์แซลแอดฮีซีฟต่อค่าความแข็งแรงพันธะกดออกของวัสดุ 
ก่อแกนฟันชนิดบ่มตัวสองแบบกับเดือยฟันไฟเบอร์ 

736 - 751 

  โดย ปรางทิพย์ สุขศรีจักรวาฬ และวิบุลย์ ไพศาลกอบฤทธิ์  
Hel-095 เรื่อง โฟมนิกเกิลเคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์เพื่อย่อยสลายสีย้อมอินทรีย์

และก าจัดแบคทีเรียในอากาศ 
752 - 761 

  โดย ณัฐชา เจริญใหญ่, นันทกาญจน์ มุรศิต และสมพงศ์ โอทอง  
Hel-110 เรื่อง การพัฒนาระบบการสื่อสารแบบ Real time ส าหรับระบบบริการ

การแพทย์ฉุกเฉินในผู้สูงอายุเขตอ าเภอวารินช าราบ  
จังหวัดอุบลราชธานี 

762 - 774 

  โดย ปวีณา ลิมปิทีปราการ, พัจนภา ธาน,ี ปณิย ขีนทัพไทย 
และปัณฑิตา สุขุมาลย ์

 

Hel-114 เรื่อง ความรู้ และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนใน
หมู่บ้านบ่อดินสอพอง ต าบลสร่างโศก อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 

775 - 790 

  โดย สุจิตรา สคุนธมัต, ณัฐวดี จันค า, ภัทรวริน สามารถ  
และสุกัญญา แซ่หลิม 

 

Hel-116 เรื่อง ผลของกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนโดยใช้หลัก 5R 
ของประชาชน ต าบลกลางเวียง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

791 - 804 

  โดย ณิชรัตน์ ป้องแก้ว, สามารถ ใจเตี้ย และสิวลี รัตนปัญญา  
Hel-124 เรื่อง การศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็นเอเพื่อแยกความแตกต่างของกุ่มบก 

และกุ่มน้ า 
805 - 812 

  โดย พุทธิดา เทพนรรัตน์, พินภัทร ไตรภทัร, ณัฐชยา เซี่ยงฉิน,  
พรนภา เจริญกิจ, สุชาดา สุขหร่อง และประวิทย์ อัครเสรีนนท์ 

 

Hel-129 เรื่อง ความเข้ากันได้ทางชีวภาพระหว่างเมทาคริเลตไฮยาลูโรนิกแอซิด
ไฮโดรเจลชนิดก่อตัวด้วยแสงกับเซลล์ไลน์ไฟโบรบลาสต์แอล 929 

813 - 827 

  โดย ธนกันต์ จิวะเจริญ, จิตติมา ลัคนากุล, นิรดา ธเนศวร  
และสรสัณห์ รงัสิยานนท์ 

 

Hel-139 เรื่อง การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของจันทน์เทศและจันทนข์าว 
ด้วยเทคนิคแกส๊โครมาโทกราฟ-ีแมสสเปกโตรเมทร ี

828 - 835 

  โดย กนกอร วัฒนพรชัย, รัตนา ผดุงรักษ์วิทยา,  
ประวิทย์ อัครเสรีรนนท์ และขจี ปิลกศิร ิ

 

Hel-164 เรื่อง ผลของสารห้ามเลือดที่มีอะลมูิเนียมคลอไรด์ต่อปฏิกิริยาพอลิเมอร์ 
ไรเซชันของวัสดุพิมพ์ปากอีลาสโตเมอร ์

836 - 847 

  โดย ณัฐธิดา โชควัฒนพรชัย และศิริจันทร์ เจียรพุฒ ิ  
Hel-172 เรื่อง ผลของน้ ายาบ้วนปากโพรไบโอติกที่มีส่วนผสมของกัญชาต่อการลด

สารสื่ออักเสบทูเมอร์เน็คโครติกแฟคเตอร์อัลฟ่า 
848 - 861 

  โดย ณัฐพล นสิภา, มาลัย ทวีโชติภัทร ์และสรสัณห ์รังสยิานนท์  
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Hel-188 เรื่อง แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ าแม่พร้าว บ้านง้ิว
เฒ่าต าบลแม่สาบ  อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ่

862 - 876 

  โดย กฤช เขตอนันต,์ สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร และจรวยพร ซาวขัด  
Hel-205 เรื่อง การพัฒนารูปแบบความร่วมมือของบุคลากรทางการแพทย์ ในการลด

ความผิดพลาดจากการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยใน: กรณีศึกษา
โรงพยาบาลสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 

877 - 891 

  โดย ฮารีปีน มิสลิมิน และพงค์เทพ สุธีรวุฒ ิ  
Hel-212 เรื่อง การวิเคราะห์ระบบไม้ค้ ายันเพ่ือเลือกใช้และเป็นแนวทางในการ

ออกแบบไม้ค้ ายันที่เหมาะสมกับไม้ขุดล้อมขนาดต่าง ๆ 
892 - 906 

  โดย นภัสสรา ลัฐิกาพงศ ์และดร.อรวลี อมรลีตระกุล  
Hel-215 เรื่อง การก าหนดขอบเขตเชิงเนื้อหาและตัวช้ีวัดในการประเมินผลกระทบ

ทางสุขภาพ กรณีการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่พหุวัฒนธรรม 
907 - 919 

  โดย ซัลซาบีล สะแม และเพญ็ สุขมาก  
Hel-221 เรื่อง ปัจจัยท านายพฤติกรรมในการป้องกันโรคโคโรนาไวรัส 2019  

(โควิด-19) ในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
920 - 932 

  โดย อินทิตา อ่อนลา, อัจฉริยาพร ชุมสงฆ,์ อินทหวา ค าโยธา,  
อริศรา ปลื้มใจ, อามิส โสภารตัน,์ อาริญา ชัยทอง,  
อาริยา เสียงเพราะ, อารีรัตน์ ประจงจิตร, เอกรินทร์ พรมสุวรรณ  
และเรืองฤทธ์ิ โทรพันธ ์

 

Hel-223 เรื่อง การผลิตตุ๊กตาดินเผาจากกากตะกอนน้ าประปา 933 - 944 
  โดย เกียรติกุล แกล้วกล้า, เบญจมาศ นลิศิร,ิ พัชรัตน์ โคตรโสภา, 

เพ็ญนภา ค ามัจฉา, รจฤดี โชติกาวินทร,์ ธรรมวัฒน์ อุปวงษาพัฒน์ 
และประยุกต์ เดชสุทธิกร 

 

Hel-227 เรื่อง นวัตกรรม เรื่อง Development of an online patient visit 
request system in a hospital (ระบบการจองเข้าเย่ียมผู้ป่วย
ออนไลน์) 

945 - 959 

  โดย ณัฐวดี เสตพันธ,์ ดาริกา วงศ์พิทักษ์, ทกัษพร หลุมทอง,  
ธนัยพร ผาเหลา, ธัญลักษณ์ ศรีรักษา, ธันยพร สมศรี,  
นนทิยา ลุนาบตุร, นภสร พรมทา, นริศรา นิธิทรัพย์,  
นันทวรรณ วงษ์ศิลป์, อนุศร การะเกษ และทัตภณ พละไชย 

 

Hel-233 เรื่อง เสื้อกั๊กพักไหล ่ 960 - 970 
  โดย มณฑาทิพย์ ยศโยค, เฟื่องลดา ศรีชัย, ภัทรวดี สุขศิริ,  

เพ็ชรรัตน์ ลือเดช, เพชรลัดดา รอดรัตน,์ มณฑกานต์ ขุนพรม,  
มาริสา กาญจนสุวรรณ,์ เยาวเรศ เจริญวงศ,์ รัชดา บุญภักดี  
และจงลักษณ ์ทวีแก้ว 
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- กลุ่มสังคมศาสตร ์  
So-011 เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลตอ่การตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับท้องถิ่น  

ในอ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 
971 - 987 

  โดย ธนวัฒน์ รัศมี และวิไลลกัษณ์ เรืองสม  
So-027 เรื่อง การปรับตัวของการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

จังหวัดชุมพร ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 
988 - 1004 

  โดย สุกัญญา มิตรเมฆ และเทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์  
So-030 เรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมการเดินทางทางอากาศของผู้โดยสารสายการ

บินไทยแอร์เอเชียต่อความรับผิดชอบทางสังคมด้านวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
1005 - 1020 

  โดย ณัทมนภรณ์ หัสภาค, พมิพ์ชนก ยศพล, อาทิตยา โพธิวงษ์,  
ทิพย์นภา พลอยประเสริฐ, นาเดีย จาร,ู พีรวัฒน์ ทัศนะ,  
ชลธร จันทะโสต และเนตร์ศิร ิเรืองอริยภักด์ิ 

 

So-037 เรื่อง ปัญหา อุปสรรค และผลการด าเนินโครงการบริการสร้างเสริมสุขภาพ 
กรณีศึกษาโครงการคัดกรองความเส่ียง และปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
เพื่อลดการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้น าศาสนาอิสลาม และ
ประชาชนเขตรอบมัสยิดในเขต 12 สงขลา 

1021 - 1034 

  โดย วรลักษณ ์ลลิตศศิวิมล, นุกูล ชิ้นฟัก, อดิศักด์ิ หวานใจ,  
เทพกร พิทยานันท์, ขนิษฐา สวนแสน, ธนา มณีพฤกษ์  
และวารุณี ธรรมเจริญศักดิ ์

 

So-038 เรื่อง การติดตามการด าเนินโครงการบริการสร้างเสริมสุขภาพ ด้วยวิธีการ
ถอดบทเรียน กรณีศึกษาโครงการบริการอนามัยเจริญพันธุ์  
เพื่อส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ ลดความเสี่ยงการเสียชีวิต 
ของแม่ ในเขต 12 สงขลา 

1035 - 1046 

  โดย นุกูล ชิ้นฟัก, วรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล, นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว,  
ขนิษฐา สวนแสน, อดิศกัดิ์ หวานใจ, สุนิตดา ชูสวัสดิ,์  
เริงฤทัย หลีเสน็ และสามารถ วราดิศรัย 

 

So-052 เรื่อง การส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าชุมชนโดยการมี
ส่วนร่วมกับประชาชนในต าบลโยธะกา อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

1047 - 1050 

  โดย ภัทรพร คนุาพงษ์กิติ, เทวิกา เบ็ญจวรรณ  
และปรัชญา วาทะสิทธิ ์

 

So-066 เรื่อง หรือเราจะช่างมันกับคนช่างแม่ง?: จากความถอยหลังเข้าคลองถึง
ญาณวิทยาที่ต้องการ 

1051 - 1068 

  โดย ฮากิม สุดินปรีดา 
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So-071 เรื่อง ปัญหาการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายเพ่ือควบคุมการเล่นพนัน
ออนไลน์หรือการพนันบนอินเตอร์เน็ต ในเขตพ้ืนที่เทศบาล 
นครหาดใหญ ่

1069 - 1091 

  โดย วรา บุญพันธ,์ ฐิติรัตน์ สตุราม และจิตกรี บุญโชต ิ  
So-166 เรื่อง การศึกษาศักยภาพการพัฒนาที่ดินสิทธิการเช่าศูนย์คมนาคม

พหลโยธิน 
1092 - 1109 

  โดย วีรวิชญ์ เมษะเลิศสิทธ์ิ และณัฐวุฒ ิปรยีวนิตย์  
So-232 เรื่อง มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการค้นในที่รโหฐานกรณีฉุกเฉิน 

อย่างยิ่ง ศึกษากรณีการค้นหาตัวผู้ขับขี่ยานพาหนะในขณะเมาสุรา
หรือของมึนเมาอย่างอ่ืนในคดีอุบัติเหตุ 

1110 - 1129 

  โดย ธีรชญาน์ ศิริชัชวาลวงศ์, จิระพงค์ แก้วบัว  
และพัตรธีรา สุวรรณวงศ์ 

 

So-237 เรือ่ง ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายการยุติการต้ังครรภ์โดยชอบด้วย
กฎหมายศึกษาตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที ่28) พ.ศ. 2564 มาตรา 305 

1130 - 1140 

  โดย เชิดพงศ์ จินดาสุวรรณ์ และสามารถ วราดิศัย  
So-108 เรื่อง การส ารวจความพึงพอใจในการบริหารจดัการองค์กรกรณีศึกษา

อ าเภอกาบัง จังหวัดยะลา 
1141 - 1154 

  โดย เวทพิสิฐ รัตนส าเนียง, อาทินัดดา จันทรภรณ์, กนิษฐา สมคัรกิจ, 
จารุณี เอกกุล, วริศา บัวทอง และวัชระ ขาวสังข ์

 

So-086 เรื่อง สารให้ก าลังใจของวง BTS (ฉบับแปลภาษาอังกฤษ):  
ภาพพจน์และจินตภาพ 

1155 - 1169 

  โดย สุไรดา ละใบจิ, ไซนับ อินตันยะฟาร, นุสรีน อีบูหะมะ,  
มาลีฮะ มะดือเร๊ะ, รูซีดา เจ๊ะแม และวันทน ีแสงคล้ายเจรญิ 

 

So-120 เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของชุมชนบ้านคลองเปลเพื่อยกระดับขับเคลื่อน
ภายใต้วิถีชีวิตใหม่ในจังหวัดสงขลา 

1170 - 1180 

  โดย ประสิทธิ์ รักนุ้ย, วนิดา เหมือนจันทร,์ สมบูรณ์ บุญฤทธิ์  
และไพรัตน์ ฉมิหาด 

 

So-156 เรื่อง “ปลาร้า ปลาแดก” การนิยามความหมายและการผลิตซ้ าอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมผ่านอาหารของชาวอีสานในพื้นที่ชายแดนใต้ 

1181 - 1196 

  โดย เก็ตถวา บุญปราการ, เจตน์สฤษฎ์ิ สังขพันธ์, อภิรักษ์ จันทวงศ์, 
ธรรมนูญ บญุปราการ, อรัญญา ทิพย์อักษร, อุทร ทิพย์อักษร,  
นันทรัฐ สุริโย และนันทิยารัตน์ สุริโย 

 

So-167 เรื่อง ประสิทธิผลการน าหลักธรรมาภิบาลที่ดีมาใช้ในการบริหารและการ
บริหารงานบุคคล: กรณีศึกษาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง อ าเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา 

1197 - 1209 

  โดย อนิวัช แก้วจ านงค์ และฐิรดา กาลสงค์  
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So-170 เรื่อง ผลกระทบของอินเตอร์เฟซของเกมต่อประสบการณ์ความเพลิดเพลิน 
กรณีศึกษา เกม RoV 

1210 - 1219 

  โดย นฤนาท เสาะการ และต าหนัก มะโหฐาน  
So-195 เรื่อง ความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนปลาย โรงเรียนสามัคคีอสิลามวิทยา จังหวัดสตูล 
1220 - 1236 

  โดย หมัดเฟาซ ีรูบามา, จิตกร ีบญุโชต,ิ นพวัลภ ์มงคงศรี, คารม บัวผัน
และไกรษร วงศ์พรัด  

 

So-220 เรื่อง การจัดการความขัดแย้งจากการด าเนินโครงการตามแนวนโยบายของ
รัฐ (Conflict Mapping Phase 2) ในพื้นที่จังหวัดชุมพร 

1237 - 1250 

  โดย เฉลิมศักดิ ์บุญน า และสุนิสา เชาวน์เมธากิจ  
So-093 เรื่อง การศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเศรษฐกิจของเมือง  

จากการเปลี่ยนแปลงระบบขนส่งมวลชนตามนโยบายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เมืองขอนแก่น 

1251 - 1265 

  โดย ธนารัตน์ มงคลมะไฟ และณัฐวุฒิ ปรียวนิตย์  
So-058 เรื่อง การศึกษารูปแบบการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและโครงสร้าง 

ทางเศรษฐกิจและสังคมของย่านที่มีการพัฒนาเชิงพาณิชยกรรม 
ขนาดใหญ่ ตามแนวถนนกาญจนวนิช อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

1266 - 1281 

  โดย พิชญธิดา วัตตธรรม และณัฐวุฒิ ปรียวนิตย ์  
So-130 เรื่อง การบริหารจัดการองค์กร ศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรี 

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศป.ดส.) ศูนย์อ านวยการบริหาร 
จังหวัดชายแดนภาคใต ้

1282 - 1294 

  โดย ซูนีต้า มามุ, มารียะห์ อมุา, รอกีเยาะ สะมะ,  
มารดูวานีห์ บินวาแม, ไลลา ระสอป ุและวชัระ ขาวสังข์ 

 

So-236 เรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนในการถอดนกปรอดหัวโขนหรือ 
นกกรงหัวจุก ออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 กรณีศึกษา อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 

1295 - 1310 

  โดย ธีรชญาน์ ศิริชัชวาลวงศ์  
- กลุ่มการศึกษา  
Ed-010 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร

สถานศึกษากบัการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสงักัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 

1311 - 1326 

  โดย ปิยะณัฐ หมื่นวงศ์ และจรัส อติวิทยาภรณ ์  
Ed-015 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีกับการบริหารงาน

วิชาการของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 

1327 - 1342 

  โดย สุวิทย์ ข าคล้าย และจรสั อติวิทยาภรณ ์  
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Ed-016 เรื่อง การเสริมพลังอ านาจครูของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 

1343 - 1355 

  โดย ปฐมาภรณ์ สานุกูล และเชาวนี แก้วมโน  
Ed-017 เรื่อง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการครู สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษา 
พัทลุง เขต 2 

1356 - 1372 

  โดย รุ่งนภา ละออกอ และตรัยภูมินทร์ ตรตีรีศวร  
Ed-020 เรื่อง ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร ส่งผลต่อประสิทธิผล 

ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

1373 - 1385 

  โดย อารบี ทองศรีนุ่น และจรัส อติวิทยาภรณ ์  
Ed-022 เรื่อง สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา 
1386 - 1399 

  โดย นิรัชชา คงประดิษฐ์ และจุฑารัตน์ คชรัตน ์  
Ed-023 เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ด้วยตนเองเรื่อง กลอนดอกสร้อย

ร าพึงในป่าช้า โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการกับ 
หลักค าสอนของศาสนาพุทธและหลักค าสอนของศาสนาอิสลาม 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดหูแร่ อ าเภอหาดใหญ่  
จังหวัดสงขลา 

1400 - 1417 

  โดย นูรอายูนี เจ๊ะมะ, ชญาน์ทัต เอ่ียวเรืองสุรัติ และสาวิตรี เตโชชะ  
Ed-024 เรื่อง การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา

และครูผู้สอนในโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาภาคใต้ 
1418 - 1433 

  โดย เสาวณี แก้วสามสี และจุฑารัตน์ คชรัตน ์  
Ed-025 เรื่อง ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 
1434 - 1449 

  โดย ปาริฉัตร นวนทอง และตรัยภูมินทร์ ตรีตรีศวร  
Ed-028 เรื่อง การพัฒนาแบบวัดสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ในบริบทความแตกต่าง

ทางสังคมส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด
กรุงเทพมหานคร 

1450 - 1464 

  โดย เทิดพงษ์ คงแก้ว, เมธ ีดสิวัสดิ ์และธนิยา เยาด า  
Ed-031 เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลตอ่การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตร 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
วิทยาเขตชุมพร 

1465 - 1476 

  โดย อนุรักษ์ ปักการะนัง, เจนวิทย์ ดิษขนาน, สันติพร เช้ือไทย, 
ดามพ์ สุขสุวานนท,์ เฉลิมพล ก่อกิจเถกิงกูล, พิชัย ผิวคราม  
และธเนศพล สุดสด 
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Ed-032 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อสมรรถนะหลักของผู้เรียนในพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดสตูล 

1477 - 1493 

  โดย เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์, เก็ตถวา บุญปราการ, จุฑารัตน์ คชรัตน,์ 
สายสุดา สุขแสง, กฤษฎา มงคลศรี, ปิยดา จิงวังสะ และรัชนี ทองเงิน 

 

Ed-033 เรื่อง การศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบ 
เอ็กซ์พลิซิท ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 

1494 - 1504 

  โดย พัณณิภา ขวัญนิมิต, อนวุัตร จิรวัฒนพาณิช  
และอนุรักษ์ ประเสริฐสกุล 

 

Ed-034 เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้ตามกรอบแนวคิดของโพลยาต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย  
จังหวัดภูเก็ต 

1505 - 1515 

  โดย จารุวรรณ บรรณกิจ และอนุวัตร จิรวัฒนพาณิช  
Ed-035 เรื่อง การศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความสามารถ 

ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

1516 - 1529 

  โดย ปิยะฎา สิทธิศักดิ,์ อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช  
และเจษฎา สุจริตธุระการ 

 

Ed-036 เรื่อง การศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความสามารถใน
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์จากการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอน
แบบ IMPROVE ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

1530 - 1544 

  โดย ศุภมาส ทองค า, อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช และกัณตภน ชัยเสนา  
Ed-138 เรือ่ง รูปแบบการเรียนรู้บูรณาการเนื้อหาและภาษา (CLIL) โดยใช้หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน เพื่อส่งเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 
ในโรงเรียนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ จังหวัด
สงขลา 

1545 - 1559 

  โดย ปาริฉัตร ไกรสนาม, สุธาสินี บุญญาพิทกัษ์ และเมธี ดิสวัสดิ ์  
Ed-140 เรื่อง การนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มวังพญาหนองจิก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 
1560 - 1575 

  โดย อานีตา โส๊ะแห และตรยัภูมินทร์ ตรีตรีศวร    
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Ed-040 เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา
ของโพลยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 
จังหวัดภูเก็ต 

1576 - 1587 

  โดย สุดารัตน์ พูลทรัพย์ และอนุวัตร จิรวัฒนพาณิช  
Ed-042 เรื่อง การศึกษาปัญหาและสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการท างานใน

ภาคอุตสาหกรรม กรณีศึกษาสาขาวิชาการผลิตและนวัตกรรมอาหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

1588 - 1601 

  โดย จรรยวรรธน์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ วุฒิจ านงค,์ มาลัยพร วงค์แก้ว, 
สุกฤตา ปรีชาว่อง และขวัญฤทัย รอบญุ 

 

Ed-214 เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงท านองเสนาะ โดยการอ่าน 
บทร้อยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพผ่านสื่อสังคมออนไลน์  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ  
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

1602 - 1616 

  โดย ฤดีรัตน์ ลอองแก้ว, ศิริภา จันทร์เกื้อ, วิมล งามยิ่งยวด  
และจิตรพงษ์ เจริญจิตร 

 

Ed-054 เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรีใน
สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 

1617 - 1627 

  โดย อัญชนา กัลยาเรือน, นิรมล พลแพงขวา และขวัญธดิา หลานเศษฐา  
Ed-055 เรื่อง แนวทางการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู 

ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 1 

1628 - 1643 

  โดย อานัส รุ่งวิทยพันธ์ และเชาวนี แก้วมโน  
Ed-056 เรื่อง การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 
1644 - 1661 

  โดย วริทธิ์สิน ไชยอัษฎาพร และสุดาพร ทองสวัสดิ ์  
Ed-057 เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ ASSURE Model วิชาการ

งานอาชีพ ของครูผู้สอนในจังหวัดเชียงราย 
1662 - 1675 

  โดย รักชนก อินจันทร,์ ชญานิน วังตาล และกฤษณกัณฑ ์ภาโพธิรัตน์  
Ed-059 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากบัการ

ท างานเป็นทีมของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานการศึกษา 
เอกชนจังหวัดสตูล 

1676 - 1690 

  โดย ปิยรัตน์ ณ นคร และสุดาพร ทองสวสัดิ ์  
Ed-062 เรื่อง การใช้สื่อวีดีทัศน์เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง “พืชน่ารู้” 

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 
1691 - 1701 

  โดย ปรียาภรณ์ จงฉิม และสุภาภรณ์ จันปาน  
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Ed-063 เรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 

1702 - 1715 

  โดย พนิดา อินทรเหมือน, เชาวนี แก้วมโน และตรัยภูมินทร์ ตรีตรีศวร  
Ed-064 เรื่อง ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 
1716 - 1731 

  โดย นันทิยา คงเมือง และตรัยภูมินทร์ ตรีตรีศวร  
Ed-065 เรื่อง ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศกึษาที่ส่งผลต่อการเป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพัทลงุ เขต 2 

1732 - 1749 

  โดย สุฑาวรรณ สอนแก้ว, นิรันดร์ จุลทรัพย ์และจรัส อติวิทยาภรณ ์  
Ed-067 เรื่อง การบริหารงานพัสดุของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 
1750 - 1762 

  โดย เพชรรัตน์ เอียดสุย และตรัยภูมินทร์ ตรีตรีศวร  
Ed-069 เรื่อง องค์กรแห่งความสุขของโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 
1763 - 1779 

  โดย วรรณวัฏ ณ พัทลุง และสุดาพร ทองสวัสดิ์  
Ed-073 เรื่อง ปัจจัยการรับรู้ แรงจูงใจทีส่่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนออนไลน์

ของผู้เรียนในจังหวัดสงขลา  
1780 - 1793 

  โดย จุรีลักษณ ์หมีดนุ้ย, อมิตา หมัดส่าและ และโกมลมณี เกตตะพันธ ์  
Ed-084 เรื่อง การศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษา 

ต่อรายวิชารังสีประยุกต์เบื้องต้น: กรณีศึกษาอุบัติการณ์ทางรังสี 
1794 - 1805 

  โดย พณพณ สาวิโรจน,์ ชัชวาล อภัยพลชาญ  
และคณิต พงษพ์ิริยะเดชะ 

 

Ed-088 เรื่อง การศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT เรื่อง พื้นที่ผิวและ
ปริมาตรของปริซึม ส าหรับนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
ห้วยทรายประชาสรรค์ 

1806 - 1816 

  โดย เอมวิกา ผาดศร,ี เรวดี มากศรทรง, อสิราภรณ์ ทองสมนึก  
และปิยวัฒน์ เนียมมาลัย 

 

Ed-091 เรื่อง การศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตรของ
พีระมิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้สื่อการเรียนรู้ 
Geogebra ร่วมกับการจัดการเรยีนรู้ห้องเรียนกลับด้าน 

1817 - 1829 

  โดย ฟิรดาว สะแลแมง และนุชนาถ เต็มด ี  
Ed-094 เรื่อง ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานด้านวิชาการ ของ

โรงเรียนวิทยาพิพัฒน์ อ าเภอมะนัง จังหวัดสตูล 
1830 - 1847 

  โดย สุณี อุปมา, เชาวนี แก้วมโน และประภาศ ปานเจี้ยง  
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Ed-097 เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับผังกราฟฟิกที่มีต่อ
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและการเขียน
สรุปความภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

1848 - 1864 

  โดย คชาภรณ์ เมฆม่วงแก้ว, วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน  
และอมลวรรณ วีระธรรมโม 

 

Ed-098 เรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศกึษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาตรัง เขต 2 

1865 - 1879 

  โดย จิรวรรณ มีภูมิ และเชาวนี แก้วมโน  
Ed-099 เรื่อง การเปรียบเทียบบรรยากาศองค์การในสถานศึกษาตามความคิดเห็น

ของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 1 
1880 - 1891 

  โดย ปัฐมาภรณ์ วิฬาสุวรรณ ์และเชาวนี แก้วมโน  
Ed-100 เรื่อง ความต้องการจ าเป็นในการด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสงขลา สตูล 

1892 - 1903 

  โดย ไกรฤกษ์ วิฬาสุวรรณ ์และสุดาพร ทองสวัสดิ ์  
Ed-101 เรื่อง การบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
1904 - 1919 

  โดย อภิญญา สงนุ้ย และเชาวนี แก้วมโน  
Ed-105 เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค LT ร่วมกับเทคนิคผัง

กราฟิก เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการ
กลุ่มของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

1920 - 1934 

  โดย นิลุบล ศิลปธนู, ชวนพิศ ชุมคง และพัศรเบศวณ์ เวชวิริยะสกุล  
Ed-113 เรื่อง ภาวะผู้น าดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ 
1935 - 1946 

  โดย มูฮ าหมัดรุซลัน ลือบากะลูติง และนิรนัดร์ จุลทรัพย ์  
Ed-118 เรื่อง กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน (CO-5STEPs) ร่วมกับ

เทคนิคผังกราฟิกที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน สาระเศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 

1947 - 1962 

  โดย กฤษณะ โต๊ะด า, กิตติธัช คงชะวัน และวิภาฤดี วิภาวิน  
Ed-131 เรื่อง การพัฒนาทักษะการแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ โดยใช้

บทเรียนออนไลน์ “เรียงถ้อย ร้อยค า ประพันธ์กลอน” ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 

1963 - 1978 

  โดย ปริยารัตน์ วรรณกาญจน ์และรุ่งทิพย์ ปราโมทย์พันธุ ์   
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Ed-133 เรื่อง การจัดการเรยีนรู้โดยใช้เเนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับเทคนิค 
KWLH Plus ที่มีต่อความสามารถในการคดิวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสาระภูมิศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 

1979 - 1993 

  โดย นุชนาฏ จนัทร์ดี, อมลวรรณ วีระธรรมโม และวิทวฒัน ์ขัตติยะมาน  
Ed-134 เรือ่ง การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานร่วมกับเทคนคิ KWLH – 

PLUS ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

1994 - 2006 

  โดย ทัศนีม ดอแว, พัศรเบศวณ์ เวชวิริยะสกุล และชัชวีร์ แก้วมณ ี  
Ed-136 เรื่อง รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซันร่วมกบัสื่อการ

เรียนรู้ท้องถิ่นที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะปฏิบัติ  
เรื่องการร้อยมาลัยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

2007 - 2019 

  โดย เสาวลักษณ์ ผุดแป้น, ชัชวีร์ แก้วมณ ีและพัศเบศวณ์ เวชวิริยะสกลุ  
Ed-137 เรื่อง ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 
2020 - 2037 

  โดย จิรัตญา พรหมสมปาน และตรัยภูมินทร ์ตรีตรีศวร    
Ed-143 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารงาน

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา 
2038 - 2050 

  โดย หะดีดะฮ หมัดศิริ และกรุณา แดงสุวรรณ  
Ed-144 เรื่อง สภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษาสังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 
2051 - 2073 

  โดย ธีธัช เหมือนพรรณราย และรุจิราพรรณ คงช่วย  
Ed-154 เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้รูปแบบ

สืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมเรื่อง กฎหมายกับชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 

2074 - 2084 

  โดย จันทร์จิรา ดินเตบ, สิรีธร ถาวรวงศา  
และวิภาพรรณ วัฒนศักด์ิภูบาล 

 

Ed-155 เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เรื่องอุปสงค์และอุปทานโดยใช้หลักการจัดการเรียนรู้แบบ
โมเดลซิปปา (CIPPA Model) ส าหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 
โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

2085 - 2096 

  โดย งามตา ทุ่งยอ, สิรีธร ถาวรวงศา และพนัชกร พิทธิยะกุล  
Ed-145 เรื่อง การพัฒนาโมเดลเชงิสาเหตุของพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี 6 
2097 - 2111 

  โดย หนึ่งฤดี ศรีสุวรรณ์, เสาวรส ยิ่งวรรณะ และธนิยา เยาด า  
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Ed-146 เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมกิจกรรมทางกายในยามว่างส าหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

2112 - 2128 

  โดย กิตติพัฒน์  เพชรสี่หมื่น, ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม  
และเมธี ดิสวัสดิ ์

 

Ed-147 เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย เรื่องราชาธิราช  
ตอนสมิงพระรามอาสาด้วยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนละงูพิทยาคม อ าเภอละงู 
จังหวัดสตูล 

2129 - 2138 

  โดย เสาวลักษณ์ สลักศร และเจรจา บุญวรรณโณ    
Ed-148 เรือ่ง การศกึษาความผูกพนัต่อองคก์ารของครใูนสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้ 2139 - 2150 
  โดย อนาวิน อาจเส็ม, บุญโรม สุวรรณพาห,ุ พวงสร้อย วรกุล  

และจิระวัฒน์ ตันสกุล 
 

Ed-149 เรื่อง การสร้างแบบฝึกการอ่านออกเสียงภาษาไทยมาตรฐานร่วมกับ 
การสอนภาษาแบบโฟนิกส์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน บ้านส านักเอาะ อ าเภอสะบ้าย้อย 
จังหวัดสงขลา 

2151 - 2168 

  โดย ทิฏฐา สุวรรณกิจ, มาโนช ดินลานสกูล และวิทวัฒน์ ขัตติยะมาน  
Ed-151 เรื่อง ปัจจัยการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่ส่งผลต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 

2169 - 2184 

  โดย อุปสรา สทิธิพงษ์ และจรัส อติวิทยาภรณ ์  
Ed-152 เรื่อง การสง่เสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 
2185 - 2200 

  โดย สุภัชชา เอียดมุสิก และตรัยภูมินทร์ ตรีตรีศวร  
Ed-158 เรื่อง การพัฒนาแบบวัดทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ ส าหรับนิสิตระดับ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ 
2201 - 2218 

  โดย ทิพยวิมล แซ่เห้ง, ณัชชา มหปุญญานนท์  
และวัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน 

 

Ed-159 เรื่อง ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษาในศตวรรษที่ 21 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสงขลา เขต 2 

2219 - 2234 

  โดย สิริฉัตร รตันสุวรรณ์ และตรัยภูมินทร ์ตรีตรีศวร  
Ed-160 เรื่อง ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศกึษาสังกัดส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 
2235 - 2248 

  โดย กมลชนก ราชสง และตรยัภูมินทร์ ตรีตรีศวร 
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Ed-161 เรื่อง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาในการเสริมสร้างแรงจูงใจการ
ปฏิบัติงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเอกชนระดับ
มัธยมศึกษาในสังกัดส านักงานส่งเสริมการศกึษาเอกชนจังหวัดกระบี่ 

2249 - 2263 

  โดย ฝาริด หมนัหลี และนิรันดร์ จุลทรัพย ์  
Ed-168 เรื่อง รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติตามองค์ประกอบของทักษะ

ร่วมกับชุดฝึกทักษะ เรื่องการวิเคราะห์รายการค้าที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและทักษะปฏิบัติของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ระดับชั้นปีที่ 1 

2264 - 2276 

  โดย ภัทรภร ลิม่เจริญ, วิภาฤดี วิภาวิน และชวนพิศ ชุมคง  
Ed-171 เรื่อง ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาสตร ีสังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 
2277 - 2293 

  โดย ธนนภัทร ยศด า และตรยัภูมินทร์ ตรีตรีศวร  
Ed-175 เรื่อง การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ 
2294 - 2310 

  โดย อาเฟียต สัตยด ารง และจรัส อติวิทยาภรณ ์  
Ed-177 เรื่อง การจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปา (CIPPA Model) ร่วมกับเทคนิค 

ผังกราฟิกที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านและการเขียนเชิงสร้างสรรค์
ภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

2311 - 2323 

  โดย จันทิมา แหล่หู, วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน และกิตติธัช คงชะวัน  
Ed-178 เรื่อง แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูวิทยาศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนในกรุงเทพมหานคร 

2324 - 2339 

  โดย สถาพร ปิน่ทอง, ณรงค์ พิมสาร และเสวียน เจนเขว้า  
Ed-180 เรื่อง การจัดกระบวนการเรียนรู้ GPAS 5 Steps ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก

ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กฎหมายกับชีวิต และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

2340 - 2353 

  โดย ทิพย์สุดา ชูบุญส่ง, กิตติธัช คงชะวัน และนพเก้า ณ พัทลุง  
Ed-181 เรื่อง คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็น

ของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พัทลุง เขต 2 

2354 - 2368 

  โดย พนิดา รัษฎาเพชร และตรัยภูมินทร์ ตรตีรีศวร  
Ed-183 เรื่อง วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนในเครือข่ายพันธปัญญา สงักัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 2 
2369 - 2384 

  โดย มนต์ธิดา นุ่นเกลี้ยง และตรัยภูมินทร์ ตรีตรีศวร  
Ed-185 เรื่อง การพัฒนาเกมการศึกษาเพ่ือส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

และทักษะการคิดเชิงค านวณส าหรับเด็กปฐมวัย 
2385 - 2400 

  โดย ชนัสนันท์ กัญชนะ และเกศราพรรณ พนัธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ  
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Ed-186 เรื่อง การพัฒนาแบบวัดความฉลาดทางสังคมส าหรับนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 15 

2401 - 2413 

  โดย นุจรินทร์ หมัดหลี, ณัชชา มหปุญญานนท ์และเมธี ดิสวัสดิ ์  
Ed-187 เรื่อง แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูสังคม

ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ 
2414 - 2431 

  โดย พิชาติ แก้วพวง, ณรงค์ พิมสาร และเสวียน เจนเขว้า  
Ed-190 เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลตอ่การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนคุณภาพประจ า

ต าบล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต 1 
2432 - 2445 

  โดย กัลชิญา ทองหัตถา และจรัส อติวิทยาภรณ ์  
Ed-196 เรื่อง การเปรียบเทียบพฤติกรรมภาวะผู้น าระหว่างผู้บริหารเพศหญิงและ

ผู้บริหารเพศชายตามทัศนคติของข้าราชการครู สังกัดส านกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 

2446 - 2458 

  โดย ฉัตรชลิกา หัสเขต, มีชัย ออสุวรรณ และสุดารัตน์ สารสว่าง  
Ed-198 เรื่อง ภาวะผู้น าอุดมสติของผู้บริหารสถานศึกษาทีส่่งผลต่อภาวะ

ความเครียดในการท างานของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

2459 - 2473 

  โดย มณฑวรรณ ภู่ทอง  
Ed-210 เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวฒันธรรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ 
การจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาร่วมกับเทคนิคแผนผังกราฟิก 

2474 - 2485 

  โดย ทิพย์ธารา มาแปง และพิชาติ แก้วพวง  
Ed-211 เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลตอ่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูใน

โรงเรียนมัธยมศึกษาสหวิทยาเขตนครหาดใหญ่ สังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สงขลา สตูล 

2486 - 2503 

  โดย เกศกาญจน์ ทองจันทร์แก้ว และจรัส อติวิทยาภรณ ์  
Ed-213 เรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมความสามารถการจัดการ

เรียนรู้ทักษะการสื่อสารแบบบูรณาการสามประสาน BOM ของครู
ภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1 

2504 - 2526 

  โดย จิระภา ธรรมน าศีล  
Ed-219 เรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตลู 
2527 - 2543 

  โดย เพชรพิศา เซ่งลอยเลื่อน และจรัส อติวิทยาภรณ ์  
Ed-068 เรื่อง การบริหารตามหลักธรรมาภบิาลของผู้บริหารสถานศึกษาเขตอ าเภอ

หาดใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 
2544 - 2558 

  โดย ณัฐชา สุกจิประภานนท ์และตรัยภูมินทร์ ตรีตรีศวร  
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Ed-150 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL-PLUS รว่มกับผังกราฟิก ที่มีต่อ
การอ่านเพื่อความเข้าใจ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 

2559 - 2570 

  โดย นภิสา หะยีวาจิ, นพเก้า ณ พัทลุง และอภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว  
Ed-224 เรื่อง การศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการคูณ

และการหารโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เทคนิค KWDL ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่3 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) 
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

2571 - 2583 

  โดย ฐานันท์ ตัง้รุจิกุล, ณัฐกา นาเลื่อน, นิอัสมะ สาแม,  
และจิตรพงษ์ เจริญจิตร 

 

Ed-225 เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการ
เขียน เรื่อง Past Simple Tense ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปทีี่ 3 แผนกวิชาเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน 
วิทยาลัยเทคนคิหาดใหญ ่

2584 - 2596 

  โดย ฐานันท์ ตัง้รุจิกุล, ณัฐกา นาเลื่อน, จิณชัญ์ดา วิทยาพันธ์ประชา 
และศิริมน ชูทอง 

 

Ed-226 เรื่อง การพัฒนารูปแบบการนเิทศเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ทักษะการแกป้ัญหาทางวิทยาศาสตร์ส าหรับครูปฐมวัย 

2597 - 2613 

  โดย อนงค์นาถ เคนโพธิ์  
Ed-234 เรื่อง ผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย  

ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
2614 - 2624 

  โดย เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์, เก็ตถวา บุญปราการ, ปกรณ์ ลิ้มโยธิน, 
อภิรักษ์ จันทวงศ์, จิตกรี บุญโชติ, คัมภีร์ ทองพูน,  
อับดุลเราะมัน มอลอ, พัตรธีรา สุวรรณวงศ,์ หมัดเฟาซี รูบามา,  
สุกรี บุญเทพ, นพวัลภ์ มงคลศรี, ธนา มณีพฤกษ์, พิทยาภรณ์ พัฒโน, 
ปฏิพัฒน์ กิตติโชควัฒนา และเพชรดาว เพชรสันทัด ์

 

- กลุ่มบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว  
Bu-153 เรื่อง ปัจจัยเชิงมหภาคภายในประเทศที่ส่งผลต่อดัชนีราคาผู้บริโภค 2625 - 2634 
  โดย ประภัสสร ค าสวัสดิ ์  
Bu-001 เรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้ใช้บริการสั่ง

อาหารเดลิเวอรี่ในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
2635 - 2651 

  โดย นาตยา โชติกุล, คณิดา ไกรสันติ, พิมพ์พิศา พันธรักษ์  
และเกศฤดี ริยาพันธ์ 

 

Bu-002 เรื่อง กลไกการก ากับดูแลกิจการและผลการด าเนินงานของกิจการ 2652 - 2669 
  โดย พิเชษฐ์ สทิธิโชคสกุลชัย 
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Bu-182 เรื่อง รูปแบบเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ตามรอยพระพุทธเจ้า
หลวง เพื่อเพิม่มูลค่าการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาอย่างยั่งยืน 

2670 - 2681 

  โดย พิฑูรย์ ทองฉิม, นิศาชล สกุลชาญณรงค,์ อรุณพร อธิมาตรไมตรี, 
วิมล งามยิ่งยวด, สายสุดา สขุแสง และพรเพ็ญ อ านวยกิจ 

 

Bu-003 เรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภณัฑ์จากผ้าทอของกลุ่มทอ
ผ้าบ้านหนองลิง จังหวัดสุพรรณบุร ี

2682 - 2691 

  โดย วราภรณ์ นาคใหม่, สุภานันต์ จันทร์ตร,ี ฐิติธนา ไตรสทิธิ์  
และชาญชัย ชูทุ่งยอ 

 

Bu-008 เรื่อง คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารเรือด่วน
เจ้าพระยา ในกรุงเทพมหานคร 

2692 - 2714 

  โดย ชลธี อยู่สวัสดิ์ และศศิประภา พันธนาเสว ี  
Bu-021 เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงแรมในบริเวณ

ชายหาดชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
2715 - 2727 

  โดย พัฒนรัตน์ โอภาสพินิจ, ศุภศักดิ์ เงาประเสริฐวงศ์  
และบุญทา ชัยเลิศ 

 

Bu-041 เรื่อง อิทธิพลของความฉลาดทางการบัญชีดิจิทัลต่อประสิทธิผลการควบคุม
งานบัญชี : หลักฐานจากผู้ปฏิบัติงานบัญชีธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

2728 - 2744 

  โดย เวียรยา กาญจนวัฒนา, ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน และพรชนก ทองลาด  
Bu-043 เรื่อง ผลของการรับรู้ประโยชน์ด้านหน้าที่ ด้านภาพลักษณ์ ด้านอารมณ์ 

และความตระหนักเรื่องสุขภาพของผู้บริโภคต่อความตั้งใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์ฟู้ด 

2745 - 2756 

  โดย ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม  
Bu-045 เรื่อง การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านตรัง 

ต าบลบ้านตรัง อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี 
2757 - 2767 

  คณิดา ไกรสันต,ิ เก่งกาจ สหะวิริยะ, คุณานนต์ ทองค า,  
มณีรัตน์ รัตนพันธ์, วรรณิดา ไชยการณ์ และนาตยา โชติกุล 

 

Bu-046 เรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวกลุ่ม GEN-Y ต่อ
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 

2768 - 2777 

  โดย พรรณปพร จันทร์ฉาย และอรอุษา อ่องสุวรรณ  
Bu-048 เรือ่ง การศึกษาระดับค่าน้ าหนักของปัจจัยในการเลือกท าเลที่ตัง้แฟรนไชส์

เครื่องดื่ม 
2778 - 2788 

  โดย ณฐมน เสมือนคิด  
Bu-049 เรื่อง ปัญหาและอุปสรรคของการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชีใน

โครงการสหกิจศึกษา 
2789 - 2803 

  โดย ไฮดา สุดินปรีดา 
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Bu-050 เรื่อง อิทธิพลของคุณภาพการบริหารต้นทุนที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงาน
ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2804 - 2818 

  โดย วนิดา ทองค าโฮ้ง, จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร และปริยนชุ ปัญญา  
Bu-061 เรื่อง การตัดสินใจซื้อกระบองเพชรออนไลน์ของผู้บริโภคในกลุม่เฟซบุ๊ก 2819 - 2835 
  โดย ธนาศักดิ์ ข่ายกระโทก, สิริมา บูรณ์กศุล, ยุพดี ทองโคตร  

และกนกกาญจน์ ศรีสุรินทร ์
 

Bu-083 เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือโดยการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต  
นักออกแบบผู้จัดจ าหน่าย และผู้บริโภค จังหวัดมุกดาหาร 

2836 - 2849 

  โดย ปูริดา วิปัชชา และอนุชา แพ่งเกษร  
Bu-072 เรื่อง การโฆษณาผ่านสื่อประเภทวิดีโอที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่าน

ช่องทางออนไลน์ 
2850 - 2865 

  โดย นาซียะฮ์ มะหมัด, สุภาพร ดิสวัสดิ์ และโกมลมณี เกตตะพันธ์  
Bu-074 เรื่อง ปัจจัยประชากรศาสตร์และสว่นประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการ

ซื้อซ้ า กรณีศึกษา Shopee ในจังหวัดสงขลา 
2866 - 2882 

  โดย นัสรีน มะรานอ, นาถฤดี สุขสวัสดิ ์และโกมลมณ ีเกตตะพันธ์  
Bu-075 เรื่อง การยอมรับเทคโนโลยีและแรงจูงใจที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจ

ซื้อสินค้าออนไลน์ กรณีศกึษา เบบ้ีบูมเมอร์ และเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ใน
จังหวัดสงขลา 

2883 - 2899 

  โดย นิศรานาฎ วารีเพชร, สิริโชค ไชยสกุล และโกมลมณี เกตตะพันธ์  
Bu-076 เรื่อง ปัจจัยทัศนคติ และส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีเครือ่งหมายฮาลาลในอ าเภอท่าศาลา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช: กรณีศึกษาผู้ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลาม 

2900 - 2917 

  โดย สุจิตรา พรหมพฤกษ์, สุรารักษ ์ยัสสระ และโกมลมณี เกตตะพันธ ์  
Bu-077 เรื่อง การยอมรับเทคโนโลยี และแรงจูงใจที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการชม

ภาพยนตร์ผ่านแอปพลิเคชัน ในเขตจังหวัดสงขลา 
2918 - 2937 

  โดย ณัทริกา จนัทร์ยก, วนัชพร ประสมพงษ์ และโกมลมณี เกตตะพันธ ์  
Bu-078 เรื่อง ปัจจัยค่านิยม และปัจจัยด้านจิตวิทยาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือก

ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเวย์โปรตีนในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา 

2938 - 2954 

  โดย สมฤทยั เส็นหมาน, สร้อยทิพย ์ผดุงเดช และโกมลมณ ีเกตตะพันธ ์  
Bu-087 เรื่อง ปัจจยัที่ส่งผลตอ่การตัดสินใจซื้อประกันภัย (โรคโควิด-19) ของกลุ่ม

ประชากรในจังหวัดสงขลา 
2955 - 2967 

  โดย อรนี ยะโก๊ะ, นิธิศ ไพบูลย์ และวิลาวัลย์ จันทร์ศร ี  
Bu-092 เรื่อง ความเป็นเลิศในการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีและผลการ

ด าเนินงานด้านการตรวจสอบของส านักงานสอบบัญชีในประเทศไทย 
2968 - 2981 

  โดย เพ็ญพิสุทธิ ์เตชะ, สุขเกษม ลางคุลเสน  
และณัฐนันท ์ฐิติยาปราโมทย์ 
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Bu-102 เรื่อง กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 

2982 - 2993 

  โดย นิพนธ์ ป้านภูมิ, ศรัญญู สะแต, ธีธัช มาสง, ธนัช พิทยาพงศกร 
และวัชระ ขาวสังข ์

 

Bu-104 เรื่อง การศึกษาส่วนผสมทางการตลาดในการเลือกซื้อสินค้าซื้อผลิตภัณฑ์
ข้าวเกรียบปลาบ้านใหม่ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดนราธิวาส 

2994 - 3007 

  โดย มูรัมมะ อีซอ, ซูวัยดา จะนะ, กูมิสบะห์ โตะกูตือเงาะ,  
ปาตีห๊ะ ยตีาเห, คอยรุดดีน อารง และวัชระ ขาวสังข์ 

 

Bu-106 เรื่อง ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ปัตตานี 
และสาขาจังหวัดปัตตานี 

3008 - 3019 

  โดย อามีเน๊าะ ดอเลาะ, สุรียานี มะยูโซะ, ณชัชา แก้วถาวร,  
อับดุรเราะห์มาน อาแว, นาฟีซะห์ สุหลง, และวัชระ ขาวสังข์ 

 

Bu-103 เรื่อง ความพึงพอใจต่อการใช้บริการร้านเคเอฟซีของผู้ใช้บริการในสาขา  
โคออฟ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

3020 - 3034  

  โดย สายฝน ชยัมงคลอนันต์, ศิริรัตน์ โพธิสงค์ และวาทินี พันธุ์ที  
Bu-125 เรื่อง การบริหารจัดการธุรกิจกลุ่มศรียะลาบาติก ต าบลสะเตง อ าเภอเมือง 

จังหวัดยะลา 
3035 - 3049 

  โดย ปรินทร์ญาดา อาแว, วัลลี แซ่พั่ง, นัซรียะห์ แม,  
ต่วนโซ๊ะ โตะรายอ และวัชระ ขาวสังข์ 

 

Bu-128 เรื่อง พฤติกรรมการเลือกซื้อและปจัจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์
และเครื่องมือทางการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรชุมชนบ้านพวก  
ต าบลบ้านเดื่อ อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

3050 - 3061 

  โดย กานต์พิชชา เทียมราษฎร์, นวพรรษสรณ์ ทองเฟื่อง,  
เกียรติศักด์ิ ศรีบ ารุง และอรรณพ ต.ศรีวงษ ์

 

Bu-142 เรื่อง อิทธิพลจากโฆษณาของยูทูบเบอร์ต่อทัศนคติและพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้ชม 

3062 - 3082 

  โดย เพ็ญสิริ เอกพัฒนกุล, อนันธชัย รอดสิน และธนภัทร เต็มรัตนะกุล  
Bu-162 เรื่อง การศึกษาแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมของธุรกิจที่พักแรมในจังหวัด

ตรัง ตามมาตรฐานโรงแรมสีเขียวของอาเซียน 
3083 - 3094 

  โดย วันวิสาข์ พลอย อินสว่าง, สุธิรา ปานแก้ว, ดุสิตพร ฮกทา,  
พีรวิชญ์ สิงฆาฬะ และจันทิวรรณ สมาธิ 

 

Bu-176 เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อชาเขียวพร้อมดื่มของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

3095 - 3108 

  โดย สิทธิพัทธ์ เลิศศรีชัยนนท ์และณฐัพัชร์ วิเศษพานิช  
Bu-191 เรื่อง อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ

ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
3109 - 3127 

  โดย อุษา ศรีไชยา, กิตติคุณ แสงนิล และสุเมธ แก้วแพรก  
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Bu-070 เรื่อง ส่วนประสมการตลาด 4 ตัวเลือกของผู้โดยสารสายการบินไทยวัย 
Baby Boomer ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินไทย 

3128 - 3140 

  โดย อาทิตติยา แสงจันทร์, เนตร์ศิริ เรืองอริยภักดิ,์  
ศิริพร สุ่มประดิษฐ, วรรณิกา สงค์เคราะห,์ วรรณ์พิมล อ่อนจันทึก, 
ปรียาภัทร แสงงาม และฟิตรีน่า นาวีเยาะ 

 

Bu-192 เรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลตอ่การตัดสินใจบริโภคอาหารสตรีทฟู๊ด
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

3141 - 3150 

  โดย สุธิรา ปานแก้ว, วันวิสาข์ พลอย อินสว่าง, ชลิต เฉียบพิมาย, 
อมรรัตน์ สุทธธิรรมมานนท ์และดุสิตพร ฮกทา 

 

Bu-193 เรื่อง ปัจจัยแห่งความส าเร็จของส านักงานบัญชีคุณภาพ พื้นที่ภาคใต ้ 3151 - 3168 
  โดย นวรัตน์ ผิวนวล  
Bu-202 เรื่อง ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีที่มีต่อการตัดสินใจการน าสื่อสังคม

ออนไลน์มาใช้ในการจ าหน่ายสินค้า Social Commerce ของ
ผู้ประกอบการในยุคการแพรร่ะบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(Covid-19) 

3169 - 3182  

  โดย นันทวดี ทองจนัทร์, อนุสรา พรหมศร และวิลาวัลย์ จนัทร์ศรี                                         
Bu-204 เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในส่วนประสมทางการตลาดศูนย์กีฬา 

บึงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
3183 - 3196 

  โดย พัชรศักดิ์ จันทะชารี, ณรงค์ปกรณ หงศาลา,  
นัทธพงศ์ ลัทธพินันท์ และนนชัย ศานติบุตร 

 

Bu-206 เรื่อง การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตและขายไก่ทอด 3197 - 3207 
  โดย นภสร โพธ์พักตร์ และถรินันท์ ทิวาราตรีวิทย์  
Bu-208 เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลตอ่การเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตของบุคลากร 

วิทยาลัยชุมชนยะลา อ าเภอเมืองยะลา กรณีศึกษา บริษทั ชับบ์ ไลฟ์ 
แอสชัวรันซ ์

3208 - 3219 

  โดย นฤภัค ศักดาอชิรากร, นูลัยลา วาน,ิ ฟารีดา ชื่นอุรา,  
กามารูดิง เจะแซ, มูบารัฐ แวหะมะ และวชัระ ขาวสังข์ 

 

Bu-209 เรื่อง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ
ประชาชน ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

3220 - 3234 

  โดย วารีพร ชูศร,ี จุฑามาศ พรหมมนตร,ี บุตรี บุญโรจนพงศ์,  
นลินี อึ้งคุณากูล และปิยาพัชร สันเจริญ 

 

Bu-216 เรื่อง ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของร้าน Castella Taiwan 3235 - 3245 
  โดย มณีนุช ไชยวัน, เอกณรงค์ วรสีหะ, วิมลศรี แสนสุข,  

จิราภรณ์ บุญยิ่ง, เย็นจิต คงปาน และวรีญา คลังแสง 
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Bu-222 เรื่อง การออกแบบตราสินค้า และป้ายฉลากผลิตภัณฑ์ข้าวสารของกลุ่ม
เกษตรกรข้าวสาร บ้านท่าแซ ต าบลคลองภู่ตะเภา อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 

3246 - 3261 

  โดย ปทุมวรรณ ทองตราชู, มณีรัตน์ รัตนพันธ์, กันย์ณิภัฐ สวุรรณ
อ่อน, ประสิทธิ์ รัตนพันธ,์ สิริลักษณ ์ทองพูน, จักรเกียรติ์ เมธานัย, 
ภัทรินทร ์ทางรัตนสุวรรณ, คณิดา ไกรสันต ิและเชิดชัย มีบุญ 

 

Bu-228 เรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวควนคาน
หลาว ต าบลพิจิตร อ าเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 

3262 - 3271 

  โดย กันย์ณิภัฐ สวุรรณอ่อน, มณีรัตน์ รัตนพันธ์,  
ปทุมวรรณ ทองตราชู, จักรเกียรติ์ เมธานัย, ประสิทธิ์ รัตนพันธ์,  
สิริลักษณ์ ทองพูน, ภัทรินทร์ ทางรัตนสุวรรณ  
และณนันท์นิชา ธนันวัฒนภาคย์   

 

Bu-229 เรื่อง รูปแบบการท่องเที่ยวภายในประเทศหลังการแพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

3272 - 3286 

  โดย ณิชา พิชัยวรุตมะ, อมราวดี บุญเรือง และสุขมุาล กล่ าแสงใส  
Bu-238 เรื่อง แนวทางกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดข้าวอินทรีย์ของเกษตรกร 

ในอ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
3287 - 3298 

  โดย เธียรชัย พันธ์คง และปริยากร บุญส่ง  
Bu-117 เรื่อง ศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสถานการณ์โควิด-19 ของ

โรงพยาบาลรามัน อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 
3299 - 3306 

  โดย ซัยนี ยามาซาเร๊ะ, นูรอัยดา เจ๊ะมะสอง, อัสมีดา มิง,  
นูรูลฮูดา เจ๊ะแว และวัชระ ขาวสังข ์

 

 


