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ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนแบบบรรยำย (Oral Presentation) 

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ “วลัยลักษณ์วิจัย” คร้ังท่ี 10 
กลุ่มมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

วันที ่27-28 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2561 ณ อำคำรเรียนรวม 3 มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ ์

ประธำนกลุม่ : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ 
วันที่ 27 มีนำคม พ.ศ.2561 เวลำ 13.00-17.00 น. ณ ห้อง 3209 ชั้น 2 (ห้องที่ 1) 
 
ประธาน (Chair Person) อาจารย์ ดร.สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท ์ ประธานร่วม (Co-Chair)  อาจารย์สุธาทิพย ์ โมราลาย 
เลขานุการ: นางสาวอรอุมา  เพ็ชรศิร ิ                  
 

 
เวลา รหัส

บทความ 
ช่ือผลงาน ผู้น าเสนอ/นักวิจัย หน่วยงาน 

07.30-08.30  ลงทะเบียน   
08.30-12.00  พิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาต ิ

 “วลัยลักษณ์วิจยั” ครั้งท่ี 10 ห้อง 3310 
บรรยายพิเศษโดย 

รศ.ดร.นิรันดร มาแทน 
ศ.ดร.สุภางค์ จันทวานิช 

  

12.00-13.00  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.00  บรรยายรับเชิญ หัวข้อ “สุวรรณภูมิ ทวาร

วดี ศรีวิชัย สิริธัมมานคร: หัวเลี้ยว หัวต่อ
ประวัติศาสตร์ภาคใต้ที่ได้เวลาทบทวน?” 

นายแพทย์บัญชา  พงษ์พานิช หอจดหมายเหตุท่านพุทธทาสภิกขุ  

14.00-14.15 143 ประติมานวิทยาเฉพาะของพระไภษัชยคุรุ
ฯ ที่พบในประเทศไทย 

Thanut Thampituck มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

14.15-14.30 176 จิ๊กซอร์ที่หายไปของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ในชุมชนท่องเที่ยว 

ณัฐกานต์ แน่พิมาย มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธาน ี

14.30-14.45 199 ความทรงจ าทางสังคมของแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนในอ าเภอดอนสัก 

วารวิชนี หวั่นหนู มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
 

14.45-15.00 178 การสร้างวรรณกรรมท้องถิ่นเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

เสาวภาคย์ สว่างจันทร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี

15.00-15.15 237 ชีวิตเหมือนฝัน คุณหญิงมณี สิริวรสาร: 
ภาพสะท้อนความเปลี่ยนแปลงอารมณ์
ความรู้สึกจากคนช้ันสูงสู่คนช้ันกลางเมือง
กรุงเทพฯ 

ปิยชาติ สึงตี 
 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
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เวลา รหัส
บทความ 

ช่ือผลงาน ผู้น าเสนอ/นักวิจัย หน่วยงาน 

15.15-15.30 200 การสร้างพื้นที่ทางสังคมของชาวไทยเช้ือ
สายเวียดนามในเมืองสุราษฎร์ธานี 

กฤษณะ ทองแก้ว มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
 

15.30-15.45 235 ฝายมีชีวิตนวัตกรรมชุมชนเพื่อแก้ปัญหา
น้ าแล้งอย่างยั่งยืน ต าบลเขาปู่ อ าเภอศรี
บรรพต จังหวัดพัทลุง 

วิลาสินี ธนพิทักษ์ และ  
วิวัฒน์ ฤทธิมา 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

15.45-16.00 15 การคงอยู่ของนาข้าวในพื้นที่ราบชายฝั่ง
ทะเล กรณีศึกษา : ต าบลแหลมสน อ าเภอ
ละงู จังหวัดสตูล 

ยุวรรณา  ทองมั่น มหาวิทยาลยัทักษิณ 

16.00-16.15 74 การปรับตั วของเกษตรกรหลั งราคา
ยางพาราตกต่ า: กรณีศึกษา ต าบลท่า
ประดู่ อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 

สุกัญญา  พวงจีน 
สุนิษา  บุญมาเกิด 
วิมาดา  ชุมจันทร์ 
วรรณภรณ์  บริพันธ์ และ  
เจษฎา  นกน้อย 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

16.15-16.30 197 การปรับตัวของชาวสวนยางพาราภายหลัง
การสะท้อนย้อนคิดที่ มี ต่ อกฎเกณฑ์  
ทรัพยากร และวิถีการผลิต ภายในสวน
ยางพารา ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เสน่ห์ บุญก าเนิด มหาวิทยาลยัราชภฎัสรุาษฎร์ธาน ี
 

16.30-16.45 236 บทบาทภาคประชาชนในการบริหาร
จัดการที่ดินท ากินพ้ืนท่ีต าบลละมอ อ าเภอ
นาโยง จังหวัดตรัง 

วิวัฒน์ ฤทธิมา และ  
วิลาสินี ธนพิทักษ์ 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

16.45-17.00 230 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัด
ชายแดนใต้ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 

นิรันดร์ จุลทรัพย์ 
วีนัส ศรีศักดา 
กาญจนวัลย์ ภิญโญศุภสิทธ์ิ 
ดวงฤดี พ่วงแสง และ 
ฉิ้น ประสบพิชัย 

มหาวิทยาลยัหาดใหญ ่
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ประธำนกลุม่ : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ 
วันที่ 28 มีนำคม พ.ศ.2561 เวลำ 08.30-12.30 น. ณ ห้อง 3209 ชั้น 2 (ห้องที่ 1) 
 
ประธาน (Chair Person) อาจารย์ ดร.สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท ์ ประธานร่วม (Co-Chair)  อาจารย์ สุธาทิพย ์ โมราลาย 
เลขานุการ: นางสาว อรอุมา  เพ็ชรศิร ิ                  
 

 
เวลา รหัส

บทความ 
ช่ือผลงาน ผู้น าเสนอ/นักวิจัย หน่วยงาน 

07.30-08.30 ลงทะเบียน 
08.30-08.45 196 การรับรู้สิทธิสวัสดิการด้านสาธารณสุขของ

ประชาชนในพื้นที่อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา 

พาฝัน ดูฮาเมลน ์
หมัดเฟาซี รูบามา และ  
วราคม ผิวเหลือง 

มหาวิทยาลยัหาดใหญ ่
 

08.45-09.00 202 ความต้องการของผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
เมืองควนลัง อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

หมัดเฟาซี รูบามา มหาวิทยาลยัหาดใหญ ่
 

09.00-09.15 144 พลังสตรีขับเคลื่อนการจัดการขยะอย่างมีส่วน
ร่วม 

Paranee Srisawad มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์
ธาน ี 

09.15-09.30 140 THE STRENGTHEN CIVIL SOCIETY AND 
CORRUPTION PROBLEM IN LOCAL 
GOVERNMENT 

Prasong Tanod มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็  

09.30-09.45 186 พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย จังหวัดสงขลา 

กนกนาฏ เอียดมาก 
กนกวรรณ สุขโณ 
จุฑาทิพย์ แดงเหมือน 
สาวิตรี วงศ์งาม 
วรรณภรณ์ บริพันธ์ และ  
สัญชัย ลั้งแท้กุล 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

09.45-10.00 57 Factors Influencing Thai League 1 
Football Fanclub Membership 

Wisawat Sopakitiboon สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น 

10.00-10.15 73 การเตรียมความพร้อมด้านนวัตกรรมของ
บุคลากรในบริษัทเอกชน: กรณีศึกษา อ าเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา 

นฤมล ศรีมุกข์ 
จิดาภา ชุ่มจันทร์ 
ปิยนุช เกื้อเพชร 
วรรณภรณ์ บริพันธ์ และ 
เจษฎา นกน้อย 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

10.15-10.30 132 ความคิดเห็นกลุ่มเจเนอเรช่ันเอ็กซ์และกลุ่มเจ
เ นอ เ ร ช่ั น วายที่ มี ต่ อก า รจั ดบริ ก า รสื่ อ
สาธารณะของเทศบาลนครสงขลา 

เสาวนีย์  สังข์ชุม 
ชัยอนันต์  เดชสุวรรณ์ 
นิลาวัลย์  จันทร์อินทร์ 
พรสวรรค์  อินศรีคง  และ 
ศดานนท์  วัตตธรรม 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
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เวลา รหัส
บทความ 

ช่ือผลงาน ผู้น าเสนอ/นักวิจัย หน่วยงาน 

10.30-10.45 119 การค้างช าระหนี้ของลูกหนี้เจนเนอเรช่ันวายที่
สมัครเข้าโครงการคลินิกแก้หนี้ บริษัท บริหาร
สินทรัพย์สุขุมวิท จ ากัด 

ธิดารัตน์ ละเปีย และ  
อุษา  นุกูล 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

10.45-11.00 80 การปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานที่
ปฏิบัติงานบนแท่นขุดเจาะน้ ามัน: กรณีศึกษา 
บริษัทเรือน้ ามันในอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

รอซีต้า  แก้วเรืองศรี 
ปาริชาติ  นิยมเดชา 
วนิดา  หีมเห็ม 
วรรณภรณ์  บริพันธ์ และ  
เจษฎา  นกน้อย 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

11.00-11.15 75 แนวโน้มการลาออกจากงานเพื่อไปเป็น
ผู้ประกอบการ: กรณีศึกษา พนักงานสถาน
ประกอบการในจังหวัดสงขลา 

เจษฎา  กิตติบุญญาทิวากร 
รุ้งไพลิน  เยาว์ด า 
สุวพิชญ์  สังข์ชุม 
วรรณภรณ์  บริพันธ์ และ  
เจษฎา  นกน้อย 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

11.15-11.30 112 โปรแกรมจัด เส้นทางขนส่ ง โดยวิ ธีแบบ
ประหยัด กรณีศึกษา การขนส่งอาหารทะเล
สดไปจุดจ าหน่ายตามแหล่งท่องเที่ยวใน
กรุงเทพฯและปริมณฑล 

วนัชพร จันทรักษา และ  
สรรวิทย์  เชื้อพิสุทธ์ิกุล 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

11.30-11.45 173 การลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตอิฐ
ด้วยเทคนิคการจัดการสมัยใหม่ 

ศิริรัตน์  สัยวุฒ ิ
พรเทพ  แก้วเชื้อ 
กอบชัย  เมฆดี 
วัลลภาภรณ์  เล้าสกุล และ  
สุตาภัทร  จันทร์ประเสริฐ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลสุวรรณภูม ิ

11.45-12.00 36 พฤติกรรมการซื้อทองรูปพรรณของประชาชน
ในกรุงเทพมหานคร 

ปัทมา โกเมนท์จ ารัส มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

12.00-12.30 มอบเกียรติบัตรการน าเสนอผลงาน 
มอบเกียรติบัตรรางวัลการน าเสนอผลงานบรรยายดีเด่น 

ณ โถงกลาง ช้ัน 1 จุดลงทะเบียน 
12.30-13.30 รับประทานอาหารกลางวัน 

http://www.spu.ac.th/
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ประธำนกลุม่ : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ 
วันที่ 28 มีนำคม พ.ศ.2561 เวลำ 08.30-12.30 น. ณ ห้อง 3211 ชั้น 2 (ห้องที่ 2) 
 
 
ประธาน (Chair Person) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทร์นรินทร์  ศุภกร    ประธานร่วม (Co-Chair)  อาจารย์วิทยา  อาภรณ ์
เลขานุการ: นางสาวปาริชาต ิ หนูสอน                   
 

 
เวลา รหัส

บทความ 
ช่ือผลงาน ผู้น าเสนอ/นักวิจัย หน่วยงาน 

07.30-08.30  ลงทะเบียน   
08.30-08.45 18 การประสมสร้างค าในภาษาไทใหญ ่: ไวยากรณ์ 

การสื่อสาร และการกลายเป็นค าไวยากรณ์ 
Word-Compounding in Tai Yai : 
Grammar, Communication and 
Grammaticalization 

อัญชลี สิงห์น้อย วงศ์วัฒนา มหาวิทยาลยันเรศวร 

08.45-09.00 56 การสอน “ค าสันธาน” ควรด า เนินต่อไป
อย่างไร?: ข้อสงสัยจากการศึกษาเอกสารทาง
วิชาการ แบบเรียน และแบบทดสอบทางการ
ศึกษาแห่งชาติวิชาภาษาไทย 

ธงชัย แซ่เจี่ย มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
 

09.00-09.15 81 การใช้ค าแผลงภาษาเขมรในการสร้างสรรค์
วรรณศิลป์ ในแบบเรียนวรรณคดีวิจักษ์ช้ัน
มัธยมศึกษา 

ชลธิชา จันทร์ขาว 
อนันต์ อารีย์พงศ์ และ  
จริญญา ธรรมโชโต 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

09.15-09.30 194 ลีลาภาษาของพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ใน
คอลัมน์คนดังนั่งเขียน 

จินดา  วรรณรตัน ์ มหาวิทยาลยัทักษิณ 

09.30-09.45 203 ภาษาที่ใช้ในการตั้งช่ือเรื่องงานเขียนสารคดี
ข อ ง นิ สิ ต วิ ช า โ ท ภ า ษ า ไ ท ย  ช้ั น ปี ที่  3 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

สมิทธ์ชาต์ พุมมา  
มหาวิทยาลยัทักษิณ 
 

09.45-10.00 20 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เรื่องการป้องกันการ
ลอกเลียนวรรณกรรมด้วยเกมออนไลน์ใน
รายวิชาระเบียบวิธี วิ จั ยทางธุ รกิจ  คณะ
ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

กันยปริณ  ทองสามส ี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

10.00-10.15 67 พฤติกรรมของผู้สูงอายุในการใช้สื่อโซเชียล
เน็ตเวิร์ค กรณีศึกษาต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

นิชานาถ สุชาติพงศ์ 
บุปผชาติ แต่งเกลี้ยง 
กิตติศักดิ์ แสงทอง และ  
มัลลิกา อินพรหม 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรี
วิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
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เวลา รหัส
บทความ 

ช่ือผลงาน ผู้น าเสนอ/นักวิจัย หน่วยงาน 

10.15-10.30 76 ประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์การผ่าน
แอปพลิเคชันไลน์: กรณีศึกษา การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จังหวัดสงขลา 

วัลลภา ใหม่คง 
รัตน์กมล บวชดีน 
ศศิธร จบจันทร์ 
วรรณภรณ์ บริพันธ์ และ  
เจษฎา นกน้อย 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

10.30-10.45 77 ความตั้งใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการ
ประกอบธุรกิจ 

จิรสิน มีลาภ 
กษิดิศ ตั้งเจริญ 
นิรวัชร์ พุทธิปาน 
วรรณภรณ์ บริพันธ์ และ  
เจษฎา นกน้อย 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

10.45-11.00 187 การใช้สื่อสังคมออนไลน์กับประสิทธิภาพการ
ท างานของพนักงานที่อาศัยอยู่ในต าบลเขารูป
ช้าง อ าเภอเมืองสงขลา 

วรัญญา  เสริมไชยพัฒน์ 
ศุภกาญจน์ แก้วศรีนวล 
อุทัยวรรณ  พิทักษ์จ านง 
นภดล นววิศิษฎ์กุล 
วรรณภรณ์ บริพันธ์ และ  
สัญชัย ลั้งแท้กุล 

 
มหาวิทยาลยัทักษิณ 
 

11.00-11.15 233 ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์
อย่างต่อเนื่องของผู้บริโภค กรณีศึกษาเสื้อผ้า
แฟช่ัน 

ปิยะพงษ์  โรจน์นภาลัย และ  
อรพรรณ คงมาลัย 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

11.15-11.30 193 กลวิธีการน าเสนอเนื้อหาในแผ่นภาพอินโฟ
กราฟิกของส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

กมลวรรณ ลิ้มเจษฎาพงษ์ มหาวิทยาลยัทักษิณ 

11.30-11.45 24 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น
ฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านคิด
วิเคราะห์ 

เทิดพงศ์ ชัยรัตน์ 
ฉันทัส ทองช่วย  และ  
สุธาสินี บุญญาพิทักษ ์

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

11.45-12.00 177 นวัตกรรมการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัย
แบบใหม่ในยุค 4.0 

สุตาภัทร จันทร์ประเสริฐ 
ศิริรัตน์  สัยวุฒ ิและ 
พรเทพ  แก้วเชื้อ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
สุวรรณภมู ิ

12.00-12.15 46 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจที่ส่งผล
ต่อการเรียนการสอน วิชาการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน กรณีศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขตจันทบุรี 

ธนยศ กุลฑล 
ปิยพร อิสสรารักษ์ และ  
ฉลองชัย ธีวสุทรสกลุ 

มหาวิทยาลยับูรพา 

12.15-12.30 มอบเกียรติบัตรการน าเสนอผลงาน 
มอบเกียรติบัตรรางวัลการน าเสนอผลงานบรรยายดีเด่น 

ณ โถงกลาง ช้ัน 1 จุดลงทะเบียน 
12.30-13.30 รับประทานอาหารกลางวัน 
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ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)  

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ “วลัยลักษณ์วิจัย” คร้ังท่ี 10 
กลุ่มมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

วันที่ 27-28 มีนำคม 2561 ณ อำคำรเรียนรวม 3 มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ ์

ประธานกลุม่ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร  สมบูรณ์บูรณะ 
จ านวน 45 เรื่อง 

ล าดับ รหัส
บทความ 

ช่ือผลงาน ผู้น าเสนอ/นักวิจัย หน่วยงาน 

1 5 การสังเคราะห์งานวิจัยด้านการศึกษาในสังคม
พหุวัฒนธรรมชายแดนภาคใต ้

สุจินดา ย่องจีน มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

2 9 การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสู่การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษามหาวทิยาลัยราช
ภัฏสรุาษฎร์ธาน ี

นิกร สุวรรณโณ 
ประทุมทิพย์ ทองเจริญ และ  
วาสนา จาตรุัตน ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี

3 34 การศึกษาสภาพปัญหาและความตอ้งการมี
ส่วนร่วมของชุมชน เพื่อวางแนวทางการ
จัดการท่องเที่ยว อ าเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

พิมพรรณ  จิตนุพงศ์ และ  
นาตยา ชูพันธ์ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการ
จัดการ 

4 39 การวิเคราะห์ปญัหาในการด าเนินกิจกรรมของ
สโมสรนักศึกษาส านักวิชาการจดัการ 

บุณฑรี  จันทร์กลับ และ  
ศิริพร  สว่างอารียร์ักษ ์

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

5 44 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์
ของผู้บริหารสถานศึกษากับบรรยากาศของ
โรงเรียน ตามความคิดเห็นของครู สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
16 

อุษณีย์  ศรีเจริญ และ  
จรัส  อติวิทยาภรณ ์

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

6 51 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรยีนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค TAI (Team Assisted 
Individualization) ร่วมกับแนวคิดผังมโน
ทัศน์ กลุ่มสาระการเรยีนรูส้ังคมศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม หน่วยการเรยีนรู้ที ่5 
ภูมิศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

อรญา  นิชรัตน ์  
โรงเรียนโรงเรียนเมืองเดช 
 

7 52 ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 

กัลยา  อาทรกิจ และ  
รุ่งชัชดาพร  เวหะชาต ิ

มหาวิทยาลยัทักษิณ 
 

8 60 การศึกษาผลการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย
ที่มีต่อความคิดสรา้งสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย 

ชนิดาภา  สว่างศร ี  
โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ 
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ล าดับ รหัส
บทความ 

ช่ือผลงาน ผู้น าเสนอ/นักวิจัย หน่วยงาน 

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธาน ี

9 62 ขันหมากไม้อสีานรูปแบบใหม่กับการ
ประยุกต์ใช้ 

นิตยา  พัดเกาะ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

10 64 ศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างสมรรถนะของ
ผู้บริหารกับประสิทธิผลของ สถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดส านักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากระบี ่

เรือนเพชร  เต็กลี ่และ  
จรัส   อติวิทยาภรณ ์

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

11 83 ผลการจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
STAD ร่วมกับเทคนิค KWDL ที่มตี่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความสามารถ ใน
การแก้โจทย์ปญัหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

อ้อยใจ  บุญช่วย มหาวิทยาลยัทักษิณ   

12 93 การปฏิบัติงานตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพ 
ของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ 

พัฒณา  มะลิวลัย์ และ  
รุ่งชัชดาพร  เวหะชาต ิ

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

13 94 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอสิงหนคร 
จังหวัดสงขลา 

วิไล  วัชฤทธิ์ และ  
รุ่งชัชดาพร  เวหะชาต ิ

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

14 95 การด าเนินงานจดัการศึกษาศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กตามความคดิเห็นของคร ู

Kanya Suvanno and  
Asst.Prof.Dr.Rungchatchad
aporn Vehachart 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

15 96 การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตร
หลานเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอสทิงพระ 
จังหวัดสงขลา--เว้น 

ยินดี  บัวทอง และ  
รุ่งชัชดาพร  เวหะชาต ิ

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

16 97 การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดการ
สร้างองค์ความรูต้ามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิสต์ เพื่อพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่ม
สาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์ ส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

สุชาดา ณ สงขลา โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 
ส านักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา 
 

17 100 รูปแบบการจดัการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับการ
สอนสังคมศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 โดยใช้
แนวคิดคอนสตรัคติวิซมึร่วมกับวิธกีาร
แก้ปัญหาแบบซินดิเคทเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 

อรญา  นิชรัตน ์ โรงเรียนเมืองเดช 

http://www.tsu.ac.th/
http://www.tsu.ac.th/
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ล าดับ รหัส
บทความ 

ช่ือผลงาน ผู้น าเสนอ/นักวิจัย หน่วยงาน 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

18 102 สถิติการเกิดอุบัตเิหตุของรถจักรยานยนต์ที่ท า
ประกันภัยภาคบังคับกับบริษัทกลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภยัจากรถ จ ากดั 

สุทธิษา  ขวัญเพชร มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

19 103 ปัจจัยทางการตลาดที่มคีวามสัมพนัธ์ต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้า ณ ถนนคนเดิน จ.สุราษฎร์
ธาน ี

ทัศนียา  บัวเพ็ชร มหาวิทยาลยัตาป ี

20 113 พฤติกรรมการใช้บัตรเครดติของผูถ้ือบัตร
เครดติในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสรุาษฎร์ธาน ี

อารีวรรณ  สีชุม มหาวิทยาลยัตาป ี

21 114 ความต้องการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
เอกชน ในอ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

Rattanaporn  Khuiduang มหาวิทยาลยัตาป ี

22 116 ความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจยัจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น ในอ าเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

Nararat  Kuehtong มหาวิทยาลยัตาป ี

23 121 ผลการจัดการเรยีนรูด้้วยเทคนิคKWLH Plus
ร่วมกับแบบฝึกทักษะตามแนวคดิของเดวีส์ 
(Davies) ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ทักษะปฏิบัติการสรา้งแบบและตัดเย็บเสื้อสตรี 
ของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

สุมาล ีรักโข มหาวิทยาลยัทักษิณ   

24 122 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกีย่วกับ
สิ่งแวดล้อม: ศึกษาพระราชบัญญตัิส่งเสริม 
และรักษาคณุสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 

สุรินทร์  ทองแท่น มหาวิทยาลยัตาป ี

25 123 ความคิดเห็นของข้าราชการต ารวจในจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ต่อการพัฒนาข้าราชการต ารวจ 

กชพร คงพยัคฆ์ มหาวิทยาลยัตาป ี

26 129 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการหาด
แหลมโพธ์ิ อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธาน ี

โชคมี  แสงสุรินทร ์ มหาวิทยาลยัตาป ี
 

27 139 “การน าหลักทศพิธราชธรรมไปใช้ในการ
บริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลบาง
ชนะ อ าเภอเมือง จังหวัดสรุาษฎรธ์านี” 

Pannaphat  Jitjumnong มหาวิทยาลยัตาป ี

28 150 ความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการที่จด
ทะเบียนภาษมีูลค่าเพิ่มในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

วันเพ็ญ  จันทร์คง มหาวิทยาลยัตาป ี

29 151 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการท า
สวนกระท้อนของเกษตรกรต าบลคลองน้อย 
อ าเภอเมือง จังหวัดสรุาษฎร์ธาน ี

สมนึก  เลิศแก้ว  และ  
เฉลิมพร  บัวพา 

มหาวิทยาลยัตาป ี

http://www.tapee.ac.th/
http://www.tapee.ac.th/
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ล าดับ รหัส
บทความ 

ช่ือผลงาน ผู้น าเสนอ/นักวิจัย หน่วยงาน 

30 157 การพัฒนากิจกรรมส่งเสรมิการคดิโดยใช้
ค าถามการคดิแบบหมวกหกใบ ของ เดอโบโน 
บูรณาการนิทานคณุธรรม กลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 2 

สายใจ  วงศ์ต่อเกียรต ิ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ อ าเภอคลอง
หลวง  จังหวัดปทุมธาน ี
 

31 163 การท างานเป็นทีม ตามความคดิเห็นของครู 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16 

ศรสวรรค์ สุขสนาน  และ 
จรัส อติวิทยาภรณ ์

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

32 169 ทัศนคติและแรงจูงใจของประชาชนชุมชนบาง
ใบไม้ในการอนุรักษล์ุ่มน้ าตาปี อ าเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

ฉันท์ชนก  ไชยสมบูรณ ์และ  
สินีรัตน์  รสหวาน 

มหาวิทยาลยัตาป ี

33 170 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยว อ าเภอเกาะสมุย จังหวดัสุราษฎร์
ธานี กรณีศึกษานักท่องเที่ยวชาวจนี 

สินีรัตน์ รสหวาน  และ  
ฉันท์ชนก ไชยสมบูรณ ์

มหาวิทยาลยัตาป ี

34 181 การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลปาก
นคร อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เบญจพร  จันทรโคตร มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช  

35 185 การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูก
มะเขือเปราะ หมู่ที่ 2 ต าบลฉลุย อ าเภอท่า
ฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

นารีรัตน์  ประดิษฐ์สาร  และ 
กาญจนธัช  บัวพา 

มหาวิทยาลยัตาป ี

36 201 การรับรูค้วามรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงาน
บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) 

หมัดเฟาซี รูบามา 
อารียา บุญสุวรรณ และ  
รัชณีกร ย้อยแก้ว 

มหาวิทยาลยัหาดใหญ ่
 

37 205 การบริหารงานวิชาการ ตามความคิดเห็นของ
ครูผูส้อนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2 

จันชรี  เยาด า  และ 
รุ่งชัชดาพร  เวหะชาต ิ

 
มหาวิทยาลยัทักษิณ 
 

38 214 ความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ของ
สถานศึกษาตามความคดิเห็นของครู สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานีเขต 1 

วิไล  ณ ปัตตาน ี และ 
จรัส  อติวิทยาภรณ ์

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

39 215 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงกับการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 

ฟาตอนะห์  นิ และ  
รุ่งชัชดาพร  เวหะชาต ิ

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

40 216 การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัด

ปราณี  ไชยภักด ี และ 
รุ่งชัชดาพร  เวหะชาต ิ

มหาวิทยาลยัทักษิณ 
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ล าดับ รหัส
บทความ 

ช่ือผลงาน ผู้น าเสนอ/นักวิจัย หน่วยงาน 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 1 

41 217 การบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 

อุไรวรรณ    เลีย่นจ้าย และ 
จรัส  อติวิทยาภรณ ์

มหาวิทยาลยัทักษิณ   

42 219 การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหาร ตาม
ความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 

พรศิลป์  ถาวรศร ีและ 
รุ่งชัชดาพร  เวหะชาต ิ

มหาวิทยาลยัทักษิณ   

43 220 คุณลักษณะผู้น าของผู้บรหิารสถานศึกษาตาม
ความเห็นของครู สังกัดส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดสงขลา 

ณัฐกฤตา   จอมศร ีและ   
รุ่งชัชดาพร   เวหะชาต ิ

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

44 222 กระบวนการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา 
ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

ศุภร  ทิ้งแหล๊ะ  และ 
รุ่งชัชดาพร  เวหะชาต ิ

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

45 234 พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 

วิเชียร  มันแหล่ และ  
หทัยรัตน์  หล่อศร ี

มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
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ข้อแนะน ำส ำหรับผู้น ำเสนอผลงำน 

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ “วลัยลักษณ์วิจัย” คร้ังท่ี 10 
วันที่ 27-28 มีนำคม 2561 ณ อำคำรเรียนรวม 3 มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ ์

---------------------------------------------------- 
ข้อแนะน ำส ำหรับผู้น ำเสนอแบบบรรยำย (Oral Presentation) 

1. ลงทะเบียน ณ จดุลงทะเบียนในวันที่ 27-28 มีนาคม 2561 เวลา 07.30-08.30 น. 
2. ผู้น าเสนอน าข้อมูลลงคอมพิวเตอรโ์ดยให้ตดิต่อกับเจา้หน้าท่ีตรงจุดลงทะเบียน ในวันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ตามเวลาที่ก าหนดดังนี ้

o ช่วงที่ 1 วันท่ี 27-28 มีนาคม 2561 เวลา 07.30-08.30 น. 
o ช่วงที่ 2 วันท่ี 27-28 มีนาคม 2561 เวลา 12.30-13.00 น. 
o ไม่อนุญาตให้ผู้น าเสนอน าข้อมลูลงคอมพิวเตอร์นอกเหนือจากช่วงเวลาที่ก าหนดไว ้

3. การน าเสนอผลงานใช้เวลา 15 นาที แบ่งเป็นผู้น าเสนอ 10 นาที ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ/ตอบข้อซักถาม 5 นาที หรือเปลี่ยนแปลง
ตามความเหมาะสม กรุณาดูก าหนดการน าเสนอของแต่ละกลุ่ม 

4. ผู้น าเสนอจัดท าข้อมลูในรูปแบบ Microsoft Office PowerPoint 2007 หรือ PDF File 
o ผู้น าเสนอควรเตรียมสไลด์ในจ านวนที่เหมาะสมในการน าเสนอเป็นเวลาไม่เกิน 10 นาที ผู้น าเสนออาจมีการเตรียมสไลด์หรือ

ข้อมูลประกอบเพิ่มเติมเพื่อใช้ช่วยในการตอบค าถามจากผู้ฟังในช่วงเวลา 5 นาทีในการถาม-ตอบค าถาม แต่ละสไลด์ไม่ควรมี
เนื้อหาแน่นจนเกินไปท้ังรูปภาพและข้อความ การใช้ข้อความมากเกินไปควรหลีกเลี่ยง ซึ่งผู้พูดควรอธิบายเนื้อหาด้วยตนเองเพื่อ
สนับสนุนการน าเสนอผลงาน โดยไม่พึ่งพาให้ผู้ฟังอ่านสไลด์เองจนมากเกินไป การใช้รูปจะมีส่วนช่วยในการสื่อสารและท าให้
เข้าใจในเนื้อหาได้มากขึ้น 

5. การน าเสนอผลงานจะมีการมอบรางวัลการน าเสนอแบบบรรยายดีเด่น โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิจะเป็นผู้พิจารณารางวัล โปรดดู
รายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณารางวลั 

6. รับประทานอาหารว่างในห้องน าเสนอ 
7. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

ข้อแนะน ำส ำหรับผู้น ำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
1. ติดตั้งโปสเตอร์ในวันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 16.00-20.00 น. ณ บริเวณโถงกลางช้ัน 2  อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์ 

(กรุณาตดิต่อเจา้หน้าท่ีจุดลงทะเบยีนบริเวณงาน) 
2. ให้ผู้น าเสนออยู่ประจ าโปสเตอร์เพือ่น าเสนอผลงานในวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 10.30-11.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลยั

วลัยลักษณ ์หรืออาจจะมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
3. โปสเตอร์จะติดตั้งไว้ตลอดการประชุม โปรดเก็บโปสเตอร์ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป หากเจ้าของผลงานไม่ไดเ้ก็บ

ในเวลาที่ก าหนด งานประชุมจะด าเนินการจดัเก็บให้และสามารถตดิต่อขอรับได้ที่ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ ์โทร. 
0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 e-mail:wuird.walailak@gmail.com 

 
 


