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ประกาศ รายชื่อผลงานที่มีสิทธิ์นำเสนอ ครั้งที่ 1 
การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2566 

วันพุธ ที่ 5 เมษายน 2566 
สาขาการตลาด  

ลำดับ รหัส ชื่อผลงาน ผู้นำเสนอ สถาบัน 
 

หมายเหตุ 

1 R201 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซื้อคอรส์เรยีน
ออนไลน์ของประชากรในประเทศไทย 

นางสาวไอรดา วางกลอน สำนักวิชาการจัดการ  
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

Online 

2 R205 การยกระดับบรรจุภณัฑ์และฉลากสินค้า
สำหรับผลติภณัฑ์กาแฟเพื่อการแข่งขันระดับ
สากลของกลุ่มวสิาหกิจแปรรูปกาแฟผายอง 
ตำบลแมส่าบ อำเภอสะเมิง จังหวดัเชียงใหม่ 

นางสาววินยาภรณ์ พราหมณโชต ิ คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่

Online 

3 R212 กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด Online 
Fan Meeting ในสถานการณ์ Covid-19 
ของค่าย GMMTV : กรณีศึกษา งาน 
Global Live Fan Meeting 

นางสาวเบญจรัตน์ หอมธูป คณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

Online 

4 R215 วิถีอิสลามกับการเข้ารับบริการโรงพยาบาล
กรุงเทพหาดใหญ ่

นางสาวฟารอนา ชูแก้ว คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ ่

Online 

5 R216 ความต้องการและทัศนคติของผู้ใช้บริการ
โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ที่ยังไม่เป็น
สมาชิกบัตร Women's Health Club ที่มี
ผลต่อความตั้งใจสมัครบตัร 

นางสาวสายรุ้ง เมืองทรัพย ์ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ ่

Online 

6 R218 ความคาดหวังต่อคณุภาพระบบและความ
ต้องการด้านคณุสมบัติ (Features) ที่มีผล
ต่อความตั้งใจใช้แอพพลิเคชั่นบริการทาง
การแพทย์ 

นายธนภัทร วุฒิสันติกุล คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ ่

Online 

7 R220 คุณภาพบริการของโรงพยาบาลกรุงเทพ
หาดใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการบอกตอ่ของ
ผู้ใช้บริการ  

นายนภัทร นาวิกมลู คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ ่

Online 

8 R221 เส้นทางเดินของผู้ปกครองในการส่งบุตร
หลานใช้บริการโรงพยาบาลกรุงเทพ
หาดใหญ ่

นายคเณศนันต์ บุญรอง คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ ่

Online 

9 R223 อิทธิพลของคุณภาพบริการโรงพยาบาล
กรุงเทพหาดใหญต่่อการสื่อสารแบบปากต่อ
ปาก (Word of Mouth) ของผู้ใช้บริการ
อายุ 60 ปีข้ึนไป 

นางสาวญานิศา ตันตานนท ์ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ ่

Online 

10 R231 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดการบริการที่
ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการร้านสะดวก
ซักในเขต อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 

นายสามรี์ กาเจ คณะพาณิชยศาสตร์และการ
จัดการ 

Online 
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ลำดับ รหัส ชื่อผลงาน ผู้นำเสนอ สถาบัน 
 

หมายเหตุ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตตรัง 

11 R234 การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและการ
ยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีที่มผีลต่อการ
ตัดสินใจซื้อ 

นายพลอธิป รัตนกลุ คณะพาณิชยศาสตร์และการ
จัดการ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตตรัง 

On-Site 

12 R236 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน TikTok Shop 

นางสาวธนัชพร ดวงแก้ว คณะพาณิชยศาสตร์และการ
จัดการ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตตรัง 

Online 

13 R241 แนวทางการพัฒนาส่วนประสมการตลาด
ผลิตภณัฑ์จากแป้งกล้วย เพื่อส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มแม่บ้าน ตชด.426 จังหวัดกระบี่ 

นางสาวอาอีเสาะ แซมา โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัย
สวนดุสติ ศูนย์การศึกษา ตรัง 

On-Site 
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สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 
ลำดับ รหัส ชื่อผลงาน ผู้นำเสนอ สถาบัน 

 
หมายเหตุ 

1 R228 ความคาดหวังของผู้ใช้บริการทีม่ีตอ่การ
เปิดใช้ท่าอากาศยานนานาชาตติรงั จังหวัด
ตรัง 

นายนเรนทร์ แก้วใหญ ่ โรงเรียนพรศิริกลุ จังหวัดตรัง On-site 

2 R230 การเปิดรับสื่อกับการรับรู้ภาพลักษณ์
ประเทศไทยในฐานะแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่ม
นักท่องเที่ยวอินโดนีเซีย 

นางสาวสุธีรา ฐอสุวรรณ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

On-site 

3 R235 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทอ่งเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย 

นางสาวธัญญา ม่วงอุ่น สำนักวิชาการจัดการ  
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

Online 

4 R237 รูปแบบการจดัการท่องเที่ยวเชิงสขุภาพ
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (เมืองมรดกโลก) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.อัครวินท์ ศาสนพิทักษ์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนครศรีอยุธยา 

On-site 

5 R257 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย 
ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2561 

นายเสฏฐวุฒิ ธรรมชาต ิ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกจิ 
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

On-site 

 
สาขาบริหารธุรกิจ  

ลำดับ รหัส ชื่อผลงาน ผู้นำเสนอ สถาบัน 
 

หมายเหตุ 

1 R227  ปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ของแรงงานใน
ระบบประกันสังคมมาตรา 40 ใน
จังหวัดสงขลา 

นางสาววารณุี หนูชู คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตหาดใหญ ่

On-site 

2 R256  ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาปาล์มน้ำมันของ
ประเทศไทย 

นายปิยะพัฒน์ ปานเพชร คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกจิ 
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

On-site 

 
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ลำดับ รหัส ชื่อผลงาน ผู้นำเสนอ สถาบัน 
 

หมายเหตุ 

1 R214 เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลแบบการสร้างกฎ
ความสัมพันธ์ในการจัดการร้านค้า
อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ประปา 

นายณิชากร บาลศร ี คณะการบัญชีและการจดัการ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

On-site 

2 R245 การจำแนกเหด็พิษกับเห็ดรับประทานได้โดย
การใช้เทคนิคการเรียนรูด้้วยเครื่องจักร 

นายสายณัห์ เทพแดง คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก 

On-site 
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สาขาการบัญช/ีการเงิน  
ลำดับ รหัส ชื่อผลงาน ผู้นำเสนอ สถาบัน 

 
หมายเหตุ 

1 R202 ผลกระทบและการปรับตัวในภาวะแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตอ่
พนักงานบัญชีในสำนักงานบัญชี อำเภอ
เมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

นางสาวนิฟาติน มามะ คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ 

Online 

2 R211 การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและการ
กำหนดราคาผลิตภณัฑเ์ครื่องแกงตำมือ
ของกลุ่มแม่บ้านบ้านเกาะสวาด หมู่ที่ 5 
ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส  

นางสาววนิดา ชาญแท ้ คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ 

Online 

3 R222 การจัดทำบัญชีและการใช้ข้อมูลทางบัญชี
เพื่อจดทะเบียนภาษีมลูค่าเพิ่มของ
ผู้ประกอบการย่อยในอำเภอยี่งอ จังหวัด
นราธิวาส  

นางสาวนารียาณี ยูนุ ๊ คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ 

Online 

4 R225 การวิเคราะห์ต้นทุน และผลตอบ 
แทนของผลิตภณัฑล์ูกหยีแปรรูปของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรบ้านนากอ ตำบลจอเบาะ 
อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 

นางสาวรุสมีนี ดือรานิง คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ 

Online 

5 R226 การเปรยีบเทียบอัตราส่วนทางการเงิน
และคณุภาพผลกำไรก่อนและหลังการ
ควบรวมกิจการ 

นางสาวนันทิกานต์ จุทอง คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตหาดใหญ ่

Online 

6 R239 การวิเคราะห์ปัจจยัและพฤติกรรมที่มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจในการใช้จา่ยบัตร
เดบิตของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาใน
ประเทศไทย 

นางสาวสุภสัรา ชูทิพย ์ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตหาดใหญ ่

Online 

7 R243 พฤติกรรมการใช้สินเช่ือ Shopee Pay 
Later ในประเทศไทย 

นายอัลวารสิ มะหะหมดั สำนักวิชาการบัญชีเเละการเงิน  
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

Online 

8 R246 ผลกระทบของปัจจัยผู้ให้บริการทีม่ีต่อ
คุณภาพของการใช้โปรแกรมบญัชีบน
ระบบคลาวด ์

นายอัครเดช ฉวีรักษ ์ คณะบญัชี  
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 

Online 

9 R251 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยกับสถาบนั
การเงิน ของคนวัยทำงานในอำเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

นางสาวศุภาพิชญ์ อรญัดร คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตหาดใหญ ่

Online 

10 R252 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นหนี้ของคน 
Gen Y ในจังหวัดสงขลา ภายใต้
สถานการณ์ COVID-19 

นางสาวสุพัตรา บุญรตันัง คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตหาดใหญ ่

Online 

11 R258 การตัดสินใจลงทุนของประชาชนในเขต
อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา ในยุคโควิด-19 
 

นายศรณัย์ กาฬสินธุ ์ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตหาดใหญ ่

Online 



5 
 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
ลำดับ รหัส ชื่อผลงาน ผู้นำเสนอ สถาบัน หมายเหตุ 

1 R203 การคุ้มครองลูกจ้างจากความรับผดิในฐานะ 
ผู้ควบคุมข้อมลูส่วนบุคคล: ศึกษาเปรียบเทียบ
กฎหมาย คุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลสหภาพยุโรป
และพระราชบัญญัติคุม้ครองข้อมลูส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 

รองศาสตราจารย ์
คณาธิป ทองรวีวงศ์ 

คณะนติิศาสตร/์  
สถาบันกฎหมายสื่อดิจิทัล 
มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 

Online 

2 R204 การศึกษาหามาตรการป้องกันการทุจริตในการ
จัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ 

นางสาวหยาดพิรุณ นาชัยสินธุ์ มหาวิทยาลยัสวนดสุิต  
ศูนย์การศึกษา ตรัง 

On-site 

3 R210 การเสริมสร้างแรงจูงใจในการบริการสาธารณะ
ของบุคลากรภาครัฐ: กรณีศึกษาเทศบาลตำบล
นาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 

นายทวีศักดิ์ ไกรเทพ คณะพาณิชยศาสตร์และ 
การจัดการ  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตตรัง 

On-site 

4 R213 ความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสน
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ตรัง ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมกญัชา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.สุวิทย์ จันทร์เพ็ชร 

คณะพาณิชยศาสตร์และ 
การจัดการ  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตตรัง 

On-site 

5 R229 การสร้างสมรรถนะบคุลากรสาธารณสุขใน
สถานการณ์โควดิ -19: กรณีศึกษาศูนย์สุขภาพ
ชุมชนเมือง จังหวัดตรัง 

นางสาวสมฤทัย ทะเลลึก คณะพาณิชยศาสตร์และ 
การจัดการ  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตตรัง 

On-site 

6 R233 การรับรูภ้าพลักษณ์องค์กรกับความต้องการเข้า
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตตรัง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในเขต
พื้นที่จังหวัดตรัง 

นายสุรยิันต์ บุญเลิศวรกุล งานวิชาการ ฝ่ายวิจัย วิชาการ 
และพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตตรัง 

On-site 

7 R240 การประเมินผลโครงการพัฒนากญัชาสำหรับการ
ใช้ทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พ้ืนบ้าน
ไทย ใน รพ.สต. และชุมชน ระยะที่ 2 พ้ืนท่ี
จังหวัดตรัง 

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ปริสุทธ์ิกลุ คณะพาณิชยศาสตร์และ 
การจัดการ  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตตรัง 

On-site 

8 R249 ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบรุีรัมย์ จังหวัดบุรีรมัย ์

นายอติเทพ เลีย้งผ่องพันธุ์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย ์

Online 

9 R261 การนำหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ใน
การบริหารงานวิทยาลยัชุมชนบุรีรมัย ์

นายกรตศรินทร์ มลูด ี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย ์

Online 

 
 
  

 


