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สำขำบริหำรธุรกิจ และสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ 

ห้องประชุม Tele-Conference 1 

ล ำดับ รหัส เวลำ ชื่อผลงำน ผู้น ำเสนอ สถำบัน 
 

1 R127 10.00 – 10.20 น. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการน าเข้า
พลังงานของประเทศไทย 

นางสาวศศิวิมล เปียฉิม คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกจิ  
มหาวิทยาลยัทักษิณ  
วิทยาเขตสงขลา 

2 R135 10.20 – 10.40 น. ระบบการจัดการโรงคั่วกาแฟ 
สะบ้าย้อยคอฟฟี่ 

นางสาวชุติมา ทองค า คณะบริหารธรุกิจ  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรี
วิชัย 

3 R146 10.40 – 11.00 น. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งออกอัญมณี
และเครื่องประดับของประเทศไทย 

นายอรรถพล ขาวหมอก คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกจิ  
มหาวิทยาลยัทักษิณ  
วิทยาเขตสงขลา 

4 R182 11.00 – 11.20 น. ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการลงทุนใน
บิทคอยน ์

นางสาวนริศรา จันทร์เมือง คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกจิ  
มหาวิทยาลยัทักษิณ  
วิทยาเขตสงขลา 

5 R137 11.20 – 11.40 น. การพัฒนาระบบเตาไฟฟ้าขด
ลวดความร้อนควบคุมด้วยแอปพลเิค
ชัน blynk  

นายอิทธิพันธ์ หาญชนะ คณะบริหารธรุกิจ  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรี
วิชัย 

6 R147 11.40 – 12.00 น. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการส่งออกสิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่มของประเทศไทย 

นายธนวัฒน์ มาระเสนา คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกจิ  
มหาวิทยาลยัทักษิณ  
วิทยาเขตสงขลา 

12.00 – 13.00 น. พักกลำงวัน 
7 R126 13.00 – 13.20 น. ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดสรรงบประมาณ

รายจ่ายด้านการศึกษา 
นางสาวปิยฉัตร   
พรหมสกลุ 

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกจิ  
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

8 R183 13.20 – 13.40 น. ศักยภาพการด าเนินงานของวิสาหกิจ
ชุมชน : กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนใน
จังหวัดตรัง 

ผศ.ดร.สุวิทย์ จันทรเ์พ็ชร คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตตรัง 
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สำขำกำรตลำด ห้อง A 

ห้องประชุม Tele-Conference 2 

ล ำดับ รหัส เวลำ ชื่อผลงำน ผู้น ำเสนอ สถำบัน 
 

1 R148 10.00 – 10.20 น. คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความ
ตั้งใจซื้อซ้ าของผู้บริโภคร้านบุษบาชาบู  
ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

นางสาวศิรลิักษณ์ ณ 
อาภรณ ์

คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

2 R143 10.20 – 10.40 น. อิทธิพลของการรับรู้ด้านคุณภาพน้ า

ดื่มผสมวิตามิน (Vitamin Water) ต่อ

ความตั้งใจซื้อซ้ าของผู้บรโิภค ช่วง

สถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

นางสาววิภาสินี งามศิร ิ วิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
 

3 R144 10.40 – 11.00 น. แนวทางการตลาดเพิ่มมลูค่ารวมของ
เบี้ยประกันชีวิตส าหรับผู้ถือบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ : กรณีศึกษาธนาคาร
ออมสิน ภาค 1 

นายชลิต ไชยมงคล คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย 

4 R160 11.00 – 11.20 น. ความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจ
กลับมาซื้อเสื้อผ้าซ้ าจากร้านเดมิที่ขาย
ผ่านการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก 
(Facebook Live) ของผู้บริโภคใน
จังหวัดสงขลา 

นางสาวมัสยา บิลลเตะ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

5 R153 11.20 – 11.40 น. อิทธิพลของการตระหนักรู้ในตรา
สินค้าบนแอพพลิเคช่ันติ๊กต๊อก 
(TikTok) ที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อ
ผลิตภณัฑ์เพื่อความงามในระดับตรา
สินค้ามวลชน (Mass brands ) ของ
ผู้บริโภคเจเนอเรช่ัน วาย 
(Generation Y) 

นางสาววิชุดา หนูรักษา คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

6 R154 11.40 – 12.00 น. การจัดการผลิตภัณฑด์้านการตลาด
กาแฟคั่วบดโรบสัต้าของกลุม่หนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ ์
ในจังหวัดระนอง 

นางสาวสุกัญญา พรหมสกลุ สาขามนุษยนิเวศศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 



3 
 

ล ำดับ รหัส เวลำ ชื่อผลงำน ผู้น ำเสนอ สถำบัน 
 

7 R170 12.00 – 12.20 น. การตระหนักรู้ในตราสินค้าท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซื้อสินค้าเฟอร์นเิจอร์ 
ของผู้บริโภคในอ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 

นายวัชรา จันทสุวรรณ ์ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
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สำขำกำรตลำด ห้อง B 

ห้องประชุม Tele-Conference 3 

ล ำดับ รหัส เวลำ ชื่อผลงำน ผู้น ำเสนอ สถำบัน 
 

1 R164 10.00 – 10.20 น. ปัจจัยด้านผลติภณัฑ์ และทัศนคต ิท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจซื้อเครื่องส าอาง
ประเภทลิปสติก 
ของผู้บริโภคจังหวัดสงขลา 

นางสาวปาริชาต เรือง
ประดิษฐ ์

คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

2 R152 10.20 – 10.40 น. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
แม่และเด็กของร้านเบบี้ช็อปในอ าเภอ
สะบ้าย้อย จังหวดัสงขลา ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19 

นายปิยวัฒน์ แสงระว ี คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

3 R155 10.40 – 11.00 น. การรับรูคุ้ณภาพ และ การรับรู้ราคา
ของเครื่องส าอางเคาน์เตอร์แบรนด์ที่มี
ผลต่อความตั้งใจซื้อ ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ของผู้บรโิภคช่วงสถานการณ์ 
COVID-19 ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา 

 นายคมชาญ จันทร์ค า คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

4 R150 11.00 – 11.20 น. ศึกษาสาเหตุและหาแนวทางการเพิ่ม
อัตราส่วนใช้บริการผ่านระบบงาน 
SUMO ของธนาคารออมสิน สาขา
บางเขน 

นายเอกพรรณ เดชสม บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

5 R167 11.20 – 11.40 น. แรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อ
แว่นสายตาออนไลน์ของผู้บริโภคกลุ่ม
เจเนอเรช่ันวาย      ในอ าเภอ
หาดใหญ่ ช่วงการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 

นางสาววิสสตุา ชิตวงค ์ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

6 R151 11.40 – 12.00 น. ทัศนคติต่อเครื่องมือการสื่อสาร
การตลาดของผู้บรโิภคเจนวายที่มผีล
ต่อความตั้งใจซื้อซ้ า 
อาหารจานด่วน ร้านสเต็กแท็กทีม ใน
จังหวัดสงขลา 

นางสาวปุณยนุช  
นราอวิรุทธ์ 

คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
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ล ำดับ รหัส เวลำ ชื่อผลงำน ผู้น ำเสนอ สถำบัน 
 

7 R163 12.00 – 12.20 น. ทัศนคติต่อการสื่อสารทางการตลาดที่
ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อผลติภณัฑ์เห็ด
หลินจือเพื่อสุขภาพ ชนิดแคปซูลของ
ผู้บริโภคในกลุม่เจเนอเรช่ันวาย 
(Generation Y) ในอ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 

นางสาวโสภิดา อาหมัด คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
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สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว 

ห้องประชุม Tele-Conference 4 

ล ำดับ รหัส เวลำ ชื่อผลงำน ผู้น ำเสนอ สถำบัน 
 

1 R161 10.00 – 10.20 น. แนวทางการพัฒนาทักษะนวัตกร
ทางการท่องเที่ยวผ่านเกม 

นางสาวดลฤทัย เจียรกลุ คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2 R125 10.20 – 10.40 น. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินทาง
ท่องเที่ยวไปต่างประเทศของคนไทย 

นางสาวธัญชนก ปั้นศักดิ ์ คณะเศรษฐศาสตร์และ
บริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

3 R187 10.40 – 11.00 น. การรับรูผ้ลกระทบของเจ้าหนา้ที่
อุทยานแห่งชาติจากการแพรร่ะบาด
เชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ต่อการ
ท่องเที่ยว กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติ
ทางบกในเขตภาคใต ้

นางสาวกมลวรรณ เรืองบุตร ส านักวิชาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

4 R139 11.00 – 11.20 น. แนวทางการก าหนดเส้นทางการ
ท่องเที่ยวชุมชนแบบมีส่วนร่วม จาก
ฐานทรัพยากรในชุมชนล าไพล อ าเภอ
เทพา จังหวัดสงขลา 

นางสาวณัฏฐณิชา วรรณมณ ี วิทยาลัยชุมชนสงขลา 

5 R166 11.20 – 11.40 น. ผู้ทรงอิทธิพลทางการท่องเที่ยวท่ีมผีล
ต่อการตดัสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยว
ไทยของกลุ่มวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 

นางสาวกมลชนก ปิ่นแก้ว สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม
เอเชีย มหาวิทยาลัยมหดิล 

6 R189 11.40 – 12.00 น. การศึกษาความพร้อมของจังหวัด
นครศรีธรรมราชเพื่อรองรับในการเป็น 
MICE City 

นางสาวบุษราคัม ศรีเจริญ ส านักวิชาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
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ล ำดับที่ในกำรน ำเสนอกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งท่ี 11 ประจ ำปี 2565 

วันศุกร์ที่ 22 เมษำยน 2565 

สำขำวิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ   

ห้องประชุม Tele-Conference 5 

ล ำดับ รหัส เวลำ ชื่อผลงำน ผู้น ำเสนอ สถำบัน 
 

1 R168 10.00 – 10.20 น. การจัดกลุ่มลูกค้าบริษัทยานยนต์ดว้ย
ข้อมูลประชากรโดยใช้เทคนิคการ
เรียนรู้ของเครื่อง 

นางสาวกาญจนมาส เปลี่ยนสกุล คณะวิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2 R178 10.20 – 10.40 น. แอปพลิเคชันซ่อมบ ารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ 

นายวรโชติ  น้อยมณ ี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

3 R179 10.40 – 11.00 น. การพัฒนาคลังข้อมูลเพื่อยกระดับการ
วิเคราะห์ข้อมูลการท่องเที่ยวภูเกต็ 

นายกิตติธัช คุ้มมติร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็ 

4 R186 11.00 – 11.20 น. การพัฒนาชุดฝึกอบรมผ่านโมบายเลิร์
นนิงโรคความดันโลหิตสูง ส าหรับ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบ่้าน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ า
ต าบลบ้านบือราเปะ๊  
ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส 

นายสุนทร ด าละเอียด คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลยันราธิวาสราช
นครินทร ์

5 R188 11.20 – 11.40 น. การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันซื้อขาย
ผักผลไมส้ดแบบออแกนิก 

นายปิยวัฒน์ เพ็งแก้ว คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลยันราธิวาสราช
นครินทร ์

 

  



8 
 

ล ำดับที่ในกำรน ำเสนอกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งท่ี 11 ประจ ำปี 2565 

วันศุกร์ที่ 22 เมษำยน 2565 

สำขำกำรบัญชี/กำรเงิน  

ห้องประชุม Tele-Conference 6 

ล ำดับ รหัส เวลำ ชื่อผลงำน ผู้น ำเสนอ สถำบัน 
 

1 R129 10.00 – 10.20 น. กลุ่มวัยเริ่มต้นท างานกับการวาง
แผนการลงทุนใน สินทรัพย์ทาง
การเงิน กรณศีึกษา : อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 

นางสาวปทุมรัตน์ ยเุด็น คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

2 
 
 
 

R130 10.20 – 10.40 น. การตัดสินใจทางการเงินของธุรกิจ
ร้านอาหารในช่วงสถานการณ์แพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส โควดิ-19 
กรณีศึกษา ธุรกิจร้านอาหารในอ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

นางสาวสิรญิา อินทมะโน 
 

 

คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

3 R131 10.40 – 11.00 น. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผนการออม
และการลงทุนในช่วงวัยก่อน
เกษียณอายุของประชากร ในเขต
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

นางสาวกัลยาภรณ์ แก้วจันทร์
เพชร 

คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

4 R140 11.00 – 11.20 น. ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ การ
ยอมรับความเสีย่งของนักลงทุนราย
ย่อย ในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จังหวดั
สงขลา หลังจากไดร้ับผลกระทบจาก
วิกฤตโควิด-19 

นางสาวกันยาภรณ์  
ฟังประเสริฐสุช 

คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

5 R124 11.20 – 11.40 น. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่าย
ครัวเรือนในประเทศไทย 

นางสาวจันทร์จิรา สรรพสมบัต ิ คณะเศรษฐศาสตร์และ
บริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

6 R157 11.40 – 12.00 น. การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและ
ความเสีย่งของการลงทุน ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET100 
ในช่วงก่อนและระหว่างวิกฤตการณ์ 
Covid-19 
 

นางสาวกุลรดา ชุมใหม ่ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
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ล ำดับ รหัส เวลำ ชื่อผลงำน ผู้น ำเสนอ สถำบัน 
 

12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน 
7 R158 13.00 – 13.20 น. คุณลักษณะส่วนบุคคลและ

คุณลักษณะด้านแรงจูงใจของผู้บรหิาร
สูงสุดทีส่่งผลต่อมูลค่าของกิจการ กลุ่ม
ธุรกิจธนาคารที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

นางสาวกรรธิมา ยืนยาว คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

8 R128 13.20 – 13.40 น. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดเก็บภาษี
ของกรมสรรพากร 

นางสาวอธิษฐาน เกิดไทย คณะเศรษฐศาสตร์และ
บริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

9 R159 13.40 – 14.00 น. การเปรยีบเทียบประสิทธิภาพการ
ลงทุนด้วยกลยุทธ์ EDCA (Enhanced 
Dollar Cost Average) และ LS 
(Lump Sum) ส าหรับการลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นต่างประเทศ 

นางสาวโนรฟาตีฮะห์ ดาโอะ๊ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
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ล ำดับที่ในกำรน ำเสนอกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งท่ี 11 ประจ ำปี 2565 

วันศุกร์ที่ 22 เมษำยน 2565 

สำขำวิชำศิลปะกำรแสดง  

ห้องประชุม Tele-Conference 7 

ล ำดับ รหัส เวลำ ชื่อผลงำน ผู้น ำเสนอ สถำบัน 
 

1 R123 13.00 – 13.20 น. นาฏยประดิษฐ์ ชุด ลงสรงแขกพญา
ราชวังสัน 

 นายรณกฤต เพชรเกลีย้ง คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็
เจ้าพระยา   

2 R172 13.20 – 13.40 น. ยะรังบุรีศรีทักษิณ นายธรรมชาติ ขุททะกะพันธ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการ
จัดการ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์
วิทยาเขตตรัง 

3 R162 13.40 – 14.00 น. "ครูหมอโนรา" การสืบทอดความเช่ือ
ในบริบทของชุมชนบ้านบนเขาน้ าน้อย 
ต าบลน้ าน้อย  
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 

นายณัฐพงศ์ กระจา่ยโภชน์ ส านักการจดัการนวตักรรมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลศรีวิชัย 

4 R171 14.00 – 14.20 น. การสร้างสรรค์การแสดง ชุด ฟ้อนหนึ่ง
ศตวรรษ เพชรราชภัฏเชียงใหม ่

นางสาวสุนิษา สุกิน คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่

5 R174 14.20 – 14.40 น. หริหระธรรมะบารม ี นางสาวนิรัตติกาณต์ กรดศรีใหม ่ คณะพาณิชยศาสตร์และการ
จัดการ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตตรัง 

6 R136 14.40 – 15.00 น. ร าพระกรุณาเจ้าฟ้าฯ สร้างปัญญา
ประชาไทย  
 

นางสาวลักขณา แสงแดง คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์
  

7 R175 15.00 – 15.20 น. การสร้างสรรค์ผลงาน ชุด ยมชวนสง่า 
พฤกษาเมืองตรัง 
 

นางสาวศรสีกุล ทองค า คณะพาณิชยศาสตร์และการ
จัดการ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตตรัง 
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ล ำดับ รหัส เวลำ ชื่อผลงำน ผู้น ำเสนอ สถำบัน 
 

8 R173 15.40 – 16.00 น. นาฏยศรัทธาพระยารัษฎานุประดษิฐ์ 
 
             

นางสาวสุธาทิพย์ สรุินทร์บาง คณะพาณิชยศาสตร์และการ
จัดการ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตตรัง 

 

 

 

 
 

 


