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คำนำ สาม 
สารอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สิบสอง 
สารคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สิบสาม 
สารคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สิบสี ่
สารคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สิบห้า 
สารคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สิบหก 
สารคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สิบเจ็ด 
Keynote Speaker สิบแปด 
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ สิบเก้า 
บทความวิจัย ภาคบรรยาย 

สาขาศิลปกรรม และการออกแบบ 
O1 นวัตกรรมสิ่งทอจากเส้นใยดาหลาสู่ผลิตภณัฑ์แฟช่ันไลฟ์สไตล์โดยใช้ทฤษฎีความยั่งยืน 1 
O2 วิวัฒนาการวัฒนธรรมการแต่งกายจากอดีตสู่ปัจจุบันของภาคใต ้ 15 
O3 การสร้างสรรค์ละครเวทีสำหรับเดก็นักเรียนช้ันอนุบาล 3 เรื่องปลาสายรุ้ง 31 
O4 กระบวนการสร้างสรรค์รำถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์ของ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา  ชูสงค์ 31 
สาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์ 
O5 แนวทางการดำเนินยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จังหวัดบึงกาฬ 61 
O6 ศึกษาการเตรียมชุมชนเพื่อการดำเนินการขับเคลื่อนชุมชนตามแนวคิดการขับเคลื่อน 

กัมปงตักวา 83 
O7 บทบาทของเทศบาลนครยะลาในการจัดการสุขภาวะเพื่อรองรับสังคมผูสู้งอายุในเมือง  

อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 99 
O8 ความรู้ ความเข้าใจ ปัญหาการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้า และแนวทางการมีส่วนร่วม 

ของชุมชนกับการแก้ปัญหาความขดัแย้ง : กรณีศึกษา โรงไฟฟ้าถ่านหิน ตำบลปากบาง  
อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 117 

O9 แนวทางการวางแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัของท้องถิ่นกรณีศึกษา 
ตำบลตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตาน ี 133 

O10 กระบวนการบริหารทรัพยากรมนษุย์ของบุคลากรในองค์การบรหิารส่วนจังหวัดสงขลา 149 
O11 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเสีย่งเกี่ยวกับการตั้งครรภไ์ม่พร้อมของเยาวชน และบทบาท 

ของภาครัฐกับแนวทางการป้องกันการตั้งครรภไ์ม่พร้อม : กรณีศึกษา อำเภอเมืองยะลา 163 
สาขาบริหารจดัการ 
O12 ตัวช้ีวัดทางการเงินท่ีเหมาะสมสำหรับธุรกิจการเงิน 181 
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สาขาประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว และนันทนาการ 
O13 แนวทางการพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์ชุมชนบ้านปงไคร้  

อ.แม่ริม จ.เชียงใหม ่ 195 
O14 สถานภาพองค์ความรู้งานวิจัยด้าน “จีนศึกษา” ในประวัติศาสตร์นิพนธ์ภาคใต ้ 207 
O15 พระราชวังสงขลา ความสัมพันธ์สงขลา - กรุงเทพมหานคร 219 
O16 ประวัติศาสตร์เมืองสตูล : ยคุเริม่ตน้ 229 
O17 ศึกษาองค์ความรู้ด้านประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรมพ้ืนท่ีชุมชนเกาะยอ 243 
O18 พิธีกรรมและความเชื่อในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 253 
O19 ศาสนสถานกับการท่องเที่ยว จังหวัดพัทลุง 267 
O20 นักท่องเที่ยวแบบสะพายเป ้ 279 
สาขาการจดัการวัฒนธรรม 
O21 การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม กรณีศึกษา เมืองเก่าสงขลาฝั่งแหลมสน 291 
สาขาภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาและวรรณคดี และการสอนภาษาไทย 
O22 การจัดการเรยีนการสอนสนทนาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศด้วยแนวคิดซิปปา  

เรื่อง การสั่งอาหารในร้านอาหารตามสั่ง 305 
O23 แนวคิดเรื่องบาปท้ัง 6 ตามความเช่ือทางศาสนาคริสต์ และด้านมดืของตัวละคร 

ในนวนิยายชุด เจรจาต่อตาย ของ tiara 317 
O24 การพัฒนาทักษะการสื่อสารทางภาษาบูรณการคณุธรรมจรยิธรรมของนักศึกษาครู 

โดยใช้รูปแบบการนะศีหะฮ ฺ 329 
สาขาภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาและวรรณคดี และการสอนภาษาต่างประเทศ 
O25 การสำรวจความพร้อมในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพ่ึงพาตนเองของ 

นักศึกษาปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 345 
O26 ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อนักศึกษาฝึกงานก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพจริง  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 359 
O27 การศึกษาข้อผิดพลาดในการอ่านออกเสียงสัทอักษรภาษาจีนกลางของผู้เรียนชาวไทย 373 
O28 ศึกษาความเป็นไปได้ในการเปดิสอนหลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาภาษามลาย ู

เพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 387 
สาขาสังคมศึกษา และภูมิศาสตร ์
O29 การประยุกต์เทคโนโลยีภูมสิารสนเทศเพื่อการศึกษาการกระจายตัวของผู้ป่วย 

โรคความดันโลหิตสูง และเส้นทางการติดตามผู้ป่วย กรณีศึกษา ศูนย์สุขภาพชุมชน 
บ้านลางา ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 401 
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O30 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ในการกำหนดพื้นท่ีติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 
สำหรับงานชลประทาน กรณีศึกษาในเขตพื้นท่ีจังหวัดสงขลา 415 

O31 การวิเคราะห์รูปแบบการกระจายตัวคลินิกความงาม โดยใช้เทคโนโลยีภมูิสารสนเทศ  
กรณีศึกษา : อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 429 

O32 การประยุกต์ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์เพื่อศึกษารูปแบบการกระจายตัวของหอพัก 
และปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการเลือกพักอาศัยหอพักของนักศึกษา : กรณีศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 441 

O33 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่จากพายุโซนร้อน “ปาบึก” : กรณศีกึษา ตำบล 
แหลมตะลมุพุก อำเภอปากพนัง จงัหวัดนครศรีธรรมราช 453 

O34 แอพพลิเคชั่นสำหรับการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ในชุมชน ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่  
จังหวัดสงขลา 467 

O35 ซากเตาเผาถ่านไม้โกงกาง อำเภอเมือง จังหวัดสตลู 479 
สาขาพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม 
O36 การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติและการผลิตสีย้อมธรรมชาติ 

ชุมชนเทศบาลตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 489 
O37 เป็ดไข่ : ศึกษาวิธีการปญัหา และแนวทางการแก้ปัญหาจากการเลี้ยงเป็ดไข ่

เป็นอาชีพหลัก กรณศีึกษาเกษตรกรผู้เลี้ยงเปด็ไข่ ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมือง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 501 

O38 ปลาชังน้ำ : สถานการณ์การเลี้ยงปลาทับทิมกระชังน้ำในชุมชน กรณีศึกษา  
บ้านวัดใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งใหญ ่อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 513 

O39 ปรากฏการณ์ทางสังคมระหว่างการวัฒนธรรมการซอแรง กับการสรา้งศักยภาพ 
การจัดการกลุ่มอาชีพกรณีศึกษา วิสาหกิจกลุม่กล้วยกรุงชิง ตำบลกรุงชิง  
อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช 525 

O40 การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของประชาชน  
บ้านคลองโหนด หมู่ 10 ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 537 

O41 การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของประชาชน 
ในตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จงัหวัดสงขลา 547 

O42 การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของประชาชน 
บ้านสวนทุเรียน หมู่ 4 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 557 

O43 การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของประชาชน 
บ้านอ่าวทราย หมู่ 1 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 567 
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O44 การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของประชาชน 
บ้านใน หมู่ 6 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 577 

O45 การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของประชาชน 
บ้านท้ายยอ หมู่ 8 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 587 

บทความวิจัย ภาคโปสเตอร์ 
สาขาภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาและวรรณคดี และการสอนภาษาไทย 
P1 การแปรตามวัจนลีลาของพยัญชนะควบกล้ำ (kw) และ (khw) ของชุมชนบ้านหนองไม้ไผ่  

ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จงัหวัดตรัง 597 
P2 การสญูเสยีอัตลักษณ์ของตัวละครในนวนิยายของ นิวัต พุทธประสาท 605 
สาขาภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาและวรรณคดี และการสอนภาษาต่างประเทศ 
P3 ผลสัมฤทธ์ิการสอนเสริมการเรยีนรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรยีนบา้นบือนังกือเปาะ อำเภอระแงะ จงัหวัดนราธิวาส  
โดยการใช้ชุดเกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 619 

P4 การศึกษาสภาพแวดล้อมที่ส่งผลตอ่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะศลิปศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ 631 

P5 แนวทางการพัฒนาศักยภาพการสือ่สารภาษามลายูของนักศึกษา  
สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดยะลา 643 

P6 การวิเคราะห์เทคนิคและข้อผิดพลาดจากการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ :  
กรณีป้ายกรมทางหลวงและป้ายสถานท่ีสำคัญต่าง ๆ ในเขตอำเภอเมืองนราธิวาส  
จังหวัดนราธิวาส 653 

P7 การใช้รูปแบบการสอน ADDIE Model เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการเรยีนการสอน 
ภาษาจีนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 667 

สาขาพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม 
P8 ภาวะอยู่ดมีีสุขของประชาชนในตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 681 
P9 การใช้สิทธิทางด้านสุขภาพของแรงงานต่างด้าวสัญชาตเิมียนมา ตำบลพะวง  

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 693 
P10 การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของประชาชน  

บ้านหินเกลี้ยง หมู่ 6 ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 707 
P11 การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของประชาชน  

บ้านปีก หมู่ 4 ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 717 
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สาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์ 
P12 การเตรียมพร้อมของเทศบาลเมืองเขารูปช้างในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น 727 
P13 การยอมรับการใช้รหสัคิวอาร์ของประชาชน ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 737 
P14 ทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ : ศึกษาเฉพาะกรณี 

องค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 755 
สาขาสังคมศึกษา และภูมิศาสตร ์
P15 การศึกษาแนวทางการปรับตัวของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดมิ (โชห่วย) ที่ได้รับผลกระทบ 

จากการขยายตัวของร้านค้าปลีกสมัยใหม่โดยการประยุกต์เทคโนโลยีภูมสิารสนเทศ  
กรณีศึกษาเทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา 767 

P16 แอพพลิเคชั่นส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติ ชุมชนวัฒนธรรม  
กรณีศึกษาอำเภอสเิกา จังหวัดตรงั 779 

P17 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น : รายวิชากะปงศึกษา อ.กะปง จ.พังงา 789 
สาขาการจดัการสารสนเทศ 
P18 บริการสาธารณะของเทศบาลตำบลเกาะแต้วที่ต้องการพัฒนาการใหบ้ริการ 

โดยใช้แอปพลิเคชั่น 801 
สาขาศิลปกรรมและการออกแบบ 
P19 การศึกษาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการปฏิบตัิรีคอร์เดอร์ของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสตลูวิทยา จังหวัดสตูล 813 
สาขาการบริหารจัดการ 
P20 การจัดการช่องทางการตลาดของผลิตภณัฑ์วิสาหกิจชุมชน ตำบลบา้นเหล่า  

อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 825 
P21 ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจการให้บริการ SCB Easy App  

ของธนาคารไทยพาณิชย์ในจังหวัดภูเก็ต 837 
P22 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดธรุกิจเครื่องสำอาง บริษัท สรวีย์ บิวตี้ แอนด์ สปา 851 
P23 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการซื้อเฟอร์นิเจอรไ์มไ้ผ่แช่น้ำยาป้องกันมอด 

ในจังหวัดพังงา 865 
P24 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มผีลต่อการตัดสินใจบริโภคเบียร์ของผู้บริโภค 

ในจังหวัดภูเก็ต 875 
P25 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อการท่องเที่ยวโดยเรือยอรช์ในจังหวัดภูเก็ต 889 
P26 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการทางการแพทย์ 

ของโรงพยาบาลมิชช่ันภูเกต็ 901 
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P27 ปัจจัยทางการตลาดที่มผีลต่อการเลือกใช้บริการของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 915 

P28 ต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทนุของกลุ่มหัตถกรรมบ้านชุมพอ ตำบลเกาะแต้ว  
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 923 

P29 การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน : กรณีศกึษา บริษัทประกันชีวิต 
ในจังหวัดภูเก็ต 941 

P30 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินธรุกิจรับเหมาก่อสร้าง : กรณีศึกษา 
ผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสรา้งในจังหวัดภูเก็ต 955 

P31 พฤติกรรมการเลือกด้านที่พักอาศยัของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเอกชน 
ในจังหวัดภูเก็ต โดยใช้แผนผังโมเดลธุรกิจ Business Model Canvas 969 

P32 ความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับมาตรฐานรายงานทางการเงิน 
สำหรับกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม บทท่ี 17 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 983 

P33 การพัฒนาจุลินทรยี์และผลิตภณัฑจ์ากจุลินทรีย์เป็นสารเสรมิในอาหารโคเนื้อในจังหวัดตาก 997 
P34 เสรมิสร้างวัฒนธรรมนวตักรรมของเกษตรกรผู้เลีย้งโคเนื้อตามเกษตรทฤษฎีใหม่ 

บ้านสันป่าป๋วย ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 1011 
P35 ส่งเสริมเยาวชนยุคไทยแลนด์ 4.0 ในการพัฒนาและประยุกต์ใช้สมุนไพรพื้นบ้าน 

ต่อยอดภูมปิัญญาท้องถิ่นของตำบล สันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวดัเชียงราย 1029 
P36 การส่งเสริมการนำภมูิปัญญาแห่งนวัตกรรมด้วยการนวดแผนโบราณรองรับ 

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของโฮมสเตย์บ้านปางมะขามป้อม ตำบลสันสลี  
อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวดัเชียงราย 1043 

P37 การพัฒนาผลิตภณัฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวตำบลนางแล อำเภอเมอืง จังหวัดเชียงราย 1059 
P38 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 1069 
P39 กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา ร้านของฝากในจังหวัดภูเก็ต 1081 
P40 ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

ประเภทบ่อน้ำร้อนในพ้ืนท่ีภาคใตฝ้ั่งอันดามัน 1093 
P41 พฤติกรรมการเลือกซื้อผลไมส้ดของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต 1107 
P42 พฤติกรรมความต้องการผักปลอดสารพิษของผู้บรโิภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 1121 
P43 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บรโิภคในการเลือกซื้อคอนโดมเินียม ในจังหวัดภูเก็ต 1133 
P44 พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้าน ซุปเปอร์ชีปมินิมาร์ท 24 ช่ัวโมง  

จังหวัดภูเก็ต 1147 
P45 พฤติกรรมของลูกคา้ในการตดัสินใจซื้อผลติภณัฑ์ทางการเงินของธนาคารไทยพาณิชย์  

สาขาหาดสุรินทร์ (ภูเก็ต) 1157 
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P46 การยอมรับการใช้เทคโนโลยีแอพพลิเคช่ันส่งผลต่อพฤติกรรมของนกัท่องเที่ยว 
ในจังหวัดพัทลุง 1171 

P47 การลำดับความสำคัญขององค์ประกอบการจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 
และสิ่งแวดล้อมกรณีศึกษา โรงไฟฟ้าชีวมวล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 1185 

P48 ตัวแบบการพยากรณ์ความต้องการข้าวไรซ์เบอรี่ที่เหมาะสม กรณีศกึษา  
กลุ่มนาข้าวอินทรีย์ จังหวัดสงขลา 1195 

P49 การวิเคราะห์ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตัดสินใจปลูกข้าว โดยกระบวนการวิเคราะห์ 
เชิงลำดับชั้นกรณีศึกษา พ้ืนท่ีอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี ่ 1207 

P50 การประยุกต์ใช้วิธีการวิเคราะหเ์ชิงลำดับชั้นในการเลือกซื้อสีทาเรือในจังหวัดสงขลา 1217 
P51 กระบวนทัศน์ในการปรบัคุณภาพการบริการของการยางแห่งประเทศไทย  

กรณีเปรียบเทยีบระหว่างเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดภเูก็ตและจังหวัดพังงา 1225 
P52 พฤติกรรมการเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ในจังหวัดกระบี่ 1239 
P53 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย  

กรณีศึกษาสโมสรฟตุบอลบรุีรัมย์ ยูไนเตด็ 1253 
P54 คุณภาพการบริการและความคาดหวังของนักศึกษาและบุคลากร 

ต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างภเูก็ต 1267 
P55 ความต้องการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานความรูผู้้ประกอบวิชาชีพครูในสถานศึกษา  

กลุ่มเครือข่ายมายอพัฒนา จังหวัดปัตตาน ี 1281 
P56 การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานโรงแรม :  

กรณีศึกษา โรงแรมโนโวเทล ภูเกต็ โภคีธรา 1301 
ภาคผนวก 
ก รายนามคณะกรรมการดำเนินงานประชุมวิชาการดา้นมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์

ระดับชาติ ครั้งท่ี 2 “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นวัตกรรมสร้างสรรคส์ังคม” 1317 
ข กำหนดการการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) 1329 
ค กำหนดการการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 1341 

 

 
 


