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สำรบัญ 
 

 เรื่อง หน้ำ 
 

ค ำน ำ ค 
สำรอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ ง 
สำรคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ จ 
สำรคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต ฉ 
สำรคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี ฉ 
สำรคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช ช 
สำรคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ ช 
Keynote Speakers ท่ำนแรก ซ 
Keynote Speakers ท่ำนที่สอง ฌ 
รำยช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ ญ 
สำรบัญ ฏ 
บทควำมวิจัย ภำคบรรยำย 1 

สาขาศิลปกรรม และการออกแบบ 
1. งานวิจัยสร้างสรรค์บทเพลงประพันธ์ส าหรับไวโอลิน : สไตล์เพลงพ้ืนบ้านภาคใต้ 3 
2. การศึกษาปัญหาเพ่ือการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ส าหรับผู้ประกอบการ 5 จังหวัด 

ชายแดนภาคใต้ 11 
3. การออกแบบผลิตภัณฑ์จากไม้ตาล 21 
4. โครงการวิจัยการพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ เพ่ือส่งเสริมการขายกรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชมุชน  

ต.ร าแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา 31 
5. การออกแบบตัวละครนายแรงส าหรบัสื่ออินโฟกราฟิก จากต านานหัวนายแรง 41 
6. ศึกษาเทคนิคและท่าพ้ืนฐานที่ใช้ในการเรียนการสอนบัลเล่ต์ส าหรบัผู้เริ่มฝึกหัด ใน ระดับอุดมศึกษา 51 
7. การสร้างสรรค์ละครโนราเรื่องพระเวสสันดรชาดก 63 
สาขาพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม 
1. ผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชนสู่การพัฒนาทีย่ั่งยืน 71 
2. รูปแบบสวัสดิการพหุลักษณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใตภายใตเหตุการณความไมสงบ: กรณีผูไดรับ 

ผลกระทบและผูไ้ดรับความเสียหาย 79 
3. การพัฒนาและหาคุณภาพแบบวัดพฤติกรรมการเรยีนอย่างรับผิดชอบของนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 89 
4. การพัฒนาและหาคุณภาพแบบวัดการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนมัธยมศึกษา 

 ในอ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 99 
5. การพ่ึงพาตนเองของผู้สูงอายุและแนวทางการพ่ึงพาตนเองของผู้สูงอายุกรณีศึกษา: ต าบลหัวเขา  

อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 109 
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สาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์ 
1. ความเข้มแข็งทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย 115 
2. สมรรถนะของผู้น าเทศบาลเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 125 
3. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลวิเศษไชยชาญ  

อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 135 
4. ผลกระทบที่มีต่อประชาชนในการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา 147 
5. พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลา 159 
6. มาตรการความคุ้มครองการท างานกับหลักประกันความมั่นคงในอาชีพของพนักงานในสถาบัน 

การอุดมศึกษา : ศึกษากรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 169 
7. แนวทางการจัดสวัสดิการบ าเหน็จบ านาญให้แก่ลูกจ้างตามระบบกฎหมายไทย : ศึกษาเปรียบเทียบ 

ระหว่างกองทุนประกันสังคม กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ 181 
8. การประเมินคุณธรรมในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอนาทวี  

จังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 191 
9. แนวทางการจัดระบบเครือข่ายไร้สายสาธารณะของเทศบาลนครสงขลา 205 
10. ระดับการมสี่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะขององค์การบรหิารส่วนต าบลแป-ระ  

อ าเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 219 
11. การรับรู้คุณภาพการให้บริการบริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด กรณีศึกษา เขตพ้ืนที่การให้บริการ 

ของที่ท าการไปรษณีย์สงขลา 231 
สาขาประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว และนันทนาการ 
1. สมาคมลับอั้งยี่ในเหมืองแร่ดีบุกภาคใต้ 241 
2. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อตลาดต้องชมแลผาหน้าถ้ า ต าบลหน้าถ้ า อ าเภอเมือง  

จังหวัดยะลา 251 
3. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว ต าบลบางปู อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 263 
4. ความต้องการของชุมชนเพ่ือการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา : ตลาดต้องชมท่าแพ ท่าสาป  

ต าบลท่าสาป อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 271 
5. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่มีต่ออุทยานแห่งชาติน้ าตกทรายขาว 281 
6. การพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านการท่องเที่ยวที่เอื้อประโยชน์ต่อคนยากจน (PRO POOR TOURISM)  

กรณีศึกษากลุ่มสตรีเกาะบุโหลน อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 291 
7. ตลาดรถไฟในจังหวัดสงขลา 299 
8. ภูมิปัญญาด้านการถนอมอาหารของคนลุ่มทะเลสาบสงขลา 309 
9. พลวัตของกีฬาชนโคในบริบทการท่องเที่ยว: กรณีศึกษาสนามชนโคบ้านบางกล่ า จังหวัดสงขลา 319 
10. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ในอ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 327 
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11. การปรับตัวของกีฬาวัวชนเพ่ือการท่องเที่ยว 337 
12. สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดพัทลุง 349 
13. วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ในฐานะ “พ้ืนที่ศักด์ิสิทธิ์” ในบริบทการท่องเที่ยว 357 
สาขาภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาและวรรณคดี และการสอนภาษาต่างประเทศ 
1. การเขียนร่วมกันของนักศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ : การใช้คลังค าศัพท์ 367 
2. THE NEEDS AND PROBLEMS IN LISTENING AND SPEAKING SKILLS OF STARUCKS 381 
3. มองวิถีชีวิตจีนโพ้นทะเลในประเทศไทยผ่านวรรณกรรมจีนของเหยาจงเหว่ย 389 
สาขาภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาและวรรณคดี และการสอนภาษาไทย 
1. ภาพสะท้อนสังคมจากตัวละคร “เมขลา” ในนวนิยายเรื่องแม่เบีย้ 397 
2. หน่วยกรรมในประโยคทีแ่สดงเจตนาต่าง ๆ จากวรรณกรรมแปลเรื่องเจ้าชายน้อย 409 
3. ค าเลียนเสียงธรรมชาติในชุดนิทานป๋องแป๋ง ของสองขา 419 
4. ที่มาของค าที่มีพยัญชนะต้น /mr/ และ /ml/ ในภาษาไทยถิ่นใต้ 431 
สาขาสังคมศึกษา และภูมิศาสตร์ 
1. การเข้าสู่กระบวนการเล่นหวยและบะก่องที่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 443 
2. อิทธิพลกลุ่มต่อพฤติกรรมสมาชิกในกลุ่ม ผ่านภาพยนตร์เรื่อง 12 Angry men (12 คนพิพากษา) 455 
3. การศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวชุมชน และธรรมชาติเพ่ือพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว  

อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 465 
4. การศึกษาพ้ืนที่ในการจัดต้ังตลาดนัดวิถีชุมชนโดยใช้ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ กรณีศึกษา :  

อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 475 
5. ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีพืชพรรณ ดัชนีสิ่งปลูกสร้าง ดัชนีความชื้นของการเปลี่ยนแปลง 

สิ่งปกคลุมดิน ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 485 
6. การประยุกต์ระบบภมูิสารสนเทศเพ่ือวิเคราะห์ความต้องการน้ าของปาล์มน้ ามันใน อ าเภอเขาพนม  

จังหวัดกระบี่ 493 
7. การแสดงแผนที่เส้นทางที่เหมาะสม เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพ้ืนที่ ในการเข้าถึงผู้ป่วยฉุกเฉิน 

บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต : กรณีศึกษาเขตพ้ืนที่ เทศบาลนครสงขลา และเทศบาลเมืองเขารูปช้าง  
จังหวัดสงขลา 501 

8. การศึกษาพ้ืนที่เพ่ือสร้างฐานข้อมูลความสูงเชิงตัวเลขเพ่ือการบริหารจัดการน้ า  
มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 511 

9. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชมุชน : ต าบลเกาะยอ  
อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 521 
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บทควำมวิจัย ภำคโปสเตอร์ 531 
สาขาการจัดการวัฒนธรรม 
1. ปรากฎการณ์การแต่งงานข้ามวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมภายในครอบครัว 

สังคมภาคใต้ในบริบทสังคมปัจจุบัน:บทสังเคราะห์จากงานวิจัยและผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง 533 
สาขาการจัดการสารสนเทศ 
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 543 
2. รูปแบบความต้องการโปรแกรมสวัสดิการสังคมส าหรบัผู้สูงอายุบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 555 
สาขาพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม 
1. รายจ่ายที่ประหยัดได้จากการผลิตก๊าซชีวภาพมูลสุกร 565 
2. ระดับคุณภาพการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลก าแพง ปี 2560 575 
สาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์ 
1. บทบาทผู้น าชุมชนต่อการจัดการภยัพิบัติของต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช 589 
2. ความรู้ความเข้าใจมาตรการทางกฎหมายสุนัขจรจัดของบุคลากรและประชาชนที่อาศัยอยูบ่ริเวณ 

มหาวิทยาลยัพิษณุโลก 603 
3. แรงจูงใจในการท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทยั 611 
4. การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการเรยีนของนักศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรนิติศาสตร์  

มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 621 
5. ความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการยื่นแบบและช าระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้เสียภาษ ี

ในเขตส านักงานสรรพากรพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก 633 
6. บทสะท้อนทางความคิดในการแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธีตามระบอบประชาธิปไตย 

ของกลุ่มผู้น าเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 643 
สาขาภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาและวรรณคดี และการสอนภาษาต่างประเทศ 
1. นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาความจ าค าศัพท์ภาษาจีน 653 
2. การประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาทักษะภาษาจีน : กรณีศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกติ 

เสาร์ - อาทิตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภเูก็ต รายวิชาโครงการพิเศษเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางด้าน
ภาษาต่างประเทศ 663 

3. การใช้เกมการศึกษาเพ่ือพัฒนาความจ าด้านค าศัพท์ภาษาจีนส าหรับงานบริการในธุรกิจโรงแรม 673 
สาขาภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาและวรรณคดี และการสอนภาษาไทย 
1. การศึกษาสภาพและปัญหาในการสาธิตการสอนของนักศึกษารายวิชาการสอนอ่านเขียนภาษาไทย 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 683 
สาขาสังคมศึกษา และภูมิศาสตร์ 
1. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วย C - K Theory: มุมมองจากผู้เชี่ยวชาญและนักศึกษาปริญญาตรี 693 



 

 

ณ 

สำรบัญ (ต่อ) 
 

 เรื่อง หน้ำ 
 

บทควำมที่ได้รับรำงวัล 707 
บทความที่ได้รับรางวัล ภาคบรรยาย 708 
บทความที่ได้รับรางวัล ภาคโปสเตอร ์ 709 

รำยนำมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนประชุมวิชำกำรฯ 710 
 
 


