ห้องนำเสนอบทควำมตำมกลุ่มสำขำ
ที่

สำขำ

1. การจัดการระดับปริญญาตรี (1)
2. การจัดการระดับปริญญาตรี (2)
3. เศรษฐศาสตร์และการจัดการการศึกษา

4. การเงินและบัญชี
5. การจัดการโลจิสติกส์และนวัตกรรม

จำนวน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
บทควำม
9
1. อาจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ คาพรรณ์
2. อาจารย์ ดร.อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว
10
1. อาจารย์ กัญญนิจ วิเชียรรัตน์
2. อาจารย์ ธนาภา ช่วยแก้ว
13
1. อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง
2. อาจารย์ ดร.จินตนีย์ รูซ้ ื่อ
3. ผศ.ดร.สุพิศ ฤทธิ์แก้ว
8
1. อาจารย์ ดร.ปานแก้วตา ลัคนาวานิช
2. อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์
13
1. รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
2. อาจารย์ ดร.พนิดา แช่มช้าง
3. อาจารย์ ดร.จรรยา ชาญชัยชูจติ

6. การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (1)

9

7. การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (2)

9

8. การตลาดและบริหารธุรกิจ (1)

7

9. การตลาดและบริหารธุรกิจ (2)

7

10. การจัดการการท่องเที่ยวและอื่นๆ

9

11. การนาเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์

35

1. อาจารย์ ดร.สมจินตนา คุ้มภัย
2. อาจารย์ ดร.เยี่ยมดาว ณรงคะชวนะ
1. อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ กลิ่นหอม
2. อาจารย์ ดร.สุขุมาล กล่าแสงใส
1. ผศ.ดร.ภัทรวรรณ แท่นทอง
2. ผศ.สมใจ หนูผึ้ง
1. อ.ดร.นนทิภัค เพียรโรจน์
2. ผศ.บุณฑรี จันทร์กลับ
1. ผศ.ดร.ชูลีรัตน์ คงเรือง
2. อาจารย์ ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
1. อาจารย์ ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม
2. อาจารย์ฮุชเซ็น นิยมเดชา
3. อาจารย์นลินี ทินนาม
4. อาจารย์วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ
5. อาจารย์สุชาติ ฉันสาราญ
6. อาจารย์สายพิชญ์ สัจจวิเศษ
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สถำนที่
ชั้น 3 ห้องบัวชมพู 1
ชั้น 2 ห้องจงกลนี
ชั้น 2 ห้องปทุมลาภ

ชั้น 1 ห้องบงกชรัตน์
ชั้น 2 ห้องอุบลฉัตร

ชั้น 2 ห้องอรพินธ์ 2
ชั้น 2 ห้องอรพินธ์ 3
ชั้น 2 ห้องนิโลบล
ชั้น 2 ห้องลินจง
ชั้น 2 ห้องอรพินธ์ 1
ชั้น 1
หน้าห้องบงกชรัตน์ 3
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กำหนดกำรกลุ่มย่อย ห้องบัวชมพู 1
กำรจัดกำรระดับปริญญำตรี (1)
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้อง 1. อาจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ คาพรรณ์
2. อาจารย์ ดร.อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว
ลำดับที่
1
(EC_02)
2
(EC_04)
3
(EC_05)
4
(EC_09)
5
(EC_11)
6
(EC_12)
7
(EC_13)
8
(ED_06)
9
(ED_07)

เวลำนำเสนอ

ชื่อเรื่อง

13.00-13.15 น. การประเมินมูลค่าทัศนียภาพศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง)
13.15-13.30 น. ต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนทางการศึกษาของนักศึกษาสานัก
วิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13.30-13.45 น. ความมั่นคงของผู้สูงอายุ มิติการมีงานทาและรายได้ กรณีศึกษา
ตาบลสทิงหม้อ อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
13.45-14.00 น. การประเมินมูลค่าการใช้ประโยชน์ทางนันทนาการของสระมรกต
จังหวัดกระบี่
14.00-14.15 น. การประเมินมูลค่าเมืองมรดกทางวัฒนธรรม กรณีศึกษา:ย่านเมืองเก่า
สงขลา
14.15-14.30 น. ความเต็มใจที่จะจ่ายค่าบริการการจัดการน้าเสียเบื้องต้นในครัวเรือน
กรณีศึกษา ตาบลเกาะยอ อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
14.30-14.45 น. ความเต็มใจจ่ายการท่องเที่ยวอุโมงค์ประวัติศาสตร์เขาน้าค้าง อาเภอ
นาทวี จังหวัดสงขลา
14.45-15.00 น. พฤติกรรมการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คและผลการเรียนของนักศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15.00-15.15 น. บริบทของครอบครัว ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และพฤติกรรมส่วน
บุคคลกับการออกกลางคันของนักศึกษาสายสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์
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ผู้นำเสนอ
วรภัทร แสงคำลือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ณัฐกรณ์ พิทักษ์วงศ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สมพร บุตร์หลวง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
พนิดำ โดยประกอบ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ธนวรรดิ สุวรรณวงศ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
พีรนันท์ สุวรรณมณี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
สุวลักษณ์ รักบุญ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
จีรำรัตน์ โตพุนพิน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ชิตพล ศรีเมือง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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กำหนดกำรกลุ่มย่อย ห้องจงกลนี
กำรจัดกำรระดับปริญญำตรี (2)
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้อง 1. อาจารย์ กัญญนิจ วิเชียรรัตน์
2. อาจารย์ ธนาภา ช่วยแก้ว
ลำดับที่
1
(FN_20)
2
(MH_12)
3
(MH_16)
4
(MK_15)
5
(TM_08)
6
(MH_01)
7
(LO_09)
8
(MK_25)
9
(TM_07)
10
(MK_24)

เวลำนำเสนอ

ชื่อเรื่อง

ผู้นำเสนอ

13.00-13.15 น. การวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณอายุของบุคคลวัยกลางคนใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
13.15-13.30 น. การจัดการความร่วมมือในการอนุรักษ์ป่าชายเลน ขุมชนบ้านแหลม
ตาบลท่าศาลา อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
13.30-13.45 น. การรับรู้และความต้องการของผู้ใช้บริการศูนย์อาหารกลางคืน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13.45-14.00 น. พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อน้าดื่มของนักศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14.00-14.15 น. คุณภาพชีวิต : การท่องเที่ยวโดยชุมชนชุมชนบ้านยวนสาว อาเภอคีรรี ัฐ
นิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
14.15-14.30 น. การวิเคราะห์อิทธิพลของแรงจูงใจในการทางานต่อความผูกพันองค์กร
ของพนักงานบริษัท คิงฟิชเชอร์โฮลดิ้งส์ จากัด จังหวัดสงขลา
14.30-14.45 น. ตัวแบบการขนส่งสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้าไปยังคลังจังหวัดใน
ภาคใต้ : กรณีศึกษา บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จากัด
14.45-15.00 น. อุปสงค์ต่อราคารถยนต์มือสอง

กนกพร ถวำยเชื้อ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กิตติศักดิ์ พรหมเดช
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ครองชัย บุญแก้วศรี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เบญจพล รัตนวิชำ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปำนศักดิ์ ปำคะเชนทร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ภัทรพงค์ บุญทอง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
วรัญญำ สังข์ทอง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ศิรชัช แดงขำว
มหาวิทยาลัยทักษิณ
15.00-15.15 น. รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในพื้นที่ชุมชนบางใบไม้ จังหวัดสุ
สุธิษำ เกษเพชร
ราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
15.15-15.30 น. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้โทรศัพท์มือถือที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม องค์อร หวังสวำสดิ์
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
มหาวิทยาลัยทักษิณ
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กำหนดกำรกลุ่มย่อย ห้องปทุมลำภ
สำขำเศรษฐศำสตร์และกำรจัดกำรกำรศึกษำ
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้อง 1. อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง
2. อาจารย์ ดร.จินตนีย์ รู้ซื่อ
3. ผศ.ดร.สุพิศ ฤทธิ์แก้ว
ลำดับที่

เวลำนำเสนอ

ชื่อเรื่อง

1
(ED_15)

13.00-13.15 น.

The Benefits of Collaborative Summer Program towards
Uplifting Student’s Skills

Mohd Raziff Jamaluddin
Universiti Teknologi MARA

2
(EC_15)

13.15-13.30 น.

การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ตามลาดับชั้นในการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมือง

ไพโรจน์ นวลนุ่ม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

3
(ED_14)

13.30-13.45 น.

การพัฒนานโยบายทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยใช้ผลการ
วิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลนักศึกษา

อนุรักษ์ ถุงทอง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

4
(ED_08)

13.45-14.00 น.

ชำญ คำภิระแปง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

5
(ED_04)

14.00-14.15 น.

รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ของ
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ความลื่นไหลในการสอนของครู

6
(EC_03)

14.15-14.30 น.

7
(EC_06)

14.30-14.45 น.

ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนเชิงธุรกิจการลงทุนปลูกสับปะรดโรงงานของ
เกษตรกรรายย่อยกรณีศึกษาเกษตรกรตาบลห้วยทรายเหนือ อาเภอชะอา
จังหวัดเพชรบุรี
ปัจจัยที่มีผลต่อการออมและภาระหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ธนยำ พร้อมมูล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์
กฤตินันท์ ชนรักษ์ธรรม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

8
(ED_05)

14.45-15.00 น.

การสร้างชุดการสอนพัฒนาการอ่านจับใจความสาคัญตามทฤษฎีอภิปัญญา
สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ดวงกมล ทองคำ
มหาวิทยาลัยทักษิณ

9
(ED_01)

15.00-15.15 น.

ความพร้อมในการวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์

เจนจิรำ เสถียรวงศำ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

10
(EC_14)

15.15-15.30 น.

รวมพร วำณิชชำภำณุพงศ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

11
(ED_09)

15.30-15.45 น.

12
(EC_07)

15.45-16.00 น.

ความสาเร็จของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกร
ชาวสวนยางรายย่อย เพื่อประกอบอาชีพเสริม ของลูกค้าธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาท่าชนะ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทัศนคติและความพร้อมในการสอบ O-NETของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดโรงเรียนรัฐบาล เขตอาเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความสาเร็จของผู้ประกอบการที่เข้ารับการ
บ่มเพาะในหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย
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ผู้นำเสนอ

ชยำกร ศรีพรภำคย์มหาวิทยาลัย
แม่โจ้

วันวิสำข์ ช่วยจันทร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วันทนี แก้วเรือง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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กำหนดกำรกลุ่มย่อย ห้องบงกชรัตน์
สำขำกำรเงินและบัญชี
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้อง 1. อาจารย์ ดร.ปานแก้วตา ลัคนาวานิช
2. อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์
ลำดับที่
1
(FN_22)
2
(FN_12)
3
(FN_13)
4
(FN_14)
5
(FN_06)
6
(FN_05)
7
(FN_17)
8
(FN_01)
9
(MH_02)

เวลำนำเสนอ

ชื่อเรื่อง

13.00-13.15 น. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพงานตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
ภาครัฐในพื้นที่สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
13.15-13.30 น. การศึกษาปัจจัยสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมในองค์กร: บริบทธนาคาร
พาณิชย์
13.30-13.45 น. นักลงทุนสถาบันกับการตกแต่งกาไรผ่านการสร้างรายการธุรกิจ :
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
13.45-14.00 น. การพัฒนาโมเดลการยอมรับเทคโนโลยีการทาธุรกรรมทางการเงิน
รูปแบบ "M - Banking”
14.00-14.15 น. ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมกับผลการ
ดาเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
14.15-14.30 น. ปัจจัยที่บริษัทร่วมทุนใช้ในการพิจารณาลงทุนในบริษัทระยะเริ่มต้นใน
ประเทศไทย
14.30-14.45 น. พฤติกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญของนักลงทุนรายย่อยบริษัท
หลักทรัพย์กสิกรไทย จากัด (มหาชน) สาขาภาคใต้
14.45-15.00 น. ผลดาเนินงานทางการเงินของสหกรณ์การเกษตรในภาคใต้
15.00-15.15 น. ความสัมพันธ์ระหว่างผลการดาเนินงานของกิจการกับคะแนนประเมิน
ประสิทธิภาพการกากับดูแลกิจการที่ดี : กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ผู้นำเสนอ
อรรถพงศ์ พีระเชื้อ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กนกวรรณ ภู่ไหม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศิริพรรณ ศุภรทวี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ธนวรรณ สำนวนกลำง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นริศรำ อยู่จรรยำ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อภิชัย เลิศจรรยำกุล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปำณวำท ดำประไพ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อรอนงค์ หนูเรือง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ศิริขวัญ จันลำศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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กำหนดกำรกลุ่มย่อย ห้องอุบลฉัตร
กำรจัดกำรโลจิสติกส์และนวัตกรรม
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้อง 1. รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
2. อาจารย์ ดร.พนิดา แช่มช้าง
3. อาจารย์ ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต
ลำดับที่
1
(IM_01)
2
(IM_04)
3
(IM_06)
4
(IM_05)
5
(IM_02)

เวลำนำเสนอ

ชื่อเรื่อง

13.00-13.15 น. ปัจจัยทางการแข่งขันที่ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมของธุรกิจผูร้ ับจัดการ
ขนส่งสินค้า
13.15-13.30 น. ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม:
กรณีศึกษาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
13.30-13.45 น. ปัจจัยความสาเร็จที่ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมของกิจการเพื่อสังคมใน
ประเทศไทย
13.45-14.00 น. อุตสาหกรรม 4.0 อุตสาหกรรมแห่งอนาคตของไทย

14.00-14.15 น. รูปแบบการสร้างทีมเพื่อพัฒนากลยุทธ์นวัตกรรมแบบเปิด (Open
Innovation) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้ประกอบการส่งออกยางพารา
ภาคใต้
6
14.15-14.30 น. การศึกษาปัจจัยด้านการจัดการไอเดียความคิดสร้างสรรค์ และ
(IM_07)
สมรรถนะของบุคคลากรที่ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมในองค์กร บริบท
อุตสาหกรรมยางรถยนต์
7
14.30-14.45 น. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
(IM_03)
8
14.45-15.00 น. โมเดลเชิงสาเหตุของการบูรณาการซัพพลายเชนที่มีต่อคุณภาพสินค้า
(LO_15)
และนวัตกรรม: การทดสอบเชิงประจักษ์
9
15.00-15.15 น. การลดต้นทุนการบริหารสินค้าคงคลังในโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง
(LO_14)
ด้วยวิธีการทางโลจิสติกส์
10
15.15-15.30 น. ปัจจัยสู่ความสาเร็จของการบริหารโครงการลดต้นทุนโลจิสติกส์
(LO_03)
กรณีศึกษาบริษัทผลิตรถยนต์อเมริกันสาขาประเทศไทยและเอเชีย
แปซิฟิก
11
15.30-15.45 น. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในห่วงโซ่อุปทานบริบท: อุตสาหกรรมปิโตร
(LO_06)
เคมีในประเทศไทย
12
15.45-16.00 น. การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต
(LO_05)
กรณีศึกษา บริษัท สุราษฎร์สริ ิพิรยิ ะ (1999) จากัด
13
16.00-16.15 น. ตัวแบบทางคณิตศาสตร์สาหรับการวิเคราะห์ต้นทุนของอุตสาหกรรม
(LO_04)
ยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
WMS Management Research National Conference # 6

ผู้นำเสนอ
ชัยวัฒน์ ฤกษ์บุญรอง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นภัส แดงบุหงำ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นันทิยำ เพรงสุกำญจน์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พำณุวงศ์ คัมภิรำรักษ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ยุทธชัย ฮำรีบิน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ธนกร คงรัตน์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภควัต บุญห่อ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศำกุน บุญอิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นวพร ฝอยพิกุล
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชุลีพร เขมกุลวำนิช
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กำญจนำ วงษ์อิสระ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พลำธิป วิกรัยศักดำ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วรรณี ศรีเชย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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กำหนดกำรกลุ่มย่อย ห้องอรพินธ์ 2
สำขำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์และองค์กำร (1)
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้อง 1. อาจารย์ ดร.สมจินตนา คุ้มภัย
2. อาจารย์ ดร.เยี่ยมดาว ณรงคะชวนะ
ลำดับที่
1
(MH_24)
2
(MH_10)
3
(MH_11)
4
(MH_04)
5
(MH_05)
6
(MH_06)
7
(MH_07)

เวลำนำเสนอ

ชื่อเรื่อง

ผู้นำเสนอ

13.15-13.30 น. ถอดบทเรียนการจัดการความรู้: 10 ปีของการดาเนินงานองค์กร
การเงินชุมชน ตาบลกะหรอ อาเภอนบพิตา จังหวัดนครศรีธรรมราช
13.30-13.45 น. การหยั่งรู้เชิงกลยุทธ์: ทิศทางการพัฒนาผู้นาในศตวรรษที่ 21
13.45-14.00 น.
14.00-14.15 น.
14.15-14.30 น.
14.30-14.45 น.
14.45-15.00 น.

8
15.00-15.15 น.
(MH_13)

พรเพ็ญ ทิพยนำ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จำตุรนต์ ชุติธรพงษ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สมรรถนะของบุคลากรและการถ่ายโอนความรู้ทสี่ ่งผลต่อการเกิด
ปำริฉัตร หิรัญสำย
นวัตกรรมในองค์กร บริบทธนาคารพาณิชย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่สรรพากรที่ปฏิบัติงานในทีม ธันย์นชิ ำ ธัญศิระวงศ์ธร
กากับดูแลผู้เสียภาษีในเขตท้องที่สานักงานสรรพากรภาค 11
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สมรรถนะหลักในการบริหารงานของผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริม ทศพร พิมำน
สุขภาพตาบล ในพื้นที่เขตเครือข่ายบริการสาธารณสุขที่ 11
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สภาพการดาเนินงานและแนวทางการพัฒนาการจัดการกองทุนพัฒนา พงษ์พัฒน์ ช่วยเวช
ไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การรับรูเ้ กี่ยวกับการปฏิบัตริ าชการตามหลักธรรมาภิบาลและ
อรุณรัตน์ สุวรรณรัตน์
ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบตั ิราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงานทางหลวงชนบทที่ ธนิตำ พัฒนพงศ์
11 (สุราษฎร์ธานี)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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กำหนดกำรกลุ่มย่อย ห้องอรพินธ์ 3
สำขำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์และองค์กำร (2)
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้อง 1. อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ กลิน่ หอม
2. อาจารย์ ดร.สุขุมาล กล่าแสงใส
ลำดับที่

เวลำนำเสนอ

ชื่อเรื่อง

ผู้นำเสนอ

1
13.00-13.15 น. ปัจจัยในการบริหารให้เกิดความยัง่ ยืนสาหรับกิจการเพื่อสังคมใน
(MH_18)
ประเทศไทย
2
13.15-13.30 น. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของศูนย์วิจัยปาล์มน้ามันสุราษฎร์ธานี
(MH_20)
3
13.30-13.45 น.
(MH_21)
4
13.45-14.00 น.
(MH_22)
5
14.00-14.15 น.
(MH_23)

6
(MH_17)
7
(MH_19)
8
(MH_14)
9
(MH_15)

14.15-14.30 น.
14.30-14.45 น.
14.45-15.00 น.
15.00-15.15 น.

กมลทิพย์ พงษ์พิพัฒน์วัฒนำ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กมลวรรณ แก้วมณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์
ธานี
การศึกษาพฤติกรรมองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สันติ สุขแก้ว
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทางานของพนักงาน บริษัท แอดวานซ์ สโรชำ วิริยำธิกำรนุสรณ์
อินโฟร์ เซอร์วสิ จากัด (มหาชน) สานักปฏิบตั ิการภูมิภาค ภาคใต้
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การรับรูโ้ ปรแกรมแบบสังเกตความปลอดภัยและการสื่อสารและ
ปวีณำ สุภำวรพงศ์
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานของพนักงานโครงการฐาน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม ปตท. สารวจและผลิตปิโตรเลียม
จังหวัดสงขลา
การรับรู้กจิ กรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท สิงห์ คอร์เปอ จรินทร์ พริกนุ่น
เรชั่น จากัด ของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักอิทธิบาท4 และความสุขในการ
เกรียงศักดิ์ ดัชถุยำวัตร
ทางานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ศักยภาพการใช้ระบบสารสนเทศ ของบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษา
วัลย์ลียำ ชูศักดิ์
เอกชน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การรับรูบ้ ทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สุพำ ปิยะเขตร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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กำหนดกำรกลุ่มย่อย ห้องนิโลบล
สำขำกำรตลำดและบริหำรธุรกิจ (1)
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้อง 1. ผศ.ดร.ภัทรวรรณ แท่นทอง
2. ผศ.สมใจ หนูผึ้ง
ลำดับที่
1
(MK_27)
2
(MK_12)
3
(MK_17)
4
(MK_22)
5
(MK_19)
6
(MK_10)
7
(MK_28)

เวลำนำเสนอ

ชื่อเรื่อง

ผู้นำเสนอ

13.00-13.15 น. ความเสีย่ งที่ส่งผลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์บารุงผิว
13.15-13.30 น. กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของการท่องเที่ยวย้อนยุค
13.30-13.45 น.
13.45-14.00 น.
14.00-14.15 น.
14.15-14.30 น.
14.30-14.45 น.

ณัฐณิชำ เตชะสกุลรัตน์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศรัญญำ เนียมฉำย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลยุทธ์การจัดการเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม ใน
ธิดำพร กวินเดโช
จังหวัดเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าในการใช้บริการที่จอด
สมฤทัย หำญบุญเศรษฐ
รถยนต์อัตโนมัติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความพึงพอใจและพฤติกรรมการลงทุนในสลากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อ ขนิษฐำ นุ่มนวล
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
พฤติกรรมการใช้บัตรกรุงศรีเฟิรส์ ช้อยส์ของผู้บริโภคในเขตภาคใต้
สรพงศ์ จันทร์เหล็ก
ตอนบน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ความภักดีของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์และบริการอินเทอร์เน็ต ประเภท
ณัฐิกำนต์ อดิศัยรัตนกุล
FTTx ของบริษัท ทีโอที จากัด(มหาชน) ในเขตพื้นที่ศูนย์บริการลูกค้า ที มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โอที สาขาสุราษฎร์ธานี
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กำหนดกำรกลุ่มย่อย ห้องลินจง
สำขำกำรตลำดและบริหำรธุรกิจ (2)
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้อง 1. อ.ดร.นนทิภัค เพียรโรจน์
2. ผศ.บุณฑรี จันทร์กลับ
ลำดับที่
1
(MK_01)
2
(MK_02)
3
(MK_18)
4
(MK_16)
5
(MK_04)
6
(MK_14)
7
(MK_21)

เวลำนำเสนอ

ชื่อเรื่อง

13.00-13.15 น. ความเข้าใจในการรับรู้ในชื่อเสียงของบล็อกเกอร์ในกลุ่มเยาวชนไทย
13.15-13.30 น. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการซื้อคอนโดมิเนียม ในจังหวัด
ภูเก็ต
13.30-13.45 น. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี บริบทการจองคิวร้านอาหาร
ผ่านแอพพลิเคชั่น
13.45-14.00 น. ความพึงพอใจและความต้องการใช้บริการซ้าของลูกค้าห้างหุ้นส่วน
จากัดทวีวัฒน์กาจัดปลวก
14.00-14.15 น. พฤติกรรมการบริโภคอาหารเจ ในอาเภอเมือง จังหวัดตรัง
14.15-14.30 น. พฤติกรรมการเลือกซื้อทองคาของผู้บริโภคกลุม่ เจเนอเรชั่นวายในเขต
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
14.30-14.45 น. พฤติกรรมการซื้อสุนัข ในอาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

WMS Management Research National Conference # 6

ผู้นำเสนอ
จิรำภำ พึ่งบำงกรวย
มหาวิทยาลัยบูรพา
นิตยำ รู้จัก
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ยงยุทธ ทองชัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชุติมำ ห้ำวหำญ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ธัญลักษณ์ ธรรมจักษ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประกิจ จิ๋วพัฒนกุล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วิษณุ ศรีอุทัย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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กำหนดกำรกลุ่มย่อย ห้องอรพินธ์ 1
สำขำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวและอื่นๆ
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้อง 1. ผศ.ดร.ชูลีรัตน์ คงเรือง
2. อาจารย์ ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
ลำดับที่

เวลำนำเสนอ

ชื่อเรื่อง

1
13.00-13.15 น. การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการที่สอดคล้องกับวิถี
(OT_03)
ชุมชนไทยใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา
เชิงบูรณาการทีส่ อดคล้องกับวิถีชุมชนไทยใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่
2
13.15-13.30 น. กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวชายแดน ด่านสิงขร จังหวัด
(TM_04)
ประจวบคีรีขันธ์
3
(OT_07)
4
(OT_11)
5
(OT_06)
6
(TM_06)
7
(TM_01)

13.30-13.45 น.
13.45-14.00 น.
14.00-14.15 น.
14.15-14.30 น.
14.30-14.45 น.

8
14.45-15.00 น.
(OT_10)
9
15.00-15.15 น.
(TM_03)

ผู้นำเสนอ
สวงษ์ ไชยยำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

นิธิกร ม่วงศรเขียว
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ต้นทุนที่ประหยัดได้จากการเตรียมยาฉีดปริมาณน้อยสาหรับหอผู้ปว่ ย นันทิยำ จุนถิระพงศ์
เด็กโดยเภสัชกร
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผลของคาแนะนาการสั่งใช้ยาปฏิชวี นะต่อการประหยัดงบประมาณด้าน พิชญำ โรจนดำรงกุล
ยาของ โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
การพัฒนาโมเดลเพื่อสนับสนุนการดาเนินโครงการบ่มเพาะกิจการเพื่อ พัฒนเจต ลิ้มวิรัตน์
สังคมในประเทศไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การใช้แมลงป่าไม้เพื่อประเมินศักยภาพการบริการของระบบนิเวศและ ลักษมี พันธุวัฒน์
สุขภาพบริเวณสวนป่าสักภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ในประเทศไทย
ลิขิต กนกหิรัญญำกร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
ศักยภาพของชุมชนในการสร้างชุมชนให้น่าอยู่: กรณีศึกษาชุมชนหนึง่
นัจมี หลีสหัด
ในอาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสะพานแขวนเขาเทพพิทักษ์ อาเภอ สุภัตรำ ไชยนำเคนทร์.
บ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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