
 วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561  เวลา 09.00 - 16.00 น.  ณ ห้องธนาสร (ชั้น 3)  (ห้องน าเสนอที่ 1) 

ล ำดับ เวลำน ำเสนอ รหัส ช่ือเรื่อง ผู้น ำเสนอและสถำบัน 
1 09.00-09.20 น. 103 กำรมีส่วนร่วมของคนในชุมชนต่อกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ:  

กรณีศึกษำชุมชนหยงสตำร์ จังหวัดตรัง 
ฐิติพร  นนใส  
ณัชรัตน์  ขอสันติกลุ 
มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร ์

2 09.20-09.40 น. 104 แนวทำงกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนบ้ำนท่ำเลน ต ำบลเขำทอง 
อ ำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 

ศุภวรรณ  ตันตสุทธิกุล  
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลศรีวิชัย 

3 09.40-10.00 น. 105 กำรพัฒนำและประเมินควำมพึงพอใจแอพพลิเคช่ันเพื่อกำรท่องเที่ยวย่ำน
เมืองเก่ำสงขลำ อ ำเภอเมือง จังหวัดสงขลำ บนระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์ 

กรกช  ค ำดี  
มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร ์

4 10.00-10.20 น. 106 กำรมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในกำรจัดกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้ำนท่ำ
หิน ต ำบลท่ำหิน อ ำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลำ 

จิรพัชร  รัตนโสภำ  
มหำวิทยำลยัหำดใหญ ่

5 10.20-10.40 น. 107 ศักยภำพผู้น ำชุมชนกับควำมพร้อมรองรับกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน   
กรณีศึกษำอ ำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

เดโช  แขน้ ำแก้ว  
มหำวิทยำลยัรำชภฏันครศรีธรรมรำช 

6 10.40-11.00 น. 108 แนวทำงกำรพัฒนำมำตรฐำนควำมปลอดภัยทำงกำรท่องเที่ยวในจุดชมวิว
เสม็ดนำงชี ต ำบลคลองเคียน อ ำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงำ 

สำลินี  ทิพย์เพ็ง  
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลศรีวิชัย 

7 11.00-11.20 น. 109 กำรศึกษำกระบวนกำรจัดกำรท่องเที่ยงเชิงสุขภำวะบนวิถีวัฒนธรรมชุมชน
กรณีศึกษำกิจกรรมปั่นพบปรำชญ์ 

ชำตรี  ลุนด ำ  
มหำวิทยำลยัมหิดล 

8 11.20-11.40 น. 101 กำรพัฒนำต้นแบบระบบสำรเทศเพื่อกำรจัดกำรท่องเที่ยวชุมชนลุ่มน้ ำ
ทะเลสำบสงขลำ กรณีศึกษำชุมชนคูคุด อ ำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลำ 

คฑำวุธ ถวัลย์วิลำสวงศ์  
มหำวิทยำลยัรำชภฏัสงขลำ 

9 11.40-12.00 น. 111 แนวทำงกำรจัดกำรมำตรฐำนอำหำรเพื่อกำรท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต วิมลรตัน์  บุญศรรีัตน์  
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร ์

10 13.00-13.20 น. 112 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติที่มีต่อกำรบริโภคอำหำรท้องถิ่นในเขต
อ ำเภอเมือง จังหวัดตรัง 

จันทิวรรณ สมำธิ  
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลศรีวิชัย 

11 13.20-13.40 น. 113 ท่องเที่ยวชุมชน : ควำมเป็นจริง สิ่งที่ต้องท ำ พิมลพรรณ  บุญยะเสนำ  
มหำวิทยำลยัเชียงใหม ่

12 13.40-14.00 น. 203 แนวทำงกำรยกระดับคุณภำพบริกำรน ำเที่ยวในสำธำรณรัฐสังคมนิยม
เวียดนำมของผู้น ำเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 2 
(อ ำนำจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลรำชธำนี) 

กิตต์กวินเดชน์  วงศ์หมั่น  
มหำวิทยำลยัอุบลรำชธำน ี

13 14.00-14.20 น. 102 กำรพัฒนำสินค้ำที่ระลึกจำกผ้ำฝ้ำยของกลุ่มวิสำหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้ำน    
ทอผ้ำและตัดเย็บชุมชนบ้ำนหนองสนม ต ำบลบัวงำม อ ำเภอเดชอุดม 
จังหวัดอุบลรำชธำนี 

อรสำ  แถบเกิด  
มหำวิทยำลยัอุบลรำชธำน ี

14 14.20-14.40 น. 212 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและแนวทำงในกำรวิเครำะห์นักท่องเที่ยวเพื่อพัฒนำ
ทำงเลือกในกำรตัดสินใจซื้อสินค้ำที่ระลึก (บทความวิชาการ) 

สิริปณุยำกร  ไกรเทพ  
จิรำภรณ์ ขำวศร ี
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลศรีวิชัย 

 14.40-16.00 น. สรุปผลกำรน ำเสนอ มอบเกียรติบตัร และมอบรำงวัล The Best Paper   
 

หมายเหตุ : 1. ตั้งแต่เวลำ 08.30 – 09.00 น. ผู้น ำเสนอน ำไฟล์ข้อมูล บันทึกลงในคอมพิวเตอร์ประจ ำห้องน ำเสนอเพื่อเตรียมน ำเสนอ 
 2. ก ำหนดเวลำในกำรน ำเสนอ 15 นำที และคณะกรรมกำรซักถำม 5 นำที 
 3. หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงรำยชื่อผู้น ำเสนอให้แจ้งฝ่ำยประสำนงำน (อำจำรย์จุติมำ บุญมี โทร.095-4297754)  

ก่อนวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561  
 4. ขอควำมร่วมมือผู้น ำเสนอลงทะเบียนผ่ำนระบบ http://cht.rmutsv.ac.th/CBTconference2018/?q=th/register 

และช ำระเงินเข้ำบัญชีธนำคำรกรุงไทย สำขำสิเกำ ช่ือบัญชี “ประชุมวิชำกำรระดับชำติกำรท่องเที่ยวชุมชนเพื่อคุณภำพชีวิตที่ดีและ
ยั่งยืนวิทยำกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว”  เลขท่ีบัญช ี918-0-37488-3 จ ำนวนเงิน 1,000 บำท/ 1 บทควำม   
ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 21 มิถุนายน 2561 พร้อมแนบหลักฐำนยืนยันผ่ำน E-Mail: cht_conference2018@hotmail.com 

 



วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561  เวลา 09.00 - 16.00 น.  ณ ห้องธนาสิน (ชั้น 3)  (ห้องน าเสนอที่ 2) 
 

ล ำดับ เวลำน ำเสนอ รหัส ช่ือเรื่อง ผู้น ำเสนอและสถำบัน 
1 09.00-09.20 น. 201 แรงจูงใจกำรท่องเที่ยวกับควำมสำมำรถในกำรจ ำแนกประเภทนักท่องเที่ยว 

เดินทำงเข้ำร่วมเทศกำลท้องถิ่น กรณีศึกษำ เทศกำลกินเจ จังหวัดภูเก็ต 
สุภัทรำ   สังข์ทอง  
มหำวิทยำลยัรำชภฏัภูเกต็ 

2 09.20-09.40 น. 204 มุมมองของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อกำรสื่อควำมหมำยกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค ์
ในวิถีวัฒนธรรมโหนด นำ เล ต ำบลท่ำหิน อ ำเภอสทิงพระ   จังหวัดสงขลำ 

เศวตฉัตร  นำคะชำต  
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลศรีวิชัย 

3 09.40-10.00 น. 205 ปัจจัยทำงวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจเดินทำงท่องเที่ยวตลำดน  ำคลอง
ลัดมะยม 

รัสรินทร์  พัฒนเมธิวิชญ์  
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคล
ตะวันออก 

4 10.00-10.20 น. 206 ข้อเสนอเชิงกำรตลำดเพื่อกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษำ
ควำมเชื่อเกี่ยวกับแม่ย่ำนำงเรือในชุมชนจังหวัดสงขลำ (บทความวิชาการ) 

จิรวิชญ์  พรรณรัตน ์
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลศรีวิชัย 

5 10.20-10.40 น. 207 ผลกระทบของกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน (บทความวิชาการ) จุติมำ  บุญมี  
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลศรีวิชัย 

6 10.40-11.00 น. 210 ศักยภำพกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของอ ำเภอบำงกล่ ำ จังหวัดสงขลำ อำรยำ  มณรีักษ์  
มหำวิทยำลยัหำดใหญ่  

7 11.00-11.20 น. 215 แนวทำงกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์: กรณีศึกษำ วัดแหลมจำก  
ต ำบลปำกรอ อ ำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลำ 

พิมล  ทองกุล  
มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร ์

8 11.20-11.40 น. 217 อัตลักษณ์ของกำรท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์พื นท่ีจังหวัดสงขลำ สมจิตร์ อินทมโน  
มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร ์

9 11.40-12.00 น. 213 พฤติกรรมกำรใช้บริกำรและปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดที่ใช้ในกำร
ตัดสินใจซื อบัตรโดยสำรเครื่องบินเส้นทำงระหว่ำงประเทศผ่ำนตัวแทน
จ ำหน่ำย 

ภัทร์ฐิตำ  ทองค ำ  
มหำวิทยำลยัเกษมบณัฑิต 

10 13.00-13.20 น. 214 แนวทำงกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวชุมชนกุฎีจีน โดยใช้องค์ประกอบทำงกำร
ท่องเที่ยว 

ชลิต  เฉียบพิมำย  
มหำวิทยำลยัเกษมบณัฑิต 

11 13.20-13.40 น. 216 ควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชำวจีนต่อกำรให้บริกำรของมัคคุเทศก์ชำวไทย
ในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต 

ภฤศยศ  จิตตส์ัมพันธ์  
มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร ์

12 13.40-14.00 น. 208 กำรส ำรวจเพื่อกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์โดยชุมชน  
: กรณีจังหวัดก ำแพงเพชร 

วลัยพร  ริ วตระกลูไพบูลย ์
มหำวิทยำลยักรุงเทพ 

13 14.00-14.20 น. 209 กำรพัฒนำศักยภำพทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษเพื่อกำรท่องเที่ยวของยุว
มัคคุเทศก์ โรงเรียนรวมสินวิทยำ อ ำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 

ศำนติกำ  ผิวเรือง  
มหำวิทยำลยัอุบลรำชธำน ี

14 14.20-14.40 น. 211 รูปแบบกิจกรรมเชิงสร้ำงสรรค์เพื่อส่งเสริมกำรให้บริกำรของกลุ่มนักท่องเที่ยว
ผู้สูงวัยต่อศูนย์บ่มเพำะธุรกิจอุตสำหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม วิทยำลัย
อำชีวศึกษำอุบลรำชธำนี 

เจมณี  ทะริยะ  
มหำวิทยำลยัอุบลรำชธำน ี

 14.40-16.00 น. สรุปผลกำรน ำเสนอ มอบเกียรติบตัร และมอบรำงวัล The Best Paper   
 

หมายเหตุ : 1. ตั งแต่เวลำ 08.30 – 09.00 น. ผู้น ำเสนอน ำไฟล์ข้อมูล บันทึกลงในคอมพิวเตอร์ประจ ำห้องน ำเสนอเพื่อเตรียมน ำเสนอ 
 2. ก ำหนดเวลำในกำรน ำเสนอ 15 นำที และคณะกรรมกำรซักถำม 5 นำที 
 3. หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงรำยชื่อผู้น ำเสนอให้แจ้งฝ่ำยประสำนงำน (อำจำรย์จุติมำ บุญมี โทร.095-4297754)  

ก่อนวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561  
 4. ขอควำมร่วมมือผู้น ำเสนอลงทะเบียนผ่ำนระบบ http://cht.rmutsv.ac.th/CBTconference2018/?q=th/register 

และช ำระเงินเข้ำบัญชีธนำคำรกรุงไทย สำขำสิเกำ ช่ือบัญชี “ประชุมวิชำกำรระดับชำติกำรท่องเที่ยวชุมชนเพื่อคุณภำพชีวิตที่ดีและ
ยั่งยืนวิทยำกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว”  เลขท่ีบัญช ี918-0-37488-3 จ ำนวนเงิน 1,000 บำท/ 1 บทควำม   
ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 21 มิถุนายน 2561 พร้อมแนบหลักฐำนยืนยันผ่ำน E-Mail: cht_conference2018@hotmail.com 

 



วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561  เวลา 09.00 - 16.00 น.  ณ ห้องธนาลาภ (ชัน้ 2) (ห้องน าเสนอที่ 3) 
 
 

 

หมายเหตุ : 1. ตั้งแต่เวลา 08.30 – 09.00 น. ผู้น าเสนอน าไฟล์ข้อมูล บันทึกลงในคอมพิวเตอร์ประจ าห้องน าเสนอเพื่อเตรียมน าเสนอ 
 2. ก าหนดเวลาในการน าเสนอ 15 นาที และคณะกรรมการซักถาม 5 นาที 
 3. หากมีการเปลี่ยนแปลงรายช่ือผู้น าเสนอให้แจ้งฝ่ายประสานงาน (อาจารย์จุติมา บุญมี โทร.095 -4297754) ก่อนวันศุกร์ที่ 22 

มิถุนายน 2561  
 4. ขอความร่วมมือผู้น าเสนอลงทะเบียนผ่านระบบ http://cht.rmutsv.ac.th/CBTconference2018/?q=th/register 

และช าระเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสิเกา ช่ือบัญชี “ประชุมวิชาการระดับชาติการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและ
ยั่งยืนวิทยาการโรงแรมและการท่องเที่ยว”  เลขที่บัญชี 918-0-37488-3 จ านวนเงิน 1,000 บาท/ 1 บทความ  ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 
21 มิถุนายน 2561 พร้อมแนบหลักฐานยืนยันผ่าน E-Mail: cht_conference2018@hotmail.com 

 

ล าดับ เวลาน าเสนอ รหัส ช่ือเรื่อง ผู้น าเสนอและสถาบัน 
1 09.00-09.20 น. 301 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนของคลองบางคู 

อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จุฑามาศ  พรหมมา  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

2 09.20-09.40 น. 304 การจัดประชุมสี เขียวเครื่องมือสู่การพัฒนาอย่ างยั่ งยืน  
(บทความวิชาการ) 

ศินีนาฎ  พูลเกื้อ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

3 09.40-10.00 น. 310 มุมมองการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กับการมีส่วนร่วมของชุมชน 
(บทความวิชาการ) 

ณัฎฐณิชา  หนูแก้ว 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

4 10.00-10.20 น. 306 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยวของชุมชนวิถีพุทธตลาด
ริมน้ าคลองแดน อ าเภอระโนด  จังหวัดสงขลา 

เสาวคนธ์  ชูบัว  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

5 10.20-10.40 น. 307 มิติใหม่แห่งการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาว
จีน (บทความวิชาการ) 

ธรรมจักร  เล็กบรรจง 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

6 10.40-11.00 น. 308 ความรู้ ความเข้าใจและความต้องการมีส่วนร่วมในการจดัการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของประชาชนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอสิเกา 

ธนินทร์  สังขดวง 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

7 11.00-11.20 น. 309 รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
(บทความวิชาการ) 

วันวิสาข์ พลอย อินสว่าง  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

8 11.20-11.40 น. 305 การมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
ต าบลร าแดง อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

ระวิวรรณ  พุทธา  
วิชุดา  หล าชู 
มหาวิทยาลยัหาดใหญ ่

9 11.40-12.00 น. 311 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างตลาดอาหารพื้นบ้านเพื่อ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาตลาดป่าไผ่ อ าเภอควน
ขนุน จังหวัดพัทลุง 

อาทินี  บุญวงศ์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

10 13.00-13.20 น. 312 แนวทางพัฒนาภูมิปัญญาการอบสมุนไพรเพื่อสุขภาพสู่ปลาย
ทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยชุมชน กรณีศึกษา: ชุมชนวัดป่า
ยาง อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ตรีนภา  ดาวลัย ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

11 13.20-13.40 น. 313 วิถีประมงลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาตอนล่าง กรณีศึกษา ต าบลปาก
รอ อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
ประมง 

ศุภลักษณ์  กาสาวพัฒร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

12 13.40-14.00 น. 302 การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้าน
สนวนนอก อ าเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์ 

นุชนาฎ  สมานมติร  
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

13 14.00-14.20 น. 303 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

มยุรี  กออ่อน  
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

 14.20-16.00 น. สรุปผลการน าเสนอ มอบเกียรติบตัร และมอบรางวัล The Best Paper   


