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รายงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติ
ป พ.ศ.
อางอิง
2561
พิ นิจ ดวงจิ นดา และ สุ ธาสิ นี บุ ญ ญาพิ ทั กษ . คุ ณลั กษณะนั กวิ จัย รุนใหม เพื่ องานวิ จัย รับ ใช สั ง คม
กรณี ศึกษาการบริหารจัดการน้ําแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒ นาคุณภาพชีวิตคนลุมน้ําอยางยั่งยืน
คลองป าพะยอม-คลองทาแนะ จังหวัดพั ท ลุง. การประชุม วิช าการระดั บชาติม หาวิทยาลั ย
ทักษิณครั้งที่ 28 ประจําป 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบี พี สมิ หลา บี ช
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา
2556
พินิจ ดวงจินดา ศรัณยา อิสรรักษ เกศแกว เจริญวิริยะภาพ วาสนา สุวรรณวิจิตร วีณา ลีลาประเสริฐ
ศิลป และศิริพร เพ็ชรมณี. “ความรูความเขาใจ ความคาดหวังและความพึงพอใจตอการชําระ
ภาษีทองถิ่นของผูประกอบการ: เขตเทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา” การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎรธานีวิจัย ครั้งที่ 9 ประจําป 2556 วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2556
ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
2556
พินิจ ดวงจินดา นุกูล อินทระสังขา ทิพยทิวา สัมพันธมิตร อานุช คีรีรัฐนิคม และพีระศักดิ์ พรหม
เนตร. “มูลคาตนไมตลาด: ความเปนไปไดสําหรับการสงเสริมการปลูกตนไม” การประชุม
วิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎรธานีวิจัย ครั้งที่ 9 ประจําป 2556 วันที่ 21-22
พฤศจิกายน 2556 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎรธานี
2556
พินิจ ดวงจินดา นนทรัตน พันทาและเกศแกว เจริญวิริยะภาพ. “พฤติกรรมการปรับตัวหลังน้ําทวม
ของประชาชน อํ าเภอหาดใหญ จั งหวั ด สงขลา” การประชุม วิ ช าการระดับ ชาติ เครือข าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 2 วันที่ 19 สิงหาคม 2556. ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิท ยาลัย ราชภัฎ ยะลา (ไดรับ รางวัล ดีเด น การนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร กลุ ม
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)
2556
ศันสนีย บุญกําเนิด และ พินิจ ดวงจินดา. “อุบัติการณและปจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ในช วงเทศกาลสงกรานต ” การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ม หาวิ ท ยาลั ย ทั กษิ ณ ครั้ ง ที่ 23
ประจําป 2556 วันที่22-25 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบั ติ
ครบรอบ 60 ป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2556
สนธยา แซ ลิ่ ม และ พิ นิจ ดวงจิ นดา. “การเลื อกตั้ งทั่ วไปในไทยและเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ: แบบ
จําลองเศรษฐมิติมหภาค” การประชุมวิชาการระดับชาติเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ครั้งที่ 2 วันที่ 19 สิงหาคม 2556. ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
2555
ฐิติรัตน สินกําเนิด พินิจ ดวงจินดา และสุธาสินี บุญญาพิทักษ. “ความตองการและความพึงพอใจของ
ผูปกครองนักเรียนอนุบาลตอสวนประสมการตลาดโรงเรียนเอกชน ในอําเภอหาดใหญ จังหวัด
สงขลา”. การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ม หาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ครั้ ง ที่ 22 ประจํ าป 2555
วันที่ 23-26 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนยป ระชุม นานาชาติฉ ลองสิริราชสมบั ติค รบรอบ 60 ป
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2555
ฐิติรัตน สัตยซื่อ พินิจ ดวงจินดา และ วันชัย ธรรมสัจการ. “ความคาดหวังและความพึงพอใจตอการ
ให บ ริ การของนั กท องเที่ ย วที่ มี ต อธุ ร กิ จโฮมสเตย ในจั ง หวั ด สงขลา.” การประชุ ม วิ ช าการ
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ระดับชาติมหาวิทยาลั ยทักษิณครั้งที่ 22 ประจําป 2555 วันที่ 23-26 พฤษภาคม 2555 ณ
ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 60 ป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ดิษฐพงศ รัต นโอภา ชูลีรัต น คงเรือง และพินิจ ดวงจิ นดา. “การควบคุมต นทุนของผูประกอบการ
ธุรกิจรับเหมากอสราง ในอําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา”. การประชุมวิชาการระดับชาติ
วลัยลักษณวิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 1 วันที่ 8 พฤษภาคม 2555. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
พินิจ ดวงจินดา และจิราพร ศรีเวชนันต. “การประเมินความเต็มใจจายตอโครงการน้ําประปาดื่มได
ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ จั งหวัด สงขลา” การประชุ มวิช าการiระดับ ชาติ มหาวิท ยาลั ย
ทักษิ ณ ครั้ งที่ 22 ประจํา ป 2555 วันที่ 23-26 พฤษภาคม 2555 ณ ศู นย ป ระชุ ม นานาชาติ
ฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 60 ป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
พินิจ ดวงจินดาและดนัย สู รนันทเสถีย ร “มูลค าทางเศรษฐศาสตรของการพั งทลายชายฝงจากป า
ชายหาด กรณี ห าดชลาทั ศ น จั งหวั ดสงขลา” การประชุ มวิ ช าการระดั บ ชาติ มหาวิท ยาลั ย
ทักษิ ณครั้งที่ 22 ประจําป 2555 วันที่ 23-26 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนยป ระชุ มนานาชาติ
ฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 60 ป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิ ย ะรั ต น แก ว อุ ทั ย พิ นิ จ ดวงจิ น ดา และอรจั น ทร ศิ ริ โ ชติ . “ทั ศ นคติ แ ละความต อ งการของ
นักทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่มีตอสวนประสมทางการตลาดในกิจกรรมนันทนาการของอุทยานก
น้ําทะเลนอย จั งหวัดพั ท ลุง ” การประชุม วิช าการระดับ ชาติม หาวิท ยาลั ยทั กษิณครั้งที่ 22
ประจําป 2555 วันที่23-26 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบั ติ
ครบรอบ 60 ป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
สมชัย บุญญวัฒนวณิชย พินิจ ดวงจินดา และเกศแกว เจริญวิริยะภาพ. “ตนทุนสวนบุคคลที่แทจริง
ของการรักษาทางทันตกรรม กรณีศึกษา: เทศบาลนครหาดใหญ จังหวัดสงขลา” การประชุม
วิชาการระดั บ ชาติ ด านการบริห ารจัด การ ครั้ง ที่ 4 ณ ศู นย ป ระชุม นานาชาติ ฉลองสิริ ราช
สมบัติครบรอบ 60 ป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2555.
สมฤทัย บัวกิ่ง พินิจ ดวงจินดา และอรจันทร ศิริโชติ.“ปจจัยที่มีผลตอการชําระคืนเงินกูของสมาชิก
สหกรณการเกษตรเมืองสงขลา จํากัด จังหวัดสงขลา” การประชุมวิชาการระดับชาติดานการ
บริ ห ารจั ด การ ครั้ ง ที่ 4 ณ ศู น ย ป ระชุ ม นานาชาติ ฉ ลองสิ ริ ร าชสมบั ติ ค รบรอบ 60 ป
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2555
ฉัตรทิพ ย ยอแสงรัตน และพินิจ ดวงจินดา. “การประเมินตนทุ นเชื้อเพลิงในการเดินทางระหว าง
เส นทางท าแพขนานยนต ส งขลาและเส นทางสะพานติ ณ สู ล านนท ” การประชุ ม วิ ช าการ
ระดั บ ชาติ เครื อข ายวิ จัย สถาบั นอุ ด มศึ กษาทั่ วประเทศ ประจํ าป 2554 และการประชุ ม
วิ ช าการและเสนอผลงานวิ จั ย มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ครั้ ง ที่ 21 ประจํ า ป 2554. 25-28
พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรม เจ บี อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา. (ไดรับรางวัลดีเดน การ
นําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)
ณั ฐพร คํ าแหง พิ นิจ ดวงจินดา และสุ วนิ ตย เศรษฐโศภณ. “ความเต็ มใจจายในการฟนฟู คลอง
สําโรง จัง หวัด สงขลา” การประชุ ม วิช าการระดั บ ชาติ เครื อข ายวิ จัย สถาบั นอุ ด มศึ กษาทั่ ว
ประเทศ ประจําป 2554 และการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิ ณ
ครั้งที่ 21 ประจําป 2554. 25-28 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรม เจ บี อําเภอหาดใหญ จังหวัด
สงขลา.
ปยกร วุนบัว และพินิจ ดวงจินดา. “แรงจูงใจของขาราชการทหารในการปฎิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต” การประชุมวิชาการระดับชาติเครือขายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
ประจําป 2554 และการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่ 21
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ประจําป 2554. 25-28 พฤษภาคม 2554 ณโรงแรม เจ บี อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา.
พงษเทพ แซลิ้ม และพินิจ ดวงจินดา. “ขยะ: อุปสรรคการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในจังหวัดภูเก็ต”
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่ 20 ประจําป 2553. 1618 กันยายน 2553 ณโรงแรม เจ บี อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา. (ไดรับรางวัลชมเชย การ
นําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)
อิน ทิ รา ภู มิ ไชยา และพิ นิจ ดวงจิ นดา. “โลจิ สติ กส ย อนกลั บ ในอุต สาหกรรมคอมพิ วเตอร ” การ
ประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ครั้งที่ 8 22-23 เมษายน
2553.

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
 เศรษฐศาสตรจุลภาค
 เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม
 เศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
 เศรษฐศาสตรสุขภาพ
 เศรษฐมิติ
 วิเคราะหและประเมินโครงการ
 คอมพิวเตอรสําหรับนักเศรษฐศาสตร
หลักสูตรมหาบัณฑิต
 เศรษฐศาสตรการจัดการ
 ระเบียบวิจัยทางธุรกิจ
กรรมการระดั บคณะหรือ สาขา
ป พ.ศ.
ตําแหนง
สถาบัน
2552-ปจจุบัน
กรรมการสาขาวิชาเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
กรรมการระดั บ สถาบัน
ป พ.ศ.
ตําแหนง
สถาบัน
2557-2561
กรรมการผูทรงคุณวุฒิสํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยทักษิณ
งานวิชาการอื่นๆ
ป พ.ศ.
ตําแหนง
สถาบัน
2559-ปจจุบัน
กรรมการประกันคุณภาพระดับสวนงาน CUPT
ภายในและภายนอก
QA
2559-ปจจุบัน
กรรมการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร AUN
ภายในและภายนอก
QA
ทุน วิ จัยและแหล งทุน
ป พ.ศ.
ชื่อเรื่อง
แหลงทุน/จํานวนเงิน
2561
กระบวนการเสริมสรางการมีสวนรวมในการ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
เรียนรูดานการใชศักยภาพภูมิปญญา
และประสบการณดานอาชีพเพื่อการสรางรายได
ของผูสูงอายุ อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
2561
Behavior and Need of Fried Chicken Fast D.B.E. POULTRY SDN. BHD
Food Restaurant for People and Student
at Muang District , Songkhla Province
2560
กระบวนการเสริมสรางการมีสวนรวมในการ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
เรียนรูวิธีปฏิบัติการจัดการการทองเที่ยวชุมชน
เพื่อการขับเคลื่อนการทองเที่ยวชุมชนตําบลตะ
โหมด อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
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2560
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2558
2558
2557
2557
2557
2556

2556
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การพัฒนากระบวนการเรียนรูในการจัดการศึกษา
สําหรับโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดชายแดนใต
การประเมินระบบและกลไกการบริหารจัดการน้ํา
แบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุมน้ํา
อยางยั่งยืน กรณีศึกษาคลองปาพะยอม-คลองทา
แนะ จังหวัดพัทลุง
การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ สําหรับ
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
การวิจัยและพัฒนาการคาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
การประเมินการบริหารจัดการน้ําแบบมีสวนรวม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุมน้ําอยางยั่งยืน
กรณีศึกษาคลองปาพะยอม-คลองทาแนะ จังหวัด
พัทลุง
การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ สําหรับ
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
การวิจัยประเมินผลแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา.
ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในปจจุบัน
รูปแบบของการทุจริตคอรรัปชั่นและแนวทาง
ปฏิบัติปองกันทุจริตขององคกรปกครองทองถิ่น
จังหวัดสงขลา
ความพอใจของนักศึกษาจากคาธรรมเนียม
ลงทะเบียนเรียนตอคุณภาพการศึกษา กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ถอดบทเรียนการสรางความมั่นคงทางอาหารกรณี
การแปลงนารางเปนนาขาว ของกลุมเยาวชน
ความรูความเขาใจภาษีทองถิ่นและปจจัยที่มีผล
ตอพฤติกรรมชําระภาษีทองถิ่นของประชาชนที่
เขาขายชําระภาษีในเขตเทศบาลเมืองเขารูปชาง
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ปจจัยทีมีผลตอความรูความเขาใจภาษีทองถิ่นของ
ผูประกอบการ: เขตเทศบาลนครสงขลา จังหวัด
สงขลา
การดําเนินการปลูกตนไมโดยบูรณาการของภาค
สวนที่เกี่ยวของ

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต
(ศอ.บต.)
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(สวก.)
คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน

2545

พฤติกรรมการมีสวนรวมของประชาคมในการ
สรางเศรษฐกิจชุมชน: กรณีศึกษา จังหวัดพัทลุง

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
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