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รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ 
ป พ.ศ. อางอิง 
2016 Pinit Duangchinda, Pornpan Khemakunasai and Suthasinee Boonyapithak. Factors 
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and Education (CIJSSE), June 2016, volume 6, pp. 25-35. 
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Paper presented at TSU-AFBE 2014: Management and Business Education in a 
Rapidly Changing Environment, The Emerald Hotel, Bangkok, 5-6 November 
2014. pp. 275-281. 

2014 Pinit Duangchinda, Supawinee Chamniturakanand and Keskaew Charoenviriyaphab 
“DETERMINANTS OF NEW HOUSE SELLING PRICE IN HAT YAI MUNICIPALITY 
USING HEDONIC REGRESSION” Paper presented at TSU-AFBE 2014: 
Management and Business Education in a Rapidly Changing Environment, The 
Emerald Hotel, Bangkok, 5-6 November 2014. pp.187-194. 

2013 Wassana Suwanvijit, Pinit Duangchinda, Keskaew Charoenviriyapap, Weena 
Leelaprasersil, Saranya Itsararuk and Narumon Khanorm. “Local Tax Payment 
Behavior: Case Study of Taxpayers in Khao Rup Chang, City Municipality, 
Thailand” Proceedings of International Business and Social Sciences and 
Research Conference. 16-17 December 2013, Hotel Mariiott Casamagna, 
Cancum, Mexico, ISBN: 978-1-922069-38-2. 



2011 Pinit Duangchinda. “Estimating Willingness to Pay for the Use of Biodiesel Fuel from 
Paired Comparison Approach: The case of Bangkok, Thailand” 2011 
International Conference on Alternative Energy in Developing Countries and 
Emerging Economics (2011 AEDCEE)., Hat Yai, Thailand. 25-28 May 2011. 

รายงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติ 
ป พ.ศ. อางอิง 
2561 พินิจ ดวงจินดา และ สุธาสินี บุญญาพิทักษ. คุณลักษณะนักวิจัยรุนใหมเพื่องานวิจัยรับใชสังคม 

กรณีศึกษาการบริหารจัดการนํ้าแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุมนํ้าอยางยั่งยืน 
คลองปาพะยอม-คลองทาแนะ จังหวัดพัทลุง. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
ทักษิณครั้งที่ 28 ประจําป 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช 
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. “พฤติกรรมการปรับตัวหลังนํ้าทวม
ของประชาชน อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา” การประชุมวิชาการระดับชาติเครือขาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 2 วันที่ 19 สิงหาคม 2556. ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา (ไดรับรางวัลดีเดน การนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร กลุม
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) 

2556 ศันสนีย บุญกําเนิด และ พินิจ ดวงจินดา. “อุบัติการณและปจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลสงกรานต” การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่ 23 
ประจําป 2556 วันที่22-25 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ
ครบรอบ 60 ป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2556 สนธยา แซลิ่ม และ พินิจ ดวงจินดา. “การเลือกตั้งทั่วไปในไทยและเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ: แบบ
จําลองเศรษฐมิติมหภาค” การประชุมวิชาการระดับชาติเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ครั้งที่ 2 วันที่ 19 สิงหาคม 2556. ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 

2555 ฐิติรัตน สินกําเนิด พินิจ ดวงจินดา และสุธาสินี บุญญาพิทักษ. “ความตองการและความพึงพอใจของ
ผูปกครองนักเรียนอนุบาลตอสวนประสมการตลาดโรงเรียนเอกชน ในอําเภอหาดใหญ จังหวัด
สงขลา”. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่  22 ประจําป 2555 
วันที่23-26 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 60 ป 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2555 ฐิติรัตน สัตยซ่ือ พินิจ ดวงจินดา และ วันชัย ธรรมสัจการ. “ความคาดหวังและความพึงพอใจตอการ
ใหบริการของนักทองเที่ยวที่มีตอธุรกิจโฮมสเตยในจังหวัดสงขลา.” การประชุมวิชาการ



ระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่ 22 ประจําป 2555 วันที่23-26 พฤษภาคม 2555 ณ 
ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 60 ป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2555 ดิษฐพงศ รัตนโอภา ชูลีรัตน คงเรือง และพินิจ ดวงจินดา. “การควบคุมตนทุนของผูประกอบการ
ธุรกิจรับเหมากอสราง ในอําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา”. การประชุมวิชาการระดับชาติ 
วลัยลักษณวิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 1 วันที่ 8 พฤษภาคม 2555. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

2555 พินิจ ดวงจินดา และจิราพร ศรีเวชนันต. “การประเมินความเต็มใจจายตอโครงการนํ้าประปาดื่มได
ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ จังหวัดสงขลา” การประชุมวิชาการiระดับชาติมหาวิทยาลัย
ทักษิณครั้งที่ 22 ประจําป 2555 วันที่23-26 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนยประชุมนานาชาติ
ฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 60 ป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2555 พินิจ ดวงจินดาและดนัย สูรนันทเสถียร “มูลคาทางเศรษฐศาสตรของการพังทลายชายฝงจากปา
ชายหาด กรณีหาดชลาทัศน จังหวัดสงขลา” การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
ทักษิณครั้งที่ 22 ประจําป 2555 วันที่23-26 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนยประชุมนานาชาติ
ฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 60 ป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2555 วิยะรัตน แกวอุทัย พิ นิจ ดวงจินดา และอรจันทร ศิริโชติ . “ทัศนคติและความตองการของ
นักทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่มีตอสวนประสมทางการตลาดในกิจกรรมนันทนาการของอุทยานก
นํ้าทะเลนอย จังหวัดพัทลุง” การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่ 22 
ประจําป 2555 วันที่23-26 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ
ครบรอบ 60 ป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2555 สมชัย   บุญญวัฒนวณิชย พินิจ ดวงจินดา และเกศแกว เจริญวิริยะภาพ. “ตนทุนสวนบุคคลที่แทจริง
ของการรักษาทางทันตกรรม กรณีศึกษา: เทศบาลนครหาดใหญ จังหวัดสงขลา” การประชุม
วิชาการระดับชาติดานการบริหารจัดการ ครั้งที่ 4 ณ ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราช
สมบัติครบรอบ 60 ป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2555. 

2555 สมฤทัย บัวก่ิง พินิจ ดวงจินดา และอรจันทร ศิริโชติ.“ปจจัยที่มีผลตอการชําระคืนเงินกูของสมาชิก
สหกรณการเกษตรเมืองสงขลา จํากัด จังหวัดสงขลา” การประชุมวิชาการระดับชาติดานการ
บริหารจัดการ ครั้งที่  4 ณ ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 60 ป 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2555 

2554 ฉัตรทิพย  ยอแสงรัตน และพินิจ ดวงจินดา. “การประเมินตนทุนเชื้อเพลิงในการเดินทางระหวาง
เสนทางทาแพขนานยนตสงขลาและเสนทางสะพานติณสูลานนท” การประชุมวิชาการ
ระดับชาติเครือขายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจําป 2554 และการประชุม
วิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่  21 ประจําป 2554. 25-28 
พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรม เจ บี อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา. (ไดรับรางวัลดีเดน การ
นําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) 

2554 ณัฐพร  คําแหง  พินิจ ดวงจินดา และสุวนิตย เศรษฐโศภณ. “ความเต็มใจจายในการฟนฟูคลอง
สําโรง จังหวัดสงขลา” การประชุมวิชาการระดับชาติเครือขายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่ว
ประเทศ ประจําป 2554 และการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ
ครั้งที่ 21 ประจําป 2554. 25-28 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรม เจ บี อําเภอหาดใหญ จังหวัด
สงขลา. 

2554 ปยกร วุนบัว และพินิจ ดวงจินดา. “แรงจูงใจของขาราชการทหารในการปฎิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต” การประชุมวิชาการระดับชาติเครือขายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ 
ประจําป 2554 และการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่ 21 



ประจําป 2554. 25-28 พฤษภาคม 2554 ณโรงแรม เจ บี อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา. 
2553 พงษเทพ  แซลิ้ม และพินิจ ดวงจินดา. “ขยะ: อุปสรรคการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในจังหวัดภูเก็ต” 

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่ 20 ประจําป 2553. 16-
18 กันยายน 2553 ณโรงแรม เจ บี อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา. (ไดรับรางวัลชมเชย การ
นําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) 

2553 อินทิรา ภูมิไชยา และพินิจ ดวงจินดา. “โลจิสติกสยอนกลับในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร” การ
ประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ครั้งที่ 8 22-23 เมษายน 
2553. 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
 เศรษฐศาสตรจุลภาค                                                 เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม 
 เศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม                เศรษฐศาสตรสุขภาพ 
 เศรษฐมิติ                                                               วิเคราะหและประเมินโครงการ 
  คอมพิวเตอรสําหรับนักเศรษฐศาสตร 
หลักสูตรมหาบัณฑิต 
 เศรษฐศาสตรการจัดการ                                          ระเบียบวิจัยทางธุรกิจ 
กรรมการระดับคณะหรือสาขา 
ป พ.ศ. ตําแหนง สถาบัน 
2552-ปจจุบัน กรรมการสาขาวิชาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
กรรมการระดับสถาบัน 
ป พ.ศ. ตําแหนง สถาบัน 
2557-2561 กรรมการผูทรงคุณวุฒิสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 
งานวิชาการอื่นๆ  
ป พ.ศ. ตําแหนง สถาบัน 
2559-ปจจุบัน กรรมการประกันคุณภาพระดับสวนงาน CUPT 

QA 
ภายในและภายนอก 

2559-ปจจุบัน กรรมการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร AUN 
QA 

ภายในและภายนอก 

ทุนวิจัยและแหลงทุน 
ป พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหลงทุน/จํานวนเงิน 
2561 กระบวนการเสริมสรางการมีสวนรวมในการ

เรียนรูดานการใชศักยภาพภูมิปญญา 
และประสบการณดานอาชีพเพื่อการสรางรายได
ของผูสูงอายุ อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ(วช.) 

2561 Behavior and Need of Fried Chicken Fast 
Food  Restaurant for People and Student 
at Muang District , Songkhla Province 

D.B.E. POULTRY SDN. BHD 

2560 กระบวนการเสริมสรางการมีสวนรวมในการ
เรียนรูวิธีปฏิบัติการจัดการการทองเที่ยวชุมชน 
เพื่อการขับเคลื่อนการทองเที่ยวชุมชนตําบลตะ
โหมด อําเภอตะโหมด  จังหวัดพัทลุง 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ(วช.) 



2560 การพัฒนากระบวนการเรียนรูในการจัดการศึกษา
สําหรับโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดชายแดนใต 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 

2560 การประเมินระบบและกลไกการบริหารจัดการนํ้า
แบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุมนํ้า
อยางยั่งยืน กรณีศึกษาคลองปาพะยอม-คลองทา
แนะ จังหวัดพัทลุง 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

2560 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ สําหรับ
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

2560 การวิจัยและพัฒนาการคาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

2559 การประเมินการบริหารจัดการนํ้าแบบมีสวนรวม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุมนํ้าอยางยั่งยืน 
กรณีศึกษาคลองปาพะยอม-คลองทาแนะ จังหวัด
พัทลุง 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

2559 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ สําหรับ
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

2558 การวิจัยประเมินผลแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา. 

ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต 
(ศอ.บต.) 

2558 ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในปจจุบัน 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ(วช.) 

2557 รูปแบบของการทุจริตคอรรัปชั่นและแนวทาง
ปฏิบัติปองกันทุจริตขององคกรปกครองทองถิ่น 
จังหวัดสงขลา 

คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2557 ความพอใจของนักศึกษาจากคาธรรมเนียม
ลงทะเบียนเรียนตอคุณภาพการศึกษา กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2557 ถอดบทเรียนการสรางความม่ันคงทางอาหารกรณี
การแปลงนารางเปนนาขาว ของกลุมเยาวชน 

สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(สวก.) 

2556 ความรูความเขาใจภาษีทองถิ่นและปจจัยที่มีผล
ตอพฤติกรรมชําระภาษีทองถิ่นของประชาชนที่
เขาขายชําระภาษีในเขตเทศบาลเมืองเขารูปชาง 
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2556 ปจจัยทีมีผลตอความรูความเขาใจภาษีทองถิ่นของ
ผูประกอบการ: เขตเทศบาลนครสงขลา จังหวัด
สงขลา 

คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2555 การดําเนินการปลูกตนไมโดยบูรณาการของภาค
สวนที่เก่ียวของ 

มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน 



2545 พฤติกรรมการมีสวนรวมของประชาคมในการ
สรางเศรษฐกิจชุมชน: กรณีศึกษา จังหวัดพัทลุง 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ(วช.) 

 

Update On : 4/ส.ค./2561 


