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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
แบบสรุปจ านวนข้อเสนอการวิจัยที่เสนอขอ งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560               

หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้วิจัย สัดส่วนการท างานวิจัย 

1 โครงการ แนวโน้มและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
พฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เวชส าอางเกาหลีของผู้หญิงวัย
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผศ.ไพโรจน์ ทิพมาตร์ 100% 

2 โครงการ อิทธิพลของลักษณะทางประชากรศาสตร์และดัชนีมวลกาย
ต่อรูปแบบอารมณ์ขันและพฤติกรรมการท างานที่มุ่งนวัตกรรมของ
พนักงานในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

นายชัยเสฏฐ ์ พรหมศรี 100% 

3 
โครงการ การพัฒนาเกณฑ์การประเมินมาตรการทางด้านการรักษา
ความปลอดภัยส าหรับหน่วยงานภาคเอกชน 

นายชัยเสฏฐ ์
นางสาวสุจิรา 
นางสาววรัญญา 

พรหมศรี 
ไชยกุสินธุ์ 
แก้วเชือกหนัง 

50% 
30% 
20% 

4 โครงการ ระดับการเตรียมความพร้อมด้านสมรรถนะ 
นักบัญชีไทย ความสามารถในการปรับตัว และความส าเร็จในวิชาชีพ
บัญชีหลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

นางสาวพิฐชญาณ์ คาเนโกะ 100% 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
แบบสรุปจ านวนข้อเสนอการวิจัยที่เสนอขอ งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560               

หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ 
 

ที่ ชื่อโครงการ ผู้วิจัย สัดส่วนการท างานวิจัย 

5 โครงการ กลยุทธ์การเพิ่มประสทิธิภาพการบริการ สายสนับสนนุ                  
ของคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

นายณัฐาพัชร ์ วรพงศ์พัชร ์ 100% 

6 โครงการ คุณภาพชีวิตของนักบญัชีในประเทศไทย กรณีศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 

นายธนธัส ทัพมงคล 100% 

7 โครงการ แนวโน้มรูปแบบโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของสินค้า
วิสาหกิจชุมชนทางการเกษตร 
และอาหารเพื่อบริหารสินค้าคงคลังอย่างยั่งยนื 

ผศ.อมรศิริ ดิสสร 100% 

8 โครงการ ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการเผยแพร่ข่าวสารบนโลกอินเตอร์เน็ตกับ
การกระท าความผดิตามพรบ.คอมพิวเตอร์ 

นายเกียรติศักดิ์ ภาคพาณิชยกุล 100% 

9 โครงการ การพัฒนารูปแบบสทิธิประโยชน์และปัญหาการจัดเก็บภาษีเงินได้
นิติบุคคลของกรมสรรพากรในมมุมองของผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจัดตัง้
ธุรกิจในประเทศไทย 

ผศ.บุญธรรม 
นางกัณหา 
นางสาวกนกอร 

พรเจริญ 
โฉมศรี 
อรุณทวีรุ่งโรจน ์

50% 
25% 
25% 

10 โครงการ การประยุกต์ใช้วิธีการ KNN ส าหรับกลยุทธ์การซื้อขายหุ้น 
 

นางสาวสุจิรา ไชยกุสนิธุ ์
 

100% 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
แบบสรุปจ านวนข้อเสนอการวิจัยที่เสนอขอ งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560               

หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้วิจัย 
สัดส่วนการท างาน

วิจัย 

11 
โครงการ ปัจจัยความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัด
นครปฐม 

ผศ.ล าใย 
นางสาวสโรชนิ 
ผศ.สโรชิน 

มากเจริญ 
แผ้วพลสง 
คมวงศ์วิวัฒน ์

50% 
25% 
25% 

12 โครงการ นวัตกรรมการพัฒนาสทิธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าเชิง
คุณธรรมของธุรกิจภาพยนตร์ไทยเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

นายอมร 
นายชยุต 

ถุงสุวรรณ 
ภวภานันท์กุล 

80% 
20% 

13 โครงการ สมรรถะของการทบทวนการตรวจสอบภายในของบรษิัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

นายสวุิทย ์
นางสาวพทัรียา 
นางวรรณวิมล 

ไวยทิพย ์
เห็นกลาง 
นาคทัด 

35% 
35% 
30% 

14 โครงการ การพัฒนา Application ค านวณราคาผลิตภัณฑ ์ ผศ.ศิริรัตน์ 
นางชมพูนทุ 

ช านาญรบ 
โภคณิตถานนท ์

60% 
40% 

15 โครงการ ปัจจัยที่มผีลต่อการรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีตอ่ความพึง
พอใจของประเทศจุดหมายปลาย กรณีนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ และชาว
ออสเตรเลียที่เข้ามาเยือนประเทศไทย 

นายธนภณ 
นางสาววริสา 
นางสาววนิดา 

รัชตกุลพัฒน ์
ยงยิ่งประเสริฐ 
วาดีเจริญ 

30% 
30% 
40% 

16 โครงการ ปัจจัยที่มผีลต่อการใชอิ้นเตอร์เน็ตของประชาชนทั่วไปในต าบลลิ่น
ถิ่น อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุร ี

นายพรคิด 
ผศ.พัชรินทร์พร 
ผศ.ดร.วรรณพร 

อ้ันขาว 
ภู่อภิสิทธิ์ 
ทีเก่ง 

80% 
10% 
10% 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
แบบสรุปจ านวนข้อเสนอการวิจัยท่ีเสนอขอ งบประมาณเงินรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้วิจัย 
สัดส่วนการ 
ท างานวิจัย 

 โครงการชุด  
แผนงานวิจัย   นวัตกรรมการตลาดผลิตภัณฑ์ SME กลุ่มสมนุไพรไทยเพื่อ
ผิวพรรณในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อเข้าส่า AEC  

  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศพร      มุ่งวิชา 

 
100% 

17 โครงการ การขยายโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑ์ SME  กลุ่มสมุนไพรเพื่อ
ผิวพรรณในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศพร มุ่งวิชา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญฤทัย วงศ์ก าแหงหาญ 
ดร.ธนกร รัชตกุลพัฒน ์

90% 
5% 
5% 

18 โครงการ กลยุทธ์ตลาดผลิตภัณฑ์ SME  กลุ่มสมนุไพรเพื่อผิวพรรณในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ดร.ณัฐชา                           ธ ารงโชต ิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศพร         มุ่งวิชา 
 

90% 
10% 

19 โครงการ ตลาดผลิตภัณฑ์ SME  กลุ่มสมุนไพรเพื่อผิวพรรณในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศพร         มุ่งวิชา 
อาจารย์ผุสสดี                      วัฒนเมธา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กษิดิ์เดช     สุทธิวานิช  

90% 
5% 
5% 

20 โครงการศึกษาความพร้อมของเทคโนโลยีสานสนเทศเพื่อรองรับการสื่อสาร
ทางการศึกษาในประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
พระนคร 

อาจารย์เกียรติศักดิ์        ลาภพาณิชยกุล 100% 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
แบบสรุปจ านวนข้อเสนอการวิจัยท่ีเสนอขอ งบประมาณเงินรายได้ (สถาบัน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้วิจัย 
สัดส่วนการ 
ท างานวิจัย 

21 โครงการ การส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่งผ่านสะ
เต็มศึกษาเพ่ือการก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล 

ดร.รัตนาวลี       ไม้สัก 100% 

22 โครงการ การลงทะเบียนเรียนและช าระค่าเล่าเรียนผ่านระบบ 
application กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

อาจารย์อุมาพร   สุทธิคุณโอรัญรักษ์ 
อาจารย์กรรณิการ์  จะกอ 
อาจารย์ศิริภรณ์  ศิลปวานิช 

40% 
30% 
30% 

 
 
 
 


