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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
แบบสรุปจ านวนข้อเสนอการวิจัยท่ีเสนอขอ งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561          

หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้วิจัย 
สัดส่วนการ
ท างานวิจัย 

1 
 
 

โครงการนวัตกรรมของการตรวจสอบบัญชีและ
ความส าเร็จในการสอบบัญชีอย่างยั่งยืนของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 

นายสุวิทย์  ไวยทิพย์ 
 
 

100% 
 
 

2 
 
 

โครงการ ปัจจัยที่มีผลต่อการความส าเร็จร้านอาหาร
คลีนฟู้ดเดลิเวอร์รี่ (Clean food delivery) ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ผศ.ชูชัย พิทักษ์เมืองแมน 
 

100% 
 
 

3 
 

 

โครงการ ระบบสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมกิจการ
วิสาหกิจชุมชนบ้านถ  าเสือ   อ.แก่งกระจาน  
จ.เพชรบุรี 

ผศ.ศิริรัตน์  ช านาญรบ 
นางชมพูนุท  โภคณิตถานนท์ 

60% 
40% 

4 
 

โครงการ ความสัมพันธ์ระหว่างการประยุกต์ใช้การ
บัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ และผลการด าเนินงานการ
บริหารจัดการ 

นางสาวพัทรียา เห็นกลาง 100% 
 

5 
 
 

โครงการ ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงกลยุทธ์
ของกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้
การขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 

ผศ.บุญธรรม พรเจริญ 
 
 

100% 
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หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ  
 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้วิจัย 
สัดส่วนการ 
ท างานวิจัย 

 
6 

 

โครงการ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักบัญชีที่เข้า
รับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ทางบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานคร 

นายธนธัส ทัพมงคล 
 
 

 
100% 

 
7 

โครงการ กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจการตลาดขาย
ตรง ผลิตภัณฑ์สิค้าอุปโภคบริโภค ภายใต้การก ากับ
ดูแลของสมาคมขายตรงไทย และส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

นายณฐาพัชร์ 
 
 

วรพงศ์พัชร์ 
 
 
 

100% 

8 
 

 
 

โครงการ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลงทุนเพ่ือหัก
ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้มีเงินได้ใน
กรุงเทพมหานคร 

นายสนทยา  เขมวิรัตน์ 
ผศ.ดวงใจ  เขมวิรัตน์ 
ผศ.พรประภา  แสงสินเจริญชัย 
นางสาวบุญเรียม  ทะไกรราช 

25% 
25% 
25% 
25% 

9 โครงการ แนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์
และซัพพลายเชนในการเพ่ิมมูลค่าการจ าหน่าย
สินค้าออนไลน์ประเภทสินค้าอาหารกล่องเพ่ือ
สุขภาพพร้อมรับประทาน 

นางสาววรัญญา  แก้วเชือกหนัง 100% 
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สัดส่วนการ 
ท างานวิจัย 

10 
 

โครงการ การประยุกต์ใช้วิธีการ K-mean เพ่ือ
วิเคราะห์ราคาและปริมาณการซื อขาย 

นางสาวสุจิรา ไชยกุสินธุ์ 100% 

11 โครงการ ความรู้ ความเข้าใจ ในการวางแผนภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา 

นางศิริรัตน์  พ่วงแสงสุข 
นางสาวรณพร  พิทักษ์มวลชน 
ผศ.ไพสรณ์  สูงสมบัติ 

50% 
30% 
20% 

12 โครงการ การพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์
ผ้าขาวม้าทอมือ สู่เชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน 

นางสาวณัฐชา ธ ารงโชต ิ 100% 
 

13 โครงการ  รูปแบบสมรรถนะเพ่ือการเรียนรู้
เทคโนโลยีดิจิทัลของผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร 

นางสาวอารีย์ มยังพงษ์ 100% 

14 
 

 

โครงการ อิทธิพลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
ระบบพร้อมเพย์ของธนาคารพาณิชย์ไทย 
 

นายปิยพันธ์          สุวรรณเวช 
นางกรรณิการ์        จะกอ 
นางสาวศิริภรณ์     ศิลปวานิช 

40% 
30% 
30% 
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สัดส่วนการ 
ท างานวิจัย 

15 
 

โครงการ การศึกษาสภาพปัญหาด้านการเขียน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

นางสาววริสรา       ยงยิ่งประเสริฐ 
 

100% 
 

16 โครงการ ผลกระทบความรู้ความเข้าใจการรายงานของ
ผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับประเด็นส าคัญในการปฏิบัติงานสอบ
บัญชีที่มีต่อคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตในประเทศไทย 

นางศรีสุดา          อินทมาศ 
นายนิพล             แก่นโกมล 

70% 
30% 

 

17 
 
 

โครงการ การศึกษาและพัฒนาเว็บ 
แอพพลิเคชันการจัดการเส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัด
กาญจนบุรี 

นายพรคิด              อั นขาว 
ผศ.ดร.วรรณพร       ทีเก่ง  

85% 
15% 

18 โครงการ การพัฒนาเกมกระดานด้านการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงส าหรับผู้บริหารองค์การ 

นายชัยเสฏฐ์           พรหมศรี  100% 

19 โครงการ การศึกษาความพร้อมด้านการผลิตบัณฑิต ของ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร เพ่ือรองรับการก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 

นายเกียรติศักดิ์        ลาภพาณิชยกุล 100% 
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หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ ผู้วิจัย 
สัดส่วนการ 
ท างานวิจัย 

20 โครงการ กลยุทธ์ทางการตาดแบบบูรณาการ
เพ่ือการสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศโดยชุมชน : บ้านแพมบก ต าบลทุ่งยาว 
อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

นายณฐาพัชร์         วรพงศ์พัชร์ 
 

100% 

21 โครงการ การพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน
อย่างยั่งยืนของเกษตรกรในเขตภาคกลาง
ตอนล่าง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลวรรณ  พิมพ์แพทย์ 100% 

22 โครงการ วิจัยชุมชน เรื่อง กลยุทธ์การ
ให้บริการที่พักแบบสัมผัสวัฒนธรรม 
(Homestay) เพ่ือเข้าสู่มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 
: กรณีศึกษา โฮมสเตย์บ้านนาขุนแสน  
อ าเภอสวนผึ ง จังหวัดราชบุรี  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิตนันท์  พงษ์คะเชนทร์ 100% 

 


