
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
แบบสรุปข้อเสนอการวิจัยท่ีผ่านการพิจารณา งบประมาณเงินรายได้หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หน่วยงาน : คณะบริหารธุรกิจ 
ยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี เป้ามายท่ี 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 

ล าดับท่ี ชื่อโครงการ คณะผู้วิจัย 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

1 แอปพลิเคชันระบบบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนเพชรน  าทรัพย์ จ.เพชรบุรี 
(Application, Phetch Nam Sap Community Enterprise Management 
System, Phetchaburi) 

ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ช านาญรบ 
นางสาวชมพูนุท โภคณิตถานนท์ 

60 
40 

2 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานยุคดิจิทัลของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
(Digital – Era Job Performance of Professional Accountants) 

ผศ.จ านงค์ จันทโชโต 100 

3 อุปกรณ์ตรวจจับการบุกรุกภายในบ้าน ด้วยการแจ้งเตือนผ่าน Line 
(Home Intrusion Detection Devices Using LINE-Base Notification 
Systems) 

นายเกียรติศักด์ิ ลาภพาณิชยกุล 100 

4 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อระบบสารสนเทศทาง
บัญชีของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงครามและราชบุร ี
(Casual Relationship Model of Factors Affecting to Accounting 
Information Systems of Community Enterprise in Samut Sakhon, 
Samut Songkhram and Ratchaburi Provinces) 

ผศ.บุญธรรม พรเจริญ 100 

 
 
 
 
 



มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
แบบสรุปข้อเสนอการวิจัยท่ีผ่านการพิจารณา งบประมาณเงินรายได้หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หน่วยงาน : คณะบริหารธุรกิจ 
ยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี เป้ามายท่ี 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างองค์ความรู้พื นฐานของประเทศ 

 

ล าดับท่ี ชื่อโครงการ คณะผู้วิจัย 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

1 การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างต้นทุนการปลูกข้าวในจังหวัดนครปฐมและสุพรรณบุรี 
(Comparison Study of Cost Structure of Planting Rice in Nakhon Pathom 
and Suphan Buri Province) 

นายธนธัส ทัพมงคล 100 

2 ต้นแบบโมบายแอปพลิเคชันศัพท์เทคนิคทางวิชาชีพภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (The Prototype of Mobile 
Application on Professional Technical Terms for University Students of 
Faculty of Business Administration, Rajamangala University of 
Technology PhraNakorn.) 

นางสาวอนุมาศ แสงสว่าง 
นายศราวุธ แดงมาก 

50 
50 

3 การคุ้มครองผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางสมุนไพรไทยท่ีมีการสั่งซื อทาง
อินเทอร์เน็ต (Consumer Right Protection for Thai Herbal Cosmetics under 
Online Shopping) 

ผศ.ดร.ศศพร มุ่งวิชา 
ผศ.กษิดิ์เดช สุทธิวานิช 

75 
25 

4 การวิเคราะห์ควาสัมพันธ์ระหว่างเงินปันผลกับอัตราส่วนความสามารถในการก่อหนี  
และอัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
กลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต (The relationship between dividends, 
Leverage Ratios and Profitability Ratios of Listed Companies in sector 
Non-life insurance companies and Life Insurance) 

นางสาวสุพัตรา อภิชัยมงคล 100 

 
 



มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
แบบสรุปข้อเสนอการวิจัยท่ีผ่านการพิจารณา งบประมาณเงินรายได้หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หน่วยงาน : คณะบริหารธุรกิจ 
ยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี เป้ามายท่ี 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างองค์ความรู้พื นฐานของประเทศ 

 

ล าดับท่ี ชื่อโครงการ คณะผู้วิจัย 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

5 ระบบบัญชีออนไลน์แบบคลาวด์ และความได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Accounting Systems online based 
Cloud computing and Competitive Advantage of Thai-listed firm) 

นายสุวิทย์ ไวยทิพย์ 100 

6 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้ท าบัญชีของวิสาหกิจชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง(The 
Competency of He Accountants Model of Small and Micro Community 
Enterprise of Central Region) 

ผศ.ดร.อมรศิริ ดิสสร 
ผศ.เพ็ญนภา สุวรรณบ ารุง 

50 
50 

7 หลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานในการปฏิบัติงานของนักบัยชีท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพ
รายงานงบการเงิน (Good Governance and Accountants Performance 
Standards Affecting the Quality of Financial Statement Reports) 

นางศิริรัตน์ พ่วงแสงสุข 100 

8 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานรายงานทางการเงิน และประเภทโครงสร้างผู้
ถือหุ้น ท่ีมีต่อระดับคุณภาพก าไร และควาสามารถในการท าก าไร (Impact of Change 
in TFRSs for PAEs and Type of Ownership Structure on Earnings Quality 
and Profitability) 

นางสาวพิฐชญาณ์ คาเนโกะ 
นายธนกร ชุ้นตระกูล 

75 
25 

 
 
 
 
 



มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
แบบสรุปข้อเสนอการวิจัยท่ีผ่านการพิจารณา งบประมาณเงินรายได้หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หน่วยงาน : คณะบริหารธุรกิจ 
ยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี เป้ามายท่ี 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างองค์ความรู้พื นฐานของประเทศ 

 

ล าดับท่ี ชื่อโครงการ คณะผู้วิจัย 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

9 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์เพ่อการสื่อสารทางการเรยีน
ของนักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
(Factors Related to Utilization of Line Application for Students' 
Learning Communication of Rajamangala University of Technology 
Phra Nakhon) 

นางสาวอารีย์ มยังพงษ์ 
นายณรงค์ฤทธิ์ ธีระเวช 
นางเกื อกูล ตาเย็น 

60 
20 
20 

10 การใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตของผู้มีงานท าใน
กรุงเทพมหานคร (Using Sufficiency Economy Philosophy in Living of 
those employed in Bangkok) 

ผศ.พีรญา เชตุพงษ์ 
ผศ.พรประภา แสงสินเจริญชัย 
นางสาวบุญเรียม ทะไกรราช 
นางสาวณัฐชา ธ ารงโชต ิ

25 
25 
25 
25 

11 แนวทางการพัฒนากิจกรรมเพ่ือสร้างจิตส านึกการแยกขยะในครัวเรือน 
(Activities developing methods using management science to 
create consciousness of household waste separation) 

นางสาววรัญญา แก้วเชือกหนัง 100 

12 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้านของชุมชนบ้านขอนขว้าง 
อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (Public participation in village 
development of Ban Khon Kwang community, Mueang district, 
Prachin Buri province.) 

นางลลิดา จูมโสดา 100 

 
 



มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
แบบสรุปข้อเสนอการวิจัยท่ีผ่านการพิจารณา งบประมาณเงินรายได้หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หน่วยงาน : คณะบริหารธุรกิจ 
ยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี เป้ามายท่ี 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างองค์ความรู้พื นฐานของประเทศ 

 

ล าดับท่ี ชื่อโครงการ คณะผู้วิจัย 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

13 ระบบควบคุมการปลูกผักไฮโดรโพนิกส์อัจฉริยะส าหรับเกษตรกร นายพรคิด อั นขาว 
นางสาววรรณพร ทีเก่ง 

80 
20 

14 การพัฒนาระบบบัญชีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดท ารายงานทางการเงินของ
วิสาหกิจชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

นายพลภัทร พลบูรณ์ 
นางสาวรณพร พิทักษ์มวลชน 

50 
50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
แบบสรุปข้อเสนอการวิจัยท่ีผ่านการพิจารณา งบประมาณเงินรายได้หน่วยงาน (วิจัยสถาบัน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หน่วยงาน : คณะบริหารธุรกิจ 
 

ล าดับท่ี ชื่อโครงการ คณะผู้วิจัย 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

1 การประเมินผลลัพธ์ของการรับน้องสร้างสรรค์จากการวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ 
(Evaluation of Creative Initiation by Cost-benefit analysis.) 

นายพีรณัฎฐ์  ยาทิพย์ 
นางสาวญาณินท์ สายหยุด 
นายธนวัฒน์  สุดจิตร์สมโภชน์ 
นางกัณหา  โฉมศรี 

50 
20 
20 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
แบบสรุปข้อเสนอการวิจัยท่ีผ่านการพิจารณา งบประมาณเงินรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หน่วยงาน : คณะบริหารธุรกิจ 
 

ล าดับท่ี ชื่อโครงการ คณะผู้วิจัย 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

1 การจัดการนวัตกรรมและภูมิปัญญา : การเปลี่ยนผ่านของสถาบันการเงินชุมชน
ในเขตภาคกลางตอนล่าง (Wisdom and Innovation Management : 
Transformation of Community financial Institution in Lower 
Central of Thailand.) 

ผศ.กมลวรรณ พิมพ์แพทย์  
นางสาวกรรณิการ์ จะกอ  

นางสาววริสรา ยงยิ่งประเสริฐ  
ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ชานาญรบ 

40 
20 
20 
20 

2 การบูรณการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชไม้เศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นท่ีมีคุณภาพในพื นท่ีเสื่อมโทรม กรณีศึกษากลุ่มชุมชนภาคกลางตอนล่าง 

ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ชานาญรบ 
ดร.ณฐาพัชร์ วงพงศ์พัชร์ 

50 
50 

3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องจักรขนาดเล็กเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทาการเกษตร
ให้กับเกษตรกรไทยพื นท่ีภาคกลางตอนล่าง 

นายธนากร รัชตกุลพัฒน์ 
ดร.ณฐาพัชร์ วงพงศ์พัชร์ 

50 
50 

4 กลยุทธ์การเพ่ิมคุณค่า การท่องเท่ียวท่ีแข่งขันได้ของการบริการประเภทท่ีพัก
วิสาหกิจชุมชน โฮมสเตย์เขตภาคกลางตอนล่างโดยและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศทางการตลาด 

ดร.ณฐาพัชร์ วงพงศ์พัชร์ 100 

 
 
 
 
 
 
 
 



มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
แบบสรุปข้อเสนอการวิจัยท่ีผ่านการพิจารณา ทุนส่วนตัว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หน่วยงาน : คณะบริหารธุรกิจ 
 

ล าดับท่ี ชื่อโครงการ คณะผู้วิจัย 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

1 การก ากับดูแลกิจการ การเลือกผู้สอบบัญชี ส่งผลต่อมูลค่าของกิจการของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีมีผลประเมินการก ากับดูแล
กิจการระดับดีเลิศ (Corporation Governance, Auditor Selection 
Affecting the Firm Value of companies listed on the stock 
exchange of Thailand with excellent corporate governance 
assessment results) 

ผศ.ดร.วันสิริ ประเสริฐทรัพย ์ 7 

2 Learning Diary Student Outcomes Assessment Experimental 
Research in Education 

นางสาวขวัญฤทัย บุญยะเสนา 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
แบบสรุปข้อเสนอการวิจัยท่ีผ่านการพิจารณา งบประมาณภายนอก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หน่วยงาน : คณะบริหารธุรกิจ 
 

ล าดับท่ี ชื่อโครงการ คณะผู้วิจัย 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

1 การพัฒนาเศรษฐกิจในพื นท่ีอันดามันตอนล่างบนฐานทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ัง  
แหล่งทุน: ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สกสว.) ร่วมกับ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

นางสาวขวัญฤทัย บุญยะเสนา  7 

2 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของชุมชนพลังงานสีเขียวตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง: โมเดล วังชา้งอยุธยา แลเพนียด  
แหล่งทุน: มทร.ธัญบุรี 

นางสาวขวัญฤทัย บุญยะเสนา 50 

3 การออกแบบผลิตภัณฑ์ส าหรับกลุ่มอาชีพประชาชน ตามแนวพระราชด าริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี: 
กลุ่มพัฒนาอาชีพนิรันพร และกลุ่มพัฒนาอาชีพสุเหรา่เกาะขุนเณร 
แหล่งทุน: คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ร่วมกับ วช. 

ผศ.จิรพร มหาอินทร์ 
ผศ.ขวัญฤทัย วงศ์ก าแหงหาญ 

นางสาวผุสสดี วัฒนเมธา 

5 
5 
5 

 
 


