
ม.ท.2.3-ป1-01รายช่ือผลงานวจิยัของอาจารย์ประจําคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ 

    ท่ี 
ชื่อ-สกลุ 

(ผูวิจัยท่ีไดรับทุนวิจัย) 

แหลงทุน

วิจัย  

(จํานวนเงิน

บาท) 

รวม

จําน

วน

เงิน 

ชื่อผลงานวิจัย แหลงท่ีตีพิมพเผยแพร 

ปท่ี

ตีพิมพ 

(ว/ด/ป) 

หมาต

เหตุ

(หาก

อยู

ระหวาง

ดําเนิน

การ) 

ภาย

ใน 

ภาย

นอก 

1 กนกนวล กุลเถ่ือน    พฤติกรรมการบรโิภคในการ

ลงทุนธุรกิจรานกาแฟในเขต

อําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุร ี

การประชุมวิชาการและนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งท่ี 8 ณ 

หองประชุม อาคารคณะทันต

แพทยศาสตร ช้ัน 6 

มหาวิทยาลยัเวสเทิรน วัชรพล 

อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

2559 0.2 

2 กนกนวล กุลเถ่ือน    ปจจัยจูงใจในการปฎิบัติงาน

ของพนักงานธนาคารออมสิน

ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

สุพรรณบุร ี

การประชุมวิชาการและนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งท่ี 8 ณ 

หองประชุม อาคารคณะทันต

แพทยศาสตร ช้ัน 6 

มหาวิทยาลยัเวสเทิรน วัชรพล 

อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

2559 0.2 

3 กําไร ศรบุีญเพ็ง    ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจใชบริการธุรกรรมทาง

การเงิน ผานโทรศัพทเคลื่อนท่ี

ของประชาชน กรณีศึกษาเขต

อําเภอหวยกระเจา จังหวัด

กาญจนบุร ี

การประชุมวิชาการและนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งท่ี 8 ณ 

หองประชุม อาคารคณะทันต

แพทยศาสตร ช้ัน 6 

มหาวิทยาลยัเวสเทิรน วัชรพล 

อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

2559 0.2    

4 จินดา ทับทิมด ี    บรรยกาศในการทํางานของ

กองคลังองคการบริหารสววน

ตําบลศรีประจันต จังหวัด

สุพรรณบุร ี

การประชุมวิชาการและนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งท่ี 8 ณ 

หองประชุม อาคารคณะทันต

แพทยศาสตร ช้ัน 6 

มหาวิทยาลยัเวสเทิรน วัชรพล 

อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

2559 0.2 
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5 จินดา ทับทิมด ี

จินตนา  จันทบูรณ 

นีรนุข เน่ืองวัง 

สมใจ ตรีขันธ 

พิมพลภสั  สุขสวัสดิ ์

อัญูมา พงศศรีโรจน 

   การบริหารความเสี่ยงองคการ

บริหารสวนตําบลไรรถ อําเภอ

ดอนแจดีย จังหวัดสุพรรณบุร ี

การประชุมวิชาการและนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งท่ี 8 ณ 

หองประชุม อาคารคณะทันต

แพทยศาสตร ช้ัน 6 

มหาวิทยาลยัเวสเทิรน วัชรพล 

อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

2559 0.2 

6 ดาวรุงลตา  วงษไกร    ปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการ

ปญหาขยะมูลฝอยในทองถ่ิน : 

กรณีศึกษาเทคบาลตําบลใน

จังหวัดปทุมธานี 

การประชุมวิชาการและนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งท่ี 8 ณ 

หองประชุม อาคารคณะทันต

แพทยศาสตร ช้ัน 6 

มหาวิทยาลยัเวสเทิรน วัชรพล 

อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

2559 0.2 

7 นีรนุข เน่ืองวัง 

รุงทิพย กุลวงศ 

กนกนวล  กุลเถ่ือน 

อนันตพร วงศคํา 

   การจัดการความขัดแยงของ

เจาหนาท่ีขององคการบริหาร

สวนตําบลไรรถ อําเภอดอน

เจดีย จังหวัดสุพรรณบุร ี

การประชุมวิชาการและนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งท่ี 8 ณ 

หองประชุม อาคารคณะทันต

แพทยศาสตร ช้ัน 6 

มหาวิทยาลยัเวสเทิรน วัชรพล 

อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

2559 0.2 

8 พรวดี  สีขํา    ปจจัยการใหบริการในการทํา

ธุรกรรมทางการเงินผานระบบ

อิเล็กทรอนิกส ธนาคาร

พาณิชยในเขตอําเภออูทอง 

จังหวัดสุพรรณบุร ี

การประชุมวิชาการและนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งท่ี 8 ณ 

หองประชุม อาคารคณะทันต

แพทยศาสตร ช้ัน 6 

มหาวิทยาลยัเวสเทิรน วัชรพล 

อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

2559 0.2 
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9 วรรณพร  พุทธภูมิ

พิทักษ 

   เศรษฐกิจ 4.0 กับธุรกิจชุมนก

ลุมชติพันธุชาวไทยภเูขาเผา

มูเซอรจังหวัดตาก 

การประชุมวิชาการและนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งท่ี 8 ณ 

หองประชุม อาคารคณะทันต

แพทยศาสตร ช้ัน 6 

มหาวิทยาลยัเวสเทิรน วัชรพล 

อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

2559 0.2 

10 สุรพงษ  พูนทรัพย    การศึกษาปญหาและ

พฤติกรรมในการชําระหน้ี

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ

การศึกษาอําเภอเมือง จังหวัด

สุพรรณบุร ี

การประชุมวิชาการและนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งท่ี 8 ณ 

หองประชุม อาคารคณะทันต

แพทยศาสตร ช้ัน 6 

มหาวิทยาลยัเวสเทิรน วัชรพล 

อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

2559 0.2 

11 รศ .ดร . กัญญามน  อิน

หวาง 

ผศ.ดร.กฤษฎา ตันเปาว 

ดร.จุรีวรรณ มณีแสง 

วรรณพร พุทธภูมืทักษ 

จีรกิตติ์ ทัดศรี 

เดวิด สมัญญาภรณ 

ดร.อรทัย แสงทอง 

   การจางบุคลากรวิชาชีพ

ทางการพยาบาลของ

ผูประกอบการโรงพยาบาล 

การประชุมวิชาการระดับชาตสิห

วิทยาการเอเชียอาคเนย 2560 

ครั้งท่ี 4 มหาวิทยาลัยเอเชีย

อาคเนย 

2559 0.2 

12 วรรณพร พุทธภูมืทักษ 

อุดม สมบูรณผล 

   แนวทางการพัฒนาบุคลากร

วิชาชีพการทองเท่ียวเชิง

การประชุมวิชาการและนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับขาติ 

มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย 

2559 0.2 
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ภาย
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ดร.ดวงสมร  แกลโกศล 

ดร.ปะญฑิพาณี ธาราภิ

บาล 

นายศักดิ์ชัย เดียวศิริ 

สุขภาพของโรงพยาบาล

เอกชน จังหวัดปทุมธานี 

13 อุดม สมบูรณผล    รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนํา

ทางวิชาการดวยการจดัการ

ความรูของผูบรหิาร

มหาวิทยาลยัเอกชน 

วารสารวิชาการบรหิารธุรกิจ 

สมาคิมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

แหงประเทศไทยในพระรชูปถัมภ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (ปท่ี 6 ฉบับท่ี 

1 เดือน มกราคม- มิถุนายน 

2560) TCI 1 

2559 0.8 

14 รศ .ดร . กัญญามน  อิน

หวาง 

วรรณพร พุทธิภูมิพิทักษ 

อุดม สมบูรณผล 

สุพจน อิหวาง 

   การเคลื่อนยายบุคลากร

วิชาชีพดานการทองเท่ียวและ

การแพทย ทํางานในประเทศ

สมาชิกอาเซียน 

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปท่ี

3 เลมท่ี 2 วันท่ี 1 พฤษภาคม 

2560 ถึง วันท่ี 31 สิงหาคม 2560 

2559 0.6 

15 รศ .ดร . กัญญามน  อิน

หวาง 

วรรณพร พุทธิภูมิพิทักษ 

อุดม สมบูรณผล 

ผศ.พูนฤดี สุวรรณพันธุ 

   รูปแบบการสรางเครือขายการ

เรียนรูเพ่ือการจดัการ

ความเครยีดของผูสูงอายุ ใน

จังหวัดปทุมธานี 

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปท่ี

3 เลมท่ี 2 วันท่ี 1 พฤษภาคม 

2560 ถึง วันท่ี 31 สิงหาคม 2560 

2559 0.6 
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16 นีรนุช  เน่ืองวัง 

อาจารยสุพัตรา เน่ืองวัง 

ดร.จรินทร จารุเสน 

กัลยาณี  อํานวยวัฒนา

กูล 

นงคราญ  ตานะเศรษฐ 

   ปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารงาน

การเงิน การคลัง ของเทศบาล

ตําบลหวยสระลงเรือ อําเภอ

หวยกระเจา  จังหวัด

กาญจนบุร ี

การประชุมวิชาการระดับชาติ 

มหาวิทยาลยัเวสเทิรน ณ หอง

ประชุม อาคารคณะทันต

แพทยศาสตร ช้ัน 6 

มหาวิทยาลยัเวสเทิรน วัชรพล 

อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

ครั้งท่ี 9 วันท่ี 1 กรกฎาคม 2560 

2559 0.2 

17 อาภาพร พงศศิวะสถิตย 

อุไรวรรณ เตียนศรี 

นีรนุช  เน่ืองวัง 

ดร.เฉลิมชนม อําพรไพ 

ภูวนัย เพชรไปร 

ดร.หยี่ฟาง แซฟาง 

   ปจจัยทางดานสวนประสมทาง

การตลาดท่ีมผีลตอการ

ตัดสินใจซื้อรถยนต มือสองใน

เขตอําเภออูทอง จังหวัด

สุพรรณบุร ี

การประชุมวิชาการระดับชาติ 

มหาวิทยาลยัเวสเทิรน ณ หอง

ประชุม อาคารคณะทันต

แพทยศาสตร ช้ัน 6 

มหาวิทยาลยัเวสเทิรน วัชรพล 

อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

ครั้งท่ี 9 วันท่ี 1 กรกฎาคม 2560 

2559 0.2 

18 นริส อุไรพันธุ    การสํารวจนวัตกรรมใหม

ทางดานเทคโนโลยสีําหรับโซ

อุปทานดิจิทัล ในยุคของ

เศรษฐกิจดิจิทัล 

การประชุมวิชาการและนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งท่ี 8 ณ 

หองประชุม อาคารคณะทันต

แพทยศาสตร ช้ัน 6 

มหาวิทยาลยัเวสเทิรน วัชรพล 

อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

2559 0.2 

19 ผศ.ดร.กฤษฎา ตันเปาว 

รศ .ดร . กัญญามน  อิน

หวาง 

   แนวทางการจัดทําตนแบบ

ระบบโปรแกรมการจดัทํา

บัญชีประชาชาติ ดานการ

ทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 

มหาวิทยาลยัเวสเทิรน ณ หอง

ประชุม อาคารคณะทันต

แพทยศาสตร ช้ัน 6 

2559 0.2 
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วน

เงิน 

ชื่อผลงานวิจัย แหลงท่ีตีพิมพเผยแพร 

ปท่ี

ตีพิมพ 

(ว/ด/ป) 

หมาต

เหตุ

(หาก

อยู

ระหวาง

ดําเนิน

การ) 

ภาย

ใน 

ภาย

นอก 

วรรณพร พุทธภูมืทักษ 

นีรนุช  เน่ืองวัง 

นภสินธ กูลปญญา 

ระวิวรรณ ชินอวม 

อารมณ เพ็ชรมณ ี

มหาวิทยาลยัเวสเทิรน วัชรพล 

อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

ครั้งท่ี 9 วันท่ี 1 กรกฎาคม 2560 

20 ผศ.ดร.กฤษฎา ตันเปาว 

รศ .ดร . กัญญามน  อิน

หวาง 

อุดม สมบูรณผล 

จินตาภา บัวอุไร 

สมยศ ศรีพิริยะ 

นราศักดิ์ แมนสุรางค 

สุภัทรา สุวรรณตานนท 

   โครงการศึกษาและวิจยั การ

จัดทําบัญชีประชาชาติดาน

การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 

มหาวิทยาลยัเวสเทิรน ณ หอง

ประชุม อาคารคณะทันต

แพทยศาสตร ช้ัน 6 

มหาวิทยาลยัเวสเทิรน วัชรพล 

อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

ครั้งท่ี 9 วันท่ี 1 กรกฎาคม 2560 

2559 0.2 

21 นวพร  เหมือนปว    โอกาสของผูประกอบการ 

SME ในตลาดผูสูงอายุยุคใหม 

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร. ป

ท่ี 3 ฉบับท่ี 1 มกราคม-เมษายน 

2560 

2559 0.6 

22 ผองพรรณ พรหมบุตร   

ดร.สุจาริณี เชษฐกุล 

   ปจจัยท่ีกําหนดความตองการ

มีสวนรวมของประชาชนใน

กระบวนการประชาคมดาน

การพัฒนาโครงการพ้ืนฐาน 

ขององคการบริหารสวนตําบล

การประชุมวิชาการระดับชาติ 

มหาวิทยาลยัเวสเทิรน ณ หอง

ประชุม อาคารคณะทันต

แพทยศาสตร ช้ัน 6 

มหาวิทยาลยัเวสเทิรน วัชรพล 

 0.2 



    ท่ี 
ชื่อ-สกลุ 

(ผูวิจัยท่ีไดรับทุนวิจัย) 

แหลงทุน

วิจัย  

(จํานวนเงิน

บาท) 

รวม

จําน

วน

เงิน 

ชื่อผลงานวิจัย แหลงท่ีตีพิมพเผยแพร 

ปท่ี

ตีพิมพ 

(ว/ด/ป) 

หมาต

เหตุ

(หาก

อยู

ระหวาง

ดําเนิน

การ) 

ภาย

ใน 

ภาย

นอก 

นานวน อําเภอสนม จังหวัด

สุรินทร 

อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

ครั้งท่ี 9 วันท่ี 1 กรกฎาคม 2560 

23 ณัฐวุฒิ รักษทอง 

ดร.สุจาริณี เชษฐกุล 

   การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณา

การท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซื้อ

เคมีเกษตรของลูกคาในอําเภอ

ชะอวด จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 

มหาวิทยาลยัเวสเทิรน ณ หอง

ประชุม อาคารคณะทันต

แพทยศาสตร ช้ัน 6 

มหาวิทยาลยัเวสเทิรน วัชรพล 

อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

ครั้งท่ี 9 วันท่ี 1 กรกฎาคม 2560 

2559 0.2 

24 สมพร แกวเหลา 

ดร.สุจาริณี เชษฐกุล 

   การมีสวนรวมของประชาชน

ในการจัดทําแผนพัฒนาสามป

ของเทศบาลเมืองกันทรลักษณ 

จังหวัดศรีสะเกษ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 

มหาวิทยาลยัเวสเทิรน ณ หอง

ประชุม อาคารคณะทันต

แพทยศาสตร ช้ัน 6 

มหาวิทยาลยัเวสเทิรน วัชรพล 

อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

ครั้งท่ี 9 วันท่ี 1 กรกฎาคม 2560 

2559 0.2 

25 รศ.ดร.จิรพล จิยะจันทน    Valuation uncertainty, 

market sentiment and 

the informativeness of 

institutional trades. 

Journal of Banking and 

Finance 

 1 

26 รศ.กัญญามน อินหวาง    รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนํา

ทางวิชาการดวยการจดัการ

ความรูของผูบรหิารใน

มหาวิทยาลยัเอกชน 

วารสารวิชาการบรหิารธุรกิจ 

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

แหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี

 0.8 



    ท่ี 
ชื่อ-สกลุ 

(ผูวิจัยท่ีไดรับทุนวิจัย) 

แหลงทุน

วิจัย  

(จํานวนเงิน

บาท) 

รวม

จําน

วน

เงิน 

ชื่อผลงานวิจัย แหลงท่ีตีพิมพเผยแพร 

ปท่ี

ตีพิมพ 

(ว/ด/ป) 

หมาต

เหตุ

(หาก

อยู

ระหวาง

ดําเนิน

การ) 

ภาย

ใน 

ภาย

นอก 

27 ดร.บรินดา สณัหฉวี    แนวทางการแกไขปญหา

ประมงไทยโดยใชความ

รับผิดชอบตอสังคมของ

องคกรมาตรฐานสากล 

มจร. สงัคมศาสตรปริทรรศน  0.8 

28 ดร.เอกภัทร  มานิตขจร

กิจ 

   Holiday Effect in Stock 

Exchange of Thailand. 

Governance Journal  0.8 

29 ผศ.ดร.กฤษฎา ตันเปาว    ตํารา พฤติกรรมองคการ 

(Organizational Behavior) 

  1 

30 รศ.ดร.พฤทธสรรค สุทธิ

ไชยเมธี 

   Forecasting Energy 

Consumption in Short-

Term and Long-Term 

Period by using ARIMAX 

Model in the 

Construction and 

Materials Sector in 

Thailand 

Journal of Ecological 

Engineering 

 

 

 

 

 

 

 1 

 

 

 

 

 

 

31 รศ.ดร.พฤทธสรรค สุทธิ

ไชยเมธี 

   VARIMAX MODEL TO 

FORECAST THE EMISSION 

OF CARBON DIOXIDE 

FROM ENERGY 

CONSUMPTION IN 

RUBBER AND PETROLEUM 

Journal of Ecological 

Engineering 

 1 



    ท่ี 
ชื่อ-สกลุ 

(ผูวิจัยท่ีไดรับทุนวิจัย) 

แหลงทุน

วิจัย  

(จํานวนเงิน

บาท) 

รวม

จําน

วน

เงิน 

ชื่อผลงานวิจัย แหลงท่ีตีพิมพเผยแพร 

ปท่ี

ตีพิมพ 

(ว/ด/ป) 

หมาต

เหตุ

(หาก

อยู

ระหวาง

ดําเนิน

การ) 

ภาย

ใน 

ภาย

นอก 

INDUSTRIES  SECTORS IN 

THAILAND 

32 รศ.ดร.พฤทธสรรค สุทธิ

ไชยเมธี 

   FORECASTING MODEL OF 

GHG EMISSION IN 

MANUFACTURING 

SECTORS OF THAILAND 

Journal of Ecological 

Engineering 

 1 

33 รศ.ดร.พฤทธสรรค สุทธิ

ไชยเมธี 

   Model of Environmental 

Problems Priority Arising 

from the use of 

Environmental and 

Natural Resources in 

Machinery Sectors of 

Thailand 

Environmental and Climate 

Technologies 

 1 

34 ดร.ตรีเนตร ตันตระกูล    บทบาทท่ีปรึกษาวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดยอม 

รายงานการประชุมวิชาการ 

ระดับชาติ ครั้งท่ี 7 ม.เวสเทิรน 

 0.2 

35 ดร.ตรีเนตร ตันตระกูล    การสรางผูนําในองคกร 

 

รายงานการประชุมวิชาการ 

ระดับชาติ ครั้งท่ี 7 ม.เวสเทิรน 

 0.2 

 

36 รศ.ดร.พฤทธสรรค สุทธิ

ไชยเมธี 

   วิธีวิทยาการการวิเคราะห

ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด ท่ีมีผลตอการเลือก

สถาบันกวดวิชา 

Proceeding , Saunic 2017  0.2 

37 รศ.ดร.พฤทธสรรค สุทธิ

ไชยเมธี 

   กลยุทธการบริหารองคการ

ของธุรกิจบริการโดยการ

Proceeding , Saunic 2017  0.2 



    ท่ี 
ชื่อ-สกลุ 

(ผูวิจัยท่ีไดรับทุนวิจัย) 

แหลงทุน

วิจัย  

(จํานวนเงิน

บาท) 

รวม

จําน

วน

เงิน 

ชื่อผลงานวิจัย แหลงท่ีตีพิมพเผยแพร 

ปท่ี

ตีพิมพ 

(ว/ด/ป) 

หมาต

เหตุ

(หาก

อยู

ระหวาง

ดําเนิน

การ) 

ภาย

ใน 

ภาย

นอก 

ประยุกตจากหลักธรรมาภิบาล  

เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

38 รศ.ดร.พฤทธสรรค สุทธิ

ไชยเมธี 

   การบริหารจัดการธุรกิจระบบ

ผนังกระจกอาคาร 

ประชุมวิชาการระดับชาตคิรั้งท่ี 9  0.2 

39 รศ.ดร.พฤทธสรรค สุทธิ

ไชยเมธี 

   กลยุทธสรางความสาํเร็จของ

ผูประกอบการรับเหมา

กอสรางภาคใตตอนบนในการ

เขาสูประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC) 

ประชุมวิชาการระดับชาตคิรั้งท่ี 9  0.2 

40 รศ.ดร.พฤทธสรรค สุทธิ

ไชยเมธี 

   รูปแบบภาวะผูนํากับ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของพนักงาน 

ประชุมวิชาการระดับชาตคิรั้งท่ี 9  0.2 

41 ผศ.ดร.สืบพงศ สุขสม    ผศ.ดร.สืบพงศ สุขสม  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยนอร

ทกรุงเทพ เดือน กค-ธค.2560 

2559 

 

0.60 

 

 

 

42 ดร.นิพนธ ฐานะพันธุ    ความพึงพอใจของประชาชน

ตอการบริการภาครัฐ 

กรณีศึกษา โรงพยาบาล

อําเภอหัวไทร จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

วารสารวไลอลงกรณปริทัศน เดือน 

มค.-เม.ย 2560  

2559 0.60 

43 ดร.นิพนธ ฐานะพันธุ     ความคิดเห็นของประชาชน

ในอําเภอเมืองท่ีมีตอการนํา

วารสารวไลอลงกรณปริทัศน เดือน 

พค-สค. 2560 

2559  0.60 



    ท่ี 
ชื่อ-สกลุ 

(ผูวิจัยท่ีไดรับทุนวิจัย) 

แหลงทุน

วิจัย  

(จํานวนเงิน

บาท) 

รวม

จําน

วน

เงิน 

ชื่อผลงานวิจัย แหลงท่ีตีพิมพเผยแพร 

ปท่ี

ตีพิมพ 

(ว/ด/ป) 

หมาต

เหตุ

(หาก

อยู

ระหวาง

ดําเนิน

การ) 

ภาย

ใน 

ภาย

นอก 

นโยบายไปปฏิบัติของนายก

องคการบริหารสวน

จังหวัดนตรศรีธรรมราช 

44 ดร.ณัฐวัฒน พรสิริวุฒิ    การมีสวนรวมของประชาชนท่ี

มีตอการบริหารงานตาม

หลักธรรมภิบาลของเทศบาล

ตําบลพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุร ี

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย

นอรท กรุงเทพ  เดือนกรกฎาคม- 

ธันวาคม 2559 

2559 0.60 

45 ผศ.ดร.สืบพงศ สุขสม    การพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง

และสังคมกับยุทธศาสตรการ

ปฏิรูป กระบวนการยตุิธรรม

ทางอาญา 

ประชุมวิชาการงานวิจัยระดับชาติ 

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 19 พย.

2559 

2559 0.20 

46 ผศ.ดร.สืบพงศ สุขสม    ภัยพิบัติทางธรรมชาติในเขต

พ้ืนท่ีภาคใตกับผลกระทบ

เศรษฐกิจไทย 

ประชุมวิชาการงานวิจัยระดับชาติ 

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 25 มีค..

2560 

2559 0.20 

47 ผศ.ดร.สืบพงศ สุขสม    อุบัติเหตุกับการปองกัน 7 วัน

อันตราย 

ประชุมวิชาการงานวิจัยระดับชาติ 

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 1 กค.2560 

2559 0.20 

48 ผศ.ดรจรสัพงค คลัง

กรณ 

   การเปรยีบเทียบสัญญาเชาซื้อ

สินคาเงินผอนกับสัญญาเชา

ซื้อแบบลิสซิ่ง 

ประชุมวิชาการงานวิจัยระดับชาติ 

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 1 กค.2560 

2559 0.20 

49 ผศ.ดร.สืบพงศ สุขสม    การจราจรทางนํ้าของ

กรุงเทพมหานคร 

งานวิจัยไดรับลิขสิทธ์ิ  2559 1 

50 ผศ.ดร.สืบพงศ สุขสม    การเช่ือมโยงเศรษฐกิจสังคม

และการเมืองในกลุมอนุภาค

ลุมนํ้าโขง (GSM)กับประชาคม

งานวิจัยไดรับลิขสิทธ์ิ 2559 1 



    ท่ี 
ชื่อ-สกลุ 

(ผูวิจัยท่ีไดรับทุนวิจัย) 

แหลงทุน

วิจัย  

(จํานวนเงิน

บาท) 

รวม

จําน

วน

เงิน 

ชื่อผลงานวิจัย แหลงท่ีตีพิมพเผยแพร 

ปท่ี

ตีพิมพ 

(ว/ด/ป) 

หมาต

เหตุ

(หาก

อยู

ระหวาง

ดําเนิน

การ) 

ภาย

ใน 

ภาย

นอก 

เศรษฐกิจอาเซีย่นผลจากการ

เปดใชสะพานมติรภาพไทย-

ลาว แหงท่ี 4 จังหวัดเชียงราย 

51 ศรุดา สมพอง    นักการเมืองทองถ่ิน กาฬ

สินธ/นนทบุร ี

สถาบันพระปกเกลา ,สํานักวิจัย

และพัฒนา 

2559 0.6 

52 พภัสสรณ วรภัทรถิระ

กุล. 

   การมีสวนรวมของประชาชน

ตอการจัดทําแผนพัฒนาใน

เทศบาลตาํบลศาลายา อําเภอ

พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

การประชุมวิชาการและนําเสนอ 

ผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งท่ี 5 

“สหวิทยาการงานวิจัยเพ่ือพัฒนา

มนุษย ประเทศไทย 4.0”.วันท่ี 27 

พฤษภาคม 2560,มหาวิทยาลัย

กรุงเทพธนบุรี. 

2559 0.6 

53 พภัสสรณ วรภัทรถิระ

กุล. 

   บทบาทองคการบริหารสวน

ตําบล ในการสงเสริมพัฒนา

ผูสูงอายุหลังป 60 

การประชุมวิชาการและนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 7 

“การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยสู

สังคม” วันท่ี 19 พฤศจิกายน  

2559,มหาวิทยาลยัเวสเทิรน. 

2559 0.2 

54 พภัสสรณ วรภัทรถิระ

กุล 

   การบริหารจัดการภาครัฐไทย

ภายใตระบบรัฐสวัสดิการ 

วารสารวิทยาการจดัการ 

มหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม ปท่ี 

4 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 

2560 

2559 0.6 

55 พราวพิชา เถลิงพล.    การจัดการองคการภาครัฐ

แนวใหม ภายใตกระแสการ

ปฏิรูปการปกครองทองถ่ิน 

การประชุมวิชาการและนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 7”

การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยสู

สังคม”.วันท่ี 19 พฤศจิกายน  

2559 0.2 



    ท่ี 
ชื่อ-สกลุ 

(ผูวิจัยท่ีไดรับทุนวิจัย) 

แหลงทุน

วิจัย  

(จํานวนเงิน

บาท) 

รวม

จําน

วน

เงิน 

ชื่อผลงานวิจัย แหลงท่ีตีพิมพเผยแพร 

ปท่ี

ตีพิมพ 

(ว/ด/ป) 

หมาต

เหตุ

(หาก

อยู

ระหวาง

ดําเนิน

การ) 

ภาย

ใน 

ภาย

นอก 

 2559,มหาวิทยาลยัเวสเทิรน. 

56 กฤษณา ไวสํารวจ    รายงานการวิจยัเรื่อง

ประชาคมอาเซียนภายใต

บริบทการแขงขันดานนโยบาย 

“Soft Smart Power” ของ

จีนและญี่ปุน   

 

ศึกษาเปรียบเทียบและประเมินผล

กระทบตอประเทศหลักในอาเซียน

,คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลยั

รามคําแหง 

2559 0.6 

 รวม      2559 24.4 

 


