
1.8 ข้อมูลงานวิจัยและนวัตกรรม 
แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 

 
ปีการศึกษา 2560 

ล าดับ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย 

1.  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาด้านการใช้สื่อการเรียน
การสอนเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาเข้าสู่ยุค 4.0 กรณีศึกษา 
มหาวิทยาลัยเครือข่ายเบญจมิตร 8 แห่ง 

อ.ฉัตรทอง  นกเชิดชู 

2.  รูปแบบของการท าโซเชียลคอมเมิร์ซจ าแนกตามวิธีด าเนินงานกิจกรรม
ซื้อขาย 

ผศ.ดร.เรวด ี ศักดิ์ดุลยธรรม  

3.  การจัดการองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาการเรียนของนิสิตที่มีผลการเรียน
ต่ ากว่า 2.00 ของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 

อ.พฤกษ์ภูมิ ธีรานุตร 

4.  การยอมรับและการตัดสินใจท าธุรกรรมการเงิน ออนไลน์ผ่านสมาร์ท
โฟน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ดร.รสสุคนธ ์ ทับพร 

5.  พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์และผลกระทบจากเกมออนไลน์ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

อ.ปริยวิศว์  ชูเชิด  

6.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีในการท าธุรกรรมทางการเงิน
ผ่านดิจิทัลแบงค์กิ้ง 

ผศ.ศิริพร  อ่วมมีเพียร  

7.  คุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอนตามความคิดเห็นของนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดภูเก็ต 

อ.สุชาดา  สุดจิตร  

8.  พฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินบนมือถือของกลุ่มผู้บริโภค
เจนเนอเรชั่นวาย ในเขตจังหวัดภูเก็ต 

ดร.วิภาวรรณ  พิสิฐเวช  

9.  พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าทาง Facebook Live ของผู้บริโภคในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

อ.ลักษมี  สวัสดิ์วิทยากุล  

10.  คุณค่าแบรนด์จังหวัดนนทบุรีและพฤติกรรมหลังการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยว 

ผศ.ดร.ฉัตยาพร  เสมอใจ  
รศ.ศศนันท์  วิวัฒนชาติ และ 
รศ.ศิร ิ ภู่พงษ์วัฒนา 

11.  สื่อการตลาดดิจิตอลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคกลุ่มเบ
บี้บูมเมอร์ (อายุระหว่าง 54 – 72 ปี) ในเขตจังหวัดนนทบุรี 

อ.สุนทรีย์  สองเมือง 

12.  การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการ ผศ.พรพิมล สัมพัทธ์พงศ์ 
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ล าดับ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย 
แข่งขันของธุรกิจสปาเพื่อสุขาภาพและความงามในจังหวัดนนทบุรี 

13.  เศรษฐกิจครัวเรือนชาวนาอ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ผศ.นิตย์ระดี  วงษ์สวัสดิ์ 
14.  คุณค่าตราสินค้าท่ีส่งผลต่อความภักดีในการซื้อผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าบาป๋า

และผ้าปาเต๊ะของวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เพ่ือการท่องเที่ยวโดยชุมชน
เทศบาลนครภูเก็ต 

อ.ดรุณี  มูเก็ม 

15.  ปัจจัยและพฤติกรรมที่มีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าและบริการ 
โดยการใช้โมบายแอพพลิเคชั่นซื้อสินค้าผ่านทางสมาร์ทโฟน
และแท๊บเล็ตของผู้บริโภคในเขตจังหวัดนนทบุรี 

อ.ปริศนา  ตั้งมุทาสวัสดิ์ 

16.  ภาวะผู้น าและจริยธรรมธุรกิจของผู้ประกอบ การที่มีต่อผลการ
ด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดนนทบุรี 

อ.จิดาภา  ธัญญรัตนวานิช 

17.  ปัจจัยที่ส่งเสริมความส าเร็จของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในจังหวัดนนทบุรี 

ผศ.จิรวุฒิ  เชิญเกียรติ
ประดับ 

18.  การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีผลต่อการด าเนินงานของการเป็น
นวัตกรรมองค์การของมหาวิทยาลัยเอกชนภาคกลาง 

ผศ.ดร.ณัฐวุฒ ิ วิเศษ 

19.  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพของ
โครงการที่อยู่อาศัยแบบรวม แนวสูงที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้อยู่
อาศัย: กรณีศึกษา Plum Condo Phaholyothin 89 

ผศ.พนิดา  วัชระรังษี 

20.  พฤติกรรมการท างานที่ดีของ Generation Y ที่ส่งผลต่อสุขภาพ
องค์การ 

ผศ.ปวรรัตน  เลิศสุวรรณเสรี 

21.  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ของสถาบันระดับอุดมศึกษาในจังหวัดนนทบุรี 

อ.รุจิภาส  ประชาทัย 

22.  รูปแบบการจัดการศึกษาท่ีบูรณาการการเรียนกับการท างาน (Work-
integrated Learning: WiL) ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ  วิเศษ  และ 
อ.กิตติยานภาลัย ภู่ตระกูล  

23.  พฤติกรรมการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่เดินทางท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี 

อ.วันทิกา  หิรัญเทศ 

24.  การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอ าเภอบางกรวย อ.สมรศรี  ค าตรง  
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ล าดับ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย 
จังหวัดนนทบุรี เพ่ือจัดท าเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

25.  ความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อคุณภาพการ
ให้บริการของรถสามล้อเครื่องในจังหวัดภูเก็ต 

อ.วัชรินทร์  เกิดทรัพย์ 

26.  ความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อคุณภาพการ
ให้บริการของรถโพถ้องในจังหวัดภูเก็ต 

อ.ราตรีญา ขาวกลิบ 

27.  การตัดสินใจเลือกสถาบันระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในจังหวัดภูเก็ต 

อ.วันวิสาข์  น้อยเฉลิม 

28.  การพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ในจังหวัดภูเก็ต อ.สุเทพ  สิงฆาฬะ 

29.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา ประเพณี
กินผัก และไหว้พระศาลเจ้า จังหวัดภูเก็ต 

อ.บุญพา  ค าวิเศษณ์ 

30.  การจัดเส้นทางการขนส่งด้วยวิธีเมต้าฮิวริสติกส์ กรณีศึกษา บริษัทผู้
ให้บริการขนส่งทางด้านโลจิสติกส์ 

อ.ณัตพร  อารีย์ 

31.  การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์: กรณีศึกษาระบบการขนส่งทางทะเล 
ส าหรับนักท่องเที่ยว อ าเภอเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา 

อ.ดุษดี  มุกดา 

32.  รูปแบบธุรกิจการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบระหว่างรถบรรทุกและ
รถไฟ กรณีสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย ซื้อระวางโดยตรงจาก
การรถไฟแห่งประเทศไทย 

อ.อุทุมพร  อยู่สุข 

33.  การสร้างนวัตกรรม การจัดการความรู้ และการสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขันที่มีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในจังหวัดนนทบุรีเพื่อการเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 

ผศ.ดร.ฉัตยาพร  เสมอใจ 

34.  พฤติกรรมและความรู้ความเข้าใจในการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผศ.ดร.วุธพงศ์  ลาภเจริญ 
และ ดร.สันธยา  ดารารัตน์ 

35.  คุณค่าแบรนด์จังหวัดนนทบุรีและพฤติกรรมหลังการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยว 

ผศ.ดร.ฉัตยาพร  เสมอใจ 
รศ.ศศนนัท์  วิวัฒนชาติ 
และ รศ.ศิริ  ภู่พงษ์วัฒนา 

36.  สิทธิ์ประโยชน์จากโปรแกรมรอยัล ออร์คิด พลัส  ที่ส่งผลต่อความ
จงรักภักดีของผู้โดยสารของสายการบินไทย 

ผศ.ดร.วุธพงศ์ ลาภเจริญ  
รศ.ศศนนัท์ วิวัฒนชาต และ 



4 

 

ล าดับ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย 
ดร.ประภัสสร กิตติมโนรม 

37.  ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราความสามารถในการท าก าไรและราคาตลาด
ของหลักทรัพย์กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ผศ.ไพสรณ์  สูงสมบัติ 

38.  ความรู้ความเข้าใจของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในภาษีมูลค่าเพ่ิม ผศ.ทิฆัมพร สุวรรณประทีป 

39.  แนวทางการพัฒนาสมรรถนะนักบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลาง 

ผศ.ดร.จุไรรัตน์  ศรีสัตตรัตน์ 

40.  สิทธิ์ประโยชน์จากโปรแกรมรอยัลออร์คิดพลัส ที่ส่งผลต่อความ
จงรักภักดีของผู้โดยสารของสายการบินไทย 

ผศ.ดร.วุธพงศ์ ลาภเจริญ รศ.
ศศนันท์ วิวัฒนชาต และ ดร.
ประภัสสร กิตติมโนรม 

41.  การปฏิบัติทางการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 
2560) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ส่งผลต่อผลประกอบการของกิจการ 

อ.ทัศนีย์  พันธุ์น้อย  

42.  การวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้างสมรรถนะของนักบัญชีตาม
คุณลักษณะนักบัญชีที่พึงประสงค์ 

ผศ.ดร.ชุมพล  รอดแจ่ม และ 
อ.รุ่งระวี  มังสิงห์ 

43.  คุณลักษณะของผู้น าองค์กรที่พึงประสงค์ต่อการบริหารงานตามทัศนะ
ของผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 

ผศ.ดร.ชุมพล  รอดแจ่ม และ 
อ.ภัทรี  ตั้งจีรวงษ ์

44.  แนวทางการพัฒนาการจัดท าบัญชีวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนนทบุรี อ.ปฐมาภรณ์  ค าชื่น 

45.  การตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงานบัญชีของผู้ประกอบการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดภูเก็ต 

อ.สุมาลี  แก้วเขียว 

46.  อิทธิพลการรายงานแบบบูรณาการต่อความสามารถในการท าก าไรของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

อ.อัญชลี  บ่มไล่ 

47.  การเปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทหมวดธุรกิจเกษตรที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

อ.พิเชษฐ์  ตั้งสงค์ไพบูลย์  

48.  การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ
ในสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดนนทบุรี 

ผศ.นันธิการ์  จิตรีงาม 

49.  พฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์กับการน ามาใช้ในการเรียนการ รศ.อวยพร  พานิช 
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ล าดับ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย 
สอนของคณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ 

50.  พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซ บุ๊กเพ่ือเปิดเผยตนเองของ
คนยุคเจเนอเรชั่นวาย 

อ.ทัศนีย์  ด าเกิงศักดิ์ 

51.  รูปแบบการจัดการอบรมอาสาสมัครในระบบการแพทย์ฉุกเฉินในบริบท
ของจังหวัดนนทบุรี 

ผศ.ดร.เสกสรรค์  มานวิโรจน์ 

52.  พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ผศ.สมศักดิ์  ถิ่นขจี 

53.  พฤติกรรมการดูแลสุขภาพจิตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขต
พ้ืนที่การศึกษา 3 จังหวัดนนทบุรี 

รศ.ดร.ทิพย์สิริ  กาญจนวาสี  

54.  ความรู้และทัศนคติที่มีต่อวิธีการคุมก าเนิดของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 3 จังหวัดนนทบุรี 

รศ.ดร.ทิพย์สิริ  กาญจนวาสี  

55.  พฤติกรรม 3 อ. (อาหาร ออกก าลังกาย และอารมณ์) ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ และปัจจัยที่สัมพันธ์กัน 

รศ.ดร.เยาวภา  ติอัชสุวรรณ 

56.  ความแข็งแรงของการท าหน้าที่ทางร่างกายและความสามารถท าหน้าที่
ทางร่างกายตามที่รับรู้ของผู้สูงอายุที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนในจังหวัด
สุพรรณบุรี และความสัมพันธ์กับ อายุ เพศ และขนาดของร่างกาย 

รศ.ดร.เยาวภา  ติอัชสุวรรณ 

57.  การประเมินความรู้เจตคติ และการใช้ผลิตภัณฑ์จากตะไคร้หอมป้องกัน
ยุงของประชาชน ต าบลบางขนุน อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

ผศ.นนทรี  สัจจาธรรม 

58.  รูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในการควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออกในบริบทของจังหวัดนนทบุรี 

ผศ.ดร.เสกสรรค์  มานวิโรจน์ 
ผศ.พูลศักดิ์  เพิ่มวิเศษณ์ 

59.  การพัฒนาหนังสือนิทานพ้ืนบ้านเรื่องโสนน้อยเรือนงามโดยใช้
เทคโนโลยีเสมือนจริง 

อ.ภาสกร  ปาละกูล 
หลักสูตร 2 ปี (ต่อเนื่อง) 

60.  สื่อดิจิทัลเสมือนจริงเพ่ือการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 

อ.ศุภมิตร  คูศรีสุวรรณ 
หลักสูตร 4 ปี 

61.  สื่อดิจิทัลเสมือนจริงเพ่ือการเรียนเรื่องสัตว์ป่าสงวนของไทย อ.ณรงค์  ล่ าดี 
หลักสูตร 2 ปี (ต่อเนื่อง) 

62.  สื่อดิจิทัลเสมือนจริงเพ่ือการเรียนรู้รูปทรงเรขาคณิตระดับปฐมวัย อ.จุติเดช  ทองมี 
หลักสูตร 2 ปี (ต่อเนื่อง) 
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ล าดับ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย 
63.  การตรวจจับค าหยาบภาษาไทยบนสื่อสังคมออนไลน์ อ.ณัฐาศิริ  เชาว์ประสิทธิ์ 

หลักสูตร 4 ปี 
64.  การจัดการมูลฝอยของเทศบาลต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง จังหวัด

นครศรีธรรมราช 
อ.ปิ่นรัตน์  สิริพันธ์พงศ์ 

65.  รูปแบบการจัดการศึกษาท่ีบูรณาการการเรียนกับการท างาน (Work-
integrated Learning: WiL) ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

อ.กิติยานภาลัย ภู่ตระกูล 
และ ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ  วิเศษ 

66.  เครื่องดูดควัน อ.ปรียาภัทร  ชัชวาลย์สิน 

67.  การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดค าภาษาไทยโดยใช้แบบฝึก
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาในโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ี
เลี้ยง 

อ.อาภาภรณ์  ดิษฐเล็ก 

68.  ผลของความแตกต่างระหว่างผู้เรียนที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษใน
สถานการณ์ที่มีการใช้เทคโนโลยี: กรณีศึกษาผู้เรียนจากสถาบันในเครือ
ตั้งตรงจิตร 

ผศ.ดร.ณัฐกันต์ สุขชื่น 

69.  ความต้องการในการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจของนักศึกษาระดับ ปริญญา
ตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี 

อ.วรวุฒิ  จิระวุฒิพงศ์ 

70.  ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษและการ
รับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างชาติของผู้ให้บริการที่ตลาดน้ าคลองลัดมะ
ตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

อ.ปวันรัตน์  นิกรกิตติโกศล 

71.  รูปแบบการพัฒนาองค์การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ
บริหารจัดการที่ดีที่ได้รับรางวัลในจังหวัดภาคกลาง 

ผศ.ดร.เสาวนารถ เล็กเลอ
สินธุ ์

72.  ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนิสิตมหาวิทยาลัยเอกชน
กลุ่มเครือข่ายเบญจมิตรวิชาการ 

ผศ.ดร.อัมพร  ปัญญา 

73.  การควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยผ่านกระบวนการเชิง
ปรึกษาหารือสาธารณะ 

ผศ.ดร.พิชิต  รัชตพิบุลภพ 
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ล าดับ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย 
74.  การสร้างและเผยแพร่นวัตกรรมการบริการสาธารณะขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผศ.ดร.พิชิต  รัชตพิบุลภพ 

75.  แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการท างานและการมีรายได้
เพ่ือลดความยากจนของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลปลายบาง อ าเภอ
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

ผศ.ดร.วิชิต  บุญสนอง 

76.  สมรรถนะทางวิชาการของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

รศ.ดร.โกสุม  สายใจ 

77.  รูปแบบการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในยุคดิจิทัล    

รศ.ดร.ลัดดาวัลย์  เพชรโรจน์ 

78.  การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารการศึกษา โดยใช้ชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน 

รศ.ดร.สมถวิล  วิจิตรวรรณา 

79.  การจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนเจนเนอเรชั่นซี ผศ.ดร.อรุณี  ส าเภาทอง 

80.  การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัย
ราชพฤกษ์ ปีการศึกษา 2559 

ผศ.ชนม์นิภา  วรกวิน 

81.  การคิดแก้ปัญหาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ผศ.ผ่องใส  ถาวรจักร  

82.  ศักยภาพผลการเรียนรู้ของบัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต
วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีการศึกษา 2557-2559 

รศ.ดร.วิรัช  วรรณรัตน์ 

 
ปีการศึกษา 2561 

ล าดับ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย 
1.  การยอมรับและการใช้สื่อออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่

ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผศ.วลัยนุช สกุลนุ้ยและ 
อ.พิชญาวี  คณะผล 

2.  Designing and Implementation Wildlife Tracking System 
Using APRS. 

อ.นิมิตร  หงส์ยิ้ม 

3.  การยอมรับการใช้บริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์
สมาร์ทโฟนของชาวเมียนมาในเขตเทศบาลสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร 

อ.ชัยนรินทร์  ฤกษ์ทิพย์ศรี 



8 

 

ล าดับ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย 
4.  การตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าออนไลน์ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ว่าที่ร้อยตรีวัฒนชัย ภุมรินทร์ 

5.  การท าธุรกรรมทางการเงินในยุคดิจิทัล 4.0 กับความเชื่อมั่นของ
ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

อ.พฤกษ์ภูมิ ธีรานุตร 

6.  การโฆษณาผ่านระบบข้อความทางโทรศัพท์ซึ่งส่งผลที่แตกต่างทางด้าน
ทัศนคติระหว่างผู้บริโภคสัญชาติไทยและสัญชาติจีน 

อ.ปุณณพศ  ดารารัตน์ 

7.  ทัศนคติของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรีที่มีต่อบรรจุภัณฑ์และ
อรรถประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์ส าหรับบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม 

ผศ.เสาวนีย์  ศรีจันทร์นิล 

8.  นวัตกรรมและส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อแผ่นซึมซับปัสสาวะของผู้หญิงในจังหวัดนนทบุรี 

ดร.ปริตภา  รุ่งเรืองกุล 

9.  รูปแบบกลยุทธ์การตลาดเพ่ือการท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรมโดยชมวิถี
ชีวิตในชนบทริมน้ าจังหวัดนนทบุรี 

ผศ.อรุณี  พึงวัฒนานุกูล 

10.  อิทธิพลของการรับรู้แบรนด์เมืองภูเก็ตและคุณภาพความสัมพันธ์
ระหว่างประชาชนกับอาหารเปอรานากันที่ส่งผลต่อการสนับสนุนแบ
รนด์เมืองภูเก็ตในบริบทจุดหมายปลายทางด้านอาหารของประชาชน
ภูเก็ต 

อ.ทิพย์พิรุณ พุมดวง 

11.  ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจบริโภค
อาหารคลีนของประชาชนจังหวัดภูเก็ต 

อ.เศรษฐวิฐฬ์  คงกะพันธ์ 

12.  พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการเลือกใช้ชุดผลิตภัณฑ์
อ านวยความสะดวกในห้องน้ าของโรงแรมในเขตจังหวัดภูเก็ต พังงา 
และกระบี่ 

อ.ณิชชา ปะณะรักษ์ 

13.  การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านการศึกษาต่อของอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

อ.เพียงเดือน  เกิดอ าแพง 
และ ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ  วิเศษ 

14.  การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลาของบอกซ์ -เจนกินส์ 
เพ่ือพยากรณ์ปริมาณธุรกรรมการช าระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
แอปพลิเคชันโมบายแบงก์ก้ิง 

อ.ทัศนีย์ อัครพินท์ และ 
ผศ.จิรวุฒิ  เชิญเกียรติ
ประดับ 

15.  การรับรู้ความเสี่ยงและความไว้วางใจที่ส่งผลต่อการเลือกใช้เทคโนโลยี อ. ณ.ชนม์ ประยูรวงศ์ 
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ล าดับ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย 
ทางการเงิน 

16.  Volatility of Dynamic Pricing: An Empirical Study of the Low 
Cost Airline Industry in Thailand 

ดร.เศรษฐพงศ์  วัฒนพลาชัย
กูร 

17.  ความสามารถและความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดนนทบุรี 

อ.นิตยา สุภาภรณ์ 

18.  อิทธิพลของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อความผูกพันใน
องค์การของพนักงานบริษัทเอกชนรุ่นเจนเนอเรชันวายในจังหวัด
นนทบุรี 

ผศ.อาภรณีน์   อินฟ้าแสง 

19.  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการควบคุมภายในและประสิทธิภาพรายงาน
การเงินที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ทางเลือกเพ่ือการลงทุน 

ดร.พรรณเพ็ญ  สิทธิพัฒนา 
และ ดร.สันธยา ดารารัตน์ 
(ร้อยละ 50) 

20.  ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อความส าเร็จทางธุรกิจของผู้ประกอบการสินค้า 
OTOP ที่ได้รับคัดสรรระดับ 5 ดาว กรณีศึกษา กลุ่มงานประดิษฐ์จาก
ดินไทย "บัวสวรรค์" อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 

อ.ศิณาภรณ์  หู้เต็ม 

21.  แนวทางการประชาสัมพันธ์เพ่ือการท่องเที่ยวของชุมชนปลายบาง 
อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

อ.วีรพร  รอดทัศนา 

22.  ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนนทบุรี อ.พลสิทธิ์  ศรีศิริ 

23.  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติแบบอิสระในจังหวัดภูเก็ต 

ผศ.วัชรินทร์  เกิดทรัพย์ 

24.  การเปิดรับสื่อต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของกลุ่ม
นักท่องเที่ยว Generation Y 

อ.กนิฏฐา  เกิดฤทธิ์ 

25.  ความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อคุณภาพการ
ให้บริการในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ บ่อน้ าพุร้อนรมณีย์ จังหวัดพังงา 

อ.จุไรรัตน์  ฉิมพาลี 

26.  ความคาดหวัง และการรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อคุณภาพการ
ให้บริการโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต 

อ.บุญพา  ค าวิเศษณ์ 

27.  ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ
ของมัคคุเทศก์ในจังหวัดภูเก็ต 

อ.สุเทพ  สิงห์ฆาฬะ 
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ล าดับ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย 
28.  พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาในจังหวัดภูเก็ต ของ

นักท่องเที่ยวชาวไทย 
อ.ขวัญชนก  สุวรรณพงศ ์

29.  การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ด้านโลจิสติกส์ของครื่องปั้นดินเผาที่จ าหน่าย
ให้กับนักท่องเที่ยวเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

อ.ณัตพร ไชยเสนา 

30.  แบบจ าลองการขนส่งสินค้าเพ่ือลดการขนส่งเที่ยวเปล่า อ.อุทุมพร  อยู่สุข 

31.  การลดต้นทุนการขนส่งด้วยตัวแบบครือข่ายการกระจายสินค้าแบบ 1 
ระดับ หลายผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการขนส่ง กลุ่มสินค้าอุปโภค
บริโภค 

อ.ภูวณ  อัษวกรนิฤางกูร 

32.  การพัฒนานวตกรรมและเทคโนโลยีทางการจัดการการตลาดสีเขียว
ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง 

ผศ.ดร.ลักษณาวดี   
บุญยะศิรินันท์ 

33.  การพัฒนารูปแบบนวัตกรรมทางการตลาด เพ่ือการเติบโตของวิสาหกิจ
ขนาดกลาง 

ผศ.ดร.กรัณย์พัฒน์  
 อ่ิมประเสริฐ 

34.  คุณลักษณะภาวะผู้น าของผู้บริหารกับแรงจูงใจในการท างานของ
บุคลากร กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชนในเครือข่ายความร่วมมือ
เบญจมิตร 

ดร.ยุทธนาท  บุญยะชัย 

35.  วิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบระหว่างบริษัทมาลีกรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) กับบริษัททิปโก้ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) 

ผศ.ทิฆัมพร  สุวรรณประทีป 

36.  ความรู้ทางบัญชีและภาษีอากรของนักบัญชีในสถานประกอบการ 
อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

อ.ทวิชชัย  อุรัจฉัท 

37.  ทักษะทางวิชาชีพและมาตรฐานในการปฏิบัติงานของนักบัญชีที่มี
ผลกระทบต่อคุณภาพรายงานงบการเงิน 

ผศ.ไพสรณ์   สูงสมบัติ 

38.  ปัจจัยเชิงสาเหตุของคุณภาพการสอบบัญชีและประสิทธิภาพรายงาน
ทางการเงินส่งผลต่อประสิทธิผลการลงทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ทางเลือกการลงทุน (เอ็ม เอ ไอ) 

ดร.พรรณเพ็ญ  สิทธิพัฒนา 

39.  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการตรวจสอบภายในกับการควบคุมคุณภาพ
ข้อมูลทางบัญชีส่งผลต่อการตัดสินใจของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ทางเลือกการลงทุน (เอ็ม เอ ไอ) 

ดร.พรรณเพ็ญ  สิทธิพัฒนา 
(ร้อยละ 50) 
และ ดร.สันธยา ดารารัตน์ 
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ล าดับ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย 
40.  ทัศนคติของผู้บริหารบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยที่มีผลต่อบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
อ.ปฐมาภรณ์  ค าชื่น 

41.  มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ
ประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศญี่ปุ่นและประเทศสิงคโปร์ 

ผศ.ดร.จุไรรัตน์  ศรีสัตตรัตน์ 

42.  ความก้าวหน้าและความพร้อมสู่การเป็นนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน อ.สกลพร  พิบูลย์วงศ์ 

43.  ความรู้ความเข้าใจของนักบัญชีต่อนโยบาย National e- Payment 
โครงการ 3 ระบบภาษี และเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา
ส านักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย 

อ.สายสมร  สังข์เมฆ 

44.  ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราความสามารถในการท าก าไร และราคา
ตลาดหลักทรัพย์ของกลุ่มบริการทางการแพทย์ ที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

อ.เสาวลักษณ์ ไชยนันท์ 

45.  แนวทางการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายที่เกิดจากการสนับสนุนกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อ.วรวุฒิ เหล่าบ้านค้อ 

46.  ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดหลักประกันของผู้ต้องหาหรือ
จ าเลยในการขอปล่อยชั่วคราวตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม 
พ.ศ. 2558 

อ.วรวุฒิ เหล่าบ้านค้อ 

47.  พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลโฆษณาและการตัดสินใจซื้อผ้าไทยบน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook 

รศ.อวยพร พานิช 

48.  การแสวงหาข่าวสารและการใช้ประโยชน์ในการออมเงินของประชาชน
ในจังหวัดนนทบุรี 

อ.สิทธา อุปนิกขิต 

49.  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีความจริงเสริม (AR) ในสื่อ
สิ่งพิมพ์ของประชาชนเจเนอเรชันวาย 

อ.กันทลัส ทองบุญมา 

50.  ประสิทธิภาพการใช้จุลินทรีย์ อี. เอ็ม. บ าบัดน้ าเสียชุมชน ผศ.พูลศักดิ์  พุ่มวิเศษ 

51.  รูปแบบการตรวจประเมินและบ าบัดโรคเบื้องต้นของนักวิชาการ
สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในบริบทของจังหวัด
นนทบุรี 

ผศ.ดร.เสกสรรค์  มานวิโรจน ์

52.  ประสิทธิผลของรูปแบบการเสริมพลังครอบครัวในการจัดการส่งเสริม รศ.ดร.เยาวภา  ติอัชสุวรรณ 
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ล าดับ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย 
การออกก าลังกายในผู้สูงอายุในจังหวัดนนทบุรี 

53.  ความเป็นไปได้และการยอมรับรูปแบบการเสริมพลังครอบครัวในการ
จัดการส่งเสริมการออกก าลังกายในผู้สูงอายุในจังหวัดนนทบุรี 

รศ.ดร.เยาวภา ติอัชสุวรรณ 

54.  ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านและแกนน าสุขภาพประจ าครอบครัว ต าบลบางขนุน อ าเภอ
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

อ.สมฤดี  นามวงศ์ 

55.  การพัฒนาเกมเสริมทักษะคณิตศาสตร์ส าหรับผู้สูงอายุบนอุปกรณ์
สมาร์ทโฟน 

อ.สุภัทรา  สุวรรณหงส ์

56.  โปรแกรมประยุกต์แอนดรอยด์ เรื่อง เครื่องปั้นดินเผาในเกาะเกร็ดด้วย
สื่อความจริงเสริม 

อ.ศุภมิตร  คูศรีสุวรรณ 

57.  การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย อ.ณรงค์  ล่ าดี 

58.  สื่อดิจิทัลเสมือนจริงเพ่ือการเรียนรู้ทักษะวิทยาศาสตร์ เรื่องสิ่งรอบตัว
เรา 

อ.จุติเดช  ทองมี 

59.  โปรแกรมประยุกต์แอนดรอยด์ เรื่อง สถานที่ส าคัญของโลกด้วย
เทคโนโลยีเสมือนจริง 

อ.ภาสกร  ปาละกูล 

60.  การยอมรับและการใช้สื่อออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผศ.วลัยนุช  สกุลนุ้ย และ 
อ.พิชญาวี  คณะผล (ร้อย
ละ 50) 

61.  น้ าในวิถีชีวิตของคนไทย ผศ.ส าราญ จูช่วย 

62.  การรับรู้สื่อโฆษณาท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในจังหวัด
ภูเก็ต 

อ.ธนรัช เสมอภาพ 

63.  วรรณกรรมมุขปาฐะในชุมชนบางขนุน อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี อ.อาภาภรณ์  ดิษฐเล็ก 

64.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารองค์การส่วนต าบล (อบต.) 
จังหวัดนนทบุรี 

ผศ.ดร.เสาวนารถ  เล็กเลอ
สินธุ ์

65.  แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือช่วยในการประกอบ
อาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาล
ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

ผศ.ดร.วิชิต  บุญสนอง 
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ล าดับ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย 
66.  รูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยไทยในยุคดิจิทัล รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ 

67.  ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนเครือข่ายเบญจมิตรวิชาการกับความเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 

รศ.ดร.โกสุม สายใจ 

68.  การบริหารระบบคุณภาพที่ส่งผลต่อการสร้างองค์การนวัตกรรมของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในจังหวัดนนทบุรี 

ผศ.ดร.ส าเริง อ่อนสัมพันธ์ 

69.  การวิเคราะห์องค์ประกอบบทบาทภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี 

รศ.ดร.สมถวิล วิจิตร 
วรรณนา 

70.  รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 

ผศ.ดร.ลดาวัลย์  วัฒนบุตร 

71.  การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัย
ราชพฤกษ์ 

รศ.ดร.ชุติมา  วัฒนะคีรี 

 
ปีการศึกษา 2562 
ล าดับ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย 

1.  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

อ.ศรายุทธ กิตติเนตรชนก 

2.  การพัฒนาระบบจ าหน่ายสินค้าการเกษตรออนไลน์ สหกรณ์บ้านคลอง
โยง ต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

ดร.รสสุคนธ์  ทับพร และ  
ผศ.วลัยนุช  สกุลนุ้ย 

3.  แชทบอทแนะน าวิธีการแก้ปัญหาการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศใน
มหาวิทยาลัย 

ผศ.ดร.เรวดี ศักดิ์ดุลยธรรม 
และ อ.ธรรมวัตร์ อัศวรัตน์ 

4.  การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันชุดการเรียนรู้ด้านภาษาส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

อ.ฉัตรทอง  นกเชิดชู 

5.  การยอมรับระบบการท างานที่บ้าน และประสิทธิผลการท างานที่บ้าน
ของพนักงานบริษัทภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ 

อ.ปริยวิศว์  ชูเชิด 

6.  ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในเขต
จังหวัดนนทบุรี 

ดร.ภูริณัฐ  ยมกนิษฐ์ 
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ล าดับ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย 
7.  กลยุทธ์การปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดในยุค 4.0 ของธุรกิจร้านค้าปลีก

ขนาดเล็กในจังหวัดนนทบุรี 
อ.ทัศนา  หงษ์มา 

8.  กลยุทธ์การตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต 

อ.สุชาดา  สุดจิตร 

9.  การวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการของผู้สูงอายุจังหวัด
ภูเก็ต 

ผศ.เศรษฐวิฬฐ์  คงกะพันธ์ 
และ อ.วลัยลักษณ์ บวรสิน
รักดี 

10.  แนวทางการแก้ปัญหาการขนส่งสินค้าและการตลาดในช่วงสถานการณ์
โควิด-19: กรณีศึกษาธุรกิจขนส่งสินค้าอุปโภคและบริโภค 

อ.อุทุมพร  อยู่สุข และ  
อ.สุนทรีย์  สองเมือง (ร้อย
ละ 50) 

11.  อิทธิพลแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่มีต่อพฤติกรรมการใช้บรรจุภัณฑ์
อาหารและเครื่องดื่มแบบยั่งยืนของผู้บริโภคจังหวัดภูเก็ต 

อ.ดรุณี  มูเก็ม 

12.  พฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่มเจนเนอเรชัน Z และกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลใน
ยุค 4.0 ที่ส่งผลต่อกระบวนการการตัดสินใจซื้อสินค้าในจังหวัดนนทบุรี 

อ.สุนทรีย์  สองเมือง 

13.  รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ของ
ผู้บริโภคในเขตจังหวัดนนทบุรี 

ดร.เจณิภา  คงอ่ิม 

14.  ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคใน
จังหวัดนนทบุรี 

ผศ.จิดาภา  ธัญญรัตนวานิช 

15.  การวิเคราะห์องค์ประกอบศักยภาพของเกษตรกรชาญฉลาดพ้ืนที่
การเกษตรชุมชน ต าบลบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

ผศ.จิรวุฒิ  เชิญเกียรติ
ประดับ 

16.  ความคิดเห็นของนิสิตต่อการฝึกงาน สหกิจศึกษา และการบูรณาการ
การเรียนกับการท างานของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ  วิเศษ และ 
ดร.เพียงเดือน  เกิดอ าแพง 

17.  รูปแบบการจัดการความรู้และกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา 
เครือข่ายเบญจมิตร 

ผศ.พนิดา  วัชระรังษี 

18.  ความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างานของพนักงานเจเนอเรชันวาย ผศ.ปวรรัตน  เลิศสุวรรณเสรี 

19.  องค์ประกอบเชิงส ารวจของการบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์ของ อ.ศิณาภรณ์  หู้เต็ม 
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ล าดับ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย 
กลุ่มศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
นนทบุรี 

20.  สภาพปัญหาที่กระทบต่อการท่องเที่ยวในความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว 
ชาวไทยที่ท่องเที่ยว ชุมชนตลาดน้อย กรุงเทพมหานคร 

อ.วันทิกา  หิรัญเทศ 

21.  พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มเจเนอเรชันซีในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

อ.สมรศรี  ค าตรง 

22.  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านคุณภาพมาตรฐานของสถานประกอบ
กิจการสปาเพ่ือสุขภาพและการกลับมาเที่ยวซ้ าของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยในจังหวัดภูเก็ต 

อ.วันวิสาข์  น้อยเฉลิม 

23.  มุมมองของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศผจญ
ภัยแบบซิปไลน์ในจังหวัดภูเก็ต 

ผศ.วัชรินทร์  เกิดทรัพย์ 

24.  ศักยภาพด้านการน าเที่ยวของมัคคุเทศก์ในจังหวัดภูเก็ตตามความ
คิดเห็นของนักท่องเที่ยว 

อ.ราตรีญา  ธีรภัทร์ตระกูล 

25.  มุมมองการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยว
เสม็ดนางชี ภูไข่นุ้ย ภูหยอกดาว และภูตาจอ จังหวัดพังงา 

อ.บุญพา  ค าวิเศษณ์ 

26.  การจัดการโซ่อุปทานส าหรับการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ อ.ณัตพร ไชยเสนา 

27.  การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษาคลังสินค้าบริษัท 
ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกแห่งหนึ่ง ในจังหวัดสมุทรปราการ 

อ.สุภัสสรา  ปัญโญรัฐโรจน์ 

28.  ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารคุณค่าผ่านทางการบูรณาการ
การตลาดและกลยุทธ์การตลาดสีเขียวของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนใน
ประเทศไทย 

ผศ.ดร.ลักษณาวดี   
บุญยะศิรินันท์ 

29.  กลยุทธ์การตลาดเพ่ือความยั่งยืนของวิสาหกิจขนาดย่อมในจังหวัด
นนทบุรี 

ผศ.ดร.กรัณย์พัฒน์   
อ่ิมประเสริฐ 

30.  ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่านสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคในจังหวัด
นนทบุรี 

ดร.ยุทธนาท  บุญยะชัย 

31.  ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมการบริการทางการบัญชีกับผลการ อ.โสภาพรรณ  ไชยพัฒน์ 
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ล าดับ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย 
ด าเนินงานของส านักงานบัญชีในจังหวัดภูเก็ต 

32.  การวิเคราะห์องค์ประกอบ ระดับ และตัวแปรที่สัมพันธ์กับการบริหาร
จัดการเงินส่วนบุคคลของวัยรุ่น Gen Y 

อ.ปฐมาภรณ์  ค าชื่น 

33.  จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ท าบัญชีต่อประสิทธิภาพการจัดท าบัญชีให้แก่
บริษัทที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

อ.ปฐมาภรณ์  ค าชื่น 

34.  ความรู้และความเข้าใจมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่
ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAE) ของนักบัญชี ในสถานประกอบการ เขต
อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

ผศ.ทวิชชัย  อุรัจฉัท 

35.  คุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศทางการบัญชี ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการตัดสินใจของผู้บริหารในธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม 

ผศ.ไพสรณ์  สูงสมบัติ 

36.  สมรรถนะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ในยุคดิจิทัลตามมาตรฐาน
การศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

อ.รุ่งระวี  มังสิงห์ 

37.  แนวทางการพัฒนากระบวนการจัดการการให้บริการของส านักงาน
บัญชีคุณภาพ ในจังหวัดภูเก็ต 

อ.นฤมล  สิทธิเดช 

38.  ปัจจัยเชิงสาเหตุของการจัดการก าไร ที่มีผลต่อการเปิดเผยบัญชีการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

ดร.ศิริเพชร  สุนทรวิภาต 

39.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนต าบล
บางไผ่ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

ผศ.สุวัตถิ์ ไกรสกุล และ  
ผศ.จุฑาภรณ์  คงรักษ์กวิน 

40.  บทบาทผู้น าชุมชนกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในต าบลบางสี
ทอง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

ผศ.สุวัตถิ์  ไกรสกุล และ  
ผศ.จุฑาภรณ์  คงรักษ์กวิน 

41.  อิทธิพลของการโฆษณาโดยใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงต่อกระบวนการ
ตอบสนองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผศ.ทัศนีย์  ด าเกิงศักดิ์ 

42.  ทิศทางวิชาชีพ แนวโน้มของหลักสูตรการโฆษณาการประชาสัมพันธ์
และความคาดหวังในการศึกษาต่อหลักสูตรนิเทศศาสตร์ยุคโลกพลิกผัน 
(Disruption Era) 

รศ.อวยพร พานิช ผศ.ทัศนีย์ 
ด าเกิงศักดิ์  ผศ.นันธิการ์   
จิตรีงาม อ.สิทธา  อุปนิกขิต  
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ล าดับ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย 
อ.กันทลัส  ทองบุญมา 

43.  พฤติกรรมการสื่อสารบนเครือข่ายสังคมออนไลน์  เฟซบุ๊กและการรู้เท่า
ทันสื่อของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผศ.นันธิการ์  จิตรีงาม 

44.  ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง
ในกลุ่มผู้สูงอายุ 

ผศ.พูลศักดิ์  พุ่มวิเศษ 

45.  การพัฒนายุทธศาสตร์เพ่ือขับเคลื่อนแผนการด าเนินการคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับต าบล ในเขตอ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

ผศ.ดร.เสกสรรค์  มานวิโรจน ์

46.  ความรอบรู้ทางสุขภาพเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองและพฤติกรรมการ
ป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดอัมพฤกษ์ อัมพาต ของบุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษา จังหวัดนนทบุรี 

ผศ.นนทรี  สัจจาธรรม 

47.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ ต าบลบาง
ขนุน อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

อ.สมฤดี  นามวงศ์ 

48.  โปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เพ่ือการน าเที่ยวรอบ
ชุมชนบ้านโบราณ 100 ปี ริมคลองบางราวนก ต าบลมหาสวัสดิ์ อ าเภอ
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

อ.ภาสกร  ปาละกูล อ.ณรงค์  
ล่ าดี และ อ.ศุภมิตร  คูศรี
สุวรรณ 

49.  สื่อดิจิทัลเสมือนจริงเพ่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็ก เรื่องวัฏจักรชีวิตของ
สัตว์ 

อ.จุติเดช  ทองมี 

50.  การพัฒนาเกมส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะความปลอดภัยส าหรับเด็ก อ.สุภัทรา  สุวรรณหงษ์ 

51.  โปรแกรมประยุกต์แอนดรอยด์ กิจกรรมพบเพื่อนใหม่ อ.ศุภมิตร  คูศรีสุวรรณ 
อ.ภาสกร ปาละกูล และ       
อ.ณรงค์ ล่ าดี 

52.  พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักศึกษาวสาขาวิชา
บริหารธุรกิจและบัญชี สถาบันอาชีวศึกษา 

ผศ.วรรณวิมล จงจรวยสกุล 

53.  พฤติกรรมการจัดการขยะอาหารของชุมชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต 
จังหวัดภูเก็ต 

อ.ปิ่นรัตน์  สิริพันธ์พงศ์ 

54.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมของวัยใกล้เกษียณในจังหวัดภูเก็ต อ.สุมาลี  แก้วเขียว 

55.  อัตลักษณ์พระเกจิอาจารย์เมืองนนทบุรี อ.พิทักษ์  ลีลานาด 
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ล าดับ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย 
56.  ลักษณะของผู้ประกอบการทางสังคมเชิงพุทธ อ.พิทักษ์  ลีลานาด 

57.  การพัฒนาทักษะการเขียนขยายความโดยใช้อินโฟกราฟิกจากมุขปาฐะ
เกี่ยวกับวัดในต าบลบางคูเวียง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

ผศ.อาภาภรณ์  ดิษฐเล็ก 

58.  องค์ประกอบของภาพยนตร์ด้านภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมใน
ภาพยนตร์เรื่อง The Myth (ดาบทะลุฟ้า ฟัดทะลุเวลา) 

ดร.สุพัฒน์  กอบตระกูล 

59.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานของเทศบาลนครนนทบุรี ผศ.ดร.วิชิต  บุญสนอง 

60.  ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

ผศ.ดร.เสาวนารถ เล็กเลอ
สินธุ ์

61.  องค์ประกอบองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงนวัตกรรมของสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในภาค
ตะวันตก 

ผศ.ดร.ส าเริง  อ่อนสัมพันธุ์ 

62.  รูปแบบสมการโครงสร้างของภาวะผู้น าดิจิทัลของผู้บริหารการศึกษา
ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในจังหวัดนนทบุรี 

รศ.ดร.ลัดดาวัลย์  เพชรโรจน์ 

63.  การบริหารการศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร 

รศ.ดร.โกสุม  สายใจ 

64.  การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เสมือน
จริงโดยใช้เทคนิคห้องเรียนกลับด้าน ส าหรับนักศึกษาครูในศตวรรษท่ี 
21 

รศ.ดร.ชลาภรณ์ สุวรรณ
สัมฤทธิ์ 

65.  คุณลักษณะของครูที่มีจิตวิญญาณความเป็นครูในโรงเรียนประถมศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

ดร.ชมแข   พงษ์เจริญ 

66.  การพัฒนาคลังทรัพยากรการเรียนรู้ส าหรับรายวิชานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู 

ดร.นิติศักดิ์  ไพโรจน์ 
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ปีการศึกษา 2563 

ล าดับ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย 

1.  แนวโน้มภาวะการออมในครัวเรือนของประชากร ต าบลบางขนุน 
อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

ดร.ปริตภา  รุ่งเรืองกุล 

2.  อิทธิพลการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลที่มีต่อความ
ภักดีในตราสินค้าของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการธุรกิจสปาใน
จังหวัดภูเก็ต 

อ.วันวิสาข์  น้อยเฉลิม 
และ อ.ธนรัช  เสมอภาค 

3.  พฤติกรรมและการตลาดดิจิทัลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรีผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ 

ผศ.พรพิมล  สัมพัทธ์พงศ์ 

4.  คุณลักษณะสินค้าออนไลน์ในความต้องการของผู้บริโภคจังหวัดภูเก็ต 
โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ด้วยค าถามแบบล าดับขั้น 

ผศ.เศรษฐวิฐฬ์  คงกะพันธ์ 

5.  อิทธิพลของเครื่องมือการตลาดแบบดิจิทัลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อผ่าน Mobile Application ของธุรกิจ Food Delivery 
ของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี 

ผศ.เสาวนีย์  ศรีจันทร์นิล 

6.  ความส าเร็จของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในการขายสินค้าผ่าน Facebook รศ.ศิริ ภู่พงษว์ัฒนา 

7.  กลยุทธ์การตลาด Animal Marketing ส่งผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภค
เจนเนอเรชัน Z ในจังหวัดนนทบุรี 

อ.สุนทรีย์ สองเมือง 

8.  คุณภาพชีวิตครัวเรือนเกษตรกรที่ปลูกข้าว ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอบาง
ใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 

ผศ.นิตย์ระดี วงษ์สวัสดิ์ 

9.  การแบ่งส่วนตลาดผู้บริโภคยุคดิจิทัล ผศ.เศรษฐวิฐฬ์ คงกะพันธ์ 

10.  การพัฒนาทุนมนุษย์เชิงนวัตกรรมในยุคดิจิทัลของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

อ. ณ.ชนม์  ประยูรวงศ์ 

11.  The Impact of COVID-19 Pandemic toward Asian Pacific 
Stock Markets: An Empirical Study of Duration Dependence 
Test Model 

ดร.เศรษฐพงศ์ วัฒนพลาชัย
กูร 

12.  ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณค่าตราสินค้าของ
การเข้าเป็นผู้สนับสนุนอีสปอร์ตในประเทศไทย 

ผศ.ดร.อาภรณีน์  อินฟ้าแสง 
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ล าดับ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย 
13.  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมของผู้บริโภคในการ

ปรับตัวต่อการจัดการภายใต้ภาวะวิกฤตโคโรน่าไวรัส (COVID-19) และ
การเอาตัวรอดกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในการปรับตัวเข้าสู่ยุคปกติ
ใหม่: กรณีศึกษาจังหวัดนนทบุรี 

ผศ.จิรวุฒิ  เชิญเกียรติ
ประดับ และ อ.ทัศนีย์  
อัครพินท์ 

14.  ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรงานที่ส่งผลต่อความผูกพันในงานของ
มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

อ.นิตยา  สุภาภรณ์ 

15.  ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ
สตาร์ทอัพในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี 

ดร.เพียงเดือน  เกิดอ าแพง 

16.  การรับรู้และความพร้อมในการปฏิบัติตามแนวทางฟ้ืนฟูการท่องเที่ยว
ช่วงวิกฤติโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต 

ผศ.วัชรินทร์  เกิดทรัพย์ 

17.  แนวทางการส่งเสริมธุรกิจน าเที่ยวในกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุชาวไทย 

อ.วีรพร  กอสวัสดิ์พัฒน์ 

18.  อิทธิพลการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลที่มีต่อความ
ภักดีในตราสินค้าของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการธุรกิจสปาใน
จังหวัดภูเก็ต 

อ.วันวิสาข์  น้อยเฉลิม และ 
อ.ธนรัช  เสมอภาค 

19.  คุณภาพการให้บริการของโรงแรมในจังหวัดนนทบุรีภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

อ.พลสิทธิ์  ศรีศิริ 

20.  พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ทัศนคติต่อผู้มีอิทธิพลบนสื่อสังคมออนไลน์ 
และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อ
การตัดสินใจท่องเที่ยว 

อ.กนิฏฐา เกิดฤทธิ์ 

21.  พฤติกรรม องค์ประกอบ และแรงจูงใจในการท่องเที่ยวที่มีผลต่อความ
พึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

อ.ขวัญชนก สุวรรณพงศ์ 

22.  ความพร้อมด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเพื่อการท่องเที่ยว ของ
ต าบลปลายบาง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

ดร.กุณฑิญา  จิรทิวาธวัช 
และ อ.อุทุมพร  อยู่สุข 

23.  แนวทางการส่งเสริมอาหารพ้ืนถิ่นเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงอาหาร จังหวัด
พังงา 

ผศ.บุญพา  ค าวิเศษณ์ 

24.  การรับรู้และความพร้อมในการปฏิบัติตามแนวทางฟ้ืนฟูการท่องเที่ยว ผศ.วัชรินทร์  เกิดทรัพย์ 
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ล าดับ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย 
ช่วงวิกฤติโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต 

25.  แนวทางการลดต้นทุนค่าขนส่งรถเที่ยวเปล่าโดยใช้แนวคิด ECRS 
ร่วมกับการขนส่งแบบ Milk Run กรณีศึกษาแผนกขนส่งสินค้า
ภายในประเทศของบริษัทตัวแทนในการน าเข้าและส่งออกสินค้า 

อ.มนสิกาญจน์  เกื้อประจง 

26.  การจัดการกรีนโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเพ่ือลดปัญหา
ฝุ่นละอองขนาดจิ๋ว (PM 2.5) 

อ.อุทุมพร  อยู่สุข 

27.  ความพร้อมด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเพ่ือการท่องเที่ยว ของ
ต าบลปลายบาง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

ดร.กุณฑิญา  จิรทิวาธวัช 
และ อ.อุทุมพร  อยู่สุข 

28.  รูปแบบเทคโนโลยีวางแผนการจัดส่ง: กรณีศึกษากลุ่มผู้ประกอบการ
ขนส่งสินค้าแบบเหมาคันด้วยรถบรรทุกขนาดกลางและขนาดย่อมใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

อ.ช่อทิพย์  ลือไชยวุฒิ 

29.  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์
ของผู้บริโภคยุคดิจิทัลในจังหวัดนนทบุรี 

ดร.เจณิภา  คงอ่ิม 

30.  ความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องมือการตลาดดิจิทัลกับกระบวนการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ของผู้บริโภค ในจังหวัดนนทบุรี 

ผศ.ดร.กรัณย์พัฒน์ อ่ิม
ประเสริฐ 

31.  ความตั้งใช้บริการโรงแรมในช่วงสถานการณ์ปกติใหม่ของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย 

ผศ.ดร.ฉัตยาพร  เสมอใจ 

32.  พฤติกรรม และองค์ประกอบการเรียนการสอนออนไลน์ (อีเลิร์นนิง) ที่
มีอิทธิพลต่อกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติใน
ยุคดิจิทัล กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชนเครือข่ายความร่วมมือเบญจ
มิตรวิชาการ 

ผศ.ดร.ยุทธนาท  บุณยะชัย 

33.  ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการ
เรียนรู้ข้อกฎหมายที่จ าเป็นต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน ในต าบลบ้านค้อ 
อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู 

ผศ.ดร.กรัณย์พัฒน์ 
อ่ิมประเสริฐ และ อ.วรวุฒิ  
เหล่าบ้านค้อ 

34.  ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจ การรับรู้ข่าวสาร ทัศนคติและ
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

ดร.พรรณเพ็ญ  สิทธิพัฒนา 
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ล าดับ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย 
35.  การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีสู่ความเป็นเลิศของธนาคาร

แยกขยะประกันชีวิต ชุมชนคุณธรรม วัดโคนอนมหาสวัสดิ์ จังหวัด
นนทบุรี 

ดร.พรรณเพ็ญ  สิทธิพัฒนา 
และ ผศ.ดร.เรวดี  ศักดิ์ดุลย
ธรรม 

36.  คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรบัญชีบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราช
พฤกษ์ ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

ผศ.ปฐมาภรณ์  ค าชื่น 

37.  การรับรู้และความคาดหวังของผู้ประกอบการรายใหม่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ทางภาษีอากร 

ผศ.สายสมร สังข์เมฆ 

38.  ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นและภาษีโรงเรือนของ
ผู้ประกอบการธุรกิจ ต าบลปลายบาง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

อ.มณีรัตน์  เอียดงามสม 

39.  ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการวางแผนทางการเงินภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-
19) ในเขตพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี 

ดร.สุนันทา  สังขทัศน์ 

40.  ความสัมพันธ์ระหว่าง มูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลของ
เครื่องมือทางการเงินกับมูลค่าตลาดกรณีสถาบันการเงินไทย 

ดร.จักรพันธ์  พงษ์เภตรา 

41.  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลและพฤติกรรมการ
ลงทุนของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 

อ.เสาวลักษณ์ ไชยนันทน์ 

42.  ความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกับ
ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 

ดร.ประภัสสร กิตติมโนรม 

43.  แนวทางป้องกันการลดพฤติกรรมการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ 
(Cyberbullying) โดยใช้มาตรการทางกฎหมาย 

ผศ.ทัศนีย์  ด าเกิงศักดิ์ และ  
อ.แก้วกัญญา  เสวกสุริยวงศ์ 

44.  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในการรับชมช่องยูทูปของเยาวชน
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

อ.กันทลัส  ทองบุญมา 

45.  ความคาดหวังและการยอมรับเนื้อหาความเป็นไทยในวิดีโอเกม อ.สิทธา  อุปนิกขิต 

46.  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กวัย 3-5 
ปีของผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย 

อ.วลีรัตน์ ภมรพล 
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อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

47.  พัฒนายุทธศาสตร์คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับต าบลอ าเภอ 
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

ผศ.ดร.ปณต มานวิโรจน์ 

48.  รูปแบบการสร้างวุฒิภาวะทางสังคมของอาสาสมัครสาธารณสุข อ าเภอ
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

ผศ.ดร.ปณต มานวิโรจน์ และ  
อ.วลีรัตน์ ภมรพล 

49.  การประเมินภาวะพ่ึงพึงของผู้สูงอายุต าบลบางขนุน อ าเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี 

อ.สมฤดี นามวงษ์ 

50.  แนวทางการด าเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยงโรงเรียน ให้เกิดความ
เข้มแข็งในชุมชน เทศบาลปลายบาง 

ผศ.ส าราญ  จูช่วย 

51.  การจัดการขยะอาหารของร้านสะดวกซ้ือในจังหวัดภูเก็ต ผศ.ปิ่นรัตน์ สิริพันธ์พงศ์ 

52.  การพัฒนาเครื่องดูดควัน โดยใช้สารดูดซับเพื่อลดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 

อ.ปรียาภัทร  ชัชวาลย์สิน 

53.  การด าเนินการกลยุทธ์การตลาดและเครื่องมือการตลาดดิจิทัลของ
สถานที่พักแรมในจังหวัดภูเก็ตในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

อ.กิติยานภาลัย  ภู่ตระกูล 

54.  การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกลุ่มอุตสาหกรรมของ
นิสิตมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยใช้คู่มือกิจกรรมเสริมทักษะด้าน Soft 
Skills 

ผศ.อาภาภรณ์  ดิษฐเล็ก 

55.  การศึกษาเอกลักษณ์สู่การสื่อความหมายภาษาอังกฤษที่อ าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรีเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

ผศ.ปวันรัตน์ นิกรกิตติโกศล 

56.  ศักยภาพการแก้ไขปัญหาวิกฤตฝุ่นควันขนาดจิ๋ว (PM 2.5) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลอ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

ผศ.ดร.เสาวนารถ เล็กเลอ
สินธุ ์

57.  การส ารวจสมรรถนะการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น: กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี 

รศ.ดร.โกวิทย์  กังสนันท์ 

58.  องค์ประกอบองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงนวัตกรรมของสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในภาค

ผศ.ดร.ส าเริง อ่อนสัมพันธุ์ 
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ตะวันตก 

59.  การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา ในวิทยาลัยสารพัดช่างในภาคกลาง 

ดร.สุกัญญา สุดารารัตน์ 

60.  ภาวะผู้น าแบบใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 

ดร.ศักดา สถาพรวจนา 

61.  โปรแกรมประยุกต์ธนาคารคัดแยกขยะประกันชีวิต ชุมชนคุณธรรมวัด
โคนอนมหาสวัสดิ์ ต าบลมหาสวัสดิ์ อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

อ.ณรงค์ ล่ าดี ผศ.ภาสกร ปา
ละกูล และ ผศ.ศุภมิตร คูศรี
สุวรรณ 

62.  โปรแกรมประยุกต์แอนดรอยด์เพ่ือการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราช
พฤกษ์ 

ผศ.ศุภมิตร  คูศรีสุวรรณ 
และ ผศ.ภาสกร  ปาละกูล 

63.  สื่อดิจิทัลเสมือนจริง เรื่องแม่ไม้มวยไทย 15 ท่า อ.จุติเดช  ทองมี 

64.  การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง เรื่อง ค าศัพท์ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวันระดับปฐมวัย 

อ.สุภัทรา สุวรรณหงษ์ 

65.  การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีสู่ความเป็นเลิศของธนาคาร
แยกขยะประกันชีวิต ชุมชนคุณธรรม วัดโคนอนมหาสวัสดิ์ จังหวัด
นนทบุรี 

ดร.พรรณเพ็ญ  สิทธิพัฒนา 
และ ผศ.ดร.เรวดี  ศักดิ์ดุลย
ธรรม 

66.  การพัฒนาระบบบริหารข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์วัดพระเชตุพนวิมลมัง
คลาราม (วัดโพธิ์) 

ผศ.พฤกษ์ภูมิ  ธีรานุตร 

67.  การพัฒนาระบบบริหารจัดการสหกรณ์โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ ต าบล
คลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

ดร.รสสุคนธ์  ทับพร 

68.  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจสั่งอาหารแบบจัดส่งผ่านแอปพลิเคชันของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ว่าที่ร้อยตรีวัฒนชัย  
ภุมรินทร์ 

69.  การเปรียบเทียบปัจจัยการตัดสินใจซื้อสินค้าบนโซเชียลคอมเมิร์ซและอี
มาร์เก็ตเพลสต่อผู้บริโภคในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ผศ.วลัยนุช  สกุลนุ้ย 

70.  พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านแอพลิเคชัน Shopee และ 
Lazadaของชาวเมียนมาในเทศบาลสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 

อ.ชัยนรินทร์ ฤกษ์ทิพย์ศรี 

71.  ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมกับการส่งเสริมการสร้าง รศ.ดร.สมถวิล  วิจิตรวรรณา 
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ความเป็นนวัตกรให้กับนักเรียนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 

และ ผศ.ดร.อรุณี ส าเภาทอง 

72.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนทางไกลและ
สอนออนไลน์ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี 

ดร.นิติศักดิ์  ไพโรจน์ 

73.  การจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษาเจเนอเรชันซี ผศ.ดร.อรุณี ส าเภาทอง 

 
ปีการศึกษา 2564 
ล าดับ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย 

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณตราสินคา คุณค่าตราสินค้ากับความ
จงรักภักดีในตราสินค้าเครื่องส าอางน าเข้าจากต่างประเทศของผู้บริโภค
ในจังหวัดนนทบุร ี

ผศ.ทัศนา หงษ์มา 

2.  พฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่มมิลเลนเนียล และปัจจัยส่วนประสมตลาด
บริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสะดวกซื้อในจังหวัด
นนทบุรี 

อ.สุนทรีย์ สองเมือง 

3.  ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัลและการตัดสินใจ
ซื้อสินค้า ของผู้บริโภคยุคใหม่ผ่านสมาร์ทโฟน ในกรุงเทพมหานคร 

ผศ.ดร.ลักษณาวดี บุญยะศิ
รินันท ์

4.  Thai and Chinese consumer: A Cross-Cultural difference on 
attitude towards e-commerce market place 

อ.ปุณณพศ ดารารัตน์ 

5.  อิทธิพลที่ ส่ งผลต่อการตัดสินใจซื้ อไอเท็มในเกมออนไลน์แบบ 
Massively Multiplayer Online Role-Playing Game: MMO RPG 

ดร.ปริตภา รุ่งเรืองกุล 

6.  A study of key consumption patterns between consumer 
motives and satisfaction for purchasing beverages from 
franchise business market in Nonthaburi Province 

อ.ชุติมณฑน์ ตุลยาพร 

7.  คุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าของนักท่องเที่ยวชาว

ไทยที่ใช้บริการในโรงแรมและท่ีพักแบบบูติก จังหวัดภูเก็ต 

ผศ.ณิชชา ปะณะรักษ์ (ศูนย์ 
ฯ ภูเก็ต) 

8.  คุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าของนักท่องเที่ยวชาว ผศ.ดรุณี  มูเก็ม และ 
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ไทยที่ใช้บริการในโรงแรมและท่ีพักแบบบูติก จังหวัดภูเก็ต ผศ.วัชรินทร์ เกิดทรัพย์ 

(ศูนย์ ฯ ภูเก็ต) 
9.  กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของ Shopee ที่ส่งผล

ต่อตัดสินใจซื้อซ้ าของผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ต 

อ.สุชาดา สุดจิตร (ศูนย์ ฯ 
ภูเก็ต) 

10.  Return, Risk and Volatility of the Top Ten Vaccine 
Manufacturer Company Stocks 

ดร.เศรษฐพงศ์ วัฒนพลาชัย
กูร 

11.  ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวของผู้ประกอบการในสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ผศ.จิดาภา ธัญญรัตนวานิช 

12.  การสร้างแนวทางการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางขนุน อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

ผศ.จิรวุฒิ เชิญเกียรติประดับ 

13.  อิทธิพลของปัจจัยแรงจูงใจต่อการเป็นผู้ประกอบการของนิสิตปริญญา
ตรี 

ผศ.พนิดา  วัชระรังษี 

14.  แบบจ าลองการพัฒนาทักษะของประชากรในชุมชนที่จ าเป็นต่อการ
พัฒนาเมืองอัจฉริยะส าหรับรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

รศ.ดร.ดวงตา สราญรมย์ 

15.  แบบจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความตั้งใจคงอยู่ในงาน
ของพนักงานเอกชน ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ดร.วัชรีพร หลิมรัตน ์

16.  ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาศักยภาพการสร้างมูลค่าเพ่ิมใน
ผลิตภัณฑข์องผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี 

ผศ.ดร.เพียงเดือน เกิดอ าแพง 

17.  การจัดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหาร อ าเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี 

ผศ.วันทิกา  หิรัญเทศ และ 

ดร.อุทุมพร อยู่สุข 

18.  การพัฒนาสื่อดิจิทัลเพ่ือการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวพระอาราม
หลวงในจังหวัดนนทบุรี 

ดร.สมรศรี ค าตรง และ 

ผศ.พฤกษ์ภูมิ ธีรานุตร 

19.  คุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่ใช้บริการในโรงแรมและท่ีพักแบบบูติก จังหวัดภูเก็ต 

ผศ.ดรุณี  มูเก็ม และ 
ผศ.วัชรินทร์ เกิดทรัพย์ 
(ศูนย์ ฯ ภูเก็ต) 

20.  การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการท่องเที่ยวในชุมชนท่องเที่ยว อ.จุไรรัตน์  ฉิมพาลี (ศูนย์ ฯ 
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ล าดับ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย 
ย่านเมืองเก่า จังหวัดภูเก็ต ภูเก็ต) 

21.  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของ
นักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดภูเก็ต 

อ.ราตรีญา ธีรภัทร์ตระกูล 
(ศูนย์ ฯ ภูเก็ต) 

22.  การรับรู้ข้อมูล ทัศนคติ และพฤติกรรมที่มีต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิง
อาหารของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดภูเก็ต 

อ.วันวิสาข์  น้อยเฉลิม (ศูนย์ 
ฯ ภูเก็ต) 

23.  การฟ้ืนฟูการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในช่วงการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดภูเก็ต   

อ.สุเทพ สิงห์ฆาฬะ (ศูนย์ ฯ 
ภูเก็ต) 

24.  การจัดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหาร อ าเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี 

ผศ.วันทิกา  หิรัญเทศ และ 

ดร.อุทุมพร อยู่สุข 
25.  การจัดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหาร อ าเภอบางกรวย จังหวัด

นนทบุรี 
ผศ.วันทิกา  หิรัญเทศ และ 

ดร.อุทุมพร อยู่สุข 
26.  การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

พนักงานในธุรกิจโลจิสติกส์ 
ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ  วิเศษ 

27.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการ OTOP 
ช่วงเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีศึกษา กลุ่ม
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

ผศ.สุภัสสรา ปัญโญรัฐโรจน์ 

28.  พฤติกรรมและส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
บริโภคอาหารริมบาทวิถี (Street Food) ในยุค New Normal ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี 

ผศ.ดร.ยุทธนาท บุณยะชัย 

29.  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการโรงแรม AI ของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย 

ผศ.ดร.ฉัตยาพร  เสมอใจ 

30.  รูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
ผลไม้อบแห้งของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี 

ดร.เจณิภา  คงอ่ิม 

31.  ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่
ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAE) ของนักบัญชีในส านักงานบัญชี  
จังหวัดนนทบุรี 

ผศ.ทวิชชัย อุรัจฉัท 

32.  ความเข้าใจและความต้องการของผู้มีเงินได้ในจังหวัดนนทบุรีต่อสิทธิ ผศ.ปฐมาภรณ์ ค าชื่น 
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ล าดับ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย 
ประโยชน์ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

33.  ความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับดูแลกิจการ กับความสามารถในการท า
ก าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

ผศ.ไพสรณ์  สูงสมบัติ 

34.  ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อส านักงานบัญชี
จังหวัดนนทบุรี 

ผศ.สกลพร พิบูลย์วงศ์ 

35.  อิทธิพลของคุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์ที่มีผลต่อความส าเร็จใน
วิชาชีพของนักบัญชีที่ปฏิบัติงานในอ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

ดร.พรรณเพ็ญ  สิทธิพัฒนา 

36.  การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของ
ส านักงานบัญชีในจังหวัดภูเก็ตในยุค New Normal 

ผศ.โสภาพรรณ ไชยพัฒน์ 
(ศูนย์ ฯ ภูเก็ต) 

37.  สมรรถนะของนักบัญชีในยุคดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพส านักงานบัญชี อ.สุมาลี  แก้วเขียว (ศูนย์ ฯ 
ภูเก็ต) 

38.  ปัจจัยที่มีผลต่อจริยธรรมและคุณภาพงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตในประเทศไทย 

อ.นฤมล  สิทธิเดช (ศูนย์ ฯ 
ภูเก็ต) 

39.  การเปิดรับข่าวสารเพ่ือการเรียนรู้ตามอัธยาศัยและการใช้ประโยชน์จาก
การเรียนรู้ของประชาชนในพ้ืนที่ชุมชนเมือง 

ผศ.ทัศนีย์ ด าเกิงศักดิ ์

40.  ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการชมและความพึงพอใจในการชม
ภาพยนตร์ผ่านแพลตฟอร์ม Viu (Thailand) ของกลุ่ม Gen Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ผศ.นันธิการ์  จิตรีงาม 

41.  เนื้อหา วิธีการน าเสนอและการใช้ประโยชน์ของผู้รับสารรายการ “หงี่ 
เหลา เป่า ติ้ว” 

รศ.อวยพร พานิช 

42.  รูปแบบการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ของนิสิตสาธารณสุขศาสตร์ใน
สถาบันอุดมศึกษา จังหวัดนนทบุรี 

ผศ.นนทรี สัจจาธรรม 

43.  ความแตกฉานด้านสุขภาพที่มีอิทธิพลต่อสุขภาวะของผู้ค้าแผงลอยในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

อ.สุพรรษา สงฉิม 

44.  การประเมินประสิทธิผลการด าเนินการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ในมิติด้านการสร้างความรอบรู้ของประชาชนในการป้องกันและ

ผศ.ดร.ปณต นามะวิโรจน์ 
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ล าดับ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย 
ควบคุมโรคโควิด-19  อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  ปีงบประมาณ 
2565 

45.  การเปลี่ยนแปลงทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีดิจิทัล  
ความสัมพันธ์ในครอบครัวและโรงเรียน กับสุขภาวะด้านจิตใจของ
นักเรียนโรงเรียนมัธยมตอนต้นแห่งหนึ่ง ในอ าเภอบางใหญ่จังหวัด 
จังหวัดนนทบุรี 

ผศ.ดร.ปณต นามะวิโรจน์ 

46.  สื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่องบรรพชีวินวิทยาของไดโนเสาร์ในประเทศ
ไทย 

ผศ.ภาสกร ปาละกูล 

47.  สื่อเพ่ือการเรียนรู้การใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ ผศ.ศุภมิตร คูศรีสุวรรณ 

48.  สื่อดิจิทัลความจริงเสริม เรื่องเครื่องดนตรีสากล อ.จุติเดช  ทองมี 

49.  การพัฒนานิทรรศการเสมือนจริงเพื่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้วย
เมตาเวิร์สแพลตฟอร์ม 

อ.ณรงค์ ล่ าดี 

50.  การพัฒนาระบบแจ้งเตือนดูแลสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ อ.สุภัทรา  สุวรรณหงษ์ 

51.  Examining the Role of Habit, Compatibility, and User 
Experience in Online Social Media Use Continuance: A Case 
of TikTok in Thailand 

Dr.Igor Alexander 
Ambalov 

52.  Portable Weather Station using APRS protocol with 78 MHZ อ.นิมิตร หงษ์ยิ้ม 

53.  การพัฒนาระบบร้านค้าสหกรณ์ออนไลน์โรงเรียนคลองบางกระทึก 
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

ดร.รสสุคนธ์ ทับพร 

54.  การรับรู้และทัศนคติที่มีต่อการเลือกใช้เทคโนโลยีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง 5G ของประชาชนในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและ
นนทบุรี 

อ.ปริยวิศว์ ชูเชิด 

55.  ปัจจัยการยอมรับระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อการซื้อ
สินค้าออนไลน์ผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของประชาชน ช่วงวิกฤติการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขต
จังหวัดกรุงเทพมหานครและนนทบุรี 

อ.ปริยวิศว์ ชูเชิด 

56.  พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ ผศ.วรรณวิมล จงจรวยสกุล 
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ล าดับ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย 
นักศึกษา สถาบันอาชีวศึกษา 

57.  ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของประชาชนในจังหวัดนนทบุรีกับความ
เข้าใจในการบริหารพรรคการเมืองภายใต้พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 

อ.วรวุฒิ เหล่าบ้านค้อ 

58.  กลวิธีการเรียนรู้ภาษาไทยของนักศึกษาชาวเวียดนาม มหาวิทยาลัย
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ นครโฮจิมินห์ 
ประเทศเวียดนาม 

ผศ. พานิช บัวส าอาง และ 
ผศ.อาภาภรณ์ ดิษฐเล็ก 

59.  รูปแบบพ้ืนที่เรียนรู้ทางวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของชุมชนพุทธและ
ชุมชนมุสลิมในจังหวัดนนทบุรี 

อ.พิทักษ์  ลีนาลาด 

60.  การพัฒนารูปแบบบทเรียนออนไลน์วิชาภาษาจีน 1 ปีการศึกษา 2565 
ในระดับอุดมศึกษา ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรค Covid-19 

อ.สุธินี จันทร 

61.  บทบาทหน้าที่ที่คาดหวังกับบทบาทหน้าที่ที่ปฏิบัติจริงของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดปทุมธานี 

ผศ.ดร.เสาวนารถ เล็กเลอ
สินธุ ์

62.  การปฏิรูปการจัดการสาธารณะแนวใหม่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเทศไทย: กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี 

รศ.ดร. โกวิทย์ กังสนันท์ 

63.  กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา สังกัดโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
ตามโครงการพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ดร.ศักดา สถาพรวจนา 

64.  ความต้องการจ าเป็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในเขตพ้ืนที่ พัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของประเทศไทยในการพัฒนาธรรมมาภิ
บาลในการจัดการการศึกษา 

ดร.สมนึก  ทองเอ่ียม 

65.  การถอดบทเรียนความส าเร็จของการน านโยบายสู่การปฏิบัติด้านการ
เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ กรณีศึกษาวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
จังหวัดราชบุรี 

ดร.สุกัญญา  สุดารารัตน์ 

66.  การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ.  2563)  คณะศิลปศาสตร์  

ผศ.ดร.ส าเริง  อ่อนสัมพันธุ์ 
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ล าดับ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย 
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 

67.  ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของครูใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี 

รศ.ดร.โกสุม  สายใจ 

68.  การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคโควิด-19 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี 

ดร.ชมแข  พงษ์เจริญ 

69.  ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์เ พ่ือเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียน ส าหรับครูสถานศึกษาขนาดเล็ก ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

รศ.ดร.ชลาภรณ์ สุวรรณ
สัมฤทธิ์ 

 


