
 

ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ปี พ.ศ. 2563 
 

1. ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ที ่ ชื่อ-สกลุ รายชื่อผลงานทางวิชาการ การรับรองคุณภาพ ประเภทบทความ 
1 ผศ.พรรษวรรณ สุขสมวัฒน์ แนวทางการปรับตัวเพื่อเพ่ิมความ สามารถทางการแข่งขันของ

ธุรกิจค้าปลีกในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา 
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าป ี
2563 “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้า สู่เศรษฐกิจ และสังคม
ดิจิทัล” หน้า 548-558 

วิจัย 

2 อาจารยส์ุดารตัน์ เกลีย้งสอาด เปรียบเทยีบระดับของโรงแรม และคุณภาพการบริการต่อความ
พึงพอใจและความภักดีของลูกคา้ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าป ี
2563 “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้า สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” 
หน้า 646 - 659 

วิจัย 

3 อาจารย์มนภัทร บุษปฤกษ ์ การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่ออุทยาน
ดอกไม้เพลาเพลิน อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรมัย ์

การประชุมวิชาการระดับชาติ  ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 11, 17-18 
กันยายน 2563 ปริทัศน,์ หน้า H452- 458. 

วิจัย 

4 ผศ.นันทนิธิ์  เอิบอิ่ม บทความวิจัยเรื่อง “ระบบฐานข้อมูลร้านรับฝากกระเป๋า
เดินทาง”(Oral) 
 

รายงานสืบเนื่อง (Proceedings) ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ 

ครั้งท่ี 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 วิทยาการจัดการ 2020 

มหาวิทยาลยัราชภฏักลุ่มภาคเหนอื มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

,หน้า 381- 391 

วิจัย 

5 ผศ.นันทนิธิ์ เอิบอ่ิม บทความวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสนาม
กีฬา” (Oral) 
 

รายงานสืบเนื่อง (Proceedings) ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ 

ครั้งท่ี 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 วิทยาการจัดการ 2020 

มหาวิทยาลยัราชภฏักลุ่มภาคเหนอื มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ , 

หน้า 417-428 

วิจัย 

6 ผศ.นันทนิธิ์  เอิบอิ่ม บทความวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบร้านเช่าสตูดิโอ”(Poster) รายงานสืบเนื่อง (Proceedings) ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ 

ครั้งท่ี 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 วิทยาการจัดการ 2020 

มหาวิทยาลยัราชภฏักลุ่มภาคเหนอื มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ , 

หน้า 1286 – 1298. 

วิจัย 



 

ที ่ ชื่อ-สกลุ รายชื่อผลงานทางวิชาการ การรับรองคุณภาพ ประเภทบทความ 
7 อาจารย์ชุติมา นิม่นวล บทความวิจัยเรื่อง“การพัฒนาฐานข้อมูลร้านขายอาหารสัตว์  

กรณีศึกษา: ร้านอ าพล จังหวัดสุพรรณบุรี” (Oral) 
รายงานสืบเนื่อง (Proceedings) ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ 

ครั้งท่ี 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 วิทยาการจัดการ 2020 

มหาวิทยาลยัราชภฏักลุ่มภาคเหนอื มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, 

หน้า 1311 – 1321  

วิจัย 

8 ผศ.สริิพร อินทสนธิ ์ บทความวิจัยเรื่อง “ระบบสารสนเทศร้านโรตีสายไหม (สาขาบัง
โอ) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” (Poster) 

รายงานสืบเนื่อง (Proceedings) ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ 

ครั้งท่ี 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 วิทยาการจัดการ 2020 

มหาวิทยาลยัราชภฏักลุ่มภาคเหนอื มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ,

หน้า 1274 - 1285 

วิจัย 

9 อาจารยส์วิตา อยู่สุขข ี บทความวิจัยเรื่อง “ระบบฐานข้อมูลเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ” (Oral) 
 

รายงานสืบเนื่อง (Proceedings) ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ 

ครั้งท่ี 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 วิทยาการจัดการ 2020 

มหาวิทยาลยัราชภฏักลุ่มภาคเหนอื มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, 

หน้า 400 – 408. 

วิจัย 

10 ดร.กิตมิา  ทามาล ี รูปแบบการคดัแยกเศษวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนเพื่อเพิ่มรายได้ให้
ชุมชนในอ าเภอสตึก จังหวัดบรุีรัมย์ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 5 “นวัตกรรมการจัดการ : 
เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
ในวันท่ี 1 พ.ค. 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระ
บรมราชูปถัมภ์, หน้า 789-806 

วิจัย 

12 ดร.แสงจติต์  ไต่แสง ความเป็นองค์การแห่งการเรยีนของส านักงานศาลยุติธรรม  การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราภฏัวิจัย ครั้งท่ี 6 วันท่ี 
17 – 18 สิงหาคม 2563  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

วิจัย 

13 ผศ.ดร.ภัทรนันท  สรุชาตร ี สมรรถนะของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้าในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราภฏัวิจัย ครั้งท่ี 6 
วันท่ี 17 – 18 สิงหาคม 2563  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

วิจัย 

14 ผศ.ดร.ภัทรนันท  สรุชาตร ี
 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในการน าระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในศูนยอ์ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร   

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราภฏัวิจัย ครั้งท่ี 6  
วันท่ี 17 – 18 สิงหาคม 2563  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

วิจัย 



 

ที ่ ชื่อ-สกลุ รายชื่อผลงานทางวิชาการ การรับรองคุณภาพ ประเภทบทความ 
15 ผศ.ดร.ภัทรนันท  สรุชาตร ี กลยุทธ์ทางการตลาดของร้านเครือ่งดื่มในจังหวัดพระนครศรี 

อยุธยา  
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราภฏัวิจัย ครั้งท่ี 6 วันท่ี 
17 – 18 สิงหาคม 2563  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

วิจัย 

36 อาจารย์มณฑริา  ชุมวรานนท์  แนวทางการปรับตัวในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยคุไทย
แลนด์ 4.0 ของสถานประกอบการในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. 

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 5 และ
นานาชาติ ครั้งที่ 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร.ี วันท่ี 13-14 
กุมภาพันธ์ 2563, หน้า 981-993 

วิจัย 

 
 

2.  ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร TCI (กลุ่ม 2 ) 
ที ่ ชื่อ-สกลุ รายชื่อผลงานทางวิชาการ การรับรองคุณภาพ ประเภทบทความ 
16 ดร.กิตมิา  ทามาล ี ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรมบริหารธนาคาร

ออนไลน์ในการท าธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าธนาคารกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) ในจังหวัดสุพรรณบุรี  

วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 3 ประจ าเดือน
กรกฎาคม – กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยวิทยาเขตข่อนแก่น , หน้า 256 – 273.  

วิจัย 

17 ผศ.ดร.ภัทรนันท  สรุชาตร ี การบริหารจัดการที่มผีลต่อการใหบ้ริการสมัยใหม่ในยคุ PEA4.0 
ของผู้ใช้บริการการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น  
ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 4 ประจ าเดือนตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 
409 – 423.  

วิจัย 

18 ดร.กิตมิา  ทามาล ี การบริหารความเสี่ยงธุรกจิโลจิสตกิส์ของผู้ประกอบการขนส่ง
สินค้าทางน้ าในเส้นทางล าเลยีงแมน่้ าเจ้าพระยาสู่น่านน้ าประเทศ
กัมพูชา  

วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น ปีท่ี 7ฉบับท่ี 3 ประจ าเดือน
กรกฎาคม – กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยวิทยาเขตข่อนแก่น , หน้า 293 – 311 

วิจัย 

19 อาจารย์ประพันธ์  แสงทองดี รูปแบบการส่งเสริมการออมของแรงงานนอกระบบตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในกองทุนการออมแห่งชาติ กรณีศึกษาต าบลบาง
นมโค อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา  

วารสารการจดัการสมัยใหม่, ปีท่ี 18 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 
2563 หน้า 54-68 
 

วิจัย 

20 ดร.เมธารัตน์  จันตะน ี การส่งเสริมการจัดจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวของร้านพันธุ์ข้าว ใน
เขตอ าเภอดอนเจดียจ์ังหวัดสุพรรณบุรี.  

วารสารครุศาสตร์ปริทรรศนฯ์. ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 3 กันยายน-ธันวาคม 
2563. หน้า 171-182 

วิจัย 



 

ที ่ ชื่อ-สกลุ รายชื่อผลงานทางวิชาการ การรับรองคุณภาพ ประเภทบทความ 
21 ดร.เมธารัตน์  จันตะน ี กลยุทธ์ทางการตลาดที่มผีลต่อความไดเ้ปรียบในการแข่งขันของ

ผู้ประกอบการธุรกิจน้ําหอมในเขตภาคกลาง.  
วารสารครุศาสตร์ปริทรรศนฯ์. ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 3 กันยายน-ธันวาคม 
2563 หน้า 299-312 

วิจัย 

22 ดร.เมธารัตน์  จันตะน ี ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้เทคโนโลยีทางการเงินในการ
ช าระภาษีอากรของส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยาน
สุวรรณภมู ิ

วารสารการบริหารนติิบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น. ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 6 
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563.  หน้า 139-151 

วิจัย 

23 ดร.เมธารัตน์  จันตะน ี การศึกษาประสิทธิภาพการจัดเกบ็ภาษีท้องถิ่นของอค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลพบุรี.  

วารสารการบริหารนติิบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น. ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 5 
กันยายน-ตุลาคม 2563. หน้า 261-275 

วิจัย 

24 ดร.ศุภลักษณ์ ศรีวิไลย และ 
อาจารย์อมรา ดอกไม ้

ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการส านักงานเจ้าท่าภมูิภาค 
อยุธยา 

วารสารวิทยาการจดัการปริทัศน์ ปีท่ี 22 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – 

ธันวาคม 2563) หน้า 131-140 

วิจัย 

25 ดร.ศุภลักษณ์ ศรีวิไลย  
 

ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีช้ีวัด       ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์
และร้อยละการเติบโตผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศ
ในภูมิภาคอาเซียน 

วารสารการบริหารนติิบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น, 6(3), หน้า 87-
99 

วิจัย 

26 อาจารย์อมรา ดอกไม้ และ 
ดร.ศุภลักษณ์ ศรีวิไลย  

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งออกสินค้าทางอากาศ วารสารวิทยาการจดัการปริทัศน์ ปีท่ี 22 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – 

มิถุนายน 2563) หน้า 233-240 

วิชาการ 

27 อาจารย์มนภัทร บุษปฤกษ ์ คุณลักษณะของที่พักท่ีมีผลต่อระยะเวลาการเข้าพักของ
นักท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศร ีอยุธยา  

วารสารวิทยาการจดัการปริทัศน์ ปีท่ี 22 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – 

มิถุนายน 2563) หน้า 193-202 

วิจัย 

28 อาจารย์กันยารัตน์  คงพร  
และอาจารย์พวัสส์   
อัครพัฒน์ก าชัย 

การวิเคราะห์ปัจจยัการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย กรณีศึกษา วัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วารสารบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 5 
ประจ าเดือนกันยายน – ตลุาคม 2563 หน้า 1-2  

วิจัย 

29 อาจารย์ชุติมา นิม่นวล บทความวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลตอ่พฤติกรรมการเลือกซื้อ
ผลิตภณัฑ์ OTOP กรณีศึกษา: ผลติภัณฑ์ OTOP จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา” 

วารสารวิทยาการจดัการปริทัศน์ ปีท่ี 22 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – 

มิถุนายน 2563) หน้า 27-34  ซึ่งอยู่ในวารสาร TCI กลุ่มที่ 2   

วิจัย 

 
 
 

30 ผศ.สริิพร อินทสนธิ ์ บทความวิชาการเรื่อง “โควิด-19: กับการเรียนการสอนออนไลน์ 
กรณีศึกษา รายวิชาการเขียนโปรแกรมเว็บ”  

วารสารวิทยาการจดัการปริทัศน์ ปีท่ี 22 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – 

ธันวาคม 2563) หน้า 203-214 ซึ่งอยู่ในวารสาร TCI 

วิชาการ 



 

ที ่ ชื่อ-สกลุ รายชื่อผลงานทางวิชาการ การรับรองคุณภาพ ประเภทบทความ 
กลุ่มที่ 2   

31 ดร.จันจริา  ดีเลิศ บทความวิจัยเรื่อง “ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจ าเป็น
ส าหรับบคุลากรตามความต้องการของสถานประกอบการในนิคม
อุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม จังหวัดพระนคร
ศรี อยุธยา”  
 

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชพฤกษ์ ปีท่ี 

6 ฉบับท่ี 3 (กันยาย 60-72 

วิจัย 

 
 
 
 

32 อาจารย์ชเนตตี  พุ่มพฤกษ ์ การศึกษาความเป็นไปได้ในการพฒันาหลักสตูรบริหารธรุกิจ

บัณฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกจิชุมชน คณะวิทยาการจดัการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา.  

วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา. ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 1.  เดือนมกราคม-

มิถุนายน 2563. สถาบันอยุธยาศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏั

พระนครศรีอยุธยา. หน้า 73-88 

วิจัย 

33 อาจารย์ญาณิศา เผื่อนเพาะ แนวทางการจัดการฟาร์มคาเฟ่ตามรอยเกษตรทฤษฎีใหม่ของ

ผู้ประกอบการ ในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา.  

วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก,38 (1) มกราคม – เมษายน, 7-

20 . หน้า7-20 

วิจัย 

34 รศ.ดร.วันทนา เนาว์วัน  
และดร.อารมณ์ เอี่ยมประเสริฐ 

การจัดการความเครียดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
คุณภาพชีวิตในการท างาน. 

วารสารวิทยาการจดัการปริทัศน์ ปีท่ี 22 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-

มิถุนายน 2563) หน้า 223-232.  

วิชาการ 

35 อาจารย์วรปภา  มหาส าราญ การจ่ายค่าชดเชยตามพระราช บัญญัติคุม้ครองแรงงาน พ.ศ.
2562.  

วารสารวิทยาการจดัการปริทัศน์ ปีท่ี 22 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-

มิถุนายน 2563) หน้า 203-212.  

วิชาการ 

     
37 ดร.ภาวณิีย์ ธนาอนวัช การบริหารต้นทุนการผลิตและการ วางแผนกา ไรผลติภณั ฑ์ของ

กลุ่ม วิสาหกจิชุมชน ต าบลบางนางร้า อ าเภอr จังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา เพื่อการพัฒนา เศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน  

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ กาญจนบรุี Journal of 
Kanchanaburi Rajabhat University ปีท่ี 9 ฉบับท่ี1 เดือน 
มกราคม - มิถุนายน 2563 
หน้า 47-56 

วิจัย 

38 ดร.ภาวณิีย์ ธนาอนวัช กลยุทธ์การบริหารจดัการและการ ปฏิบัติบัญชีเพื่อการจัดการ 
สิ่งแวดลอ้มของโรงแรมสีเขียว: โรงแรมกรุงศรรีิเวอร ์

วารสารการบญัชีและการจัดการ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ปีท่ี 12 
ฉบับท่ี 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 หน้า117-134 

วิจัย 

39 ดร.ภาวณิีย์ ธนาอนวัช การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและ การก าหนดราคาผลติภณัฑ์
ขนมไทย โบราณของวิสาหกจิชุมชน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา. 

วารสารวิทยาการจดัการปริทัศน์.  
ปีท่ี 22 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม–ธันวาคม 2563) หน้า 169-180 

วิจัย 



 

ที ่ ชื่อ-สกลุ รายชื่อผลงานทางวิชาการ การรับรองคุณภาพ ประเภทบทความ 
40 อาจารยณ์ัฏฐ์พล  

จงพิทักษ์สกุล  
และผศ.ดวงรตัน์ โพธ์ิเงิน 

การวิเคราะห์ต้นทุนและการก าหนด ราคาผลิตภณัฑ์ชุมชนของ
กลุ่มบ้านคลองทราย : ต าบลคลองจิก อ าเภอ บางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

วารสารการบริหารนติิบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น 6(5) หน้า 141-
153 

วิจัย 

41 อาจารย์ฤดี  เสริมชยตุ   
 

บทความวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดส าหรับการ

ท่องเที่ยวชุมชน (Promotion Strategy for Community 

Based Torism) 

วารสารสังคมวิจยัและพัฒนาปีท่ี 2 ฉบับท่ี 4 พ.ศ.2563 (Journal of 

Multidisciplinary Academic Research and Development 

Vol.2 No.4 ต.ค.-ธ.ค. 2020), หน้า 51-61. 

วิจัย 

 
 

2. ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร TCI (กลุ่ม 1 ) 
ที ่ ชื่อ-สกลุ รายชื่อผลงานทางวิชาการ การรับรองคุณภาพ ประเภทบทความ 
41 อาจารย์ชาญชัย  เมธาวริุฬห ์ การสร้างความจงรักภักดีของ ผู้บรโิภคในธุรกิจขนส่งสินค้าผ่าน 

คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ ความพึงพอใจ และความผูกพัน : 
แบบจ าลองสมการโครงสร้าง 

วารสารบริหารธุรกิจ  
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับท่ี 
167* (กรกฎาคม – กันยายน 2563) 
หน้า. 16-37 

วิจัย 

42 อาจารย์พัฒน์กมล อ่อนส าล ี
 

วิสาหกิจชุมชนกับการตลาดยุคใหม่และสังคมดจิิทัล Journal of Humanities and Social Sciences 

Bansomdejchaopraya Rajabhat University. Vol.14 No.2 

July - December 2020 

 

 


