
โครงการวิจัยขอรับการสนับสนุนจากวิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ทุนวิจัยภายใน 
ล าดับ งานวิจัย ชื่อผู้เสนอ คณะ 
สาขาวิชาบัญช ี
1 อิทธิพลของทุนมนุษย์การมุ่งเน้นการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่มีต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของผลการด าเนินงานทางการเงิน
ของส านักงานบัญชีในประเทศไทย 

อ.อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์ สาขาวิชาบัญช ี

2 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการท าผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรฟัก
ข้าว จังหวัดล าปาง 
 

อ.จิรนันท์ บุพพัณหสมัย  
อ.ทรายทอง เลิศเปียง 
อ.วราพร กลิ่นประสาท 
อ.ปราณี จะไว 

สาขาวิชาบัญชี 

3 ความสามารถในการจัดท าบัญชีครัวเรือนของนักเรียนโรงเรียนณัฐ
บรรจงวิทยา อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 

อ.ทรายทอง เลิศเปียง สาขาวิชาบัญชี 

4 การตัดสินใจเลือกใช้บริการรับท าบัญชีของส านักงานบัญชีในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

อ.วราพร กลิ่นประสาท สาขาวิชาบัญชี 

5 การตัดสินใจเลือกใช้บริการรับท าบัญชีของส านักงานบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานคร 

อ.สุพรรณรัตน์ มาศรัตน์ สาขาวิชาบัญชี 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
6 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สมุนไพรในการดูแล

สุขภาพตนเองของประชาชนในอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
อ.สุวภี กลีบบัว 
อ.สุวิทย์หันวนิชย์ 
ดร.เบญจมินทร์ พรนิมิตร 
อ.วรพงษ์รัตนโภคา 
อ.ตะวัน สีเสน 

สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
 

หมวดศึกษาท่ัวไป 
7 โมเดลค านวณเส้นทางการขนส่งต้นทุนต่ าสุด อ.หัสยา วงค์วัน 

ผศ.ดร.จักรพันธ์ พรนิมิตร 
ผศ.ดร.กรวิก พรนิมิตร 

หมวดศึกษาทั่วไป 

8 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการสื่อสารเชื่อมโยงการท่องเที่ยวใน
ชุมชน 

ผศ.ดร.กรวิก พรนิมิต 
อ.ญดารัตน์ อินทะขันธ์ 
 

หมวดศึกษาทั่วไป 

สาขาบริหารธุรกิจ 
9 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในอ าเภอ

เมือง จังหวัดล าปาง 
อ.จินตนา จันเรือน 
ผศ.สุวิทย์ นามบุญเรือง 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนง
การตลาด 

10 ส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจซื้ออาหารคลีนของ
ผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครล าปาง 

อ.กุลวรรณ โสตถิกุล 
อ.ณัฐพงษ์ ศรีใจวงค ์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนง
การตลาด 

11 อัตลักษณ์การไลฟ์สดขายของที่มีผลต่อการจดจ าและตัดสินใจซื้อ
สินค้าของผู้บริโภค 

อ.ธนัชชา ข าศรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนง
การตลาด 

 ลักษณะความร่วมมือของเครือข่ายทางธุรกิจที่มีผลต่อคุณภาพของ
สินค้าและยอดขาย 

อ.ศุภคศรีศรีคงแก้ว. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนง
การตลาด 

12 ขีดความสามารถในการบริหารจัดการของผู้ประกอบการเซรามิก 
กรณีศึกษา หมู่บ้านท่องเที่ยวเซรามิก อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 

อ.ดาวเดือน โลหิตปุระ 
ดร.นิมิตร จิวะสันติการ 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
แขนงการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ 

13 การสร้างอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพชร
สมุทรคีรีโครงการเศรษฐกิจชุมชนครบวงจร บ้านเพชรเพลินดิน 

ดร.ฐิติมา พูลเพชร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
แขนงการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ 

14 การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการจัดการนวัตกรรมในองค์การของ
พนักงานในอุตสาหกรรม 

ดร.ฐิติมา พูลเพชร  
ผศ.ดร.กรวิก พรนิมิตร 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
แขนงการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ 



15 ลักษณะองค์กรแห่งนวัตกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อ.ประสิทธชัย เดชข า  
อ.ธนัชชา ข าศรี 
อ.พันธ์วิรา จารุพัฒน์โภคิน  
อ.เบญริสา ทองจ ารูญ 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
แขนงการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ 

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
16 Problems Faced By Entrepreneurs of SME in Mandalay, 

Myanmar 
Aj. JanakPandey สาขาวิชาธุรกิจระหว่าง

ประเทศ 
17 Effect of country of origin on beliefs about cosmetic 

products and attitudes towards buying them in Thailand 
 

Aj. JanakPandey 
อ.อรุณี จิวะสันติการ ไชยศิริ
วงค ์
อ.ญดารัตน์ อินทะขันธ์ 
อ.สมใจ หมื่นคิด 
อ.นรเศรษฐ์ จิวะสันติการ 

สาขาวิชาธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 

18 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการสื่อสารเชื่อมโยงการท่องเที่ยวใน
ชุมชน 

ผศ.ดร.กรวิก พรนิมิต 
อ.ญดารัตน์ อินทะขันธ์ 
 

หมวดศึกษาทั่วไป 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  
19 แนวทางการพัฒนาโฮมสเตย์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนวอ

แก้ว อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
อ.พิมพ์พิศา จันทร์มณ ี
อ.ภัทรชนม์ รัชตะหิรัญ 
อ.พิชชาพร รมย์นุกุล 
อ.จิรายุ เนียมนวม 
อ.นัฐทริยา จิระดา 
อ.พิมพร เทพปินตา 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว 

 
ทุนวิจัยภายนอก 

งานวิจัย ชื่อผู้เสนอ หน่วยงาน 
การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้ได้รับบริการของเทศบาลต าบลแม่
เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

อ.จิรนันท์ บุพพัณหสมัย  
 

เทศบาลต าบลแม่เมาะ 

การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะของ
เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

อ.อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์ 
 

เทศบาลต าบลแม่เมาะ 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลต าบลเสริมงาม อ าเภอเสริมงาม จังหวัด
ล าปาง 

อ.จินตนา จันเรือน 
อ.สุวภี กลีบบัว 

เทศบาลต าบลเสริมงาม 

 
 

 
 


