ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง ผลการประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์
ระดับชาติ และระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปี ๒๕๕๖
----------------------------------ตามที่ สถาบั นบัณ ฑิ ตพัฒ นบริห ารศาสตร์ ดํ า เนิ น การโครงการประกวดบทความวิ จั ย
ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปี ๒๕๕๖ ระดับชาติ และระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอกและปริญญาโท)
๑๐ สาขาวิชา และได้ประกาศเชิญชวนให้อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท
ทั่วประเทศ ส่งบทความวิจัยเข้าประกวด นั้น
บัดนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยคณะกรรมการเครือข่ายจัดการประกวด
บทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปี ๒๕๕๖ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖
ได้มีมติอนุมัติรางวัลบทความวิจัยดีเยี่ยม บทความวิจัยดี และบทความวิจัยชมเชย ประจําปี ๒๕๕๖ จํานวน
๖๒ บทความ ดังนี้
บทความวิจัยระดับชาติ
รางวัลดีเยี่ยม จํานวน ๑๔ รางวัล ได้แก่
๑. บทความวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ เรื่อง “CEO Characteristics and Corporate Financing in
Thailand ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติมา สิทธิพงษ์พานิช และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิรุณา พลศิริ
๒. บทความวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ เรื่อง “Supply Chain Management, Supply Performance
and Total Quality Management: An Organizational Characteristic Analysis” โดย ดร.อัศม์เดช
วานิชชินชัย
๓. บทความวิจัยสาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ เรื่อง “Role of the Oil Fund in Thailand: Past,
Present, and Future” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ
๔. บทความวิจัยสาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ เรื่อง “Measuring Economic Contribution of
Immigration in Thailand” โดย ศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์
๕. บทความวิจัยสาขาสถิตปิ ระยุกต์ เรื่อง “A Modified Cp Statistic in a System-ofEquations Model with Simulation Results1” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต หล่อจีระชุณห์กลุ และ
รองศาสตราจารย์ ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช

๒

๖. บทความวิจัยสาขาสถิติประยุกต์ เรื่อง “On covariance matrix testing when the
dimension is larger than or equal to the sample size” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สํารวม จงเจริญ
และนางสาวเสาวภา ชัยพิทักษ์
๗. บทความวิจัยสาขาสถิติประยุกต์ เรื่อง “Scale Invariant Follmann-type Tests”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สํารวม จงเจริญ และ Prof.F.T. Wright
๘. บทความวิจัยสาขาสถิติประยุกต์ เรื่อง “New Criteria for Selection in Simultaneous
Equations Model” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา กีรติวิบูลย์
๙. บทความวิจัยสาขาสถิติประยุกต์ เรื่อง “A Unit Root Test Based on the Modified
Least Squares Estimator” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล
๑๐. บทความวิจัยสาขาสถิติประยุกต์ เรื่อง “Matrix-based Concordance Correlation
Coefficient for Repeated Measure” โดย อาจารย์ ดร. ศศิประภา หิริโอตป์
๑๑. บทความวิจัยสาขาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เรื่อง “Application of binary
diagnostic ratios of polycyclic aromatic hydrocarbons for identification of Tsunami 2004
backwash sediments in Khao Lak, Thailand” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์
๑๒. บทความวิจัยสาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ทํางานและความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล
๑๓. บทความวิจัยสาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เรื่อง “โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับของ
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงและความเป็นผู้ประกอบการที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของพนักงานใน
ประเทศไทย” โดย นาวาอากาศตรี ดร.ก้องเกียรติ บูรณศรี
๑๔.บทความวิจัยสาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เรื่อง “Design of Contractual Relationships:
Understanding University Governance in Different Contexts” โดย ดร. เกรียงชัย รุ่งฟ้าใหม่
รางวัลดี จํานวน ๖ รางวัล ได้แก่
๑. บทความวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ เรื่อง “CORPORATE BRAND SUCCESS VALUATION: AN
INTEGRATIVE APPROACH TO MEASURING CORPORATE BRANDS” โดย รองศาสตราจารย์
ดร.กุณฑลี รื่นรมย์ และอาจารย์ศุภกร ภัทรธนกุล
๒. บทความวิจัยสาขาสถิตปิ ระยุกต์ เรื่อง “Using of Tobit-Piecewise Regression Model”
โดย อาจารย์ ดร.ธิฏิรัตน์ ทิพรส
๓. บทความวิจัยสาขาสถิตปิ ระยุกต์ เรื่อง “Murthy’s Estimator in Unequal Probability
Inverse Adaptive Cluster Sampling” โดย อาจารย์ ดร.ประหยัด แสงงาม
๔. บทความวิจัยสาขาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เรื่อง “มิติด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดระยอง” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จําลอง โพธิ์บุญ

๓

๕.บทความวิจยั สาขาภาษาและการสื่อสาร เรื่อง “ความคิดเห็นที่มีต่อจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
หนังสือพิมพ์ในข่าวพาดหัวและภาพข่าวหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่ง” โดย รองศาสตราจารย์ จริยา สมประสงค์
๖. บทความวิจัยสาขานิติศาสตร์ เรื่อง “ความร่วมมือระหว่างประเทศว่าด้วยกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาอาเซียน: ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” โดย
พันตํารวจเอก ดร.ชิตพล กาญจนกิจ
รางวัลชมเชย จํานวน ๑๘ รางวัล ได้แก่
๑. บทความวิจัยสาขารัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง “Enhancing SME Competitiveness by
Implementing Cluster- Based Approach : A Case Study of Thailand”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์
๒. บทความวิจัยสาขารัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง “การต่อยอดธุรกิจด้วยการแปลงทรัพย์สินทาง
ปัญญาเป็นทุน ” โดย ดร.พลาพรรณ คําพรรณ์
๓. บทความวิจัยสาขารัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง “Perception of Local Government in
Thailand: Views of People and Local Administrators” โดย นางสาวศรัญญา เรืองวิชา
๔. บทความวิจัยสาขารัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง “การบริหารจัดการในสถานการณ์อุทกภัยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบลธนู จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”
โดย ดร.วรอนงค์ โกวิทเสถียรชัย
๕. บทความวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ เรื่อง “การเปรียบเทียบรูปแบบ แนวทาง: การเปิดเผย
ข้ อ มู ล และการจั ด ทํ า รายงานความยั่ ง ยื น ของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินและกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร” โดย นายภัทรพงศ์ เจริญกิจจารุกร
๖. บทความวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ เรื่อง “ระดับความเชื่อมั่นของการควบคุมภายในองค์กรใน
ประเทศไทย” โดย นายภัทรพงศ์ เจริญกิจจารุกร
๗. บทความวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ เรื่อง “การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในนโยบาย
และแผนการตลาด ของวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง (SMEs)” โดย ดร.กุณฑลี รื่นรมย์
๘. บทความวิจัยสาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ เรื่อง “Fiscal Inequality and Grant
Allocation: Provincial Analysis of Thailand's Local Government Finance” โดย ศาสตราจารย์
ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
๙. บทความวิจัยสาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ เรื่อง “BANK CONNECTIONS IN THAILAND :
BENEFIT OR COST?” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติมา สิทธิพงษ์พานิช
๑๐. บทความวิจัยสาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ เรื่อง “การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์
ของโครงการพัฒนาแหล่งน้ําบาดาลพุ กรณีศึกษาพื้นที่บ้านอ้อคํา ตําบลกระนวน อําเภอซําสูง จังหวัด ขอนแก่น”
โดย อาจารย์ นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์

๔

๑๑. บทความวิจัยสาขาสถิติประยุกต์
เรื่อง “การรับรู้ภาพลักษณ์ของนักศึกษาที่มีต่อ
สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ” โดย นางสาวนลินี พานสายตา
๑๒. บทความวิจัยสาขาสถิติประยุกต์ เรื่อง “การเปรียบเทียบความผิดพลาดประเภทที่ 1 และ
อํานาจของการทดสอบความแปรปรวนประชากร 1 กลุ่ม ระหว่างสถิติทดสอบมาตรฐานและสถิติทดสอบที่
อาศัยการแจกแจงโดยประมาณแบบไค-สแควร์ของ 2 ln ” โดย อาจารย์ จุฬารัตน์ ชุมนวล
๑๓. บทความวิจัยสาขาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เรื่อง “การพัฒนาสูตรสารเคลือบเงา
เครื่องจักสานด้วยมีเดียมออยล์-อัลคิดเรซินจากน้ํามันถั่วเหลืองเพื่อลดอันตรายต่อผู้ใช้: กรณีศึกษาเครื่องจัก
สานเตยปาหนัน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรัตนา เศรษฐชาญวิทย์
๑๔. บทความวิจัยสาขาภาษาและการสื่อสาร เรื่อง “ภายใต้เลนส์เชิงคุณลักษณะโดยการวัด
และประเมินผลตามสภาพจริงทางการเขียนของผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง” โดย อาจารย์ วไลพรรณ
ปึงพิพัฒน์ตระกูล
๑๕. บทความวิจัยสาขาภาษาและการสื่อสาร เรื่อง “การทําความเข้าใจกับรหัสที่บั่นทอนการ
เรียนการเขียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง” โดย อาจารย์ วไลพรรณ ปึงพิพัฒน์ตระกูล
๑๖. บทความวิจัยสาขาภาษาและการสื่อสาร เรื่อง “ปัจจัยที่อิทธิพลต่อทัศนคติของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานครต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์พาพร
มหาสินไพศาล
๑๗. บทความวิจัยสาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เรื่อง “ภาวะผู้นํา จิตวิญญาณในการทํางาน
ผลการปฏิบัติงานและบรรษัทภิบาล” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตติกรณ์ จงวิศาล
๑๘. บทความวิจัยสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรื่อง “Reconstruction and Recognition
Strategies for Face Authentication System” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ
บทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ปริญญาเอก
รางวัลดีเยี่ยม จํานวน ๑ รางวัล
๑. บทความวิจัยสาขาสถิตปิ ระยุกต์ เรื่อง “Statistical Estimation of Asset Pricing in Case
of Heavy-Tailed Distributions” โดย ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล และ
รองศาสตราจารย์ ดร.สอาด นิวิศพงศ์
รางวัลชมเชย จํานวน ๖ รางวัล ได้แก่
๑. บทความวิจัยสาขารัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง “การพัฒนาเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิต : มิติ
ความสุข” โดย ดร.บุญสม หรรษาศิริพจน์

๕

๒. บทความวิ จั ย สาขาพั ฒ นาสั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม เรื่ อ ง “การเสริ ม สร้ า งสมรรถนะ
อาสาสมัครสาธารณสุขในการจัดการขยะที่สอดคล้องกับภูมิสังคมของชุมชนชาวเขาอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษา
ตําบลป่ากลาง อําเภอปัว จังหวัดน่าน” โดย นายอิสรภาพ มาเรือน
๓. บทความวิจัยสาขาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เรื่อง “การเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิผล
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต” โดย นายณัฏฐ์ หลักชัยกุล
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