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สาขาการวิจัยที่เชี่ยวชาญ 
 การตลาด                    การตลาดบริการ                การตลาดสัมพันธ์                      
 การตลาดดิจิทัล             พฤติกรรมผู้บริโภค             การท่องเที่ยวและที่พัก     
 การจัดการธุรกิจ            การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม       การจัดการที่ย่ังยืน           
ผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา  
อรจันทร์ ศิริโชติ. (กําลังดําเนินการ). การพัฒนาตัวแบบจําลองความผูกพันของลูกค้าในสื่อสังคมออนไลน์. 
สงขลา: คณะเศรษฐศาสตรแ์ละบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัทักษิณ. 
สถานะ: กําลังดําเนินการ  
อรจันทร์ ศิริโชติ. (2563). การยอมรับเทคโนโลยีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสงขลา:  
การวิเคราะห์กลุ่มพหุ. สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
สถานะ: ปิดโครงการเสร็จสมบูรณ์ ระยะเวลาที่ใช้: 1.5 ปี 
อรจันทร์ ศิริโชติ. (2560). บทบาทของสภาพแวดล้อมของร้านและคุณภาพเชิงความสัมพันธ์์ต่อความ
จงรักภักดีของลูกค้าในธุรกิจค้าปลีก. สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
สถานะ: ปิดโครงการเสร็จสมบูรณ์ ระยะเวลาที่ใช้: 1.5 ปี 
อรจันทร์ ศิริโชติ. (2556). บทบาทของคุณภาพบริการด้านโลจิสติกส์ในการสร้างความจงรักภักดีของลูกค้า 
SME ในจังหวัดสงขลา. สงขลา: คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
สถานะ: ปิดโครงการเสร็จสมบูรณ์ ระยะเวลาที่ใช้: 1.5 ปี 
อรจันทร์ ศิริโชติ. (2555). การพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว คุณค่าในความ
รับรู้ ความพึงพอใจ และความต้ังใจเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่ภาคใต้เขต 1 (จังหวัดสงขลาและ
สตูล). สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
สถานะ: ปิดโครงการเสร็จสมบูรณ์ ระยะเวลาที่ใช้: 1.5 ปี 
ผลงานตีพิมพ์ 
วารสารวิชาการระดับชาติ  
ปี พ.ศ. อ้างอิง 
2564 อรจันทร์ ศิริโชติ. (2564) การยอมรับเทคโนโลยีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ในจังหวัดสงขลา. (ได้รับหนังสือตอบรับเพ่ือตีพิมพ์ใน วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ สาขามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ประจําเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม 2564) 

2563 พิมพ์ใจ ลิม่วัฒนา, อรจันทร์ ศิริโชติ และนจิกานต์ หนูอุไร. (2563). การรับรู้ภาพลักษณ์
และคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการ
โรงแรมระดับ 3 ดาว ในอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. วารสารปาริชาต. 33(2), 85-99. 
 



วารสารวิชาการระดับชาติ 
ปี พ.ศ. อ้างอิง 
2562 เนาวาฟ หลีสหัด, อนิวัช แก้วจํานงค์ และอรจันทร์ ศิริโชติ. (2562). ปัจจัย

สภาพแวดล้อมภายในองค์กรกับความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมภาคการค้าในอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย. 
9(2), 124-132. 

2562 นวรัตน์ ช่วยบุญชู, อรจันทร์ ศิริโชติ และเจษฎา นกน้อย. (2562). การยอมรับเทคโนโลยี
และคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคาร 
อิเล็กทรอนิกส.์ วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 11(1),  
31-52. 

2562 พัชนี แก้วฉาย, วาสนา สุวรรณวิจิตร และอรจันทร์ ศริิโชติ. (2562). คุณภาพบริการของ
สถานีขนส่งผู้โดยสารอําเภอหาดใหญ่ แห่งที่ 1 จังหวัดสงขลา. วารสารเศรษฐศาสตรแ์ละ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทกัษิณ. 11(2), 9-20. 

2562 ภัทรวดี กฤตรัชตนันต์, เจษฎา นกน้อย และอรจันทร์ ศิริโชติ. (2562). ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลอืกใช้บริการร้านวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ของประชาชนในจังหวัดพัทลุง. 
วารสารนาคบุตรปริทรรศน์. 11(3), 121-128. 

2561 ฐิตาภรณ์ สระแก้ว, วาสนา สุวรรณวิจิตร และอรจันทร ์ศิริโชติ. (2561). แรงจูงใจในการ
ใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) ด้วย 
แอปพลิเคชัน A-Mobile ของผู้ใช้บริการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
สาขารัตภูมิ จังหวัดสงขลา, วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
10(2), 39-54. 

2561 พิทักษ์เขตร์ ภูริวัฒน์, กมลรัตน์ แก้วจารนัย, พัฒน์นรี แก้วศรี และอรจันทร์ ศิริโชติ. 
(2561). เปรียบเทียบส่วนประสมการตลาดบริการระหว่างร้านค้าออนไลน์และร้านค้า
ปลีกแบบด้ังเดิมที่จําหน่ายเสือ้ผ้าแฟช่ันวัยรุ่น. วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยทกัษิณ. 10(1), 89-101. 

2559 กัญญาภัทร บูหมิด, เจษฎา นกน้อย และอรจันทร์ ศริิโชติ. (2559). ปัจจยัที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลในการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ ในทรรศนะของทหาร
พรานหญิง. วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 9(1), 57-66. 

2557 ผกากรอง พัฒนะปราน  วรรณิสา แก้วรุ่งเรอืง  และอรจันทร์  ศริิโชติ. (2557). 
“ความเครียดของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา” วารสาร
ปาริชาต.  27(3), 252-259. 

2557 พรหมพสร จันทร์ทอง, อรจันทร์ ศิริโชติ และเจษฎา นกน้อย. (2557). ขวัญและกําลังใจ
ครูอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา. วารสารปาริชาต. 27(3), 164-175. 
 



วารสารวิชาการระดับชาติ 
ปี พ.ศ. อ้างอิง 
2557 อรจันทร์ ศิริโชติ. (2557). “ภาพลักษณ์แหลง่ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา,” วารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 34(3), 54-64. 
2556 นูรีมัน ดอเลาะ, อนิวัช แก้วจํานงค์ และอรจนัทร์ ศิริโชติ. (2556). ความผูกพันต่อ

องค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร.์ วารสารมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์. 5(3),110-121. 

2556 ปัทมา สุวรรณจํารูญ, วาสนา สุวรรณวิจิตร และอรจันทร ์ศิริโชติ.  (2556). ทศันคติ
เกษตรกรต่อส่วนประสมการตลาดระหว่างปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ กรณีศกึษาเกษตรกรผู้
ปลูกยางพารา อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา. 6 (2), 47-57. 

2556 ศุภธร ชีถนอม, ชูลีรัตน์ คงเรอืง และอรจันทร์ ศิริโชติ. (2556). พฤติกรรมการซื้อและ
ทัศนคติของลกูค้าต่อส่วนประสมทางการตลาด ร้านค้าปลีกไปรษณีย์พัทลุง. วารสาร 
การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. 2 (2), 27-37. 

2556 สุพรรณี พรหมชัย, อนิวัช แก้วจํานงค์ และอรจันทร์ ศิริโชติ. (2556). ปัจจัยที่มีผลต่อ
ทัศนคติ แรงจูงใจและผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. 5(1), 
93-108. 

2555 ชุลีพร มาสเนตร, อนิวัช แก้วจํานงค์ และอรจันทร์ ศิริโชติ. (2555). ปัจจัยแห่ง
ความสําเร็จในการประกอบธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปพ้ืนบ้านของผู้ประกอบการใน
อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส.  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. 4(3), 94-
107. 

2555 ปวีณ โชคนุกุล, อรจันทร์ ศริิโชติ และอนิวัช แก้วจํานงค์ (2555). ลักษณะของธุรกิจและ
ความสําเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ของสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.  วารสารปาริชาต. 25(3), 39-48. 

2553 วิภา วังศิริกุล, ชูลีรัตน์ คงเรือง และอรจันทร์ ศิริโชติ. (2553). ทัศนคติของ
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ
สํานักงานบัญชีในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์. 2(2). 54-68. 
 
 



รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ปี พ.ศ. อ้างอิง 
2562 กันณ์ทรากร ขวัญโต๊ะเร๊ะ, อรจันทร์ ศิริโชติ และเจษฏา นกน้อย (2562). พฤติกรรมและ

การรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางนําเข้าจาก
ต่างประเทศของประชาชนในจังหวัดสงขลา. ในรายงานการประชุมวิชาการทางธุรกิจ
และนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ ประจําปี 2562 ณ มหาวิทยาลยัขอนแก่น วันที่ 
21 กันยายน 2562, หน้า 512-518. 

2561 สุนิสา เพ็ชรสังข์ และอรจันทร์ ศิริโชติ. (2561). ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของ
ธุรกิจรถยนต์น่ังส่วนบุคคลในความคิดเห็นของลูกค้าในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา. ในรายงานการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ณ 
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