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1. บทความวิ จั ยตีพิมพ์ ในวารสารวิ ชาการระดับ ชาติแ ละนานาชาติ
1. สิทธิพัทธ์ เลิศศรีชัยนนท์ และ นันทรัตน์ ตั้งวิฑรู ธรรม และ สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน
(2561). ความเต็มใจทีจ่ ะจ่ ายเพือ่ การฟื้ นฟูพนที
ื้ ่ดินถล่ม: กรณีศึกษาพื้ นทีป่ ลูก
ยางพารา จังหวัดนครศรีธรรมราช. 17 (2), 136 - 153
2. นันทรัตน์ ตั้งวิฑรู ธรรม, วรรณสินท์ สัตยานุวัตร์, พรรณิภา อนุรักษากรกุล และ สิทธิพัทธ์ เลิศศรีชัย
นนท์ (2561). การประเมินมูลค่าสินค้ าสาธารณะของศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติโดยวิธี CVM.
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 26 (52), 188 – 215.

3. Tangvitoontham, N. and Sattayanuwat, W. (2017) “The Responsiveness of
International Tourists on Uncertainty and Instability: The Case Study of Inbound
Tourists to Thailand” GSTF Journal on Business Review (GBR) Vol. 5 No. 1 (4): 1
–6
4. Tangvitoontham, N. and Chaiwat, P. (2015) “Carbon Credit Estimation: A Case
Study of Shifting Freighting Transportation Mode” Journal of Economics, Business
and Management 3 (1): 145 – 149
5. Wanasilp, W. and Tangvitoontham, N. (2015) “The relationship between the
understanding of philosophy of sufficiency economy and the living standard: the case
study of sufficiency economy community in lower northern region of Thailand” Journal
of Business and Economics Development” 3 (1): 87 - 95
6. Chaiwat, P. and Tangvitoontham, N. (2014) Petroleum’s price transmission and
imported demand for crude oil in Thailand. International Journal of Energy Economics
and Policy. 2 (3): 476 – 483
7. Tangvitoontham, N.and Chaiwat, P. (2012) “Project evaluation by using cost benefit
analysis: A case study of railway system development project in Thailand” GSTF
Journal on Business Review 2 (1): 98 – 103
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1 นาเสนอผลงาน “Hospitals’ Technical and Cost Efficiency of Thailand” ใน
งานสัม มนาวิ ชาการ International Academic Conference on Business 2017 ณ
กรุ งสต๊อ กโฮม ประเทศสวี เดน
2 นาเสนอผลงาน “The Responsiveness of International Tourists on Uncertainty
and Instability: The Case Study of Inbound Tourists to Thailand” ในงาน
สัม มนาวิ ชาการ the 5th International conference on modern research in
Social Sciences, Management and Applied Business (MRSMB) 2017 ณ กรุ ง
มะนิ ลา ประเทศฟิ ลิ ป ปิ นส์
3 นาเสนอผลงาน “The Non-Profit Organization Roles on Supporting the Local
Enterprises of in Deep South Thailand” ในงานสัมมนาวิ ชาการ Annual
Multidisciplinary Conference in Business and Economics 2015 ณ เมื อง
เวี ยนนา ประเทศออสเตรี ย
4 นาเสนอบทความเรื่ อ ง “The study of service quality and costs of hospitals in
social security system in Thailand” ในงานสัม มนาวิ ชาการ The Asian
Conference on the Social Sciences 2015 (ACSS 2015) ณ เมื องโกเบ ประเทศ
ญี่ ปุ่ น.

5 นาเสนอบทความเรื่ อ ง “Philosophy of Sufficiency Economy, Environmental
Protection and natural Resource Conservation Behaviors” ในงานสัมมนา
วิ ชาการ Annual Multidisciplinary Conference in Business and Economic s
2015 ณ เมือ งวอลเลตต้ า ประเทศมอลต้ า .
6 นาเสนอบทความเรื่ อ ง “The Carbon Credit Estimation: A Case Study of
Shifting Freighting Mode to Railway from ICD Lat Krabang, Bangkok to
Laem Chabang Port, Chonburi” ในงานสัม มนาวิ ช าการ 4th International
Conference on Economics, Business and Management (ICEBM 2013) ณ
เมือ งซิ ดนี ประเทศออสเตรเลี ย .
7 Presented the paper “Behavioral Response to Food Prices When Changing to
Low Carbon Production Process for Certificated Carbon Footprint Label: Case
Study of Consumers in Bangkok” at Eurasia Business and Economics Society
in May 2012 in Istanbul, Turkey
8 Presented the paper “Family relations, social support, community ties and well
– being in rural Thailand” at ISA RC 06 (CFR) Seminar on “Reconstruction
of Intimate and Public Spheres in a Global Perspective” in September 2011
in Kyoto, Japan.
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