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                       - เจ้าหน้าที่การตลาดและขาย บริษัทสหยูเนี่ยน  จ ากัด  ส านักงานใหญ่ 
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                   บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป / การบริหารการตลาด / นิติศาสตร์ 

 ผลงาน/ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย  

งานวิจัยท่ีด าเนินการเสร็จแล้ว  (งานวิจัยที่ด าเนินการในฐานะหัวหน้าโครงการ) 

 1.-ชุดโครงการวิจัย : ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม  ในเขตกรุงเทพมหานคร (Strategies To Promote Potential for Small  and  Medium  Enterprise 
(SMEs )  in The  Bangkok ) ดังนี้ 

1. การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการส่งออกของผู้ประกอบการวิสาหกิจ  
ขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร  
(Factors Influencing Exporting of Small and Medium Enterprise (SMEs) To 
Export in  Bangkok) 

2. การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านสื่อพาณิชย์   
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
(Factors Influencing Consumers’ Buying Behavior To Use E-Commerce  

                                     in  Bangkok) 
3. การศึกษารูปแบบของ ลอจิสติกส์ ตามความต้องการของผู้ประกอบการวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร.  
(The study of Logistics Model in  Response To The Needs of  Small and       

      Medium Enterprise (SMEs)   : A Case Study  in  Bangkok  ) 
4. การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการตลาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ,     

                                    SMEs   ในเขตกรุงเทพมหานคร  (The Management in response to Marketing   
                                   Development of Small and Medium Enterprise (SMEs) :  
                                    A Case  study in Bangkok  )     
               
2. คุณลักษณะผู้ประกอบการยุคใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินของธุรกิจ   วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ในเขตกรุงเทพมหานคร   (Characteristics    of The New Successful Enterpreneur 
Elements on The Small  and  Medium Enterprises (SMEs) in  Bangkok Metropolitan.) 
                          
          
งานวิจัยร่วม : 
                        1. งานวิจัยข้อมูลความต้องการของพนักงานและผู้บริหารในนิคมอุตสาหกรรม   
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                            อมตะนคร จ.ชลบุรี เพื่อการพัฒนาธุรกิจใหม่ 
           2. งานสังเคราะห์ผลงานงานวิจัยเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสังเคราะห์ของ   
                  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อน าเสนอผลการสังเคราะห์งานวิจัยในเวทีการประชุม  
                  วิชาการระดับชาติ “ราชภัฏวิจัยเพื่อท้องถิ่น”  วันที่ 1-5 เมษายน 2552 ณ   
                  เมืองทองธานี จงัหวัดกรุงเทพมหานคร             

ผลงานวิจัย   :  (งานวิจัยที่รับผิดชอบในปัจจุบัน)   
                        1. ยุทธศาสตร์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มของการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล เชิงธุรกิจให้กับ  
                           วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย 
                           (Strategics Management How to Increase Value Added of Recycle Garbage    
                           Separate for Enterpreneurial and Community in The Central Area of Thailand )  
                         (ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก ว.ช. ปีงบประมาณ 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี)             
                            
                         2.การพัฒนาสื่อเพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มส าหรับการคัดแยกขยะในครัวเรือน  
                           ของชุมชนเขตพื้นท่ีต าบลศาลายา 
                       (Media Development Towards Promoting the Method of How to Increase Value   
                        Added  of  Recycle Garbage Separate for  Communities  in  Tambol  Salaya.) 
                         (ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีงบประมาณ 2552)    
 
                      3. การพัฒนายุทธศาสตร์ และโครงการต้นแบบในการจัดการตลาด ชุมชนเชิง    
                          เศรษฐกิจสร้างสรรค์ตามวิถีไทยโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   :    
                          จังหวัดสมุทรสงคราม    
                            (Strategics Development and The Pilot Project Towards  The Creative  Economy    
                             Marketing Management for  Local Area in Samut  Songkram as  a Classical  Thai   
                             Style Based on a Sufficient Economy) 
                          (ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีงบประมาณ 2552)    
                                                                                                                    
           ………………………………………………………………………………………….. 
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