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     มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา         
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ผลงาน/ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานวจัิย 

 งานวจัิยท่ีดาํเนินการเสร็จแล้ว  (งานวิจยัท่ีดําเนนิการในฐานะหวัหน้าโครงการ) 

                 1.-ชุดโครงการวจิัย : ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อม  ในเขตกรุงเทพมหานคร (Strategies To Promote   Potential for Small  

and  Medium  Enterprise (SMEs )  in The  Bangkok ) ดงันี ้

1.1 การศกึษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การสง่ออกของผู้ประกอบการวิสาหกิจ ขนาดกลาง   

     และขนาดยอ่มในเขตกรุงเทพมหานคร (Factors Influencing Exporting of Small    

      and Medium Enterprise (SMEs) To Export in Bangkok) 

  1.2 การศกึษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการซือ้สินค้าผา่นส่ือพาณิชย์   อิเล็กทรอนิกส์

        ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (Factors Influencing Consumers’ Buying     

                               Behavior to Use E-Commerce in Bangkok) 

  1.3 การศกึษารูปแบบของ ลอจสิตกิส์ ตามความต้องการของผู้ประกอบการวิสาหกิจ 

                              ขนาดกลางและขนาดยอ่มในเขตกรุงเทพมหานคร. (The study of Logistics Model   

                              in Response To The Needs of  Small and  Medium Enterprise (SMEs)    

      : A Case Study in Bangkok) 

  1.4 การบริหารจดัการเพ่ือพฒันาการตลาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม,     

                                SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร (The Management in response to The  

        Marketing Development of Small and Medium Enterprise (SMEs) :  

                               A Case  study in Bangkok  )     

                 2. คุณลักษณะผู้ประกอบการยุคใหม่ท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จในการดาํเนินงานของ  

                  ธุรกจิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตกรุงเทพมหานคร 

                  (Characteristics    of The New Successful Entrepreneur Elements on The                

                       Small and Medium Enterprises (SMEs) in Bangkok Metropolitan.) 

         

 งานวจัิยร่วม : 

                      1. งานวิจยัข้อมลูความต้องการของพนกังานและผู้บริหารในนิคมอตุสาหกรรม   

                          อมตะนคร จ.ชลบรีุ เพ่ือการพฒันาธุรกิจใหม ่

          2. งานสงัเคราะห์ผลงานงานวิจยัเพ่ือพฒันาวิสาหกิจชมุชนสงัเคราะห์ของ   

               มหาวิทยาลยัราชภฏัเพ่ือนําเสนอผลการสงัเคราะห์งานวิจยัในเวทีการประชมุ  

               วิชาการระดบัชาต ิ“ราชภฏัวิจยัเพ่ือท้องถ่ิน”  วนัท่ี 1-5 เมษายน 2552 ณ   

               เมืองทองธานี จงัหวดักรุงเทพมหานคร    
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 ผลงานวจัิย   :   

              1. ยุทธศาสตร์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มของการคัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิล เชิงธุรกิจ   

                     ให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย 

                     (Strategies Management How to Increase Value Added of Recycle Garbage    

                         Separate for Entrepreneurial and Community in The Central Area of Thailand )  

                       (ได้รับทนุสนบัสนนุการวิจยัจาก ว.ช. ปีงบประมาณ 2553 ตามมตคิณะรัฐมนตรี)             

             2. การพัฒนาส่ือเพ่ือส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสําหรับการคัดแยกขยะใน   

                     ครัวเรือนของชุมชนเขตพืน้ท่ีตาํบลศาลายา 

                       (Media Development Towards Promoting the Method of How to Increase Value   

                        Added of Recycle Garbage Separate for Communities in  Tambol  Salaya.) 

                     (ได้รับทนุสนบัสนนุการวิจยัจากมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา ปีงบประมาณ 2552)   

                    3. กลยุทธ์การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดสาํหรับผลิตภัณฑ์สินค้าทาง         

         การเกษตร ของตลาดชุมชนในแหล่งท่องเท่ียว อาํเภออัมพวา จังหวัด    

         สมุทรสงคราม:  กรณีศึกษานํา้ตาลมะพร้าว 

          (Strategies  Development  The  Marketing’s Mix for The Agricultural Products of   

                         The Tourism Local Area Markets  in Amphawa District  Samut  Songkram:       

                        The Case of Palm Sugar.) 

                       (ได้รับทนุสนบัสนนุการวิจยัจากมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา ปีงบประมาณ 2552)    
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	(ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก ว.ช. ปีงบประมาณ 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี)
	(Media Development Towards Promoting the Method of How to Increase Value
	Added of Recycle Garbage Separate for Communities in  Tambol  Salaya.)



