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ภาคผนวก ก 
ประวตัิผู้วจิัย 

 
 หัวหน้าโครงการวจัิย 
 
1.  ช่ือ :   นางเจิมขวญั   รัชชุศานติ   

 Mrs. Jermkhuan   Ratchusanti 
2.  หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3 6099 00948 369  
3.  ต าแหน่ง :  อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาการจดัการและการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
4.  หน่วยงานสถานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ 

ไปรษณย์ี 
      อเิลค็ทรอนิคส์ (e-mail) 

สาขาวชิาการจดัการและการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่    
202    ถ. ชา้งเผอืก อ. เมือง จ. เชียงใหม่   50300 
โทร. 053-885555 ต่อ 5800   แฟกซ์ . 053-885809 
e-mail : Jermkhuan_r@hotmail.com 

5.  ประวตัิการศึกษา :    
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)   มหาวทิยาลยัพายพั 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัพายพั 

6.  สาขาวชิาทีม่ีความช านาญพเิศษ  (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวชิาการ 
การพฒันาบุคคลและฝึกอบรม     การจดัการเชิงกลยทุธ์ 

7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ  โดยระบุ
สถานภาพในการท าวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนการวิจัย หัวหน้าโครงการ หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่
ละข้อเสนอการวจัิย 

7.1  ผูร่้วมวจิยั 
1)  ผลกระทบต่อพนักงานส่งเสริมการขายเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์  ( ทุนวิจัย

ศูนยว์จิยัปัญหา สุรา, 2550) 
2)  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคกับการกระจายตัวของจุดจ าหน่าย

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นชุมชนพื้นท่ีภาคเหนือ ( ทุนวจิยัศูนยว์จิยัปัญหาสุรา, 2550) 
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7.2  งานวจิยัท่ีอยูร่ะหวา่งการด าเนินงาน 
1)  ศึกษาเปรียบเทียบความชุกและพฤติกรรมการด่ืมของนกัเรียนนกัศึกษากบัความ

หนาแน่นของสถานท่ีจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรัศมี 500 เมตรรอบสถานศึกษา  (ทุนวิจยั
ศูนยว์จิยัปัญหาสุรา, 2551) 

2)  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาท่ีจ าหน่ายและพฤติกรรมการด่ืม
แอลกอฮอลข์องผูบ้ริโภค  (ทุนวจิยัศูนยว์จิยัปัญหาสุรา, 2551) 
  
 ผู้วจัิยร่วม 

 
1.  ช่ือ :   นางสาวเพียงตะวนั พลอาจ   

Miss  Piangtawan Pol-Ard 
2.  หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3 5013 00742 640  
3.  ต าแหน่ง :  อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาการจดัการและการบริหารทรัพยากรมนุษย  ์
4.  หน่วยงานสถานทีอ่ยู่ทีส่ามารถติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณย์ี 

อเิลค็ทรอนิคส์ (e-mail) 
สาขาวชิาการจดัการและการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่    
202  ถ. ชา้งเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่   50300 
โทร. 053-885555 ต่อ 5800   แฟกซ์ . 053-885809 
e-mail : piangtawan@yahoo.co.th 

5.  ประวตัิการศึกษา :    
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)   มหาวทิยาลยัพายพั 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

6.  สาขาวชิาทีม่ีความช านาญพเิศษ ( แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวชิาการ 
การจดัการเชิงกลยทุธ์ 

7.  ประสบการณ์ที่เกีย่วข้องกบัการบริหารงานวจัิยทั้งภายในและภายนอกประเทศ  โดยระบุ
สถานภาพในการท าวจัิยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนการวจัิย หัวหน้าโครงการ หรือผู้ร่วมวจัิยในแต่
ละข้อเสนอการวจัิย 
 7.1  ผูร่้วมวิจยั( งานวจิยัอยูร่ะหวา่งด าเนินการ) 
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 1)  ศึกษาเปรียบเทียบความชุกและพฤติกรรมการด่ืมของนกัเรียนนกัศึกษากบัความหนาแน่น
ของสถานท่ีจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรัศมี  500  เมตร  รอบสถานศึกษา  (ทุนวิจยัศูนยว์ิจยั
ปัญหาสุรา, 2551) 

2)  ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานศึกษาท่ีจ าหน่ายและพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์ของ
ผูบ้ริโภค (ทุนวจิยัศูนยว์จิยัปัญหาสุรา, 2551) 
 
 ผู้วจัิยร่วม 
 
1. ช่ือ :    นางสาวพนิดา  สัตโยภาส   

Miss  Panida   Sattayopat 
2.  หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3 5099 00262 212  
3.  ต าแหน่ง :  อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาการจดัการและการบริหารทรัพยากรมนุษย  ์
4.  หน่วยงานสถานทีอ่ยู่ทีส่ามารถติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ 

ไปรษณย์ี 
      อเิลค็ทรอนิคส์ (e-mail) 

สาขาวชิาการจดัการและการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่    
202  ถ.ชา้งเผือก  อ. เมือง  จ. เชียงใหม่  50300 
โทร.  053-885555 ต่อ 5800   แฟกซ์ .  053-885809 

e-mail : - 
5.  ประวตัิการศึกษา :    

ปริญญาตรี  ศิลปศาสตร์บณัฑิต   มหาวทิยาลยัพายพั 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัโยนก 

6.  สาขาวชิาทีม่ีความช านาญพเิศษ ( แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวชิาการ 
การจดัการเชิงกลยทุธ์      

7. ประสบการณ์ที่เกีย่วข้องกบัการบริหารงานวจัิยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ
สถานภาพในการท าวจัิยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนการวจัิย หัวหน้าโครงการ หรือผู้ร่วมวจัิยในแต่
ละข้อเสนอการวจัิย 

7.1  ผูร่้วมวิจยั( งานวจิยัอยูร่ะหวา่งการด าเนินการ) 
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 1)  ศึกษาเปรียบเทียบความชุกและพฤติกรรมการด่ืมของนกัเรียนนกัศึกษากบัความ
หนาแน่นของสถานท่ีจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรัศมี 500 เมตรรอบสถานศึกษา  (ทุนวิจยั
ศูนยว์จิยัปัญหาสุรา, 2551) 

2)  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาท่ีจ าหน่ายและพฤติกรรมการด่ืม
แอลกอฮอลข์องผูบ้ริโภค  (ทุนวจิยัศูนยว์จิยัปัญหาสุรา, 2551) 
  
 ผู้วจัิยร่วม 
 
1.  ช่ือ :    นาย ศุภธณิศร์  เติมสงวนวงศ ์   

Mr. Supathanish  Termsnguanwong 
2.  หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3 5099 00817 974 
3.  ต าแหน่ง  :    อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาการตลาด  มหาวทิยาลยัพายพั 

อาจารยพ์ิเศษ สาขาวชิาการตลาด   มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
4.  หน่วยงานสถานทีอ่ยู่ทีส่ามารถติดต่อได้สะดวก  พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสารและไปรษณย์ี

อเิลค็ทรอนิคส์ (e-mail) 
สาขาวชิาการตลาด  คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวยิาลยัพายพั  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
โทรศพัท ์053-241255 # 409  แฟกซ์ 053 – 241255 # 407  มือถือ 083-7649869 
E-mail : .supathanish_t@hotmail.com. 

5.  ประวตัิการศึกษา :    
ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์บณัฑิต  มหาวทิยาลยัมหิดล 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัพายพั 
ปริญญาเอก ดุษฎีบณัฑิต   Ateneo De Davao University 

6.  สาขาวชิาทีม่ีความช านาญพเิศษ  (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา)  ระบุสาขาวชิาการ 
การวจิยัการตลาด   

7.  ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ   โดยระบุ
สถานภาพในการท าวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนการวิจัย หัวหน้าโครงการ หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่
ละข้อเสนอการวจัิย 
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หัวหน้าโครงการวจัิย 
1.  การวเิคราะห์สถานภาพและกลยทุธ์การตลาดมหาวทิยาลยัเอกชน  กรุงเทพมหานคร   

ปีท่ีพิมพ ์ 2550  (ทุนสนบัสนุนมหาวทิยาลยัพายพั 2548) 
 ผู้ร่วมวจัิย 

1.  Spa Goer Behavior in Chiangmai (ทุนสนบัสนุนสถาบนัพฒันา SMEs เครือข่าย
มหาวทิยาลยัเชียงใหม,่  2549)   

2.  Political Economic on the Perimeter : State policy and Trade on Thailand’s border 
with Myanmar and Lao PDR – A comparative Study of Mae Sai-Tachilek and Chiang Khong-
Houixai Boundary Areas (Co-researcher) international conference on January 9-11, 2008   
Thammasat University, Bangkok  (ทุนสนบัสนุนมหาวทิยาลยัพายพั, 2549 )  

3.  ความพึงพอใจของผูป้ระกอบการ / ผูใ้ช้บณัพิต  นักศึกษามหาวิทยาลัยพายพั  ปี
การศึกษา 2548  (ทุนสนบัสนุนมหาวทิยาลยัพายพั 2550) 

บทความ 
1.  การตลาดแบบ  M–Commerce : เวบ็ไซต์สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลยัพายพั, 

2548. 
2.  การตลาดแบบ e-Marketing : เวบ็ไซตส์าขาวชิาการตลาด มหาวทิยาลยัพายพั, 2548. 
3.  Education trend , Future trend : วารสารมหาวิทยาลยัพายพั  ปีท่ี 18  ฉบบัท่ี 1 

ประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2548. 
4.  Brand Image : วารสารมหาวทิยาลยัพายพั  ปีท่ี 19  ฉบบัท่ี 1  ประจ าเดือนกรกฎาคม – 

ธนัวาคม 2550. 
5.  จุดประกายการตลาดทางการกีฬา  :  วารสารมหาวิทยาลยัพายพั  ปีท่ี 19 ฉบบัท่ี 2  

ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2551. 
  

หนังสือ 
1.  Franchise for SME Entrepreneurship : แบบอยา่งการลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ : ศูนย์

ส่งเสริมการพฒันาและการกระจายสินคา้  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภาคเหนือ จงัหวดั
เชียงใหม่  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  2548. 

2.  Marketing Principle and Perspective : หลกัการตลาด : McGraw – Hill 2006. 
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