
ประวตัิผู้วจัิย 
1. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย)   ผูช่้วยศาสตราจารยว์รีะศกัด์ิ สมยานะ 

ช่ือ - นามสกุล (ภาษาองักฤษ)  Assist.Prof. Wirasak somyana 
2. ต าแหน่งปัจจุบนั  ผูอ้  านวยการกิจวจิยัเพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน  
    ม.ราชภฏัเชียงใหม่ (OKRD) 
3. หน่วยงานและสถานท่ีอยู่ ท่ี ติดต่อได้สะดวก  พร้อมหมายเลขโทรศัพท ์

โทรศพัทมื์อถือ โทรสาร  และ e-mail 
   กิจวิจยัเพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ 
   156 หมู่ 3 ต าบลแม่สา อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 50180 

    โทรศพัท์. 0-5329-9549, 0-5329-7192 และ087 – 3004801 
4. ประวติัการศึกษา 
   ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

  ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์บณัฑิต(เศรษฐศาสตร์)  
     มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
5. สาขาวชิาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวฒิุการศึกษา) 

 เศรษฐกิจชุมชน, เศรษฐกิจพอเพียง, เศรษฐกิจแบบยัง่ยนื 
  เศรษฐกิจการเกษตร และ แรงงาน, การกระจายรายได ้และความยากจน 
  การบริหารการผลิตและการตลาด  รวมถึงการวางแผนทางธุรกิจ 
  การจดัการความรู้ทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการจดัการธุรกิจ 
  
6.  ประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานวิจยัทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

โดยระบุสถานภาพในการท าการวจิยัวา่เป็นผูอ้  านวยการแผนงานวิจยั หวัหนา้โครงการวิจยั หรือ
ผูร่้วมวจิยัในแต่ละขอ้เสนอการวจิยั  

 6.1 ผูอ้  านวยการแผนงานวจิยั 
  1. โครงการวิจยั CMRU-SML (การจัดการการเรียนรู้เพื่อพฒันา

เศรษฐกิจและสังคม ของภาคชนบทและชุมชนเมือง จ.เชียงใหม่” (โครงการงานวิจยัแห่งชาติปี 
2552: งบประมาณจาก ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ) 



  2. “การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการวิจยัและ
พฒันาสินคา้เกษตร “ผกัปลอดสารพิษบนเศรษฐกิจพอเพียง” อย่างย ัง่ยืน จงัหวดัเชียงใหม่” 
(โครงการงานวจิยัแห่งชาติปี 2551: งบประมาณจาก ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ) 

  3. โครงการวิจยั CMRU-SML (การจัดการการเรียนรู้เพื่อพฒันา
เศรษฐกิจและสังคม ของภาคชนบทและชุมชนเมือง จ.เชียงใหม่” (โครงการงานวิจยัแห่งชาติปี 
2551: งบประมาณจาก ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ) 

  4. “การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการวิจยัและ
พฒันาสินคา้เกษตร “ผกัปลอดสารพิษบนเศรษฐกิจพอเพียง” อย่างย ัง่ยืน จงัหวดัเชียงใหม่” 
(โครงการงานวจิยัแห่งชาติปี 2550: งบประมาณจาก ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ) 

 
 6.2 หวัหนา้โครงการวจิยั  

  1. โครงการจัดการการเรียนรู้เพื่อสร้างและพัฒนานักวิจัย ต่อการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่(โครงการงานวิจยัแห่งชาติปี 2552: 
งบประมาณจาก ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ) 
  2. โครงการจัดการการเรียนรู้เพื่อสร้างและพฒันานักวิจัย ต่อการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ (โครงการงานวิจยัแห่งชาติปี 2551: 
งบประมาณจาก ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ) 
  3. โครงการวิจยัเชิงบูรณาการเพื่อพฒันาการจัดการการผลิต และ
การตลาดผกัปลอดสารพิษ จงัหวดัเชียงใหม่ (โครงการงานวจิยัแห่งชาติปี 2551: งบประมาณจาก 
ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ) 
  4. โครงการวิจยัเชิงบูรณาการเพื่อพฒันาการจดัการการผลิตผกัปลอด
สารพิษ และสินคา้แปรรูปผกัปลอดสารพิษจงัหวดัเชียงใหม่ ยกระดบัสู่มาตรฐานสากล(โครงการ
งานวจิยัแห่งชาติปี 2550  : งบประมาณจาก ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ) 
  5. โครงการวิจัย : โครงการบริหารจัดการชุมชนบ้านแหวน เพื่อ
ยกระดบัสู่วิสาหกิจชุมชนระดบัประเทศ (โครงการงานวิจยัแห่งชาติปี 2550: งบประมาณจาก
ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ) 
  6. โครงการวิจัย : โครงการบริหารจัดการชุมชนบ้านแหวน เพื่อ
ยกระดบัสู่วิสาหกิจชุมชนระดบัประเทศ (โครงการงานวิจยัแห่งชาติปี 2549: งบประมาณจาก
ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ)  

 



6.3  งานวจิยัท่ีส าเร็จแลว้ : ช่ือผลงาน ปีท่ีพิมพ ์การเผยแพร่ และแหล่งทุน 
1. “The Social Benefit of Price Support and Fertilizer Subsidy Policy 

for Soybean Production in Thailand”  
 แหล่งทุนจากมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ร่วมกนั มหาวทิยาลยั เมดิสัน สหรัฐอเมริกา  

- จดัพิมพใ์นวารสารต่างประเทศ ปี 2004 Journal of Agriculture 
and Rural Development in the Tropics and Subtropics 2004   

 เผยแพร่ใน Web site  WWW.Seag.alumni-network.de 
- เผยแพร่ในงานสัมมนาต่างประเทศในโครงการ “The Role of 

German Alumni in Rural/ Regional Development and 
Entrepreneurship” form SEAG (South Each Asia Alumni 
German) 2004, in Phnom Penh, Cambodia  

- จดัพิมพใ์นวารมหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2548  
- จดัพิมพใ์นวารคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ 

ปี พ.ศ. 2548  
- “การวิเคราะห์สภาพการถือครองและการใช้ประโยชน์ท่ีดินของ

เกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดิน จงัหวดัเชียงใหม่” แหล่งทุนจาก
ส านกังานเกษตร  

 2.  ปี 2547 – 2548 (งบประมาณปี 2548)  
    2.1 งานวิจยัเร่ือง “การพฒันาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม
น ้ าพริกตาแดง จงัหวดัเชียงใหม่ ประเทศไทย” ปี พ.ศ. 2548 ไดง้บสนบัสนุนจาก ส านกังาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา: สกอ. 
    2.2 งานวิจยัเร่ือง “ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้
เงินกูย้ืมเพื่อการศึกษา ของนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2546 – 2548” ไดง้บ
สนบัสนุนจากมหาวทิยาลยั ราชภฎัเชียงใหม่ 
    2.3 งานวิจยัเร่ือง “ความส าคญัของการจดัการเรียนการสอน
ในรายวิชากลุ่มวิทยาการจดัการ กรณีศึกษา เฉพาะนักศึกษานอกสังกดัคณะวิทยาการจดัการ 
มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงใหม่” ปี พ.ศ. 2548ไดง้บสนบัสนุนจาก มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ 
    2.4 งานวจิยัเร่ือง “ศกัยภาพการจดัการเรียนการสอนของวิทยา
เขตแม่สา มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ ปี 2547” ปี พ.ศ. 2548 ไดง้บสนบัสนุนจาก ม.ราชภฎั
เชียงใหม่ 



    2.5 งานวิจยัเร่ือง “พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้หน่ึงต าบล
หน่ึงผลิตภณัฑ ์ในจงัหวดัเชียงใหม่” ไดง้บสนบัสนุนจากมหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ 
    2.6 งานวิจัยเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกศึกษาต่อใน
มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงใหม่” ไดง้บสนบัสนุนจาก มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ 

 3. ปี 2546 – 2547 (งบประมาณปี 2547) 
 งานวิจัยเร่ือง “การติดตามผูใ้ช้บัณฑิต คณะวิทยาการ

จดัการ สถาบนัราชภฎัเชียงใหม่” ไดง้บสนบัสนุนจาก มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ 
 งานวิจยัเร่ือง “การติดตามการและส่งเสริมการบริหาร

กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ”  ไดง้บสนบัสนุนจาก มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ 
 4. ปี 2544 – 2546 (งบประมาณปี 2545 -2546) 

4.1 งานวิจยัเร่ือง “การติดตามการและส่งเสริมการบริหาร
กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง    แห่งชาติ กรณีศึกษา อ าเภอดอยสะเก็ด และอ าเภอสันก าแพง ปี 
พ.ศ. 2544 - 2545” ไดง้บสนบัสนุนจาก มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ 



 
ประวตัิผู้วจัิย  

1. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย)   ผูช่้วยศาสตราจารยท์วศีกัด์ิ  ป่ินทอง 
ช่ือ - นามสกุล (ภาษาองักฤษ)  Assist. Prof. Taweesak Pinthong 
 

2. ต าแหน่งปัจจุบนั อาจารยป์ระจ าสาขาวชิานิเทศศาสตร์ 
 
3. หน่วยงานและสถานท่ีอยู่ ท่ี ติดต่อได้สะดวก  พร้อมหมายเลขโทรศัพท ์

โทรศพัทมื์อถือ โทรสาร  และ e - mail 
 กิจวิจยัเพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ 
 156 หมู่ 3 ต าบลแม่สา อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 50180 
 โทรศพัท์. 0-5329-9549, 0-5329-7192 และ087 – 3004801 
 

4. ประวติัการศึกษา 
  ปริญญาโท สม. (การเมืองการปกครอง) มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

 ปริญญาตรี ค.ม. (ประวติัศาสตร์)  วทิยาลยัครูบา้นสมเด็จเจา้พระยา 
 
5. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) สาขาวิชา

เทคโนโลยสีารสนเทศและการจดัการ ผลงานวชิาการไดแ้ก่ 
  การเมือง การปกครอง การบริหารองคก์ร  
  นิเทศศาสตร์ และเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการส่ือสาร  
  การวางแผนและการบริหารโครงการ  
  การจดัการความรู้ทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการจดัการธุรกิจ  
 

6. ประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานวิจยัทั้งภายในและภายนอกประเทศ   
(โดยระบุสถานภาพในการท าการวิจัยว่า เ ป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจ ัย  
หัวหน้าโครงการวิจัย หรือ ผู้ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย) 
6.1 ผู้อ ำนวยกำรแผนงำนวจัิย  - 

  6.2 หัวหน้ำโครงกำรวจัิย  



1.โครงการบูรณาการการจดัการเรียนรู้การส่ือสารชุมชนแบบมีส่วนร่วม
เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน จงัหวดัชียงใหม่ (โครงการงานวจิยัแห่งชาติ 
ปี 2552: งบประมาณจากส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ) 

2. โครงการบูรณาการการจดัการเรียนรู้การส่ือสารชุมชนแบบมีส่วนร่วม
เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน จงัหวดัชียงใหม่ (โครงการงานวจิยัแห่งชาติ 
ปี 2551: งบประมาณจากส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ) 

3.  โครงการวิจยั การพฒันาระบบการตลาดผกัปลอดสารพิษ จงัหวดั
เชียงใหม่ (โครงการงานวจิยัแห่งชาติปี 2551: งบประมาณจากส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ) 

  4. งานวิจยัเร่ือง “การส ารวจความคิดเห็นความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ
การจดัเก็บขยะของเทศบาลต าบลชา้งเผอืก อ.เมือง จ.เชียงใหม่  ปี พ.ศ. 2548 
 (งบสนบัสนุนจาก เทศบาลต าบลชา้งเผอืก) 

 5. งานวจิยัเร่ือง “การเขียนแผนและโครงการ” ใหก้บัต ารวจตะเวนชายแดน  
ค่ายนเรศวร จงัหวดัเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2546 (งบสนบัสนุนจาก มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงใหม่)  

 
6.3  งำนวจัิยทีส่ ำเร็จแล้ว : ช่ือผลงำน ปีทีพ่มิพ์ กำรเผยแพร่ และแหล่งทุน 

ปี พ.ศ. 2546 - 2547 
   1. งานวิจยัเร่ือง “การติดตามการและส่งเสริมการบริหารกองทุน
หมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ”  (งบสนบัสนุนจาก มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงใหม่)  
   2. งานวจิยัเร่ือง “เยาวชนตา้นยาเสพติด” จงัหวดัเชียงใหม่  
 (งบสนบัสนุนจาก สสส.)  
   3. งานวิจยัเร่ือง “การติดตามการและส่งเสริมการบริหารกองทุน
หมู่บา้นและ ชุมชนเมืองแห่งชาติ กรณีศึกษา อ าเภอดอยสะเก็ดและอ าเภอสันก าแพง ปี พ.ศ. 
2544  - 2545” (งบสนบัสนุนจาก มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงใหม่)  

 4. งานวิจยัเร่ือง “การเขียนแผนและโครงการ” ให้กบัต ารวจตะเวน
ชายแดนค่ายนเรศวร จงัหวดัเชียงใหม่ ปี (งบสนบัสนุนจาก มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงใหม่)  
 




