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การศึกษา  

คุณวุฒิ สาขา ปีท่ีจบ สถาบันการศึกษา 
ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ 2551 Colorado State University (USA) 
เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 2545 Northeastern University (USA) 

เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต 
พัฒนาการ
เศรษฐกิจ 

2542 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 

เศรษฐศาสตร์บัณฑิต เศรษฐศาสตร์ 2538 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
การจดทะเบียนวิชาชีพ -  
 
ประวัติส่วนบุคคล เกิดวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2517 
 สัญชาติไทย 
 

สมาชิกภาพ - 
 
การสัมมนาฝึกอบรม - 

 
ประสบการณ์โดยสรุป ประสบการณ์ 10 ปีในส่วนของงานสอน และงานวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง การจัดท าแบบจ าลองทางด้านเศรษฐศาสตร์ อาทิ แบบจ าลองเศรษฐศาสตร์มห
ภาค การใช้ตารางปัจจัยการผลิต – ผลผลิตเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ การใช้
แบบจ าลองทางด้านอนุกรมเวลาในการพยากรณ์แนวโน้มของตัวแปรทางด้านเศรษฐกิจ 
การใช้แบบจ าลอง DEA เพื่อวัดประสิทธิภาพของหน่วยผลิต ฯลฯ  

 

ประวัติการท างาน 
พ.ศ.2560 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ รองหัวหน้า

ภาควิชาสหกรณ์ฝ่ายวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ และประธานหลกัสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)    

พ.ศ.2550 – 2559 อาจารย์ประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ และ ประธานฝ่ายสื่อสารองค์กรคณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

พ.ศ. 2552 – 2557    ผู้อ านวยการสถาบันยุทธศาสตร์การค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
พ.ศ. 2538 – 2539 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ฝ่ายธุรการ บ.ปูนซีเมนตไ์ทย จ ากัด (มหาชน)  
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ผลงาน 
พ.ศ.2560 นักวิจัย โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการความเสี่ยงของอุตสาหกรรมปาล์ม

น  ามัน (ต่อเนื่องปีที่ 2) ของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร รับผิดชอบในการ
ประมวลผลข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน  ามันที่ได้จากการลงพื นที่ส ารวจ ในส่วนที่
เก่ียวกับประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน  ามันด้วยแบบจ าลอง DEA  

  

นักวิจัย โครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของชุดโครงการวิจัยด้านสหกรณ์ของ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย รับผิดชอบในการประเมินโครงการวิจัยด้านสหกรณ์ 
โดยการประเมินผลของแต่ละโครงการใน 5 มิติ ได้แก่ ความสอดคล้อง (Relevancy) 
ประสิทธิผล (Effectiveness) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ผลลัพธ์ และผลกระทบ 
(Outcome and Impact) และความยั่งยืน (Sustainability) เพื่อน าวัดความส าเร็จของ
โครงการ และ เสนอแนะแนวทางในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของ สกว. ในชุด
โครงการวิจัยด้านสหกรณ์ 
 

นักวิจัย  โครงการการศึกษาความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในพื นที่การเกษตรที่ห่างไกลของ
จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อน าไปสู่การตั งโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกที่เหมาะสมกับสถานะของพื นที่
ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย รับผิดชอบในการประเมินความคุ้มค่าของ
แบบจ าลองระบบน  าหยดพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับการเพาะปลูกมันส าปะหลัง 
ประมวลผลโดยใช้ข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับการยอมรับของชุมชน และความสามารถ
ของชุมชนในการดูแล และจัดการเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกในพื นที่เป้าหมาย ทั งนี เพื่อ
น าเสนอรูปแบบไฟฟ้าพลังงานทางเลือกที่มีศักยภาพเหมาะสมกับพื นที่การเกษตรที่ห่างไกลใน
จังหวัดกาฬสินธุ์  
 

พ.ศ.2558  หัวหน้าโครงการ โครงการการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย
และอินโดนีเซียเพื่อน าเสนอยุทธศาสตร์การลงทุนที่เหมาะสมในประเทศอินโดนีเซีย ของ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ส าหรับผู้ประกอบการไทย รับผิดชอบรวบรวม 
วิเคราะห์และเปรียบเทียบศักยภาพของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย และอินโดนีเซีย การใช้
แบบจ าลอง DEA ในการวัดประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมสิ่งทอ และการน าเสนอ
ยุทธศาสตร์เชิงรุกส าหรับการลงทุนของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยในอินโดนีเซีย 

    

 นักวิจัย โครงการพัฒนาระบบการจัดการโลจิสติกส์และโซ่ อุปทานธุรกิจสินค้า
อุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจชายแดน ของ กรมอุตสาหกรรมพื นฐานและการเหมืองแร่ 
รับผิดชอบในการรวบรวมและวิเคราะห์ศักยภาพสินค้าในเขตเศรษฐกิจชายแดนเป้าหมาย
จังหวัด อุบลราชธานี ตราด และ สงขลา รวมถึงการจัดท าบทวิเคราะห์ถึงผลกระทบของ
การปรับปรุงแบบจ าลองทางด้านโลจิสติกส์ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดที่
ท าการศึกษาในเชิงมหภาคโดยใช้การค านวณจากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (I-O 
Table Analysis) 
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พ.ศ.2557 นักวิจัย โครงการพัฒนาระบบการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจชายแดน 

ของ กรมอุตสาหกรรมพื นฐานและการเหมืองแร่ ของกรมอุตสาหกรรมพื นฐานและการ
เหมืองแร่ รับผิดชอบ การรวบรวมและวิเคราะห์ศักยภาพสินค้าในเขตเศรษฐกิจชายแดน
เป้าหมายจังหวัด หนองคาย ตาก และ สระแก้ว รวมถึงการจัดท าบทวิเคราะห์ถึง
ผลกระทบของการปรับปรุงแบบจ าลองทางด้านโลจิสติกส์ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจของ
จังหวัดที่ท าการศึกษาในเชิงมหภาคโดยใช้การค านวณจากตารางปัจจัยการผลิตและ
ผลผลิต (I-O Table Analysis) 

  
นักวิจัย โครงการศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพของระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
การค้าชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และน าเสนอแบบจ าลอง
ทางธุรกิจเพื่อส่งเสริมการด าเนินการของเอกชนบริเวณจุดผ่านแดนและเขตอุตสาหกรรม
ส่งออก ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย รับผิดชอบ รวบรวม/เก็บข้อมูลและ
วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทางเศรษฐกิจและธุรกิจ และจัดท าบทวิเคราะห์รูปแบบและ
สถานการณ์แนวโน้มการค้า สถิติการค้าชายแดน สิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้า 
ประเภทอุตสาหกรรมบริเวณชายแดน ตลอดจนกฎระเบียบท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง กับการใช้
พื นที่บริเวณชายแดน ให้เป็นปัจจุบันเพื่อประโยชน์ของภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้มี
ส่วนได้เสีย ได้น าไปใช้ประโยชน์ในการก าหนดกลยุทธ์หรือด าเนินการทางธุรกิจ และจัดท า
บทวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ นเมื่อมีการปรับปรุงโครงสร้างพื นฐานและรูปแบบการ
ด าเนินธุรกิจ (Business Model) ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานการค้าชายแดน โดยใช้
การวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (I-O Table Analysis) 
 

นักวิจัย โครงการปฏิรูปโครงสร้างภาษีสรรพสามิต  เสนอ คณะอนุกรรมการภาษี
สรรพสามิต สภาหอการค้าไทย รับผิดชอบในส่วนของการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ 
ถึงเหตุผล ที่มา และความจ าเป็นในการเก็บภาษีสรรพสามิตในสินค้า 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ 
สุรา ยาสูบ รถยนต์ เครื่องปรับอากาศ และ บริการโทรคมนาคม  

 

นักวิจัยโครงการศึกษาผลกระทบ และก าหนดแนวทางการก ากับการครองสิทธิข้ามสื่อ 
เสนอ ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) รับผิดชอบในส่วนของการวิเคราะห์สภาพการครอบง า
ตลาดในกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมทั ง การน าเสนอเหตุผลทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ส าหรับนโยบายการก ากับการครองสิทธิข้ามสื่อ 
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นักวิจัย โครงการพัฒนาและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในกิจการ
โทรทัศน์ เสนอ ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) รับผิดชอบในส่วนของการิวเคราะห์สภาพตลาด และการ
แข่งขันในกิจการโทรทัศน์ รวมทั งการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกิจการโทรทัศน์ไทยโดย
เปรียบเทียบกับกิจการโทรทัศน์ของประเทศอ่ืนๆ ในกลุ่มสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

 

พ.ศ.2556 นักวิจัย โครงการการศึกษาผลกระทบของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการ
เปิดเสรีทางการค้ากับจีนเพื่อจัดท ามาตรการการด าเนินธุรกิจและมาตรฐานสินค้าน าเข้า  
ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย รับผิดชอบ รวบรวม/เก็บข้อมูลและวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบ ข้อมูลทางเศรษฐกิจ ธุรกิจการค้า และผลกระทบที่เกิดขึ นหลังจากการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการเปิดเสรีทางการค้ากับจีนต่อธุรกิจหรือผู้ประกอบการ
ไทย โดยนักลงทุนเข้ามาจัดตั งอาทิ ศูนย์กระจายสินค้าในประเทศไทย โดยน าเสนอข้อมูล
ผลกระทบครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบมาก 5 อันดับแรก ตั งแต่ต้นน  าถึง
ปลายน  า น าเสนอข้อมูลในรูปแบบเชิงตัวเลขและเชิงประจักษ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ดัชนีชี 
วัดความสามารถในการแข่งขัน มิติของการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการลงทุน 
วิเคราะห์เปรียบเทียบส่วนแบ่งการตลาดของอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ เป็นต้น เปรียบเทียบ
ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าและผลกระทบที่เกิดขึ นต่อธุรกิจหรือผู้ประกอบการไทย โดย
น าเสนอข้อมูลผลกระทบต่อกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

 
นักวิจัย โครงการพยากรณ์อุปสงค์ที่เกิดขึ นจากโครงการพัฒนาท่าเรือน  าลึกและเขต

เศรษฐกิจพิเศษทวาย ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย รับผิดชอบศึกษารวบรวม

ข้อมูลทุติยภูมิ จากต ารา รายงานการศึกษา ผลงานวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ ที่มี

การจัดท าขึ นในอดีต อินเทอร์เน็ต และจากหน่วยงานและสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั ง

ภาครัฐและเอกชน และด าเนินการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ PEST Analysis และ SWOT 

Analysis ศึกษารวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม 

(Questionnaire) ส าหรับรวบรวมความคิดเห็นสภาพปัญหาและความต้องการของผู้ที่

เกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียกับการเกิดขึ นของโครงการพัฒนาท่าเรือน  าลึกและเขต

เศรษฐกิจพิเศษทวายโดยลักษณะแบบสอบถามมีทั งชนิดปลายเปิดและปลายปิด แบบ

สัมภาษณ์ ส าหรับเก็บข้อมูลโดยการสนทนา และสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่เกี่ยวข้องระดับสูง 

ข้อมูลเชิงนโยบาย โดยใช้เทคนิคในการเก็บข้อมูลแบบ Focus Group เป็นต้น เพื่อ

สัมภาษณ์บุคคลส าคัญ (Key Informant) ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง เช่น หอการค้าไทย, 

สภาอุตสาหกรรม สมาคมธุรกิจต่างๆ เป็นต้น โดยลักษณะของแบบสัมภาษณ์เป็นชนิดมี
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โครงสร้างแน่นอน เพื่อทราบถึงการเคลื่อนย้ายของสินค้าในภูมิภาค อุตสาหกรรมที่คาดว่า

จะไปลงทุน ปัจจัยส าคัญต่างๆ ที่ส่งผลต่อการใช้ท่าเรือน  าลึก และการลงทุนในเขต

เศรษฐกิจพิเศษ รวมทั งปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณอุปสงค์ต่างๆ เพื่อในการใช้ในการก าหนด 

Scenarios ส ารวจโครงสร้างพื นฐานโครงข่ายและเครือข่ายโซ่อุปทานที่ เกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศไทย และการไหลของสินค้าของท่าเรือในภูมิภาค 

เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการประเมินศักยภาพและหาปริมาณอุปสงค์ที่จะเกิดขึ น พร้อมทั ง

ทวนสอบ Scenarios ที่คาดว่าจะเกิดขึ นกับผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง ประมาณปริมาณอุป

สงค์และท าการพยากรณ์ใน Scenarios โดยวิเคราะห์หาเทคนิคการพยากรณ์ในรูป

แบบจ าลองที่เหมาะสมโดยน าเสนอข้อมูลในรูปแบบเชิงตัวเลขและเชิงประจักษ์ในรูปแบบ

ต่างๆ รวมถึงน าเสนอแนวทางในการพัฒนาและเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ

และภาคเอกชนของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในระดับมหภาคและเชิงพื นที่ของประเทศ

ภายใต้บริบทของการเกิดขึ นของโครงการพัฒนาท่าเรือน  าลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย 

 
พ.ศ.2555 นักวิจัย โครงการศึกษาและประเมินศักยภาพด้านโลจิสติกส์และการลงทุนเพื่อจัดท า

ยุทธศาสตร์เชิงรุกส าหรับเครือข่ายภาคเอกชนไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และการเปิดเสรีทางการค้ากับจีน ของ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย รับผิดชอบ 
รวบรวม/เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์การค้าการลงทุนที่เหมาะสมกับ
ผู้ประกอบการตลอดจนกลยุทธ์การแข่งขันพร้อมน าเสนอข้อมูลในรูปแบบเชิงตัวเลขและ
เชิงประจักษ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ดัชนีชี วัดความสามารถในการแข่งขัน มิติของการ
วิเคราะห์ความเหมาะสมของการลงทุน ดัชนีชี วัดล าดับความน่าลงทุนของแต่ละประเทศ 
มิติการวิเคราะห์เปรียบเทียบอุตสาหกรรมหรือธุรกิจโลจิสติกส์ที่น่าลงทุนในแต่ละประเทศ 
เป็นต้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ของไทย ภายใต้การเปิดเสรี
ภาคบริการโลจิสติกส์ ตามกรอบของ AEC  

 
พ.ศ.2554 นักวิจัย  โครงการวิจัยชุมชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล  าทางสังคมใน

กรุงเทพมหานคร” ของ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าร่วมวางแผนกับชุมชน
เป้าหมายจ านวน 3 ชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบซึ่งได้แก่ ชุมชนซอยแสนสุข ชุมชน
แฟลตดินแดง และชุมชนซอยเพชรบุรี 40 เพื่อตรวจสอบถึงปัญหา และความต้องการของ
ชุมชนด้วยกิจกรรม และการท า Bamboo Ladder จากนั นน าข้อมูลที่ได้มาสร้างเป็น
โครงการของชุมชน ดังนี  

 (1) ชุมชนซอยแสนสุข: โครงการพัฒนา และติดตั งระบบเสียงตามสาย 
 (2) ชุมชนเพชรบุรี 40: โครงการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน 
 (3) ชุมชนแฟลตดินแดง: โครงการพัฒนาลานกีฬา และอุปกรณ์กีฬา 
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พ.ศ.2553   นักวิจัย โครงการพัฒนาโครงข่ายด้าน Logistics เชื่อมโยงระหว่างกลุ่มจังหวัดประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2553 (กิจกรรมการศึกษาความเหมาะสม และออกแบบในการจัดตั ง
สถานีขนถ่ายสินค้า) ของส านักงานจังหวัดสระแก้ว ศึกษาวิเคราะห์โครงข่ายการเชื่อมโยง
การขนส่งสินค้าตลอดแนว North-South & East-West Corridor ในกลุ่ม GMS โดยมี
จังหวัดสระแก้วเป็นศูนย์กลางของการขนส่งกระจายสินค้า  ศึกษาศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มจังหวัดและกลุ่มประเทศ GMS วิเคราะห์ศักยภาพในการ
ต่อยอดเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดสระแก้วไปเป็น Regional Trading Hub และ 
วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ของจังหวัดสระแก้ว ภายใต้ข้อตกลง AEC   

 
 พ.ศ.2553 นักวิจัย โครงการจัดท าดัชนีต้นทุนโลจิสติกส์ เสนอส านักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรม

พื นฐานและการเหมืองแร่กระทรวงอุตสาหกรรม โดยรับผิดชอบในส่วนของการออกแบบ
ส ารวจภาคสนาม การสุ่มตัวอย่าง และการค านวณดัชนี 

 
พ.ศ.2552 นักวิจัย โครงการกิจกรรมการจัดท าแผนที่ทางการตลาดส าหรับ SMEs สู่ตลาดอาเซียน 

(ASEAN Niche Market Mapping) ภายใต้โครงการ SMEs Capacity Building: Win 
for ASEAN Market เสนอส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม โดยมุ่ง
ไปที่การศึกษาพื นที่ที่มีศักยภาพส าหรับสินค้าไทยในสหภาพพม่า ท าการสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการไทยที่ได้ลงทุนในสหภาพพม่า พร้อมทั งน าข้อมูลดังกล่าวมาจัดท าช่องทาง
การตลาดส าหรับสินค้าส่งออกที่ส าคัญของไทย อาทิ สินค้าอุปโภคบริโภค อุปกรณ์และ
เครื่องมือทางการเกษตร ฯลฯ   

 
 นักวิจัย โครงการการจัดท าคู่มือการประกอบธุรกิจโลจิสติกซ์ในประเทศมาเลเซีย เสนอ

ส านักโลจิสติกซ์การค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยรวบรวมข้อมูลเบื องต้น และเชิงลึกทั งจาก
ข้อมูลทุติยภูมิ และการลงพื นที่สอบถาม เกี่ยวกับ สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปทางด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง สังคมของมาเลเซีย รวมไปถึง กฎระเบียบของการขนส่งผ่านแดนไทย 
และมาเลเซีย ผ่านทางถนน ทางราง และทางน  า 

 
วิทยากร บรรยายเรื่อง “เทคนิคขั นสูงในการติดตามและประเมินผล” จัดโดย ศูนย์
ประเมินผล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
วิทยากรประจ ากลุ่ม “อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว” ในการประชุมระดมสมอง Thailand-
EU SME FTA จัดโดยสถาบันคีนันแห่งเอเชีย 
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