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ผลงานวิจัย :  

ผลงานวิจัยท่ีผ&านมา  

เบญจมาศ เอบุญมา, สุรพงษ' วงษ'ปาน และอนัญญา สร:อยคำ. (2556). กลุ&มอHางอิงที่มีผลต&อทัศนคติการพัก

หอพักและอพารLทเมHนทLของผูHพักอาศัยในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก&น. มหาวิทยาลัยขอนแก=น. 

ขอนแก=น. 

สุรพงษ' วงษ'ปาน. (2560). ส&วนประสมทางการตลาด ความพึงพอใจ และความจงรักภักดีต&อตราสินคHาของผูHพัก

อาศัยหอพักและอะพารLตเมนตLในจังหวัดเชียงราย. มหาวิทยาลัยขอนแก=น. ขอนแก=น. ได:ร ับทุน

สนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

สุรพงษ' วงษ'ปาน, สุทธดา ขัตติยะ. (2561). มิติบุคลิกภาพตราสินค้าร้านค้าปลีกสมัยใหม่ในจังหวัดเชียงราย, 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. เชียงราย. ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย. 
ปวีณา ลี้ตระกูล, สุรพงษ' วงษ'ปาน, วิรุณสิริ ใจมา, ยุทธศิลปs ชูมณี. (2561). การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน

ทางเศรษฐกิจและสังคมจากการส่งเสริมกิจกรรมทางกายโดยการใช้รถจักรยานในเทศบาลนคร

เชียงราย. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. เชียงราย. ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนบัสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). 

ธนาทร คำบุญทา, จิรายุทธ กาบปtญโญ, ภิญโญ พงษ'ประสิทธ์ิ, แก:ว หน=อแสง, เยาวรา สุวรรณเจริญ, สุรพงษ'    

วงษ'ปาน. (2562). การพัฒนาผลิตภัณฑLแยมและตราสินคHาสับปะรดภูแล - นางแล จังหวัดเชียงราย. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. เชียงราย. ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.).   

 

ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพLในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 

สุรพงษ' วงษ'ปาน. ประสบการณ'ตราสินค:าแหล=งท=องเที่ยว ความพึงพอใจ และความตั้งใจเชิงพฤติกรรมต=อการ

ท=องเที่ยวรูปแบบ MICE จังหวัดขอนแก=น. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย, 

12 (2), 1-16. 

สุรพงษ' วงษ'ปาน. ส=วนประสมทางการตลาด ความพึงพอใจ และความจงรักภักดีต=อตราสินค:าของผู:พักอาศัยหอพกั

และอะพาร'ตเมนต'ในจังหวัดเชียงราย. วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตรLบูรพาปริทัศนL, 14 (1),         

44 - 57. 

 



 

 

การนำเสนอผลงานในระดับชาติและนานาชาติ 

สุรพงษ' วงษ'ปาน. ประสบการณLตราสินคHาแหล&งท&องเที่ยวของการท&องเที่ยวรูปแบบ MICE จังหวัดขอนแก&น. 

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห=งชาติ ครั้งที่ 36 วันที่ 29-31 ตุลาคม 2558 ณ 

วิทยาลัยบริหารศาสตร' มหาวิทยาลัยแม=โจ:. 

Surapong Wongpan & Anon Khamwon. Destination Brand Experience, Satisfaction, and 

Behavioral Intention: Evidence from MICE Khon Kaen. International Conference for 

Academic Disciplines, 19-22 October 2015 at American University of Rome, Italy. 

ปวีณา ลี้ตระกูล, ธัญพร ฟุ�งเฟ��อง, เบญจวรรณ เบญจกรณ', สิริกันยา ดาวิไล, สุชาติ ลี้ตระกูล และสุรพงษ' วงษ'ปาน. 

การศึกษาพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑLจากโครงการหลวงเพื่อพัฒนาแผนการตลาดของผลิตภัณฑL

แปรรูปจากดอกเกxกฮวยของโครงการหลวงสะโงxะ จังหวัดเชียงราย. การประชุมวิชาการระดับชาติ 

ครั้งที่ 6 วิทยาการจัดการวิชาการ 2017. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. เชียงราย. 

ธนาทร คำบุญทา, จิรายุทธ กาบปtญโญ และสุรพงษ' วงษ'ปาน. การพัฒนาผลิตภัณฑLแยมและตราสินคHาสับปะรด

ภูแล-นางแลจังหวัดเชียงราย. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 บทบาทของมหาวิทยาลัยในการ

ขับเคลื่อนสังคมแห=งนวัตกรรมและพลังแห=งการเปลี่ยนแปลง. 232 - 241. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร.ี 

ลพบุร.ี 

 

งานวิจัยในปz 2562 - 2563 

1) ตำแหน่งทางการตลาดของร้านค้าปลีกเฉพาะอย่างสมัยใหม่ในแง่การรับรู้ของผู้บริโภคในจังหวัด
เชียงราย, ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, หัวหน้าโครงการวิจัย 

2) การพัฒนานวัตกรรมช่องทางการตลาดและการสื่อสารการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ของผู้สูงอายุใน
พื้นที่เทศบาลนครเชียงราย: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย, ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย, หัวหน้าโครงการวิจัย 

3) แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีสมุนไพรในจังหวัดเชียงราย สำหรับ
นักท่องเที ่ยวภายในประเทศและระหว่างประเทศ, ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักประสานงานโครงการวิจัย

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ, ผู้ร่วมวิจัย 

4) การยกระดับการผลิตและการพัฒนาการตลาดของเกษตรผู้ปลูกข้าวเหนียวเขี้ยวงู จังหวัดเชยีงราย, 
ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), ผู้ร่วมวิจัย 

 



 

การเป~นวิทยากร :  
วิทยากรดHานการบริหารธุรกิจและการตลาด 

1) วิทยากรโครงการการประชุมการตลาดท่องเที ่ยวสีเขียว หลักสูตร Digital Marketing สำหรับ

ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ นาน) ปี 2562 

2) วิทยากรด้านการสื่อสารการตลาดดิจิทัล โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดสินค้า
เกษตรปลอดภัย (สับปะรด ส้มโอ ลิ้นจี่ ลำไย) จังหวัดเชียงราย สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ปี 2562 

3) วิทยากรด้านการสื่อสารการตลาดดิจิทัล โครงการการพัฒนาตราสินค้าและการสื่อสารการตลาดข้าว
เหนียวเข้ียวงู จังหวัดเชียงราย ปี 2562 

4) วิทยากรด:านการตลาดออนไลน' โครงการเสริมทักษะอาชีพสตรีเพื่อการบริหารจัดหารหน้ี สำนักงาน

พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ปี 2562 

5) วิทยากรด:านการจัดการการผลิตในธุรกิจเกษตร โครงการพัฒนาผู:ประกอบการสตาร'พอัพในธุรกิจ

เกษตร ศูนย'บ=มเพาะผู:ประกอบการรุ=นเยาว' มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ป� 2562 

6) วิทยากรด:านสตาร'ทอัพและโมเดลธุรกิจ โครงการ Singha Start D up Camp จัดโดยบริษัท สิงห' 

คอร'เปอเรช่ัน จำกัด ป� 2562 

7) วิทยากรด:านกลยุทธ'การตลาดสำหรับธุรกิจอาหาร โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ' โดยศูนย'บ=ม

เพาะผู:ประกอบการรุ=นเยาว'กลุ=มภาคเหนือตอนบน ป� 2563 

 

วิทยากรดHานการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล 

1) วิทยากรหลักสูตร KEEP Model หอปรัชญารัชกาลที่ 9 สร:างโอกาสแห=งการเรียนรู: สู=วิถีของศาสตร'

พระราชาสัมผัสประสบการณ'วิถีไทแห=งความพอเพียง จัดโดยหอหอปรัชญารัชกาลที่ 9 ดำเนินการให:กับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยวัยที่สาม เทศบาลนครเชียงราย ป� 2562 

2) วิทยากรด:านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร' คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ป� 2562 

3) วิทยากรด:านการพัฒนาบุคลากร โครงการฝ�กอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเชิงสร:างสรรค'

และการทำงานเป�นทีม องค'การบริหารส=วนตำบลปอ อำเภอเวียงแก=น จังหวัดเชียงราย ป� 2562 

4) วิทยากรด:านการถอดบทเรียนและพัฒนาศักยภาพกลุ=ม โครงการเสริมสร:างโอกาสในการดำเนินธุรกจิ

แก=สตรี ศูนย'เรียนรู:การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ป� 2563 

5) วิทยากรด:านการพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพนักศึกษา สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัย   

ราชภัฏเชียงราย ป� 2563 


