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 ผูจัดการศูนยวิจัยและใหคําปรึกษาทางธุรกิจแหงมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 อาจารยประจําภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ประสบการณสอน 12 ป)

สอนเน้ือหาวิชาในสายธุรกิจมาแลวทั้งสิ้น 21 รายวิชา

 อาจารยพิเศษ โครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

 คอลัมนิสต เขียนบทความเชิงวิชาการ ในนิตยสาร “MARKETEER”

 คอลัมนิสต นิตยสาร P-World, ศูนยเพิ่มผลผลิตแหงชาติ

 วิทยากรพิเศษหัวขอในดาน การวางแผนกลยุทธการตลาด การบริหารการตลาด  การบริการ การ

บริหารการขาย การขาย การวิจัยการตลาด การสื่อสารการตลาด การตลาดอสังหาริมทรัพย ฯลฯ ให

หนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบัน และ บริษัทเอกชนหลายแหง อาทิ บริษัทปูนซีเมนตไทย จํากัด 

(มหาชน) บรรษัทบริหารสินทรัพยกรุงเทพ ไทยประกันชีวิต เมืองไทยประกันชีวิต ไทยสมุทร

ประกันชีวิต สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและ

การเงินไทย การไฟฟาฝายผลิต การไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาค สํานักงานประกันสังคม 

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และสถาบันการศึกษาตางๆ มากกวา 10 แหง ฯลฯ 

 ที่ปรึกษาดานการวางกลยุทธการตลาดของบริษัทมหาชน 1 บริษัท

ผูชวยศาสตราจารยศรัณยพงศ  เที่ยงธรรม

การศึกษา

ตําแหนงปจจุบัน
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 หัวหนาศูนยวิจัยทางธุรกิจ สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 อนุกรรมการฝายจัดการตัดสินการประกวดโฆษณานานาชาติ “Asia Pacific Advertising Festival 

2004”

 หัวหนาภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 ผูบริหารหลักสูตรผูประกอบการวิสาหกิจขนาดยอม ในโครงการพัฒนา SMEs ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

โดยงบประมาณของรัฐบาล (สสว., กระทรวงอุตสาหกรรม)

 ตําราวิชา “พฤติกรรมผูบริโภค” “การบริหารการตลาด” และ “Consumer Behavior” (English 

Edition for OSP Students)

 อาจารยพิเศษ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

 นักเขียนรับเชิญคอลัมน “Property Issue” หนังสือพิมพผูจัดการรายวัน

 พ็อกเก็ตบุก “23 Strategic Marketing Keywords”,และ “กระแทกใจลูกคา กระชากมารเก็ตแชร”

 บทความและงานวิจัยตางๆ อาทิ บทความ “A study of consumption values amongst young females 

in Bangkok in their first job” (นําเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ ประเทศอิตาลี) 

“An Exploratory Survey of Bangkok Single Women’s Lifestyle and the Lifestyle Segmentation” 

นําเสนอในการประชุมทางวิชาการ The International Business & Economics Research Conference 

(Organized by: The Global Management & Information Technology Research Conference, 

Sponsored by: The Journal of American Academy of Business, Cambridge) ณ The Beverly 

Hilton, Beverly Hills, Los Angeles และบทความวิชาการตีพิมพเผยแพรมากกวา 70 ชิ้น และฯลฯ

 ประสบการณในธุรกิจอสังหาริมทรัพยในระดับบริหารการตลาดรวม 5 ป

(ในบริษัทโนเบิลดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) : โครงการบานเดี่ยว ทาวนเฮาส คอนโดมิเนียม   

บริษัทไทยวา จํากัด (มหาชน) : โครงการคอนโดมิเนียม และ บริษัทรัตนะการเคหะ จํากัด

(มหาชน) : โครงการบานเดี่ยว ทาวนเฮาส ศูนยการคาขนาดใหญ - ในตําแหนงผูบริหารสูงสุดใน

สายงานการตลาด)

 ประสบการณในธุรกิจประกันวินาศภัย กอสราง และ การวิเคราะหอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวาง

ประเทศ (Fundamental & Technical Analysis)  รวม 2 ป

ประสบการณและตัวอยางผลงานดานวิชาการ

ประสบการณธุรกิจ
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(บริษัทมิตซุยมารีนแอนดไฟรอินชัวรันส จํากัด บริษัทโฮยูคอนสตรัคชัน จํากัด และ บริษัท

อินเตอรเฟสคอนซัลแทนท)

 ประสบการณการเปนที่ปรึกษาบริษัทเอกชนและ บริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

บางแหง

 การวิจัยเรื่อง “ศูนยการคาและหางสรรพสินคาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” (นักวิจัย

รวม, สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) ใหแก ศูนยขอมูล

อสังหาริมทรัพยแหงชาติ กระทรวงการคลัง

 การวิจัย “แบบการดําเนินชีวิตสาวโสดในกรุงเทพมหานคร” (ตีพิมพเผยแพร-ออกอากาศ ในสื่อ

แขนงตางๆ จํานวนมาก) และ แบบการดําเนินชีวิตสาวโสดในกรุงเทพมหานครที่มีอายุตั้งแต 

30-49 ป (2549) ออกอากาศทาง True Vision ในรายการ CIO/CEO FORUM

 การวิจัย “การสํารวจความคิดเห็น ความตองการ ทัศนคติและความพึงพอใจของขาราชการ

สํานักงาน ก.พ.    ที่มีตอผลงานและการทํางานของกลุมประชาสัมพันธสํานักงาน ก.พ.” 

 การวิจัย “การรับรูโครงการ Unseen in Thailand”, “โครงการเที่ยววันธรรมดาที่ไมธรรมดา 

และ พฤติกรรมการทองเที่ยวภายในประเทศของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล” และ การรับรูตอโครงการ “๑๒ เดือน ๗ ดาว ๙ ตะวัน มหัศจรรยเมืองไทยตองไป

สัมผัส” ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

 การวิจัย “การประเมินผลสปอตโฆษณาเพื่อใหความรูเกี่ยวกับโรคไขหวัดนกของกระทรวง

สาธารณสุข”

 การวิจัย “Gender Inequality in Thailand” ของสหประชาชาติ [United Nations Development 

Programme (UNDP)] 

 การวิจัยเพื่อประเมิน Consumption and Catchment Area ของ Stores ตางๆ ในประเทศไทยใหกับ

บริษัทคาปลีกขามชาติรายใหญที่สุดของประเทศไทย

 การวิจัยดาน Human Capital (Qualitative Approach: In-depth Interview)ใหกับโรงแรมนารายณ

 การวิจัยภาพลักษณสถาบัน ใหแก สถาบัน KENAN แหง ASIA (UNC-Chapel Hill)

 การวิจัยการรับรูภาพลักษณองคกรใหแก สภาอุตสาหกรรม

 Opinion Poll จัดอันดับขาววิทยาศาสตรในรอบป ใหกับกระทรวงวิทยาศาสตร

 วิจัยทดสอบความคิด (Concept Test) ดานการสื่อสารการตลาดใหแก BBDO Bangkok

 การสํารวจ Market Share ใหแกบริษัทสื่อวัฏสาร

 การวิจัยพฤติกรรมผูบริโภค ใหแก Ocean Glass Public Co.,Ltd.

ตัวอยางผลงานงานวิจัย ที่ปรึกษาวิจัยและที่ปรึกษาธุรกิจ
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 การวิจัยใหแกนิตยสาร Marketeer เพื่อตีพิมพเผยแพร เรื่อง Single (Never-married) Women, Dads’ 

Shopping, Digital Lifestyle, Social Class in Bangkok, ภาพลักษณธนาคารไทยพาณิชย

 การทํา Mystery Shopper, Customer Focus Group Interview, Brand Equity (รวม 3 โครงการ) 

ใหแกบริษัท มั่นคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) 

 การฝกอบรมเชิงการวางกลยุทธธุรกิจและกลยุทธการตลาด:  Teleinfo Media Public Co.,Ltd. 

 งานที่ปรึกษา นักวิจัยรวมในงานวิจัยทางการตลาดใหองคกรอื่นๆ อีกมากกวา 30 โครงการ
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