ประวัติผู้เขียนวิจัย
ชือ
วันเดือนปี เกดิ
สถานทีเกดิ

อาจารย์ วราภรณ์ ลิมเปรมวัฒนา
30 มีนาคม 2523
จังหวัดกรุ งเทพ

ประวัติการศึกษา
2549

ิ
ิ ณฑิตย์
ปริ ญญาโท บริ หารธ◌ุ รกจมหาบั
ณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกจบั

ประสบการณ์การทํางาน
2550 - ปัจจุบนั อาจารย์ประจํา ภาควิชาการตลาด คณะบริ หารธุรกจิ มหาวิทยาลัยสยาม
ความรั บผิดชอบ ทําการสอนวิชาในภาควิชาการตลาด วิชา หลักการตลาด
่
ผลงานด้านวิจยั ทีผานมา
1. รู ปแบบการดําเนินชีวติ ของผูช้ ายวัยทํางานในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลงานด้านบทความทางวิชาการและการเสนอผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจ ัย เรื องรู ป แบบการดํา เนิ น ชี วิต ของผูช้ ายวัย ทํา งานในเขตกรุ ง เทพมหานคร
ิ ณฑิ ตย์
นําเสนอที การประชุ มวิชาการ เรื อง การบริ หารและการจัดการ ครั งที 4 มหาวิทยาลัยธุ รกจบั
่ นที 16-17 ตุลาคม 2551 และ การประชุ มวิชาการ TCOBS ’s Research Symposium
ระหวางวั
่ นที 20 พฤศจิกายน 2551 และนําเสนอทีการประชุ ม
ครังที 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ระหวางวั
วิ ช าการระดับ ชาติ เรื อ ง การประชุ ม ผลงานวิ จ ัย ด้า นการจัด การธุ ร กจิ ครั ง ที 2 ณ ศู น ย์ป ระชุ ม
นานาชาติเอ็มเพรส จังหวัด เชียงใหม่ ดําเนิ นการโดยคณะบริ หารธุ รกจิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที
20 มีนาคม 2552
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ชือ
วันเดือนปี เกดิ
สถานทีเกดิ

อาจารย์ จิรวุฒิ หลอมประโคน
16 ธันวาคม 2523
อ.เมือง จังหวัดสุ มทรสาคร

ประวัติการศึกษา
2549

ิ ณฑิตย์
ปริ ญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิตย์จาก มหาวิทยาลัยธุรกจบั

ประสบการณ์การทํางาน
2548-ปัจจุบนั อาจารย์ประจํา ภาควิชาการตลาด คณะบริ หารธุรกจิ มหาวิทยาลัยสยาม
ความรั บผิดชอบ ทําการสอนวิชาในภาควิชาการตลาด เชน่ หลักการตลาด
การตลาดทางตรง การสื อสารการตลาดเชิ งบูรณาการ การจัดการ ผลิตภัณฑ์
และราคาและสัมมนาการตลาด
่
ผลงานด้านวิจยั ทีผานมา
่
1. ปัจจัยทีมีอิทธิพลตอพฤติ
กรรมการตัดสิ นใจสมัครสมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
่ คคลในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้รถยนต์นงั สวนบุ
3. รู ปแบบการดําเนินชีวติ ของผูช้ ายวัยทํางานในเขตกรุ งเทพมหานคร
4. รู ปแบบการดําเนินชีวติ ของผูส้ ู งอายุในเขตกรุ งเทพมหานคร
่
5. ปัจจัยทีมีผลตอพฤติ
กกรรมการสมัครสมาชิกฟิ ตเนสของผูส้ ู งอายุในเขตกรุ งเทพมหานคร
่
่ านค้าปลีกสมัยใหมของ
่
6. ปัจจัยทีมีผลตอความพึ
งพอใจและพฤติกรรมการซื อสิ นค้าผานร้
ผูบ้ ริ โภค : กรณี ศึกษาพืนที กรุ งเทพมหานคร เชียงใหม่ นครราชสี มา ภูเกต็
ผลงานด้านบทความทางวิชาการและการเสนอผลงานทางวิชาการ
1. บทความเรื องพฤติกรรมการดืมเครื องดืมแอลกอฮอล์ของนักแสดงในภาพยนตร์ทีส่ งผลตอ่
ผูบ้ ริ โภค ได้รับการตีพิมพ์ในสยามวิชาการ ก.ค-ต.ค 2550 (บทความวิจยั )
่
2. บทความเรื องปัจจัยทีมีอิทธิพลตอพฤติ
กรรมการตัดสิ นใจสมัครสมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ได้รับ
การตีพิมพ์ในสยามวิชาการ ก.ค-ต.ค 2550 (บทความวิจยั )
3. บทความวิจยั เรื องรู ปแบบการดําเนินชีวิตของผูช้ ายวัยทํางานในเขตกรุ งเทพมหานคร นําเสนอ
ิ ณฑิตย์ ระหวาง
่
ที การประชุมวิชาการ เรื อง การบริ หารและการจัดการ ครั งที 4 มหาวิทยาลัยธุรกจบั
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วันที 16-17 ตุลาคม 2551 และ การประชุมวิชาการ TCOBS ’s Research Symposium ครั งที 1
่ นที 20 พฤศจิกายน 2551 และนําเสนอทีการประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ระหวางวั
ระดับชาติ เรื อง การประชุมผลงานวิจยั ด้านการจัดการธุรกจิ ครั งที 2 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส
จังหวัด เชียงใหม่ ดําเนินการโดยคณะบริ หารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที 20 มีนาคม 2552
4. บทความวิจยั เรื องรู ปแบบการดําเนินชีวิตของผูส้ ู งอายุในเขตกรุ งเทพมหานครนําเสนอทีการ
่ นที
ประชุมวิชาการ TCOBS ’s Research Symposium ครั งที 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ระหวางวั
20 พฤศจิกายน 2551 และนําเสนอทีการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื อง การประชุมผลงานวิจยั ด้านการ
จัดการธุรกจิ ครั งที 2 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส จังหวัด เชียงใหม่ ดําเนินการโดยคณะ
บริ หารธุ รกจิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที 20 มีนาคม 2552
่
5. บทความวิจยั เรื องปั จจัยที มีผลตอพฤติ
กกรรมการสมัครสมาชิ กฟิ ตเนสของผูส้ ู ง อายุในเขต
กรุ งเทพมหานคร นําเสนอที งานประชุ มวิช าการศาสตร์ ด้านการบริ หารและการจัดการทรัพ ยากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที 20 -21 สิ งหาคม 2552
่
่ านค้าปลีก
6. บทความวิจยั เรื องปัจจัยทีมีผลตอความพึ
งพอใจและพฤติกรรมการซื อสิ นค้าผานร้
่ บ้ ริ โภค : กรณี ศึกษาพืนที กรุ งเทพมหานคร เชียงใหม่ นครราชสี มา ภูเกต็ นําเสนอที
สมัยใหมของผู
งานประชุมวิชาการศาสตร์ดา้ นการบริ หารและการจัดการทรัพยากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที
20 -21 สิ งหาคม 2552
่ วิทยานิพนธ์
อาจารย์ทีปรึ กษารวม
่ ยวตลาดนํ า กรณี ศึกษา ตลาดนํ าดอนหวา
1. เรื อง การศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคทีมาทองเที
โดย นางสาว วราภรณ์อ่อนนาเลน นักศึกษาปริ ญญาโท บริ หารธุ รกจิ มหาวิทยาลัยสยาม
2. เรื อง การศึกษาพฤติกรรมการใช้สายการบินต้นทุนตําของผูบ้ ริ โภคชาวไทย โดย นางสาว
ประภาศรี ยกกลิน นักศึกษาปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
่
3. เรื อง เครื องมือสื อสารทางการตลาดของเครื องดืมเพือสุ ขภาพ (Functional Drink) ทีมีผลตอการ
รับรู ้และพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดย นางสาว อมรรัตน์ พันธ์อยู่
นักศึกษาปริ ญญาโท บริ หารธุรกจิ มหาวิทยาลัยสยาม
่
4. เรื อง พฤติกรรมการบริ โภคเครื องดืมเกลือแรของผู
บ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดย นาย
พงศ์ศกั ดิV วงศ์คงเดิม นักศึกษาปริ ญญาโท บริ หารธุรกจิ มหาวิทยาลัยสยาม

