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ผลิตภัณฑ์ นํา้ แกงพร้ อมปรุ งตรารอยไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร
กานต์ วิทยาวงศรุ จิ และกิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
ความไว้วางใจของผู้ใช้ บริการซื้อเครื่องสํ าอางผ่ านระบบอินเตอร์ เน็ต
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
อริ ศรา เกิดขันหมาก และดร.ไกรชิต สุ ตะเมือง
แรงจูงใจในการทํางานทีม่ ีอิทธิพลต่ อการปฏิบัติงานของพนักงาน
ในกลุ่มโลจิสติกส์
สวัสดิ์ศรี จิรประเสริ ฐกุล และดร.ณกมล จันทร์สม
การศึกษาการตัดสิ นใจเลือกซื้ออะไหล่ รถยนต์ ของผู้บริโภค
จากผู้แทนจําหน่ ายในเขตอําเภอศรี ราชา
นัฐฐา ธิติโยธิน และผศ.ดร.รุ จาภา แพ่งเกษร
ความพึงพอใจ ในการให้ บริ การของโรงภาพยนตร์
ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ในกรุ งเทพมหานคร และปริมณฑล
วชิราภรณ์ มงคลนาวิน และดร.ไกรชิต สุ ตะเมือง
ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อเสื้อผ้านําเข้ าจากจีนในห้ างแพลทินัม
พัชร์ ธมน กรปิ ติเศรษฐศิริ และดร.ไกรชิต สุ ตะเมือง
การศึกษาความผูกพันต่ อองค์ การของข้ าราชการทหารกองทัพบก
ปั ทมา สมสนัน่ และ ผศ.ดร.รุ จาภา แพ่งเกษร
ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการสถานีบริการนํา้ มัน
ในเขตกรุ งเทพฯและปริมณฑล
จิลมิกา หงษ์ตระกูล และกิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
ปัจจัยแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกลุ่มบริษัทตัวแทนจําหน่ ายเคมีภัณฑ์
นําเข้ าจากต่ างประเทศ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
พลอยปภัส รัตน์วินนั ท์ และกิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
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ปัจจัยการตลาดเชิ งบูรณาการทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการ
สถาบันเสริมความงามของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ศิริมล วัดศรี และดร. ไกรชิต สุ ตะเมือง
ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อพฤติกรรมการซื้อซํ้าของผู้บริโภคกาแฟสด
ยีห่ ้ อสตาร์ บัคส์ ในเขตกรุ งเทพและปริมณฑล
ลัทธพล วีระยุทธบัญชา และดร.นิเวศน์ ธรรมะ
ปัจจัยแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกรมการขนส่ งทางบก
พงศ์พรรณ คุม้ ทรัพย์ และกิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
ปัจจัยการตลาดเชิ งบูรณาการทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อชุ ดตรวจสุ ขภาพ
โรงพยาบาลเอกชนของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพและปริมณฑล
ธวัลรัตน์ แสงประพาฬ และดร.ไกรชิต สุ ตะเมือง
การศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติทมี่ ีต่อจีนระหว่างนักศึกษา
ทีไ่ ม่ ได้ เรียนและเรี ยนในสถาบันขงจื่อในประเทศไทย
พัชรี มากระจันทร์ และรศ.นฤมิตร สอดศุข
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