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บทบรรณาธิการ 
 

     วารสาร      “ การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ”  เป็น

วารสารฉบับปฐมฤกษ์ประจาํปีการศึกษา 2554   ท่ีหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต จดัทาํข้ึนเพื่อเผยแพร่ความรู้ ถ่ายทอดบทความ

เก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ เม่ือมีขอ้มูลก่อนตดัสินใจเลือกซ้ือ ก็จะ

ไดป้ระโยชน์คุม้ค่า 

 วารสารฉบบัน้ี นาํเสนอบทความมีเน้ือหา 9 เร่ืองคือ   “ การตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” (ภาวิณี 

ตนัติผาติ  และ กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ) “การตดัสินใจซ้ือไอศครีมไขมนัตํ่า

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” (ศิริพร เพชรโพธ์ิศรี  และ กิตติพนัธ์ คง

สวสัด์ิเกียรติ) “ ปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือยางรถยนต์ของผูข้บัข่ีรถยนต์นัง่ส่วน

บุคคลในกรุงเทพมหานคร”   (ธารา ธิยะภูมิ และ กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ) “ 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์สบู่สมุนไพรชนิดกอ้นใน

เขตกรุงเทพมหานคร” (จงรัก ชินเกลา้กาํจร และ กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ) “ 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร”  (อรุณี เอกพาณิชยถ์าวร และ กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ ) 

“พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานเดียวของผูบ้ริโภคในเขตคลองสาน” 

 ( สุนีย ์ลิลิตวรางกรู และ ผศ. ( พิเศษ )ดร. อิทธิกร  ขาํเดช) “ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใช้บริการซัก อบ รีด ของคนทาํงานท่ีพกัในคอนโดมิเนียมใน

กรุงเทพมหานคร” ( กลัยา ตรีสุชน  และผศ. ( พิเศษ )ดร. อิทธิกร  ขาํเดช ) 

“ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการให้ความร่วมมือในการเปล่ียนแปลงภายในบริษทัของ

พนักงาน กรณีศึกษา บริษทั ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั” (มรกต  จงไพศาล



และ กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ) “ความไวว้างใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือไวน์ท่ี

ผลิตในประเทศไทยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล” (วิทฐ

พร อุทยัฉาย และ กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ )  

 จากบทความท่ีนาํมาพิมพเ์ผยแพร่ทุกๆ บทความ  จะเห็นไดว้า่เป็นปัจจยั

เก่ียวพนักบัคุณภาพชีวิตทั้งส้ินในสภาวะท่ีค่าครองชีพสูง เศรษฐกิจตกตํ่า คนเรา

จะตอ้งประหยดั การเลือกซ้ือสินคา้และบริการท่ีฉลาด จึงนบัวา่เป็นส่ิงท่ีจาํเป็น

ซ่ึงจะทาํใหเ้ราสามารถดาํรงชีวติอยูไ่ดอ้ยา่งเป็นสุข                                                                 
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