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บทบรรณาธิการ 
 

วารสาร  “ การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ”  ฉบบัท่ี 

2  จดัทาํเพื่อเผยแพร่เป็นความรู้  เน้ือหาเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับฉบับ

ปฐมฤกษ์  คือการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้อุปโภค 

และบริโภคตลอดจนการเลือกใช้บริการของผูบ้ริโภค ซ่ึงจะเป็นประโยชน์กบั

ผูอ่้าน 

วารสารฉบับน้ี นําเสนอบทความมีเน้ือหา คือ “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือ อาหารสําเร็จรูปแช่แข็งจากร้านคา้ปลีก
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อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผา้ออ้มผูใ้หญ่ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร”  

“ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการศูนยอ์อกกาํลงักายของผูบ้ริโภคใน

เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร”  “ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการแยกขยะ

ครัวเรือนของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานคร”  “พฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพของคนวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร”  “การตดัสินใจ

ซ้ื อ โ ท ร ศัพ ท์ มื อ ถื อ  iPhone ข อ ง ผู ้ใ ช้บ ริ ก า ร ร ถ ไ ฟ ฟ้ า บี ที เ อ ส  ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานคร”  “พฤติกรรมดา้นการส่ือสารภายในองคก์รท่ีมีผลต่อความพึง

พอใจของพนักงานซ่ึงส่งผลต่อการพฒันาองค์กร กรณีศึกษา บริษทับิซิเนส 

ออนไลน์ จาํกดั (มหาชน)” 



จากท่ีนาํประเด็นเหล่าน้ีมาทาํเป็นบทความเผยแพร่ทาํให้คาดหวงัใน

เร่ืองของผลการเรียนรู้ท่ีผูอ่้านจะได้รับคือการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการ

วางแผนเลือกซ้ือสินคา้และบริการ ซ่ึงการซ้ือสินคา้และบริการจะไม่ส้ินเปลือง

และไดป้ระโยชน์คุม้ค่า หากมีการวางแผนท่ีดี โดยพื้นฐานในการตดัสินใจเลือก

ซ้ือท่ีดี ควรเร่ิมต้นจากการพิจารณาแหล่งผลิตท่ีมีมาตรฐาน คุณภาพดี ราคา

ถูกตอ้ง การใหบ้ริการท่ีดี และส่ิงสาํคญัประโยชน์ท่ีไดรั้บตอ้งคุม้ค่าสูงสุด 

อย่างไรก็ ดี  วารสาร  “  การเ งิน การลงทุน การตลาด และการ

บริหารธุรกิจ ”  จะนาํเสนอบทความแด่ผูอ่้านต่อไป ดว้ยหวงัให้เกิดประโยชน์

กบัผูอ่้าน 
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