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ความไว้วางใจของผู้ใช้บริการซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
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 อริศรา เกิดขนัหมาก    และดร.ไกรชิต สุตะเมือง  
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 สวสัด์ิศรี  จิรประเสริฐกุล   และดร.ณกมล  จนัทร์สม 
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 นฐัฐา ธิติโยธิน     และผศ.ดร.รุจาภา แพง่เกษร 

ความพงึพอใจ  ในการให้บริการของโรงภาพยนตร์ 
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ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลอืกซ้ือเส้ือผ้านําเข้าจากจีนในห้างแพลทนัิม     754 

 พชัร์ธมน กรปิติเศรษฐศิริ   และดร.ไกรชิต  สุตะเมือง   

การศึกษาความผูกพนัต่อองค์การของข้าราชการทหารกองทพับก                          775  

 ปัทมา สมสนัน่  และ ผศ.ดร.รุจาภา แพง่เกษร 

ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บริการสถานีบริการนํา้มัน 

ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล                                                                                796 

 จิลมิกา หงษต์ระกลู   และกิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ        

ปัจจัยแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกลุ่มบริษัทตัวแทนจําหน่ายเคมีภัณฑ์ 
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 พลอยปภสั รัตน์วินนัท ์  และกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ  

 



ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บริการ 
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 ศิริมล  วดัศรี  และดร. ไกรชิต  สุตะเมือง 

 ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือซ้ําของผู้บริโภคกาแฟสด 
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4 ลทัธพล วรีะยทุธบญัชา  และ4ดร.นิเวศน์ ธรรมะ 
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 ธวลัรัตน์  แสงประพาฬ    4และ4ดร.ไกรชิต สุตะเมือง 

การศึกษาเปรียบเทยีบทัศนคติทีม่ีต่อจีนระหว่างนักศึกษา 

ทีไ่ม่ได้เรียนและเรียนในสถาบันขงจ่ือในประเทศไทย                                             908 

              พชัรี มากระจนัทร์    4และ4รศ.นฤมิตร  สอดศุข   
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