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ของผู้ใช้สมาร์ทโฟน (Smart phone) ในเขตกรุงเทพมหานคร (Influence factors on intention to 
buy legally mobile application in Bangkok Thailand)

งานวจิัย อ.ดร.ปิเตอร์  รักธรรม

5 5402037229 นาย ณัฐนันท์ ไกรสิทธกิุล การศึกษาปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อการเลือกซ้ือสินค้าและบริการผ่านอินสตาแกรม (Factors affecting 
Purchase Intention on Instagram)

งานวจิัย อ.ดร.ปิเตอร์  รักธรรม

6 5402037260 นางสาว นภัส ตันติเสรี อิทธพิลของการใช้ เฟซบุก๊ เพือ่การหาเสียงทีม่ีผลต่อการลงคะแนนเสียงของประชาชน
 (Influence of facebook’s campaignthrough people’s intention to vote)

งานวจิัย อ.ดร.ปิเตอร์  รักธรรม

7 5402037286 นางสาว ชลธชิา จิตรจวง ปัจจัยทีเ่ป็นอุปสรรคในการยอมรับและใช้บทเรียนออนไลน์ในองค์กร (Barriers factors of E-learning in
 Organization)
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งานวจิัย รศ.ปัญจราศี  ปุณณชัยยะ

10 5402037401 นาย ปิยะพงษ์ บุญมี ปัจจัยทีม่ีผลต่อการโทรซ้ า (Repeating Call) ในการใช้บริการระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ
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11 5402037419 นาย ปธกิร ศิลมัฐ การน าระบบ ERP ไปใช้งานให้ประสบความส าเร็จกรณีศึกษาองค์กรภาคอุตสาหกรรมผลิตในประเทศไทย 
(Successful implementation of ERP projects : evidence from manufacturing case studies 
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