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สาขาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ 

วันท่ี 30 มกราคม 2562  

ณ อาคารการเรียนการสอน1 คณะบริหารธุรกิจ 

 
 

กําหนดการเสนอผลงานทางวิชาการหมวด  ศึกษาศาสตร สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร 

สาขา เศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ 

วันท่ี 30 มกราคม 2561 หองประชุม 1101 ช้ัน1 อาคารการเรียนการสอน1 คณะบริหารธุรกิจ 

ประธาน  ผศ.ดร. วรวรรณ ตุมมงคล 

เลขานุการ ดร. พุฒิพัฒน ทวีวชิรพัฒน 

 
 

  เวลา              เรื่อง 

08.30  –  08.55 น. The Effects OF Banking Competition, Monetary Policy and 

ศศ.บธ.3/O3 Fiscal Policy on Interest Rates 

       โดย Thanarak Laosuthi 

 

        08.55  –  09.20 น.      ความเต็มใจจายของผูรับผิดชอบคาใชจายผูสูงอายุเพ่ือสนับสนุน 

    ศศ.บธ.1/O1           โครงการสรางหลักประกันสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ 

                                                             โดย โสมสกาว เพชรานนท 

 

 09.20  –  09.45 น.  การวิเคราะหศักยภาพการแขงขันและแนวทางการพัฒนาเครื่องสําอาง 

ศศ.บธ.2/O2    ของประเทศไทย 

      โดย รสดา เวษฎาพันธุ 

 

  09.45  –  09.55 น.  พักรับประทานอาหารวาง 

 

     09.55  –  10.20 น.  การทดสอบสมติฐานทางเดินแบบสุมของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท 

  ศศ.บธ.6/O16     โดย สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ 

 

     10.20  –  10.45 น.  การทําใหการสูบเปนสิ่งไมปกติ การทํากลับคืนใหการสูบเปนปกติ  

  ศศ.บธ.5/O14   กรณีใชควบคูโดยผูสูบคนไทย 

       โดย อุนกัง แซลิ้ม และนรา แปนประหยัด 

http://econ.eco.ku.ac.th/2014/index.php/component/k2/item/294-%E0%B8%94%E0%B8%A3-%E0%B8%90%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2-%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
http://econ.eco.ku.ac.th/2014/index.php/component/k2/item/294-%E0%B8%94%E0%B8%A3-%E0%B8%90%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2-%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
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สาขาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ 

วันท่ี 30 มกราคม 2562  

ณ อาคารการเรียนการสอน1 คณะบริหารธุรกิจ 

 
 

กําหนดการเสนอผลงานทางวิชาการหมวด  ศึกษาศาสตร สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร 

สาขา เศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ 

วันท่ี 30 มกราคม 2561 หองประชุม 1201 ช้ัน2 อาคารการเรียนการสอน1 คณะบริหารธุรกิจ 

ประธาน  ผศ.ดร. อิทธิพงศ มหาธนเศรษฐ 

เลขานุการ  ผศ.ดร. ธนาภรณ อธิปญญากุล 

 
 

  เวลา              เรื่อง 

08.30  –  08.55 น. ความสัมพันธระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจกับมลภาวะทางอากาศของ 

ศศ.บธ.10/O25 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

       โดย นภสม สินเพ่ิมสุขสกุล 

 

                 08.55  –  09.20 น.        มูลคาความเต็มในท่ีจะจายเพ่ือการลดมลพิษทางอากาศจากการเผาออย 

   ศศ.บธ.8/O24                     กอนการเก็บเก่ียวของครัวเรือนในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี 

                                                              โดย นภสม สินเพ่ิมสุขสกุล 

 

 09.20  –  09.45 น.  ผลกระทบจากสถานการณความไมสงบของภาคใตตอผูประกอบการ 

ศศ.บธ.15/O41   ขนาดเล็กใน 5 จังหวัด        

     โดย ประภาพร ยางประยงค และคณะ 

 

  09.45  –  09.55 น.  พักรับประทานอาหารวาง 

 

                      09.55  –  10.20 น.           ความเต็มใจจายคาขนสงจากการเลือกซ้ือสินคาอุปโภคบริโภคผานชองทาง     

      ศศ.บธ.11/O185                    ออนไลนในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาหางเทสโก โลตัส 

               โดย จิตราภรณ กลั่นวารี และมานะ ลักษมีอรุโณทัย 

 

     10.20  –  10.45 น.  ปจจัยท่ีสงผลตอการซ้ือเครื่องดื่มท่ีมีตราทางเลือกสุขภาพ  

  ศศ.บธ.7/O23   โดย ณัฐธิดา ศรีวิเชียร และศรัณย ศานติศาสน       

http://econ.eco.ku.ac.th/2014/index.php/component/k2/item/294-%E0%B8%94%E0%B8%A3-%E0%B8%90%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2-%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
http://econ.eco.ku.ac.th/2014/index.php/component/k2/item/294-%E0%B8%94%E0%B8%A3-%E0%B8%90%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2-%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
http://econ.eco.ku.ac.th/2014/index.php/component/k2/item/294-%E0%B8%94%E0%B8%A3-%E0%B8%90%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2-%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
http://econ.eco.ku.ac.th/2014/index.php/component/k2/item/296-%E0%B8%94%E0%B8%A3-%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://econ.eco.ku.ac.th/2014/index.php/component/k2/item/296-%E0%B8%94%E0%B8%A3-%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://econ.eco.ku.ac.th/2014/index.php/component/k2/item/296-%E0%B8%94%E0%B8%A3-%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C
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สาขาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ 

วันท่ี 30 มกราคม 2562  

ณ อาคารการเรียนการสอน1 คณะบริหารธุรกิจ 

 
 

กําหนดการเสนอผลงานทางวิชาการหมวด  ศึกษาศาสตร สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร 

สาขา เศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ 

วันท่ี 30 มกราคม 2561 หองประชุม 1202 ช้ัน2 อาคารการเรียนการสอน1 คณะบริหารธุรกิจ 

ประธาน รศ.ดร. ฐิติมา พุฒิทานันท 

เลขานุการ ผศ.ดร. อรรถสุดา เลิศกุลวัฒน 

 
 

  เวลา              เรื่อง 

08.30  –  08.55 น. การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเกิดหนี้นอกระบบของประชาชนในเขต 

ศศ.บธ.23/O55 กรุงเทพมหานคร 

       โดย กนกพร ตนักิจเจริญ และคณะ 

 

          08.55  –  09.20 น.  ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจลาออกของพนักงานในกลุมเจเนอเรชันวาย 

   ศศ.บธ.21/O51  โดย วรรณชิดา ดานธนวานิช และคณะ 

 

 09.20  –  09.45 น.  ปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาทักษะการวางแผนและทํางานใหสําเร็จ 

ศศ.บธ.26/O73  เพ่ือเตรียมความพรอมในการเขาสูตลาดแรงงาน     

    โดย ประภาพร บุญเลิศรพ และคณะ 

 

  09.45  –  09.55 น.  พักรับประทานอาหารวาง 

 

     09.55  –  10.20 น.  ปจจัยท่ีมีผลตอปริมาณเงินออมของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

     ศศ.บธ.14/O38   วิทยาเขตบางเขน 

โดย ศุภณัฐ สงวนศักดิ์ และคณะ 

 

     10.20  –  10.45 น.  ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการรับชมภาพยนตรละเมิดลิขสิทธิ์ทางอินเทอรเน็ต 

     ศศ.บธ.24/O64  ในกรุงเทพมหานคร 

       โดย ธนันท ตัณฑเอกคุณ และคณะ 

http://econ.eco.ku.ac.th/2014/index.php/component/k2/item/294-%E0%B8%94%E0%B8%A3-%E0%B8%90%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2-%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
http://econ.eco.ku.ac.th/2014/index.php/component/k2/item/294-%E0%B8%94%E0%B8%A3-%E0%B8%90%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2-%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
http://econ.eco.ku.ac.th/2014/index.php/component/k2/item/296-%E0%B8%94%E0%B8%A3-%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://econ.eco.ku.ac.th/2014/index.php/component/k2/item/296-%E0%B8%94%E0%B8%A3-%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C
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สาขาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ 

วันท่ี 30 มกราคม 2562  

ณ อาคารการเรียนการสอน1 คณะบริหารธุรกิจ 

 
 

กําหนดการเสนอผลงานทางวิชาการหมวด  ศึกษาศาสตร สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร 

สาขา เศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ 

วันท่ี 30 มกราคม 2561 หองประชุม 1301 ช้ัน3 อาคารการเรียนการสอน1 คณะบริหารธุรกิจ 

ประธาน ผศ.ดร. ศิวพงศ ธีรอําพน 

เลขานุการ ดร. ชยันต พิภพลาภอนันต 

 
 

  เวลา              เรื่อง 

08.30  –  08.55 น. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการมีบุตรของคนเจเนอเรชันวายท่ีมีสถานภาพสมรส 

ศศ.บธ.19/O43 และทํางานอยูในระบบ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

       โดย ภพศม จิวะเริงสวัสดิ์ และคณะ 

 

          08.55  –  09.20 น.  ปจจัยท่ีสงผลตอการขาดแคลนสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการ 

       ศศ.บธ.20/O48  ในสถานท่ีราชการ 

โดย จุฑามาศ มูลนางเดียว และคณะ 

 

 09.20  –  09.45 น.  เกษียณไป(ไม)ไรสตางค 

 ศศ.บธ.18/O42  โดย ณรงคฤทธิ์ จันทรหอม และคณะ 

       

      09.45  –  10.10 น.  ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือน้ําดื่มเกษตรของนิสิต 

   ศศ.บธ.31/O114  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

โดย วาดวิไล ลิ่มกุล และคณะ 

 

  10.10  –  10.20 น.  พักรับประทานอาหารวาง 

 

 

 

http://econ.eco.ku.ac.th/2014/index.php/component/k2/item/294-%E0%B8%94%E0%B8%A3-%E0%B8%90%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2-%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
http://econ.eco.ku.ac.th/2014/index.php/component/k2/item/294-%E0%B8%94%E0%B8%A3-%E0%B8%90%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2-%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
http://econ.eco.ku.ac.th/2014/index.php/component/k2/item/111-dr-chayun-pipoblabanan
http://econ.eco.ku.ac.th/2014/index.php/component/k2/item/111-dr-chayun-pipoblabanan

