
กำหนดการและลำดับการนำเสนอผลงานวิชาการค้นคว้าอิสระ (IS – ECON SEMINAR DAY) นักศึกษาชั้นปริญญาโท 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ 

ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. 256๔  
วันเสาร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

------------------- 
 

กลุ่ม ๑  ณ กลุ่มทีม “Group 1: MBE Weekend Program (IS-ECON SEMINAR DAY)” 
กรุณามาลงทะเบียนเวลา 08.๓๐ – 08.๕๐ น . 

 
ลำดับ เวลานำเสนอ (น.) ชื่อ – สกุล (รหัสนักศึกษา) หัวข้อ 

1 ๐๙.๐0 – ๐๙.๐๕ นายเกรียงไกร  ตั้งจินตนาการ 
(๖๒๑๐๓๒๒๐๐๑) 

การพยากรณ์ราคาวัตถุดิบสำหรับการผลิตเม็ดพลาสติก 
Polyethylene Terephthalate (PET) โดยวิธีโครงข่าย
ประสาทเทียม 

2 ๐๙.๐6 – ๐๙.๑๐ นางสาวณภัสนันท์  สุขสวัสดิ์ 
(๖๒๑๐๓๒๒๐๐๒) 

ปัจจัยการกำหนดราคาศัลยกรรมหน้าอกเพ่ือความงาม 

3 ๐๙.๑1 – ๐๙.๑๕ นางสาวอรณัฐ  พงศ์ธนไพศาล 
(๖๒๑๐๓๒๒๐๐๔) 

โครงสร้างตลาดและขีดความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรม การส่งออกแป้งมันสำปะหลังแปรรูปของ
ไทยสู่ประเทศญี่ปุ่นภายหลังการเกิดปัญหาโควิด 19 

4 ๐๙.๑6 – ๐๙.๒๐ นางสาวสุวภัทร  เคยเหล่า 
(๖๒๑๐๓๒๒๐๐๕) 

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการเงินโครงการ
อาคารเช่าสำหร ับผ ู ้ส ูงอายุ อาเภอบางพลี จ ังหวัด
สมุทรปราการ 

5 ๐๙.๒1 – ๐๙.๒๕ นางสาวดวงกมล  เอ่ียมละออ 
(๖๒๑๐๓๒๒๐๐๖) 

ปัจจ ัยที ่ส ่งผลต่อมูลค่าการลงทุนโดยตรงของไทย            
ในประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม 

6 ๐๙.๒6 – ๐๙.๓๐ นางสาวชาลินี  ศิริขันธ์ 
(๖๒๑๐๓๒๒๐๐๗) 

ป ัจจ ัยท ี ่ม ีผลต ่อผลตอบแทนหล ักทร ัพย ์ในตลาด
หล ักทร ัพย ์แห ่งประเทศไทยในช ่วงก ่อนและหลัง
เหตุการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

7 ๐๙.๓1 – ๐๙.๓๕ นางสาวสรัญญา  ศรคุปต ์
(๖๒๑๐๓๒๒๐๐๘) 

ปัจจัยที ่มีอิทธิพลต่อความต้องการมีบุตรของสตรีใน
ประเทศไทย 

8 ๐๙.๓6 – ๐๙.๔๐ นายเอกศักดิ์  วาณิชวิจิตกุล 
(๖๒๑๐๓๒๒๐๐๙) 

การวิเคราะห์ปัจจัยกำหนดราคาอสังหาริมทรัพย์ประเภท
แนวราบมือหนึ่งและมือสอง ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล โดยวิธี Hedonic Price  

9 -  ๖๒๑๐๓๒๒๐๑๐ - ไม่นำเสนอ - 
10 ๐๙.๔1 – ๐๙.๔๕ นายเมธากร  แจ้งศิลป์ 

(๖๒๑๐๓๒๒๐๑๑) 
ปัจจัยที ่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื ้อผลไม้สดและ
ผลไม้แห้งผ่านช่องออนไลน์ Thailandpostmart.com 



๒ 
 

ลำดับ เวลานำเสนอ (น.) ชื่อ – สกุล (รหัสนักศึกษา) หัวข้อ 
11 ๐๙.๔6 – ๐๙.๕๐  นางสาวศิวาพร  พวงทอง 

(๖๒๑๐๓๒๒๐๑๒) 
ค่าจ้างแรงงานของประเภทธุรกิจและปัจจัยทางเศรษฐกิจ
ที่มีผลต่อหนี้ที ่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของธนาคาร
พาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

12 ๐๙.๕1 – ๐๙.๕๕ นางสาวศศิลักษณ์  หาญมุ่ง
ธรรม (๖๒๑๐๓๒๒๐๑๓) 

แนวโน้มการทำธุรกิจร้านกาแฟหลังการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

13 ๐๙.๕6 – ๑๐.๐๐  นางสาวสุมลฑาทิพย์  คนสนิท 
(๖๒๑๐๓๒๒๐๑๔) 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อหนี้ครัวเรือนไทย 

14 ๑๐.๐1 – ๑๐.๐๕ นายทินกร  ศรีสุพพัตพงษ ์
(๖๒๑๐๓๒๒๐๑๕) 

การศึกษาความคุ ้มค่าการลงทุนร้านกาแฟ “ชาชื่น 
Café” ย่านประชาชื่น จังหวัดนนทบุรี 

15 ๑๐.๐6 - ๑๐.๑๐ นางสาววรวรรณ  อิทธิธาดากุล 
(๖๒๑๐๓๒๒๐๑๖) 

พฤติกรรมของผู้ใช้บัตรกดเงินสดที่ทำให้เกิดหนี้เสีย 

16 ๑๐.๑1 – ๑๐.๑๕ นางสาวณีรนุช  นามคันที 
(๖๒๑๐๓๒๒๐๑๘) 

ผลกระทบของตลาดทุนต่อการถือเงินในรูปแบบ CASA 

17 ๑๐.๑6 – ๑๐.๒๐ นายภูวภัท  ศิรเมธาภัค 
(๖๒๑๐๓๒๒๐๑๙) 

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาสมาร์ทโฟนใช้แล้วใน
ประเทศไทย 

18 ๑๐.21 – ๑๐.๒5 นายโฮซันนา  วงศ์พระพรเลิศ 
(๖๒๑๐๓๒๒๐๒๐) 

การได้รับรางวัลด้านสิ ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัท           
ภิบาล (ESG) กับผลการดำเนินงานด้านการเง ินของ
บริษัทจดทะเบียนฯ 

19 10.26 – 10.30  นายธีรุตม์  เลิศเมธากุล 
(๖๒๑๐๓๒๒๐๒๓) 

การวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยวิธีวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
เพ่ือการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานไฟฟ้า 

20 10.31 – 10.35  นางสาวมัณฑนา  ศรีสวัสดิ์ 
(๖๒๑๐๓๒๒๐๒๖) 

คุณลักษณะที่ส่งผลต่อการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ที่นอน 
วิเคราะห์โดยวิธี Hedonic Pricing Model 

10.๓6 – 12.๐๐ น.  ข้อเสนอแนะในภาพรวม รวมถึงการสอบถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 


