
กำหนดการและลำดับการนำเสนอผลงานวิชาการค้นคว้าอิสระ (IS – ECON SEMINAR DAY) นักศึกษาชั้นปริญญาโท 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ (English Program) 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติและภาคพิเศษ 
ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. 256๔  

วันสาร์ที่ ๑๑ กันยายน 256๔ เวลา ๑๓.๐0 – 1๖.๐0 น. 
------------------- 

 

กลุ่ม 2  ณ กลุ่มทีม “Group 2: MEcon and MBE Regular&Weekend Program (IS-ECON SEMINAR DAY)” 
กรุณามาลงทะเบียนเวลา ๑๒.๓๐ – ๑๒.๕๐ น. 
 
ลำดับ เวลานำเสนอ (น.) ชื่อ – สกุล (รหัสนักศึกษา) หัวข้อ 

1 ๑๓.๐0 – ๑๓.๐๕ นายณัฐพัชร์  เอ้ือภราดร 
(๖๒๑๐๓๒๒๐๒๕) 

ความสัมพันธ์ระหว่างค่าธรรมเนียมและผลตอบแทนของ
กองทุนรวมในประเทศไทย 

2 ๑๓.๐6 – ๑๓.10 นายอธิราช  วัตตธรรม 
(๖๒๑๐๓๒๒๐๒๗) 

การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติรายได้และจำนวนผู้เยี่ยมเยือน        
ในจังหวัดตรัง 

3 -  นายณัฐพล  พลรัฐธนาสิทธิ์ 
(๖๑๑๐๓๒๑๐๐๒) 

- ไม่นำเสนอ - 

4 13.11 – 13.15 นายอธิป  จันทรมณี 
(๖๑๑๐๓๒๒๐๑๑) 

ปัจจัยที่มีผลต่อการออมเงินของผู้ขับขี่และผู้ให้บริการ
ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น GRAB ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

5 13.16 – 13.20  นางสาวธิติพร  ชื่นตา 
(๖๑๑๐๓๒๒๐๓๑) 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้มีปัญหาของผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม และผลของมาตรการชะลอ
การชำระหนี้ 

6 13.21 – 13.25  นางสาวณิชชารีย์  กันเกต ุ
(๖๑๒๐๓๒๒๐๐๓) 

การศ ึกษาถ ึงความส ัมพ ันธ ์ของการเปล ี ่ยนงานใน            
กลุ ่มเจนเนอเรชั ่นวาย และช่องทางการสมัครงานผ่าน
แอพพลิเคชั่นการสมัครงาน 

7 13.26 – 13.30  นางสาวกณิกนันต์  ณ สุวรรณ 
(๖๑๒๐๓๒๒๐๐๔) 

บทบาทของพุทธศาสนากับความเครียดในผู้สูงอายุ 

8 -  นายรัฐศาสตร์  ศรีโสภา 
(๖๑๒๐๓๒๒๐๑๐) 

- ไม่นำเสนอ - 

9 13.31 – 13.35 นางสาวอลิษา  สอนง่าย 
(๖๑๒๐๓๒๒๐๑๓) 

ความส ัมพ ันธ ์ ระหว ่ างอ ัตราส ่วนทางการเง ินกับ
ความสามารถในการชำระหนี ้ของลูกค้าสินเชื ่อธุรกิจ
ธนาคารออมสิน ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

10 13.36 – 13.40 นายธนกร  กวินสังคม 
(๖๑๒๐๓๑๒๐๑๑) 

ความสัมพันธ์ระหว่างการนำเข้าอาวุธทางทหารกับการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ 



๒ 
 

ลำดับ เวลานำเสนอ (น.) ชื่อ – สกุล (รหัสนักศึกษา) หัวข้อ 
11 13.41 – 13.45 นางสาวพลอยไพลิน  นิยม

พฤกษ์ (๖๒๑๐๓๑๒๐๐๒) 
ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดราคาทุเรียนทอดกรอบโดยการ
วิเคราะห์ราคาแบบฮีดอนนิค 

12 13.46 – 13.50 นางสาวอทิตยา  ฉลาด 
(๖๒๑๐๓๑๒๐๐๓) 

ปัจจัยที ่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู ้บริโภคในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อต้นไม้ฟอกอากาศ 

13 13.51 – 13.55 นายนลธวัช  อาดำอิส 
(๖๒๑๐๓๑๒๐๐๔) 

การตอบสนองของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(SET Index) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ           
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) 

14 13.56 – 14.00 นางสาวกุลจิรา  จีนาภักดิ ์
(๖๒๑๐๓๑๒๐๐๕) 

ประสิทธิภาพของการเรียนรูปแบบออนไลน์ 

15 14.01 – 14.05 นางสาวภัทราภรณ์  โพธิ์สง่า 
(๖๒๑๐๓๑๒๐๐๗) 

ความเต็มใจที่จะจ่ายในการใช้บรรจุภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อม 
สำหรับการซื้อสินค้าออนไลน์ 

16 14.06 – 14.10 นางสาวณัฐกฤดา  เศียรอุ่น 
(๖๒๑๐๓๑๒๐๐๘) 

การประเม ินม ูลค ่าทางเศรษฐก ิจของร ูปปั้ นไอ ้ ไข่                
วัดเจดีย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

17 14.11 – 14.15 นางสาวประไพพร  พุ่มมูล 
(๖๒๑๐๓๑๒๐๐๙) 

ศึกษาสถานะหนี้ครัวเรือนของประเทศไทย ช่วงวิกฤต                
โควิด 19 

18 14.16 – 14.20 นางสาวพิมพ์จุฑา  ทองรัตน์ 
(๖๒๑๐๓๑๒๐๑๐) 

วิเคราะห์การตัดสินใจลงทุนโครงการบ้านเช่าและโรงแรม
ขนาดเล็ก พ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต ในสถานการณ์ Covid-19 

19 14.21 – 14.25 Miss Krichkanok  Srimuang 
(๖๒๑๐๓๑๑๐๐๑) 

Moral Hazard and the Demand for Dental 
Treatment: Evidence from a Nationally 
Representative Survey in Thailand 

20 14.26 – 14.30 Mr.Phaphon  Plumwongrot 
(๖๒๑๐๓๑๑๐๐๒) 

Are Robots Stealing Jobs? Empirical Evidence 
from Firm- Level Data in Selected Developing 
Countries 

14.๓๑ – 16.๐๐ น.  ข้อเสนอแนะในภาพรวม รวมถึงการสอบถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 


