
 
 
 

ตารางสอบวิชา BA715  Independent Study  
ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2561 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรภาษาไทย 
ในวันอาทิตยท์ี่ 15 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30 น.  

ณ ห้อง 314 ชั้น 1 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้้าไท 
 อาจารย์ที่ปรึกษา  ผศ.ดร.คมสัน ตันสกุล  ผู้เชี่ยวชาญ ดร.ชุติมาวดี ทองจีน  
 การตลาด   หลักสตูรภาษาไทย ภาควันเสาร์ (ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2561) 

 
Student 
Code 

No. Name เวลาสอบ ชื่อเรื่อง 

7610200383 1 น.ส.เบญจมาศ ทัพชา 9.30 – 10.00 น. 
อิทธิพลของการรับรู้ด้านคุณภาพ ภาพลกัษณ์ตราสินค้าและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีผลต่อความตั้งใจซ้ือซ้้าของ
ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีวาโก้ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

7610200987 2 น.ส.ภรัณยา เปรมสวัสดิ ์ 10.00 - 10.30 น. 
ความไว้วางใจ การรับรู้ด้านราคาและประสิทธิภาพของเว็บไซต์ที่ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือสินค้าผ่านทางออนไลน์จาก
ห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อเสียงโดยผู้ซ้ือในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

7610201373 3 น.ส.ธารธิดา จันทร์วีนุกูล 10.30 – 11.00 น. พื้นที่ให้บริการ การับรู้ด้านความสะดวก และการรับรู้ด้านประโยชน์ที่ส่งผลต่อการเข้าชมงานแสดงสินค้า 

7610202587 4 นาย รพีพงศ์ ไกรยศธนานนท์ 11.00 – 11.30 น. 
อิทธิพลของการรับรู้ด้านราคาและการรับรู้ด้านคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในร้านกาแฟ
แบรนด์ต่างประเทศในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
ตารางสอบวิชา BA715  Independent Study  

ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2561 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรภาษาไทย 

ในวันอาทิตยท์ี่ 15 ธันวาคม 2562 เวลา 11.30 น.  
ณ ห้อง 314 ชั้น 1 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้้าไท 

 อาจารย์ที่ปรึกษา  ดร.ชุติมาวดี ทองจีน  ผู้เชี่ยวชาญ ผศ.ดร.คมสัน ตันสกุล 
 การตลาด   หลักสตูรภาษาไทย ภาควันเสาร์ (ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561) 

 
Student Code No. Name เวลาสอบ ชือ่เรื่อง 

7610303017 1 นาย พชรพล วงษ์เจริญ 11.30 - 12.00 น. 
ทัศนคติ ความไว้วางใจ และภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อขนมน้าเข้าจากประเทศญี่ปุ่นของประชากร
กรุงเทพมหานคร 

พักทานอาหารกลางวัน (เสริฟอาหารกลางวันในห้องสอบ) 

7610200227 2 นาย ปรัชญา นันทปถวี 13.00 - 13.30 น. ความสัมพันธ์ระหวา่งการสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัล สว่นประสมทางการตลาด 4P และผู้มีอิทธิพลที่มีต่อการตัดสินใจ
ซ้ือสมาร์ททีวีในกรุงเทพมหานคร 

7610201274 3 นาย พุทธิพงศ์ หม่อมวงศ์ 13.30 - 14.00 น. การวัดคุณภาพเว็บไซต์ การยอมรับเทคโนโลยี และการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร กับการตัดสินใจซื้อการ์ดจอจาก
เว็บไซต์ J.I.B. ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

7610200060 4 น.ส. อัชฌาวดี โฆสิตานนท ์ 14.00 - 14.30 น. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขนส่งเอกชน เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ในกรุงเทพมหานคร 

7610201696 5 น.ส. กนกวรรณ กลับวงศ์ 14.30 - 15.00 น. พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ การยอมรับเทคโนโลยี และส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออัญมณี
เครื่องประดับผ่านสื่อออนไลน์ 

7610202728 6 นาย ธนกิตติ์ จิตต์ประสงค์ 15.00 - 15.30 น. แรงจูงใจ ทัศนคติ และการยอมรับเทคโนโลยี ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเคสโทรศัพท์ผ่านทางออนไลน์ของประชากร
ในกรุงเทพมหานคร 

 



 
ตารางสอบวิชา BA715  Independent Study  

ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2561 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรภาษาไทย 

ในวันอาทิตยท์ี่ 8 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30 น.  
ณ ห้อง 314 ชั้น 1 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้้าไท 

 อาจารย์ที่ปรึกษา  ดร.รพีสร เฟ่ืองเกษม  ผู้เชี่ยวชาญ ดร.สุมณี ศุภกรโกศัย 
 การตลาด   หลักสตูรภาษาไทย ภาควันเสาร์ (ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2561) 

Student 
Code 

No. Name เวลาสอบ ชื่อเรื่อง 

7610202330 1 น.ส. ปุณชญา ปัทม์กชกร 9.30 – 10.00 น. ผลกระทบของโครงสร้างเงินทุนที่มีต่อประสิทธิภาพในการท าก าไรของบริัททที่ด าเนินธุรกิทที่เกีย่ขขอ้งกทบพลทงงานสะอาด
ที่ทดทะเบียนในตลาดหลทกทรทพย์แห่งประเทศไทย 

7610203007 2 นาง ขาสนา ปัญญารทตนกลุ 10.00 - 10.30 น. ปัทททยทีก่ าหนดนโยบายการท่ายเงินปันผลของธนาคารพาณิชย์ที่ทดทะเบียน 

7610202322 3 นาย บุญฤทธิ์ เหมปราชญ ์ 10.30 – 11.00 น. ปัทททยที่มอีิทธิพลต่ออทตราการท่ายเงินปันผลของบริัทททดทะเบียนในตลาดหลทกทรทพย์แห่งประเทศไทย : กรณีศึกัา
บริัททในกลุ่มธุรกิทการแพทย์ของประเทศไทย 

7610202629 4 นาย นิธิศ ติรขิบูลสิน 11.00 - 11.30 น. โครงสร้างเงินทุนที่มีคขามสทมพทนธ์ต่อคขามสามารถในการท าก าไรของบริัททที่ทดทะเบียนในตลาดหลทกทรทพย์แห่งประเทศ
ไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 

7610202835 5 น.ส.อทงศุมาลี อุสาใท 11.30 – 12.00 น. ปัทททยที่ส่งผลต่อการท่ายปันผลของบริัทททดทะเบียนในตลาดหลทกทรทพย์แห่งประเทศไทย : กรณีศึกัา บริัททในกลุ่ม
อุตสาหกรรมขนส่งและโลทิสตกิส ์

พทกทานอาหารกลางขทน (เสริฟอาหารกลางขทนในห้องสอบ) 

7610201688 6 น.ส.ศิริพร บุญเกรียงชทย 13.00 – 13.30 น. การศึกัาคขามสทมพทนธ์ระหขา่งโครงสร้างเงินทุนและคขามสามารถในการสร้างก าไรของบริัทททดทะเบียนในกลุ่มธุรกิท
โรงพยาบาลในตลาดหลทกทรทพยแ์ห่งประเทศไทย 

7610201894 7 นาย อติขิชญ์ สาสนทส 13.30 - 14.00 น. ลกระทบของโครงสร้างเงินทุนที่มีผลต่อการด าเนินงานของบริัทททดทะเบยีนในกลุ่มธุรกิทขนส่งและโลทิสติกส์ในตลาด
หลทกทรทพย์แห่งประเทศไทย 

7610202306 8 น.ส. ภททราภรณ์ ขงศ์ขรอาภรณ ์ 14.00 – 14.30 น. คขามสทมพทนธ์ระหขา่งอทตราส่ขนเงินปันผล กทบอทตราสข่นคขามเป็นเทา้ของ ของกลุ่มอุตสาหกรรมการบรกิารทางการแพทย์ 
ที่ทดทะเบียนในตลาดหลทกทรทพย์แห่งประเทศไทย 

7610202298 9 น.ส. เพ็ญณภา พิศนอก 14.30 – 15.00 น. คขามสทมพทนธ์ระหขา่งอทตราส่ขนเงินปันผล กทบอทตราสข่นคขามเป็นเทา้ของของกลุม่อุตสาหกรรมขนส่งและโลทิสตกิส์ที่ทด
ทะเบียนในตลาดหลทกทรทพย์แห่งประเทศไทย 

7610200110 10 นาย ไชยศทกดิ์ พรก่ าศภุะไพศาล 15.00 – 15.30 น. คขามสทมพทนธ์ระหขา่งโครงสร้างผู้ถือหุ้นกทบอทตราการท่ายเงินปันผลของบริัททประกทนชีขิตที่ทดทะเบยีนในตลาดหทกทรทพย์
แห่งประเทศไทย 

7610202314 11 น.ส. อุทุมพร กล้ขยไม ้ 15.30 – 16.00 น. คขามสทมพทนธ์ระหขา่งอทตราผลตอบแทนทากเงินปันผล กทบปัทททยที่มีผลกระทบตอ่การทา่ยเงินปันผล ของบริัททที่ทด
ทะเบียนในตลาดหลทกทรทพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 

 
 



 
 

 
ตารางสอบวิชา BA715  Independent Study  

ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2561 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรภาษาไทย 

ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30 น.  
ณ ห้อง 314 ชั้น 1 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้้าไท 

 อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ  ผู้เชี่ยวชาญ ผศ.ดร.พิศสุภา ปัจฉิมสวัสดิ ์
 การตลาด   หลักสตูรภาษาไทย ภาควันเสาร์ (ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2561) 

 
Student Code No. Name เวลาสอบ ชื่อเรื่อง 
7610202595 1 น.ต.โชติขิทย์ ขทฒนะคีรี 9.30 – 10.00 น. อิทธิพลของคณุภาพชีวิตในการท างาน วฒันธรรมองค์การ และแรงจูงใจในการท างานที่มีผลตอ่ ความผูกพนัองคก์ารของข้าราชการ

ในกองทัพเรือในเขตอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

7610200193 2 น.ส.อททฉรา แซ่เฮ้ง 10.00 - 10.30 น. 
ความรู้ความสามารถในการถ่ายทอด การตดิต่อสื่อสาร และสภาพแวดลอ้มในการท างานที่ส่งผลต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรคใ์น
การท างานของพนักงาน บริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งหนึ่ง 

7610200508 
3 

น.ส.นริศรา บุญเที่ยง 
10.30 – 11.00 น. 

ความพรอ้มในการฝึกอบรม กระบวนการฝกึอบรม และความพึงพอใจในการฝึกอบรมที่มีผลตอ่แรงจูงใจในการน าการฝกึอบรมไป
พัฒนาในการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในย่านถนนรัชดาภเิษก 

7610200870 4 น.ส. กรทญญา สกุลรทกั์ 11.00 - 11.30 น. 
ปัจจัยบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ปัจจัยด้านความสามารถและปจัจัยด้านความส าเรจ็ ที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานธนาคารพาณิชย์ในกรงุเทพมหานคร 

7610200755 
5 

น.ส. สุนิศา ศรีอุททย 
11.30 – 12.00 น. 

การศกึษาปัจจัยสภาพแวดล้อม กระบวนการท างานและแรงจูงใจในการท างานทีม่ีผลตอ่ความผกูพันของพนักงานในบริษัท คาลบ้ีธ
นาวัธน์ จ ากัด 

พทกทานอาหารกลางขทน (เสริฟอาหารกลางขทนในห้องสอบ) 

7610202272 6 น.ส.ปาทรีย์ ททนทร์ศร ี 13.00 – 13.30 น. การศกึษาพฤตกิรรมการใช้บรกิาร แรงจูงใจและกระบวนการให้บริการทีส่่งผลต่อคณุภาพการให้บรกิารของรถไฟฟ้า BTS ในจังหวัด
สมุทรปราการ 

7610200557 
7 

น.ส. กิ่งฉทตร โอฬารขทตร 
13.30 - 14.00 น. 

ปัจจัยแรงจูงใจ การท างานเป็นทมี และสภาพแวดลอ้ม ที่ส่งผลตอ่คุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังานระดับปฏิบัติการ
บริษัทเอกชนในจังหวัดสมทุรปราการ 

7610201951 8 น.ส. พิธารทตน ์สุขะนินทร์ 14.00 – 14.30 น. 
การศกึษาการรับรูข้้อมูล ทัศนคติ และพฤตกิรรมทีม่ีตอ่การตัดสนิใจทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนกัทอ่งเที่ยวชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร 



ตารางสอบวิชา BA715  Independent Study  
ภาคการศึกษาที่ 3/2561  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสตูรภาษาไทย 

ในวันพฤหัสที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.40 น.  
ณ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 314  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้้าไท 

 อาจารย์ท่ีปรึกษา  ผศ.ดร.ณัฏฐณิชา ณ นคร  ผู้เชี่ยวชาญ รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ 
 หลักสูตรภาษาไทย  ภาคการศึกษาที่ 3/2561 
 

Student Code No. Name เวลาสอบ ชื่อเรื่อง 

7-61-02-0086-2 1 น.ส. นชุนาฏ พูลเสม 9.40 – 10.00 น. แรงจูงใจและความต้องการขั้นพ้ืนฐานท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเป็นนกักีฬามวยไทยอาชีพในจังหวัด
นครราชสมีา 

7-61-02-0123-3 2 นาย ณพขทฒน์ บุับกแก้ข 10.00 – 10.20 น. การรับรูค้วามง่ายต่อการใช้งาน ประโยชน์และความปลอดภัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้
คลาวดส์ตอเรจ 

7-61-02-0167-0 3 นาย ขงศกร พงั์ชีพ 10.20 – 10.40 น. การปรับปรุงลดปริมาณใบขอซื้อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัซื้อ กรณีศึกษา : โรงงานผลติน้ าตาล
แห่งหนึ่งในจังหวัดก าแพงเพชร 

7-61-02-0182-9 4 น.ส. อรุณรทตน์ ขิละรทตน์ 10.40 – 11.00 น. การรับรูป้ระโยชน์และค่านิยมทางสังคมที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสถานออกก าลังครบวงจรที่เปิด
ให้บริการตลอดยีส่ิบสี่ช่ัวโมงของกลุ่มประชากรในเขคกรุงเทพมหานคร 

7-61-02-0256-1 5 น.ส. ธีรดา ยทงสทนเทียะ 11.00 – 11.20 น. การศึกษาพฤติกรรมการรับรู้ทีม่ีผลต่อการเตรยีมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของพนักงานบริษัทเอกชน 

ในเขตนิคมุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ 

7-61-02-0276-9 6 น.ส. ณทฐธิดา อรุณลทกัณ์ 11.20 – 11.40 น. การศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมและคณุภาพการให้บริการที่มผีลต่อการด าเนินงานของพนักงานใน
องค์กรด้านการบริการโลจสิติกส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 


