
 

ประกาศคณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม 
ก าหนดการสอบปากเปลา่ 

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563 
 
 

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563   
สอบแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom  
Meeting ID : 779 732 4279 
Password : 273005 
เวลา 11.00 น. 
 1. นายอาคเนย์  ถาเกิด   สาขาวิชาการจัดการ 
 ชื่อเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกองค์การในการท างานของกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย ผ่านบริษัท
จัดหางานแห่งหนึ่ง ย่านอโศก ในกรุงเทพมหานคร” 

 
 

เวลา 13.30 น. 
 2. นายดลรวี  ปัญญาผาบ   สาขาวิชาการจัดการ 
 ชื่อเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบกับพฤติกรรมความ
รับผิดชอบใต้น  าของนักด าน  าเกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศคณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม 

ก าหนดการสอบปากเปลา่ 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563 

 
 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563   
สอบแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom  
Meeting ID : 943 453 4022 
Password : 439148 
เวลา 16.30 น. 
 1. นางสาวณัฐฌา  เสรีวัฒนา  สาขาวิชาการตลาด 
 ชื่อเรื่อง “ภาพลักษณ์ตราสินค้า คุณภาพการบริการ และคุณค่าตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อความภักดี
และการตัดสินใจซื อผลิตภัณฑ์ร้านไทย-เดนมาร์ค มิลค์แลนด์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” 
 

 
สอบแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom  
Meeting ID : 757 223 7672 
Password : 804870 
เวลา 17.00 น. 
 2. นางสาวภัสรา  คชเชนทร์   สาขาวิชาการตลาด 
 ชื่อเรื่อง “ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการธุรกรรมการเงินออนไลน์ ระบบเคแคช               
คอนเน็กซ์พลัส ของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศคณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม 

ก าหนดการสอบปากเปลา่ 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563 

 
 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563   
สอบแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom  
Meeting ID : 729 7668 9493 
Password : exam 
เวลา 13.00 น. 
 1. นายธนาวุฒิ  ซื่อเธียรสกุล   สาขาวิชาการตลาด 
 ชื่อเรื่อง “การตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมกับธนาคารกรุงเทพ 
จ ากัด (มหาชน) ของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร” 
 
สอบแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom  
Meeting ID : 998 6440 7631 
Password : u7F1Q9 
เวลา 15.00 น. 
 2. นายพันธ์เพชร  ติยะประภาวัฒน์   สาขาวิชาการตลาด 
 ชื่อเรื่อง “ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้าและการยอมรับด้านเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อ
แนวโน้มพฤติกรรมการซื อเครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศคณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม 

ก าหนดการสอบปากเปลา่ 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563 

 
 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563   
สอบแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom  
Meeting ID : 943 453 4022 
Password : 439148 
เวลา 16.30 น. 
 1. นางหงสา  ปลาทอง   สาขาวิชาการจัดการ 
 ชื่อเรื่อง “ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ และคุณลักษณะของนวัตกรรมที่มีความสัมพันธ์ต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการกระเป๋าเงินออนไลน์ของผู้หญิงวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร” 

 
 

สอบแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom  
Meeting ID : 943 453 4022 
Password : 439148 
เวลา 18.00 น. 
 2. นางสาวณัชชา  ธงชัย   สาขาวิชาการจัดการ 
 ชื่อเรื่อง “ลักษณะงานและความผูกพันต่อองค์การที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี
ต่อองค์การและคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศคณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม 

ก าหนดการสอบปากเปลา่ 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563 

 
 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563   
สอบแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom  
Meeting ID : 468 957 3740 
Password : 6itdN9 
เวลา 13.30 น. 
 1. นางสาววีรยา  ทยานุวัฒน์   สาขาวิชาการตลาด 
 ชื่อเรื่อง “คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ าภายในประเทศ 
กรณีศึกษา สายการบินนกแอร์” 

 
สอบแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom  
Meeting ID : 778 8202 8026 
Password : 96G7cC 
เวลา 15.00 น. 
 2. นางสาวสาริศา หาดทราย   สาขาวิชาการตลาด 
 ชื่อเรื่อง “ส่วนประสมทางการตลาดและแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
บ ารุงผิวยี่ห้อ DHC ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” 

 
สอบแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom  
Meeting ID : 780 5759 4796 
Password : w8EEtj 
เวลา 17.30 น. 
 3. นางสาวธนัชพร จินดา    สาขาวิชาการจัดการ 
 ชื่อเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีและการรับรู้คุณค่าเพ่ือผู้อ่ืนของผู้บริโภคต่อร้านกาแฟ          
ที่ด าเนินการโดยผู้พิการทางการได้ยิน ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” 

 
 
 
 
 
 



 
ประกาศคณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม 

ก าหนดการสอบปากเปลา่ 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563 

 
 
 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563   
สอบแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom  
Meeting ID : 795 7489 5891 
Password : us7Bdq 
เวลา 12.30 น. 
 1. นายนริศ  กระชังแก้ว   สาขาวิชาการจัดการ 
 ชื่อเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีในองค์กรของพนักงานบริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง               
ในเขตกรุงเทพมหานคร” 
 
 
สอบแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom  
Meeting ID : 745 7963 5482 
Password : 4px6YE 
เวลา 14.00 น. 
 2. นายวิษณุ  กิตติพงศ์วรการ   สาขาวิชาการจัดการ 
 ชื่อเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประกาศคณะบรหิารธุรกิจเพ่ือสังคม 
ก าหนดการสอบปากเปลา่ 

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563 
 
 
 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563   
สอบแบบ Online ผ่านโปรแกรม Meeting Room 
Meeting ID : 349 199 9379 
Password : 470532 
เวลา 13.00 น. 
 1. นางสาวภูริกานต์ สองสี   สาขาวิชาการจัดการ 
 ชื่อเรื่อง “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานกับสมรรถนะการปฏิบัติงาน             
ของข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม” 
 
สอบแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom  
Meeting ID : 881 3718 5805 
Password : 2PeTVZ 
เวลา 16.30 น.  
 2. นางสาวกณิศา  จิตต์สุภาพรรณ   สาขาวิชาการจัดการ 
 ชื่อเรื่อง “ปัจจัยความเครียดในการท างานที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบริษัทไอที
ในเขตกรุงเทพมหานคร” 

 
สอบแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom  
Meeting ID : 534 409 5678 
Password : 3eHqcQ 
เวลา 18.00 น. 
 3. นายธนะรัชต์  พลอาจ    สาขาวิชาการจัดการ 
 ชื่อเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ของ บริษัทเอกชน
ไทยในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา” 

 
 

 


