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  อภิปรายพิเศษเร่ือง “เศรษฐกิจและสังคมจะพฒันาอย่างไรภายใต้ 
                                    ประชาภิวัฒน์” 

09.00 - 12.00 น.  ณ ห้องรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร 
  

     การประกวดแผนธุรกิจสูส่ังคมที่ย่ังยืน 
       09.00 - 12.00 น.   ณ ห้อง 203 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร 
   
    อภิปรายพิเศษเร่ือง“Recruiting and Retaining  Generation Y 
                                   Employees: A New Workforce.”       
      13.00 - 16.00 น.   ณ ห้อง 201 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร 
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คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน  
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โทรศัพท์ 0-2942-8777 ต่อ 1135 หรือ 1132 โทรสาร 0-2942-8778 
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การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 52การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 52  
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อภิปรายพิเศษ  
““เศรษฐกิจและสังคมจะพัฒนาอย่างไรภายใต้ประชาภิวฒัน์เศรษฐกิจและสังคมจะพัฒนาอย่างไรภายใต้ประชาภิวฒัน์””  

เวลา 9.00 - 12.00 น. 
ณ ห้องรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ ์คณะเกษตร 

 

   

 
 
 

ประกวดแผนธุรกิจ KU Economic and Business Plan 
Compettition#1 ภายใต้แนวคิด “แผนธุรกิจสู่สังคมที่ย่ังยืน 

(Business Plan  toward  Sustainable Society)” 
เวลา 9.00 - 12.00 น. 

ณ ห้อง 203 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร 
 

 

น าเสนอผลงานทางวิชาการสาขาเศรษฐศาตร์และบริหารธุรกิจ 
เวลา 09.00 - 16.00 น. 

ณ ห้อง 205 อาคารวชิรานุสรณ์  คณะเกษตร 
 

 
      
 

   

 
 
 

อภิปรายพิเศษ 
“Recruiting and Retaining  Generation Y Employees:    

A New Workforce.” 
เวลา 13.00 - 16.00 น. 

ณ ห้อง 201 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร 
 

   

 
 



 
                        การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 52การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 52  

                   สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจสาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

                                        วันศุกร์ท่ี 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557วันศุกร์ท่ี 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 

ก าหนดการอภปิรายพิเศษ 
เร่ือง “เศรษฐกิจและสังคมจะพฒันาอย่างไรภายใต้ประชาภิวฒัน์” 

                      ณ ห้องรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร 
08.30 - 09.00 น.    ลงทะเบียน 
09.00 - 12.00 น.    อภิปรายพิเศษเรื่อง 

        “เศรษฐกิจและสังคมจะพัฒนาอย่างไรภายใต ้
                         ประชาภิวัฒน์” 
ผู้ร่วมอภปิราย:       รองศาตราจารย์ ดร. โกวิท วงศ์สุรวัฒน ์
                          ดร.เดชรัต สุขก าเนิด  
                          ดร.ทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ ์

ผู้ด าเนนิรายการ:     รองศาตราจารย์ ดร. พร้อมวิไล บัวสุวรรณ 
                         ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ ์
                          มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ก าหนดการประกวด “แผนธุรกิจสู่สังคมที่ย่ังยืน” 

     ณ ห้อง 203 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร 
  08.30 - 09.00 น.    ลงทะเบียนและรายงานตัว 
  09.00 - 12.00 น.   “การประกวดแผนธุรกิจสู่สังคมที่ย่ังยืน” 

              (Business Plan toward Sustainable Society) 
 
                              
                            ก าหนดการอภปิรายพิเศษ 
               เร่ือง“Recruiting and Retaining  Generation Y  
                      Employees: A New Workforce.” 
                                เวลา 13.00 – 16.00 น. 
                     ณ ห้อง 201 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร                        
  ผู้ร่วมอภิปราย:  Mrs. Noppawan Chulakanista , Jobsdb Thailand 
                      Mr.  Natekapop Dechapong , Siam Commercial  
                            Bank PCL. 
                      Miss Chanyanuch  Densanti , Siam Commercial  
                           Bank PCL. 
                       

 
 

ก าหนดการเสนอผลงานทางวิชาการหมวดสังคมศาสตร์ 
สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
วันศุกรท์ี่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 

ณ ห้อง 205 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร    

ห้อง 205 
  ประธาน      ดร.ณัฐวุฒิ  คูวัฒนเธียรชัย  
  เลขานุการ    ดร.พลวัฒน์  เลิศกุลวัฒน์ 

 

  
 เวลา 

  
                          เร่ือง 

09.00 - 09.20 น.    การบูรณาการการเรียนและบริการวิชาการเพ่ือ 
พัฒนาระบบบัญชี กรณีศึกษากลุ่มอาชีพ 
โดย  สรินยา สุภัทรานนท์ 

09.20 - 09.40 น. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยวงจรเงินทุนหมุนเวียนกับ
แนวคิดรายการคงคา้ง: กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนใน
ประเทศไทย 
โดย กฤษณา วาณิชวฒันเดชา และ ธ ารงศักดิ์  เศวตเลข 

09.40 – 10.00 น. 
 
 
10.00 – 10.20 น. 
 
 
10.20 – 10.40 น. 
 
 
10.40 – 11.00 น. 
 
 
11.00 – 11.20 น. 

การเปรียบเทียบแบบจ าลองการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทน
หลักทรัพย์  
โดย วีระพงศ์ อุทธารัตน์ และ ทดัพงศ์ อวิโรธนานนท์ 
แนวคิดเชิงลึกของกรรมการบริษัททับซ้อนส าหรับบริษัท
มหาชนไทย    
โดย  ธงชัย ศรีวรรธนะ 
ผลกระทบของเครือข่ายองค์กรโดยกรรมการทับซ้อนที่มีต่อ
รายได้และก าไร  
โดย  ธงชัย ศรีวรรธนะ 
คุณภาพชีวิตการท างานกับความผูกพันต่อองค์การของ 
ช่างเย็บผ้าในธุรกิจตัดเย็บเส้ือผ้ากลุ่มจังหวัดสนุก  
โดย ปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา และคณะ 
การรับรู้ ความคาดหวัง และการตดัสินใจซ้ือเครื่องดื่มผลไม้
เข้มข้นจากผลมะเม่า ผลตะคร้อ และผลคอแลนของ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดย  เศกศักดิ์ เชยชม 
 

  
 

 
 

                         
ประธาน    ดร.ศภุฤกษ์  สุขสมาน 

 เลขานุการ  อาจารย์ศุภชาต  เอี่ยมรัตนกูล                  
 
 

          เวลา                                                                 เร่ือง 
13.00 – 13.20 น. 
 
 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การ ภาวะผู้น า 
และ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ของ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ สาขาพลังงาน    
โดย  สุธิดา เลศิอุไรวงศ์ และ เอกอนงค์ ตั้งฤกษ์วราสกุล 

13.20 – 13.40 น. 
 
 
13.40 – 14.00 น. 
 

การวิเคราะห์กลุ่มพหุความภักดีของลูกค้าร้านค้าปลีก 
แบบดั้งเดิมในภาคใต ้    
โดย อนุวตั สงสม 
การจัดการระบบความจ าขององค์การ  
โดย ภูริชา หิรัญยูปกรณ์ และ ยุรพร ศุทธรัตน ์

14.00 – 14.20 น. 
 
 
14.20 – 14.40 น. 
 
14.40 – 15.00 น. 
 
15.00 – 15.20 น. 
 
  

ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อการบริการขนส่ง  
เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 
โดย  วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารที่ยั่งยืน
โดย  กุหลาบ กิมศรี และ พิพัฒน์  นนทนาธรณ ์
การศึกษาผลประกอบการของธุรกิจครอบครัว 
โดย  ศศิกานต์ อิสรานุกูลเดช และ ยุรพร ศุทธรัตน ์
Human Resource Roles and Functions Affecting 
Organizational Performance in the Thai Manufacturing 
Industry Using the HR Scorecard. 
โดย Kamoltip Ardharnpichit et al. 
 
 
 

 
 
 

 


