
ล ำดบัที่ ชือ่เร ือ่ง ผูแ้ตง่ หมวดหมู่

1 การจัดการเงนิทนุหมนุเวยีน กรณีศกึษา

บรษัิท บไีทมส์ จ ากดั

เจรญิชัย เจย้ชมุ กษ.บธ.ม.000641กษ.บธ.ม.

000652

2 การจัดการสนิเชือ่ของสหกรณ์เครดติยู

เนี่ยน จ ากดั กรณีศกึษา สหกรณ์เครดติยู

เนี่ยนซึง้สามคัค ีจ ากดั

จักรพันธ ์มาลัยพวง กษ.บธ.ม.000642กษ.บธ.ม.

000653

3 การศกึษาการวางแผนการตลาดโรงเรยีน

สอนภาษาเทวี

เทว ีเสรวีัฒน์ กษ.บธ.ม.000643กษ.บธ.ม.

000654

4 การศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ

บา้นจัดสรรประเภท"ทาวนเ์ฮา้ส"์ 

กรณีศกึษาโครงการอารนีา การเ์ดน้ท์

จันทรท์พิย ์ปงค า กษ.บธ.ม.000644กษ.บธ.ม.

000655

5 การศกึษาปัจจัยทีท่ าใหผู้ซ้ ือ้ตัดสนิใจซือ้

ทีอ่ยูอ่าศัยจากบรษัิท 2004 จ ากดั

วรนิทร ชว่ยชู กษ.บธ.ม.000645กษ.บธ.ม.

000656

6 การศกึษาพฤตกิรร และปัจจัยทีส่ง่ผลตอ่

การตัดสนิใจซือ้เครือ่งดืม่ชาเขยีว

ส าเร็จรปูพรอ้มดืม่

ศภุางค ์ณ เชยีงใหม่ กษ.บธ.ม.000646กษ.บธ.ม.

000657

7 การศกึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภค และปัจจัย

ทางการตลาดทีม่ผีลตอ่การตัดสนิใจเลอืก

ดืม่กาแฟสด

มาล ีศรศีภุวชิากจิ กษ.บธ.ม.000647กษ.บธ.ม.

000658

8 ความพงึพอใจของผูพั้กอาศยึอาคารชดุ 

Conlominium กรณีศกึษา บรษัิท ABC 

ทวน สกลุประพณิพร กษ.บธ.ม.000648กษ.บธ.ม.

000659

9 ทัศนคตติอ่โครงการรว่มใจจากกอ่น

เกษียณ กรณีศกึษาธนาคารกรงุไทย จ ากดั

 (มหาชน)

นันทกิานต ์ทองพึง่กลิน่ กษ.บธ.ม.000649กษ.บธ.ม.

000660

10 ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การตัดสนิใจซือ้เตาเผาศพ

ไรม้ลภาวะ กรณีศกึษา บรษัิท ธนกร 

เมตัลเวอรค์ โปรดวิเซอร ์ จ ากดั

สเุชษฐ ์แพทยค์ณุ กษ.บธ.ม.000650กษ.บธ.ม.

000661

11 วเิคราะหน์โยบายการลงทนุของกองทนุ

ส ารองเลีย้งชพีพนักงานยาสบู

พไิลวรรณ ศภุรรัตน์ กษ.บธ.ม.000651กษ.บธ.ม.

000662

12 แผนการตลาดของผลติภัณฑอ์าหารเสรมิ

เพือ่สขุภาพกรณีศกึษาเขากวางออ่นชนดิ

แคปซลู

นันทชัย แกว้หาวงษ์ กษ.บธ.ม.000691กษ.บธ.ม.

000723

13 การวเิคราะหผ์ลการด าเนนิงานของบรษัิท 

รวมคา้ปลกีเขม้แข็ง จ ากดั

จันทรา กลุสวรรค์ กษ.บธ.ม.000692กษ.บธ.ม.

000724

14 การวเิคราะหปั์จจัยพืน้ฐานเพือ่ตัดสนิใจ

ลงทนุในธรุกจิเยือ่กระดาษ

จรรยาพร ค าใจคง กษ.บธ.ม.000693กษ.บธ.ม.

000725

15 การวเิคราะหผ์ลการด าเนนิงานของบรษัิท 

เคนไซซรีามคิส ์อนิดัสตรี ์จ ากดั

สถาวร หนูรนิทร์ กษ.บธ.ม.000694กษ.บธ.ม.

000726

16 การวเิคราะหห์ลักทรัพยด์ว้ยวธิี

ปัจจัยพืน้ฐานกรณีศกึษาบรษัิทเชือ้เพลงิ

การบนิกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน)

จักรพงษ์ ครองยทุธ กษ.บธ.ม.000695กษ.บธ.ม.

000727

17 การศกึษาความคดิเห็นของผูบ้รโิภคทีม่ี

ตอ่บรษัิท พร็อพเพอรต์ี ้เพอรเ์ฟค จ ากดั 

(มหาชน)

คมสนั นาคนลิ กษ.บธ.ม.000696กษ.บธ.ม.

000728

18 การศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ

ธรุกจิอพารต์เมน้ต ์กรณีศกึษาประจักษ์

ศลิป์ อพารต์เมน้ต ์ เขตสวนหลวง 

ภริดา พงษ์ตานี กษ.บธ.ม.000697กษ.บธ.ม.

000729

รำยชือ่วทิยำนพินธ ์/ สำรนพินธ์

บรหิำรธรุกจิมหำบณัฑติ ปีกำรศกึษำ 2547

มหำวทิยำลยัเกษมบณัฑติ วทิยำเขตพฒันำกำร



19 การศกึษาดัชนชีีว้ัดทางเศรษฐกจิทีม่ผีล

ตอ่อตัราสว่นเฉลีย่ทางการเงนิของ

อตุสาหกรรมอาหารแปรรปู

สรุศักดิ ์ชาญชัยวรวทิย์ กษ.บธ.ม.000698กษ.บธ.ม.

000730

20 การศกึษาทัศนคต ิและพฤตกิรรมของ

ผูบ้รโิภคทีม่ตีอ่ผลติภัณฑช์็อกโกแลต

การมีะห ์ยะโกะ กษ.บธ.ม.000699กษ.บธ.ม.

000731

21 การศกึษาแนวทางการพัฒนาการตลาด

ของธรุกจิซกัอบรดี กรณีศกึษารา้นปราณี

รัตตกิร ปิยะวาทนิทร์ กษ.บธ.ม.000700กษ.บธ.ม.

000732

22 การศกึษาปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่การ

ตัดสนิใจซือ้รถยนตส์ว่นบคุคล

วันทนา โพธริาช กษ.บธ.ม.000701กษ.บธ.ม.

000733

23 การศกึษาผลตอบแทนจากการลงทนุใน

กรมธรรมป์ระกนัชวีติ กรณีศกึษาบรษัิท 

ไทยประกนัชวีติ จ ากดั

อเุทน ชอ่แตง กษ.บธ.ม.000702กษ.บธ.ม.

000734

24 การศกึษาพฤตกิรรม และปัจจัยทีม่ผีลตอ่

การตัดสนิใจเลอืกใชอ้นิเตอรเ์น็ตความเร็ว

นัดดาวรรณ จันทรศ์รี กษ.บธ.ม.000703กษ.บธ.ม.

000735

25 การศกึษาพฤตกิรรม และปัจจัยทีม่ผีลตอ่

การตัดสนิใจเลอืกซือ้เครือ่งส าอางบ ารงุ

ผวิหนา้

นภิา พวกสนทิ กษ.บธ.ม.000704กษ.บธ.ม.

000736

26 การศกึษาระดับความพงึพอใจของ

ผูใ้ชบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นที ่Thai 

Mobile ระบบ 1900 MHz

ณัชชา จ่ันอไุร กษ.บธ.ม.000705กษ.บธ.ม.

000737

27 การศกึษารปูแบบการฝึกอบรมทีพ่งึ

ประสงคข์องพนักงานบรษัิท มติซยูะ จ ากดั

วาสนา เจมิเจรญิ กษ.บธ.ม.000706กษ.บธ.ม.

000738

28 การศกึษาเรือ่งการวเิคระาห ์และการ

วางแผนในการพัฒนาธรุกจิของ

ธนาคารกรงุไทยชารอิะฮ์

มะรอด ีลฆีะ กษ.บธ.ม.000707กษ.บธ.ม.

000739

29 การส ารวจสภาวะตลาดของสนิคา้ประเภท

กาวอตุสาหกรรม (Hot Melt)

ละมนุ ชัยวงษา กษ.บธ.ม.000708กษ.บธ.ม.

000740

30 ทัศนคตขิองผูม้าใชบ้รกิารส านักงานธรุการ

 งานบรกิารวชิาการและวจัิย

กาญจนา มาลัยวรรณ กษ.บธ.ม.000709กษ.บธ.ม.

000741

31 แนวทางการพัฒนาตลาดไอศกรมีวอลล์

แบบเทคโฮม

อรุสา ทองสวา่งแจง้ กษ.บธ.ม.000710กษ.บธ.ม.

000742

32 แนวทางการพัฒนาธรุกจิเครือ่งใช ้

ส านักงาน กรณีศกึษาบรษัิท จันทราทติย ์

ศกึษาภัณฑ ์จ ากดั

เสรมิชัย ศรพีพัิฒน์ กษ.บธ.ม.000711กษ.บธ.ม.

000743

33 แนวทางการพัฒนาบคุลากรเพือ่เพิม่

คณุภาพของงานบรกิาร กรณีศกึษาบรษัิท 

ไทยสมทุรประกนัชวีติ จ ากดั

วลิาวัลย ์ปิตทิานันท์ กษ.บธ.ม.000712กษ.บธ.ม.

000744

34 แนวทางการพัฒนาประสทิธภิาพการ

ฝึกอบรมพนักงานขายสนิคา้แผนก

เครือ่งใชส้ านักงานกรณีศกึษาบรษัิท 

เซ็นทรัลเทรดดิง้ จ ากดั

คณาธปิ ตันละมยังาม กษ.บธ.ม.000713กษ.บธ.ม.

000745

35 แนวทางการพัฒนาแผนการตลาดของ

ธรุกจิศนูยเ์ชา่วซีดี ีกรณีศกึษารา้นเท

ฉัตรพล โพธพิานชิ กษ.บธ.ม.000714กษ.บธ.ม.

000746

36 แนวทางการเพิม่ความพงึพอใจใหก้บั

ผูใ้ชบ้รกิารของศนูยบ์รกิารลกูคา้ 

กรณีศกึษาบรษัิท ทศท คอรป์อเรชั่น 

จ ากดั (มหาชน) สาขาแจง้วัฒนะ

วันชัย วรรณศลิป์ กษ.บธ.ม.000715กษ.บธ.ม.

000747

37 แนวทางการเพิม่ประสทิธภิาพการ

บรหิารงานของบรษัิท ท๊อปซคัเซสส ์จ ากดั

สรณ์ปกรณ์ สวุรรณมณี กษ.บธ.ม.000716กษ.บธ.ม.

000748



38 แนวทางการสรา้งความพงึพอใจใหก้บั

ผูใ้ชบ้รกิารขนสง่สนิคา้ กรณีศกึษาบรษัิท 

เบอรล์ีย่คุเกอรโ์ลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน)

ธรีะ เย็นประสทิธิ์ กษ.บธ.ม.000717กษ.บธ.ม.

000749

39 ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การตัดสนิใจเลอืกใช ้

บรกิารสนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศัย

วนัสนันท ์ไมจั้นทร์ กษ.บธ.ม.000718กษ.บธ.ม.

000750

40 ปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่การเลอืกใชบ้รกิาร

ของธรุกจิ Logistics ระหวา่งประเทศ

กรณีศกึษา บรษัิท Ionic logistics สาขา

ยอ่ยตลาดจตจัุกร

ยาวาเฮร ์กาซา กษ.บธ.ม.000719กษ.บธ.ม.

000751

41 ปัจจัยบางประการทีม่ผีลตอ่การลาออก

ของพนักงานฝายขายซอฟตแ์วร์

กรณีศกึษาบรษัิท เวฟ อนิทเิกรชัน จ ากดั

ลักขณา เยาวพงษ์ กษ.บธ.ม.000720กษ.บธ.ม.

000752

42 รปูแบบการเปิดบรกิารรา้นอาหารฟาสตฟ์ู้

ดในมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

ณัฐพล วริฬุหธ์นกฤษณ์ กษ.บธ.ม.000721กษ.บธ.ม.

000753

43 ศกึษาปัจจัยทีม่ผีลตอ่การเลอืกซือ้สนิคา้

ของหา้งโลตัสซปูเปอรเ์ซ็นเตอร์

พรีวัฒน ์จติรสภุ กษ.บธ.ม.000722กษ.บธ.ม.

000754

44 การจัดการลหูนี้การคา้บรษัิท LUCKY 

STAR HYDRAULIC & ENGINEERING 

Co.,Ltd.กรณีศกึษาบรษัิท LUCKY STAR

 HYDRAULIC & ENGINEERING Co.,Ltd.

สรัุชดา รักตระกลูวทิยา กษ.บธ.ม.000755กษ.บธ.ม.

000777

45 การพัฒนาประสทิธภิาพในการปักเสาพาด

สายของการไฟฟ้านครหลวงเขตบางพล ี

กรณีศกึษาการไฟฟ้านครหลวงเขตบางพลี

วัชรพงษ์ ขนัตโิชติ กษ.บธ.ม.000756กษ.บธ.ม.

000778

46 การเพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้รกิารขนสง่

สนิคา้ทางทะเลดา้นการสง่ออกฝ่ายบรรจุ

สนิคา้ กรณีศกึษาบรษัิท NYK 

Distribution service (Thailand) 

Co.,Ltd.เขตปฏบิัตกิารลาดกระบัง

โอฬาร จรยิวทิยาวัฒน์ กษ.บธ.ม.000757กษ.บธ.ม.

000779

47 การวางแผนการตลาดของผลติภัณฑส์ตัว์

ปีกกรณีศกึษาหา้งหุน้สว่นจ ากดั สชุพิามา

เก็ตติง้

สวุมิล หวังกจิ กษ.บธ.ม.000758กษ.บธ.ม.

000780

48 การวางแผนการพัฒนาบคุลากรโรงเรยีน

วัดปากบงึส านักงานเขตลาดกระบัง สงักดั

กรงุเทพมหานคร

บังอร เฮงภูเ่จรญิ กษ.บธ.ม.000759กษ.บธ.ม.

000781

49 การวางแผนพัฒนาบคุลากรของธรุกจิ

ขนาดเล็กกรณีศกึษา หา้งหุน้สว่นจ ากดั 

เจรญิดอีเิลคโตรเพลท

อณฐิาน ทา่ไมส้ขุ กษ.บธ.ม.000760กษ.บธ.ม.

000782

50 การศกึษาทัศนคตพิฤตกิรรม และความ

พงึพอใจของผูใ้ชไ้ฟฟ้าทีต่ดิตัง้เครือ่งวัด 

T.O.U กรณีศกึษาการไฟฟ้านครหลวง

เขตมนีบรุี

พภิพ ลิม้ววิัฒนก์ลุ กษ.บธ.ม.000761กษ.บธ.ม.

000783

51 การศกึษาแนวทางในการเพิม่

ประสทิธภิาพการท างานของบคุลากร

หน่วยการเงนิและบัญช ีบรษัิทไมโคร 

พรรณทพิย ์พงศส์ถติ

ธรรม

กษ.บธ.ม.000762กษ.บธ.ม.

000784

52 การษศกึษาประสทิธภิาพการด าเนนิงาน

ของบรษัิท กรณีศกึษาบรษัิทอนิเตอร ์

(ประเทศไทย) จ ากดั

เบญจมาภรณ์ เวทยศ์ริ ิ

ยานันท์

กษ.บธ.ม.000763กษ.บธ.ม.

000785

53 การศกึษาปัจจัยทีม่ผีลตอ่การขายของ

พนักงานขายกรณีศกึษาบรษัิท พพี ี

พลาสตกิ จ ากดั

พงศธรณ์ อชุชนิ กษ.บธ.ม.000764กษ.บธ.ม.

000786



54 การศกึษาปัจจัยทีม่ผีลตอ่การตัดสนิใจซือ้

ผลติภัณฑส์ าหรับสนัุข

ดษุฎ ีภรูวิทิยาวัฒนา กษ.บธ.ม.000765กษ.บธ.ม.

000787

55 การศกึษาปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่การ

ตัดสนิใจซือ้รถยนตน่ั์งอเนกประสงค ์

(MPVMulti purpose vehicle) ของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร

วรีะยทุธ เกยีรตสิง่เสริม กษ.บธ.ม.000766กษ.บธ.ม.

000788

56 การศกึษาปัจจัยทีม่ผีลตอ่การเลอืกซือ้

หมอ้แปลงไฟฟ้า

สชุาต ิใจภักดี กษ.บธ.ม.000767กษ.บธ.ม.

000789

57 การศกึษาปัญหาและอปุสรรคทีส่ง่ผลตอ่

การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจัดการ 

ของหน่วยงานประสานงานอาจารยผ์ูส้อน

กรณีศกึษามหาวทิยาลัยเกษมบัณฑติ

ท าเนยีบ แกน่ด า กษ.บธ.ม.000768กษ.บธ.ม.

000790

58 การศกึษาพฤตกิรรมและปัจจัยทีส่ง่ผล

กระทบตอ่การตัดสนิใจซือ้เครือ่งดืม่เบยีร์

ชา้ง ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร

สพัุฒตรา แสงแกว้ กษ.บธ.ม.000769กษ.บธ.ม.

000791

59  การศกึษารปูแบบการใหบ้รกิารทีพ่ ึง่

ประสงคข์องการไฟฟ้านครหลวงตาม

ทัศนคตขิองผูใ้ชบ้รกิารประเภททีอ่ยูอ่าศัย

กรณีศกึษาการไฟฟ้านครหลวงเขตมนีบรุี

อนุสรณ์ อยูแ่ยม้ศรี กษ.บธ.ม.000770กษ.บธ.ม.

000792

60 การศกึษารปูแบบการใหบ้รกิารทีพ่งึ

ประสงคข์องการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค อ าเภท

ธัญบรุตีามทัศนะของผูใ้ชบ้รกิาร

นุชนารถ ลาวัง กษ.บธ.ม.000771กษ.บธ.ม.

000793

61 ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร

ธนาคารกรงุไทย จ ากดั มหาชน

กรณีศกึษาสาขามนีบรุี

บญุช ูเสอืใหญ่ กษ.บธ.ม.000772กษ.บธ.ม.

000794

62 ทัศนคตแิละพฤตกิรรมของพนักงานทีม่ี

ผลตอ่การปฏบิัตงิานในบรษัิท เพ็นเค 

อนิเตอรเ์ทรดดิง้ จ ากดั

นรศิรา ละมา้ยศรี กษ.บธ.ม.000773กษ.บธ.ม.

000795

63 ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การตัดสนิใจเลอืกใช ้

บรกิารสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัยกรณีศกึษา 

ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) สาขา

มนีบรุี

จักรพงษ์ หรัิณยพงศ์ กษ.บธ.ม.000774กษ.บธ.ม.

000796

64 ปัจจัยทีส่ง่ผลตอ่การตัดสนิใจเลอืกเขา้

ศกึษาตอ่สถาบันอดุมศกึษาเอกชนในเขต

กรงุเทพมหานคร

เอกสทิธิ ์สนามทอง กษ.บธ.ม.000775กษ.บธ.ม.

000797

65 ปัจจัยและอปุสรรคในการัดท าบัญชจีาก

ระบบเกณฑเ์งนิสดเป็นเกณฑค์งคา้ง

กรณีศกึษาเจา้หนา้ทีบ่ัญชสีงักดั 

กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน

ทพิวัลย ์สงัขท์อง กษ.บธ.ม.000776กษ.บธ.ม.

000798

66 การศกึษาปัจจัยทีม่ผีลตอ่การตัดสนิใจซือ้

สนิคา้วัสดกุอ่สรา้ง กรณีศกึษา รา้น

ชัยวัฒน ์ฮารด์แวร์

ชัยรัตน ์เหลอืทรัพยส์นิ วพ.HF 5415.32 ช424ก 2547

67 แนวทางการพัฒนาการบรหิารลกูคา้

สมัพันธ ์CRM  กรณีศกึษา บรษัิท ออฟฟิศ

เมท จ ากดั

ดวงกมล ตาสรุนิทร์ วพ.HF 5415 .5 ด153น 2547


