รายชื่อวิทยานิพนธ / สารนิพนธ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปการ...

1 of 5

http://library.kbu.ac.th/Thesis/mba_48.php
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ปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (วิทยาเขตพัฒนาการ)
ลําดับ
ที่

ชื่อเรื่อง

ผูแตง

หมวดหมู

1

การประเมินความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของศูนยบริการ
เซเรเนค : กรณีศึกษา บริษัท แอดวานซ อินโฟรเซอรวิส จํากัด (มหาชน)

วุฒิชัย
เตมีรักษ

วพ. HF5415.335
ว865ก 2548

2

การประยุกตใชระบบการควบคุมคุณภาพเพื่อลดของเสียในโรงงาน
บรรจุภัณฑ : กรณีศึกษา บริษัท เมืองทองบรรจุภัณฑ จํากัด

ขราวุธ
ภูเล็ก

วพ. TS 156
ข244ก 2548

3

การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการดานการขอยกเวนอากรนําเขาวัสดุการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร

อรวรรณ
รุงพิสุทธิพงษ

วพ. HD 58.9
อ421ก 2548

4

การเปรียบเทียบหลักเกณฑในการพิจารณาสินเชื่อสวนบุคคลระหวาวธนาคารไทยพาณิชย
(Bank) กับสถาบันการเงินที่ไมใชธนาคาร (Non-Bank)

รุจิฬา
เบาธรรม

วพ. HG 3691
ร661ก 2548

5

การศึกษากระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) ที่เหมาะสมกับระบบการ วางแผน
ทรัพยากรขององคกร(Enterprise Resource Planning)
หรือ ระบบ ERP : กรณีศึกษา บริษัท สีเดลตา จํากัด

ฐิตาพรภัคร
ศรีขํา

วพ. HD 30.28
ธ341ก 2548

6

การศึกษาการทํางานเปนทีม : กรณีศึกษา สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

อุดร
พันธมิตร

วพ. HD 4801
อ755ก 2548

7

การศึกษาการประมาณการคาใชจายในโครงการกอสรางเพื่อการประกวด
ราคา : กรณีศึกษา บริษัท ฉัตรา กรุป จํากัด

สมนึก
แซเลิ้ม

วพ. HF 5681.V3
ส253ก 2548

8

การศึกษาการวิเคราะหการลุงทุนหลักทรัพยในกลุมพัฒนาอสังหาริมพรัพย

นฤปนวกร
เถื่อนพรม

วพ. HF 5681
น247ก 2548

9

กรณีศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารลูกคาสัมพันธ(CRM) : กรณีศึกษา บริษัท แพน
อินโนเวชั้น จํากัด

พรพรหม
มานิกบุตร

วพ. HF 5415.5
พ247ก 2548

10

การศึกษาแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของงานบริการสนามกอลฟ
The Royal Golf & Country Club

ใกลรุง
เผือกแสงทิพย

วพ. GV 415
ก999ก 2548

11

การศึกษาปจจัยที่มีผลตอผลงานการขาย : กรณีศึกษาบริษัท ไท-โย เพนท (ประเทศไทย)
จํากัด

ภูริทัต
ชางศิลา

วพ. HF 5438
ภ681ก 2548

12

การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดําเนินธุรกิจเฟอรนิเจอร : กรณีศึกษา บริษัท ซีรีโน
จํากัด

สิริลักษณ
ศรสิทธิ์

วพ. HD 28
ส731ก 2548

13

การศึกษาผลตอบแทนที่จะไดรับจากการลงทุนทําธุรกิจสถานบันเทิง ประเภทดิสโกเธค :
กรณีศึกษา รานซีอีบีดิสโกเธค

กรรณิการ
ศรีเนตร

วพ. HG 4501
ก173ก 2548

14

การศึกษาเรื่องความสัมพันธของคา EVA กับราคาหลักทรัพยกลุมธุรกิจการสื่อสาร

ดวงเดือน
สุวรรณโน

วพ. HG 5541
ด175ก 2548

15

ความพึงพอใจในงานของพนักงานระดับปฏิบัติการของงานธุรกิจวิศวกรรม : กรณีศึกษา
บริษัท ปกนิกคอรปอเรชั่น จํากัด

กฤตนนันท
สังขทอง

วพ. HF 5549.5.J3
ก275ค 2548

16

ทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอองคกรธุรกิจที่ใชนโยบายการตลาดเพื่อสังคมใน
เขตกรุงเทพมหานคร

วรรณา
ปจฉิม

วพ. HF 5415.335
ว267ท 2548

17

ปจจัยการเลือกใชผลิตภัณฑเวชสําอาง

ชัยโรจน
บางบุญฤทธิ์

วพ. HF 5415.32
ช425ป 2548
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18

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาพักในอพารทเมนท

ศุภสวัสดิ์
วรรณมาศ

วพ. HF 5415.32
ศ739ป 2548

19

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานเดี่ยวในเขตออนนุช

หอมจันทร
ชอยชด

วพ. HF 30.23
ห384ป 2548

20

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานของขาราชการสํานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา

อัมพาพันธุ
กรุณกิจ

วพ. HF 5549.5.J63
อ558ป 2548

21

ปจจัยที่สงผลตอความผูกพันของพนักงาน

อุไรวรรณ
ศรีขํา

วพ. HD 38
อ858ป 2548

22

พฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของขาราชการสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สาธินี
วศินวรกุล

วพ. HG 3691
ส642ฟ 2548

23

กรณีศึกษาปจจัยที่ผูบริโภคตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑขนมอบ

รัตนา
โกศลยุทธสาร

วพ. TX 769
ร375ก 2548

24

การตลาดของน้ํามันหลอลื่นในโรงงานอุตสาหกรรม

จินตนา
รุจิรศิริยากุล

วพ. HF 5415.135
จ482ก 2548

25

การตลาดของผลิตภัณฑสาหรายปรุงรส

นิตชะสาร
ภูมิลําเนา

วพ. TX 773
น571ก 2548

26

การตัดสินใจเลือกซื้อนิตยสารแฟชั่นสําหรับผูหญิง

รัตนา
พิมพาสีดา

วพ. HF 5415.32
ร375ก 2548

27

การธํารงรักษาบุคลากรในองคกรของรัฐ : กรณีศึกษาสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหา
กษัตริย

ชัยยุทธ
แจงบัว

วพ. HF 5549
ช421ก 2548

28

การพัฒนาตนเองของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตมีนบุรี

รัชนีกร
นอยเกษ

วพ. HF 5549
ร334ก 2548

29

การพัฒนาบุคลากรของธุรกิจโรงแรม : โรงแรม แกรนด ไฮแอดต เอราวัณ

ศุภประสิทธิ์
กมลรัตนพิบูล

วพ. TX 911
ศ694ก 2548

30

การวางแผนการเงินเพื่อเตรียมการเกษียณอายุงาน : กรณีศึกษาการทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทย สํานักงานใหญ

จารุณี
สิลาทอง

วพ. HD 7105.45
จ325ก 2548

31

การวางแผนการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย สังกัดเทศบาล
นครปฐม

น้ําเพชร
ปนทอง

วพ. HF5549.5.M3
น527ก 2548

32

การวิเคราะหการลงทุนในหลักทรัพยหมวดอุตสาหกรรมพลังงาน และสาธารณูปโภค :กรณี
ศึกษา บริษัท โซลารตรอน จํากัด (มหาชน)

สุวรรณา
ธรณีพิศาล

วพ. HG 4515
ส873ก 2548

33

การวิเคราะหประสิทธิภาพการดําเนินงานของสถาบันการศึกษาเอกชนระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน : กรณีศึกษาโรงเรียนตัวอยาง

ฐิตารีย
จันทนพิทักษ

วพ. HF 5681.B2
ฐ330ก 2548

34

การศึกษาการสํารวจความพรอมในการนําองคกรเขาระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
ISO 14001 : กรณีศึกษา บริษัท ยูเนี่ยนไทย - นิจิบัน จํากัด

สุวรรณา
พูลพร

วพ. HD 30.255
ส873ก 2548

35

การศึกษาทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยทที่มีตอสินคาไทย : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัย
มณีรักษ
เกษมบัณฑิต
พิพัฒนดําเกิง
กุล

วพ. BF 327
ม137ก 2548

36

การศึกษาแนวทางการตลาดที่ทําใหธุรกิจคารแครประสบความสําเร็จ

วพ. HF 5386
ธ666ก 2548

ธีรพงศ สุทธิ
ยาพิวัฒน

9/26/2013 11:23 AM

รายชื่อวิทยานิพนธ / สารนิพนธ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปการ...

3 of 5

37

การศึกษาแนวทางการวางแผนการตลาด : กรณีศึกษา วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

38

การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการสนามกอลฟ : กรณีศึกษา สนามกอลฟยูนิ
โก เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

39
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พัชรากาญจน
ศุภเกษมพัฒน

วพ. HD 38.2
พ517ก 2548

รตพร
เจนจิต

วพ. GV 961
ร130ก 2548

การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจสั่งซื้อสินคาผานทางอินเทอรเน็ต : ประชากร
ตัวอยางเขตสวนหลวง และวังทองหลาง

ยุภาพร
จันทะนุช

วพ. HD 30.23
ย427ก 2548

40

การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานแผนกอุตสาหกรรมบริษัท
(SGS)

สุเทพ
เริงอนันต

วพ. HD 58.9
ส781ก 2548

41

การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกสั่งทําเฟอรนิเจอรของราน ส.การชาง

จุฑามาศ
มูลออม

วพ. HF 5415.32
จ628ก 2548

42

การศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคาในรานแฟมิลี่มารท

สุภา
เข็มทอง

วพ. HF 5415.32
ส837ก 2548

43

การศึกษาพฤติกรรมที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่อง Computer Note-Book

ธเนศ
พัลลภ

วพ. HF 5415.32
ธ285ก 2548

44

การศึกษาสภาพปญหาการจัดหาพัสดุโดยวิธีการประกวดราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสกรมชลประทาน

สมศักดิ์
จิงา

วพ. HD 30.5
ส282ก 2548

45

ความพึงพอใจของผูใชบริการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย : กรณีศึกษา สาขาทองหลอ

ยุทธพงศ
สุขเย็น

วพ. HF 5415.335
ย356ค 2548

46

ความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอการใชบริการ ณ ศูนยบริการลูกคา : กรณีศึกษา บริษัทที
โอที จํากัด (มหาชน) สาขาแจงวัฒนะ

จุฑามาศ
ปานเทพ

วพ. HF 5415.335
จ628ค 2548

47

ความพึงพอใจของผูเสียภาษีที่ยื่นแบบแสดงรายการทางอินเตอรเน็ต ของกรมสรรพกร

กนกพร
พุกอํารุง

วพ. HM 132
ก124ค 2548

48

ความพึงพอใจของลูกคาตอการใชบริการชองทาง Kbank sure pay ของ บมจ.ธนาคารกสิกร
ไทย

จันทรนิมิตร
สมจิตร

วพ. HF 5415.332
จ246ค 2548

49

ความพึงพอใจของลูกคาตอการใหบริการของโชวรูมรถยนตโฟลคสวาเกน : กรณีศึกษา
ศูนยบริการสาขาพระรามเกา บริษัท มิวนิคออโตโมบิลส จํากัด

วรพรรณ ศรี
เสี่ยงบุญ

วพ. HF 5415.332
ว227***ค 2548

50

ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการใหบริการของรานดีแทคชอป สาขาซีคอนสแควร

จินตนา ไหล
ทวมทวรกุล

วพ. HF 5415.335
จ482ค 2548

ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษัท ดรีม เซ็นเตอร จํากัด

ธนิษา
บัวขาว

วพ. HF
5549.5.J63 ธ265ค
2548

52

ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานภายหลังการแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจ เปน
บริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

สุวิมล
กุณะจันทร

วพ. HF
5549.5.J63 ส882ค
2548

53

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเย็บผา : กรณีศึกษา บริษัท ที.เอ็ม. กาเมนท
จํากัด

จิราธิวัฒน
มั่นศักดิ์

วพ. HF
5549.5.J63 จ531ค
2548

ความพึงพอใจในการใหบริการ : กรณีศึกษา บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด

คมเดช
จันทนา

วพ. HF 5415.335
ค148ค 2548

51

54
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55

ทักษะดานการจัดการที่พึงประสงคของผูบริหาร บริษัท Property Perfect จํากัด (มหาชน)

ชฎาณัฐ
ทิพยคํา

วพ. HD 28
ช113ท 2548

56

แนวทางการขยายธุรกิจการบริการเรือสําหรับดําน้ํา

ศิริวรรณ
พูลสวัสดิ์

วพ. V 857
ศ486น 2548

57

แนวทางการตลาดของเทปกาวใส (Unitape) : กรณีศึกษา บริษัท ยูเนี่ยนไทย - นิจิบัน
จํากัด

เพ็ญผกามาศ
วงษจัทร

วพ. HF 5415
พ889น 2548

58

แนวทางการตลาดของธุรกิจการลดน้ําหนัก

สมใจ
พูลเจริญ

วพ. HF 5351
ส237น 2548

ประวีณา หอม
พันธ

วพ. HF
5549.5.J363
ป381น 2548

สุนีย
ชูศร

วพ. HF 5438.4
ส821น 2548

59

แนวทางการธํารงรักษาพนักงาน : กรณีศึกษา บริษัท ฟาสโก 24-7 จํากัด

60

แนวทางการปรับปรุงศูนยบริการลูกคา บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) : กรณีศึกษาศูนย
บริการลูกคา ทีโอที สาขาหัวหมาก

61

แนวทางการพัฒนาดานการตลาดของผลิตภัณฑผาไหมของมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพ

สภารัตน ธนัง
ทอง

วพ. HF 5415.32
ส227น 2548

62

แนวทางการพัฒนาธุรกิจของเครื่องคิดเลขอิเลคโทรนิค

อัญชลี
กังวาลนาน

วพ. HF 5688
อ525น 2548

63

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร หนวยงานควบคุมคุณภาพ :
กรณีศึกษา บริษัท ประเสริฐสินพรีซีชั่น จํากัด

สกล
ครองสระนอย

วพ. HF 5549
ส116น 2548

64

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรหนวยงานควบคุมคุณภาพ บริษัท
ไบเออร สตอรฟ (ประเทศไทย) จํากัด

กนกพร เจียม
จรรยงค

วพ. HM 132
ก124ค 2548

65

แนวทางการลดอุบัติเหตุ และอุบัติการณในกระบวนการผลิตผงซักฟอกเขมขน บริษัท
ยูนิลีเวอร ไทยโฮลดิงส จํากัด

ทรรศศิลา อู
สุวรรณ

วพ. HV 675
ท157น 2548

66

แนวทางในการจัดทําระบบ มอก. 18001

ประไพ ปน
ปทมเรขา

วพ. TA 445.5
ป334น 2548

67

ปจจัยที่มีความเสี่ยงในการทําธุรกิจซื้อ-ขายยางพาราลวงหนา : กรณีศึกษาตลาด
ยางพารา จังหวัดนครศรีธรรมราช

พิชอบ
ชวยพิทักษ

วพ. SB 291.H4
พ639ป 2548

68

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจในการศึกษาตอในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ของนักเรียน
โรงเรียนเกษมพิทยา

ทิพวรรณ
สุวรรณประภา

วพ. HF 1627
ท486ป 2548

69

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา และบริการ : กรณีศึกษา บริษัท 90 อะไหลยนต
จํากัด

เชอลี่
ชวยคงมา

วพ. HF 5415.335
ช726ป 2548

70

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบแฟชั่น

ประภาภรณ
เจริญชัยนพกุล

วพ. TT 502
ป339ป 2548

71

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ของคณะ
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

วราภรณ
รุจิชิต

วพ. HD 30.23
ว321ป 2548

72

ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการชําระเงินผานเคานเตอรเซอรวิส

ศรินทิพย
พิบูลจินดา

วพ. HF 5681.B2
ศ174ป 2548

73

ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อเนยของผูประกอบธุรกิจเบเกอรี่ที่อยูในเขตกรุงเทพมหานคร

อนันต
บัวผลิ

วพ. TX 771
อ165ป 2548
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ปจจัยที่ผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานโรงแรมรีเจนทอินน & อพารทเมนท

อูอุง
คุรเนีย

วพ. HF
5549.5.J63 อ868ป
2548

75

ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในระดับปฏิบัติการ : กรณี
ศึกษา
บริษัท ยูเนี่ยนไทย - นิจิบัน จํากัด

นัทยา
มงคลโภชน

วพ. HF 5549.5.J63
น413ป 2548

76

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกทองเที่ยวหาดปาตอง จังหวัดภูเก็ต

นันทนา
โรพันดุง

วพ. G 155.T35
น418ป 2548

77

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการซื้อสินคาประเภทขนมขบเคี้ยว

ศรีสุดา
อรรครักษโข

วพ. TX 773
ศ275ป 2548

78

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อคอมพิวเตอรแบบกระเปวหิ้ว : กรณีศึกษา บริษัท
อิตาเลียนไทยดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน)

ธัญนุช
นิมิตรวิไล

วพ. HF 5415.32
ธ464ป 2548

79

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑเสื้อกีฬา

สมเชษฐ
การคา

วพ. TS 1765
ส241ป 2548

80

ปจจัยที่สงผลตอผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคาอุปกรณกีฬา

วันสวาง
สวัสดี

วพ. HD 30.23
ว436ป 2548

81

ปจจัยบางประการที่มีผลตอความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ :
กรณีศึกษา
หางหุนสวนจํากัด พี.เอ็ม.เอ.พี.อาร

อนันตภูมิ
มัณฑะจิตร

วพ. HF
5549.5.J63 อ171ป
2548

82

ปจจัยบางประการที่สรางแรงจูงใจตอกิจกรรมทางการตลาดของซูเปอรสโตร

พัชรี
มั่งมี

วพ. BF 683
พ524ป 2548

83

ผลิตภัณฑทางการเงินรูปแบบใหมของธนาคารกรุงไทย

จินตนา
หนูชัยแกว

วพ. HG 1660
จ482ผ 2548

84

พฤติกรรมการเลือกใชเครื่องสําอางสมุนไพรไทย

ณัชชา
ศรีสันเทียะ

85

ระดับขีดความสามารถพื้นฐานของพนักงาน : กรณีศึกษา แผนกไอศกรีม บริษัท
ยูนิลีเวอร ไทยโฮลดิงส จํากัด

ไพฑูรย
ทรัพยเนตร

86

ระดับความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการใหบริการซอมบํารุง : กรณีศึกษา บริษัท ฟาสโก
24-7 จํากัด

เพชรา
จรกา

วพ. HM 132
พ787ร 2548

87

รูปแบบการจัดการการเงินของมูลนิธิที่พึงประสงค : กรณีศึกษา สภาคริสตจักรลูเธอรแรน
ในประเทศไทย (ELCT)

จารุวรรณ สุ
นทราวิรัตน

วพ. HF 5681.B2
จ337ร 2548

88

หลักเกณฑการพิจารณาสินเชื่อทั่วไปของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาด
ยอมแหงประเทศไทย (ธพว. หรือ SME Bank)

ปราณี
มุตโต

วพ. HG 3691
ป445ท 2548

89

องคประกอบที่มีผลตอความสําเร็จใจสายงานอาชีพนักบัญชี

กนกวรรณ
ธานี

วพ. HF 5627
ก125อ 2548

90

รูปแบบการจัดการการเงินสวนบุคคลของบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ขวัญกมล
ศรีชัยวรรณ

วพ. HG 179
ข379ร 2548

74

วพ. HF 5415.32
ณ261พ 2548
วพ. HF 5549
พ975ร 2548
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