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ปการศึกษา 2549 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (วิทยาเขตพัฒนาการ)
ลําดับ
ที่

ผูแตง

หมวดหมู

พระมหานิสิทธิ์
ธนวํโส (จันทะสาร)

วพ. GN 486
พ358ก 2549

สิบโทดาม
ศรีจันทร

วพ. GV 1111
ด411ก 2549

นางสาวศรัณยธร
ตั้งทรงศักดิ์

วพ. TK 6570.M6
ศ162ก 2549

นายสุทิน
เทพวงศ

วพ. HF 5549
ส779ก 2549

นางสาวเพียงฤทัย
สมอาษา

วพ. QC 926
พ944ก 2549

การบริการหลังการขายเครื่องจักรกล CNC : กรณีศึกษา บริษัทกรุปวิศวภัณฑ จํากัด

นายอุกฤษฏ
นาคเสวก

วพ. TJ 250
อ778ก 2549

7

การบริหารลูกคาสัมพันธของการไฟฟานครหลวง

นายจิรายุทธ
เลี่ยมทอง

วพ. HF 5415.5
จ537ก 2549

8

การประเมินความพรอมของบุคลากรในการทํางานรวมกับระบบสารสนเทศ :
กรณีศึกษา บริษัท มิตรแทประกันภัยจํากัด

นางสาวจินตนา
อินทะเสย

วพ. HD 37.T5
จ482ก 2549

9

การพัฒนาการตลาดของเทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification) เขาสู
ธุรกิจคาปลีก

นางสาวจันทรเพ็ญ
มีใย

วพ. HD 62.7
จ272ก 2549

10

การพัฒนาองคการสูความเปนเลิศ : กรณีศึกษา บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร จํากัด
มหาชน

นายวรรณพงศ
คณะเจริญ

วพ. HD 58.8
ว253ก 2549

11

การวางแผนการตลาดของโครงการคริสตัน พารค

นางสาวนงลักษณ
วงศปุน

วพ. HF 5415
น148ก 2549

12

การวางแผนการตลาดรถยนตนั่งของนิสสัน

นายยุทธนา
เพ็ชรยาหน

วพ. HF 5415
ย355ก 2549

13

การวิเคราะหการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย บริษัท ซีเฟรซอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

นางสาววรรณมน
โพธิสุข

วพ. HG 4551
ว273ก 2549

14

การวิเคราะหประสิทธิภาพการทํากําไรของ บริษัท เดลตา อีเลคโทนิคส (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)

นางสาวอุษณีย
ศิริสุโขดม

วพ. HC 79.P7
อ863ก 2549

15

การวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน : กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

นายนริศร
นาคะนคร

วพ. HG 2569
น251ก 2549

16

การวิเคราะหปจจัยพื้นฐานของ บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

นางสาวปยะรัตน
จุยจิติ

วพ. QC 571
ป622ก 2549

17

การวิเคราะหปจจัยพื้นฐานของ บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)

นางสาวนุชรี
กางเกตุ

วพ. HG 4551
น728ก 2549

1

ชื่อเรื่อง
การจัดการพิธีกรรมทางศาสนา

2

การจัดตั้งธุรกิจโรงเรียนสอนศิลปะการปองกันตัว

3

การตัดสินใจเลือกใชระบบเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ : กรณีศึกษาระบบดีแทค

4

การติดตามผลการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน กรณี
ศึกษา : บริษัท อินเตอรกูดส จํากัด

5

การธํารงรักษาบุคลากรฝายวิศวกรระบบเครื่องมือวัด : กรณีศึกษา
บริษัทมาตรวัดน้ํา

6
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18

การวิเคราะหผลการดําเนินงาน บริษัทกรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)

นางสาวสิริพันธุ
ฮูเซ็น

วพ. HG 8026.3
ส731ก 2549

19

การวิเคราะหผลการดําเนินงาน บริษัท เวิรคพอยท เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)

นางสาวสุกฤดา
สอนสันต

วพ. HG 4515
ส737ก 2549

20

การวิเคราะหผลการตอบแทนจาการลงทุนในหลักทรัพยกลุมอุตสาหกรรมการแพทย

นางสาวอัจฉรา
อยูเจริญ

วพ. R 856
อ498ก 2549

21

การศึกษาการเลือกใชการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ของผูใชบริการ
ระบบโทรศัพทมือถือ

นายบัลลังก
หันธํารง

วพ. HF 5541.T4
บ272ก 2549

22

การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกทําประกันชีวิต

นางสาวพัชรี
บุญจํารูญ

วพ. HG 8861
พ524ก 2549

23

การศึกษาปจจัยพื้นฐาน บริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด (มหาชน)

นางตวงพร ซื้อ
ทัศนประสิทธิ์

วพ. HD 62.7
ต215ก 2549

24

การใหบริการโทรศัพทพื้นฐาน

นายชวลิต
ลาวัง

วพ. HF 5541.T4
ช281ก 2549

25

ความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยฟตเนส การกีฬาแหงประเทศไทย

นางสาวอัญชลี
วุฒิศักดิ์

วพ. GV 461
อ425ค 2549

26

ความพึงพอใจในการใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในระบบชุมสายโทรศัพท DLC ในพื้น
ที่จังหวัดสมุทรปราการ

นางพลอยนภัส
ลักษณทองมาก

วพ. TK 6570.M6
พ451ค 2549

27

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับกลาง : กรณีศึกษา บริษัท ซีฮอค
บิลดิ้ง เมนเทนแนนซ จํากัด

28

ความพึงพอใจในการใหบริการของพนักงานโอเปอรเรเตอร : กรณีศึกษา ธนาคาร
สแตนดารดชารเตอร (ไทย) จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ สาขาสาธร

29

ทัศนคติและพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟานครหลวง

30

นายฐานิสรพงศ ศุภ วพ. HF 5549.5
ธนานันท
.J63 ฐ222ค 2549
นางสาวนฤมล
ขันทอง

วพ. HG 3350 .5
น276ค 2549

นายณรงค
อิงศรีวรกุล

วพ. HD 3840
ณ211ท 2549

แนวทางการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยกลุมยานยนต

นางสาวธนัดดา
แกวสุวรรณ

วพ. HG 4515
ธ212น 2549

31

แนวทางการนํา CRM มาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานขององคกร

นางสาวกัลยากร
คุณานุคณ

วพ. HF 5415.5
ก397น 2549

32

แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจบอเลี้ยงปลาเศรษฐกิจน้ําจืด

นางสาวปทุม
พูลเกษ

วพ. HD 62.7
ป154น 2549

33

แนวทางการพัฒนาธุรกิจถานไม : กรณีศึกษา ชุมชนโรงถาน เขตประเวศ

นางสาววิลาวัลย
พนิกรณ

วพ. TH 7483
ว718น 2549

34

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการขายของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษัท ฟนิกเซลล
แอนด เทรดดิ้ง จํากัด

นางสาวเกษิณี
สุทัศน

วพ. HF 5438
ก816น 2549

35

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพแฟมเอกสารยูดี

นายบุญเลิศ
และแฟง

วพ. HF 5735
บ563น 2549

36

แนวทางการเสริมสรางสุขภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานบริษัท
เพอริคอม อิมเมจจิ้ง ซีสเต็มส (ประเทศไทย) จํากัด

นางสาวปาริฉัตร
ยศกรณ

วพ. RA 770.5
ป553น 2549
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37

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาที่รานจําหนายวัสดุกอสรางและสินคาตกแตงบาน

http://library.kbu.ac.th/Thesis/mba_49.php

นางสาวคณารัตน
สิทธิวรรณธนะ

ปจจัยที่มีผลการตัดสินใจเลือกเรียนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน
นายอาทิจจพันธุ
ฤทธิวรรณ

38

วพ. HD 30.23
ค127ป 2549
วพ. HD 30.23
อ621ป 2549

39

ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการเสริมในโทรศัพทเคลื่อนที่ของกลุมวัยรุน

นางสาวธิตินันท
อโนดาต

วพ. TK 6570.M6
ธ586ป 2549

40

ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของลูกคาที่ใชบริการนวดแผนไทย

นางสาววนิดา
บัณฑิตพานิชย

วพ. RA 780.5
ว169ป 2549

41

ปจจัยที่มีผลตอการใชธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสของธนาคารพาณิชยไทย

นางสาวดวงแกว
เจริญศรีทองกุล

วพ. HG 2569
ด154ป 2549

42

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาเครื่องสําอางขายตรง

นางศิรินทร
วรรณสินธ

วพ. RA 778
ศ456ป 2549

43

ปจจัยที่อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานเดี่ยวระดับกลางของผูบริโภคในเขตมีนบุรี

นางสาวประกาย
วรรณ จิรันธร

วพ. TH 4805
ป191ป 2549

44

ปจจัยบางประการที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกลงทุนในประกันชีวิต : กรณีศึกษา
บริษัท อเมริกันอินเตอรแนชชั่นแนล แอสชัวรันส จํากัด

นางสาวพรพิมล
บุตรแสง

วพ. HG 8861
พ246ป 2549

45

แผนการตลาดของธุรกิจจําหนายคอมพิวเตอรโนตบุค

นายอนุสิทธิ์
วงศสิกุล

วพ. HF 5438
อ237ผ 2549

46

แผนการตลาดของโรงเรียนกวดวิชาในเขตเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา

นายอนุสิทธิ์
วงศสิกุล

วพ. HF 5415
ป496ผ 2549

47

พฤติกรรมการเลนเกมออนไลนของเยาวชน ในเขตกรุงเทพมหานคร

นางสาวรัตนธิดา
ตรงตอศักดิ์

วพ. GV 1469.2
ร374พ 2549

48

พฤติกรรมการเลือกซื้อของเลนของวัยรุน

นายเกษมชนม
ณ ถลาง

วพ. GN 799.T75
ก789พ 2549
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