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รายชื่อวิทยานิพนธ / สารนิพนธ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปการศึกษา 2550
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ
ลําดับที่

ชื่อเรื่อง

ผูแตง

หมวดหมู

1

การดําเนินธุรกิจขายตรงผลิตภัณฑอาหารเสริม "อินทรา"
ธนวรรณ เจียนผัน
ของบริษัทไลฟสไตล แปซิฟกริม (ประเทศไทย) จํากัด

วพ.HF 5415.32 ธ249ก 2550

2

การดําเนินธุรกิจฟารมกุง

สุรพงศ จันทรแสงศรี

วพ.S 560 ส852ก 2550

3

การดําเนินธุรกิจฟารมสัตวน้ําขนาดเล็ก

ศุรวีร รัตนไชย

วพ.S 560 ศ742ก 2550

4

การตัดสินใจเลือกใชน้ํามันแก็สโซฮอล

ปาณิสรา ชาติ

วพ.TP 359.L5 ป545ก 2550

5

การตัดสินใจเลือกซื้อลิฟทโดยสาร

สันติ มาลานิยม

วพ.TJ 1370 ส579ก 2550

6

การบริการหลังการขายลิฟทโดยสารมิตซูบิชิ : กรณี
ศึกษา บริษัทวรจักร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

เชษฎ บุญโลม

วพ.HF 5438 ช721ก 2550

7

การประเมิณมูลคาหลักทรัพยโดยวิธีกระแสเงินสด (Free
Cash Flow Approach) : กรณีศึกษาบริษัท ไทยยูเนี่ยน
โฟรเซน โปรดักส จํากัด (มหาชน)

ขัตติยา ศรีรักษ

วพ.HG 4011 ข312ก 2550

8

การพัฒนาธุรกิจใหบริการทําความสะอาด

ทินรัตน ศรีเจริญ

วพ.HF 5415.5 ท453ก 2550

9

การพัฒนาผลิตภัณฑผาไหมไทย

ธีรเดช งามเหลือ

วพ.TS 1546 ธ623ก 2550

10

การพัฒนาสินเชื่อธุรกิจ SMEs ของธนาคารพาณิชยไทย
กรณีศึกษา ลูกคาสินเชื่อธุรกิจ SMEs ธนาคารทหารไทย
สาขา กม.22 (ถนนเทพารักษ)

เกสร จันทรา

วพ.HG 3691 ก822ก 2550

11

การเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของบุคลากรโดยวิธี
การฝกอบรม : กรณีศึกษา โรงแรม The City Hotel
Sriracha

ธีรณา แตงมั่นคง

วพ.BF 481 ธ626ก 2550

12

การวิเคราะหผลการดําเนินงานของบริษัท กูดเยียร
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

คมสัน คําซาว

วพ.TS 1912 ค152ก 2550

13

การวิเคราะหผลการดําเนินงานของบริษัท อิตาเลียนไทย
โสภา มาดี
ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน)

วพ.HD 58.7 ส879ก 2550

14

การวิเคราะหผลการดําเนินงานบริษัท อสมท จํากัด
(มหาชน)

กุลิสร โพธิยก

วพ.HF 5717 ก728ก 2550

15

การวิเคราะหศักยภาพในการดําเนินงานของบริษัท
เชียงใหมธุรกิจการแพทย จํากัด (มหาชน)

พรเพ็ญ จันทศรีราช

วพ.HD 2709 พ247ก 2550

16

การวิเคราะหประสิทธิภาพการดําเนินงานของบริษัท แพ
รนดาจิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน)

สุชาดา หวังศิริ

วพ.HD 9747.T35 ส759ก 2550

17

การวิเคราะหประสิทธิภาพการดําเนินงานของบริษัท
อุตสาหกรรมแอคมิ จํากัด

รวิบดี นามวงศ

วพ.HF 5549 ว634ก 2550

18

การวิเคราะหผลการดําเนินงาน : กรณีศึกษาบริษัท ปกนิค
จีรภา ทองเถาว
คอรปปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

วพ.HF 5415.32 จ567ก 2550

19

การวิเคราะหผลการดําเนินงาน : กรณีศึกษาบริษัท ลลิล
พร็อพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน)

ฉวีวรรณ ศรีปูนออน

วพ.HF 5693.T35 ฉ179ก 2550

20

การวิเคราะหผลการดําเนินงานของบริษัท ทรู คอรปอเร
ชั่น จํากัด (มหาชน)

สาวิตรี รัตนสัญญา

วพ.P 90 ส687ก 2550

21

การวิเคราะหผลการดําเนินงานของบริษัท ธรพล เอ็นจิ
เนียริ่ง จํากัด

พันธทิพา พัดประดิษฐ

วพ.HD 62.6 พ564ก 2550

22

การวิเคราะหผลการดําเนินงานของบริษัท อะโรเมติกส
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

กฤชวรรณ แซโคว

วพ.HD 62.6 ก272ก 2550

23

การวิเคราะหผลการดําเนินงานของบริษัทบริการเชื้อเพลิง
จักรกริช หลายบุญ
การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

วพ.TP 318 จ315ก 2550

24

การวิเคราะหผลการดําเนินงานของบริษัท เมเจอร ซี
นีเพล็กซกรุป จํากัด (มหาชน)

รจนา เลิศวิริยะกุล

วพ.HD 58.7 ร114ก 2550

25

การวิเคราะหผลการดําเนินงานของบริษัท โรงกลั่นน้ํามัน
ระยอง จํากัด (มหาชน)

นลินา พันธุแฉลม

วพ.TP 690 น285ก 2550

26

การวิเคราะหหลักทรัพยจดทะเบียนใหมเพื่อการตัดสินใจ
ลงทุน : กรณีศึกษาบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น ธีรธรรม อุดมสถาผล
จํากัด (มหาชน)

วพ.HG 4651 ธ625ก 2550
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27

การศึกษาการขายสินคาผานระบบอิเลคทรอนิกสประเภท
หทัยรัตน ลิปพันธ
ของใชสตรี

วพ.HF 5415 ห136ก 2550

28

การศึกษาความพึงพอใจของลูกคาผลิตภัณฑสายรัด
พลาสติก : กรณีศึกษา หางหุนสวนสามัญทองแท
ซัพพลาย

วพ.HF 5415.335 ส732ก 2550

29

การศึกษาความพึงพอใจในสวัสดิการและความผูกพันธตอ
องอาจ ถาวรเกรียงไกร
องคการ : กรณีศึกษาบริษัทสมบูรณกรุป จํากัด

วพ.HF 5549.5.J63 อ117ก 2550

30

การศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
นัยนา จรูญชนม
ของ พนักงาน : กรณีศึกษาบริษัทสยามราชธานี จํากัด

วพ.HF 5549 น434ก 2550

31

การศึกษาแนวทางการเสริมสรางประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)

คมสัน แสงทอง

วพ.HF 5549 ค148ก 2550

32

การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียน
อาชีวศึกษา

ธีรวัฒน ทองคํา

วพ.HD 30.23 ธ647ก 2550

33

การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเหล็กรูปพรรณ

โกวิท อัศววรภูมิ

วพ.TA 474 ก174ก 2550

34

การศึกษาเรื่องแนวทางการขยายตลาดของธุรกิจซอม
แซมและ ปรับปรุงที่อยูอาศัย

อริสรา มวงดี

วพ.TH 4805 อ398ก 2550

35

การสงเสริมการตลาดของเครื่องประดับเพชร

อลิสรา ฉายาพันธุ

วพ.HF 5415 อ428ก 2550

36

การสรางความพึงพอใจใหลูกคาบัตรเครดิตแพลทินั่ม

ชวลิต ศิริวณิชกุล

วพ.HG 3755 ช471ก 2550

37

การเสริมสรางคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน
ระดับ ปฏิบัติการ : กรณีศึกษา ผูปฏิบัติงานในฝายผลิต
และฝายสํานักงาน บริษัท เอ็มซีไอ แอนด ทีเอสเอช
จํากัด

ปราณี อรัญเจริญยิ่ง

วพ.HF 5549.5.J63 ป445ก
2550

38

ความพึงพอใจของผูใชบริการฝายคํา ฟตเนส มหาวิทยา
รามคํา แหง

เบญญาภรณ แดงกอเกื้อ

วพ.GV 428 บ799ค 2550

39

ความพึงพอใจของพนักงานที่มีตองานรานอาหาร Fast
Food

รัฐวดี อังกระโทก

วพ.TX 945 ร358ค 2550

40

ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการใหบริการซอมปริ้น
เตอร กรณีศึกษา : ศูนยแคนนอน สาขาเสรีเซ็นเตอร

พิทักษ พัฒนจันทรีกุล

วพ.HF 5541.T4 พ673ค 2550

41

ความพึงพอใจของพนักงานที่มีตอสวัสดิการบริษัท ซีพีเอ
เรวดี อังกระโทก
ฟ ผลิตภัณฑอาหาร จํากัด (สาขาหนองจอก)

วพ.TX 945 ร358ค 2550

42

คุณลักษณะของพนักงานขายรถยนตที่พึงประสงค

กรรณิกา วิทยาปญญากุล

วพ.HF 5438 ก173ค 2550

43

แนวทางการจัดสวัสดิการที่พึงประสงคของพนักงาน
บริษัท ไมโครเวฟ เทคโนโลยี ครอปอเรชั่น

ธนากร ชาวนาแกว

วพ.HD 37 ธ231น 2550

44

แนวทางการดําเนินธุรกิจเวทีมวยอาชีพในตางจังหวัด

เดชา บุญกําเนิด

วพ.HF 5351 ด841น 2550

45

แนวทางการตลาดของธุรกิจเครื่องประดับเพชร

พจมาน ฝอยทอง

วพ.TS 753 พ177น 2550

46

แนวทางการตลาดของธุรกิจโรงแรมแบบอิสระ (Unchain
Hotel)

สกาวกานต กมลรัตนพิบูล

วพ.TX 911.3.M33 ส124น 2550

47

แนวทางการธํารงรักษานักกายภาพบําบัด ศูนยเวชศาสตร
ปณิษฐา เจริญสิทธิ์
ฟนฟู โรงพยาบาลกรุงเทพ

วพ.HF 5549.5.J63 ป161น
2550

48

แนวทางการธํารงรักษาบุคลากรของบริษัท เชี่ยงเถียน
จํากัด

วพ.HF 5549.5 ส866น 2550

49

แนวทางการพัฒนาการใหบริการของศูนยคาปลีกวัสดุกอ
สราง ครบวงจร : กรณีศึกษา โฮมโปร สาขาแฟชั่น
เพ็ญศรี แจมแกว
ไอรแลนด

วพ.HF 5415.32 พ899น 2550

50

แนวทางการพัฒนาธุรกิจขนมไทย

ศิรินทร เกื้อมี

วพ.HF 5415.32 ศ456น 2550

51

แนวทางการพัฒนาธุรกิจจัดจําหนายเครื่องคอมพิวเตอร

พงศพณิชย พิณเมืองงาม

วพ.HD 2709 พ129น 2550

52

แนวทางการพัฒนาศูนยบริการรถยนตโตโยตา

นิโรบล ตั้งเพียร

วพ.TL 240 น662น 2550

53

แนวทางการพัฒนาสถาบันสอนภาษาอังกฤษ

อัญญารัตน ไลชื่น

วพ.LB 1027.5 อ532น 2550

54

แนวทางการเพิ่มจํานวนนักศึกษาภาคสมทบ
ของมหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิต

วาสนา มาลัยคํา

วพ.LB 3602 ว491น 2550

55

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ
บริษัท ไทยฟลมอินดัสตรี่ จํากัด (มหาชน)

ดุจฤดี หนูเสน

วพ.HD 58.8 ด679น 2550

56

แนวทางการวางแผนการตลาด Logistics ภายในประเทศ
ณัฐรีญา นิ่มนอย
กรณีศึกษา : บริษัท มันนี่ แอนด โกลด 2006 จํากัด

สิริลักษณ ถาวรปญญากุล

สุริยันต พาพันธ

วพ.HF 5415.126 ณ351น 2550
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57

แนวทางการวางแผนการตลาดของผลิตภัณฑอาหารเสริม
ไพลิน เลิศสุทธิวงศ
เพื่อ สุขภาพ

วพ.TX 553.V5 พ981น 2550

58

แนวทางการวางแผนการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย

ลาวัลย รําพึง

วพ.HD 1361 ล282น 2550

59

แนวทางในการดําเนินธุรกิจใหเชาบูชาองคจตุคามราม
เทพ ผานทางตลาดอิเล็กทรอนิกส

พัณรสี ฤทธารมย

วพ.HF 5548.32 พ540น 2550

60

แนวทางในการปรับปรุงการใหบริการของโรงแรม : กรณี
ศึกษา โรงแรมเรดิสัน (Radisson) กรุงเทพฯ

เบญจมาศ ชูแกว

วพ.TX 911.3.P4 บ792น 2550

61

แนวทางในการพัฒนาธุรกิจนําเที่ยวเมืองพัทยา จังหวัด
ชลบุรี

อุไรพร พันธุระ

วพ.G 155.A1 อ857น 2550

62

แนวทางในการเพิ่มยอดขายคอมพิวเตอรโนตบุคและพีดี
เอโฟน : กรณีศึกษา บริษัท บริลเลี่ยน โนตบุค จํากัด

แดง ชูดํารงคเกียรติ

วพ.HF 5438 ด941น 2550

63

แนวทางการพัฒนาธุรกิจโฮมสเตย

อนงคลักษณ เชื้อชาร

วพ.HF 5351 อ158น 2550

64

ปจจัยจูงใจในการทํางานที่ฝายซอมบํารุง : กรณีศึกษา
บริษัท เอ็นเทค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

คติญา ลาภสวัสดิ์มงคล

วพ.BF 683 ค135ป 2550

65

ปจจัยทางการตลาดของผลิตภัณฑหลังคาเหล็ก

บัณฑิต พุฒนอก

วพ.HF 5438 บ254ป 2550

66

ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการสาย
การบิน ตนทุนต่ํา

มันทนา ชิงชัย

วพ.HE 9761 ม364ป 2550

67

ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อคุกกี้ของผู
บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร

ยาวาเฮร กาซา

วพ. HF 5415.13 ย246ป 2550

68

ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถกระบะอี
ซูซุ

ภูวิน ภูวนารถ

วพ.TL 240 ภ691ป 2550

69

ปจจัยที่มีผลตอการใชบริการศูนยฟตเนส มหาวิทยาลัย
เกษม บัณฑิต วิทยาเขตรมเกลา

รัตนาวลี รักษาแสง

วพ.HF 5415.32 ร378ป 2550

70

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอคณะนิติศาสตร
นาฏยา ชุมชวง
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

วพ.LB 1570 น457ป 2550

71

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกติดตั้งเคเบิ้ลทีวี

วพ.TK 6678 อ885ป 2550

72

ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการผลิตของพนักงานฝาย
บุญชนะ บาพิมาย
ผลิต บริษัท เพรซิเดนท เบเกอรี่ จํากัด (มหาชน)

วพ.HF 5351 บ422ป 2550

73

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตปคอัพยี่
เกียรติศักดิ์ สวาทะนันทน
หอนิสสัน

วพ.HF 5415.335 ก855ป 2550

74

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาเคมี
อาหาร : กรณีศึกษาบริษัท ยูโร-ไทย อะโรมาติกส จํากัด

ปราโมทย อนุสรรวิริยะกุล

วพ.HF 5415.335 ป451ป 2550

75

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกทองเที่ยวเกาะ
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ศิริกุล ผองบํารุงวงค

วพ.G 155.A1 ศ448ป 2550

76

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกเชาหอพักสตรี

ไชยทิพย เย็นประเสิรฐ

วพ.LB 3226 ช863ป 2550

77

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน พัฒนาซอฟทแวรบริษัท เพอริคอม อิมเมจจิ้ง ซิ สมศักดิ์ พอคา
สเต็มส (ประเทศไทย) จํากัด

วพ.HF 5549.5.M63 ส282ป
2550

78

พฤติกรรมการออมเงินกับสหกรณออมทรัพยทบวง
มหาวิทยาลัย จํากัด กรณีศึกษาบุคลากรสํานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา

วพ.HG 2123 ธ231พ 2550

79

รูปแบบการจัดการการเงินในครัวเรือน และระดับคุณภาพ
ชีวิต ของเกษตรกร กรณีศึกษา : เกษตรกรในพื้นที่ ตําบล สรัลนุช ทองกอง
เขือน้ํา อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี

วพ.HN 25 ส349ร 2550

80

รูปแบบการจัดสวัสดิการที่พึงประสงคตามทัศนคติของ
สุนทรี แซลอ
บุคคลใน องคการ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

วพ.HF 5549.5.M63 ส814ร
2550

81

วิเคราะหความพรอมของพนักงานในการนําระบบบริหาร
คุณภาพ มาประยุกตใชในบริษัท : การณีศึกษาบริษัท
บริบูรณอุตสาหกรรม เหล็ก จํากัด

ปญญา เกษแกว

วพ.HD 62.15 ป524ว 2550

82

วิเคราะหผลการดําเนินงานธนาคารไทยพาณิชย

มาริกา อักษรศิล

วพ.HG 1971.T5 ม473ว 2550

83

อิทธิพลของการสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสิน
ภทรินทย ขันธพาลี
ใจเลือก เรียนในระดับอุดมศึกษาเอกชน

เอกอาทิตย สมจิตร

ธนกร เสาสมภพ

วพ.HF 5415.123 ภ381อ 2550
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