ื่ วิทยำนิพนธ์ / สำรนิพนธ์
รำยชอ
ึ ษำ 2551
บริหำรธุรกิจมหำบ ัณฑิต ปี กำรศก
มหำวิทยำล ัยเกษมบ ัณฑิต วิทยำเขตพ ัฒนำกำร
ื่ เรือ
ลำด ับที่
ชอ
่ ง
ิ ค ้าอุปกรณ์กฬ
1
การจัดจาหน่ายสน
ี า
แบดมินตัน
2
แนวทางการเสริมสร ้าง
ิ ธิภาพการให ้บริการหลังการ
ประสท
ี ี หม ้อแปลง
ขายของบริษัทซซ
ไฟฟ้ า จากัด
3
ปั จจัยทีม
่ อ
ี ท
ิ ธิพลต่อการเลือกเชา่
หอพักของพนักงานในเขตนิคม
อุตสาหกรรมลาดกระบัง
4
แนวทางการพัฒนาธุรกิจรองเท ้า
้ งสาหรับสตรีวัยทางาน
สนสู
้ การ
5
ปั จจัยทีม
่ อ
ี ท
ิ ธิพลต่อการใชบริ
ธนาคารผ่านอินเตอร์
(KTB-Online)ของ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย
6
แนวทางพัฒนาคุณภาพการ
ให ้บริการ KTB Convenicnce
่ งทางการให ้บริการ
Express (ชอ
ด ้วยเครือ
่ งอัตโนมัต)ิ
7
แนวทางการเสริมสร ้าง
ิ ธิภาพการให ้บริการของ
ประสท
ธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน)
สาขาย่อยถนนร่มเกล ้า(หมู ้บ ้าน
ปรีชา)
ิ ใจซอ
ื้ สน
ิ ค ้าใน
8
การตัดสน
ิ ค ้าเดอะมอลล์ สาขา
ห ้างสรรพสน
บางกะปิ
ิ ใจใชบริ
้ การทีร่ ้านสะดวก
9
การตัดสน
ื้
ซอ
ิ ใจเลือกซอ
ื้ น้ าแร่
10
การตัดสน
11
12

13
14
15

16

การธารงรักษาบุคลากรของบริษัท
ั พอร์ท จากัด
ทีทฟ
ี จ
ู ท
ิ ล
ู ซพ
การบริหารจัดการทีด
่ ข
ี อง
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กม
ั พูชา
การพัฒนาธุรกิจจาหน่าย
โทรศัพท์เคลือ
่ นทีม
่ อ
ื สอง
การวางแผนพัฒนาบุคลากร
โรงเรียนโกวิทธารง
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของ
บริษัทโรงพยาบาลบารุงราณฎร์
จากัด(มหาชน)
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของ
บริษัทสุรพลฟู้ ดส ์ จากัด(มหาชน)

ผูแ
้ ต่ง
น้ าฝน กล ้ารอด

หมวดหมู่
วพ.HF 5415 .33 น525ก 2551

ิ ฐ์ ชว่ ยเลือ
พิสษ
่ ม

วพ.HF 5415 .33 พ784น 2551

ปราณี คงอยู่

วพ.HF 5415 .32 ป445ป 2551

ั
ดาริกา หลังสน

วพ.HF 5415 .32 ด428น 2551

นพรัตน์ โกวฤทธิ์

วพ.HG 1708 .7 น184ป 2551

สุดาพร ยีกา

วพ.HG 1616 .E7 ส769น 2551

ศรีสด
ุ า เรืองเทพ

วพ.HG 1616 .C87 ศ275น 2551

นพรัตน์ สาขา

วพ.HF 5415 .32 น184ก 2551

จันทร์จริ า อรุณพงศ ์
ไพบูลย์
ศศธิ ร ปานะรังษี

วพ.HF 5415 .33 .T5 จ253ก 2551

ิ ธิ์
ปาริชาติ ทุมสท

วพ.HF 5549 .5 ป554ก 2551

ดารา ศาสตร์

วพ.HG 5750.55 ด424ก 2551

อริสาม ใหม่เอีย
่ ม

วพ.TK 6570.M6 อ421ก 2551

ิ ธิ์
ขนิษฐา ชัยสท

วพ.LB 2806 ข226ก 2551

จิตรกร พันธุม
์ งุ

วพ.RA 960 จ434ก 2551

เพ็ญนภา เทพทับ

วพ.HF 5681 .R25 พ885ก 2551

วพ.HF 5415 .33 .T5 ศ291ก 2551

17

18

19

20

21

22

23
24

25

26

27

28
29

30
31
32
33
34

การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของ
บริษัทอีโนเวรับเบอร์ (ประเทศ
ไทย)จากัด
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของ
บริษัทแฟนซวี ด
ู๊ อินดัสตรีส จากัด
(มหาชน)
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของ
ิ ดิเคท จากัด
บริษัทเอสแอนด์พซ
ี น
มหาชน
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของ
ิ รุป
บริษัทโออิชก
๊ จากัด(มหาชน)

กิตติภม
ู ิ โล่หส
์ วุ รรณ

วพ.HF 5681 .R25 ก674ก 2551

นพพร มัตสรรกฤษณ์

วพ.HF 5681 .R25 น176ก 2551

ี สง
วิไส สแ

วพ.HF 5681 .B2 ว798ก 2551

ณภัทร์พร รอดชะ

วพ.HF 5681 .B2 ณ367ก 2551

การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของ
บริษัทโรงพยาบาลรามคาแหง
จากัด(มหาชน)
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
บริษัทโกเบซเี อซไวร์ (ประเทศ
ไทย)จากัด
การสง่ เสริมการตลาดของธุรกิจ
จาหน่ายรองเท ้ากีฬา
การสง่ เสริมการตลาดของ
ี มใน
ผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซย
รูปแบบของยา
ิ ธิภาพการ
การเสริมสร ้างประสท
เรียนการสอนบุคลากรครูชว่ ยสอน
ั ฤทธิ์
โรงเรียนวัดทองสม
ความพึงพอใจของผู ้บริโภคทีม
่ าใช ้
ิ ปะป้ องกัน
บริการโรงเรียนสอนศล
ตัวเทควันโด
แนวทางบการจัดตัง้ ธุรกิจ
เครือ
่ งครัวอุตสาหกรรมเพือ
่ การ
พาณิชย์
แนวทางการจัดจาหน่าย
โทรศัพท์มอ
ื ถือมือสอง
แนวทางการจัดสวัสดิการทีพ
่ งึ
ประสงค์ของพนักงานบริษัท
โปรเซสซงิ่ เทคโนโลยี (ประเทศ
ไทย)จากัด
:แนวทางการดาเนินธุรกิจคลินก
ิ
ั ว์
รักษาสต
แนวทางการดาเนินธุรกิจจาหน่าย
ื้ ผ ้าแฟชั่นสไตล์เกาหลี
เสอ
แนวทางการดาเนินธุรกิจการรับจัด
ดอกไม ้
แนวทางการดาเนินธุรกิจร ้าน
้
เพ็ทชอป
แนวทางการดาเนินธุรกิจร ้าน
ื การ์ตน
หนังสอ
ู ญีป
่ นให
ุ่
้เชา กรณี
ึ ษามหาวิทยาเกษมบัณฑิต
นักศก
ระดับปริญญาตรี

สุพัตรา ถาวรเกษม

วพ.HF 5681.B2 ส831ก 2551

ิ ธิ์
สุนทร เฉลิมอธิคมสท

วพ.HD 9529.W5 ส788ก 2551

ณัฐวุฒ ิ ธีระทนงวุฒ ิ

วพ.HD 9787 .T35 ณ361ก 2551

วรรณภา ภูท
่ อง

วพ.HD 9205.T35 ว267ก 2551

พระมหากิตติ คันดุไล

วพ.LB 2832.4 พ358ก 2551

นพพร ทัศบุตร

วพ.GV 111 น176ค 2551

ิ คาบุยา
พิชต

วพ.TX 656 พ647น 2551

ศศธิ ร วงษ์นริ ันดร

วพ.TK 6570 .M6 ศ291น 2551

ณัฐตะวัน สะและกุล

วพ.HF 5549.5.J63 ณ329น 2551

จุฑามาส กิจภักดีกล
ุ

วพ.SF 604 .63.T35 จ628น 2551

ฎาริกา เจริญแสง

วพ.HD 62.7 ฎ111ย 2551

วาริษฐา ธรรมยุทธสกุล

วพ.HF 1008 ว483น 2551

ศริ ะวิทย์ ทับทิม

วพ.SF 427.55 ศ442น 2551

วีรวรรณ หมั่นทวี

วพ.Z 476 ว835น 2551

35

แนวทางการดาเนินธุรกิจอพาร์เมนท์ พัลลภา ทองวิเศษ

วพ.HD 7287 .6.T35 พ581น 2551

36

แนวทางการตลาดของสถาบันสอน
ิ ปะป้ องกันตัวและการออกกาลัง
ศล
กายเพือ
่ สุขภาพ
ิ ใจลงทุนใน
แนวทางการตัดสน
กองทุนรวมตราสารหนี้ของบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทย
พาณิชย์ จากัด
:แนวทางการพัฒนาการให ้บริการ
ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด
(มหาชน)
แนวทางการพัฒนาธุรกิจให ้บริการ
สระว่ายน้ า
แนวทางการพัฒนาธุรกิจอพาร์ท
เม ้นท์
แนวทางการพัฒนาสถาบันสอน
ิ ปะป้ องกันตัวและการออกกาลัง
ศล
กายเพือ
่ สุขภาพ
ิ ธิภาพต่อ
แนวทางการเพิม
่ ประสท
การให ้บริการประชาชนภายใน
สถานีตารวจนครบาลจรเข ้น ้อย
แนวทางการลงทุนของเงินทุน
ึ ษา
สะสมสงเคราะห์มล
ู นิธก
ิ ารศก
ทางไกลผ่านดาวเทียม
แนวทางการวางแผนการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์น้ ามันมะพร ้าวบริสท
ุ ธิ์

เจษฎา อนันต์ทวีผล

วพ.GV 111 จ755น 2551

ศรัณย์ กิจเจริญวิศาล

วพ.HG 453 ศ161น 2551

ิ ฐ์ ธนเศรษฐ์สธุ ี
ธนสษ

วพ.HG 1531ธ166น 2551

ิ ธิ์ ถ ้วยพุทธมนต์
ศักดิส
์ ท

วพ.TH 4763 ศ332น 2551

ปั ทมาวดี ฤกษ์ ด ี

วพ.HD 7287 .6 .T35 ป533น 2551

ปิ ยะนุช แจ๊ดสูงเนิน

วพ.HD 58 .8 ป621น 2551

พยุงศักดิ์ นาคศรี

วพ.HV 8252.55.A2 พ222น 2551

ณัฎฐา ปั ดแก ้ว

วพ.HG 4501 ณ313น 2551

กิตติมา คงกระพันธ์

วพ.TP 684.C7 ก674น 2551

แนวทางการวางแผนการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ยาเอนเทคคาเวียร์
แนวทางการวางแผนการตลาด
เครือ
่ งดืม
่ เพือ
่ สุขภาพ
แนวทางบการวางแผนการตลาด
ั ซุง
โทรศัพท์เคลือ
่ นทีข
่ องซม
:แนวทางการวางแผนการตลาด
ธุรกิจเครือ
่ งสาอางในระบบขายตรง
ึ
กรณีศกษาบริษัทเบทเตอร์เวย์
(ประเทศไทย)จากัด
แนวทางการวางแผนการตลาด
ผลิตภัณฑ์สบูผ
่ สมสมุนไพร
แนวทางการวางแผนการตลาด
ื้ ผ ้าเด็ก
ผลิตภัณฑ์เสอ
แนวทางการสร ้างแรงจูงใจของ
ี เี อ็นทรานส ์
พนักงานบริษัทซพ
เซอร์วส
ิ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
แนวทางการสร ้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัตงิ านให ้กับบุคลากรครู
โรงเรียนวัดแสนสุข เขตมีนบุร ี
กรุงเทพมหานคร

่ จิตร์
อัจฉรา ชุม

วพ.HF 5415 .13 อ498น 2551

ณิชาภัทร จีนบรรจบ

วพ.HF 5415 .13 ณ432น 2551

วลัยภรณ์ บุญนาพาสุข

วพ.HF 5415 .13 ว345น 2551

รัชชานนท์ ตาสว่าง

วพ.HF 5415 .13 ร323น 2551

สุชาดา วรรณวรรค

วพ.HF 5415 .13 ส759น 2551

ศรีสด
ุ า พ่วงสายกิม
่

วพ.HF 5415 .13 ศ275น 2551

ประทัย ยังฤทธิ์

วพ.HF 5549 .5 .M63 ป274น 2551

37

38

39
40
41

42

43

44

45
46
47
48

49
50
51

52

ิ ธิชัย แสงกล ้า วพ.HF 5549 .5 .M63 พ358น 2551
พระมหาสท

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62
63

64
65
66

แนวทางการเสริมสร ้างคุณภาพการ
ให ้บริการของศูนย์บริการโต
โยต ้าวรจักร์ยนต์ จากัด สาขา
เพชรบุรต
ี ัดใหม่
แนวทางการเสริมสร ้าง
ิ ธิภาพการปฏิบัตงิ านของ
ประสท
เจ ้าหน ้าทีต
่ รวจคนเข ้าเมือง
ึ ษากองบังคับการตรวจคน
กรณีศก
เข ้าเมืองท่าอากาศยานแห่งชาติ
แนวทางการเสริมสร ้างแรงจูงใจใน
การทางานของข ้าราชการตารวจ
กองบังคับการตารวจนครบาล 3

สุภาพร พุม
่ พวง

วพ.HF 5415 .335 ส838น 2551

ชูเกียรติ พินจ
ิ มนตรี

วพ.HF 5549 .A3 ช642น 2551

พิชัย ทูลธรรม

วพ.HF 5549 .5 .M63 พ642น 2551

แนวทางการเสริมสร ้างคุณภาพการ
ให ้บริการของศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม
การกีฬาแห่งประเทศไทย
แนวทางการเสริมสร ้าง
ิ ธิภาพในการปฏิบัตงิ านของ
ประสท
ึ ษาบริษัทสยาม
พนักงาน กรณีศก
กลาสอินดัสทรี จากัด
แนวทางพัฒนาบุคลากรเพือ
่ เพิม
่
ิ ธิภาพการทางาน
ประสท
ึ ษาร ้านอาหาร เรา ศรี
กรณีศก
นครินทร์
ิ ธิภาพการ
แนวทางพัฒนาประสท
ให ้บริการชาระค่าไฟฟ้ า ณ ทีท
่ า
การของการไฟฟ้ านครหลวงเขต
มีนบุรแ
ี ละลาดกระบัง
ิ ธิภาพใน
แนวทางเสริมสร ้างประสท
การบริการของลูกค ้าร ้านแมค
โดนัลด์ สาขาโลตัสบางกะปิ
ปั จจัยทางการตลาดทีม
่ ี
ั พันธ์ตอ
ิ ใจซอ
ื้ ที่
ความสม
่ การตัดสน
อยูอ
่ าศัยประเภทคอนโดมิเนียม
ึ ษาเฉพาะในเขต
ระดับกลาง ศก
กรุงเทพมหานคร
ื้
ปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อการเลือกซอ
รองเท ้ากีฬา
ปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อการดาเนินงานใน
การบริหารโครงการก่อสร ้าง
ึ ษาบริษัทอินทิกริล เอ็นจิ
กรณีศก
ั แตนท์ จากัด
เนียริง่ แอนด์คอนซล
ิ ใจใช ้
ปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อการตัดสน
บริการร ้านเสริมสวย
ื้ น้ า
ปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อการเลือกซอ
ผลไม ้พร ้อมดืม
่ ตรามาลี
ิ ธิภาพใน
ปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อประสท
การปฏิบัตงิ านของพนักงานบริษัท
กรีนเวิลด์พับลิเคชั่น จากัด

จุฬารัตน์ ตรีวจิ ต
ิ ร

วพ.GV 1221 จ682น 2551

ั ติภาพ วงศศ
์ ริ ิ
สน

วพ.HD 58 .82 ส584น 2551

สรพงษ์ ภูท
่ อง

วพ.HD 58 .82 ส327น 2551

ณรงค์ศักดิ์ พิมพ์หนู

วพ.HD 9685 ณ249น 2551

ยอดหญิง คงเอียด

วพ.HF 5415 .5 ย173น 2551

วิชมัย นามากุล

วพ.HD 7287 .67 .T35 ว537ป 2551

ชัชวาล พลเยีย
่ ม

วพ.HF 5415 .32 ช358ป 2551

ศวิ เสกข์ อินทนา

วพ.HD 69 .P75 ศ544ป 2551

จิราวรรณ สุขเม่า
ธิตม
ิ น ศรีสล

วพ.HD 9999 .B253 .T35 จ541ป
2551
วพ.HD 9348 .5 .A1 ธ588ป 2551

ทศพล อภิญญาปั ญจะ

วพ.HD 58 .82 ท238ป 2551

67

68

69

70

ิ ใจ
ปั จจัยทีม
่ อ
ี ท
ิ ธิพลต่อการตัดสน
ภูวดล ไชยสมุทร์
้
ื
เลือกซอรถยนต์ Chevrolet Optra
CNG
ิ ใจ
ปั จจัยทีม
่ อ
ี ท
ิ ธิพลต่อการตัดสน
ปพนพัชร์ ณั ฐวีรพจน์
ึ ษาต่อในโรงเรียนการ
เลือกศก
จัดการโรงแรมและการท่องเทีย
่ ว
ึ ษาสถาบัน I-TIM
นานาชาติ กรณีศก

วพ.HF 5415 .32 ภ685ป 2551

้ การ
ปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อการเลือกใชบริ
ธนาคารไทยพาณิชย์จากัด
(มหาชน)
ื้ คอมพิวเตอร์
ปั จจัยในการเลือกซอ
แบบพกพา

วพ.HG 1501 ค639ป 2551

คุณากร สายชุม

วพ.LB 2300 ป311ป 2551

ิ ธิชัย จ่างพิพัฒน์นวกิจ วพ.HF 5415 .32 ส722ป 2551
สท

