
ล ำดบัที่ ชือ่เร ือ่ง ผูแ้ตง่ หมวดหมู่

1 การตัดสนิใจลงทนุในบรษัิท โฮมโปร

ดักสเ์ซ็นเตอร ์จ ากดั(มหาชน)

สมศร ีสทุธธิรรม วพ.HG 4529 ส279ก 2552

2 การตัดสนิใจเลือ้กซือ้รถยนตม์อืสอ ปฐมพันธ ์บญุญกานนท์ วพ.HC 79 .C6 ป142ก 2552

3 การพัฒนาธรุกจิใหบ้รกิารสนาม

แบดมนิตัน

วนัิย ไพรพสิทธิ์ วพ.HF 5351 ว621ก 2552

4 การพัฒนาประสทิธภิาพการประชมุ

คณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยเกษม

บัณฑติ

ปารชิาต ิศลิปนาวา วพ.LB 2341 ป554ก 2552

5 การเพิม่ประสทิธภิาพดา้นการเรยีนการ

สอนของครู

ณริาวนิ ปันสอน วพ.LB 1028 พ326ก 2552

6 การรับรูก้ารเปลีย่นแปลงองคก์รและ

การตดิตามผลการปฏบิัตงิานหลักการ

เปลีย่นแปลงของบรษัิท ยามาโตะอนุยู

(ประเทศไทย)จ ากดั

เรอืงศร ีสงัขว์าลนุช วพ.HD 58 .7 ร862ก 2552

7 การวเิคราะหผ์ลการด าเนนิงานของ

บรษัิท ซาวลิส ์ประเทศไทย จ ากดั

นุชนารถ ดแีป้น วพ.HF 5681 .B2 น726ก 2552

8 การวเิคระหผ์ลการด าเนนิงานของ

บรษัิท เซฟ-ออนฟู้ดส ์อนิเตอรเ์นชั่น

แนล จ ากดั

ภารด ีก็อารี วพ.HF 5681.B2 ภ190ก 2552

9 การวเิคราะหผ์ลการด าเนนิงานของ

บรษัิท แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จ ากดั มหาชน

ธวัชชัย เกษมสนัตช์ัย วพ.HF 5686 .H83 ธ394ก 2552

10 การวเิคราะหผ์ลการด าเนนิงานของ 

บรษัิทสรุพลฟู้ดส ์จ ากดั มหาชน

รัตตยิา เสอืจติร วพ.HF 5681 .R25 ร366ก 2552

11 การวเิคราะหผ์ลการด าเนนิงานของ 

บรษัิทกรงุเทพประกนัภัย จ ากดั

(มหาชน)

กญัญา บรรจงศลิป์ วพ.HG 8026 .3 ก383ก 2552

12 การวเิคราะหผ์ลการด าเนนิงาน บรษัิท

การบนิไทย จ ากดั(มหาชน)

กาญจนภา ธโิสภา วพ.HE 9761 ก426ก 2552

13 การวเิคราะหผ์ลการด าเนนิงาน บรษัิท

บา้นป ูจ ากดั(มหาชน)

พนูสขุ พริยิะทรัพย์ วพ.HF 5548 พ863ก 2552

14 การวเิคราะหผ์ลการด าเนนิงาน บรษัิท

สยามไดกิน้เซลส ์จ ากดั

วราภรร ์แปลกสริิ วพ.HF 5548 ว321ก 2552

15 การศกึษาแนวทางการเสรมิสรา้ง

ประสทิธภิาพการด าเนนิงานส านัก

ขอ้สอบมหาวทิยาลัยเกษมบัณฑติ

ตรกีนษิฐ อยูคุ่ม้ วพ.LB 2322 ต181ก 2552

16 การศกึษาหาความตอ้งการดา้นการ

ฝึกอบรมของบรษัิท โลจสิทพ์ลัส จ ากดั

พัชราภรณ์ อนิทรแ์สง วพ.HF 5548 ก518ก 2552

17 การเสรมิสรา้งประสทิธภิาพในการ

ท างานของบคุลากรบรษัิทแพนแปซฟิิก

เวริด์เทรด

จักรวาล เหมอืนแจม่ วพ.HD 4801 จ228ก 2552

18 ความพงึพอใจของนักเรยีนตอ่สว่น

ประสมทางการตลาดของโรงเรยีนวมิล

พณชิยการ

เชษฐชน หอมแจม่ วพ.LC 94 .T35 ช721ค 2552

19 แนวทางการจัดจ าหน่ายหนังสอื พรพรรณ วทิพิยร์อด วพ.HF 5686 .B37 พ247น 2552

รำยชือ่วทิยำนพินธ ์/ สำรนพินธ์

บรหิำรธรุกจิมหำบณัฑติ ปีกำรศกึษำ 2552

มหำวทิยำลยัเกษมบณัฑติ วทิยำเขตพฒันำกำร



20 แนวทางการจัดจ าหน่ายอปุกรณ์กฬีา

ประเภทกฬีาในรม่

รัตนาพร ผงทอง วพ.HD 9992 .T352 ร375น 2552

21 แนวทางการธ ารงรักษาพนักงานท า

ความสะอาดกรณีศกึษา:บรษัิท เอ.พ.ี

ไอ.อนิดัสเทรยีลกรุป๊ จ ากดั:วรรณา

วรรณา รุง่ชาญวณิชิย์ วพ.T 55 ว267น 2552

22 แนวทางการเพิม่ยอดขายนาฬกิาขอ้มอื จักรพันธ ์พวงนาค วพ.HD 9999 .C6 จ225น 2552

23 แนวทางการวางแผนการตลาดของน ้า

มงัคดุพรอ้มดืม่ส าเร็จรปู

จรนิทร ์พึง่ทอง วพ.TP 562 จ166น 2552

24 แนวทางการเสรมิสรา้งประสทิธภิาพใน

การปฏบิัตงิานของขา้ราชการกรม

พลาธกิารทหารอากาศ

นโิรจน ์จ าปาแกง วพ.UG 639 .T35 น662น 2552

25 ปัจจัยทางการตลาดทีม่ผีลตอ่การ

เลอืกซือ้อปุกรณ์กฬีาประเภทแบดมนิตัน

ภมูพัิฒน ์ทรัพยก์ลุชน

นาถ

วพ.HD 30.23 ภ672ป 2552

26 ปัจจัยทีม่คีวามสมัพันธก์บัแรงจงูใจใน

การปฏบิัตงิานของพนักงาน

กรณีศกึษา:บรษัิทททีเีอฟอนิเตอร์

เนชั่นแนล จ ากดั

สทุนิาโชต ิแสนค า วพ.HF 5549 .M63 ส779ป 2552

27 ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การตัดสนิใจซือ้

นติยสารส าหรับผูห้ญงิ

สรุฤทธิ ์แซล่อื วพ.HD 30 .23 ส852ป 2552

28 ปัจจัทีม่ผีลตอ่การตัดสนิใจซือ้

ประกนัภัยรถยนต์

ธติรัิตน ์ศรงี ิว้ราย วพ.HD 30 .23 ธ588ป 2552

29 ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การตัดสนิใจซือ้

ผลติภัณฑอ์าหารเสรมิของบรษัิท ซู

เลยีน(ประเทศไทย)จ ากดั

จารเุนตร คนไทย วพ.RM 217 จ325ป 2552

30 ปัจจัทีม่ผีลตอ่การตัดสนิใจศกึษา

หลักสตูรบรหิารธรุกจิมหาบัณฑติ 

มหาวทิยาลัยเกษมบัณฑติ

ณัฐวฒุ ินาคสมบรูณ์ วพ.LB 2805 ณ361ป 2552

31 ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การเลอืกใชร้ะบบ 

CallCenter ของบรษัิท คอมพวิเตอร์

เทเลโฟนเีอเชยี จ ากดั

ณัชญาภรณ์ สบืเครอื พ.TK 5105 .875 .I57 ณ261ป 

2552

32 ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การเลอืกซือ้กางเกง

วา่ยน ้า

ศภุกร สทิธกิลุนันท์ วพ.TT 669 L675 2552

33 ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การเลอืกซือ้ชดุกฬีา

ประเภทกรฑีา

ศวิาพร วาระเพยีง วพ.TT 669 ศ554ป 2552

34 ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การเลอืกซือ้เสือ้ผา้

สตรนี าเขา้ผา่นทางอนิเตอรเ์น็ต

ดวงกมล สงวนไว ้ วพ.HD 9940 .T352 ด153ป 2552

35 ปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่การเลอืกใช ้

บรกิารธนาคารพาณชิย ์กรณีศกึษา

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั(มหาชน)

สาขาซคีอนสแควร์

วณีา เมฆลอย วพ.HG 1607 ว815ป 2552

36 ปัจจัยทีม่อีทิธพิลในการเลอืกศกึษา

ตอ่หลักสตูรนติศิาสตรใ์นระบบ

การศกึษาทางไกลอนิเตอรเ์น็ต

พัชราภร เลา่ฮะ วพ.LB 2805 พ518ป 2552

37 รปูแบบการใหบ้รกิารยา้ยบา้นทีพ่งึ

ประสงค์

วรนิทร คลองแค วพ.HB 1952 ว329ร 2552

38 วเิคราะหผ์ลการด าเนนิงานของบรษัิท 

ล า่สงู(ประเทศไทย)จ ากดั(มหาชน)

ทัศนยี ์พลนีอ้ย วพ.HD 2736 .T35 ท364ว 2552


