
ล ำดบัที่ ชือ่เร ือ่ง ผูแ้ตง่ หมวดหมู่

1 การจัดจ าหน่ายสนิคา้อปุกรณ์กฬีา

แบดมนิตัน

น ้าฝน กลา้รอด วพ.HF 5415 .33 น525ก 2551

2 แนวทางการเสรมิสรา้ง

ประสทิธภิาพการใหบ้รกิารหลังการ

ขายของบรษัิทซซี ีหมอ้แปลง

ไฟฟ้า จ ากดั

พสิษิฐ ์ชว่ยเลือ่ม วพ.HF 5415 .33 พ784น 2551

3 ปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่การเลอืกเชา่

หอพักของพนักงานในเขตนคิม

อตุสาหกรรมลาดกระบัง

ปราณี คงอยู่ วพ.HF 5415 .32 ป445ป 2551

4 แนวทางการพัฒนาธรุกจิรองเทา้

สน้สงูส าหรับสตรวีัยท างาน

ดารกิา หลังสนั วพ.HF 5415 .32 ด428น 2551

5 ปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่การใชบ้รกิาร

ธนาคารผา่นอนิเตอร ์

(KTB-Online)ของ บมจ.

ธนาคารกรงุไทย

นพรัตน ์โกวฤทธิ์ วพ.HG 1708 .7 น184ป 2551

6 แนวทางพัฒนาคณุภาพการ

ใหบ้รกิาร KTB Convenicnce 

Express (ชอ่งทางการใหบ้รกิาร

ดว้ยเครือ่งอตัโนมตั)ิ

สดุาพร ยกีา วพ.HG 1616 .E7 ส769น 2551

7 แนวทางการเสรมิสรา้ง

ประสทิธภิาพการใหบ้รกิารของ

ธนาคารกรงุไทย จ ากดั(มหาชน)

สาขายอ่ยถนนรม่เกลา้(หมูบ้า้น

ปรชีา)

ศรสีดุา เรอืงเทพ วพ.HG 1616 .C87 ศ275น 2551

8 การตัดสนิใจซือ้สนิคา้ใน

หา้งสรรพสนิคา้เดอะมอลล ์สาขา

บางกะปิ

นพรัตน ์สาข า วพ.HF 5415 .32 น184ก 2551

9 การตัดสนิใจใชบ้รกิารทีร่า้นสะดวก

ซือ้

จันทรจ์ริา อรณุพงศ์

ไพบลูย์

วพ.HF 5415 .33 .T5 จ253ก 2551

10 การตัดสนิใจเลอืกซือ้น ้าแร่ ศศธิร ปานะรังษี วพ.HF 5415 .33 .T5 ศ291ก 2551

11 การธ ารงรักษาบคุลากรของบรษัิท

ททีฟีจูทิลู ซพัพอรท์ จ ากดั

ปารชิาต ิทมุสทิธิ์ วพ.HF 5549 .5 ป554ก 2551

12 การบรหิารจัดการทีด่ขีอง

คณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละ

ตลาดหลักทรัพยก์มัพชูา

ดารา ศาสตร์ วพ.HG 5750.55 ด424ก 2551

13 การพัฒนาธรุกจิจ าหน่าย

โทรศัพทเ์คลือ่นทีม่อืสอง

อรสิาม ใหมเ่อีย่ม วพ.TK 6570.M6 อ421ก 2551

14 การวางแผนพัฒนาบคุลากร

โรงเรยีนโกวทิธ ารง

ขนษิฐา ชัยสทิธิ์ วพ.LB 2806 ข226ก 2551

15 การวเิคราะหผ์ลการด าเนนิงานของ

บรษัิทโรงพยาบาลบ ารงุราณฎร ์

จ ากดั(มหาชน)

จติรกร พันธุม์งุ วพ.RA 960 จ434ก 2551

16 การวเิคราะหผ์ลการด าเนนิงานของ

บรษัิทสรุพลฟู้ดส ์จ ากดั(มหาชน)

เพ็ญนภา เทพทับ วพ.HF 5681 .R25 พ885ก 2551

รำยชือ่วทิยำนพินธ ์/ สำรนพินธ์

บรหิำรธรุกจิมหำบณัฑติ ปีกำรศกึษำ 2551

มหำวทิยำลยัเกษมบณัฑติ วทิยำเขตพฒันำกำร



17 การวเิคราะหผ์ลการด าเนนิงานของ

บรษัิทอโีนเวรับเบอร ์(ประเทศ

ไทย)จ ากดั

กติตภิมู ิโลห่ส์วุรรณ วพ.HF 5681 .R25 ก674ก 2551

18 การวเิคราะหผ์ลการด าเนนิงานของ

บรษัิทแฟนซวีูด๊อนิดัสตรสี จ ากดั

(มหาชน)

นพพร มตัสรรกฤษณ์ วพ.HF 5681 .R25 น176ก 2551

19 การวเิคราะหผ์ลการด าเนนิงานของ

บรษัิทเอสแอนดพ์ซีนิดเิคท จ ากดั 

มหาชน

วไิส สแีสง วพ.HF 5681 .B2 ว798ก 2551

20 การวเิคราะหผ์ลการด าเนนิงานของ

บรษัิทโออชิกิรุป๊ จ ากดั(มหาชน)

ณภัทรพ์ร รอดชะ วพ.HF 5681 .B2 ณ367ก 2551

21 การวเิคราะหผ์ลการด าเนนิงานของ

บรษัิทโรงพยาบาลรามค าแหง 

จ ากดั(มหาชน)

สพัุตรา ถาวรเกษม วพ.HF 5681.B2 ส831ก 2551

22 การวเิคราะหผ์ลการด าเนนิงาน

บรษัิทโกเบซเีอซไวร ์(ประเทศ

ไทย)จ ากดั

สนุทร เฉลมิอธคิมสทิธิ์ วพ.HD 9529.W5 ส788ก 2551

23 การสง่เสรมิการตลาดของธรุกจิ

จ าหน่ายรองเทา้กฬีา

ณัฐวฒุ ิธรีะทนงวฒุิ วพ.HD 9787 .T35 ณ361ก 2551

24 การสง่เสรมิการตลาดของ

ผลติภัณฑเ์สรมิแคลเซยีมใน

รปูแบบของยา

วรรณภา ภูท่อง วพ.HD 9205.T35 ว267ก 2551

25 การเสรมิสรา้งประสทิธภิาพการ

เรยีนการสอนบคุลากรครชูว่ยสอน

โรงเรยีนวัดทองสมัฤทธิ์

พระมหากติต ิคันดไุล วพ.LB 2832.4 พ358ก 2551

26 ความพงึพอใจของผูบ้รโิภคทีม่าใช ้

บรกิารโรงเรยีนสอนศลิปะป้องกนั

ตัวเทควันโด

นพพร ทัศบตุร วพ.GV 111 น176ค 2551

27 แนวทางบการจัดตัง้ธรุกจิ

เครือ่งครัวอตุสาหกรรมเพือ่การ

พาณชิย์

พชิติ ค าบยุา วพ.TX 656 พ647น 2551

28 แนวทางการจัดจ าหน่าย

โทรศัพทม์อืถอืมอืสอง

ศศธิร วงษ์นรัินดร วพ.TK 6570 .M6 ศ291น 2551

29 แนวทางการจัดสวัสดกิารทีพ่งึ

ประสงคข์องพนักงานบรษัิท

โปรเซสซิง่เทคโนโลย ี(ประเทศ

ไทย)จ ากดั

ณัฐตะวัน สะและกลุ วพ.HF 5549.5.J63 ณ329น 2551

30 :แนวทางการด าเนนิธรุกจิคลนิกิ

รักษาสตัว์

จฑุามาส กจิภักดกีลุ วพ.SF 604 .63.T35 จ628น 2551

31 แนวทางการด าเนนิธรุกจิจ าหน่าย

เสือ้ผา้แฟชั่นสไตลเ์กาหลี

ฎารกิา เจรญิแสง วพ.HD 62.7 ฎ111ย 2551

32 แนวทางการด าเนนิธรุกจิการรับจัด

ดอกไม ้

วารษิฐา ธรรมยทุธสกลุ วพ.HF 1008 ว483น 2551

33 แนวทางการด าเนนิธรุกจิรา้น

เพ็ทชอ้ป

ศริะวทิย ์ทับทมิ วพ.SF 427.55 ศ442น 2551

34 แนวทางการด าเนนิธรุกจิรา้น

หนังสอืการต์นูญีปุ่่ นใหเ้ชา กรณี

นักศกึษามหาวทิยาเกษมบัณฑติ

ระดับปรญิญาตรี

วรีวรรณ หมั่นทวี วพ.Z 476 ว835น 2551



35 แนวทางการด าเนนิธรุกจิอพารเ์มนท์ พัลลภา ทองวเิศษ วพ.HD 7287 .6.T35 พ581น 2551

36 แนวทางการตลาดของสถาบันสอน

ศลิปะป้องกนัตัวและการออกก าลัง

กายเพือ่สขุภาพ

เจษฎา อนันตท์วผีล วพ.GV 111 จ755น 2551

37 แนวทางการตัดสนิใจลงทนุใน

กองทนุรวมตราสารหนี้ของบรษัิท

หลักทรัพยจั์ดการกองทนุไทย

พาณชิย ์จ ากดั

ศรัณย ์กจิเจรญิวศิาล วพ.HG 453 ศ161น 2551

38 :แนวทางการพัฒนาการใหบ้รกิาร

ของธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากดั

(มหาชน)

ธนสษิฐ ์ธนเศรษฐส์ธุี วพ.HG 1531ธ166น 2551

39 แนวทางการพัฒนาธรุกจิใหบ้รกิาร

สระวา่ยน ้า

ศักดิส์ทิธิ ์ถว้ยพทุธมนต์ วพ.TH 4763 ศ332น 2551

40 แนวทางการพัฒนาธรุกจิอพารท์

เมน้ท์

ปัทมาวด ีฤกษ์ดี วพ.HD 7287 .6 .T35 ป533น 2551

41 แนวทางการพัฒนาสถาบันสอน

ศลิปะป้องกนัตัวและการออกก าลัง

กายเพือ่สขุภาพ

ปิยะนุช แจด๊สงูเนนิ วพ.HD 58 .8 ป621น 2551

42 แนวทางการเพิม่ประสทิธภิาพตอ่

การใหบ้รกิารประชาชนภายใน

สถานตี ารวจนครบาลจรเขน้อ้ย

พยงุศักดิ ์นาคศรี วพ.HV 8252.55.A2 พ222น 2551

43 แนวทางการลงทนุของเงนิทนุ

สะสมสงเคราะหม์ลูนธิกิารศกึษา

ทางไกลผา่นดาวเทยีม

ณัฎฐา ปัดแกว้ วพ.HG 4501 ณ313น 2551

44 แนวทางการวางแผนการตลาดของ

ผลติภัณฑน์ ้ามนัมะพรา้วบรสิทุธิ์

กติตมิา คงกระพันธ์ วพ.TP 684.C7 ก674น 2551

45 แนวทางการวางแผนการตลาดของ

ผลติภัณฑย์าเอนเทคคาเวยีร์

อจัฉรา ชุม่จติร์ วพ.HF 5415 .13 อ498น 2551

46 แนวทางการวางแผนการตลาด

เครือ่งดืม่เพือ่สขุภาพ

ณชิาภัทร จนีบรรจบ วพ.HF 5415 .13 ณ432น 2551

47 แนวทางบการวางแผนการตลาด

โทรศัพทเ์คลือ่นทีข่องซมัซงุ

วลัยภรณ์ บญุน าพาสขุ วพ.HF 5415 .13 ว345น 2551

48 :แนวทางการวางแผนการตลาด

ธรุกจิเครือ่งส าอางในระบบขายตรง

 กรณีศกึษาบรษัิทเบทเตอรเ์วย ์

(ประเทศไทย)จ ากดั

รัชชานนท ์ตาสวา่ง วพ.HF 5415 .13 ร323น 2551

49 แนวทางการวางแผนการตลาด

ผลติภัณฑส์บูผ่สมสมนุไพร

สชุาดา วรรณวรรค วพ.HF 5415 .13 ส759น 2551

50 แนวทางการวางแผนการตลาด

ผลติภัณฑเ์สือ้ผา้เด็ก

ศรสีดุา พว่งสายกิม่ วพ.HF 5415 .13 ศ275น 2551

51 แนวทางการสรา้งแรงจงูใจของ

พนักงานบรษัิทซพีเีอ็นทรานส์

เซอรว์สิอนิเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั

ประทัย ยงัฤทธิ์ วพ.HF 5549 .5 .M63 ป274น 2551

52 แนวทางการสรา้งแรงจงูใจในการ

ปฏบิัตงิานใหก้บับคุลากรครู

โรงเรยีนวัดแสนสขุ เขตมนีบรุ ี

กรงุเทพมหานคร

พระมหาสทิธชิัย แสงกลา้ วพ.HF 5549 .5 .M63 พ358น 2551



53 แนวทางการเสรมิสรา้งคณุภาพการ

ใหบ้รกิารของศนูยบ์รกิารโต

โยตา้วรจักรย์นต ์จ ากดั สาขา

เพชรบรุตีัดใหม่

สภุาพร พุม่พวง วพ.HF 5415 .335 ส838น 2551

54 แนวทางการเสรมิสรา้ง

ประสทิธภิาพการปฏบิัตงิานของ

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง 

กรณีศกึษากองบังคับการตรวจคน

เขา้เมอืงทา่อากาศยานแหง่ชาติ

ชเูกยีรต ิพนิจิมนตรี วพ.HF 5549 .A3 ช642น 2551

55 แนวทางการเสรมิสรา้งแรงจงูใจใน

การท างานของขา้ราชการต ารวจ

กองบังคับการต ารวจนครบาล 3

พชิัย ทลูธรรม วพ.HF 5549 .5 .M63 พ642น 2551

56 แนวทางการเสรมิสรา้งคณุภาพการ

ใหบ้รกิารของศนูยฝึ์กกฬีาในรม่

การกฬีาแหง่ประเทศไทย

จฬุารัตน ์ตรวีจิติร วพ.GV 1221 จ682น 2551

57 แนวทางการเสรมิสรา้ง

ประสทิธภิาพในการปฏบิัตงิานของ

พนักงาน กรณีศกึษาบรษัิทสยาม

กลาสอนิดัสทร ีจ ากดั

สนัตภิาพ วงศศ์ริ ิ วพ.HD 58 .82 ส584น 2551

58 แนวทางพัฒนาบคุลากรเพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพการท างาน 

กรณีศกึษารา้นอาหาร เรา ศรี

นครนิทร์

สรพงษ์ ภูท่อง วพ.HD 58 .82 ส327น 2551

59 แนวทางพัฒนาประสทิธภิาพการ

ใหบ้รกิารช าระคา่ไฟฟ้า ณ ทีท่ า

การของการไฟฟ้านครหลวงเขต

มนีบรุแีละลาดกระบัง

ณรงคศ์ักดิ ์พมิพห์นู วพ.HD 9685 ณ249น 2551

60 แนวทางเสรมิสรา้งประสทิธภิาพใน

การบรกิารของลกูคา้รา้นแมค

โดนัลด ์สาขาโลตัสบางกะปิ

ยอดหญงิ คงเอยีด วพ.HF 5415 .5 ย173น 2551

61 ปัจจัยทางการตลาดทีม่ี

ความสมัพันธต์อ่การตัดสนิใจซือ้ที่

อยูอ่าศัยประเภทคอนโดมเินยีม

ระดับกลาง ศกึษาเฉพาะในเขต

กรงุเทพมหานคร

วชิมยั นามากลุ วพ.HD 7287 .67 .T35 ว537ป 2551

62 ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การเลอืกซือ้

รองเทา้กฬีา

ชัชวาล พลเยีย่ม วพ.HF 5415 .32 ช358ป 2551

63 ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การด าเนนิงานใน

การบรหิารโครงการกอ่สรา้ง 

กรณีศกึษาบรษัิทอนิทกิรลิ เอ็นจิ

เนยีริง่แอนดค์อนซลัแตนท ์จ ากดั

ศวิเสกข ์อนิทนา วพ.HD 69 .P75 ศ544ป 2551

64 ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การตัดสนิใจใช ้

บรกิารรา้นเสรมิสวย

จริาวรรณ สขุเมา่ วพ.HD 9999 .B253 .T35 จ541ป 

2551

65 ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การเลอืกซือ้น ้า

ผลไมพ้รอ้มดืม่ตรามาลี

ธติมิน ศรสีล วพ.HD 9348 .5 .A1 ธ588ป 2551

66 ปัจจัยทีม่ผีลตอ่ประสทิธภิาพใน

การปฏบิัตงิานของพนักงานบรษัิท

กรนีเวลิดพั์บลเิคชั่น จ ากดั

ทศพล อภญิญาปัญจะ วพ.HD 58 .82 ท238ป 2551



67 ปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่การตัดสนิใจ

เลอืกซือ้รถยนต ์Chevrolet Optra

 CNG

ภวูดล ไชยสมทุร์ วพ.HF 5415 .32 ภ685ป 2551

68 ปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่การตัดสนิใจ

เลอืกศกึษาตอ่ในโรงเรยีนการ

จัดการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว

นานาชาต ิกรณีศกึษาสถาบัน I-TIM

ปพนพัชร ์ณัฐวรีพจน์ วพ.LB 2300 ป311ป 2551

69 ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การเลอืกใชบ้รกิาร

ธนาคารไทยพาณชิยจ์ ากดั 

(มหาชน)

คณุากร สายชมุ วพ.HG 1501 ค639ป 2551

70 ปัจจัยในการเลอืกซือ้คอมพวิเตอร์

แบบพกพา

สทิธชิัย จา่งพพัิฒนน์วกจิ วพ.HF 5415 .32 ส722ป 2551


