
ล าดบัที่ ชือ่เร ือ่ง ผูแ้ตง่ หมวดหมู่

1 การจัดการขยะมลูฝอยของประชาชน : 

กรณีศกึษาเขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร

วฒุนัินท ์ญาณวารี วพ.TD790 ว867ก 2552

2 การบรกิารรับสง่สนิคา้ระหวา่งประเทศ : 

กรณีศกึษาบรษัิทยามาโตะอนุย(ูประเทศไทย)

จ ากดั

สตุมิา หาบยโูซะ วพ.HF3800.55.Z7 ส771ก 

2552

3 การปฏบิัตติามกฎหมายประกนัสงัคมของ

ผูป้ระกอบการจ าหน่ายอาหารในสถาน

ประกอบการจ าหน่ายอาหารทีไ่ดรั้บใบอนุญาติ

ในเขตสะพานสงู กรงุเทพมหานคร

ปราโมทย ์บญุชู วพ.HD7091 ป451ก 2552

4 การป้องกนัตนเองจากยาบา้ของนักเรยีนชัน้

ประถมศกึษาปีที ่6 :กรณีศกึษาโรงเรยีนใน

พืน้ทีรั่บผดิชอบสถานตี ารวจนครบาลมกักะสนั

สามารถ แกว้ทอง วพ.HV5824.Y68 ส654ก 

2552

5 การป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ : 

กรณีศกึษากองบังคับการต ารวจนครบาล 5

ภาณุมาศ แสงสง่ วพ.HV5824.Y68 ภ446ก 

2552

6 การป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิของ

เจา้หนา้ทีต่ ารวจฝ่ายสบืสวน : กรณีศกึษากอง

บังคับการต ารวจนครบาล 3

ภญิโญ ชัยบตุร วพ.HV5824.Y68 ภ524ก 

2552

7 การมสีว่นรว่มของประชาชนในการจัดท าแผน

ชมุชนพึง่ตนเอง : กรณีศกึษาเขตคันนายาว 

กรงุเทพมหานคร

ภวูนาถ นนทรยี์ วพ.JF1358.T35 ภ688ก 2552

8 การมสีว่นรว่มของประชาชนในการบรหิาร

จัดการลานกฬีา : กรณีศกึษาลานกฬีาหมู ่3 

ล ากะโหลก แขวงบางชัน เขตคลองสามวา 

กรงุเทพมหานคร

สมจติร เอกอจัฉรยิา วพ.JF 1358 .T35 ส236ก 

2552

9 การมสีว่นรว่มของประชาชนในการป้องกนัและ

ปรามปรามอาชญากรรม : กรณีศกึษาสถานี

ต ารวจนครบาลเตาปนู

คชภพ คงสมบรูณ์ วพ.JQ 1749.A15 ค117ก 

2552

10 การมสีว่นรว่มทางการเมอืง : ศกึษากรณี

นักศกึษาวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีวทิยา

เขตกรงุเทพ

ญาดาวด ีไผทศิ

รพัิฒน์

วพ.JQ 1749.A15 ญ229ก 

2552

11 การเลน่พนันฟตุบอลของประชาชนในเขตบาง

นา กรงุเทพมหานคร

ครรชติ ชลรัตน์

อมฤต

วพ.HV6710 ค153ก 2552

12 การศกึษาความคดิเห็นของพนักงานการกฬีา

แหง่ประเทศไทยทีม่ตีอ่การประเมนิผลการ

ปฏบิัตงิานแบบ 360 องศา

เสาวลักษณ์ จ าเรญิ วพ GV 663.T5 ส945ก 2552

13 ความคดิเห็นของเจา้หนา้ทีต่ ารวจชัน้ประทวน

ตอ่ความผกูพันตอ่องคก์าร : กรณีศกึษาสถานี

ต ารวจนครบาลดสุติ  กองบังคับการต ารวจนคร

บาล 1 กองบัญชาการต ารวจนครบาล

สนธยา กระแสเสน วพ.HV 7897 ส191ค 2552

14 ความคดิเห็นของเจา้หนา้ต ารวจตรวจคนเขา้

เมอืงในการน านโยบายไปปฏบิัต ิ: กรณีศกึษา

ส านักงานตรวจคนเขา้เมอืง จังหวัดชลบรุี

ปราณี นอ้ยหลบุเลา วพ.HV 7897 ป445ค 2552

รายชือ่วทิยานพินธ ์/ สารนพินธ์

หลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ ปีการศกึษา 2552

มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ วทิยาเขตพฒันาการ



15 ความคดิเห็นของเจา้หนา้ทีเ่ทศกจิในการ

จัดการดา้นระเบยีบหาบเร-่แผงลองของ

กรงุเทพมหานคร

มารตุ คิว้วจิติร วพ.HV 7988 ม484ค 2552

16 ความคดิเห็นของประชาชนตอ่การใหบ้รกิาร

ของกรงุเทพมหานคร : กรณีศกึษาส านักงาน

เขตประเวศ

วโิรจน ์อรรถาเวช วพ.HD 1393 .55 ว711ค 

2552

17 ความคดิเห็นของประชาชนตอ่การใหบ้รกิาร

ของสถานตี ารวจนครบาล : กรณีศกึษาสถานี

ต ารวจนครบาลรม่เกลา้

เจรญิ สอนจันเกตุ วพ.HV 7936 .P8 จ722ค 

2552

18 ความคดิเห็นของประชาชนทีม่ตีอ่กองทนุ

หมูบ่า้นและชมุชนเมอืง : กรณีศกึษากองทนุ

หมูบ่า้นและชมุชนเมอืงกองทนุหมู ่1 แขวงบาง

ชัน เขตคลองสามวา กรงุเทพมหานคร

รวมพร นรชัย วพ.HG 4530 ร157ค 2552

19 ความคดิเห็นในการปฏบิัตงิานของเจา้หนา้ที่

ต ารวจสายตรวจรถจักรยานยนตช์ดุจูโ่จมพเิศษ 

 กองบังคับการต ารวจนครบาล 1 

กองบัญชาการต ารวจนครบาล

ณรงคช์ัย คณุบัวลา วพ.HV 8080 .P2 ณ621ค 

2552

20 ความคดิเห็นในการปฏบิัตหินา้ทีข่องเจา้หนา้ที่

ต ารวจจราจร : กรณีศกึษาสถานตี ารวจนคร

บาลคลองตัน

รัชกฤต มาลาพงษ์ วพ.HV8079.5 ร321ค 2552

21 ความคดิเห็นในการปฏบิัตหินา้ทีง่านป้องกนั

และปราบปรามอาชญากรรมของเจา้หนา้ที่

ต ารวจสายตรวจปฏบิัตกิารพเิศษ :กรณีศกึษา

งานสายตรวจ 1 กองก ากบัการ 1

รังสรรค ์บญุศรี วพ.HV 7431 ร314ค 2552

22 ความเชือ่มั่นของประชาชนในการใชน้ ้าประปา

เพือ่การบรโิภค : กรณีศกึษาพืน้ทีเ่ขตพระนคร

ทวิา สทุธกิลุสมบัติ วพ.TD 380 ท492ค 2552

23 ความผกูพันตอ่องคก์รของขา้ราชการส านักราช

เลขาธกิาร

อนันตช์ัย นมิศรสีขุ

กลุ

วพ.HF5549 .A3 อ169ค 2552

24 ความผกูพันตอ่องคก์รของเจา้หนา้ทีต่ ารวจ

ศนูยส์บืสวนสอบสวนส านักงานตรวจคนเขา้เมอืง

รัชญา นาลาพงษ์ วพ.HV 8073 ร324ค 2552

25 ความพงึพอใจของประชาชนในการใหบ้รกิาร

ดว้ยบรกิารจดุเดยีวเบ็ดเสร็จของส านักงานเขต

คันนายาว กรงุเทพมหานคร

นฤมล คลา้ยบญุ วพ.JQ 1746 .Z3 .I5 น276ค 

2552

26 ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารตอ่การขอ

อนุญาตถา่ยท าภาพยนตรใ์นอทุยานแหง่ชาต ิ

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์าและพันธุพ์ชื

ฤทธชิัย พลูพนัง วพ.SB 484 .T35 ฤ172ค 

2552

27 ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารศนูยเ์ยาวชน : 

กรณีศกึษาศนูยเ์ยาวชนบางขนุเทยีน 

กรงุเทพมหานคร

จดิาภา พรรณรัตน์ วพ.HQ 799 .T35 จ391ค 

2552

28 ความพงึพอใจในการปฏบิัตงิานของขา้ราชการ

ต ารวจตรวจคนเขา้เมอืง : กรณีศกึษาศนูย์

เทคโนโลยสีารสนเทศตรวจคนเขา้เมอืง

วทิยา จาดตามนิ วพ.HF 5549 .5 .J63 ว582ค 

2552

29 ความพงึพอใจในการปฏบิัตงิานของเจา้หนา้ที่

ต ารวจฝ่ายสอบสวน สงักดักองบังคับการ

ต ารวจนครบาล 1

รุง่เพชร เมฆี วพ.HF 5549 .5 .J63 ร626ค 

2552

30 ความพงึพอใจในการปฏบิัตงิานของเจา้หนา้ที่

ต ารวจฝ่ายสอบสวน สงักดักองบังคับการ

ต ารวจนครบาล 3

สเุนตร ทพุรหม วพ.HF 5549 .5 .J63 ส822ค

 2552



31 ความพงึพอใจในการปฏบิัตงิานของเจา้หนา้ที่

ต ารวจสายตรวจรถจักรยานยนต ์:กรณีศกึษา

สถานตี ารวจนครบาลทองหลอ่

บญุลอื ตาลสกุ วพ.HF 5549 .5 .J63 บ561ค

 2552

32 ความพงึพอใจในการปฏบิัตงิานของพนักงาน

กองทนุเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา

ปณติา เข็มก าเนดิ วพ.HF 5549 .5 .J63 ป147ค

 2552

33 ความพงึพอใจในการใหบ้รกิารหอพัก : 

กรณีศกึษาหอพักในเขตสวนหลวง 

กรงุเทพมหานคร

อนุสรณ์ ต าราเรยีง วพ.HF 5415 .335 อ231ค 

2552

34 ความรูค้วามเขา้ใจของขา้ราชการ

กรงุเทพมหานครทีม่ตีอ่อ านาจหนา้ทีข่องสภา

กรงุเทพมหานคร

อนันตชัย วงษ์ยิม้ วพ.JQ 1746 อ169ค 2552

35 ความรูค้วามเขา้ใจของเจา้หนา้ทีต่ ารวจงาน

สายตรวจป้องกนัปราบปรามทีม่ตีอ่

พระราชบัญญัตลิขิสทิธิ ์พ.ศ.2537:กรณีศกึษา

สถานตี ารวจนครบาลทองหลอ่

วัชรวทิย ์เภาแกว้ วพ.HV 8080 ว422ค 2552

36 คณุภาพชวีติการท างานของขา้ราชการ กอง

ควบคมุการกอ่สรา้ง ส านักการโยธา 

กรงุเทพมหานคร

เกศกร ศรเีกษสขุ วพ.HF 5549 .5 .J3 ก772ค 

2552

37 คณุภาพชวีติการท างานของขา้ราชการต ารวจ

ชัน้ประทวน สงักดักองอ านวยการและ

มาตรฐานการศกึษา กองบัญชาการศกึษา  

ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ

กนกพร มอไธสง วพ.HV 7936 .P8 ก124ค 

2552

38 คณุภาพชวีติการท างานของขา้ราชการต ารวจ

ในสงักดักองบังคับการต ารวจทางหลวง 

ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ

เจษฎา ชมดวง วพ. HV 7936 .J62 จ755ค 

2552

39 ทัศนคตขิองนักศกึษาตอ่พฤตกิรรมทางเพศ

ของวัยรุน่ : กรณีศกึษานักศกึษามหาวทิยาลัย

ในเขตบางกะปิ กรงุเทพมหานคร

พทุธพิงษ์ หาญ

ภาคภมูิ

วพ.HQ 35 .2 พ837ท 2552

40 บทบาทของผูน้ าทอ้งถิน่ในการพัฒนาการ

ทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ : กรณีศกึษาแหลง่

ทอ่งเทีย่วต าบลหนิตัง้ อ าเภอเมอืง  จังหวัด

นครนายก

วรรณฤด ีวงษ์ผึง่ วพ.G 155.T35 ว256บ 2552

41 ปัจจัยทีม่คีวามสมัพันธก์บัความผกูพันตอ่

องคก์ารของพนักงานการนคิมอตุสาหกรรม

แหง่ประเทศไทย

ธาดา สนุทรพันธุ์ วพ.HD 58 ธ511ป 2552

42 ปัญหาและอปุสรรคในการสบืสวนคดคีวามผดิ

ฐานลักทรัพยแ์ละวิง่ราวทรัพย ์: กรณีศกึษา

กองบังคับการต ารวจนครบาล 3

ธนติรา นาคกลั่น วพ.HV7921 ธ263ป 2552

43 แรงจงูใจในการปฏบิัตงิานของขา้ราชการ

ต ารวจชัน้ประทวน : กรณีศกึษาสถานตี ารวจ

นครบาลดสุติ

เอกพสิษิฐ ์เฮงที วพ.HF5549.M6 อ885ร 2552

44 วัฒนธรรมในการปฏบิัตงิานของเจา้หนา้ที่

ต ารวจ : กรณีศกึษาสถานตี ารวจนครบาล

คลองตัน

เกยีรตคิณุ หลวงจิ

นา

วพ.HD 58 .7 ก851ว 2552

45 วัฒนธรรมองคก์ารของบคุลากรทหารอากาศ : 

กรณีศกึษากองการสงเคราะห ์กรมสวัสดกิาร

ทหารอากาศ

บัวบาน ผามั่ง วพ.HD 58 .7 บ279ว 2552

46 ววิัฒนาการประวัตศิาสตรเ์มอืงตะกั่วป่า จังหวัด

พังงา

ลลีาวด ีนุย้สนิธุ์ วพ.DS 588 ล514ว 2552



47 สมัฤทธผิลการด าเนนิการไกลเ่กลีย่ระงับขอ้

พพิาทในกระบวยการยตุธิรรมของศาลแพง่ธนบรุี

จรวีรรณ พลูพนัง วพ.K 2100 จ170ส 2552

48 อาชญกรรมอเิล็กทรอนสิก ์: กรณีศกึษา

อาชญากรรมบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต

พกรณ์ รักษาชาติ วพ.TK 5105 .7 พ111อ 2552


