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กระบวนการตัดสินใจเลือกทําเลที่ตั้งของธุรกิจขนาดย่อมประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า;Location

2548 วิทยานิพนธ์/

มหาวิทยาลัย

Decision Process of Small Business in Electrical Appliance Firm โดย :
2

สมใจ คิดรุ่งเรือง

ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาจังหวัดนครปฐม;A Study
of the Customer Satisfaction towards a Service of the Branch of Big C Supercenter

3

in Nakhonpathom Province โดย : สร้อยรุจี อินทศร

ศึกษาช่องทางการจัดจําหน่ายคอมพิวเตอร์ในศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่ากรุงเทพมหานคร;A Study of the
Computer Distribution Channel at Pantip PlazaDepartment Store in Bangkok โดย :

4

ทรงยศ ใจวงษ์

แรงจูงใจในการทํางานของลูกจ้างในสถานประกอบการอู่ต่อรถโดยสารในอําเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุร;ี A
Study of Motivation toward Employees Work The Bus Body Builder in Banpong

5

District Ratchaburi Province. โดย : เจนนิศา กราบเครือ

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของพนักงานในส่วนงานสํานักงานบริการโทรศัพท์ภาคกลางที1.2;The
่
Study of the Influenced Factor on Job Satisfaction Case Study of Telephone
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Administrative Office Sector of Central Region Telephone Service 1.2 โดย : วรวิทย์
6

ลาภนิมิตรชัย

ศึกษาแรงจูงใจของประชาชนที่เข้ามารับการฝึกอบรม ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4;A Study of
Motivation of People Whose Training at Institute for Skill Development Region 4

7

โดย : ณัฐนิช ตันอํานวย

ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการบริการรับชําระเงินของสํานักงานบริการโทรศัพท์ในเขตจังหวัด
ราชบุร;ี Customers’ Satisfaction toward Payment Service of the Telephone Service

8
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Office in Rajchaburi Province โดย : ปิยะดวงใจ สุวรรณงาม

ความพึงพอใจในการทํางานของอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคราชบุร;Job
ี Satisfaction of Teachers at
Ratchaburi Technical College โดย : กอบกุล พิไลพันธ์พฤกษ์

แรงจูงใจในการบูชาวัตถุมงคลของหลวงพ่ออุตตมะ จังหวัดกาญจนบุร;ี A Motivation of Collection of
Small Buddha Image Amulets of Luang Pho Uttama in Kanchanaburi Province โดย :

10

อภิรักษ์ จุฬาศินนท์

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท พอร์ด คิงส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด โรงงานบ้าน
โป่ง;Motivational Drivers of Employees at the Ban Pong Factory : Pork Kings

11

International Company Limited. โดย : ไกรวัลย์ เจตนานุศาสน์

ศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจโรงฆ่าและชําแหละไก่เนื้อในจังหวัดนครปฐม;A Study of Strategic
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Management in Broiler Operation in Nakhonpathom Province โดย : อํานาจ ตั้งเหรียญทอง
ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยของสมาชิกและลูกค้า บริษัท อีเน็ตโกลบ จํากัด;The Factors

of the Decision Made By the Consumers to Purchase Thai Herbal Products : A Case
13
14

Study on Enetglobe Co.,Ltd โดย : นัทปภา โชติวรรณชูสกุล

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแสตมป์ของนักสะสมแสตมป์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ;The Buying Behaviors of
Stamp Collectors in Bangkok Metropolitan Area โดย : ทัศน์สุวรรณ บุญศิริสุขะพงษ์
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉินคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี;Job Satisfaction of Personnel in Division of Emergency Unit , Ramathibodi
15

Hospital โดย : กาญจนา ศรพรหม

พฤติกรรมการปรับตัวของพนักงานหลังการปรับเปลี่ยนองค์กร : ศึกษาเฉพาะกรณี ธนาคาร ดีบีเอส ไทยทนุ จํากัด
(มหาชน) และธนาคารทหารไทย จํากัด(มหาชน);Employees\' Adaptation After the
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Repositioning: Case Study of DBS Thaidhanu Bank (PCL) and Thai Military Bank
16

(PCL) โดย : ธีระพันธ์ ทวีแก้ว

ปัจจัยการสื่อสารการตลาดในการตัดสินใจซื้อเบียร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร;The Marketing
Communication Factors of The Decision Made By the Consumers to Purchase Beer in

17

Bangkok โดย : สุวิทย์ ยอดจรัส

อิทธิพลของสื่อสิ่งพิมพ์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้า;ไม่มี โดย : ดุจดาว อักษร
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ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท แสงอินเตอร์ลามิเนท จํากัด;Occupational Safety and
Health’s Seanginterlaminate Co.,Ltd. โดย : สุวารีย์ อินทร์แก้ว
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Affecting The Nursing Students Decision of Studying in Nursing Profession,
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Mission College โดย : สมพร อุตสาหรัมย์
24

ความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าในอําเภอเมือง จังหวัดพัทลุงต่อการบริการรับชําระเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดพัทลุง;Customer Satisfaction toward the Payment Service of Provincial
~4~

10 - วิทยานิพนธ์/
Thesis

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต

Electricity Authority of Thailand at office branch Maung district, Phatthalung pr
โดย : คําแหง เหมะรักษ์
25
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Management : A Case Study of the KIM YOO SENG CO., LTD. โดย : วิไลลักษณ์ ทวีสกุลชัย

39

ความคาดหวังของพนักงานในการพัฒนาบริหารงานขององค์การคลังสินค้า ;Employee’s Expectation in
Work Administration Development Of the Warehouse Organization โดย : มัทนินท์ เขียน
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ราษฎร;Customer’s Satisfaction for Services of Bangkoknoi District Bangkok: A Case

2010 วิทยานิพนธ์/
Thesis

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต

Study on Registration โดย : อนุศักดิ์ เดชแก้ว
41

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ โดย : วีรวรรณ สิทธิโชค

2010 วิทยานิพนธ์/
Thesis

42

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต(เขื่อนบางลาง);Job Satisfaction of an
Employee of Electricity Generation Authority of Thailand (Banglang Power Dam)

2010 วิทยานิพนธ์/
Thesis

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต

โดย : ทิวรรก์ พูลละผลิน
43

ปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้อกล้องดิจิตอลในเขตกรุงเทพมหานคร;The Factors for Marking Decision in 2010 วิทยานิพนธ์/

มหาวิทยาลัย

Digital Camera of Consumer in Bang Metropolitan Area โดย : สมศรี สมประมุข

ราชภัฏสวนดุสิต
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Thesis

44

ปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร;Criteria for Selecting and
Purchasing Electrical Appliances in Bangkok by consumers โดย : เรวดี สระบัว

45

ปัจจัยการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารของผู้บริโภคที่ร้านเจ๊ติ๋ม (เขากะโหลก) อําเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์;Factors effecting the consumer’s decision of choice at J Tim’s

2010 วิทยานิพนธ์/
Thesis
2010 วิทยานิพนธ์/
Thesis

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต

Restaurant ( Khaokaloke ) Pranburi Prachaupkhirikhan โดย : วาสนา หน่อทิม
46

ปัจจัยการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารของผู้บริโภคที่ร้านเดอะ รีสอร์ท อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดย : รสริน
นิพภยะ

47

Thesis

ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอร์ในศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ;Factor Related Purchasing
Decisions in Computer From Pantip Plaza โดย : รัชนีวรรณ เจตบุตร

48

2010 วิทยานิพนธ์/

ประโยชน์จากการนําระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์มาในทรรศนะของข้าราชการสํานักงานสรรพากรพื้นที่
เพชรบุรี;The performances ’ benefit on the official staff for using an E- office

2010 วิทยานิพนธ์/
Thesis
2010 วิทยานิพนธ์/
Thesis

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต

System in Phetchburi Area Revenue. โดย : ลักษมณ พุ่มเงิน
49

การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของโรงเรียนนวดแผนโบราณไทย ในวัด
โพธิ์;Satisfaction of the Customer towards a Service of Wat PhoThai Traditional

2010 วิทยานิพนธ์/
Thesis

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต

Massage School โดย : ชาญศักดิ์ ตันหยงมาศกุล
50

พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้าแบรนด์เนมของวัยรุ่น (13-19 ปี)ในเขตกรุงเทพมหานคร;Brand Name Products: 2010 วิทยานิพนธ์/

มหาวิทยาลัย

Buying Behaviour of Teenagers (13-19 years old) in Bangkok Metropolis Area โดย :

ราชภัฏสวนดุสิต

~8~

Thesis

ยิ่งลักษณ์ สุขแก้ว
51

ความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการธนาคารทหารไทยจํากัด (มหาชน) สาขากระทรวงกลาโหม;Customers’ 2010 วิทยานิพนธ์/

มหาวิทยาลัย

Satisfaction for the Services of Thai Military Bank ( Public Company Limited )

ราชภัฏสวนดุสิต

Thesis

Ministry of Defence Branch โดย : ชุธิดา ยามา
52

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จํากัด ;The Satisfaction of the
employees working In Sithiporn Associate Company Ltd. โดย : ขวัญนภา จันทร์วิวัฒนากูล

53

ปัจจัยการตัดสินใจทําเว็บไซต์ของผู้ประกอบการธุรกิจ SMEในเขตกรุงเทพมหานคร;The decision factors
to make website for SME owner in Bangkok metropolitan area selected โดย : อิทธิฤทธิ์

2010 วิทยานิพนธ์/
Thesis
2010 วิทยานิพนธ์/
Thesis

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต

พันธุ์อําพล
54

ปัจจัยการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินบางกอกแอร์เวย์ของผู้โดยสารคนไทย;The Factors Affecting
Thai Passengers Decision of Selecting To Use Services From Bangkok Airways โดย :

2010 วิทยานิพนธ์/
Thesis

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต

มานิต ศิริวัชรไพบูลย์
55

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับภาวะผู้นําของผู้บริหารระดับกลางชาวไทยในบริษัทข้ามชาติของ
สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทย;The relationship between corporate

2547 วิทยานิพนธ์/
Thesis

มหาวิทยาลัย
บูรพา

culture and leadership styles of Thai middle managers in Korean mul โดย : อรวรรณ
รัศมี
56

ความคาดหวังของพนักงานต่อบทบาทหน้าที่ของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ : ศึกษากรณี พนักงานธนาคารกรุงไทย 2547 วิทยานิพนธ์/
~9~

มหาวิทยาลัย

จํากัด (มหาชน);Employees expectation of the roles to the executives human resource

Thesis

บูรพา

department of Krung Thai bank public limited company โดย : มงคลรัตน์ จันทร์ศรี
57

การศึกษาความต้องการการฝึกอบรมของพนักงานระดับบริหาร กรณีศึกษาบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จํากัด
(มหาชน);Education needs of training executive case study : surapoon foods public

2547 วิทยานิพนธ์/
Thesis

มหาวิทยาลัย
บูรพา

company limited โดย : กิตติกร บุญเพ็ชร
58

ภาวะผู้นําของหัวหน้างานที่ประเมินโดยผู้ใต้บังคับบัญชา กรณีศึกษาองค์กรที่บริหารงานโดยผู้บริหารชาวสิงคโปร์
แห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน;Leadership of superiors in subordinate's point of view

2547 วิทยานิพนธ์/
Thesis

มหาวิทยาลัย
บูรพา

a case study of singaporean company in Bangpa-in industrial est โดย : อัญชุลี ชาญ
ณรงค์
59

ความสัมพันธ์ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างองค์การกับความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานธนาคารไทย
พาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ รัชโยธิน;The relationship of change program and job

2547 วิทยานิพนธ์/
Thesis

มหาวิทยาลัย
บูรพา

satisfactions : A case study of the head office employees of the siam commercia
โดย : ปิยะวรรณ บุญประเสริฐ
60

ความคาดหวังต่อความก้าวหน้าตามสายอาชีพของพนักงาน บริษัทศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จํากัด (มหาชน);The
expentancy of the staffs for their promotion along the functional line at
sirivatana interprint public Co., Ltd โดย : อาจหาญ เทียมสุวรรณ
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2548 วิทยานิพนธ์/
Thesis

มหาวิทยาลัย
บูรพา

