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ลําดับ เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล หัวขอเรื่อง

1 5302110076 นางสาวพิมพชนก เกตุสุวรรณ

ความสัมพันธระหวางการตกแตงกําไรผานการใชดุลยพินิจในการสรางรายการธุรกิจเพื่อบรรลุเปาหมาย

กําไรตอผลการดําเนินงานและผลตอบแทนการลงทุนในอนาคต : การศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย

ลําดับ เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล หัวขอเรื่อง

1 5202115134 นางสาวนีรลดา แกวงามอรุณ ลักษณะและความสัมพันธของอัตมโนทัศน คานิยมสวนบุคคลกับพฤติกรรมการบริโภคที่มีความรับผิดชอบ

2 5202115407 นางสาวนิริน นวศีลวัตร โอกาสและกลยุทธการตลาดเครื่องดื่มฟงกชันเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

ลําดับ เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล หัวขอเรื่อง

1 5202110028 นางสาวพรพัตรา  เอี่ยวประดิษฐ

ความสัมพันธระหวางลักษณะเฉพาะของกิจการและการเปดเผยขอมูลดานสิ่งแวดลอม ของบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่มีรายชื่อหลักทรัพยในดัชนี SET100 ณ วันที่ 31 ธันวาคม

 2553

2 5202110127 นายธนากร  ตันติกาญจน
การสรางแบบจําลองทางการเงินดวยวิธีการวิเคราะหจําแนกประเภท สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม หมวดกอสราง

รายชื่อสารนิพนธ ประจําปการศึกษา 2554

รายชื่อวิทยานิพนธ ประจําปการศึกษา 2554

การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ

การบริหารการตลาด

หลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ

การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ

หลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ
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3 5202110135 นางสาวถิรพร  กมลสวัสดิ์
ความสัมพันธระหวางผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการกับคาตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในกลุม SET100 ในชวงป พ.ศ. 2551-2553

4 5202110143 นางสาวอัญญพร  จันทรประไพภัทร การเปดเผยขอมูลทุนมนุษยในประเทศไทย

5 5202110150 นางสาวลลิตา  เอื้ออํานวยชัย ผลกระทบของเหตุการณทางการเมืองที่เกิดขึ้นระหวางป พ.ศ.2550-2553 ตออัตราสวนทางการเงิน

6 5202110176 นายวราฑิตย  จันทรตระกูล
การเลือกบริษัทที่สามารถเทียบกันไดโดยการประยุกตใชทฤษฎีการประเมินมูลคาหุนของบริษัท : 

กรณีศึกษาใน SET100 ของประเทศไทย

7 5302110019 นางสาวสุวารี  เลิศลักษณะโสภณ
การตกแตงกําไรเพื่อหลีกเลี่ยงการรายงานผลขาดทุน และการรายงานผลการดําเนินงานที่ลดลงของ

ธนาคารพาณิชยในประเทศไทย

8 5302110027 นางสาวกฤตยา  จิรวาณิชไพศาล
คุณภาพการสอบบัญชีของ Big4 ในแตละประเทศ (Audit Quality of Big4 among Different 

Countries)

9 5302110035 นางสาวชนมชนก    วงศพัฒนกุล
หลักฐานเชิงประจักษเกี่ยวกับปริมาณขอมูลใหมที่เกิดขึ้นในชวงที่บริษัทรายงานผลกําไรรายไตรมาส : 

กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

10 5302110043 นายสัจจวัฒน  จันทรหอม คุณภาพกําไรของบริษัทที่มีโครงสรางการถือหุนและการบริหารงานโดยครอบครัว

11 5302110050 นางสาวพัชรรัสมิ์     สิทธิชัยนาม การตัดสินใจเชิงกลยุทธของผูบริหารในการนําเสนอขอมูลในงบการเงิน

12 5302110068 นางสาวนภัสวรรณ   อัจยุตโภคิน
การตกแตงกําไรโดยใชดุลยพินิจในการสรางรายการทางธุรกิจดวยวิธีการลดรายจายการวิจัยและพัฒนา :

 การศึกษาบริษัทในอุตสาหกรรมยาของประเทศญี่ปุน

13 5302110084 นางสาวภัศรา  พิริยมานันท
ความสัมพันธระหวางความเครียดทางการเงินและคุณภาพกําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย

14 5302110100 นางสาวอรกานต  ผดุงสัจจกุล
ความแตกตางของคุณภาพงานสอบบัญชีระหวางสํานักงานสอบบัญชี Big4 และ Non-Big4 สามารถบอก

ลักษณะของลูกคาไดหรือไม : หลักฐานจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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15 5302110118 นายฐิติ  ธิราภรณพงษ ผลกระทบของการแสดงรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตอการประเมินกําไรตอหุนในอนาคตของนักลงทุน

16 5302110134 นางสาวฐาณิต  อภิเชษฐโยธา
ความสัมพันธของการเปลี่ยนแปลงของเงินปนผล กับความสามารถในการทํากําไรในอนาคตของบริษัทที่

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

17 5302110142 นางสาวปาลิดา  แซลิ้ม การตอบสนองของนักลงทุนตอรายงานของผูสอบบัญชีเกี่ยวกับปญหาการดําเนินงานตอเนื่อง

18 5302110159 นายอังกูร  วิริยจารี ขอมูลทางบัญชีกับการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน

19 5302110167 นางสาวปทมา  วรรณะ
ความสัมพันธระหวางกําไรทางบัญชี ความเปนเจาของธุรกิจและรายการที่ไมเกิดขึ้นประจํากับ

คาตอบแทนผูบริหาร : กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ลําดับ เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล หัวขอเรื่อง

1 5202112552 นางสาวศุภสิริ   ศรียานงค
ผลกระทบของนโยบายการวางเงินสดเต็มจํานวนตอตลาดใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธในประเทศไทย (A 

Derivative Warrant Market in Thailand : Responses to a cash Balance Restriction)

2 5202112560 นายศรัทธา  จรัญมโนธรรม
ผลกระทบจากบทวิเคราะหหลักทรัพยตอพฤติกรรมนักลงทุนในชวงประกาศงบการเงิน : กรณีศึกษาบทวิ

เคราหของตลาดหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง

3 5202112818 นางสาววรางรัตน  นคราพานิช วงจรชีวิตของกิจการกับทฤษฎีการจัดหาเงินทุนตามลําดับขั้น : กรณีศึกษาในประเทศไทย

4 5202112875 นายภูริพัฒน  ละเอียดธนะกิจ
ความแมนยําและผลตอบแทนของหุนที่ประเมินมูลคาดวยวิธีสัมพัทธ : การศึกษาในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย

5 5202112925 นายสายสิทธิ์  ศรีหะไตร
ทฤษฎีการจัดลําดับขั้นของเงินทุน ความสามารถในการกูยืมของกิจการ และความอสมมาตรของขอมูล : 

กรณีศึกษาในประเทศไทย

6 5202113196 นางสาวปญจรัตน  อุทัยพัฒน
ความสัมพันธบริษัทกับธนาคารตอผลการดําเนินงานและการลงทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย

การบริหารการเงิน
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7 5202113212 นายรติ   วงศกิตติรักษ ผลกระทบของโครงรางผูถือหุนที่มีตอมูลคากิจการ

8 5202113279 นางสาวรุงวดี  อนุพรรณสวาง ปญหาอสมมาตรของขอมูลและโครงสรางผูถือหุน : ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

9 5302112502 นางสาวสุพิชฌาย  ลิขิตมณีชัย
ผลกระทบจากอุตสาหกรรมตอปจจัยกําหนดโครงสรางเงินทุนของกิจการในประเทศไทย หลังวิกฤต

เศรษฐกิจ ป 2540

10 5302112510 นายวสุ  ศรีวิภา
ความสัมพันธระหวางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทางการเงิน และการกระจายรายได : 

กรณีศึกษาประเทศไทย

11 5302112528 นางสาวนฤมล ลอพงศไพบูลย คณะกรรมการ โครงสรางผูถือหุน กับผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ

12 5302112536 นายสุเมธ  กิตติกุลชาติ
ความสม่ําเสมอของผลตอบแทนและปจจัยที่สงผลตอการเติบโตของกองทุนรวมตราสารทุนซึ่งลงทุนใน

ประเทศที่ไดรับผลประโยชนทางภาษี : กรณีศึกษาในประเทศไทย ชวงระหวางป 2549-2554

13 5302112544 นางสาวกฤชนก  สุกิตติพร

การศึกษาความสัมพันธระหวางสภาพคลองของหลักทรัพยกับสมการประเมินราคาหลักทรัพยโดยศึกษา

จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (Incorporating Liquidity in asset pricing model : Evidence

 from the stock Exchange of Thailand)

14 5302112551 นางสาวประกายแกว  ไพศาลโรจนรัตน ปจจัยที่สงผลตอโครงสรางเงินทุนของครัวเรือน

15 5302112577 นางสาววริษฐา  ชลานนทนิวัฒน
ความสัมพันธระหวางอัตราการเติบโตของมูลคาตามบัญชีและอัตราผลตอบแทนของหุนสามัญในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย

16 5302112593 นายสิริชัย   เพชรแท ตัววัดผลการดําเนินงานของกองทุนออกใหมดวยวิธีการรวมกลุมตัวอยางและวิธีการแบบเบย

17 5302112601 นางสาวอุมาวรรณ   พรหมสกุลชัย
สัญญาซื้อขายลวงหนาสินคาโภคภัณฑเพิ่มความมั่งคั่งของนักลงทุนไดหรือไม : หลักฐานเชิงประจักษ

สําหรับประเทศญี่ปุน

18 5302112619 นางสาวณลันดา วัฒนาโสภณ ผลกระทบของการกระจายการลงทุนตอปจจัยสวนตางดอกเบี้ยสุทธิ ของธนาคารพาณิชยในเอเชีย

19 5302112635 นางสาวอมรรัตน  ทองเปยม การวัดโอกาสการลงทุนของครัวเรือนไทยดวยคา q แบบ Closed-Form
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20 5302112643 นางสาวสุธิดา  โรจนสุพจน
ความสัมพันธของผลการจับจังหวะตลาดในการเสนอขายหลักทรัพยตอสาธารณะเปนครั้งแรกกับ

โครงสรางเงินทุน : การศึกษาจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

21 5302112650 นายวรกันต   ทองสวาง
การทดสอบทฤษฎีลําดับขั้นในการจัดหาเงินทุนของโครงสรางเงินทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย

22 5302112668 นายประณต  ธีระตันติกุล
กลยุทธการสงสัญญาณเพื่อลดผลกระทบจากการออกหุนสามัญเพิ่มทุน : กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

23 5302112676 นางสาวศิรินรัตน  กิตติเชษฐ
ประสิทธิภาพในการทดแทนเงินฝากออมทรัพยของกองทุนรวมตลาดเงิน : หลักฐานเชิงประจักษจาก

ประเทศไทย

24 5302112684 นางสาวภัทรพร   สุนทรแยม การปรับตัวของราคาหุนเพื่อสะทอนขอมูลดานเงินเฟอในประเทศไทย

25 5302112692 นายนรชัย  พัฒนวณิชยกุล
การเปรียบเทียบผลการจัดกลุมหลักทรัพยที่ประกอบดวยหลักทรัพยหลากประเภท ระหวางการใชความ

แปรปรวน และ Lower partial moments เปนตัววัดความเสี่ยง

26 5302112700 นางสาววริยา  ทวีกิจเกษม ความรับผิดชอบของธุรกิจตอสังคมทําใหราคาหุนเพิ่มขึ้นหรือไม : กรณีศึกษาบริษัทในดัชนีราคาหุน SET50

27 5302112718 นางสาววาป  นนทลีรักษ ปจจัยที่สงผลกระทบตอสัดสวนการลงทุนในสินทรัพยที่มีความเสี่ยงของครัวเรือนในประเทศไทย

28 5302112734 นางสาวณัฐจิรา  คณานุรักษ ผลกระทบของการตั้งราคา IPO ตอชื่อเสียงของวาณิชธนกิจ : กรณีศึกษาประเทศไทย

29 5302112759 นางสาวศรัณยรัฐ  หุนพยนต การศึกษาความสัมพันธระหวางความผันผวนและกิจกรรมการซื้อขายในตลาดซื้อขายลวงหนาของไทย

30 5302112775 นางสาวพิชา  ชํานาญกิจโกศล
ผลกระทบของการประกาศเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด ที่มีผลตอราคาหุน

ของบริษัทที่มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

31 5302112783 นายภุชงค  มุทะธากุล การกําหนดราคาคาความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

32 5302112791 นางสาวนนทวรรณ  สิทธิกรโสมนัส ขอจํากัดการเขาถึงทุนและหนี้นอกระบบของครัวเรือนไทย

33 5302112809 นายภากร  วีระพรวณิชยกุล
ความสัมพันธระหวางความเห็นที่แตกตางกันของนักลงทุนกับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย
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34 5302112817 นางสาวธิษณา   ตันติวณิชชานนท การสงผานราคาระหวางตลาดยางพาราลวงหนา

35 5302112825 นางสาวธศุภร   เศวตศรีถวัลย
การศึกษาผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยคุณคาและกลุมหลักทรัพยเติบโตในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย

36 5302112841 นางสาววรรณนิศา  จันทรบุษราคัม
การเลือกกลุมหลักทรัพยลงทุนที่เหมาะสมตามแนวคิดมูลคาความเสี่ยง ในตลาดหลักทรัพยภูมิภาค

อาเซียน 4 ประเทศ

37 5302112858 นางสาวพนาทิพย   จิตยพันธกุล
บทบาทของขอมูลระหวางวัน และสภาพตลาดตอการพยากรณความผันผวนของอัตราผลตอบแทน

รายวันของหุนในประเทศไทย

38 5302112866 นางสาวดวงรัตน  ธีรฐิตยางกูร ความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงที่จะเกิดการบิดพลิ้ว

39 5302112874 นางสาวณัฐประภานิช  อิ่มอํานวยลาภ
ผลกระทบของปจจัยทางเศรษฐกิจมหาภาคที่สงผลตอดัชนีราคาหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย :

 ศึกษาผลกระทบในระดับอุตสาหกรรม

40 5302112882 นายเอกวัฒน  โชติชัชวาลวงศ
การซื้อหุนคืนและความมีประสิทธิภาพของตลาด : หลักฐานเชิงประจักษสําหรับตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย

41 5302112890 นางสาววรวลัญช  คงเวชกุล
การทดสอบคุณภาพของตัวแบบจําลองในการพยากรณมูลคาความเสี่ยงในกรณีอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอล

ลารสหรัฐกับเงินบาท

42 5302112916 นางสาวรุงนภา  กิตติชนะเจริญ ประสิทธิภาพของขอมูลหลังการประกาศผลการดําเนินงาน : ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

43 5302112924 นางสาวกฤตยา  มินชาง กลุมธุรกิจในประเทศไทยและการลดความออนไหวของการลงทุนตอกระแสเงินสดของบริษัท

44 5302112932 นางสาววิมพวิภา  ทองรุงเกียรติ
การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจระดับมหภาค กับปญหาหนี้เสียสะสมในระบบ

เศรษฐกิจไทย

45 5302112940 นางสาวรุจานันทน  บดีนิธิวัตน ตัวแบบ Markov-Switching สามารถทํานายกําไรสวนเกินจากตลาดหลักทรัพยไดหรือไม ?

46 5302112957 นางสาวกมลพรรณ   โกษฐา การประเมินประสิทธิภาพของธนาคารพาณิชยในทวีปเอเชียดวยวิธี Data Envelopment Anaiysis (DEA)

47 5302112965 นางสาวธัญชนก   บุญพิชญาภา ประสิทธิภาพของกลยุทธการระงับผลขาดทุน กรณีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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48 5302112973 นางสาวศศิวรรณ   ประภาศิลป กลยุทธการซื้อขายแบบจับคูที่มีประสิทธิภาพในประเทศไทย

49 5302112981 นางสาวสุจิตรา   ประชาชน ความเสี่ยงในการลมละลายสงผลตอราคาหุนอยางไร : กรณีศึกษาในประเทศไทย

50 5302112999 นางสาวภรณี  บุญค้ํา การจัดกลุมหลักทรัพยที่เหมาะที่สุดดวยโมเมนตขั้นสูงกวา : การศึกษาเชิงประจักษในตลาดกําลังพัฒนา

51 5302113005 นางสาวนัตทินี   ตันเจริญ การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานระหวางกองทุนอีทีเอฟและกองทุนรวมดัชนีในประเทศไทย

52 5302113013 นางสาวประภัสรา  สมจันทร การบูรณาการของตลาดอาเซียนเขาสูตลาดโลก

53 5302113021 นางสาวหลานสวย  พระโสภา
Value-at-Risk และผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับในการวิเคราะหภาคตัดขวาง กรณีศึกษาในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย

54 5302113039 นางสาวสุชาดา  สกุลธัญ
ประสิทธิภาพในการปองกันความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายทองคําลวงหนาขนาด 10 บาท : กรณีศึกษาของ

ประเทศไทย

55 5302113047 นางสาประภัสสร  วงศประทุม
ความออนไหวของการลงทุนตอกระแสเงินสดและผลกระทบของการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีตอการ

เขาถึงแหลงทุนของสถาบันการเงิน

56 5302113054 นางสาวบุญสิตา  เวทการ การศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนของหุนรายอุตสาหกรรมกับวัฏจักรธุรกิจของประเทศไทย

57 5302113062 นางสาวสุทัตตา  เลาอรุณ จํานวนกองทุนรวมในกลุมหลักทรัพยที่เหมาะสม

ลําดับ เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล หัวขอเรื่อง

1 5202115027 นางสาวจงกลกร  จิรัตนฐิกุล กลยุทธการแขงขันของสายการบินตนทุนต่ํา ที่สงผลตอความพึงพอใจของผูบริโภค

2 5202115126 นางสาวกนกพร  แสนสุขสม การศึกษาโรงเรียนทางเลือกสําหรับคนยุคใหม

การบริหารการตลาด
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3 5202115241 นางสาวเชิญพร  เจนผาสุก อรรถประโยชนจากการเชากระเปายี่หอหรูของสาวไทยยุคใหม

4 5202115266 นายชินวัตร   ภาปราชญ
การศึกษาการประยุกตแนวคิดการบริหารประสบการลูกคา (Customer Experience Management : 

CRM) มาใชในเชิงปฏิบัติ กรณีศึกษา รานอาหาร ก.เอย ก.กาแฟ

5 5202115274 นางสาวอัญมณี  พรหมมีชัย การวิเคราะหองคประกอบการทองเที่ยวแบบยั่งยืน

6 5202115316 นางสาวภารดี   องคสิริมีมงคล Socail Media ในการสื่อสารการตลาด : กรณีศึกษาจากองคกรในประเทศไทย

7 5202115332 นางสาววิภาวรรณ  บุญดีมีสุขสันต การศึกษาความตั้งใจซื้อสินคาที่ปรากฎในไวรอลวีดีโอ : กรณีศึกษาโดม ปกรณ ลัม ออนไลน

8 5302115000  นายภูริช  จุลนิพิฐวงษ
ปจจัยที่สงผลตอความตั้งใจซื้อสินคาหรือบริการที่โฆษณาแฝง (Product Placement) ผานละครตลก

ตามสถานการณ (ซิทคอม) กรณีศึกษาละครตลกตามสถานการณในเครือบริษัท เอ็กแซกท จํากัด

9 5302115026 นางสาวกนกวรรณ  สุขะกุล
ความพึงพอใจในการใหบริการของผูนําในตลาดเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ที่สงผลตอความภักดีของ

ผูบริโภค

10 5302115034  นายภาคภูมิ   สุทธิขาว ทัศนคติและความคิดเห็นตอการโฆษณาบนแท็บเล็ตในประเทศไทย

11 5302115042  นายจักรพันธ   ตันวนรัตนสกุล
การศึกษาความสําคัญของความพึงพอใจในดานสินคา และความพึงพอใจในดานบริการ ที่สงผลตอการ

ตัดสินใจซื้อตั๋วเครื่องบินโดยสารออนไลน

12  5302115059  นายนิธิธัช  จิรเวศยกุล
มิติแหงความสําเร็จในการสรางและรักษายอดขายในการทําธุรกิจการคาทางตรง กรณีศึกษาบริษัทแอม

เวยประเทศไทย

14 5302115091 นางสาวสุภาภรณ  เอกจินดากุล
การรับรูของผูบริโภคที่มีตอการเชื่อมโยงภาพลักษณแบรนดกับภาพลักษณประเทศแหลงกําเนิดในสินคา

เสื้อผาแฟชั่น : กรณีภาพลักษณประเทศญี่ปุน

15 5302115109  นายอโมฑทัศน  จตุวงษวิวัฒน พฤติกรรมการตอบสนองของผูบริโภคตอความสนใจในรูปแบบกิจกรรมเพื่อสังคมในประเทศไทย

16  5302115117  นางสาวพรภัทร  ทองสนธิ การศึกษาความพึงพอใจเชิงเปรียบเทียบของหางสรรพสินคา กับ Community Mail
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17 5302115125 นางสาวพิสชา  ปฏิพัทธเผาพงศ
การศึกษารูปแบบกระบวนการการดําเนินธุรกิจคาปลีก ดวยแนวคิดการตลาด 3.0 กรณีอุตสาหกรรมคา

ปลีกแบบ Hypermart

18  5302115133  นางสาววิภาวรรณ  ตั้งวัจนะโยบาย
การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในการรับสื่อประเภทขาวจากสื่อโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ 

นิตยสาร และอินเตอรเน็ตของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

19 5302115141 นางสาวชนิกานต   รัตนสิริ การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเพื่อเติมเต็มชีวิตที่ไมไดแตงงานของผูหญิงโสด

20 5302115158 นางสาวเกวลี  เจนดิษฐการ
การศึกษาการจัดการและการรับมือกับความเครียดของแมเลี้ยงเดี่ยว (Single Mother's Role Stain and

 Coping Strategy)

21 5302115174 นางสาวธีรนุช  เหลาวีระกุล ปจจัยที่สงผลตอการสงตอดีลในธุรกิจ Daily Deals ในประเทศไทย

22 5302115182  นายชัยวัฒน   กิติชัยวัฒน
ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจและระดับความพึงพอใจของผูใช Game App ใน iPhone ของผูบริโภค

ชาวไทย

23 5302115190 นางสาวชนกนาฏ   ศรีอรัญญ
การศึกษามิติการตลาดยอนยุค (Retro Marketing) ของรานขนมไทยในมุมมองผูประกอบการและ

ผูบริโภคคนรุนใหม

24  5302115208  นางสาวนัฐชนา   ใชกิจจา กลยทธทางการตลาดเพื่อความภักดีของเว็ปไซด (E-loralty)

25 5302115240 นางสาวพิชญาภา  พื้นชมภู ปจจัยการซื้อผลิตภัณฑแตงหนาฉับพลัน

26 5302115265 นายวิชมัย   คุณผลิน การศึกษาเรื่องการตอบสนองของผูบริโภคตอแบรนดผูใหการสนับสนุนทีมฟุตบอล

27 5302115273 นางสาวศศิ  อเนกสิทธิสิน ปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอความพึงพอใจของผูใชบัตรเครดิตแพลทินัม

28  5302115281  นางสาวศิริลักษณ   เอกวัฒนกิจ ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจลูกคา และความพึงพอใจพนักงาน กรณีศึกษาแมคโดนัลดประเทศไทย

29  5302115315  นางสาวปมณฑณัฐ   มีสอน การวัดประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลตอมูลคาตราสินคาในธุรกิจบริการ
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30 5302115323 นางสาวณัฐชุดา   ธนพรพัฒน การเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อเสื้อผาสําเร็จรูปของชายแทและเกย

31 5302115331 นายบุญเปรม สาริกิจ การศึกษาปจจัยที่สงผลตอการซื้อซ้ําผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบริโภคผานชองทางขายตรง

32 5302115364  นายมานะชัย  ตันติกาญจนากุล อิทธิพลของการตลาดที่มีผลตอความพึงพอใจของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

33  5302115380  นางสาวรัตนาภรณ  เทพเกษตรกุล การตอบสนองของผูบริโภคที่มีตอการใชพรีเซ็นเตอรเกาหลีโฆษณาสินคาในประเทศไทย
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