บรรณานุกรม งานวิจัยมหาวิทยาลัยเกริกประจําเดือน ตุลาคม 2556
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก
คมวัชร เอียงอ่อง. ภาวะผู้นํา องค์การแห่งการเรี ยนรู้ กับประสิทธิผลองค์การของศาลยุติธรรม :
ตัวแบบสมการโครงสร้ าง. กรุ งเทพมหานคร : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริ ก, 2556.
(วพ.658.4092347014 ค151ภ)
ศาลยุตธิ รรม – ภาวะผู้นํา
นันทวัลย์ นุชนนทรี . ความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรของหน่วยงานส่วนกลาง
สํานักงานศาลยุติธรรม. กรุ งเทพมหานคร : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2556.
(ภพ.158.72347014 น425ค)
สํานักงานศาลยุติธรรม – ความเครี ยดในการปฏิบตั ิงาน
ธัญญ์ ธรรมสุคติ. นโยบายการบริ หารความเสี=ยงกับสัมฤทธิผลของการบริ หาร บริ ษัท
ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน). กรุงเทพมหานคร : คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกริ ก, 2556.
(ภพ.658.155 ธ449น)
บริ ษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) – ความเสี=ยง /
การบริ หารความเสี=ยง - บริ ษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
บันลูนย์ จิตดี, ดาบตํารวจ. วัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานของข้ าราชการตํารวจ
สถานีตํารวจนครบาลคันนายาว. กรุ งเทพมหานคร : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก,
2556.
(ภพ.363.2 บ269ว)
ตํารวจ - สถานีตํารวจนครบาลคันนายาว – การปฏิบตั ิงาน /
วัฒนธรรมองค์การ – สถานีตํารวจนครบาลคันนายาว
นําพล สนทอง. ประสิทธิผลในการจัดการภัยพิบตั ินําท่วม : ศึกษากรณี เทศบาลนครปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี. กรุ งเทพมหานคร : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2556.
(ภพ.363.3493 น526ป)
นําท่วม / อุทกภัย / ภัยพิบตั ิ
ลาชิต ไชยอนงค์. ธรรมาภิบาล วัฒนธรรมองค์การ กับประสิทธิผลองค์การของศาลยุติธรรม :
ตัวแบบสมการโครงสร้ าง. กรุ งเทพมหานคร : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริ ก, 2556.
(วพ.302.35347014 ล262ธ)
ศาลยุตธิ รรม – ธรรมาภิบาล / วัฒนธรรมองค์การ – ศาลยุติธรรม

กนิษฐา ไทยเจริ ญ. ภาวะผู้นําเต็มรู ปแบบกับประสิทธิผลในการบริ หารจัดการ กองทุนร่ วมสร้ าง.
กรุงเทพมหานคร รวมกันเราทําได้ . กรุ งเทพมหานคร : คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกริ ก, 2556.
(ภพ.658.4092 ก128ก)
กองทุนร่ วมสร้ างกรุ งเทพมหานคร – ภาวะผู้นํา
สนัน= สันหลี, ว่าที=ร้อยตรี . สมรรถนะตามตําแหน่งงานกับประสิทธิผลในการปฏิบตั ิงาน
ของเจ้ าหน้ าที=คดีพิเศษและพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ.
กรุงเทพมหานคร : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริ ก, 2556.
(ภพ.363.25 ส199ส)
เจ้ าหน้ าที=คดีพิเศษ – การปฏิบตั ิงาน / พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ – การปฏิบตั ิงาน
บุปผา ดวงคําแสน. ความพึงพอใจของนักศึกษาปริ ญญาตรี ภาคปกติมหาวิทยาลัยเกริ ก ที=มี
ต่อร้ านขายอาหารภายในมหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : คณะบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกริ ก, 2555.
(ภพ.658.8342641 บ639ค)
ร้ ายขายอาหาร - ความพึงพอใจของนักศึกษา – มหาวิทยาลัยเกริ ก /
นักศึกษามหาวิทยาลัยเกริ ก - ความพึงพอใจ – ร้ านขายอาหาร
สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง. ความสอดคล้ องของบัณฑิตเทคโนโลยีสารสนเทศไทยกับความต้ องการ
ของผู้ประกอบการ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกริ ก, 2552.
(วจ.378.155 ส882ค)
บัณฑิต - ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ – ความพึงพอใจของผู้ประกอบการ
มุทิตา อารยะเศรษฐากร. กระบวนการตัดสินใจและปั จจัยที=มีผลต่อการตัดสินใจเรี ยนของนักศึกษา
ที=ศกึ ษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริ ก.
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกริ ก, 2552.
(วจ.378.17 ม625ก)
นักศึกษา - หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกริ ก –
ความพึงพอใจของผู้เรี ยน
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ปรี ชา พันธุ์แน่น, ผศ.. ปั จจัยที=มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจท่องเที=ยวอุทยานแห่งชาติ
ของนักท่องเที=ยวชาวไทย : ศึกษากรณีอทุ ยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่.
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกริ ก, 2549.
(วจ.910.921 ป467ป)
การท่องเที=ยว – อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ /
นักท่องเที=ยว – อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
จินดา จอกแก้ ว. ปั จจัยที=มผี ลต่อคุณภาพงานของผู้สอบบัญชีภาษี อากร : กรณีศกึ ษาใน
เขตกรุ งเทพมหานคร. กรุ งเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกริ ก, 2551.
(วจ.657.45 จ468ป)
ผู้สอบบัญชี / ผู้ตรวจบัญชี / รายงานของผู้สอบบัญชี
อนันต์ บุญสนอง, ผศ.. นโยบายและมาตรการของรัฐภายใต้ สภาวการณ์ก่อความไม่สงบใน
เมืองหลวง. กรุ งเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกริ ก, 2549.
(วจ.303.625 อ166น)
การก่อความไม่สงบ / ความรุ นแรงทางการเมือง
บุญยัง สหเทวสุคนธ์. การปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี ในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล. กรุ งเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกริ ก, 2552.
(วจ.657 บ534ก)
สํานักงานบัญชี - จรรยาบรรณ
การวัดความรู้ และการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรี ยนการสอนระดับ
ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยเกริ ก. กรุ งเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกริ ก, 2552.
(วจ.378.17 พ892ก)
เศรษฐกิจพอเพียง - การจัดการเรี ยนการสอน – มหาวิทยาลัยเกริ ก
นําชัย จรรยาฐิ ติกลุ . พฤติกรรมการเปิ ดรับชม และความพึงพอใจของประชาชนที=มีต่อรายการ
เกมปลดหนี สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกริ ก,
2550.
(ภพ.384.5532 น515พ)
รายการเกมปลดหนี – ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การ
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บรรณานุกรม งานวิจัยมหาวิทยาลัยอืนๆ ประจําเดือน ตุลาคม 2556
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก
นพวรรณ ดวงหัสดี. ภาวะสุขภาพและโภชนาการของครอบครัวเก็บขยะในชุมชมแออัด
เมืองขอนแก่น. ขอนแก่น : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551.
(วพ.613 น188ภ)
ภาวะสุขภาพ - ชุมชนแออัด – ขอนแก่น / โภชนาการ - ชุมชนแออัด – ขอนแก่น
วัฒชรา คําภู่. การพัฒนาขีดความสามารถในการบริ หารจัดการด้ านการวางแผนของ
สํานักงานเขตพืนที=การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
2552.
(วพ.658.45 ว392ก)
สํานักงานเขตพืนที=การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 – การวางแผน /
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 – การจัดการ
ปิ ยะวดี ยาโน. พฤติกรรมการเปิ ดรับสือ= ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหม่.
เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552.
(วพ.302.2345 ป622พ)
นักศึกษา - เชียงใหม่ – การเปิ ดรับสือ= / การสือ= สาร - นักศึกษา – เชียงใหม่
กฤษฎากรณ์ ว่องไว. ธุรกิจขายส่งใบตองในจังหวัดขอนแก่น. ขอนแก่น : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551.
(วพ.658.84 ก279ธ)
ใบตอง – การขาย / การขายตรง – ใบตอง
ภรณ์รวี บุญพรหม. ปั ญหา อุปสรรคในการจัดการเลือกตังองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ=น พ.ศ. 2546
– 2547. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2550.
(วพ.352.1409593 ภ177ป)
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ=น พ.ศ. 2546 - 2547 – การเลือกตัง
สุธินนั ท์ สุทธิโภชน์. การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิLทางการเรี ยนและเจตคติตอ่ การเรี ยน
วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที= 5 ที=ได้ รับการสอนโดยวิธีสอน
แบบค้ นพบ โดยใช้ เกมกับการสอนตามคู่มือครู . กรุ งเทพมหานคร :
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2550.
(วพ.510.712 ส785ก)
คณิตศาสตร์ – การศึกษาและการสอน
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ปฏิสนธิL ปาลี. ระบบต่อภาพพาโนรามาอัตโนมัตใิ นการตรวจสอบขนาด. เชียงใหม่ :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551.
(วพ.778.36 ป139ร)
การถ่ายภาพพาโนรามา / ภาพพาโนรามา
เกษมศักดิL ภาณุทตั ภิญโญ. ทัศนคติและความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานภายหลัง
การควบรวมกิจการและการปรับโครงสร้ างองค์การ : ศึกษาเฉพาะกรณี ธนาคารทหารไทย
จํากัด (มหาชน). กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2550.
(วพ.658.31422 ก812ท)
พนักงาน - ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) – ความพอใจในการทํางาน
ฐมจารี ปาลอภิไตร. การวิเคราะห์เว็บไซต์การท่องเที=ยว กรณีศกึ ษาเว็บไซต์สง่ เสริม
การท่องเที=ยวเชิงเกษตร. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554.
(วพ.004.678 ฐ139ก)
เว็บไซต์ – การออกแบบ / การพัฒนาเว็บไซต์ / การท่องเที=ยวเชิงเกษตร
จรัส ธรรมธนารักษ์ , พ.ต.ท. การดําเนินคดีอาญาในความผิดเกี=ยวกับเหตุรําคาญ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535. กรุงเทพมหานคร :
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
(วพ.345.04 จ158ก)
ความผิด (กฎหมาย) – สาธารณสุข / ความผิดเกี=ยวกับเหตุรําคาญ /
มลพิษ – การป้องกันและควบคุม / พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
โชติรส โชคสวัสดิL, ร.ต.อ.หญิง. มาตรการคุ้มครองผู้ที=ตกเป็ นเหยื=อจากการค้ ามนุษย์ตามพิธี
สารเพิ=มเติมว่าด้ วยการป้องกันปรามปรามและลงโทษการค้ ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิง
และเด็ก : ผลกระทบต่อการที=ประเทศสมาชิกอาเซียนเข้ าเป็ นภาคี. กรุงเทพมหานคร :
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2549.
(วพ.345.025 ช828ม)
การค้ ามนุษย์ / อาชญกรรมทางเพศ – กฎหมายและระเบียบข้ อบังคับ /
อาชญากรรมข้ ามชาติ / การลักลอบขนย้ ายถิ=นฐาน
ปาณิสรา เกษมสุข. ผลของโปรแกรมกลุ่มบําบัดประคับประคองต่อภาระการดูแลและ
ภาวะซึมเศร้ าในผู้ดแู ลผู้ป่วยจิตเวท. กรุงเทพมหานคร : คณะพยาบาลศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
(วพ.616.8527 ป545ผ)
ความซึมเศร้ า / จิตเวท / ผู้ป่วยจิตเวท
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ภาสวรรณ ณ นคร. การปฏิบตั ิตอ่ สัญญาในคดีล้มละลาย. กรุ งเทพมหานคร : คณะนิตศิ าสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
(วพ.346.078 ภ496ก)
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ – สัญญา / ล้ มละลาย – ไทย
พูลสุข หิรัญสาย. ผลของโปรแกรมจัดการปั จจัยเสี=ยงการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจต่อระดับ
ไขมันในเลือดในผู้ป่วยหลังการผ่าตัดทําทางเบี=ยงหลอดเลือดหัวใจ. กรุงเทพมหานคร :
คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
(วพ.612.133 พ871ผ)
หัวใจ - ศัลยกรรม – ผู้ป่วย / หลอดเลือดหัวใจ - โรค – การเสีย= ง /
โรค - ปั จจัยเสี=ยง – การจัดการ / ภาวะโคเลสเตอรอลสูงในเลือด
ขวัญชมัย สุธรรมพิทกั ษ์ . การใช้ หลักโน้ มน้ าวใจสําหรับสื=อสิ=งพิมพ์โฆษณาหาเสียงเลือกตัง.
กรุงเทพมหานคร : คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
(วพ.324.73 ข261ก)
การโน้ มน้ าวใจ / การรณรงค์หาเสียงเลือกตัง / โฆษณาทางการเมือง
พันธุ์เพิ=มศักดิL อารุณี. มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองการทํางานและผลประโยชน์
ตอบแทนของผู้ปฏิบตั งิ านในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน. กรุงเทพมหานคร :
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2550.
(วพ.344.072 พ571ม)
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน – การบริหารงานบุคคล /
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน – กฎหมายและระเบียบข้ อบังคับ /
ความมัน= คงในการทํางาน – กฎหมายและระเบียบข้ อบังคับ
ณิชารัตน์ สุจริ ตวรางกูร. ความน่าเชื=อถือทางกฎหมายของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์.
กรุงเทพมหานคร : คณะนิตศิ าสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2550.
(วพ.344.095 ณ432ค)
พระราชบัญญัติวา่ ด้ วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 /
พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์
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ชิดชนก สาหร่ายทอง. ระบบการบริหารจัดการเพื=อการเพื=อสร้ างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์
(Economic Value Management : EVM) กับผลกระทบต่อสิทธิในการเจรจาต่อรอง
ร่ วมในรัฐวิสาหกิจ. กรุงเทพมหานคร : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2550.
(วพ.344.01 ช544ร)
แรงงานสัมพันธ์ - ไทย – กฎหมายและระเบียบข้ อบังคับ / รัฐวิสาหกิจ - ไทย – การจัดการ
/ การเจรจาต่อรองร่ วม – ไทย / กฎหมายแรงงาน – ไทย
อาทิตย์ญา โพธิLสวย. การศึกษาการนําค่านิยมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ ในชีวิตประจําวัน
ของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที= 3 กรุ งเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : คณะครุ ศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
(วพ.294.304 อ621ก)
พุทธศาสนากับชีวิตประจําวัน / ค่านิยม
ณัฏฐณิชา กอมณี. ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติ การคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง การรับรู้
การควบคุมพฤติกรรมกับความตังใจสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี=รถจักรยานยนต์
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประเทศไทย.
กรุงเทพมหานคร : คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
(วพ.363.1259 ณ311ค)
จักรยานยนต์ – อุปกรณ์นิรภัย / หมวกนิรภัยสําหรับรถจักรยานยนต์ /
ความปลอดภัยในท้ องถนน
พิพฒ
ั น์ พรอํานวย. การผลิตก๊ าซไฮโดรเจนชีวภาพจากนําเสียประเภทต่างๆ. กรุ งเทพมหานคร :
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
(วพ.628.35 ม697ก)
นําเสีย – การบําบัด / ไฮโดรเจน – เทคโนโลยีชีวภาพ
ภัทรพร ศิลปาจารย์. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลรายการโทรทัศน์ "โรงเรี ยนอนุบาลฝั น
ในฝั นวิทยา". กรุ งเทพมหานคร : คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2551.
(วพ.384.5532 ภ367ป)
รายการโทรทัศน์ - "โรงเรี ยนอนุบาลฝั นในฝั นวิทยา"
ศุภกร ปุญญฤทธิL. การบังคับใช้ กฎหมายของกรมสอบสวนคดีพิเศษกับองค์กรอาชญากรรม.
กรุงเทพมหานคร : คณะนิตศิ าสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2549.
(วพ.364.106 ศ661ก)
การสืบสวนอาชญากรรม / การบังคับใช้ กฎหมาย / ขบวนการอาชญากรรม
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