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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจในการก าหนดราคากลางงานวิจัยของนักวิจัย มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือการวิจัย กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
คือ นักวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวน 149 คน และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการศึกษาพบว่าภาพรวมความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับราคากลางงานวิจัยอยู่ในระดับมาก (x=3.72) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับ แรก คือ 1) หน่วยงาน
หรือผู้เกี่ยวข้องให้ค าแนะน า เอาใจใส่และร่วมมือช่วยเหลอืในการก าหนดราคากลางงานวิจัย (x=4.06) 2) หน่วยงานได้วางนโยบายและ
แนวทางเกี่ยวกับการก าหนดราคากลางไว้อย่างชัดเจน(x=3.84) และ 3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าใจวิธีการค านวณราคากลางงานวิจัย 
(x=3.74) 
ค าส าคัญ : ความรู้ความเข้า , ราคากลาง 
 

Abstract 
The objective of this study was to determine the level of knowledge and understanding in the central 

pricing research of researchers Rajamangala University of Technology Phra Nakhon. This research uses a method 
of quantitative research using questionnaires as a research tool. The sample in this research is a research scientist 
who has been allocated a budget of annual research budget 2560 (2017) Number 149 people. The data was 
analyzed by a computer program. The statistic is the average percentage value and the standard deviation. The 
results showed that the overall understanding of the price center research at a high level (x=3.72). When 
considering the number of the highest average 3 sequences. First, 1) agency or related to give me some advice. 
Pay attention to and cooperate to aid in pricing in research (x=4.06). 2) The Agency has implemented policies 
and practices to determine the price (x=3.84). And 3) the relevant agencies understand how to calculate the 
price of research (x=3.74). 
Keywords: understanding, the price center 
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1. บทน า 
1.1 ความส าคัญของปัญหา 

การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา การด าเนินการตามพันธกิจด้านการวิจัยอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในแวดวง
วิชาการ ประเด็นส าคัญผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ ต้องสามารถสะท้อนถึงสมรรถนะในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ 
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สังเคราะห์ สามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา หรือเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ ดังนั้น 
สถาบันจะต้องมีระบบและกลไกในการควบคุมให้สามารถด าเนินการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ ประสบความส าเร็จและเกิดประโยชน์ใน
ด้านต่าง ๆ และเพื่อเป็นการสนับสนุนการวิจัยของนักวิจัยในภาครัฐและภาคเอกชน ในการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ พัฒนา
งานวิจัยท่ีสร้างองค์ความรู้ใหม่ งานวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาครัฐ ชุมชน ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรมเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ และพัฒนาความก้าวหน้าของประเทศให้เป็นที่ยอมรับและสร้างศักยภาพการแข่งขันในระดับสากล
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ [1] และในการจะด าเนินงานวิจัยให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์นั้น จะต้องมีการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อด าเนินงานตามขั้นตอนการวิจัย ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้กล่าวไว้ว่า 
ในการจัดหาสินค้าและบริการไม่ว่าด้วยวิธีการจัดซื้อหรือการจัดจ้างหรือวิธีอื่นใดของหน่วยงานของรัฐทุกแห่งนั้นเป็นการด าเนินการโย
ใช้เงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ หรือรายได้ของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็นเงินของแผ่นดิน ฉะนั้นการจัดหาสินค้าและบริการและ
บริการรวมทั้งการให้สิทธิดังกล่าว จึงต้องกระท าอย่างบริสุทธ์ิ ยุติธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐ [2] ดังนั้น เพื่อเป็นการก าหนด
แนวทางและหลักเกณฑ์ราคากลางในการด าเนินงานเพื่อสนับสนุนการวิจัยในภาครับและภาคเอกชน เพื่อให้หน่วยงานด้านการวิจัยน า
ราคากลางท่ีก าหนดเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ การให้ทุนได้อย่างเหมาะสม และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท า
และแสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติจึงก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ราคากลางการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยในภาครับและเอกชน โดย ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ให้ค านิยาม “การจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย หมายความ
ว่า การจ้างที่หน่วยงานของรัฐ ตกลงจ้างหรือให้ทุนสนับสนุนเพื่อการค้นคว้าโยการทดลอง ส ารวจ หรือการศึกษาตามหลักวิชาการ
เพื่อให้ได้ข้อมูล ความรู้ รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการต่าง ๆ อันจะสามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม 
วิชาการ หรือเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าการจ้างงานวิจัยดังกล่าวจะเป็นการจ้างตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎ
ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานของรัฐ หรือระเบียบ ข้อบังคับ กฎอื่นใดก็ตาม”  [1] ทั้งนี้ ถึงแม้จะมีการก าหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ต่าง
ไว้อย่างชัดเจนในการด าเนินการจัดท าราคากลางงานวิจัยแล้วก็ตาม แต่ก็ยังเกิดปัญหาและเกิดความเข้าใจผิดพลาดของนักวิจัยในการ
จัดท าราคากลางงานวิจัย จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความรู้ความเข้าใจในการก าหนดราคากลางงานวิจัยของ
นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
1.2 วัตถุประสงค ์
 1.2.1 ศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจในการก าหนดราคากลางงานวิจัยของนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลกับระดับความรู้ความเข้าใจในการก าหนดราคากลางงานวิจัยของนักวิจัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
1.3 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
2. วิธีการศึกษา 
2.1 วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- ประสบการณ์การท าวิจัย 

ระดับความรู้ความเข้าใจในการก าหนด
ราคากลางงานวิจัยของนักวิจัย 
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การวิจัยนี้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล โดยแบบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตารางประกอบความเรียง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ นักวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
จ านวน 149 คน ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามที่ไดจ้ัดท าขึ้นจากการทบทวนข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้นักวิจัยที่มาท า
สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยแล้วจึงน ามาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามระดับความรู้ความเข้าใจในการก าหนดราคากลางงานวิจัยของนักวิจัย โดย
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์การท าวิจัย  
ตอนท่ี 2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับราคากลาง จ านวน 8 ข้อ 
ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ 
โดยข้อค าถามมีลักษณะเป็น มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) [3] มีเกณฑ์การ

พิจารณาเพื่อการประเมิน ดังนี้   
 ระดับ 1 หมายถึง  น้อยที่สุด 
 ระดับ 2 หมายถึง น้อย 
 ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง 
 ระดับ 4 หมายถึง มาก 
 ระดับ 5 หมายถึง มากที่สุด 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) t-test และ 
One-Way Anova  

เกณฑ์การแปลความหมายในการวิเคราะห์ข้อมูล [4]  
 4.51 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 3.51 - 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
 2.51 - 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
 1.51 - 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
 1.00 - 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 
     3. ผลการศึกษา 

ผลการการศึกษาความรู้ความเข้าใจในการก าหนดราคากลางงานวิจัยของนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามและระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับราคากลาง 
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ตารางที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
 ชาย 
 หญิง 

 
70 
79 

 
46.98 
53.02 

อาย ุ
         26 – 30 ป ี
         31 – 40 ป ี
         41 – 50 ป ี
         มากกว่า 50 ป ี

 
17 
61 
38 
33 

 
11.41 
40.94 
25.50 
22.15 

ประสบการณ์การท าวิจัย 
 ต่ ากว่า 1 ป ี
          1 – 5 ป ี
          6 – 10 ป ี
          มากกว่า 10 ปี 

 
15 
68 
37 
29 

 
10.07 
45.64 
24.83 
19.46 

 
จากตารางที่ 1 แสดงข้อมลูพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 149 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 79 คน คิด

เป็นร้อยละ 53.02 เพศชาย จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 46.98 อายุสูงสดุอยู่ระหว่าง 31 – 40 ปี จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 
40.94 และมีประสบการณ์การท างานวิจัย สูงสุดอยูร่ะหว่าง 1 – 5 ปี จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 45.64 
 

ตารางที่ 2  แสดงระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับราคากลางงานวิจัย 
ค าถาม ( ̅) S.D. แปล

ผล 

1. ท่านมีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายและระเบียบที่เกีย่วข้องกับการก าหนดราคากลางงานวิจัย
เพียงใด 

3.63 .783 มาก 

2. ท่านมีการติดตามการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับราคากลางงานวิจัยเพียงใด 3.66 .750 มาก 
3. หน่วยงานได้วางนโยบายและแนวทางเกี่ยวกับการก าหนดราคากลางไว้อย่างชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้
เพียงใด 

3.84 .717 มาก 

4. ท่านมีการเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะในการก าหนดราคากลางงานวิจัยเพียงใด 3.48 .920 มาก 
5. หน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้องให้ค าแนะน า เอาใจใส่และร่วมมือช่วยเหลือในการก าหนดราคากลางงานวิจัย
เพียงใด 

4.06 .755 มาก 

6. ท่านมีอิสระในการก าหนดและปฏบิัติงานเกีย่วกับการก าหนดราคากลางงานวิจัยเพียงใด 3.75 .813 มาก 
7. ท่านมีความเข้าใจวิธีการค านวณราคากลางมากน้อยเพียงใด 3.62 .851 มาก 

8. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าใจวิธีการค านวณราคากลางงานวิจัยเพียงใด 3.74 .831 มาก 
ภาพรวม 3.72 .662 มาก 
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จากตารางที่ 2 แสดงระดับความรู้ความเข้าใจในการก าหนดราคากลางงานวิจัยของนักวิจัยอยู่ในระดับมาก (  ̅=3.72, 
S.D.=.664) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับ แรก คือ 1) หน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้องให้ค าแนะน า เอาใจใส่และ

ร่วมมือช่วยเหลือในการก าหนดราคากลางงานวิจัย ( ̅=4.06, S.D.=.755) 2) หน่วยงานได้วางนโยบายและแนวทางเกี่ยวกับการก าหนด

ราคากลางไว้อย่างชัดเจน ( ̅=3.84, S.D.=.717) และ 3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าใจวิธีการค านวณราคากลางงานวิจัย ( ̅=3.74, 
S.D.=.731) ตามล าดับ 

 
ตอนที่ 2 เปรียบเทียบปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคลกับระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับราคากลางงานวิจัย 
ค าถามที่ 1 เพศต่างกันมรีะดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับราคากลางงานวิจัยไม่แตกตา่งกัน 
ค าถามที่ 2 อายุและประสบการณ์การท าวิจัย ต่างกันมีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับราคากลางงานวิจัยไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับราคากลางงานวิจัย จ าแนกตามเพศ 

ระดับความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับราคากลางงานวิจัย 

ระดับความคิดเห็น 

ชาย (n=70) หญิง (79) 
t p 

( ̅) S.D. ( ̅) S.D. 

3.71 .603 3.73 .714 1.084 .300 
                                                                                                       * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่ 3 พบว่าผลการเปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับราคากลางงานวิจัย จ าแนกตามเพศ ด้วยการทดสอบ
ค่าสถิติ T-test อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 พบว่าภาพรวมค่า p > .05 (p = .300) แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย และเพศหญิง 
มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับราคากลางงานวิจัย ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับราคากลางงานวิจัย จ าแนกตามอาย ุและประสบการณ์การท าวิจัย 

รายการ SS df MS F P-value 
อายุ ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
รวม 

35.239 
100.962 
136.201 

19 
129 
148 

1.855 
.783 

2.370 .002* 

ประสบการณ์การ
ท าวิจัย 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

25.567 
99.480 

125.047 

19 
129 
148 

1.346 
.771 

1.745 .037* 

                                                                                                             * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4 พบว่าผลการเปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับราคากลางงานวิจัย จ าแนกตามอายุ และประสบการณ์
การท าวิจัย ด้วยทดสอบค่าสถิติ One-Way ANOVA อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 พบว่า  

ด้านอายุ ภาพรวมค่า p > .05 (p=.002) ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับราคา
กลางงานวิจัย แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ด้านประสบการณ์การท าวิจัย ภาพรวมค่า p < .05 (p=.037) ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์การท าวิจัยแตกต่างกัน มี
ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับราคากลางงานวิจัย แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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4. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 4.1 สรุปผลและอภิปรายผล 

จากการศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาความรู้ความเข้าใจในการก าหนดราคากลางงานวิจัยของนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ผู้วิจัยได้ท าการแจกแบบสอบถามเก็บข้อมูลจากนักวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 จ านวน 149 คน โดยสามารถสรุปผลการวิจัย ดังน้ี 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 53.02 เพศชาย จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 
46.98 อายุสูงสุดอยู่ระหว่าง 31 – 40 ปี จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 40.94 และมีประสบการณ์การท างานวิจัย สูงสุดอยู่ระหว่าง 1 
– 5 ปี จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 45.64 

2. ระดับความรู้ความเข้าใจในการก าหนดราคากลางงานวิจัยของนักวิจัยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.72, S.D.=.664) เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับ แรก คือ 1) หน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้องให้ค าแนะน า เอาใจใส่และร่วมมือช่วยเหลือ

ในการก าหนดราคากลางงานวิจัย ( ̅=4.06, S.D.=.755) 2) หน่วยงานได้วางนโยบายและแนวทางเกี่ยวกับการก าหนดราคากลางไว้

อย่างชัดเจน ( ̅=3.84, S.D.=.717) และ 3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าใจวิธีการค านวณราคากลางงานวิจัย ( ̅=3.74, S.D.=.731) 
ตามล าดับ ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากในการจัดท าราคากลางงานวิจัยนักวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจะต้องด าเนินการจัดท าเอกสาร
ราคากลางงานวิจัยด้วยตนเอง จึงต้องมีการศึกษาข้อมูลและท าความเข้าใจกับรายการค่าใช้จ่าย ๆ ที่ต้องมีการก าหนดราคากลางอย่างดี 
สอดคล้องกับ ศุภกนิตย์ พลไพรินทร์ [5] ได้ให้ความหมายของค าว่า  “ ความรู้ความเข้าใจ ” โดยสรุปความหมายได้ว่า ความรู้ความ
เข้าใจ หมายถึง ความสามารถในการจ าและเข้าใจรายละเอียดของข้อมูลต่างๆที่บุคคลได้สะสมไว้และถ่ายทอดต่อๆกันมาตลอดจน
สามารถท่ีจะสื่อความหมาย แปลความ ตีความ ขยายความ หรือแสดงความความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ หลังจากที่ได้รับข่าวสาร
เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ แล้ว 

3. ผลการเปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับราคากลางงานวิจัย จ าแนกตามเพศ ด้วยการทดสอบค่าสถิติ T-test อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 พบว่าภาพรวมค่า p > .05 (p = .300) แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย และเพศหญิง มีระดับความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับราคากลางงานวิจัย ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่าผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย
และเพศหญิง มีความสนใจที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการจัดท าราคากลางงานวิจัยให้ถูกต้องตามระเบียบและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตามที่
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนด จึงมีความรับผิดต่อหน้าที่ของตนที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องดังกล่าว  

4. ผลการเปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับราคากลางงานวิจัย จ าแนกตามอายุ และประสบการณ์การท าวิจัย ด้วย
ทดสอบค่าสถิติ One-Way ANOVA อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 พบว่า  

ด้านอายุ ภาพรวมค่า p > .05 (p=.002) ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับราคา
กลางงานวิจัย แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ด้านประสบการณ์การท าวิจัย ภาพรวมค่า p < .05 (p=.037) ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์การท าวิจัยแตกต่างกัน มี
ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับราคากลางงานวิจัย แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก ผู้ตอบแบบสอบถามทีม่ีช่วงอายุแตกต่างกันอาจมีวุฒิภาวะและทัศนคติต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจที่
แตกต่างกัน ผู้ตอบแบบสอบถามทีม่ีช่วงอายุและประสบการณ์ที่แตกต่างกัน อาจมีการมองปัญหาในการท างาน การคิด และมุมมองใน
การท างานในแต่ละด้านที่แตกตา่งกัน ทั้งในด้านของการสร้างความรูค้วามเข้าใจในงานซึ่งเป็นหน้าที่ของตนเอง การมองถึงปัญหาที่จะ
ตามมาในอนาคต หรือวิธีการแกไ้ขกรณีเกดิปัญหา เป็นต้น  
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4.2 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการศึกษาปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการก าหนดราคากลางงานวิจัย เพื่อให้เกิดความรู้

ความเข้าท่ีตรงกันและสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ท่ีก าหนด 
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการในการให้ความรู้หรือก าหนดราคากลางงานวิจัยควรจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการก าหนดราคากลางงานวิจัยอย่างสม่ าเสมอหรือจัดอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในการจัดการอบรมควรมีการ
ให้ความรู้ทั้งผู้บริหารแต่ละหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติ และนักวิจัย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าในการปฏิบัติที่ตรงกันและทราบแนวปฏิบัติเพื่ อ
ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 
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	ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการทำงาน คุณภาพชีวิตในการทำงาน การรับรู้คุณค่าของงาน และความเหนื่อยหน่ายในการทำงาน ของบุคลากรสายวิชาการ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร (632-642)
	ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานสายวิจัยและพัฒนา (643-652)
	ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาการบัญชีชั้นต้นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (653-661)
	ผลของการพัฒนาเมตาคอกนิชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการประเมินแบบเจรจาต่อรอง (662-671)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อผู้สูงอายุตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวที่ชายหาดบางเสร่ในจังหวัดชลบุรี (672-682)
	ท้องถิ่นไทย 4.0 กับ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (683-691)
	การวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าของสุนัขในการเลือกใช้บริการที่พักที่สามารถนำสุนัขเข้าพัก (692-704)
	การผลิตมิวสิควิดีโอเพลงเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปูองกันการเกิดโรคกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยเทคนิคอินโฟกราฟิกแบบ 2 มิติ ให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี (705-712)
	ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงการเป็นฐาน ในรายวิชา สต423 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ (713-719)
	ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (720-732)
	ศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการในแหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันตก เพื่อพัฒนาเป็นไมซ์ซิตี้ในประชาคมอาเซียน (733-743)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (744-753)
	ทรัมเป็ต การแสดงดนตรี การฝึกซ้อม (754-762)
	ศึกษาวิถีภูมิปัญญาการจักสานเตยปาหนันบ้านดุหุนสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดตรัง (763-775)
	ศึกษาความเป็นมา อนุรักษ์ และสืบสานประเพณีข้าวลาซังบ้านพรุจูด ตาบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (776-785)
	รูปแบบการส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ โรงเรียนบ้านแม่สา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (786-797)
	ปัจจัยในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสงขลา (798-807)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาระหนี้สินของเกษตรกรหมู่ที่ 7 บ้านท่าช้าง ตาบลทับผึ้ง อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย (808-824)
	ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดระเบียบที่จอดรถบริเวณศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (825-837)
	การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (838-853)
	การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ร่วมกับวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม (854-866)
	ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม (867-884)
	พฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณของพนักงามหาวิทยาลัย ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ (885-893)
	การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะโรคอ้วนของนักเรียนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ (894-908)
	ศึกษาพฤติกรรมบริโภคอาหารเช้าและความรู้ความเข้าใจตามหลักโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านดอนสาโรง จ.สุโขทัย (909-921)
	ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นในชุมชน (922-935)
	การป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านโซกม่วง ตำบลทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย (936-948)
	ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (949-957)
	ศึกษาวิธีการป้องกันพฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุ่นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ : กรณีศึกษา โรงเรียนวัดสุวรรณประดิษฐ์ หมู่ 3 (958-970)
	การบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย สังกัดเทศบาลเมืองตาก ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (972-983)
	ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน แผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร (984-998)
	การศึกษาองค์ประกอบความสามารถในการฟื้นพลังของนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (999-1013)
	การพัฒนาแบบทดสอบทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตาม SOLO Taxonomy ของบิกส์และคอลลิส (1014-1024)
	การพัฒนาระบบคลังข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) (1025-1035)
	การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ กรณีศึกษา ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (1036-1042)
	แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจที่พักแรมแบบบูติคโฮเต็ลในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1043-1052)
	การพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินการจัดการเรียนรู้ของครูตามแนวทางสะเต็มศึกษา (1053-1062)
	การส่งเสริมความเป็นพลเมืองผ่านกลยุทธ์ CSR ในยุคไทยแลนด์ 4.0 (1063-1072)
	การออกแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง เรื่อง พุทธมณฑลศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก (1073-1081)
	ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความเครียดของผู้สูงอายุในเขตบางพลัด  จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1082-1090)
	การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตตลาด ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (1091-1098)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานดูแลผู้สูงอายุในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1099-1107)
	แนวทางในการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของผู้สูงอายุ เพื่อให้วัยรุ่นตระหนักรู้ (1108-1115)
	การใช้สื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) เรื่อง โปรโตคอล TCP/IP เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (1116-1122)
	การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการสวนหลวงราชินี 19 ไร่ หัวหิน (1123-1129)
	แนวทางการสืบทอดการทำขนมฝรั่งกุฎีจีนจากผู้สูงอายุในชุมชนกุฎีจีน จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1130-1140)
	แรงจูงใจในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่ใช้สถานที่ออกกำลังกายแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร กรณีศึกษาศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ สำนักวัฒนธรรมกีฬา และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (1141-1150)
	รูปแบบการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดชุมพร (1151-1157)
	การศึกษาทัศนคติของวัยรุ่นตอนกลางต่อการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้สูงอายุเพื่อการท่องเที่ยวในต่างประเทศ (1158-1169)
	ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในสวนรมณีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1170-1179)
	ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในสวนรมณีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1180-1190)
	ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยและการเลือกใช้บริการ ศูนย์การค้าสยามพารากอนของผู้สูงอายุ (1191-1199)
	สภาพปัญหา และการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ผู้สูงอายุที่ใช้สมาร์ทโฟน ในพื้นที่บริเวณโดยรอบพระปิ่นเกล้า เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1200-1210)
	การให้ความหมายที่มาของความหมายและการวางแผนการออมเพื่อรองรับการเกษียณอายุของพนักงานเอกชน เขตสีลม-สาทร กรุงเทพมหานคร (1211-1220)
	พฤติกรรมการเลือกใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในอำเภอเมือง จังหวัดระนอง (1221-1232)
	ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้เฟซบุ๊กของผู้สูงอายุในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1233-1245)
	พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ (1246-1253)
	การศึกษาและการสืบสานการวิธีทำขนมไทยไข่ปลาสูตรโบราณของวัยรุ่นที่สืบทอดมาจากผู้สูงอายุร้านขนมคุณยายผ่องศรี ตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (1254-1264)
	พฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการบริโภคผลิตภัณฑ์จากนมเพื่อสุขภาพในผู้สูงอายุ (1265-1273)
	พฤติกรรมและทัศนคติของวัยรุ่นต่อการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้เสิร์ชเอนจินบนกรูเกิลเพื่อเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ (1274-1284)
	รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุในชุมชนหมู่บ้านสยามนิเวศน์อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ (1285-1294)
	พฤติกรรมของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ อย่างสร้างสรรค์สำหรับการเลือกชมรายการบันเทิงในสื่อยูทูป (1295-1307)
	แนวทางพัฒนาการให้บริการตรวจสุขภาพฟรีแก่ผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ (1308-1317)
	ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่เข้าบริการภายในคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1318-1324)
	นวัตกรรมการบริการของโรงแรมที่พักเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทยในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1325-1332)
	กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค สำหรับลูกค้าสูงอายุ กรณีศึกษา ไร่ปลูกรัก Thai Organic Farm อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (1333-1343)
	การตัดสินใจและกลยุทธ์การตลาดในการใช้บริการร้านอาหารเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาร้านอาหารคลีนที อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1344-1355)
	รูปแบบพฤติกรรมวัยรุ่นต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้ใช้งานแอพพลิเคชั่นช็อปปิ้งออนไลน์ (1356-1366)
	หลักธรรมกับการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา แหล่งชุมชน ณ บริเวณวัดศรีเมือง จังหวัดจันทบุรี (1367-1375)
	การดูแลสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ เขต บางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร (1376-1385)
	บทบาทของภาวะผู้นำในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมในอำเภอหัวหิน (1386-1398)
	พฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1399-1408)
	สภาพการณ์ปัญหาและแนวทางในการปรับตัวของผู้สูงอายุที่เลี้ยงดูเด็กเจนเนอเรชั่นซี (Generation Z)ในอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (1409-1418)
	ที่มาของตัวเลข การตีความหมายและพฤติกรรมการซื้อหวยใต้ดินของผู้สูงอายุในอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (1419-1426)
	การให้ความหมายและความต้องการจำเป็นของผู้สูงอายุข้าราชการวัยเกษียณในการขอรับบริการสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) (14271439)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของข้าราชการครู ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1440-1451)
	การประเมินศักยภาพขององค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในจังหวัดเพชรบุรี กรณีศึกษา: พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน (1452-1459)
	ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจขนมคางกุ้งทอดอบกรอบ  Okusno (1460-1465)
	ปัจจัยทางพฤติกรรมวัยรุ่นส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้ วิดีโอคอลผ่านสมาร์ทโฟน (1466-1476)
	พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของผู้สูงอายุ ในเขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานครกรณีศึกษา : กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนซอย 8 กองพลปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (1477-1488)
	การศึกษาความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร (1489-1501)
	แนวทางพฤติกรรมความสามารถของผู้สูงอายุในการดูแลตนเองทางด้านร่างกายและจิตใจอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (1502-1513)
	ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อประกันชีวิตของผู้สูงอายุ เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1514-1521)
	รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร (1522-1530)
	แนวทางการสืบสานคุณค่าจากภูมิปัญญาด้านการผลิตน้ำตาลมะพร้าวจากผู้สูงอายุในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (1531-1541)
	การศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของผู้สูงอายุประเภทสุนัขและแมวในอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง (1542-1550)
	ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบ หลักการ และแนวคิดของการทำความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อผู้สูงอายุกรณีศึกษา : บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (1551-1561)
	ที่มาความหมายของความสุขและแนวทางในการสร้างความสุขของผู้สูงอายุในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุริณท์ลาภัสร์ (1562-1569)
	การตระหนักรู้ของวัยรุ่นที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบแก่ผู้สูงอายุเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ(1570-1579)
	วาทกรรมนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ส่งผลต่อชีวิตของผู้สูงอายุชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงในเขตตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี (1580-1589)
	สภาพการณ์และแนวทางการปรับตัวของผู้สูงอายุที่เลี้ยงดูหลานในเจเนอเรชัน ซี ในอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี (1590-1597)
	รูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุในสังคมไทย กรณีศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร (1598-1605)
	รูปแบบกิจกรรมการสร้างความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ผู้สูงอายุ ด้วยกิจกรรมในฐานการเรียนรู้สัมมาชีพชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทงานดอกไม้ประดิษฐ์ หมู่บ้านหนองขอน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (1606-1615)
	ความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐพอเพียงของผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (1616-1625)
	การมีส่วนร่วมของวัยรุ่นตอนกลางในการส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ (1626-1635)
	พฤติกรรมของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มกิจกรรมคลายเครียดจากรายการวาไรตี้ผ่านระบบสมาร์ทโฟน (1636-1649)
	การศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามแนวทางสิทธิผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน (1650-1655)
	กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในการทำเครื่องเบญจรงค์ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (1656-1668)
	ปัจจัยทางพฤติกรรมวัยรุ่นในการส่งเสริมทักษะการใช้แอพพลิเคชั่นสำหรับการจองที่พักเพื่อผู้สูงอายุ (1669-1680)
	พฤติกรรมการเข้าถึงและการใช้งานอินเตอร์เน็ตของกลุ่มผู้สูงอายุอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (1681-1690)
	รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีชุมชนลุ่มแม่น้ำปราณบุรี (1691-1709)
	รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (1710-1630)
	คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามทัศนะผู้ใช้บัณฑิต ศึกษาเฉพาะกรณี บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  (1727-1732)



