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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการให้บริการ หลักสูตร

ด้านการวิจัย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และ 2) เปรียบเทียบ
ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลกับระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการให้บริการ หลักสูตรด้านการวิจัย 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดย
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือการวิจัย จ านวน 282 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้ค่าสถิติ ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  T-test และ One-Way ANOVA ผลการศึกษาพบว่า  

1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการให้บริการ หลักสูตรด้านการวิจัย พบว่า ภาพรวมมี

ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  ( ̅ = 3.74, S.D. = 0.65) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 

วิทยากรและวิธีการถ่ายทอดความรู้ ( ̅ = 3.81, S.D. = 0.59)  
2. ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการให้บริการ หลักสูตรด้านการวิจัย 

จ าแนกตามเพศ พบว่าผู้เข้าร่วมอบรมเพศชาย และเพศหญิง มีความพึงพอใจต่อเข้ารับการอบรม หลักสูตรด้านการวิจัย 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

3. ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการให้บริการ หลักสูตรด้านการวิจัย 
จ าแนกตามอาย ุหน่วยงาน และประสบการณ์การท าวิจัย พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน มีความพึง
พอใจต่อการให้บริการ หลักสูตรด้านการวิจัยแตกต่างกัน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สังกัดหน่วยงานแตกต่างกัน มีความพึง
พอใจต่อการให้บริการ หลักสูตรด้านการวิจัยไม่แตกต่างกัน และ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีประสบการณ์การท าวิจัย
แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ หลักสูตรด้านการวิจัยแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ  : ความพึงพอใจ, การอบรม  

 

Abstract 
 The purpose of this research was to 1) Study Satisfaction of the training in the research 
curriculum of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon of fiscal year 2016  2) compare to 
the basic factors of trainees for service .  This research is a survey research the questionnaire was 
used as 282 research tools. To analyze the the data, mean, stadard deviation, t-test and one-way 
ANOVA wewe employed.The results of research that 
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 1. The level of satisfaction of training for the service the research curriculum found Overall a 

very reasonable level ( ̅ = 3.74, S.D. = 0.65) When the aspect that the highest is a lecturer and how 

to transfer knowledge( ̅ = 3.81, S.D. = 0.59) 
 2. Comparison of the levels of satisfaction of training for the service the research 
curriculum found by gender are male and female the satisfaction of the training had different in the 
confidence level of .05 
 3. The comparison between the level of satisfaction of those who have been training to 
serve the research curriculum By age and experience, faculty found who attend training at different 
age ranges satisfied with the service had  different and  who attend training at different experience, 
faculty ranges satisfied with the service had not different in the confidence level of .05 
Keywords  :   Satisfaction, training 
*ผู้นิพนธ์ประสานงาน maythika.p@rmutp.ac.th โทร. 026653777 ต่อ 6097 
 
1. บทน า 
1.1 ความส าคัญของปัญหา 
 การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา การด าเนินการตามพันธกิจด้านการวิจัย
อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเป็น
ที่ยอมรับในแวดวงวิชาการ ประเด็นส าคัญผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ ต้องสามารถสะท้อนถึงสมรรถนะ
ในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา หรือเป็น
ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ ดังนั้น สถาบันจะต้องมีระบบและกลไกในการควบคุมให้สามารถด าเนินการ
วิจัยให้มีประสิทธิภาพ ประสบความส าเร็จและเกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์
และนักวิจัยในด้านต่างๆ อาทิ การบริหารโครงการวิจัย การพัฒนาทักษะการเขียนข้อเสนอการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ 
การสร้างความตระหนักด้านคุณธรรมจริยธรรมในการผลิตผลงานวิจัย การรวบรวม เผยแพร่ ตีพิมพ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การท างานวิจัย รวมทั้งการบริหารโครงการวิจัยในภาพรวม สถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้บริหารจัดการและพัฒนางานวิจัยให้บรรลุเป้าหมายตามที่
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้ ดังนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงได้เห็นถึง
ความส าคัญและความจ าเป็นในการพัฒนา ปรับปรุง หลักสูตรและการให้บริการฝึกอบรมด้านการวิจัยให้มีคุณภาพและ
สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรภายในมหาวิยาลัย ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรด้านการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อน าผลการศึกษาไปพัฒนาปรับปรงุฝึกอบรมด้านการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครต่อไป 
1.2 วัตถุประสงค ์
 1.2.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการให้บริการ หลักสูตรด้านการวิจัย ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
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 1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลกับระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการ
ให้บริการ หลักสูตรด้านการวิจัย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
1.3 กรอบแนวคิดการวิจัย 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. วิธีการศึกษา 
2.1 วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการบริการฝึกอบรมหลักสูตรด้าน
การวิจัย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

2.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การวิจัยนี้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล โดย

แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตาราง
ประกอบความเรียง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่เข้ารับ
การอบรมหลักสูตรด้านการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จ านวน 350 คน ผู้วิจัยน าแบบสอบถามให้ผู้เข้ารับ
การอบรมท าการประเมินความพึงพอใจ จ านวน 350 ชุด ได้แบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน 282 ชุด ผู้วิจัยจึงน ามา
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  

ปัจจัยพื้นฐาน 

- เพศ 

- อาย ุ
- หน่วยงาน 

- ประสบการณ์การท าวิจัย 

หลักสตูรดา้นการวิจัย  
รายด้าน ดังนี ้
- หลักสูตร/เนื้อหา 

- วิทยากรและวิธีการถ่ายทอดความรู ้
- จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

- การน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 
- ความเหมาะสมด้านสถานท่ีและสื่อโสตทัศนูปกรณ์ 
- การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมหลักสูตรด้านการวิจยั 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการ
วิจัย โดยข้อค าถามมีลักษณะเป็น มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) [1] มี
เกณฑ์การพิจารณาเพื่อการประเมิน 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 [2]  
 4.51 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด 
 3.51 - 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
 2.51 - 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
 1.51 - 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
 1.00 - 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 
3. ผลการศึกษา 
  ผลการวิจัยการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านการวิจัยจากการเก็บข้อมูล แบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน ดังนี ้
  ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการ
ให้บริการ หลักสูตรด้านการวิจัย 

ตารางที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
 ชาย 
 หญิง 

 
104 
178 

 
36.88 
63.12 

อาย ุ
         ต่ ากว่า 25 ปี 
         25 – 30 ป ี
         31 – 40 ป ี
         41 – 50 ป ี
         มากกว่า 50 ป ี

 
8 
26 
131 
79 
38 

 
2.84 
9.22 
46.45 
28.01 
13.48 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน (คน) ร้อยละ 

หน่วยงาน 
         คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
         คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
         คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
         คณะบริหารธุรกิจ 
         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
         คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
         คณะศิลปะศาสตร์ 
         คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 
         คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

 
19 
62 
13 
30 
35 
61 
33 
6 
23 

 
6.74 
21.98 
4.61 
10.64 
12.41 
21.63 
11.70 
2.13 
8.16 

ประสบการณ์การท าวิจัย 
 ต่ ากว่า 1 ป ี
          1 – 5 ป ี
          6 – 10 ป ี
          11 – 15 ปี 
 มากกว่า 15 ป ี

 
16 
124 
85 
31 
26 

 
5.68 
43.97 
30.14 
10.99 
9.22 

 
จากตารางที่ 1 แสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 282 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 63.12 เพศชาย จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 36.88 อายุสูงสุดอยู่ระหว่าง 31 – 40 
ปี จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 46.45 สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สูงสุด จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.98 และมีประสบการณ์การท างานวิจัย สูงสุดอยู่ระหว่าง 1 – 5 ปี จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 43.97 

ตารางที่ 2  แสดงระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มตี่อการให้บริการ หลักสูตรด้านการวิจัย 

รายการ ( ̅) S.D. 

1. หลักสูตร/เนื้อหา 3.77 0.70 

2. วิทยากรและวิธีการถ่ายทอดความรู ้ 3.81 0.59 

3. จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 3.71 0.60 

4. การน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 3.76 0.70 

5. ความเหมาะสมด้านสถานท่ีและสื่อโสตทัศนูปกรณ์ 3.66 0.64 

6. การให้บริการของเจ้าหนา้ที่ 3.72 0.64 

ภาพรวม 3.74 0.65 
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จากตารางที่ 2 แสดงแสดงระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการให้บริการ หลักสูตรด้านการ

วิจัย พบว่า ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  ( ̅ = 3.74, S.D. = 0.65) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุก

ด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก  ได้แก่ (1) วิทยากรและวิธีการถ่ายทอดความรู้ ( ̅ = 3.81, 

S.D. = 0.59) (2) หลักสูตร/เนื้อหา ( ̅ = 3.77 , S.D. = 0.59) (3) การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  ( ̅ = 3.76, S.D. = 
0.70) ตามล าดับ 

ตอนที่ 2 เปรียบเทียบปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลกับระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการ
ให้บริการ หลักสูตรด้านการวิจัย  

ค าถามที่ 1 เพศต่างกันมีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ หลักสูตรด้านการวิจัย ไม่แตกต่างกัน 
ค าถามที่ 2 อายุ หน่วยงาน และประสบการณ์การท าวิจัย ต่างกันมีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ 

หลักสูตรด้านการวิจัย ไม่แตกต่างกัน 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝกึอบรมที่มีต่อการให้บริการ หลักสตูรด้านการวิจัย 

จ าแนกตามเพศ 

ภาพรวมระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ที่มีต่อการให้บริการ หลักสูตรด้านการวิจัย 

ระดับความคิดเห็น 

ชาย (n=104) หญิง (178) 
t p 

( ̅) S.D. ( ̅) S.D. 

4.11 1.023 3.52 .975 4.758 .000* 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่ 3 พบว่าผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการให้บริการ 
หลักสูตรด้านการวิจัย จ าแนกตามเพศ ด้วยการทดสอบค่าสถิติ T-test อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 พบว่าภาพรวมค่า 
p < .05 (p = .000) แสดงว่าผู้เข้าร่วมอบรมเพศชาย และเพศหญิง มีความพึงพอใจต่อเข้ารับการอบรม หลักสูตรด้านการ
วิจัย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝกึอบรมที่มีต่อการให้บริการ หลักสตูรด้านการวิจัย 
จ าแนกตามอาย ุหน่วยงาน และประสบการณ์การท าวิจัย 

รายการ SS df MS F P-value 

อายุ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

210.398 
1325.336 
1535.734 

4 
277 
281 

52.600 
4.785 

10.994 .000* 

หน่วยงานที่สังกัด ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3.655 
239.862 
243.518 

4 
277 
281 

.914 

.866 
1.055 .379 

ประสบการณ์การ
ท าวิจัย 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

50.291 
253.812 
304.103 

4 
277 
281 

12.573 
.916 

13.721 .000* 
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จากตารางที่ 4 พบว่าผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการให้บริการ 
หลักสูตรด้านการวิจัย จ าแนกตามอายุ หน่วยงาน และประสบการณ์การท าวิจัย ด้วยทดสอบค่าสถิติ One Way ANOVA 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 พบว่า  

ด้านอายุ ภาพรวมค่า p > .05 (p=.379) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการ หลักสูตรด้านการวิจัยแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ด้านหน่วยงานที่สังกัด ภาพรวมค่า p < .05 (p=.379) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สังกัดแตกต่างกัน มีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ หลักสูตรด้านการวิจัยไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ด้านประสบการณ์การท าวิจัย ภาพรวมค่า p < .05 (p=.000) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีประสบการณ์การท าวิจัย
แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ หลักสูตรด้านการวิจัยแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
4. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 4.1 สรุปผลการวิจัย 

  จากการศึกษาวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการวิจัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้วิจัยได้แบบสอบถามกลับคืนมาทั้งหมด 282 ชุด จากทั้งหมด 350 ชุด คิด
เป็นร้อยละ 80.57 โดยพบว่าภาพรวมความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการให้บริการ หลักสูตรด้านการ

วิจัย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  ( ̅ = 3.74, S.D. = 0.65) โดยผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อ วิทยากรและ

วิธีการถ่ายทอดความรู้ สูงสุด ( ̅ = 3.81, S.D. = 0.59) รองลงมา คือ หลักสูตร/เนื้อหา ( ̅ = 3.77 , S.D. = 0.59)  และ

การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  ( ̅ = 3.76, S.D. = 0.70) ซึ่งสอดคล้องกับ สุธีรา อัมพาผล และ ปฏิพัทธ์ จันทร์รุ่งเรือง 
[3] ได้ท าการศึกษา เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการให้บริการหลักสูตร ข้าราชการที่ดี 
กรณีศึกษา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในด้านวิทยากรและวิธีการสอน อาจเนื่องมาจากผู้เข้ารับการอบรมมีความชอบ
และพึงพอใจในตัวบุคคลที่เป็นวิทยากร ซึ่งสอดคล้องกับ ทวีพงษ์   หินค า [4] ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า
เป็นความชอบของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึงสามารถลดความดึงเครียดและตอบสนองความต้องการของบุคคลได้ท า
ให้เกิดความพึงพอใจต่อสิ่งน้ัน  

ผลจากการเปรียบเทียบปัจจัยพื้นฐาน พบว่า บุคลากรเพศชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจต่อเข้ารับการอบรม 
หลักสูตรด้านการวิจัย แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ สุธีรา อัมพาผล และ ปฏิพัทธ์ จันทร์รุ่งเรือง [3] ได้ท าการศึกษา 
เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการให้บริการหลักสูตร ข้าราชการที่ดี กรณีศึกษา กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อการให้บริการฝึกอบรมหลักสูตร
ข้าราชการที่ดีแตกต่างกัน  
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 เมื่อพิจารณาในด้านอื่นซึ่งประกอบด้วย ด้านอายุ หน่วยงานที่สังกัด และประสบการณ์การท าวิจัยพบว่า ใน
ด้านหน่วยงานท่ีสังกัดแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ หลักสูตรด้านการวิจัยไม่แตกต่างกัน ในขณะที่ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมที่มีช่วงอายุ และประสบการณ์การท าวิจัยแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ หลักสูตรด้าน
การวิจัยแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ รัชนี นาพุทธา [5] ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมและ
ประสิทธิภาพของการฝึกอบรม บริษัท ปูนซีเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จ ากัด กรณีศึกษา บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) 
จ ากัด พบว่า บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จ ากัด ท่ีมีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการอบรมโดยรวมแตกต่างกัน 
ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก บุคลากรที่มีช่วงอายุแตกต่างกันอาจมีวุฒิภาวะความพึงพอใจ และทัศนคติต่อการฝึกอบรมด้าน
การวิจัยที่แตกต่างกัน และการเห็นความส าคัญของการฝึกอบรมเพื่อเพ่ิมพูนทักษะความรู้ทางการวิจัยที่แตกต่างกัน ซึ่ง 
สถิตย์ บุญมี [6] ได้ท าการศึกษาทัศนคติต่อการพัฒนาและการฝึกอบรมของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า (FA) 
บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีปัจจัยด้านอายุแตกต่างกัน มีทัศนคติแตกต่างกัน ใน
ด้านวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบุคลากรที่มีช่วงอายุและประสบการณ์ที่แตกต่างกัน อาจมีการ
มองปัญหาในการท างาน การคิด และมุมมองในการท างานในแต่ละด้านที่แตกต่างกัน ทั้งในด้านการพัฒนารูปแบบการ
ท างาน และการเพิ่มพูนทักษะความรู้ของตนเองในด้านต่างๆ การมองถึงความก้าวหน้าในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับ สุ
พานี สฤษฎ์วานิช [7] ได้กล่าวว่า คุณลักษณะทางด้านชีวภาพหรือชีวประชากรศาสตร์ (Biographical Data) ด้าน อายุ 
(Age) อายุของคนเรามีส่วนในการมองปัญหาและก าหนดรูปแบบความคิดของเราได้ ในระดับหนึ่งจะเห็นได้ว่าวัยรุ่น วัย
กลางคน และวัยผู้ใหญ่ก็มักจะมีความคิดความอ่านแตกต่างกัน ออกไป มีวุฒิภาวะและวิจารณญาณต่างกัน ระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานหรืออายุงาน (Tenure) พบว่าผู้ที่มีอายุงานยาวนาน มกัจะมี ความพอใจในงานสูงกว่า  
4.2 ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะผูเ้ข้าร้บการอบรมมีขอ้เสนอแนะในการด าเนินงาน ดังนี ้
 4.2.1 ควรปรับปรุงหลักสูตรและมคีวามทันสมัย  
 4.2.2 หลักสูตรควรสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร เพื่อให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานได้  
 
7. การอ้างอิง 
[1] ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2550, การจัดการและพฤติกรรมองค์การ, กรุงเทพฯ : ธีระฟิล์มและไซเทกซ็. 
[2] บุญชม ศรีสะอาด, 2545, การวิจัยเบื้องต้น พิมพครั้งท่ี 7, กรงเทพฯ : สุวีริยาสาสน. 
[3] สุธีรา อัมพาผล และ ปฏิพัทธ์ จันทร์รุ่งเรือง, 2559, ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการให้บริการ
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	การศึกษาปัจจัยพหุระดับสมรรถนะ ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงาน วิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 15 ในจังหวัดชายแดนใต้ (572-582)
	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (583-591)
	ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทำงาน ความพึงพอใจในงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง (592-602)
	อิทธิพลของการมองโลกในแง่ดี ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน โดยมีกลวิธีในการเผชิญปัญหาเป็นตัวแปรสื่อ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ (603-619)
	ความสำเร็จในอาชีพ เชาวน์อารมณ์ และความพึงพอใจในชีวิต โดยมีความภาคภูมิใจในตนเองเป็นตัวแปรสื่อ ของพนักงานระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา : บริษัทโทรคมนาคมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร (620-631)
	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)



