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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต ประชากรที่ศึกษา คือ นักศึกษาช้ันปีที่ 4 

สาขาวิชาการโรงแรม  สาขาวิชาการท่องเที่ยว  และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  จ านวน  195  คน โดยเครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแยกตามรายสาขา 

พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมมีความพึงพอใจต่อหลักสูตร ค่าเฉลี่ยสูงสุด ( ( ̅) =3.80) รองลงมาคือนักศึกษาสาขาวิชาการ
ท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อหลักสูตร ในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 3.75 และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลมีความพึง
พอใจต่อหลักสูตร ในภาพรวมค่าเฉลี่ย 3.54  ส่วนแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ควรมีการส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพื่อจัดท าหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของทุกฝ่าย 
ค าส าคัญ :  ความพึงพอใจ หลักสูตรศิลปศาสตร์  แนวทางการพัฒนา 

 
Abstract 

This research aimed to study satisfaction with Bachelor of Arts Programs in Hotel, Tourism, and English 
for International Communication. The sample was 195 fourth-year students. The research instrument was 
questionnaire. Percentage, average, standard deviation and content analysis were used.  

The result revealed that overall; students were satisfied with the curriculum at a high level.  When 
considering by branch, it was found that Hotel students were satisfied with the curriculum at a high level = 3.80, 
Tourism students = 3.75, English for International Communication students = 3.54.  The curriculum development 
is stakeholder needs should be explored.  
Keywords:   satisfaction, Bachelor of Arts Programs, development guideline 
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1. บทน า  
 กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานที่ท าหน้าที่ดูแลการจัดการศึกษาได้ออกประกาศ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualifications Framework for Higher Education TQF : HEd) ที่ก าหนดให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษาน ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติไปพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาของแต่ละ
ระดับคุณวุฒิเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา หรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน



 
 

สาขามนุษยศาสตร์ สังคมวิทยาและการศึกษา I 66 
 

เพื่อให้มีคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตในสาขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒิเดียวกันมีมาตรฐานที่เทียบเคียงกันได้ทั้งในระดับชาติและระดับ
สากล โดยต้องพัฒนาอาจารย์ จัดสรรทรัพยากร ประเมินผลการเรียนรู้ให้ครอบคลุมมาตรฐานทุกด้านตามที่ก าหนดในหลักสูตร[1] ทั้งนี้
เพื่อผลิตบัณฑิต ให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตามเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งทุกหลักสูตรต้องท าตามกรอบมาตรฐาน
ดังกล่าว 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ ผู้น าทาง
ปัญญา พัฒนาคนสู่โลกอาชีพ โดยมีปรัชญาว่าจัดการศึกษาเพื่อสร้างคนดี กล่าวคือ ดีคุณธรรม ดีปัญญา และดีทักษะ นอกจากนี้ยังได้
จัดล าดับความส าคัญของการเรียนการสอนไว้ในพันธกิจ (Mission) ข้อที่ 1. ที่ว่าจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นวิชาชีพ มี
คุณภาพตามมาตรฐาน สามารถสร้างบัณฑิตพร้อมเข้าสู่อาชีพ[2] ทั้งนี้ได้ 
จัดการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ. ) 4 ปี ภาคปกติ ใน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถส าหรับรองรับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และให้สอดคล้องกับความต้องการก าลังคนของประเทศ ซึ่งภารกิจด้านการผลิตบัณฑิตนี้ถือว่าเป็นภารกิจที่ส าคัญยิ่งของ
คณะและมหาวิทยาลัย 

และเพื่อเป็นการการประกันคุณภาพของหลักสูตร  ที่ได้มีการก าหนดตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance 
Indicators ) ไว้ 12 ตัวบ่งช้ี ซึ่งตัวบ่งช้ีที่ส าคัญตัวหนึ่งคือ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรที่ต้องมี
คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 [3] ทางผู้วิจัยในฐานะที่รับผิดชอบด้านวิชาการของคณะจึงได้ด าเนินการส ารวจความ
พึงพอใจของนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย ประจ าปีการศึกษา 2558จ านวน 195 คน[4] เพื่อน าผลที่ได้จากการศึกษามาเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตร์ให้มีมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน อีกทั้งเพื่อเตรียมพร้อมผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพออกสู่สังคมต่อไป 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อหลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต 
 2. เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาหลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรที่ศึกษาได้แก่ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ช้ันปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558  ประกอบด้วย สาขาวิชาการโรงแรม    
จ านวน 67 คน สาขาวิชาการท่องเที่ยว จ านวน 76 คน และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล จ านวน 52 คน 
รวม 195 คน 

 2. ประเด็นท่ีศึกษา ได้แก่  
1.ความพึงพอใจด้านหลักสูตร 
2.ความพึงพอใจด้านคุณสมบัติผู้สอน 
3.ความพึงพอใจด้านการเรียนการสอน 
4.ความพึงพอใจด้านทรัพยากรการเรียนรู้ 
5.ความพึงพอใจด้านบริหารจัดการ 
6.ความพึงพอใจด้านการให้บริการ/การสนับสนุนการเรียนการสอน/การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
7.ความพึงพอใจด้านการประเมินผล 

 3. ระยะเวลาที่ศึกษา ภาคเรียนที่ 2/ 2558  
 4. พ้ืนท่ีศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

 



 
 

สาขามนุษยศาสตร์ สังคมวิทยาและการศึกษา I 67 
 

2. วิธีด าเนินการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงส ารวจ (servey research) โดยศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต โดยมี

วิธีการด าเนินการดังนี้ 
2.1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1. ทบทวน วิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเกีย่วข้องกับความพึงพอใจ 

 องค์ประกอบหลักสตูร  จาก หนังสือ เอกสาร  งานวิจัยต่างๆ รวมถงึการสัมภาษณ์บุคคลตา่งๆ ได้แก่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผูส้อน 
ซึ่งข้อมูลที่ไดร้ับจะเป็นทั้งข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทตุิยภมูิ เพื่อหาข้อสรุปในการก าหนดกรอบการศกึษา 
  2. ผู้วิจัยสังเคราะห์และจดัหมวดหมู่ของข้อมูลเพื่อสรา้งเครื่องมือในการศึกษา  
  3. ประสานงานกับสาขาวิชา เพื่อท าความเข้าใจในแบบสอบถามใหม้ีความเข้าใจให้ตรงกัน ก่อนน าไปแจกนักศึกษา
ที่เป็นกลุ่มเปา้หมาย 
 2.2 ประชากรที่ศึกษา 
  ประชากรที่ศึกษาครั้งนี้เป็นนักศึกษาคณะศลิปศาสตร์ ที่ก าลังศึกษาในระดับชั้นปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 
195 คน โดยศึกษาใน 3 หลักสูตร ดังนี้ 

สาขาวิชาการโรงแรม    จ านวน 67 คน 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว จ านวน 76 คน 
สาขาวิชาการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล จ านวน 52 คน 

2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น แบบสอบถามที่มีทั้งค าถามแบบปิด และ
ค าถามแบบเปิดแบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานส าหรับผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบจ านวน 2 ข้อได้แก่ ประเภทของสถาน
ประกอบการเพศและสาขาวิชา 
 ตอนท่ี 2   ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจท่ีมีต่อหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ ใน 7 ด้าน ประกอบด้วย 
  ด้านหลักสูตร        จ านวน 5 ข้อ 
  ด้านคุณสมบัติผู้สอน                จ านวน 5 ข้อ        
  ด้านการเรียนการสอน                จ านวน 5 ข้อ 
  ด้านทรัพยากรการเรียนรู้            จ านวน 5 ข้อ 
  ด้านบริหารจัดการ        จ านวน 4 ข้อ 
.             ด้านการให้บริการ/การสนับสนุนการเรียนการสอน/การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร จ านวน 5 ข้อ 

 ด้านการประเมินผล                                              จ านวน 4 ข้อ 
 ตอนท่ี 3  ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจัยทาง 
สังคมศาสตร์ SPSS statistics Version 22 ดังนี ้ 

2.3.1 ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามข้อมูลพื้นฐาน วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ  
 (Percentage)  

2.3.2    ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (  ̅) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 
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2.3.3. ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรศิลปศาสตร์ และข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาหลักสูตร 
วิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 

2.4 การก าหนดเกณฑ์น้ าหนักคะแนนของแบบสอบถามตอนที่ 2 จะให้คะแนนตามระดับโดยการหาค่าเฉลี่ย ( ̅) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) แล้วน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ย ดังนี้  

   4.51 - 5.00   หมายถึง      มีความพึงพอใจต่อหลักสูตร ในระดับมากท่ีสุด  
           3.51 - 4.50    หมายถึง       มีความพึงพอใจต่อหลักสตูร ในระดับมาก 

   2.51 - 3.50  หมายถึง        มีความพึงพอใจต่อหลักสตูร ในระดับปานกลาง 
  1.51 - 2.50    หมายถึง       มีความพึงพอใจต่อหลักสตูร ในระดับน้อย  
  1.00 - 1.50     หมายถึง      มีความพึงพอใจต่อหลักสูตร ในระดับน้อยท่ีสดุ 

2.5. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์ สรุป ประเด็น น าเสนอในรูปแบบค าบรรยาย  
 

3. ผลการวิจัย  
3.1 ความพึงพอใจต่อหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์ 

 นักศึกษาคณะศิลปศาสตรช้ั์นปีท่ี 4 มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรภาพรวมในระดับมาก (( ̅) =3.69) และเมื่อพิจารณารายด้าน

จะเห็นได้ว่า ด้าน คุณสมบัติผู้สอนมีระดับค่าเฉลี่ยสูงสุด (( ̅) = 3.89) รองลงมาคือด้านหลักสูตร ( ̅ =3.72) และด้านการเรียนการ

สอน ( ̅ =3.77) ตามล าดับ ส่วนด้านการให้บริการ/การสนับสนุนการเรียนการสอน/การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดัง
ตารางที่ 1 

 
 ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับพึงพอใจต่อหลักสตูร ของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร ์

ประเด็น  ̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ด้านหลักสูตร                                                    
2. ด้านคุณสมบัติผู้สอน                                             
3. ด้านการเรียนการสอน                                           
4.  ด้านทรัพยากรการเรียนรู้                                        
5. ด้านบริหารจัดการ                                               

.     6.    ด้านการให้บริการ/การสนับสนุนการเรียนการสอน/การจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร                                                               
      7.   ด้านการประเมินผล                                                     

3.72 
3.89 
3.77 
3.65 
3.65 
3.50 
3.65 

0.73 
0.92 
0.80 
0.63 
0.89 
0.90 
0.81 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
มาก 

รวม 3.69 0.77 มาก 
  
เมื่อพิจารณาแยกตามสาขาวิชา จะเห็นได้ว่า 
3.1.1 หลักสูตรการโรงแรม   

 โดยรวมนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก ( ̅ =3.80) และเมื่อพิจารณารายด้านจะเห็นได้ว่า ด้าน คุณสมบัติผู้สอนมี

ระดับค่าเฉลี่ยสูงสุด ( ̅ = 3.99) รองลงมาคือด้านหลักสูตร และด้านการเรียนการสอน ( ̅ =3.83) ตามล าดับ ส่วนด้านการให้บริการ/
การสนับสนุนการเรียนการสอน/การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังตารางที่ 2  

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับพึงพอใจต่อหลักสตูร ของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม 
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ประเด็น  ̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ด้านหลักสูตร                                                    
2. ด้านคุณสมบัติผู้สอน                                             
3. ด้านการเรียนการสอน                                           
4.  ด้านทรัพยากรการเรียนรู้                                        
5. ด้านบริหารจัดการ                                               

.     6.    ด้านการให้บริการ/การสนับสนุนการเรยีนการสอน/การจัดกิจกรรมเสริมหลักสตูร                                   
      7.   ด้านการประเมินผล                                                     

3.83 
3.99 
3.83 
3.75 
3.77 
3.55 
3.82 

0.84 
0.98 
0.84 
0.61 
0.90 
0.88 
0.81 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.80 0.86 มาก 
   

3.1.2 หลักสูตรการท่องเที่ยว  

 โดยรวมนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก ( ̅ =3.75) และเมื่อพิจารณารายด้านจะเห็นได้ว่า ด้าน คุณสมบัติผู้สอนมี

ระดับค่าเฉลี่ยสูงสุด ( ̅ = 3.95) รองลงมาคือด้านการเรียนการสอน ( ̅ =3.92) และด้านหลักสูตร ( ̅ =3.89) ตามล าดับ ส่วนด้านการ
ให้บริการ/การสนับสนุนการเรียนการสอน/การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับพึงพอใจต่อหลักสตูร ของนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว 
ประเด็น  ̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ 

6. ด้านหลักสูตร                                                    
7. ด้านคุณสมบัติผู้สอน                                             
8. ด้านการเรียนการสอน                                           
9.  ด้านทรัพยากรการเรียนรู้                                        
10. ด้านบริหารจัดการ                                               

.     6.    ด้านการให้บริการ/การสนับสนุนการเรยีนการสอน/การจัดกิจกรรมเสริมหลักสตูร                                   
      7.   ด้านการประเมินผล                                                     

3.89 
3.95 
3.92 
3.61 
3.67 
3.51 
3.70 

0.88 
0.89 
0.84 
0.61 
0.90 
0.85 
0.81 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

รวม 3.75 0.82 มาก 
 
3.1.3 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล   

    โดยรวมนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก ( ̅ =3.54) และเมื่อพิจารณารายด้านจะเห็นได้ว่าด้าน คุณสมบัติ

ผู้สอนมีระดับค่าเฉลี่ยสูงสุด ( ̅ = 3.74) รองลงมาคือทรัพยากรการเรียนรู้ ( ̅ =3.58) และด้านการเรียนการสอน ( ̅ =3.58) 
ตามล าดับ ส่วนด้านการให้บริการ/การสนับสนุนการเรียนการสอน/การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและด้านหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดัง
ตารางที่ 4  
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับพึงพอใจต่อหลักสตูร ของนักศึกษาสาขาวิชาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 

ประเด็น  ̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. ด้านหลักสูตร                                                    
2. ด้านคุณสมบัติผู้สอน                                             
3. ด้านการเรียนการสอน                                           
4.  ด้านทรัพยากรการเรียนรู้                                        
5. ด้านบริหารจัดการ                                               

.     6.    ด้านการให้บริการ/การสนับสนุนการเรยีนการสอน/การจัดกิจกรรมเสริมหลักสตูร                                   
      7.   ด้านการประเมินผล                                                     

3.44 
3.74 
3.58 
3.60 
3.52 
3.44 
3.45 

0.48 
0.89 
0.74 
0.68 
0.89 
0.98 
0.81 

ปานกลาง 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 3.54 0.64 มาก 

3.2 แนวทางการพัฒนาหลักสูตร 
  3.2.1 หลักสูตรการโรงแรม 
   (1) ควรมีการท าวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของตลาด 
   (2) ควรมีห้องปฏิบัติการเสมือนจริงครบถ้วนเพื่อเตรียมพร้อมให้นักศึกษาสามารถไปปฏิบัติการได้จริง 
  3.2.2 หลักสูตรการท่องเที่ยว 
   (1) ควรเพิ่มรายวิชาเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้โดยเสรี 
   (2) ควรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและเน้นภาคปฏิบัติให้มากขึ้น เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้กับ

นักศึกษา 
   (3) ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ควรจัดหา/เชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญโดยตรงมาให้

ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักศึกษา 
  3.2.3 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 
   (1) ควรมีผู้สอนที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรงบ้าง 
   (2) ควรมีการท าวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องตอบสนองความต้องการของตลาด 
   (3) ควรมีรายวิชาที่นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมในการท างาน 
   (4) ควรปรับปรุงสื่อการสอนและเทคโนโลยี ให้มีความทันสมัย 

 
4. สรุปผลและอภิปรายผล  
4.1 สรุปผล 
 4.1.1 นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมมีความพึงพอใจต่อหลักสูตร ในภาพรวมอยู่ ในระดับ มากค่าเฉลี่ยสูงสุด  

 ̅=3.80) รองลงมาคือนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อหลักสูตร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.75 และ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลมีความพึงพอใจต่อหลักสูตร ในภาพรวมค่าเฉลี่ย 3.54  
 4.1.2 แนวทางการพัฒนา ในการพัฒนาหลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตร ควรมีการส ารวจความ 
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ สถานประกอบการ ผู้สอน ผู้เรียน เพื่อจัดท าหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของทุกฝ่าย 
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4.2 อภิปรายผล 
 4.2.1 จากผลการศึกษาท้ัง 3 หลักสูตรที่พบว่า ด้านคุณสมบัติผู้สอนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด สะท้อนให้ถึงระบบการคัดเลือกอาจารย์
ผู้สอนที่มีมาตรฐาน เป็นไปตามเกณฑ์คุณสมบัติผู้สอนในระดับอุดมศึกษา ในขณะที่ทั้ง 3 หลักสูตรนักศึกษามีความพึงพอใจกันในด้าน
การให้บริการ/การสนับสนุนการเรียนการสอน/การจัดกิจกรรมเสริมหลกัสูตรค่าเฉลีย่ต่ าสุด เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของ
นักศึกษาที่ต้องการได้รับการสนับสนุนด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการให้บริการด้านการศึกษา เช่น ระบบการลงทะเบียน การติดต่อ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธุรการของคณะ รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมความรู้ และพัฒนาทักษะชีวิตควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ  
 
5. กิตติกรรมประกาศ  
 ขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ท าให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์ 
และส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
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	การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย: กรณีศึกษาชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม (56-64)
	ความพึงพอใจต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (65-71)
	คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามทัศนะผู้ใช้บัณฑิต ศึกษาเฉพาะกรณี บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (72-73)
	การสังเคราะห์กรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานตามหลักทักษะชีวิต 4H เพื่อให้ได้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ (74-84)
	การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ (85-96)
	การบริหารความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า ของสานักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (97-104)
	ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุ วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม (105-115)
	การสำรวจความต้องการรับบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีของชุมชนกรณีศึกษาอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (116-131)
	โครงการวิจัยเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (132-143)
	โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (144-160)
	การประยุกต์ใช้การการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของชาวบ้านเกาะเกร็ด (161-172)
	คุณภาพชีวิตการทำงานที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของแรงงานต่างด้าว บริษัท อินโนแวลูส์ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (173-183)
	กลยุทธ์และกระบวนการพัฒนาเกมทางการศึกษาสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น (184-192)
	การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง การบริจาคเลือด (193-197)
	การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการ Elephant Haven Thailand (198-203)
	การวัดความพึงพอใจสำหรับเกม 2 มิติ เรื่อง ThaiCooking (204-208)
	โครงการผลิตสื่อการเรียนรู้ 3 มิติของระบบการทำงานแปรรูปโลหะผ่านเครื่องใช้งานจริงในสถานประกอบการภายใต้หัวข้อการประยุกต์ใช้ระบบไฮดรอลิกส์ และระบบรีเลย์ควบคุมของเครื่องกลึงบอลวาล์ว (209-214)
	พฤติกรรมการบริโภคอาหารไทยของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติกรณีศึกษา  โรงแรมขนาดใหญ่  จังหวัดสงขลา (215-225)
	การแก้ไขปัญหาจราจรในเขตภาคตะวันออกโดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ (226-232)
	การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แม่เหล็กเรขาคณิตแบบจับต้อง เรื่อง การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิตในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (233-242)
	การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (243-251)
	การลดอัตราการออกกลางคันของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้วยโครงการเรียนปรับพื้นฐาน (252-258)
	ความพึงพอใจและความคาดหวังในการปฏิบัติงานของบุคลากร หน่วยงานกระดูกชาย (ออร์โธปิดิกส์) โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก (259-275)
	การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติของชมรมผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร (276-286)
	การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การตรวจสอบปั้นจั่นหอสูง (287-292)
	การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดสื่อประสมเรื่องสายอากาศไมโครสตริป (293-302)
	ศึกษาปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างประเทศของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน (303-311)
	การศึกษาความต้องการในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาพืชศาสตร์                คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน (312-320)
	ปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษของพนักงานต้อนรับในโรงแรมจังหวัดน่าน ในทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ (321-328)
	ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการประกอบวิชาชีพครูกับความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ (329-340)
	แนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการร้านนมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (341-349)
	ภาวะน้ำหนักเกินกับพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (350-360)
	ความพึงพอใจในการใช้บริการรถสองแถวเพื่อขึ้นไปท่องเที่ยววัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว (361-379)
	ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจแมลงทอด กรณีศึกษา แมลงทอดตราไฮโซ (380-385)
	การพัฒนารูปแบบชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านเพศศึกษาเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ (386-401)
	การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิรูปการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยสำหรับอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (402-414)
	เหตุผลและความต้องการในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (415-423)
	แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนของนักเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (424-431)
	ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (432-441)
	สื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างความปลอดภัยในวัยเรียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (442-453)
	สื่อสร้างสรรค์ตามรอยภูมิปัญญาไทยในอดีต (454-464)
	สื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ของเด็กประถมศึกษา (465-476)
	การพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (477-489)
	การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (490-498)
	สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ร้านโฉมงามสปา (499-508)
	การพัฒนาเว็บไซต์กายสิทธิ์ (509-517)
	การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการนำสมุนไพรมาใช้ตามแนวปรัญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาในเขตจังหวัดนนทบุรี (518-524)
	การศึกษาศักยภาพการรองรับการท่องเที่ยวเสม็ดนางชี ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (525-538)
	การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเยาวชน เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม (539-545)
	พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง (546-555)
	รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์การละเล่นผีพุ่งไต้สำหรับเยาวชน อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (556-565)
	การศึกษาความต้องการใช้งานบริการห้องสมุดนอกเวลา กรณีศึกษาห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย (566-571)
	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)



