
 

สาขามนุษยศาสตร์ สังคมวิทยาและการศึกษา I 97 

การบริหารความสัมพันธ์กับศษิยเ์ก่า ของส านักงานศษิย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

Relationship Management with Alumni, Khon Kaen University Alumni Relations Office. 
 

มนตรี นามวงค์  และศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง ระบบการบริหารศิษย์เก่าสัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดยการวิเคราะห์สังเคราะห์การบริหารศิษย์เก่าสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยช้ันน าทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยเยล  และสถาบัน
เทคโนโลยีแมสซาซูเซตส์  รวมทั้งการสัมภาษณ์บุคลากรและผู้บริหาร และศิษย์เก่า ผลการศึกษาพบว่า ในด้านกระบวนการบริหาร
ความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยช้ันน า ให้ความส าคัญกับการสร้างคุณค่าและความพึงพอใจให้กับศิษย์เก่าโดยมีการสร้าง พัฒนา 
และปรับปรุงฐานข้อมูลศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมให้ศิษย์เก่าสามารถมีส่วนร่วมด้วย ทั้งกิจกรรมในด้านวิชาการ กิจกรรม
ด้านความบันเทิง กีฬา ดนตรี  และการเปิดเวทีสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ รวมถึงการ
มีแนวทางในการรักษาความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าที่ดีและยั่งยืน เช่น การสร้างความภาคภูมิใจให้กับศิษย์เก่า การให้เกียรติ ให้ข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ กับศิษย์เก่า รวมถึงเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการอย่างทั่วถึง ซึ่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ปัจจุบันได้ท าการปรับปรุงการด าเนินการบริหารความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า โดยท าการสร้างฐานข้อมูลศิษย์เก่าและพัฒนาฐานข้อมูลให้มี
ความทันสมัย ถูกต้อง ด าเนินกิจกรรมกับศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การส่งเสริมการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมให้มีความน่าสนใจ 
เปิดโอกาสและเพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วมให้กับศิษย์เก่า ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่ด าเนินการโ ดยศิษย์เก่า และส่งเสริมการมี
ปฏิสัมพันธ์กับศิษย์เก่าอย่างสม่ าเสมอ 
ค าส าคัญ : บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาอิสระ สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 

Abstract 
 This research is to find away to develop and improve the management system of Khon Kaen University 
Alumni. This study involved by analyzing management of A universities in Thailand and abroad being Mahidol 
University, Chulalongkorn University, Srinakarinwirot University, Chiangmai University, Havard University, Yale 
University and Massachusetts Institute of Technology. And also interviewing the officers and management and 
Khon Kaen University Alumni. The research found that all the first class university give importance to creating 
alumni value and satisfaction to the alumni by creating developing and updating the alumni database 
continually and by creating activity so that the alumni can take part. Academic activity including entertainment, 
sport and music are used to improve communication and knowledge exchange. They strive to keep good and 
sustainable  relationship such as create value to the alumni by providing information so that both the alumni 
and the current student can join in those activities by offering new activities and promoting and developing 
interesting activities they open opportunities and offered more. Chanel for student to be part of the alumni 
management must support the alumni activity, promote interaction regularly with student. 
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1. บทน า 
 จากสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในสังคม โดยเฉพาะในด้านของการเรียนรู้ ที่ถูกให้ความส าคัญอย่างต่อเนื่องทั้งจาก
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ท าให้ “การศึกษา” กลายเป็นส่วนส าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ท้ังนี้ เพื่อให้สามารถก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลง รวมถึงการสร้างโอกาสและความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันเตรียมพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันการอุดมศึกษาในก ากับของรัฐบาลสถาบันหนึ่ง 
สถาปนาขึ้นเมื่อวันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2509 มีหน้าที่ในการใหบ้ริการทางการศึกษา รวมถึงสร้างสรรค์องค์ความรู้ให้กับนักศึกษา และ
มุ่งให้การศึกษาช้ันสูงขยายตัวสู่พื้นที่ต่าง ๆ อย่างครอบคลุม เพื่อเป็นศูนย์รวมความคิด สติปัญญาของสังคม และเป็นศูนย์รวมการศึกษา
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมุ่งเน้นการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการทุกสาขาวิชา รวมทั้งการวางรากฐานให้เป็นศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศของภูมิภาค และเป็นหน่วยงานด้านการศึกษาที่มีคุณภาพในการสร้างทรัพยากรบุคคลของประเทศให้เป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถ และมีศักยภาพในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การแพทย์ การเกษตร และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยท าการเปิดหลักสูตร/สาขาวิชา
ที่เปิดท าการสอนรวม 330 หลักสูตร มีสัดส่วนสาขาวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีกับระดับบัณฑิตศึกษา เท่ากับ 3.0 : 7.0 และ
เป็นหลักสูตรนานาชาติ/ภาษาอังกฤษ ถึงร้อยละ 11.21 (งานประเมินผลและสารสนเทศ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2555)
จากการส ารวจภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา พบว่า ในระดับปริญญาตรี มีผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 6,168 คน 
สามารถหางานท าได้มากกว่าครึ่งของจ านวนบัณฑิตทั้งหมด คือ 4,221 คน คิดเป็นร้อยละ 72.46 (จากบัณฑิตผู้ตอบแบบส ารวจ 
จ านวน 5,825 คน) และเป็นผู้ศึกษาต่อถึงร้อยละ 11.04 โดยในส่วนของการได้งานท า พบว่า เป็นพนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชน
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53.52 รองลงมาคือรับราชการและพนักงาน/ลูกจ้างของรัฐ ถึงร้อยละ 36.22 (งานประเมินผลและสารสนเทศ 
กองแผนงาน ส านักอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555) จากข้อมูลดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงการน าความรู้ ความสามารถ ไปใช้
ภายหลังการส าเร็จการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นผลสืบเนื่องจากการที่สังคมได้รับรู้ถึงความส าเร็จในด้านต่าง ๆ ของบัณฑิต
หรือนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว ในฐานะของการเป็น “ศิษย์เก่า”ของมหาวิทยาลัย  
 นอกจากน้ี ศิษย์เก่า ยังถือได้ว่าเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการ
ด าเนินการผ่านช่องทางของการท ากิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ความร่วมมือ หรือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยได้รับประโยชน์ เช่น การ
บริจาคเงิน สิ่งของ การให้การช่วยเหลือ หรือการให้โอกาส แนะน าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับรุ่นน้อง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นลักษณะหนึ่ ง
ของการแสดงออกถึงความผูกพันของศิษย์เก่ากับสถาบันการศึกษา ดังจะเห็นได้จากความส าเร็จของมหาวิทยาลัยช้ันน ามหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ ของโลก เช่น Harvard, Yale, Cambridge, Oxford เป็นต้น ท่ีได้รับการสนับสนุนจากศิษย์เก่าในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะในส่วน
ของการบริจาคเงินสมทบทุนจากศิษย์เก่าในสัดส่วนสูงที่สุด ตามการจัดล าดับของ Time Higher Education Supplementary 
(THES) (2012) (ธีรัส บุญหลง, 2548) ซึ่งยอดบริจาคดังกล่าวมีส่วนช่วยผลักดันให้มหาวิทยาลัยสามารถดึงดูดบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามา
ปฏิบัติงานสอน สามารถสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดี รวมถึงสามารถน ามาใช้จัดสรรงบประมาณมาส าหรับการสั่ง ซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย ที่จะช่วยส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นได้อีกด้วย ดังนั้น ศิษย์เก่าจึง
กลายเป็นตัวช้ีวัดที่ส าคัญ ในการสะท้อนถึงความพอใจของสังคม และการบรรลุเป้าหมายของสถาบันการศึกษา (กฤษมันต์ วัฒนาณรง, 
2554) ทัง้นี้ สถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จึงเริ่มมีการปรับตัวในการสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียน และส่งเสริมให้นักศึกษา
เกิดความรักและผูกพันกับสถาบันในขณะที่ยังศึกษาอยู่ และหันมาให้ความส าคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาแล้ว ในฐานะของศิษย์เก่า เพื่อสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง โดยด าเนินการในรูปแบบของความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา
หรือมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่า ผ่านกิจกรรมและช่องทางในการร่วมพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการตั้งหน่วยงาน
ขึ้นมาเพื่อประสานความร่วมมือ หรือเป็นหน่วยงานกลางในการด าเนินงานเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์
ปัจจุบันแล้วก็ตาม หากแต่ก็ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยให้ได้รับรู้หรือเข้าถึงข้อมูลของ
มหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มที่ จึงน ามาซึ่งความจ าเป็นในการด าเนินการหรือบริหารความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่า เพื่อน ามาสู่การก าหนด
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กิจกรรมรองรับหรือแผนระยะยาวในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่า ให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น ภายใต้
หน่วยงานที่เรียกว่า ส านักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์  
 ส านักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นภายใต้สังกัดส านักงานอธิการบดี มีภารกิจเกี่ยวกับ 
1) การประสานงาน 2) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย 3) สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่า และ
ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยในจังหวัดต่าง ๆ และ 4) จัดท าฐานข้อมูล เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของศิษย์เก่าตลอดจนผลงาน
ของมหาวิทยาลัย โดยมีการด าเนินงานที่มุ่งเน้นการสนองประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่ดี กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนา
ความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าท่ีดี มาตรการที่ 1 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย/คณะและศิษย์เก่า เพื่อ
ร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวไปเป็นสถาบันการศึกษาช้ันน าของเอเชีย และมาตรการที่ 2 คือ สร้างแรงจูงใจ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับศิษย์เก่า และการระดมทุนจากศิษย์เก่าเพื่อสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ปี พ.ศ. 2555-2558 (ส านักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557)  
 อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงสภาพของการด าเนินงานหรือการบริหารความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าท่ีผ่านมาของส านักงานศิษย์เก่า
สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ยังคงเข้าถึงเฉพาะศิษย์เก่าบางกลุ่ม อีกทั้งยังไม่สามารถด าเนินงานให้ครอบคลุม ทั้งในส่วนของ
นักศึกษาที่เป็นศิษย์เก่า และกิจกรรมในการสานสัมพันธ์ โดยจะเห็นว่า กระบวนการด าเนินงานในบางขั้นตอนยังคงมีความซ้ าซ้อน 
หรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ หรือระบบการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนระบบ
การให้บริการด้านต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนให้แผนพัฒนาสมาคมศิษย์เก่าเป็นไปอย่างมีทิศทาง และมีแนวทางใน
การด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการด าเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางของระบบ
ราชการยุคใหม่ รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เพื่อสร้างระบบฐานข้อมูลที่สามารถ
เข้าถึงได้อย่างสะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผู้วิจัยเห็นว่า จากการด าเนินงานท่ีผ่านมา หน่วยงานจ าเป็นต้องมีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ 
ดังนี้ คือ 1) ด้านสารสนเทศ ซึ่งถือเป็นสิ่งส าคัญในการที่จะประสานความร่วมมือกับศิษย์เก่าได้มากที่สุด 2) ด้านการบริหารและ
ปฏิบัติงาน ที่ต้องมีการพัฒนาทั้งในด้านบุคลากรที่ด าเนินงานในส านักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์และในด้านของการให้บริการและการ
ปรับปรุงข้อมูลใหม่ของหน่วยงาน เพื่อให้ศิษย์เก่าได้รับรู้อย่างต่อเนื่อง และ 3) ด้านการจัดการทรัพยากรของส านักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจถึงประเด็น การบริหารความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า ของส านักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อ
วิเคราะห์สังเคราะห์การบริหารความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยช้ันน าของโลก และศึกษาการบริหารความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า 
รวมถึงเพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการวิเคราะห์การบริหารศิษย์สัมพันธ์ ของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่ง
ผลการศึกษาท่ีได้จะเป็นประโยชน์ในการทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการบริหารความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าที่ผ่านมาของหน่วยงาน ทั้งใน
มุมมองของศิษย์เก่า และมุมมองของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน เพื่อน าไปสู่การพัฒนากระบวนการในการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับนโยบายการด าเนินงาน เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารความสัมพันธ์ และน าไปสู่การก าหนดนโยบายในการ
พัฒนาการบริหารความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า ของส านักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนต่อไป 
 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า แต่ละมหาวิทยาลัยล้วนให้ความส าคัญต่อการเช่ือมโยง
ความสัมพันธ์ และมุ่งให้มีการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล ตลอดจนการให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่องทั้งสองฝ่าย จึง
น ามาซึ่งการเกิดแนวทางหรือหลักการเพื่อการสร้างความสัมพันธ์อันเหนียวแน่น มั่นคง และยั่งยืน ระหว่างมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่า ผ่าน
การด าเนินการต่าง ๆ ทั้งในรูปของกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ และการให้ความร่วมมือหรือการสนับสนุนต่าง ๆ จากศิษย์เก่า ผู้วิจัยจึง
ก าหนดกรอบแนวคิดในการวจิัยได้ดังรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.1 วิเคราะห์สังเคราะห์การบริหารความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยช้ันน าของโลก  
 1.2 เพื่อศึกษาการบริหารศิษย์เก่าสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 1.3 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนากระบวนการวิ เคราะห์การบริหารศิษย์ เก่าสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในข้อท่ี 1 

 
2. ระเบียบวิธีวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้ใช้กระบวนการวิจัย ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 เป็นการวิเคราะห์สังเคราะห์การบริหารศิษย์
เก่าสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์การบริหารศิษย์เก่าสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
ขั้นตอนที่ 3 การหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการวิเคราะห์การบริหารศิษย์เก่าสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดยมี บุคลากร ผู้บริหาร และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประชากรกลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ และเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาเชิงปฐมภูมิ โดยในการศึกษาข้อมูลปฐมภมู ิ
ผู้วิจัยได้ใช้แนวทางการสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการศึกษากลุ่มเป้าหมายทั้ง 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบุคลากรและผู้บริหาร และกลุ่มของ
ศิษย์เก่า ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมกับการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจัดขึ้นโดยส านักงานฯ ส่วนเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ 

การบริหารความสัมพันธ์กับศษิยเ์ก่า ของ
ส านักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

- ด้านสารสนเทศ 
- ด้านการบริหารและปฏิบตัิงาน 
- ด้านการจัดการทรัพยากร 

กระบวนการบริหารความสัมพันธ์กับ
ศิษย์เก่า 

- มหาวิทยาลยัของไทย 

- มหาวิทยาลยัชั้นน าของโลก 

หลักการส าคัญในการบริหาร
ความสัมพันธก์ับศิษย์เก่า 

- มหาวิทยาลยัของไทย 

- มหาวิทยาลยัชั้นน าของโลก 

 

การวิเคราะห์สังเคราะห์การบริหาร

ความสัมพันธก์ับศิษย์เก่า 

ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนการวิเคราะห์การบริหารศิษย์

เก่าของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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เอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ  เพื่อใช้ในการทบทวนเกี่ยวกับการบริหารความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยช้ันน าทั้งในและ
ต่างประเทศ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ในการเก็บรวบรวมครั้งนี้ ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยเริ่มต้นจากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งเป็นข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยช้ันน า ทั้งในและต่างประเทศ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย
มหาวิทยาลัยของไทย ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนคริ-นทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ในส่วนของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัย Harvard มหาวิทยาลัย Yale และมหาวิทยาลัย MIT เพื่อน าไปพัฒนาเป็น
ทางเลือกเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบการบริหารศิษย์เก่าสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงได้มีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจาก
เอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย ท้ังงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และเอกสารจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา   เพื่อ
เป็นข้อมูลเบื้องต้นให้ทราบถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการบริหารความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า หลักการบริหารความส าคัญกับศิษย์เก่า 
และประเด็นที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ประกอบการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลการบริหารความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าระหว่าง
มหาวิทยาลัยช้ันน าทั้งในและต่างประเทศ และมหาวิทยาลัยขอนแก่นหลังจากนั้น ผู้วิจัยได้พัฒนาแนวทางการสัมภาษณ์เพื่อใช้ในการ
รวบรวมข้อมูล 
ปฐมภูมิ (Primary Data) เพื่อศึกษาข้อมูลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประกอบด้วยแนวทางการสัมภาษณ์บุคลากรและผู้บริหาร 
และแนวทางสัมภาษณ์ส าหรับศิษย์เก่า ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลจากปรากฏการณ์จริง จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลจ านวน 9 คน โดยแบ่งเป็น
บุคลากรและผู้บริหาร จ านวน 4 คน และศิษย์เก่า จ านวน 5 คน 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ทั้งในส่วนของข้อมูล
ทุติยภูมิ และข้อมูลปฐมภูมิ โดยการการตรวจสอบข้อมูล ทั้งในขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ และขั้นของการเก็บข้อมูลปฐม 
การจัดระบบข้อมูล ด้วยการจ าแนกและจัดข้อมูลที่ได้ให้เป็นหมวดหมู่ ตามประเด็นที่จะศึกษาในแต่ละส่วน และเปรียบเทียบข้อมูลแต่
ละส่วนเพ่ือหาข้อสรุป โดยแยกเป็นส่วนของข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากการรวบรวมจากเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ และส่วนของข้อมูลปฐม
ภูมิที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เพื่อวิเคราะห์ถึงจุดเด่นและจุดด้อยในการด าเนินงาน จากนั้นจึงน าข้อมูลที่
รวบรวมได้ มาวิเคราะห์ ตีความ และเสนอแนะแนวทางต่าง ๆ ด้วยวิธีการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ 
 
3. ผลการวิจัย   
 3.1 การวิเคราะห์การบริหารความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยชั้นน า ทั้งในและต่างประเทศ   
  มหาวิทยาลัยชั้นน าทั้งในและต่างประเทศให้ความส าคัญกับการมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมให้เกิด
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยมุ่งให้ศิษย์เก่าได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร มีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมหรือด าเนินการต่าง ๆ กับมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน และเกิดความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ทั้งในส่วนของการให้บริการที่ดี การตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า การสื่อสารที่ชัดเจน สะดวก รวดเร็ว การเข้าถึงบริการ ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ โดยผลการศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษาของ จารุวรรณ  ปัญญาศิริ ที่พบว่าลูกค้าที่มีการรับรู้เกี่ยวกับระบบ
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ทั้งในด้านของการสร้างฐานข้อมูล การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การก าหนดโปรแกรมการสร้าง
ความสัมพันธ์ และด้านการรักษาลูกค้า จะมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอาง กล่าวคือ เมื่อศิษย์เก่าได้ รับรู้ถึงระบบการ
บริหารความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า เริ่มตั้งแต่การสร้างฐานข้อมูลบรรจุรายช่ือของศิษย์เก่าเข้าสู่ระบบ การประชาสัมพันธ์ให้ศิษย์
เก่าได้ทราบถึงโครงการ ข่าวสาร หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัย เปิดโอกาสในการเข้าร่วม การให้การสนับสนุน
ศิษย์เก่าในด้านต่าง ๆ และให้บริการที่ดีแก่ศิษย์เก่า ย่อมท าให้ศิษย์เก่าให้ความส าคัญต่อการเป็นส่วนหนึ่งของส านักงานศิษย์เก่า 
และเป็นแรงส าคัญในการช่วยเหลือผลักดันมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่งอีกด้วย  
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 3.2 การวิเคราะห์การบริหารความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   จาการวิเคราะห์การบริหารความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดตั้ง
ส านักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ข้ึน เพื่อท าหน้าท่ีเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย และศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบัน โดยมี
การสร้างฐานข้อมูลศิษย์เก่า การท ากิจกรรมร่วมกับศิษย์เก่ารวมทั้งการรักษาความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า การสร้างคุณค่าในสายตาศิษย์
เก่า และสร้างความพึงพอใจให้กับศิษย์เก่า ซึ่งสอดคล้องกับการด าเนินงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยช้ันน าทั้งในและ
ต่างประเทศ และสอดคล้องกับผลการศึกษาของจารุวรรณ ปัญญาศิริ (2554) ที่พบว่า ปัจจัยด้านการสร้างฐานข้อมูล ด้านการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม ด้านการก าหนดโปรแกรมการสร้างความสัมพันธ์ และด้านการรักษาลูกค้า มีความส าคัญต่อการบริหาร
ความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างลูกค้ากับบริษัท อย่างไรก็ตามการด าเนินงานของส านักงานศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังมีบาง
ประเด็นที่แตกต่างจากมหาวิทยาลัยช้ันน าทั้งในและต่างประเทศ เช่น ประเด็นขั้นตอนการบรรจุรายช่ือศิษย์เก่า รูปแบบกิจกรรมที่มี
ความน่าสนใจ การปลูกฝังให้ศิษย์เก่ารักและเทิดทูนสถาบันอย่างชัดเจน เพื่อให้กลายเป็นศิษย์เก่าที่เห็นความส าคัญของมหาวิทยาลัย
และให้ความส าคัญต่อการสนับสนุน หรือมีส่วนร่วมในการส่งเสริมมหาวิทยาลยั การให้ความช่วยเหลือศิษย์เก่าในด้านต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่ง
ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นประเด็นที่ควรเสนอแนะเพื่อให้ส านักงานฯ น าไปพิจารณาเพื่อปรับใช้ ในการด าเนินงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้
สอดคล้องตามภารกิจและเป้าหมายของการด าเนินงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส านักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป
 ส าหรับการบริหารความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า พบว่า มีการด าเนินงานในด้านสารสนเทศ ด้านการบริหารและปฏิบัติงาน และด้าน
การจัดการทรัพยากร ซึ่งมีการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยช้ันน าทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะในด้านสารสนเทศที่มุ่งให้ศิษย์เก่าสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ โดยอาศัย
ช่องทางที่มีความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย และในส่วนของการบริหารและปฏิบัติงาน พบว่า แต่ละมหาวิทยาลัยล้วนแต่มี
หน่วยงานเฉพาะเพื่อการบริหารจัดการและสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า นอกจากนี้ การด าเนินงานของส านักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศรัญญา พิลามา (2557) ที่พบว่า การที่สโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด มี
การสื่อสารที่ครบถ้วนทุกองค์ประกอบ และเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารที่มีความเหมาะสมกับผู้รับสาร โดยการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้เพื่อการสื่อสารนั้น จะช่วยให้กลุ่มแฟนคลับสามารถเข้าถึงข่าวสารจากทางสโมสร จนท าให้เกิดความพึงพอใจ 
ประทับใจ และน ามาซึ่งความภักดีต่อการเป็นแฟนคลับของสโมสรต่อไป กล่าวคือ ช่องทางการติดต่อสื่อสาร ถือเป็นกลยุทธ์ส าคัญใน
การบริหารความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า  
 3.3 การวิเคราะห์แนวปฏิบัติท่ีดีในการน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า  
 การวิเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดีในการน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า พบว่า มีแนวทางที่น่าสนใจใน
การปรับปรุงและพัฒนาการวิเคราะห์การบริหารความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 ส่วน คือ กระบวนการบริหาร
ความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า หลักการส าคัญในการบริหารความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า และการบริหารความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า ซึ่งสอดคล้อง
ตามการบริหารความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า ของมหาวิทยาลัยช้ันน าทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยช้ันน าท้ังในและต่างประเทศ โดยทุกมหาวิทยาลัยมีการสร้างฐานข้อมูลของนักศึกษาทั้งก่อนและหลังการส าเร็จการศึกษา 
มีการจัดกิจกรรมระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัยในหลายรูปแบบ โดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่น่าสนใจ และเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้เข้ามามี
ส่วนร่วม รวมถึงการส่งเสริมศิษย์เก่าในด้านต่าง ๆ และให้บริการที่ดี ก่อให้เกิดความประทับใจ เพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์กับศิษย์
เก่า น ามาสู่การได้รับการสนับสนุนหรือความร่วมมือจากศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ สรภัส ติย
ภรณ์พิพัฒน์ (2556) ที่พบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าในเรื่องการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า ใน
ด้านของการให้บริการที่มีความสะดวก รวดเร็ว ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับการศึกษาของพัชราภรณ์ งามวิจิตรนันท์ 
(2554) ที่พบว่า การด าเนินงานหรือการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจ โดยเฉพาะในด้านการให้บริการ 
ถือเป็นรูปแบบหนึ่งที่ช่วยดึงดูดลูกค้าให้กับบริษัทหรือหน่วยงานได้เป็นอย่างดี กล่าวคือ เมื่อมีการให้บริการที่ทันสมัย เข้าถึงง่า ย เช่น 
การเข้าใช้ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ การประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมโดยอาศัยระบบเครือข่ายที่ทันสมัย รวมถึง



 

สาขามนุษยศาสตร์ สังคมวิทยาและการศึกษา I 103 

การให้บริการที่ดี น่าประทับใจ ก็สามารถที่จะน ามาสู่การมีปฏิสัมพันธ์ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่ากับ
มหาวิทยาลัยได้ 
  
ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในเชิงพัฒนา 
  1.1 จากผลการศึกษา พบว่า การด าเนินงานบริหารความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าในด้านสารสนเทศ ยังมีปัญหาในส่วนของการ
จัดท าฐานข้อมูลที่ยังขาดความถูกต้อง ครบถ้วน และความเป็นปัจจุบันของข้อมูล ดังนั้น ส านักงานศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ควร
ทบทวนและให้ความส าคัญกับการพัฒนาฐานข้อมูลของศิษย์เก่าให้มีความถูกต้อง ชัดเจน และมีความเป็นปัจจุบัน รวมถึงมีแนวทาง 
และแผนการด าเนินงานท่ีเป็นขั้นตอนชัดเจน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบสถานะ และเข้าใช้งานในระบบฐานข้อมูลได้อย่าง
สะดวก ท้ังนี้หากมีการอัพเดตฐานข้อมูลยังเป็นประโยชน์ต่อการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ที่
จัดขึ้นโดยส านักงานฯ หรือมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 
  1.2 จากผลการศึกษาที่พบว่า การบริหารความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า ทั้งในด้านการบริหารและปฏิบัติงาน และด้านการ
จัดการทรัพยากร มีข้อจ ากัดในเรื่องของจ านวนบุคลากรไม่ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ดังนั้น ส านักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ควรมีการ
ทบทวนเรื่องอัตราก าลัง เพื่อหาจ านวนบุคลากรที่เหมาะสมกับการด าเนินงาน และภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย และท าการจัดหาบุคลากร
ที่มีประสิทธิภาพตามอัตราก าลังที่ทบทวนได้ 
  1.3 จากผลการศึกษาที่พบว่า การบริหารความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า ทั้งในด้านการบริหารและปฏิบัติงาน และด้านการ
จัดการทรัพยากร มีข้อจ ากัดในเรื่องของงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิษย์เก่า ดังนั้น 
ส านักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ควรวางแผนการใช้งบประมาณเพื่อด าเนินการต่ าง ๆ อย่างชัดเจน เป็นขั้นตอน และเหมาะสมกับการ
ด าเนินการ รวมถึงการหาช่องทางในการแสวงหาทุนหรืองบประมาณเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการด าเนินกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น การขอความอนุเคราะห์/สนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การระดมทุนจากศิษย์เก่า หรือการจัดโครงการที่เป็น
ประโยชน์ต่าง ๆ เป็นต้น 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 2.1 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ลักษณะการวิจัยเชิงเอกสาร โดยการศึกษาในส่วนของมหาวิทยาลัยช้ันน าทั้งในและต่างประเทศ 

ได้ท าการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารต่าง ๆ ท าให้ข้อมูลที่ได้มีข้อจ ากัด ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรท าการสัมภาษณ์บุคลากรที่

เกี่ยวข้องของแต่ละมหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก และเป็นปัจจุบันมากท่ีสุด 

 2.2 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้บริหาร บุคลากร และศิษย์เก่า เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการบริหาร

ความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า ท าให้ผลการศึกษาที่ได้สะท้อนสภาพปัญหาและมุมมองในฐานะของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ ในการวิจัย

ครั้งต่อไป ควรท าการศึกษาจากกลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน เพื่อสะท้อนมุมมองในฐานะของกลุ่มคนที่จะกลายเป็นศิษย์เก่าต่อไป ซึ่งน่าจะมี

ประโยชน์ต่อการน าไปปรับปรุงการให้บริการ และการด าเนินการเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าให้ดียิ่งขึ้น 
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	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)



