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บทคัดย่อ 

 การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการเรียนนั้นเป็นคุณสมบัติส าคัญที่นักศึกษาต้องมี นักศึกษาที่มีการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในการเรียนสูงจะสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ สถานการณ์ต่างๆ และอุปสรรคที่พบเจอได้ง่าย มีความกระตือรือร้นใน
การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ระหว่างท่ีศึกษาเล่าเรียน มีความอดทน สามารถบริหารเวลาได้ดี ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงกว่า
นักศึกษาที่มีการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการเรียนต่ า และนักศึกษาที่มีการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการเรียนสูง มี
โอกาสในการส าเร็จการศึกษาสูงกว่านักศึกษาท่ีมีการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการเรียนต่ า ดังน้ันการวัดการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองด้านการเรียนจึงมีความส าคัญ หากแต่การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการเรียนเป็นสิ่งที่มีความเฉพาะ และแตกต่าง
ขึ้นกับบริบทที่แวดล้อมนักศึกษาอยู่ ดังนั้นงานวิจัยเรื่องนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ หาตัวช้ีวัดถึงการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการ
เรียนของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และเพื่อวัดการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองด้านการเรียนของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 โดยใช้การวิจัยแบบผสมผสานโดยเน้นที่การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ และมีการเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้เป็นนักศึกษาใหม่ที่ เข้า
ร่วมการปฐมนิเทศที่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ในปี พ.ศ. 2559 จ านวน 192 คน ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาช้ันปีที่ 1 ร้อยละ 
26.04 มีระดับการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการเรียนสูง (คะแนนมากกว่าร้อยละ 80) ร้อยละ 55.73 มีระดับการรับรู้
ความสามารถของตนเองด้านการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง (ระดับคะแนนระหว่าง 60-79) และ ร้อยละ18.23 มีระดับการรับรู้
ความสามารถของตนเองด้านการเรียนต่ า (ระดับคะแนนต่ ากว่า 60)  นักศึกษาคาดว่าตนเองสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัย และชอบท างานเป็นกลุ่ม ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาขาดทักษะด้านภาษาต่างประเทศ และทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศขั้นกลาง และขั้นสูง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงให้เห็นว่านักศึกษาใหม่แม้จะมีการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการ
เรียนสูง ก็ยังมีความกังวลในเรื่องการเรียนมากที่สุด นอกจากนี้นักศึกษายังกังวลเรื่องการบริหารเวลา การสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อน
ใหม่ การเงิน และการปรับตัวในสังคมใหม่ ซึ่งเป็นเรื่องปกติของการเข้ามาอยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่ที่ไม่คุ้นเคย ดังนั้น คณะจึงควรที่จะ
สร้างกิจกรรมปฐมนิเทศให้เร็วที่สุด สร้างให้นักศึกษาใหม่มีระบบช่วยเหลือทั้งทางตรงและทางอ้อม ควรจัดให้มีการเรียนเสริมเพื่อเติม
เต็มทักษะที่จ าเป็นต่อการเรียนในระดับอุดมศึกษา  
ค าส าคัญ : การรับรู้ความสามารถ, การรับรูค้วามสามารถของตนเองด้านการเรยีน, คณะเทคโนโลยีสือ่สารมวลชน มหาวิทยาลัย
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Abstract 
 Academic self-efficacy is one of the most key successes for learners.  Learners with high academic self-
efficacy can adapt well with new environments and challenges.  These learners are self-motivated, eager to 
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participate in activities, patient, and good at time management.  Therefore, they usually have higher academic 
achievement than those learners with low academic self-efficacy.  In addition, high academic self-efficacy 
learners have more chance to graduate than low self-efficacy learners.  Thus, assessment for academic self-
efficacy is important.  However, academic self-efficacy is unique and differs from context to context.  That is why 
this study is set up to measure academic self-efficacy of first-year students at the faculty of Mass Communication 
Technology, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, the sample group of this research.  Objectives 
of this study are to identify factor domains of academic self-efficacy and to measure academic self-efficacy of 
the sample group with initial academic self-efficacy tool.  Using a mixed methodology focusing on quantitative 
data, a survey was launched in the orientation of 2016 first-year students.  Qualitative data were also collected 
at the same time with a couple of open-ended questions.  Findings show that 26.04 percent of 192 participants 
show high academic self-efficacy (score more than 80 presents), 55.73 percent with medium academic self-
efficacy (score 60-79) and 18.23 percent with low academic self-efficacy (score less than 60).  Participants 
believe that they can follow all the university’s rule and regulations and they like teamwork.  However, 
they are still lack of foreign language skill and information technology skills (medium and high level).  
Findings also show that high academic self-efficacy participants still concern most on their ability to manage 
with their new learning environment.  The rest of their concern is on time management, relationship with 
new friends, funding, the ability to adapt with new environment and etc.  Though, learners’ concerns when 
dealing with new environment are normal, the faculty should react fast with this situation by getting new 
learners to the orientation and support systems as soon as possible in order to lift up new learners’ 
emotional stage and fill-in necessary high education learning skills. 
Keywords: Self-efficacy, Academic Self-efficacy, Mass Communication Technology, Higher Education 

*ผู้นิพนธ์ประสานงาน widchaporn.t@rmutp.ac.th   โทร. 0947725334 
  

mailto:widchaporn.t@rmutp.ac.th%20%20%20โทร


 
 

สาขามนุษยศาสตร์ สังคมวิทยาและการศึกษา I 245 
 

 

1. บทน า 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นคณะที่ได้รับความนิยมจากนักเรียนที่ประสงค์จะ

เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในบางปีพบว่ามีนักเรียนมาสมัครสอบคัดเลือกมากกว่าจ านวนที่คณะตั้งไว้ถึง 6 เท่า แม้กระนั้นอัตรา
การตกออกกลางคันของนักศึกษาที่เรียนในคณะก็ยังอยู่ในอัตราที่สูง กล่าวคือในปี 2556-2559 มีอัตราการตกออกเป็นร้อยละ 7.65, 
4.86, 8.86 และ 6.29 ตามล าดับ [1] ซึ่งอัตราการตกออกนี้ควรได้รับการแก้ไข เนื่องจากเป็นหนึ่งในตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ในของการประกัน
คุณภาพทางการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของคณะกรรมการอุดมศึกษา (SAR) และสมควรได้รับการแก้ไข 

จากการส ารวจวรรณกรรมพบว่าการตกออกกลางคันของนักศึกษาเกิดได้จากหลายสาเหตุด้วยกัน ทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัย
ภายใน รวมถึงปัจจัยที่เกิดจากคุณลักษณะทางจิตวิทยาของนักศึกษาเอง การศึกษาด้านจิตวิทยาทางการศึกษายืนยันว่า การรับรู้
ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) นั้นมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการประสบความส าเร็จของผู้เรียน แต่การรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในเรื่องต่างๆ นั้นมีลักษณะเฉพาะ และส ารวจยาก หากแต่ว่าการรับรู้ความสามารถของตนเองนั้นมีผลอย่างยิ่งกับผู้เรียน 
ผลการวิจัยในการเรียนบริบทต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองมีความสัมพันธ์โดยตรงกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  ท าให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการศึกษา มีความอดทนและก าลังใจต่อสู้ต่อความยากล าบาก
ต่าง ๆ ไปจนส าเร็จการศึกษา 

1.1 วัตถุประสงค์ 
ในเมื่อการรับรู้ความสามารถของตนเองนั้นมีความส าคัญ และเป็นสิ่งท่ีสามารถปรับได้ ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์

เพื่อ หาตัวช้ีวัดถึงการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนและส าเร็จการศึกษา ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และเพื่อวัดระดับการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนและส าเร็จการศึกษา ของ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 1.2 การส ารวจเอกสาร และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

การรับรู้ความสามารถของตนเอง (perceived self-efficacy) เป็นทฤษฎีซึ่งคิดค้นโดย Bandura [2] และเป็นแกนของทฤษฎี
การเรียนรู้ทางสังคม (Social Cognitive Theory) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความคิดและการตัดสินใจของ
บุคคล โดย Bandura ให้ค าจ ากัดความว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองเป็นการประเมนิความสามารถของตนเองว่ามีความสามารถ
เพียงพอที่จะจัดการกับกิจกรรมหรือการกระท าใดกิจกรรมหนึ่งได้ส าเร็จหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมที่มีความล าบาก เช่นการ
สอบแข่งขันเข้าท างาน หรือการเรียนให้ส าเร็จการศึกษา สายธาร ไกรขุนทศ [3] กล่าวว่าการรับรู้ความสามารถในตนเองนั้นนอกจากจะ
เชื่อในประสิทธิภาพของตนเองแล้ว ยังเชื่อถึงผลลัพธ์ด้วย Bandura (1997) อธิบายว่าการรับรู้ความสามารถของตนเองนั้นประกอบไป
ด้วย 2 องค์ประกอบ คือ 1). ความคาดหวังในความสามารถของตนเอง (Efficacy Expectancies) คือการประเมินความสามารถของ
ตนเองว่าจะท ากิจกรรมนั้นๆ ได้ในระดับใด และ 2). ความคาดหวังต่อผลลัพธ์ที่ได้จากการกระท า (Outcome Expectancies) คือ
คาดคะเนว่าพฤติกรรมที่ท าจะน าไปสู่ผลของการกระท าแบบใด 

Bandura [4] อธิบายว่าบุคคลที่มีความคาดหวังในความสามารถของตนเอง และความคาดหวังต่อผลลัพธ์ที่ได้จากการกระท า
สูง จะมีแนวโน้มสูงในการตัดสินใจที่จะท ากิจกรรมนั้นๆ แล้วประสบความส าเร็จ ส่วนบุคคลที่มีความคาดหวังในความสามารถของ
ตนเองต่ า ย่อมคาดหวังต่อผลลัพธ์ที่ได้จากการกระท าต่ า บุคคลนั้น ๆ มีแนวโน้มที่จะตัดสินใจไม่กระท ากิจกรรมนั้น ๆ ได้ Bandura [5] 
ยังช้ีให้เห็นว่าระดับการรับรู้ความสามารถของตนเองนั้นเปลี่ยนแปลงได้ ข้ึนกับปัจจัยต่าง ๆ ที่แวดล้อม และมีแหล่งที่มา 4 แหล่งส าคัญ
ด้วยกัน คือ 

1.2.1 ความส าเร็จจากการกระท าของตนเอง (Enactive Mastery Experience) ซึ่งเป็นแหล่งที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อ
ระดับการเปลี่ยนแปลงของการรับรู้ความสามารถของตนเอง เพราะเป็นประสบการณ์ตรงที่เกิดจากการลงมือกระท ากิจกรรมนั้น ๆ มา
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ก่อน บุคคลที่ประสบความส าเร็จในกิจกรรมใดย่อมมีระดับการรับรู้ความสามารถของตนเองต่อกิจกรรมนั้นสูง ในขณะที่บุคคลที่ท า
กิจกรรมแล้วล้มเหลวจะมีระดับการรับรู้ความสามารถของตนเองต่อกิจกรรมนั้น ๆ ต่ า 

1.2.2 การสังเกตตัวแบบ (Vicarious Experience) การที่เห็นบุคคลที่คล้ายกับตนเองประสบความส าเร็จในการท า
กิจกรรมใด ๆ ย่อมท าให้ตนประเมินระดับการรับรู้ความสามารถของตนเองว่าน่าจะท ากิจกรรมในท านองเดียวกันแล้วประสบ
ความส าเร็จได้เช่นเดียวกัน 

1.2.3 การชักจูง โน้มน้าว (Verbal Persuasion) การชักจูง โน้มน้าว เป็นวิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ที่จะท าให้ระดับ
ของการรับรู้ความสามารถของตนเองเปลี่ยนแปลง การชักจูงน้ีจะได้ผลมากหากเรื่องที่ชักจูงมีความเป็นไปได้ และ  

1.2.4 สภาวะทางกายและอารมณ์ (Physiological and Affective State) สภาวะทางกายเช่นอาการอ่อนเพลีย ป่วย 
ตื่นเต้น หรืออารมณ์ที่ขุ่นมัว ความเครียด มีผลอย่างมากต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง 

วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี [6] สรุปว่าการรับรู้ความสามารถของตนเองจะเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของบุคคล ดังต่อไปนี้คือ 1).
กระบวนการคิด (Cognitive Process) 2). กระบวนการจูงใจ (Motivation Process) 3). กระบวนการด้านความรู้สึก (Affective 
Process) และ 4). กระบวนการตัดสินใจ (Selection Process) 

การรับรู้ความสามารถของตนเองถูกน ามาศึกษาและประยุกต์ใช้ในกิจกรรมด้านตา่ง ๆ ของมนุษย์อย่างกว้างขวาง เพื่อใช้อธิบาย
พฤติกรรมต่าง ๆ และใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น อาทิเช่น การปรับปรุงพฤติกรรมของผู้ป่วยท่ีต่อสู้กับภาวะต่าง ๆ [7] หรือการอธิบาย
พฤติกรรมในการเลือกใช้สินค้า หรือพฤติกรรมการเลือกอาชีพ [8] 

การรับรู้ความสามารถของตนเองได้ถูกน าไปศึกษากับพฤติกรรมของนักเรียนในระดับช้ันต่าง ๆ ตั้งแต่ปฐมวัย จนกระทั่ง
อุดมศึกษา และการเรียนอันหลากหลายรูปแบบ เนื่องจากผลของการศึกษาสามารถน ามาใช้อธิบายพฤติกรรมของนักเ รียน และ
สามารถน าผลจากการศึกษาไปปรับใช้ในการสอน การสร้างหลักสูตร และการสร้างระบบการช่วยเหลือนักศึกษาได้ เช่น งานวิจัยของ 
Schunk [9] ที่สนใจเรื่องการรับรู้ความสามารถของตนเองกับการเรียนที่มีประสิทธิภาพ และ Artino [10] ที่สนใจการรับรู้
ความสามารถตนเองในการเรียนของนักศึกษาแพทย ์

ส าหรับประเทศไทย มีการศึกษาถึงการรับรู้ความสามารถของตนเองกับการเรียนอย่างกว้างขวาง ) โดยน าเอาทฤษฎีของ 
Bandura มาอธิบายพฤติกรรมของผู้เรียน และท านายผลส าฤทธิ์ในการเรียน และผลการวิจัยยืนยันว่า การรับรู้ความสามารถของ
ตนเองเป็นปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้มากที่สุด [11], [12], [13] Schunck และ Meece [14] อธิบายว่านักศึกษาที่มี
ระดับการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการเรียนสูงจะมีความอดทน ในการฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเรียนการ
สอนได้ดีเพราะมีแรงจูงใจจากภายใน นักศึกษาเหล่านี้มีความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง  ๆ โดยใช้กลยุทธ์ที่หลากหลาย มี
ความสามารถที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี และมีแนวโน้มที่จะประสบความส าเร็จในการเรียนมาก มี
ผลสัมฤทธิ์ในการศึกษาอยู่ในระดับสูง ในขณะที่นักศึกษาที่มีการรับรู้ความสามารถของตนเองต่ า มักจะไม่มีความอดทนหากพบเจอ
อุปสรรคในการศึกษา มีแนวโน้มที่จะมีผลสัมฤทธิ์ในการศึกษาต่ า มีโอกาสที่จะประสบความส าเร็จในการศึกษาน้ อย อาจลาออกจาก
การเรียนกลางคัน ซึ่งจะท าให้เกิดความเสียหายไม่เพียงแต่กับนักศึกษาเอง แต่ยังท าให้เกิดความสูญเสียต่อสถาบันการศึกษาและสังคม
โดยรวมอีกด้วย 

จากการวิจัยพบว่าการรับรู้ความสามารถของตนเองนั้นมีความสัมพันธ์กับการก ากับตนเองในการเรียน ตัวอย่างเช่นงานวิจัย
ของขนิษฐา สุวรรณนิตย์ [15] ที่พบว่าการรับรู้ความสามารถของตนเองของนักเรียนช้ันประถมปีที่ 6 มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อม
กับการก ากับตนเองในการเรียน การที่นักเรียนมีการก ากับตนเองดีย่อมท าให้นักเรียนมีผลการเรียนในระดับดีกว่านักเรียนที่มีการก ากับ
ตนเองในการเรียนไม่ดี [16], [17] ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนจึงควรจัดการให้ผู้เรียนมีการพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
[18] เพราะความสามารถของตนเองมีความส าคัญต่อการส าเรจ็การศึกษาและความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษา [19] โดยเฉพาะอย่าง
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ยิ่งนักศึกษาที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองน้อย และมีผลสัมฤทธ์ิในการเรยีนต่ า แต่นักเรียนท่ีมีผลการเรียนต่ า หากได้รับการดูแลด้วยการเข้า
รับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มจะมีการรับรู้ความสามารถของตนเองสูงขึ้น [20] และจะมีผลท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้นตามมาด้วย นักวิจัยเห็นว่าการสร้างให้นักศึกษามีการรับรู้ความสามารถของตนเองเป็นสิ่งที่ท าได้ และมีความส าคัญจึง
เห็นสมควรที่จะวัดระดับการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการศึกษาของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ว่าอยู่ในระดับใด เพื่อที่จะได้หาหนทาง
ในการแก้เพื่อป้องไม่ให้เกิดการตกออกกลางคันต่อไป 

1.3 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 
ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงกรอบแนวคิดงานวิจัย 

 

2. วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยแบบผสมผสานท่ีเน้นข้อมลูเชิงปริมาณเป็นหลกั และวิเคราะห์ผลร่วมกับข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยเก็บข้อมูล

จากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โดยขั้นตอนการวิจัยดังต่อไปนี้ 
2.1 หลังจากที่ก าหนดขอบเขตการวิจัย และก าหนดกลุ่มตัวอย่างแล้ว ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมทั้งในและต่างประเทศ 

เพื่อหาตัวช้ีวัดที่เหมาะสมในการวัดการรับรู้ความสามารถของตนด้านการศึกษา  
2.2 เรียบเรียงตัวช้ีวัด เพื่อสร้างโครงร่างของเครื่องมือในการวัดการรับรู้ความสามารถของตนด้านการศึกษา โดยในขั้นแรก

ได้สร้างเป็นแบบสอบถาม มีจ านวน 30 ข้อ 
2.3 น าร่างของเครื่องมือไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ จากนั้นมีการตัดตัวชี้วัดบางตัว ควบรวมตัวชี้วัดบางตัว และเพิ่ม

ตัวชี้วัดบางตัว ได้เป็นแบบส ารวจระดับการรับรู้ความสามารถของตนด้านการศึกษา ที่มี 25 ข้อ โดยแบบสอบถ ามทั้ง 25 ข้อ 
(ตารางที่ 1) แบ่งเป็นปัจจัยกลุ่มต่าง ๆ คือ การเคารพกฎระเบียบขอบองค์กร/ มหาวิทยาลัย ทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น ทักษะ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นกลาง ทักษะการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และทักษะการ
สื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ  โดยตัวชี้วัดเหล่านี้ได้จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี ่ยวข้องกับปัจจัยที่ท าให้นักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาประสบความส าเร็จในการเรียน [21] และทักษะที่พึงประสงค์ของนักเรียนในศตวรรษที่ [22], [23] 

2.4 จากนั้นน าเครื่องมือไปให้ผู้เช่ียวชาญทบทวน ตรวจสอบความถูกต้องแม่นย าด้านเนื้อหาอีกครั้ง  
2.5 ปรับตัวชี้วัดเพื่อให้มาตรวัดมีความเหมาะสมและเที่ยงตรงเหมาะกับกลุ่มตัวอย่าง คละค าถามที่ใช้วัดปัจจัยเดียวกัน

เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้อ่านค าถามทุกข้อ และเพิ่มเติมค าถามปลายเปิดส าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ  
2.6 น าเครื่องมือในการวัดการรับรู้ความสามารถของตนด้านการเรียนที่ได้ ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 192 คน 

ในวันปฐมนิเทศ 
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2.7 น าข้อมูลเชิงปริมาณมาจัดเรียง ตรวจสอบ ตัดข้อแบบสอบถามที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนออกน าข้อมูลมาลงรหัส เพื่อ
เตรียมน าใส่ในโปรแกรมช่วยการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยหาค่าเฉลี่ย ความถี่ ค่าสูงสุด ต่ าสุด และอื่ น ๆ เพื่อหาค าตอบของการวิจัย 

2.8 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้การวิเคราะห์จากเนื้อหา และรูปแบบของข้อมูล  
2.9 น าผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาวิเคราะห์ร่วมกัน เป็นสามเส้า (Triangulation) หาน้ าหนัก และ

ยืนยันถึงปัจจัยที่มีผลต่อระดับการรับรู้ความสามารถของตนในการเรียนและส าเร็จการศึกษา 
ตารางที่ 1 แสดงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการเรียนของนักศึกษา  

ข้อที่ 
 

เนื้อหา ปัจจัย 

1 นักศึกษาสามารถเข้าเรียนทันเวลา 8.00 น. ทุกวัน การเคารพต่อกฎระเบียบขององค์กร/
มหาวิทยาลัย 2 นักศึกษาสามารถปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย 

3 นักศึกษาจะแต่งกายถูกระเบียบมาเข้าเรียนทุกวัน 

4 นักศึกษาสามารถส่งการบ้านทุกช้ินได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

5 นักศึกษาชอบท างานเป็นกลุ่ม ทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น 

6 นักศึกษาสามารถค้นหาหนังสือที่ต้องการได้ในห้องสมุด ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เบื้องต้น 7 นักศึกษารู้จัก Microsoft PowerPoint 

8 นักศึกษารู้จักวิธีการ log-in เข้าสู่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

9 นักศึกษามีอีเมล์ของตนเองและใช้เป็นประจ า 

10 นักศึกษารู้จักระบบ e-learning 

11 นักศึกษาใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นประจ า 

12 นักศึกษารู้จักแต่งภาพโดยใช้โปรแกรม ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขั้น
กลาง 13 นักศึกษาสามารถสร้างตารางใน Microsoft Word 

14 นักศึกษารู้จักโปรแกรม Antivirus และใช้เป็น 

15 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์สถิติอย่างง่ายด้วย Microsoft Excel 

16 นักศึกษามี blog เป็นของตนเอง 

17 นักศึกษาสามารถพิมพ์งานได้ 200 ค าต่อนาที 

18 นักศึกษาสามารถตรวจค าผิดด้วย Microsoft Word ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง 

19 นักศึกษามีช่อง Youtube เป็นของตนเอง 

20 นักศึกษาสามารถ upload วีดีโอขึ้นบน Youtube 

21 นักศึกษาเคยสร้างเวบไซด์ด้วยตนเอง 

22 นักศึกษาสามารถตัดต่อวีดิโออย่างง่าย 
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23 นักศึกษาสามารถอ่านหนังสือเรียนภาษาอังกฤษได้ ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ 
24 นักศึกษาสามารถพูดได้มากกว่า 2 ภาษา 

25 นักศึกษาสามารถบอกทางชาวต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษได้ 

 

3. สรุปผลและอภิปรายผล 
จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาช้ันปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร 192 คน ซึ่งประกอบไปด้วยนักศึกษาชาย 82 คน นักศึกษาหญิง 105 คน และไม่ระบุเพศ 5 คน สรุปได้ว่า นักศึกษาร้อย
ละ 26.04 มีการรับรู ้ความสามารถของตนเองด้านการเรียนอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ร้อยละ 55.73 มีการรับรู้
ความสามารถของตนเองด้านการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง (ระหว่าง 60 -79) และร้อยละ 18.23 มีการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองด้านการเรียนอยู่ในระดับต่ า (น้อยกว่าร้อยละ 60) 

นักศึกษาร้อยละ 90 ขึ้นไป เช่ือว่าตนเองสามารถท ากิจกรรมต่างๆ ใน 5 อันดับแรกคือ ร้อยละ 99.48 รู้จักการท างานของ
โปรแกรม Microsoft PowerPoint ร้อยละ 97.40 เช่ือว่าตนเองสามารถปฏิบัติตนได้ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 95.31 ใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นประจ า ร้อยละ 94.27 มีอีเมล์ของตนเองและใช้งานเป็นประจ า ร้อยละ 93.23 เช่ือว่าตนเองสามารถแต่ง
กายถูกระเบียบมาเข้าเรียนทุกวัน และร้อยละ 92.71 ชอบท างานเป็นกลุ่ม จากการวิเคราะห์พบว่านักศึกษามีการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองในการเรียนระดับสูง อยู่ในเรื่องของการเคารพต่อกฎระเบียบขององค์กร/ มหาวิทยาลัย ทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น และ
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 

เมื่อส ารวจข้อมูลพบว่านักศึกษามีความคาดหวังใน 5 อันดับท้าย คือ ร้อยละ 14.58 มี blog เป็นของตนเอง ร้อยละ 31.77 
พิมพ์งานได้ 200 ค าต่อนาที ร้อยละ 32.81 พูดได้มากกว่า 2 ภาษา ร้อยละ 51.04 เคยสร้างเวบไซด์ด้วยคนเอง และร้อยละ 52.08 
รู้จักระบบ e-learning เมื่อวิเคราะห์แล้วพบว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองของนักศึกษาอยู่ในระดับต่ า ในกลุ่มของ ทักษะการ
สื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศข้ันกลาง และขั้นสูง โดยสรุปจากข้อมูลเชิงปริมาณ จะเห็นได้ว่านักศึกษา 
3 ใน 4 ของกลุ่มตัวอย่าง มีระดับการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการเรียนอยู่ในระดับต่ าถึงปานกลาง 

ข้อมูลเชิงคุณภาพพบว่าสอดคล้องกับข้อมูลเชิงคุณภาพที่ กลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการ
เรียนอยู่ในระดับต่ าถึงปานกลาง โดยนักศึกษาแสดงข้อมูลถึงความกังวลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ กล่าวคือร้อยละ 
49.23 หรือเกือบครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่าง กังวลเรื่องการเรียน ร้อยละ 23.15 หรือ 1 ใน 4 ของกลุ่มตัวอย่าง กังวลเกี่ยวกับเรื่อง
เวลา โดยส่วนใหญ่กลัวว่าจะไม่สามารถมาเข้าเรียนได้ทันเวลา 8.00 น ร้อยละ 10.77 กังวลในเรื่องเพื่อน ร้อยละ 7.69 กังวลใน
เรื่องของการเงินว่าจะไม่สามารถมีเงินจ่ายค่าเทอม ร้อยละ 3.08 กังวลเรื่องการปรับตัว และร้อยละ 3.08 กังวลในเรื่องอื่นๆ  

เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณร่วมกับข้อมูลเชิงคุณภาพแล้วพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ด้านการเรียนสูงก็ยังมีความกังวลว่าตนเองจะไม่ประสบความส าเร็จในการเรียน โดยแสดงให้เห็นจากค าตอบในค าถามปลายเปิด 
ซึ่งความวิตกกังวลเหล่านี้เป็นธรรมดาที่จะเกิดเมื่อจะต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อม หรือวัฒนธรรมองค์กรใหม่ที่ไม่คุ้นเคย ซึ่งสภาวะด้าน
จิตใจนี้ส่งผลให้การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนต่ าลงได้ และหากกลุ่มตัวอย่างไปพบเจอสถานการณ์ต่าง ๆ ในระหว่างการ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานศึกษาใหม่ ย่อมจะท าให้การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการเรียนต่ าลงไปเรื่อย ๆ อาจส่งผลให้นักศึกษาไม่
มีความสุขในการเรียน การปรับตัว หรือสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อนใหม่ และส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการตก
ออกกลางคันได้ 

ดังนั้น คณะจึงควรที่จะสร้างกิจกรรมเพื่อท าให้นักศึกษามีความสบายใจ และเอื้อต่อการปรับตัวของนักศึกษามากท่ีสุด กิจกรรม
ปฐมนิเทศควรจัดให้เร็วที่สุด เพื่อสร้างให้นักศึกษาใหม่มีระบบช่วยเหลือทั้งทางตรงและทางอ้อม จากรุ่นพี่ เพื่อน เจ้าหน้าที่ของคณะ 
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และอาจารย์ นักศึกษาควรได้รับการเสริมสร้างทักษะในการบริหารจัดการตนเอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ช่วยให้นักศึกษาสามารถบริหาร
จัดการเวลาระหว่างกิจกรรมและการเรียนได้ การรับน้องควรเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และกระตุ้นให้เกิดความสัมพันธ์ด้านบวก ความ
สมานฉันท์ ไม่แบ่งแยก และความสามัคคี ยอมรับความแตกต่างของนักศึกษาแต่ละคน ก่อนเปิดภาคการศึกษาควรจัดให้มีการเรียน
เสริมเพื่อเติมเต็มทักษะที่จ าเป็นต่อการเรียนในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นกลางและขั้น
สูง เช่น ทักษะการพิมพ์งาน การใช้โปรแกรมในการจัดท ารายงาน การค านวณสถิติอย่างง่าย ทักษะการสืบค้น ทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ระดับต่างๆ และทักษะด้านภาษา เป็นต้น ด้วยเหตุที่ว่าการเรียนในระดับอุดมศึกษานั้นต้ องมีการใช้ทักษะต่างๆ ที่
หลากหลาย เพื่อให้ประสบความส าเร็จในการเรียน และเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพของประชากรในศตวรรษท่ี 21 ต่อไป 
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	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)



