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บทคัดย่อ 

การเรยีนปรับพื้นฐานเป็นวิธีการหนึ่งในการเตรียมนักศึกษาให้พร้อมก่อนท่ีจะเข้าเรยีนในภาคการศึกษาปกติ โดยการเรียนปรับ
พื้นฐานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศกึษาทุกคนมีพื้นความรู้โดยเฉลี่ยใกล้เคียงกัน และมีพื้นความรู้เพียงพอในการเรียนในระดับอุดมศึกษา
ต่อไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้น าเอาการเรียนปรับพื้นฐานมาใช้เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2557 โดยทุกคณะจัดให้มี
การปรับพ้ืนฐานในวิชาคณติศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิชาชีพของคณะ โดยมุ่งหวังว่านักศึกษาจะมีความพร้อมมากยิ่งข้ึนในการเรียน 
และลดอัตราการตกออกกลางคันได้ หากแต่ว่าอัตราการตกออกกลางคันของมหาวิทยาลัยก็ยังคงไมล่ดลง โดยในปี 2557 มีนักศึกษา
ลาออกและพ้นสภาพถึง 875 คน การวิจัยในครั้งน้ีจึงมีวัตถุประสงคท์ี่จะศึกษาการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 โดย
โครงการเรียนปรับพื้นฐาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาหลังการเรียน
ปรับพื้นฐาน ด้วยการใช้การวิจยัแบบผสมผสานในการรวบรวมข้อมลูเชิงคุณภาพร่วมกับข้อมลูเชิงปรมิาณโดยส ารวจจากนักศึกษาช้ันปี
ที่ 1 ในปี 2559 จ านวน 468 คน ผลการวิจัยพบว่า มีเพียง 13 สาขาวิชา ใน 5 คณะ เท่าน้ันท่ีจัดให้มกีารเรยีนปรับพื้นฐาน คือคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะ
ศิลปะศาสตร์ การวิจัยพบว่าอัตราการตกออกนั้นไมม่ีความสัมพันธ์กบัการเรยีนปรับพื้นฐาน เนื่องจากอัตราการตกออกของคณะที่จัดให้
มีการเรียนปรับพื้นฐานก็ไมไ่ดล้ดลง ส่วนในด้านความพึงพอใจของผู้เรียนปรับพื้นฐาน พบว่านักศึกษาทีเ่รียนปรบัพ้ืนฐานร้อยละ 71.24 
พึงพอใจและเห็นประโยชน์ของการเรียนปรับพื้นฐานในระดับมาก ซึง่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงคุณภาพวา่การเรยีนปรับพื้นฐานเป็น
สิ่งจ าเป็น และมผีลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในภาคการศึกษาท่ี 1 ของนักศึกษา นักศึกษายังแสดงความเห็นว่าเนื้อหาของการเรียน
ปรับพื้นฐานควรสอดคล้องกับสิ่งที่นักศึกษาจะเรยีนในภาคการศึกษาที่ 1 และควรจัดให้มีวิชาเพิม่อีกหลายๆ วิชา 
ค าส าคัญ : การออกกลางคัน อัตราการออกกลางคัน การลดอัตราการออกกลางคัน การเรียนปรับพื้นฐาน 
 

Abstract 

Pre-university Program is one of strategies to prepare first-year students to ready for regular class in the 
university.  The objective of the pre university program is to lay foundation for all newcomers as well as fill 
necessary knowledge and skills.  Rajamangala University of Technology Phra Nakhon initialized the pre-university 
program in 2014.  At that time, all faculties were mandated to set this program with 3 subjects: mathematics, 
English language, and faculty’s specific career course.  The intention of that pre-university program was to reduce 
dropout rate.  However, the dropout rate that year was still high with 875 students either withdraws from the 
university or retired.  Therefore, this research was set to examine RMUTP’s pre-university program and assess 
satisfaction of students toward the pre-university program.  Using a mixed methodology, qualitative and 
quantitative data were collected from 468 first year students in 13 departments within 5 faculties: Science and 
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Technology, Architecture and design, Home Economic Technology, Business Administration and Art, have their 
pre-university program.  Findings show that dropout rate is not related to the pre-university program since these 
faculties dropout rate was still high.  In addition, 71.24 percent of participants have high satisfaction with the pre-
university program.  Findings from qualitative data also align with the quantitative analysis.  Most participants 
express that the program was useful and necessary.  The enrolment in such a program can influence students’ 
grade points. The sample group also suggested teaching subjects to be matched with the subject study in 
Semester 1. 
Keywords : Attrition rate, Dropout, Retention rate, Pre-university program 
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1. บทน า 

การออกกลางคันเป็นปัญหาส าคัญที่สถาบันทางการศึกษาทั้งเอกชนและรัฐบาลพยายามหาทางแก้ไข เนื่องจากการออก

กลางคันท าให้เกิดความสูญเสียด้านงบประมาณ และสูญเปล่าทางการศึกษา ที่ผ่านมามีงานวิจัยท่ีศึกษาหาทางแก้ไขถึงการออกกลางคนั

เป็นจ านวนมาก เช่นงานวิจัยของ สราวุฒิ สืบแย้ม [1] ที่ศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ และการวิจัยของดิเรก สุวรรณฤทธิ์ [2] ที่ศึกษาการออกกลางคัน

ของนักเรียนในระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ จะเห็นได้ว่าการออกกลางคันเป็นปัญหาที่สถาบันทางการศึกษาไม่ว่าจะ

เป็นวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และสถาบันเห็นว่ามีความส าคัญและพยายามหาทางแก้ไข ดังเช่นงานวิจัยโดยนิพนธ์ แก้วเกิด [3] ที่ศึกษา

ถึงการพัฒนาระบบการดูแลสนับสนุนเพื่อลดการออกกลางคันของนักเรียนอาชีวศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเปิดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษามาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ทางส านัก

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้เก็บสถิติ และพบว่ามีนักศึกษาลาออก และพ้นสภาพก่อนที่จะส าเร็จการศึกษาเป็นจ านวนมาก 

ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของทางมหาวิทยาลัย และท าให้รายได้ที่ทางมหาวิทยาลัยคาดว่าจะได้รับลดลง ทาง

มหาวิทยาลัยจึงพยายามแก้ปัญหานี้มาโดยตลอด โดยใช้วิธีการหลากหลาย แต่ก็ยังไม่ประสบความส าเร็จ 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 มีมติจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ให้สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เปิด – ปิดภาค
เรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 จากเดือนมิถุนายน เป็นเดือนสิงหาคม ท าให้มีช่วง
ว่างของเวลาประมาณ 2-3 เดือน ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาจึงมีนโยบายที่ให้มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมเพื่อใช้เวลาในช่วงนั้น
เกิดประโยชน์กับนักศึกษา ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจึงได้จัดให้มีการเรียนปรับพื้นฐานให้กับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ข้ึน
ในปี พ.ศ. 2557 ขึ้นเป็นปีแรก [4] ผศ. ดร. ปานเพชร ชินินทร กล่าวในบทความเรื่อง เตือนสติ! น้องใหม่ ระวังโดน “รีไทร์-เรียนไม่จบ” 
ว่านักศึกษาที่ผ่านการเรียนปรับพื้นฐานแล้วจะมีความรู้เพียงพอที่จะเรียนต่อไปได้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีขึ้น และมีจ านวน
นักศึกษาพ้นสภาพและลาออกกลางคันก่อนจบการศึกษาลดลง [5] โดยในปี พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจัดให้มีการ
เรียนการสอนปรับพื้นฐานทุกคณะและทุกสาขาวิชา ในวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิชาชีพของคณะ นักศึกษาสามารถเลือก
เรียนได้ตามความสมัครใจ ก่อนการเปิดภาคการศึกษาที่ 1 [6] หากแต่ว่าสถิติในปี พ.ศ. 2557 ยังพบว่ามีนักศึกษาลาออก และพ้น
สภาพจากมหาวิทยาลัยมากถึง 875 คน จึงเป็นที่มาของงานวิจัยในครั้งนี้  ว่าการเรียนปรับพื้นฐานที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้นนั้น
ตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษา และสามารถลดอัตราการตกออกของมหาวิทยาลัยได้หรือไม่ 
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1.1 วัตถุประสงค์ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
1.1.1 ศึกษาการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 โดยโครงการเรียนปรับพื้นฐานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร 
1.1.2 ประเมินความพึงพอใจและสิ่งที่นักศึกษาได้รับหลังจากการเรียนปรับพื้นฐาน 

1.2 การส ารวจเอกสาร และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
การออกกลางคันนั้นเป็นปัญหาที่หลายมหาวิทยาลัย รวมถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประสบ สาเหตุหนึ่ง

ที่ท าให้การออกกลางคันสูงคือ นักศึกษาที่เข้าเรียนในช้ันปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นั้นยังอยู่ในช่วงวัยรุ่น ซึ่งมี

การเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม การเปลี่ยนแปลงจากสภาพที่เคยเป็นนักเรียน กลายมาเป็นนิสิตนักศึกษาใน

มหาวิทยาลัยจะต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย จนบางครั้งท าให้เกิดปัญหาขึ้นกับตัวนักศึกษา [7] นักศึกษาที่ไม่สามารถจะ

ปรับตัวได้จะมีผลการเรียนตกต่ า เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน ไม่สามารถที่จะจัดการกับเวลาส่วนตัวและเวลาในการเรียนได้ ท าให้

นักศึกษาต้องออกจากการศึกษากลางคัน [8] 

โรเบิร์ต [9] กล่าวถึงความพร้อมว่า หมายถึง ผลรวมของพัฒนาการของบุคคล ประสบการณ์แรงจูงใจ ความสามารถ และ

ความสนใจที่เกี่ยวข้องกับงานของการเรียนรู้ ในขณะที่ พรรณี ชูทัย เจนจิต [10] กล่าวว่า ความพร้อม หมายถึง เป็นสภาวะที่สมบูรณ์

ของบุคคลที่จะเรียนรู้สิ่งใดสิ่งอย่างบังเกิดผล ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับ 3 สิ่งคือ วุฒิภาวะ การได้รับการฝึกฝน การเตรียมตัว และความสนใจหรือ

แรงจูงใจ 

ส่วนค าว่า ความพร้อมในการเรียน นั้น ชาญชัย อินทรประวัติ  [11] ให้ค าจ ากัดความของ ว่าหมายถึง “สภาวะทั้งทาง

ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญาของ ผู้เรียนท่ีเอื้อให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้ดี ความพร้อมเกิดขึ้น” เขายังได้ย้ าให้เห็นว่า

ความพร้อมในการเรียนนั้นมีความส าคัญ และแบ่งออกได้เป็น 3 ด้านคือ ความพร้อมทางด้านร่างกาย ความพร้อมทางด้านจิตใจ และ

ความพร้อมด้านสติปัญญา ในขณะที่ แสงเดือน ทวีสิน [12] ได้เสนอแนวคิดว่า ความพร้อมในการเรียนรู้มี 2 แนวทางได้แก่  

1.2.1 ความพร้อมเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (Natural Readiness Approach) กลุ่มนี้มีความเห็นว่า ความพร้อมไม่

จ าเป็นต้องจัดให้ผู้เรียน ความพร้อมของผู้เรียนจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติ 

1.2.2 ความพร้อมเกิดจากการกระตุ้น (Guided Experience Approach ) กลุ่มนี้มีความเห็นว่า ความพร้อมเป็นสิ่งที่

กระตุ้นได้ การจัดประสบการณจ์ะก่อให้เกิดความพร้อมได้โดยตรง โดยเฉพาะในวัยเด็กจะมีช่วงวัยวิกฤติ (critical 

period ) ของการเรียนรู้ 

นักศึกษาจะมีความพร้อมได้จะต้องมีความสามารถในการปรับตัว โดย จิรวัฒน์ วิรังกร [13] แนะน าไว้ว่านักศึกษาใหม่ควร

จะปรับทัศนคติให้สอดคล้องกับการเป็นผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา ควรมีการปรับพฤติกรรมทางการศึกษาให้เหมาะสม โดยการเข้าร่วม

กิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือกิจกรรมทวีปัญญา ควรเปิดโอกาสให้ได้พบกับเพื่อนใหม่ และสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวกขึ้น สุดท้ายควร

เรียนรู้ให้เหมาะสมกับการเรียนในยุคใหม่ มีการพัฒนาทักษะของตนเอง เช่นทักษะการคิดเชิงบูรณาการ ทักษะการน าเสนอ ทักษะการ

ใช้ภาษาต่างประเทศ ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ เป็นต้น 

David Conley [14] ได้แนะน าวิธีท่ีจะช่วยให้นักศึกษาใหม่ประสบความส าเร็จในการเรียน ไว้ในบทความ The Challenge 
of College Readiness ว่า ควรจัดให้มีการเรียนปรับพื้น หรือ College preparation course ซึ่งสอนทักษะที่จ าเป็นต่างๆ ในการ
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เรียนระดับมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาใหม่ เช่น ทักษะการคิด ซึ่งจากการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่เข้าเรียนใน College preparation 
course จะมีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาสูงข้ึน และมีความสุขในการเรียนดีขึ้น 

 
2. วิธีด าเนินการวิจัย 

การด าเนินการวิจัยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
2.1 วิจัยเอกสาร โดยการหาข้อมูลจากเวบไซด์ สถิติ งานวิจัยและเอกสารของทางมหาวิทยาลัย ถึงการจัดการเรียนปรับพื้นฐาน 

จ านวนของนักศึกษาตกออก และปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตกออกของนักศึกษา 

2.2 สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกแบบหลักสูตรปรับพ้ืนฐาน เช่น ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 8 คณะ หัวหน้าสาขาวิชาที่มีการเรียนปรับพื้นฐาน และอาจารย์ผู้สอนวิชาปรับ

พื้นฐาน โดยใช้บทสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 

2.3 สร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วยแบบสอบถาม เพื่อให้เก็บข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ 

2.4 น าแบบสอบถามไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ปรับแก้ค าถามในแบบสอบถามตามค าแนะน าของ

ผู้เชี่ยวชาญ 

2.5 แบบสอบถามที่สร้างประกอบไปดว้ย 3 ส่วน โดยในส่วนแรก เก็บข้อมูลโดยทั่วไป ส่วนท่ี 2 เป็นความพึงพอใจของนักศึกษา

ต่อการเรียนการสอนปรับพื้นฐาน มีลักษณะเป็น Likert Scale ระดับตั้งแต่ 1-5 โดย 5 คือเห็นด้วยมากที่สุด 4 คือเห็นด้วย

มาก 3 คือเห็นด้วยปานกลาง 2 คือเห็นด้วยน้อย ไปจนถึง 1 คือเห็นด้วยน้อยที่สุด และส่วนที่ 3 เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ 

เกี่ยวกับการเรียนการสอนปรับพื้นฐานในปี พ.ศ. 2559 

2.6 ติดต่อคณะต่างๆ เพื่อขอเก็บข้อมูลกับนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย ท่ีเป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ในปี 2559 ที่คณะจัดให้มีการเรียน
ปรับพื้นฐาน 

2.7 ด าเนินการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 468 คน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ โดยเป็นช่วงก่อนเปิดภาคเรียน
ที่ 1/2559 

2.8 เมื่อได้แบบสอบถามคืนจากการเก็บข้อมูลภาคสนาม ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล  จากนั้นน ามาจัดระเบียบ (Data 
Cleaning) และลงรหัส (coding) และน าเข้าสู่โปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 

2.9 ข้อมูลเชิงคุณภาพอันได้มาจากการเก็บข้อมูลภาคสนามจากนักศึกษาช้ันปีที่ 1 การสัมภาษณ์ และข้อมูลที่เป็นเอกสาร จะ

ถูกน ามารวบรวม จัดหมวดหมู่ เรียบเรียงหารูปแบบที่ซ้ า จากนั้นจัดกลุ่ม และวิเคราะห์จากเนื้อหา (content analysis) 

และน าไปวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลเชิงปริมาณว่าไปในทิศทางเดียวกัน หรือทิศทางที่แย้งกัน 

 

3. สรุปผลและอภิปรายผล 
ผลการวิจัยพบว่าในปี พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยมีนโยบายตามคณะกรรมการส านักงานอุดมศึกษา จึงจัดให้มีการเรียนปรับ

พื้นฐานในทุกคณะของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยก าหนดตารางการเรียนปรับพื้นฐานให้กับทุกคณะ 3 วิชาคือ วิชาภาษาอังกฤษ 
วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาชีพ ส่วนในปี 2558-2559 คณะจัดการเรียนปรับพื้นฐานด้วยความสมัครใจ ในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นปีที่มีการ
เก็บข้อมูล มีเพียง 16 สาขาวิชาใน 5 คณะเท่านั้นท่ีจัดให้มีการเรียนปรับพื้นฐาน โดยการเรียนปรับพื้นฐานน้ีต้องท าเป็นโครงการบริการ
วิชาการ เพื่อที่จะได้จัดสรรเงินรายได้มาใช้จ่ายในการเรียนการสอน และเป็นการเรียนโดยสมัครใจ มีเพียงคณะบริหารธุรกิจ และ
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เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ท่ีก าหนดให้นักศึกษาทุกคนเข้าเรียน โดยคณะประชาสัมพันธ์และจัดการเรียนการสอนการปรับพื้นฐานด้วย
ตนเอง  

จากข้อมูลเอกสารพบว่ามีเพียงคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบเท่านั้น ที่จัดให้มีการเรียนปรับพื้นในลักษณะที่มิใช่
โครงการบริการวิชาการ แต่เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง จากศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน ซึ่งเป็นโครงการอยู่ภายใต้ฝ่าย
กิจการนักศึกษา โดยการเรียนปรับพื้นฐานที่คณะนี้จัดขึ้นโดยนักศึกษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และเรียนใน 3 วิชาพื้นฐานที่จ าเป็นต่อ
การศึกษาในวิชาชีพสถาปัตยกรรม คือ วิชา Package Design และ วิชา Product Design โดยคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
ได้จัดให้มีโครงการในลักษณะนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 

จากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนปรับพื้นฐาน อาทิเช่น รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผู้ช่วยคณบดี 
และหัวหน้าสาขาวิชา พบว่าบางคณะประสบความส าเร็จในการจัดการเรียนปรับพื้นฐาน และจัดให้มีต่อเนื่องมาตลอดทั้ง 3 ปี ในขณะ
การเรียนปรับพื้นฐานในบางคณะไมป่ระสบความส าเร็จ และมีนักศึกษาเข้าเรียนน้อย สืบเนื่องจากปัจจัยหลายประการคือ 1. คณะไม่ได้
ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนเรียนปรับพื้น 2. ไม่มีการวัดระดับความรู้ของนักศึกษาก่อนการจัดเข้าช้ันเรียน และ 3. การเรียนปรับพื้นฐาน
มีค่าใช้จ่าย 

เมื่อส ารวจความพึงพอใจพบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 71.41 มีความพึงพอใจ และเห็นประโยชน์ของการเรียนปรับพื้นฐานใน
ระดับมาก ร้อยละ 27.47 มีความพึงพอใจ และเห็นประโยชน์ของการเรียนปรับพื้นฐานในระดับปานกลาง และมีเพียงร้อยละ 1.29 
เท่านั้นท่ี มีความพึงพอใจ และเห็นประโยชน์ของการเรียนปรับพื้นฐานในระดับน้อย 

ข้อมูลเชิงคุณภาพสนับสนุนข้อมูลเชิงปริมาณ ในประเด็นที่ว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าการเรียนปรับพื้นฐานนั้นมีความ
จ าเป็นโดยให้เหตุผลว่า เป็นการทบทวนความรู้เก่า เป็นการปรับความรู้ของนักศึกษาท่ีมาจากพื้นฐานการศึกษาที่ต่างกันให้เท่ากัน เป็น
การปรับตัวและเตรียมพร้อมก่อนเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา และได้พบกับเพื่อนใหม่ นักศึกษาส่วนน้อยเท่านั้นที่แสดงความคิดว่าไม่
จ าเป็นที่จะต้องการเรียนปรับพื้นฐาน ในส่วนนี้ถึงเห็นว่าไม่จ าเป็น แต่หากมหาวิทยาลัยจัดให้มีการเรียนปรับพื้น ก็ยินดีจะเรียน  

นอกจากนี้นักศึกษายังได้แสดงความคิดเห็นว่าวิชาที่จัดการเรียนพื้นฐานนั้นมีความเหมาะสม เพียงแต่อาจต้องจัดให้มีการใส่
ทฤษฎีหรือเนื้อหาให้ต่อเนื่องกับการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ซึ่งจะท าให้นักศึกษาเห็นประโยชน์ของการเรียนปรับพื้นฐาน 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ซึ่งจะส่งผลให้มีผลการเรียนดีขึ้น 

จากการวิเคราะห์สถิติการลาออก พ้นสภาพ และถอนสภาพของนักศึกษาระหว่างปี 2556 -2559 พบว่ายังคงมีนักศึกษาเป็น
จ านวนมากลาออก พ้นสภาพ และถอนสภาพ ทุกปี ดังแสดงในตารางที่ 1 ไม่ว่าคณะนั้นจะจัดให้มีการเรียนปรับพื้นฐานหรือไม่ก็ตาม 
จึงเป็นท่ีน่าสังเกตว่าการลาออก พ้นสภาพ และถอนสภาพของนักศึกษาน้ัน อาจเกิดมาจากปัจจัยอื่นเช่น ปัญหาเศรษฐกิจทางบ้าน การ
รับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับหลักสูตร และนักศึกษาลาออกเพราะได้สถานศึกษาอื่นที่ดีกว่า ซึ่งปัญหาเหล่านี้ ที่ไม่สามารถ
แก้ปัญหาได้ด้วยการเรียนปรับพื้นฐานท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 

 
ตารางที่ 1 จ านวนนักศึกษาลาออก พ้นสภาพ และถอนสภาพ ในปี 2556-2559 

คณะ จ านวนนักศึกษา 

2556 2557 2558 2559* 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 84 50 53 8 

บริหารธุรกิจ 301 182 215 30 

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 99 85 115 9 

เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 65 37 66 12 
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 43 47 68 10 

วิศวกรรมศาสตร์ 327 335 280 14 

ศิลปศาสตร์ 48 38 60 61 

สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 75 45 49 10 

อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 28 56 90 7 

รวม 1,070 875 996 161 

*สถิติ 1 ภาคการศึกษาเท่านั้น 

 
ส าหรับการเรียนปรับพื้นฐานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครควรปรับนั้น ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ จึงจะท าให้การท าโครงการประสบความส าเร็จ นอกจากนี้ควรมีความชัดเจนในการจัดการเรียนการสอน เน้นทักษะที่จ าเป็นต่อ

การเรียนในระดับอุดมศึกษา ใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเรียนปรับพื้นฐาน เพราะระบบ e-learning และ m-learning จะเปิดโอกาส

ให้นักศึกษาเข้าถึงบทเรียนได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ นักศึกษาไม่ว่าภาคปกติ หรือภาคสมทบย่อมมีโอกาสในการเข้าถึงบทเรียน

ได้เท่าเทียมกัน เน้นทักษะที่จ าเป็นต่อการเรียนในระดับอุดมศึกษาและสร้างความรู้สึกท่ีดี ที่เป็นมิตรต่อการเรียนในสิ่งแวดล้อมใหม่ จึง

จะท าให้นักศึกษาไม่ลาออกกลางคัน 
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	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)



