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ปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษของพนักงานต้อนรับในโรงแรมจังหวัดน่าน  
ในทัศนคติของนกัท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ  

English Communication Problems of Receptionists at Hotels in Nan in Foreign Tourists’ Perspective 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษของพนักงานต้อนรับในโรงแรมจังหวัด
น่าน ในทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่
เข้าพักในโรงแรมภายในจังหวัดน่าน จ านวน 30 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตามความสะดวก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 

แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษของพนักงานต้อนรับในโรงแรมจังหวัดน่าน ใน
ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ อยู่ในระดับมาก ปัญหาที่พบมากที่สุดในทักษะการพูด คือปัญหาในการ
สนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ รองลงมาคือปัญหาในการให้ข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับโรงแรมและการท่องเที่ยว และ
ปัญหาในการพูดเป็นประโยคที่สมบูรณ์ 

ส่วนปัญหาที่พบมากที่สุดในทักษะการฟัง คือปัญหาในการฟังเพื่อวิเคราะห์ปัญหาของนักท่องเที่ยวชาว
ต่างประเทศ รองลงมาคือปัญหาในการฟังประโยคภาษาอังกฤษที่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศพูดแบบซับซ้อน และ
ปัญหาในการฟังประโยคภาษาอังกฤษท่ีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศพูดแบบง่ายๆ 
ค าส าคัญ :  ปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษ, พนักงานต้อนรับ, โรงแรมจังหวัดน่าน, นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 
 

Abstract 
This study aimed to investigate English communication problems of receptionists at hotels 

in Nan in foreign tourists’ perspective. The subjects of this study were convenience sampling of 30 
foreign tourists who stayed at hotels in Nan. The research instrument was a questionnaire. The data 
collected were analyzed by using percentage, mean and standard deviation. 

The findings indicated that the overall English communication problems of receptionists at 
hotel in Nan in foreign tourists’ perspective were at high level. Most of speaking skill problems were 
problem in speaking English with a foreign tourist by telephone, problem in giving enough 
information about hotel and tourism and problem in speaking complete sentences, respectively. 
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Most of listening skill problems were problem in listening for an analysis of a foreign 
tourist’s problems, problem in listening to complex sentences and problem in listening to simple 
sentences, respectively. 

Keywords : English Communication Problems, Receptionists, Hotels in Nan, Foreign Tourists 
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1.บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา   

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลและเป็นเครื่องมือส าคัญที่ใช้ในการสื่อสารกับประชาคมโลกได้อย่างไร้ขีดจ ากัด 
ภาษาองักฤษเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ในแขนงต่างๆ ดังนั้นการพัฒนาประเทศ
ในทุกด้านให้มีความเจริญก้าวหน้าและทัดเทียมกับนานาประเทศในโลกจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาศักยภาพของ
ประชากรของประเทศให้มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ประเทศไทยได้ตระหนักถึงความส าคัญของ
การใช้ภาษาอังกฤษมาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จากการจัดการศึกษาของชาติก าหนดให้มีการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ ในระดับต่างๆ มาเป็นเวลานานเพื่อให้ประชากรของชาติสามารถสื่อสารกับประเทศต่างๆ ด้วย
ภาษาอังกฤษท้ังด้านการฟัง พูด อ่าน และ เขียน (เจนจิรา ชัยปาน, ทรายขวัญ พรมแก้ว และสิทธิ ศรีนาค, 2556) 
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นอุตสาหกรรมการบริการที่มีการด าเนินงานธุรกิจขนาดใหญ่ มีขอบเขต
กว้างขวาง และเติบโตในประเทศไทยอย่างรวดเร็ว ประกอบด้วยธุรกิจหลายประเภท เช่น ธุรกิจการโรงแรม ที่พัก 
ธุรกิจการทอ่งเที่ยว ธุรกิจการคมนาคมขนส่ง ธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร เป็นต้น เพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นสิ่งส าคัญในการท าหน้าที่เป็นสื่อกลางใน
การสื่อสารท าความเข้าใจ ส าหรับพนักงานที่ท างานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ธุรกิจการโรงแรม การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งส าคัญส าหรับพนักงานโรงแรม โดยเฉพาะพนักงานต้อนรับที่ต้องติดต่อสื่อสารกับแขกที่พักใน
โรงแรม หากพนักงานต้อนรับไม่สามารถสื่อสารกับแขกที่เข้าพักในโรงแรมได้ อาจท าให้เกิดปัญหาในการท าความเข้าใจ
ระหว่างกัน 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษของพนักงานต้อนรับในโรงแรม จังหวัดน่านใน
ทัศนคติของชาวต่างประเทศ เพ่ือทราบปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษ   

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

เพื่อศึกษาปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษของพนักงานต้อนรับในโรงแรมจังหวัดน่านในทัศนคติของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างประเทศ   
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ขอบเขตการวิจัย 
 1. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษของพนักงานต้อนรับในโรงแรมจังหวัดน่าน 
ในทัศนคติของชาวต่างประเทศ 

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา คือ นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่ใช้บริการโรงแรมในจั งหวัดน่าน โดยการสุ่ม
แบบสะดวกจ านวน 30 คน    

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1. เพื่อทราบถึงปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษของพนักงานต้อนรับในโรงแรม จังหวัดน่าน  
2. เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยให้แก่ผู้สนใจ  
 

2. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
 แม้ว่าประเทศไทยจะมีภาษาประจ าชาติคือภาษาไทย แต่เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลและใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารกับชาวต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้านการประกอบธุรกิจ การศึกษา และด้านการต่างประเทศ เป็นต้น ท า
ให้ภาษาอังกฤษมีบทบาทส าคัญมากในสังคมไทย พรพิมล  ชุติศิลป์ (อ้างถึงในสุปัญญา  ชมจินดา, 2538) ได้กล่าวไว้ว่า
คนไทยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ และใช้อย่างกว้างขวางในวงการต่างๆ ได้แก่ ใช้ในการติดต่อธุรกิจและ
อุตสาหกรรมกับชาวต่างชาติ เช่นธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม สายการบิน โดยใช้ภาษาพูดมากกว่าภาษาเขียน ใช้ใน
หน่วยงานของรัฐเพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศในด้านต่างๆ ใช้ในงานด้านสื่อสารทั้งทางวิทยุและโทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ ์
 นันทวัน  ชุมสันติ (2533, หน้า 1) ได้กล่าวว่า ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้เป็นสื่อในการท าความเข้าใจ
มนุษยชาติได้มากท่ีสุด และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยจีะเผยแพร่ออกไปอย่างกว้างขวางก็ต้องอาศัย
ภาษาอังกฤษแทบทั้งสิ้น 

นันทกา  ทาวุฒิ (2542, หน้า 1) กล่าวว่า ในปัจจุบันภาษาอังกฤษมีความส าคัญยิ่งในการสื่อสารและ
การศึกษา โดยเฉพาะในยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ดังนั้นการจัดการเรียนการศึกษาวิชาภาษาอังกฤษทั้งด้วย
ตนเองและในห้องเรียน โดยผ่านกระบวนการพัฒนาความสามารถในทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ให้กับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการศึกษาค้นคว้าประกอบการ
เรียนวิชาอื่นๆ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ปัญหาการสื่อสารด้านการฟังและการพูด  
 ปัญหาในการฟังเกิดได้จากหลายสาเหตุ ส่งผลให้การสื่อสารไม่สัมฤทธิ์ผล เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน

ระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง และอาจท าให้ผู้ฟังไม่สามารถวิเคราะห์สิ่งที่ฟังได้ สาเหตุของอุปสรรคและปัญหาที่ท าให้การฟังไม่

สัมฤทธ์ิผลสรุปได้ 5 สาเหตุใหญ่ๆ ดังนี้ 
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 1. สาเหตุจากผู้ฟัง สาเหตุจากผู้ฟังส่วนใหญ่เกิดมาจากการขาดความพร้อมของผู้ฟังและนิสัยการฟังที่ไม่ดี 

เช่น ทนฟังนานๆ ไม่ได้ ขาดสมาธิ เช่ือคนง่าย ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง ขาดทักษะการจับใจความส าคัญ ไม่ชอบ

บันทึกข้อมูล มีปัญหาสุขภาพ เป็นต้น ผู้ฟังที่ดีควรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและนิสัยดังกล่าว และพยายามพัฒนาทักษะ

การฟังอยู่เสมอ อุปสรรคและปัญหาเหล่านี้ ผู้ฟังสามารถปรับให้ดีขึ้นได้เพราะเกิดมาจากตัวผู้ฟังเอง 

 2. สาเหตุจากผู้พูด ผู้พูดเป็นอีกฝ่ายหนึ่งที่มีส่วนส าคัญต่อกระบวนการฟังที่มีประสิทธิภาพ การฟังที่มี

ประสิทธิภาพนอกจากผู้ฟังจะต้องมีทักษะการฟังที่ดีแล้ว ผู้พูดควรมีทักษะการพูดที่ดีด้วยเช่นกัน หากผู้พูดมี

ข้อบกพร่องเกี่ยวกับวิธีการพูด การน าเสนอสาร หรือบุคลิกภาพ อาจจะท าให้ผู้ฟังเข้าใจประเด็นผิด ไม่เช่ือถือ และไม่

สนใจฟังก็เป็นได้ สาเหตุจากผู้พูดพอสรุปได้ดังนี้ 

  2.1  ผู้พูดขาดทักษะการส่งสาร เช่น ไม่สามารถถ่ายทอดความคิดหรือความรู้เป็นค าพูดได้ ไม่

คุ้นเคยต่อการน าเสนอต่อหน้าท่ีประชุมชน ฯลฯ 

  2.2  ผู้พูดรู้สึกประหม่า ตื่นเต้น หรือกลัวจนพูดไม่ออกหรือพูดติดขัด ซึ่งอาจท าให้ฟังแล้วเข้าใจยาก

และอาจท าให้ไม่อยากฟัง 

  2.3  ผู้พูดกังวลเรื่องเนื้อหาที่จะพูดยังไม่สมบูรณ์ ปัญหานี้อาจท าให้ผู้พูดขาดความมั่นใจจนท าให้

การถ่ายทอดสารขาดประสิทธิภาพ ส่วนผู้ฟังจะได้รับสารไม่ครบถ้วนหรืออาจเข้าใจสารผิดไปได้ 

  2.4  ขาดบุคลิกภาพที่ดีขณะพูด บุคลิกภาพที่ดีจะช่วยสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่ผู้พูดได้ การขาด

บุคลิกภาพจะท าให้ผู้ฟังรู้สึกสงสัยและไม่เช่ือถือสิ่งท่ีผู้พูดพูด 

 3.  สาเหตุจากสาร สาเหตุจากสารส่วนใหญ่มักเกิดจากการที่ผู้ฟังไม่เข้าใจสาร โดยเกิดได้จากหลายสาเหตุ 

พอสรุปสาเหตุจากสารคร่าว ๆ เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 

  3.1  สาเหตุจากเนื้อหา ส่วนใหญ่แล้วปัญหาที่มาจากเนื้อหาของสารมักจะเกิดจากสารที่เข้าใจยาก 

สารที่มีความซับซ้อนและลึกซึ้งมาก หรือมีตาราง แผนภูมิ กราฟท่ีเข้าใจยาก ซึ่งปัญหาเหล่านี้อาจท าให้ฟังไม่เข้าใจหรือ

เข้าใจสารผิดได้ 

  3.2  สาเหตุจากภาษา ภาษาท่ีปรากฏในสารนั้นอาจท าให้เกิดปัญหาได้ โดยสารนั้นมีค าศัพท์เฉพาะ

มากเกินไป เป็นศัพท์ที่ไม่ได้ใช้อยู่ทั่วไป หรือใช้ศัพท์ภาษาต่างประเทศมากเกินไปหรือบทกวีที่เข้าใจยากซึ่งอาจท าให้

ผู้ฟังไม่เข้าใจสาร เกิดความรู้สึกงุนงงก็เป็นได้ 

 4.  สาเหตุจากสื่อ สื่อ คือ วิธีทางหรือช่องทางการน าเสนอสารของผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร สื่อมีหลายประเภท 

เช่น สื่อท่ีเป็นบุคคล สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อทางธรรมชาติ เป็นต้น หากสื่อเกิดขัดข้องหรือด้อยคุณภาพ เช่น ไมโครโฟน

เสียงขาดหายเป็นช่วงๆ หรือโทรทัศน์พร่ามัว สัญญาณไม่ดี หรือบุคคลที่ฝากสารไปส่งต่อเข้าใจสารผิด ฯลฯ จะท าให้

ผู้ฟังหรือผู้รับสารไม่เข้าใจสาร ส่งผลให้การสื่อสารขาดประสิทธิภาพ     
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 5.  สาเหตุจากสภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมเป็นส่วนที่ ช่วยสร้างบรรยากาศในการฟัง แต่หาก

สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออ านวยอาจเป็นอุปสรรคต่อการฟังได้ เช่น แสงสว่างน้อยเกินไป อยู่ในบริเวณที่มีเสียงดังเกินไป 

ร้อนหรือหนาวเกินไป เป็นต้น (อภิรักษ์ อนะมาน, 2549) 

ส่วนปัญหาด้านการพูด ไม่ว่าจะเป็นการสนทนา หรือการพูดต่อหน้าสาธารณะชน ย่อมจะเกิดปัญหาทั้งนั้น 

ปัญหานั้นเกิดจากตัวผู้พูดเอง คือการใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ก็มีข้อบกพร่องในการพูดคือ ไม่อาจพูดให้ผู้อื่น

เข้าใจตามที่ตนคิดได้อย่างแจ่มแจ้งเท่าท่ีควร คิดไว้อีกอย่างหนึ่ง แต่กลับพูดอีกอย่างหนึ่ง พูดไม่ชัดเจน ผู้ฟังไม่ทราบว่า

ผู้พูดต้องการที่จะสื่ออะไร ท าให้ผู้ฟังล าบาก หรือมิฉะนั้นก็พูดอธิบายหรือโต้แย้งอย่างไม่ตรงประเด็น 

 ปัญหาที่พบบ่อยในการพูด มีดังน้ี 

  1. การออกเสียงบางคนออกเสียงค่อยไป บางคนออกเสียงภาษาไทยกลาง (มาตรฐาน) ไม่ชัดเจน 

ส าเนียงจะออกมาเป็นภาษาถ่ินท่ีตนเคยชิน หรืออวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียงบกพร่อง เช่น ฟันหัก ลิ้นไก่สั้น ปาก

แหว่ง  

  2. ออกเสียงผิดเพี้ยนไปเพราะความนิยมว่าเป็นสิ่งโก้เก๋ เช่น ออกเสียงภาษาไทยเป็นส าเนียงฝรั่ ง 

เช่น ยากส์ มันส์ ฟังแล้วเหมือนพูดไม่ชัด พูดภาษาไทยค าปนภาษาต่างประเทศค า 

  3. ใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้องตามหลักภาษาเช่น ค าราชาศัพท์ บุพบท ลักษณะนาม และการใช้ถ้อยค า

ส านวนให้ถูกต้อง 

  4. การใช้ค าและส านวนต่างประเทศ (ศศิวรรณ ดับทุกข์, 2559) 
  

3. วิธีด าเนินการวิจัย   
1. กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศท่ีเข้าพักในโรงแรม จังหวัดน่าน โดยการ

สุ่มแบบสะดวก จ านวน 30 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นโดยการศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ วารสาร 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

3. การเก็บรวมรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 

      ผู้วิจัยเดินทางไปติดต่อผู้จัดการโรงแรมเพื่อขอเข้าเก็บข้อมูล และฝากแบบสอบถาม ในกรณีที่โรงแรมอยู่

ต่างอ าเภอ น าแบบสอบถามไปแจกให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศท่ีเข้าพักในโรงแรมภายในตัวอ าเภอเมือง จังหวัด

น่าน ผู้วิจัยเดินทางไปเก็บแบบสอบถามที่โรงแรมต่างอ าเภอ เพื่อน ามารวบรวมข้อมูล 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และสรุปผล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่า

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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4. ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษของพนักงานต้อนรับในโรงแรมจังหวัดน่าน ในทัศนคติของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ซึ่งสามารถพิจารณารายละเอียดได้ดังนี้ 
  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นชายจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 43.33 และ 
หญิงจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 56.67 ซึ่งอยู่ในช่วงอายุมากกว่า 40 ปีมากที่สุดจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.67 
 

ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัญหาในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในทัศนคติของนักท่องเที่ยว  
            ชาวต่างประเทศ 

ปัญหาด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ  S.D. ระดับ 

1. ด้านการพูด 

1.1 ไม่สามารถพูดเป็นประโยคที่สมบูรณ์ได้ 

1.2 ใช้ค าศัพท์ได้แค่ในวงจ ากัด 

1.3 ออกเสียงผิดท าให้เกิดความไม่เข้าใจ 

1.4 ปัญหาในการให้ข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว 

1.5 ปัญหาในการพูดสนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ 

 
4.07 
3.93 
3.70 

 
4.23 

 
4.33 

 
0.58 
0.52 
0.60 

 
0.63 

 
0.48 

 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
มาก 

 
มาก 

รวม 4.05 0.56 มาก 

2. ด้านการฟัง 
  2.1 ปัญหาในการฟังส าเนียงการออกเสียงภาษาอังกฤษของ

นักท่องเที่ยว 

 
3.70 

 
0.60 

 
ปานกลาง 

  2.2  ปัญหาในการฟังศัพท์แสลงภาษาอังกฤษท่ีนักท่องเที่ยวใช้ 3.73 0.69 ปานกลาง 
  2.3  ปัญหาในการฟังประโยคภาษาอังกฤษที่นักท่องเที่ยวพูดแบบ

ง่ายๆ 
3.83 0.65 ปานกลาง 

  2.4  ปัญหาในการฟังประโยคภาษาอังกฤษที่นักท่องเที่ยวพูดแบบ
ซับซ้อน 

4.20 0.66 มาก 

  2.5  ปัญหาในการฟังเพื่อวิเคราะห์ปัญหาของนักท่องเที่ยว 4.27 0.58 มาก 

รวม 3.95 0.64 ปานกลาง 

รวมท้ังหมด 4.00 1.20 มาก 



 

สาขามนุษยศาสตร์ สังคมวิทยาและการศึกษา I 327 
 

 

 
 จากตาราง 1 พบว่าพนักงานต้อนรับในโรงแรมจังหวัดน่าน มีปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก (  = 4.00)   ปัญหาในด้านการพูดภาษาอังกฤษของพนักงานต้อนรับในโรงแรมจังหวัดน่านในทัศนคติของ

นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในภาพรวมอยู่ระดับมาก ( = 4.05) ปัญหาที่พบมากที่สุดคือปัญหาในการพูดสนทนา

ภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ ( = 4.33) ปัญหาในด้านการฟังภาษาอังกฤษของพนักงานต้อนรับในโรงแรมจังหวัดน่านใน

ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.95) ปัญหาที่พบมากที่สุดคือ

ปัญหาในการฟังเพื่อวิเคราะห์ปัญหาของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ( = 4.27)    
 
5. อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยพบว่า ในทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศท่ีมีต่อพนักงานต้อนรับในโรงแรมจังหวัดน่าน 

มีปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.00)   ปัญหาในด้านการพูดภาษาอังกฤษของ

พนักงานต้อนรับในโรงแรมจังหวัดน่านในทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในภาพรวมอยู่ระดับมาก (  = 

4.05) ปัญหาที่พบมากที่สุดคือปัญหาในการพูดสนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท ์(  = 4.33) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของเยาวลักษณ์ ศรีวิชัย (2556) ซึ่งศึกษาเรื่องปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษของพนักงานโรงแรมเทวราชในเขตอ าเภอ
เมืองจังหวัดน่าน พบว่า ปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษด้านการพูด ผู้ตอบแบบสอบถาม มีปัญหาในด้านทักษะการพูด
อยู่ในระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะพนักงานส่วนมากเป็นพนักงานใหม่ ซึ่งอาจจะไม่กล้าแสดงออก และไม่กล้า
สนทนากับชาวต่างชาติ 

ปัญหาในด้านการฟังภาษาอังกฤษของพนักงานต้อนรับในโรงแรมจังหวัดน่านในทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาว

ต่างประเทศ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.95) ปัญหาที่พบมากที่สุดคือปัญหาในการฟังเพื่อวิเคราะห์

ปัญหาของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ (  = 4.27)  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเยาวลักษณ์ ศรีวิชัย (2556) ซึ่ง
ศึกษาเรื่องปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษของพนักงานโรงแรมเทวราชในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดน่าน พบว่า ปัญหา
การสื่อสารภาษาอังกฤษด้านการฟัง ผู้ตอบแบบสอบถามมีปัญหาในด้านทักษะการฟังอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะ
ฟังส าเนียงนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศไม่เข้าใจ เป็นไปได้ว่านักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศท่ีเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ
ไทย ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสาร ดังนั้นจึงมีความหลากหลายของส าเนียง 
 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 

 จากการศึกษาพบว่า พนักงานต้อนรับในโรงแรมจังหวัดน่าน มีปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมาก 
ดังนั้นผลการศึกษาจึงเป็นข้อมูลที่ส าคัญส าหรับผู้ประกอบกิจการโรงแรม เพื่อทร าบถึงปัญหาในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษของพนักงานต้อนรับในโรงแรม และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับพนักงาน เจ้าของธุรกิจควรจัดให้
มีการฝึกอบรม หรือการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมให้แก่พนักงาน ควรเน้นการฝึกฝนทักษะในการพูดและการฟัง
ภาษาอังกฤษ โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องธุรกิจโรงแรมเป็นหลัก เจาะประเด็นไปที่ทักษะการพูดและการฟัง ในเนื้อหาควร
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ประกอบด้วยบทสนทนาที่ส าคัญส าหรับการติดต่อสื่อสารภายในโรงแรม ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลการท่องเที่ยว
เบื้องต้นที่พนักงานต้อนรับควรทราบ 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาค้นคว้าคร้ังต่อไป 

จากวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ศึกษาปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษของพนักงานต้อนรับใน
โรงแรม ในทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ส าหรับผู้ที่สนใจสามารถจะศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ รวมไปถึงศึกษาปัญหาด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในสายอาชีพอ่ืนๆ 
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	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)



