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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อความเหมาะสมรูปแบบการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
นักศึกษา จ านวน 300 คน ที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรีของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การนับจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมีรูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย 4.07 ประกอบด้วยด้านหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.24 ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย 4.13 และด้าน
สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย 3.91  
ค าส าคัญ:  ความคิดเห็นของนักศกึษา, รูปแบบการจดัการศึกษา, เทคโนโลยสีื่อสารมวลชน 

 

Abstract 
The objective of the research was to examine the opinions of the undergraduates towards 

suitability of the educational management model for Mass Communication Technology. The data 
were collected by using questionnaires sampling from 300 students who were graduate students of 
the Faculty of Mass Communication Technology (MCT), Rajamangala University of Technology Phra 
Nakhon (RMUTP). Data analysis employed frequency and percentage. The results of study showed 
that: the model of educational management of the MCT, RMUTP had suitability was in high levels 

( ̅=4.07) including curriculum ( ̅=4.24), learning management ( ̅=4.13), and learning environment 

( ̅=3.91). 
Keywords:  The Opinions of Students, Model of Educational Management, Mass Communication 
 Technology 
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ประเทศในระบอบการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตยปล่อยให้การสื่อสารมวลชนท าหน้าท่ีอย่าง “เสรี” ภายใน
กรอบของระเบียบสังคม แต่ประเทศสังคมนิยมก็มักจะเข้ามาก าหนดบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนไว้ค่อนข้างแน่นอน
และเน้นในเรื่องประสิทธิภาพต่อสังคมมากกว่าเสรีภาพของบุคคล ส่วนในประเทศที่ก าลังพัฒนาส่วนใหญ่เกิดความ
ขัดแย้งในเรื่องนี้ค่อนข้างมากและจะหลีกปัญหาทางการเมือง มุ่ งน าการสื่อสารมวลชนไปในทิศทางของการพัฒนา
เศรษฐกิจ (สมควร กวียะ, 2539) โดยที่การสื่อสารผ่านสื่อถือว่ามีส่วนผลักดันให้เกิดการยอมรับ และน าไปสู่พฤติกรรม
เหมือน หรือคล้ายกันของเหล่ามวลชน ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่าในระยะเริ่มแรก ความแปลกใหม่และความทันสมัยของ
สื่อมวลชน ได้แก่ วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ ฯลฯ ส่งผลประหนึ่งว่า สื่อสารมวลชนมีแรงอิทธิพลอย่างมาก
เหลือล้น จนยากเกินทัดทาน แต่ในระยะหลังต่างมีความเห็นพ้องว่า ประชาชนมิใช่มวลชนไร้พลังขัดขืน หรือปราศจาก
ทางเลือกอื่น เพราะในสภาพความเป็นจริงแล้ว สิ่งท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและความเชื่อมของมนุษย์ นอกเหนือไปจาก
จุดเด่นของสารและสื่อ คือความเป็นตัวตนของผู้รับสารแต่ละคนเอง (อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว, 2549) ซึ่ง  ประเสริฐ 
ผลิตผลการพิมพ์ (2554) ได้กล่าวไว้ว่า เป้าหมายการเรียนรู้จะไม่ใช่ตัวความรู้อีกต่อไป เพราะความรู้มีมายมายมหาศาล
เกินกว่าจะมอบให้กับนักเรียนในแต่ละช้ันปีได้ อีกทั้งนักเรียนในศตวรรษใหม่มีหนทางค้นหาความรู้ด้วยตนเองจากทุก
หนทุกแห่งทั้งในสิ่งแวดล้อมและในอินเทอร์เน็ต หากการศึกษาไทยยังย่ าอยู่กับกระบวนทัศน์เดิมคือมอบความรู้เป็น
รายวิชาก็จะไม่ทันสถานการณ์โลก ที่ควรท าคือมีกระบวนทัศน์ใหม่ที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ตลอด
ชีวิต เด็กและเยาวชนจะเรียนรู้อะไรบางขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละคน แต่ทุกคนควรมีคือ ความสามารถในการเรียนรู้
ตลอดเวลา ตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่อดุลย์ วิริยเวชกุล กล่าวว่า การศึกษามีความส าคัญกับ
ชีวิตของประชาชนในประเทศ เพราะมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มหาวิทยาลัยได้ผลิตขึ้น 
มหาวิทยาลัยจึงเป็นแหล่งแสวงหาความรู้ของคนไทยในทุกวัย นอกจากนี้ยังเป็นแบบอย่างของสังคมอีกด้วย หากมหาวิ
ทาลัยทีม่ีคุณภาพก็จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศด้วย ในอนาคตจึงต้องเลือกเอาทั้งความรู้ ซึ่งเป็น
อนาคตของประเทศ ซึ่งปัญหาในสถาบันอุดมศึกษาไทยมีหลากหลายตามวัฒนธรรมที่มีมา ทั้งในด้านการบริหาร ระบบ
การจัดการ บุคลากร คุณภาพการศึกษา ซึ่งอาจสรุปปัญหาในสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ 1) คุณภาพอาจารย์ผู้สอน 2) 
คุณภาพของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 3) นักเรียนมีปัญหา เพราะการลดการเกิดของประชากร และ 4) 
ทรัพยากรในมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอ (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551) ดังนั้น การศึกษาเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของคนเพราะการจัดการศึกษาเป็นปัจจัยหลักในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิดและ
คุณธรรมของบุคคล เป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมและสร้างภูมิปัญญาแก่บุคคล การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพจะช่วยให้
ประชาชนมีคุณธรรมสามารถด ารงอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการแสวงหา
ความรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในอนาคต มีความสามารถในการประกอบ
อาชีพ พึ่งตนเองได้ ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและมีศักดิ์ศรี สามารถพัฒนาตนเองและร่วมพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม 
(วีระยุทธ ชาตะกาญจน์, 2555) ซึ่งองค์ประกอบท่ีส าคัญของการศึกษาคือ จะต้องมีสิ่งที่พึงประสงค์คือสิ่งที่อยากจะให้
เกิดกับบุคคลหรือเด็ก มีหลักสูตรคือแนวทางในการจัดการเรียนรู้  มีผู้สอนหรือครู  ซึ่งเป็นผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้
และผู้เรียนเป็นเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดคุณลักษณะตามที่ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ (ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 
2552)  
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สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์ความรู้และผลิตบัณฑิต 
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล 
การพัฒนาภาคการผลิต ทั้งอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่น และ
ชุมชน คุณภาพบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรจะสะท้อนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ การมีงานท า และคุณภาพผลงานวิจัยของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาในต่อละปีการศึกษา ซึ่งหลักสูตรต้องให้ความส าคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดย
ค านึงถึงความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้
สอนวิชานั้นๆ เพื่อให้นักศึกษาได้รบความรู้ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง รวมถึงการน า
กระบวนการเรียนการสอนส าหรับศตวรรษท่ี 21 ต้องเน้นการพัฒนาให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตร และได้รับการ
พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ ทักษะการท างานร่วมกัน ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ 
การเรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้เทคโนโลยีและท าให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลา และในสถานที่ใดก็ได้ ผู้สอนมี
หน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้ (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 
2558) ดังนั้น ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับอุดมศึกษา และจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จึง
มีความสนใจที่ศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อ
เป็นการประเมินการจัดการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน และน าไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนที่เหมาะสมกับหลักสูตรรายวิชาของคณะ 

 

2. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล โดย
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตาราง
ประกอบความเรียง 
 ประชากร ได้แก่ นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรีของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ านวน 799 คน โดยก าหนดเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 300 คน ได้มาด้วยวิธีการแจก
แบบสอบถาม และแบบสอบถามออนไลน์ จากนั้นท าการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป และท า
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ การนับจ านวน (Frequency) และร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และก าหนดเกณฑ์การพิจารณาระดับแรงจูงใจ ดังนี้  
(บุญชม ศรีสะอาด, 2535)  
 คะแนนเฉลีย่ 4.51-5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉลีย่ 3.51-4.50 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 
 คะแนนเฉลีย่ 2.51-3.50 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 
 คะแนนเฉลีย่ 1.51-2.50 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย 
 คะแนนเฉลีย่ 1.00-1.50 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยท่ีสุด 
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3. ผลการวิจัย 
 การศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โดยการ
ส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ านวน 
300 คน สามารถน าเสนอผลการวิจัยได้ดังนี ้
 
ตารางที่ 1 จ านวน และร้อยละข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตัวแปรเพศ จ านวน ร้อยละ 
1. ชาย 135 45.00 
2. หญิง 165 55.00 

ภาพรวม 300 100.00 
 
 จากตารางที่ 1 แสดงจ านวน และร้อยละข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
ร้อยละ 55.00 และเพศชาย ร้อยละ 45.00 ตามล าดับ และสามารถน ามาสร้างเป็นแผนภูมิเปรียบเทียบ ดังนี้ 
 

 
แผนภูมิที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของนักศึกษาต่อรูปแบบการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนในภาพรวม 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ค่าเฉลี่ย S.D. 
ระดับ 

ความเหมาะสม 
ด้านหลักสูตร 4.24 0.76 มาก 

45.00% 

55.00% 

ชาย หญิง 
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ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 4.13 0.79 มาก 

ด้านสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ 3.91 0.93 มาก 
ภาพรวม 4.07 0.67 มาก 

 

 จากตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.07 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.24 ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย 4.13 และด้าน
สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย 3.91 ตามล าดับ สามารถน ามาสร้างแผนภูมิเปรียบเทียบ ดังนี้ 

 
แผนภูมิที่ 2 เปรยีบเทียบความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรียนการสอนของนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรีทางเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน 
 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักศึกษาต่อรูปแบบการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จ าแนกตามด้านหลักสูตร 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน  
ด้านหลักสูตร 

ค่าเฉลี่ย S.D. 
ระดับ 

ความเหมาะสม 

1. เน้นการศึกษาแนวคิดทฤษฎ ี 4.03 0.83 มาก 
2. เน้นการพัฒนากระบวนการคดิ 4.17 0.78 มาก 

3. เน้นการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 4.47 0.65 มาก 
4. เน้นการบูรณาการแนวคิดทฤษฎสีูก่ารฝึกปฏิบัต ิ 4.28 0.71 มาก 

ภาพรวมด้านหลักสูตร 4.24 0.76 มาก 
 

4.24 

4.13 

3.91 

3.7 3.8 3.9 4 4.1 4.2 4.3

ด้านหลักสูตร 

ด้านกิจกรรมการเรียนรู ้

ด้านสิ่งแวดล้อมการเรียนรู ้

ค่าเฉลี่ย 
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 จากตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จ าแนกตามด้านหลักสูตร พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.24 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ เน้นการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย 4.47 รองลงมาคือ 
เน้นการบูรณาการแนวคิดทฤษฎีสู่การฝึกปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ย 4.28 เน้นการพัฒนากระบวนการคิด มีค่าเฉลี่ย 4.17 และ
เน้นการศึกษาแนวคิดทฤษฎี มีค่าเฉลี่ย 4.03 ตามล าดับ 
ตารางที่ 4  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักศึกษาต่อรูปแบบการจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จ าแนกตามด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน  

ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 
ค่าเฉลี่ย S.D. 

ระดับ 
ความเหมาะสม 

1. การบรรยายในช้ันเรียน 4.02 0.79 มาก 

2. การสนทนา/การอภิปรายในช้ันเรยีน 4.14 0.76 มาก 

3. การเรยีนรู้จากกรณีศึกษา 4.14 0.69 มาก 

4. การค้นคว้าและจัดท ารายงาน 4.05 0.81 มาก 

5. การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 4.35 0.70 มาก 

6. การท ากิจกรรมนอกช้ันเรียน 4.14 0.93 มาก 

7. การฝึกปฏิบัติและท ากิจกรรมในช้ันเรียน 4.21 0.72 มาก 

8. การเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม/นทิรรศการที่จดัโดยคณะ/
มหาวิทยาลยั 

4.20 0.75 มาก 

9. การเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม/นทิรรศการที่จดัโดยหน่วยงาน
ภายนอก 

3.98 0.79 มาก 

10. การศึกษาดูงานนอกสถานท่ีในองค์กรที่เกี่ยวข้อง 4.00 0.83 มาก 

11. การเรยีนรู้จากสถานการณ์จริง 4.24 0.81 มาก 

ภาพรวมด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 4.13 0.79 มาก 
 
 จากตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จ าแนกตามด้านกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
4.13 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 4.35 
รองลงมาคือ การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง มีค่าเฉลี่ย 4.24 การฝึกปฏิบัติและท ากิจกรรมในช้ันเรียน มีค่าเฉลี่ย 4.21 
การเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม/นิทรรศการที่จัดโดยคณะ/มหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย 4.20 การสนทนา /การอภิปรายใน
ช้ันเรียน การเรียนรู้จากกรณีศึกษา และการท ากิจกรรมนอกช้ันเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 4.14 การค้นคว้าและจัดท า
รายงาน มีค่าเฉลี่ย 4.05 การบรรยายในช้ันเรียน มีค่าเฉลี่ย 4.02 การศึกษาดูงานนอกสถานที่ในองค์กรที่เกี่ยวข้อง มี
ค่าเฉลี่ย 4.00 และการเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม/นิทรรศการที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก มีค่าเฉลี่ย 3.98 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักศึกษาต่อรูปแบบการจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จ าแนกตามด้านสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน  
ด้านสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ 

ค่าเฉลี่ย S.D. 
ระดับ 

ความเหมาะสม 

1. เครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอ 3.86 1.01 มาก 
2. มุมข่าวสารและเทคโนโลยี Update 3.91 0.88 มาก 
3. พื้นที่ส าหรับการท างาน 3.89 1.00 มาก 

4. การศึกษาเรยีนรู้นอกสถานศึกษา 4.06 0.88 มาก 
5. มุมกิจกรรม 3.92 0.99 มาก 

6. ระบบเครือข่ายครอบคลุมเพียงพอและพร้อมใช้งาน 3.96 0.95 มาก 
7. มุมประชาสัมพันธ์ข้อมลูข่าวสารภายในและภายนอก 3.87 0.84 มาก 

8. มุมแสดงผลงานนักศึกษา 3.79 0.89 มาก 
ภาพรวมด้านสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ 3.91 0.93 มาก 

 
 จากตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จ าแนกตามด้านสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย 3.91 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ การศึกษาเรียนรู้นอกสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย 
4.06 ระบบเครือข่ายครอบคลุมเพียงพอและพร้อมใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 3.96 มุมกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย 3.92 มุมข่าวสารและ
เทคโนโลยี Update มีค่าเฉลี่ย 3.91 พื้นที่ส าหรับการท างาน มีค่าเฉลี่ย 3.89 มุมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภายใน
และภายนอก มีค่าเฉลี่ย 3.87 เครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอ มีค่าเฉลี่ย 3.86 และมุมแสดงผลงานนักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.79 
 

4. สรุปผลและอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ตาม
ความคิดเห็นของนักศึกษาที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรีของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร พบว่า รูปแบบการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมีความเหมาะสม อยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.07 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 
4.24 ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย 4.13 และด้านสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย 3.91 ตามล าดับ จากผล
การศึกษาสังเกตได้ว่า ด้านกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมสูงสุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครทุกหลักสูตร เน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ดังนั้น รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จะ
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เปลี่ยนไปตามลักษณะรายวิชา และการออกแบบของอาจารย์ผู้สอน โดยเป้าหมายของทุกหลักสูตรคือ การเน้นผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติวิชาชีพสื่อสารมวลชน (คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน, 2558) ส่วนในด้านสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ มี
ความเหมาะสมน้อยที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากข้อจ ากัดด้านอาคารสถานที่ที่มีอยู่อย่างจ ากัด ส่งผลท าให้ทุกพื้นที่ของ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ต้องจัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่ก็ยังไม่
เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา นอกจากนี้ คณะฯ ยังเน้นการปฏิบัติการทางวิชาชีพ จะต้องมีเครื่องมือส าหรับ
ปฏิบัติการจ านวนมาก โดยทางคณะฯ ได้จัดสรรไว้ในปริมาณที่มากพอสมควร แต่หลายๆ อย่างยังไม่สามารถจัดสรรให้
ทันต่อความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งในโลกของวิชาชีพมีการใช้เครื่องมือที่
หลากหลาย ท าให้คณะฯ ไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์หรือเครื่องมือได้ครอบคลุมทั้งหมด (คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน, 
2559) 
 จากผลการวิจัยที่ค้นพบ สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ดังนี้ 
 1. องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก 28 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 
1. หลักสูตร ได้แก่ 1) ความรู้ทางสื่อสารมวลชน 2) ความรู้ความเข้าใจบริบทของสื่อ 3) ความรู้เชิงสหวิทยาการ 4) 
ทักษะการเขียนและการสื่อสาร และ 5) เน้นการบูรณาการเนื้อหา 2. การจัดการเรียนรู้ ได้แก่ 1) พัฒนาการคิด
วิเคราะห์ 2) พัฒนาการคิดวิพากษ์ 3) พัฒนาการคิดสร้างสรรค์ 4) ทักษะการสื่อสาร 5) การเรียนรู้ต้องยืดหยุ่น 6) การ
เรียนรู้แบบร่วมมือ 7) เรียนรู้จากประสบการณ์ท างานจริง 8) การเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ 9) พัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 10) การทักษะวิชาชีพ 11) การบูรณาการและการบริหารจัดการเนื้อหา 
(Content) 12) การหลอมรวมสื่อและการท างานข้ามแพลตฟอร์ม 12) ปลูกฝังจิตอาสารและความรับผิดชอบต่อสังคม 14) 
ทักษะการใช้เทคโนโลยี และ 15) การศึกษาดูงานนอกสถานที่หรือองค์กรทางสื่อสารมวลชน และ 3. สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ 
ได้แก่ 1) เครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอ 2) มุมเทคโนโลยี Update 3) พื้นที่ส าหรับการท างาน 4) การศึกษาเรียนรู้นอก
สถานศึกษา 5) มุมกิจกรรม 6) ระบบเครือข่ายครอบคลุม เพียงพอ และพร้อมใช้งาน 7) มุมประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร และ 8) มุมแสดงผลงานนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาท่ีเกี่ยวข้องสามารถน าองค์ประกอบต่างๆ ไปพิจารณาจัด
การศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของสถาบันการศึกษานั้นๆ  
 2. ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อความเหมาะสมรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี
ทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน พบว่า ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้าน
กิจกรรมการเรียนรู้ และด้านสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักศึกษาของคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดังน้ัน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สามารถน าผลการวิจัย
ที่ค้นพบไปเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนด้านการพัฒนาหลักสูตร การจัดการศึกษา และการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้าน
อาหาร สถานท่ี เครื่องมืออุปกรณ์ และการจัดมุมการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 

5. กิตติกรรมประกาศ 



 

สาขามนุษยศาสตร์ สังคมวิทยาและการศึกษา I 440 
 

 งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2559 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอขอบบุคลากรของคณะทีให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และขอบคุณ
นักศึกษาทุกคนทีใ่ห้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ท าให้งานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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	ปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษของพนักงานต้อนรับในโรงแรมจังหวัดน่าน ในทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ (321-328)
	ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการประกอบวิชาชีพครูกับความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ (329-340)
	แนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการร้านนมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (341-349)
	ภาวะน้ำหนักเกินกับพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (350-360)
	ความพึงพอใจในการใช้บริการรถสองแถวเพื่อขึ้นไปท่องเที่ยววัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว (361-379)
	ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจแมลงทอด กรณีศึกษา แมลงทอดตราไฮโซ (380-385)
	การพัฒนารูปแบบชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านเพศศึกษาเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ (386-401)
	การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิรูปการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยสำหรับอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (402-414)
	เหตุผลและความต้องการในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (415-423)
	แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนของนักเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (424-431)
	ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (432-441)
	สื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างความปลอดภัยในวัยเรียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (442-453)
	สื่อสร้างสรรค์ตามรอยภูมิปัญญาไทยในอดีต (454-464)
	สื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ของเด็กประถมศึกษา (465-476)
	การพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (477-489)
	การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (490-498)
	สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ร้านโฉมงามสปา (499-508)
	การพัฒนาเว็บไซต์กายสิทธิ์ (509-517)
	การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการนำสมุนไพรมาใช้ตามแนวปรัญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาในเขตจังหวัดนนทบุรี (518-524)
	การศึกษาศักยภาพการรองรับการท่องเที่ยวเสม็ดนางชี ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (525-538)
	การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเยาวชน เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม (539-545)
	พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง (546-555)
	รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์การละเล่นผีพุ่งไต้สำหรับเยาวชน อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (556-565)
	การศึกษาความต้องการใช้งานบริการห้องสมุดนอกเวลา กรณีศึกษาห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย (566-571)
	การศึกษาปัจจัยพหุระดับสมรรถนะ ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงาน วิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 15 ในจังหวัดชายแดนใต้ (572-582)
	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (583-591)
	ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทำงาน ความพึงพอใจในงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง (592-602)
	อิทธิพลของการมองโลกในแง่ดี ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน โดยมีกลวิธีในการเผชิญปัญหาเป็นตัวแปรสื่อ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ (603-619)
	ความสำเร็จในอาชีพ เชาวน์อารมณ์ และความพึงพอใจในชีวิต โดยมีความภาคภูมิใจในตนเองเป็นตัวแปรสื่อ ของพนักงานระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา : บริษัทโทรคมนาคมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร (620-631)
	ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการทำงาน คุณภาพชีวิตในการทำงาน การรับรู้คุณค่าของงาน และความเหนื่อยหน่ายในการทำงาน ของบุคลากรสายวิชาการ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร (632-642)
	ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานสายวิจัยและพัฒนา (643-652)
	ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาการบัญชีชั้นต้นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (653-661)
	ผลของการพัฒนาเมตาคอกนิชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการประเมินแบบเจรจาต่อรอง (662-671)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อผู้สูงอายุตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวที่ชายหาดบางเสร่ในจังหวัดชลบุรี (672-682)
	ท้องถิ่นไทย 4.0 กับ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (683-691)
	การวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าของสุนัขในการเลือกใช้บริการที่พักที่สามารถนำสุนัขเข้าพัก (692-704)
	การผลิตมิวสิควิดีโอเพลงเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปูองกันการเกิดโรคกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยเทคนิคอินโฟกราฟิกแบบ 2 มิติ ให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี (705-712)
	ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงการเป็นฐาน ในรายวิชา สต423 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ (713-719)
	ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (720-732)
	ศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการในแหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันตก เพื่อพัฒนาเป็นไมซ์ซิตี้ในประชาคมอาเซียน (733-743)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (744-753)
	ทรัมเป็ต การแสดงดนตรี การฝึกซ้อม (754-762)
	ศึกษาวิถีภูมิปัญญาการจักสานเตยปาหนันบ้านดุหุนสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดตรัง (763-775)
	ศึกษาความเป็นมา อนุรักษ์ และสืบสานประเพณีข้าวลาซังบ้านพรุจูด ตาบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (776-785)
	รูปแบบการส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ โรงเรียนบ้านแม่สา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (786-797)
	ปัจจัยในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสงขลา (798-807)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาระหนี้สินของเกษตรกรหมู่ที่ 7 บ้านท่าช้าง ตาบลทับผึ้ง อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย (808-824)
	ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดระเบียบที่จอดรถบริเวณศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (825-837)
	การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (838-853)
	การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ร่วมกับวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม (854-866)
	ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม (867-884)
	พฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณของพนักงามหาวิทยาลัย ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ (885-893)
	การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะโรคอ้วนของนักเรียนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ (894-908)
	ศึกษาพฤติกรรมบริโภคอาหารเช้าและความรู้ความเข้าใจตามหลักโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านดอนสาโรง จ.สุโขทัย (909-921)
	ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นในชุมชน (922-935)
	การป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านโซกม่วง ตำบลทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย (936-948)
	ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (949-957)
	ศึกษาวิธีการป้องกันพฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุ่นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ : กรณีศึกษา โรงเรียนวัดสุวรรณประดิษฐ์ หมู่ 3 (958-970)
	การบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย สังกัดเทศบาลเมืองตาก ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (972-983)
	ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน แผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร (984-998)
	การศึกษาองค์ประกอบความสามารถในการฟื้นพลังของนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (999-1013)
	การพัฒนาแบบทดสอบทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตาม SOLO Taxonomy ของบิกส์และคอลลิส (1014-1024)
	การพัฒนาระบบคลังข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) (1025-1035)
	การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ กรณีศึกษา ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (1036-1042)
	แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจที่พักแรมแบบบูติคโฮเต็ลในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1043-1052)
	การพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินการจัดการเรียนรู้ของครูตามแนวทางสะเต็มศึกษา (1053-1062)
	การส่งเสริมความเป็นพลเมืองผ่านกลยุทธ์ CSR ในยุคไทยแลนด์ 4.0 (1063-1072)
	การออกแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง เรื่อง พุทธมณฑลศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก (1073-1081)
	ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความเครียดของผู้สูงอายุในเขตบางพลัด  จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1082-1090)
	การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตตลาด ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (1091-1098)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานดูแลผู้สูงอายุในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1099-1107)
	แนวทางในการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของผู้สูงอายุ เพื่อให้วัยรุ่นตระหนักรู้ (1108-1115)
	การใช้สื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) เรื่อง โปรโตคอล TCP/IP เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (1116-1122)
	การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการสวนหลวงราชินี 19 ไร่ หัวหิน (1123-1129)
	แนวทางการสืบทอดการทำขนมฝรั่งกุฎีจีนจากผู้สูงอายุในชุมชนกุฎีจีน จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1130-1140)
	แรงจูงใจในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่ใช้สถานที่ออกกำลังกายแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร กรณีศึกษาศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ สำนักวัฒนธรรมกีฬา และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (1141-1150)
	รูปแบบการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดชุมพร (1151-1157)
	การศึกษาทัศนคติของวัยรุ่นตอนกลางต่อการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้สูงอายุเพื่อการท่องเที่ยวในต่างประเทศ (1158-1169)
	ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในสวนรมณีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1170-1179)
	ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในสวนรมณีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1180-1190)
	ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยและการเลือกใช้บริการ ศูนย์การค้าสยามพารากอนของผู้สูงอายุ (1191-1199)
	สภาพปัญหา และการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ผู้สูงอายุที่ใช้สมาร์ทโฟน ในพื้นที่บริเวณโดยรอบพระปิ่นเกล้า เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1200-1210)
	การให้ความหมายที่มาของความหมายและการวางแผนการออมเพื่อรองรับการเกษียณอายุของพนักงานเอกชน เขตสีลม-สาทร กรุงเทพมหานคร (1211-1220)
	พฤติกรรมการเลือกใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในอำเภอเมือง จังหวัดระนอง (1221-1232)
	ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้เฟซบุ๊กของผู้สูงอายุในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1233-1245)
	พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ (1246-1253)
	การศึกษาและการสืบสานการวิธีทำขนมไทยไข่ปลาสูตรโบราณของวัยรุ่นที่สืบทอดมาจากผู้สูงอายุร้านขนมคุณยายผ่องศรี ตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (1254-1264)
	พฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการบริโภคผลิตภัณฑ์จากนมเพื่อสุขภาพในผู้สูงอายุ (1265-1273)
	พฤติกรรมและทัศนคติของวัยรุ่นต่อการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้เสิร์ชเอนจินบนกรูเกิลเพื่อเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ (1274-1284)
	รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุในชุมชนหมู่บ้านสยามนิเวศน์อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ (1285-1294)
	พฤติกรรมของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ อย่างสร้างสรรค์สำหรับการเลือกชมรายการบันเทิงในสื่อยูทูป (1295-1307)
	แนวทางพัฒนาการให้บริการตรวจสุขภาพฟรีแก่ผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ (1308-1317)
	ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่เข้าบริการภายในคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1318-1324)
	นวัตกรรมการบริการของโรงแรมที่พักเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทยในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1325-1332)
	กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค สำหรับลูกค้าสูงอายุ กรณีศึกษา ไร่ปลูกรัก Thai Organic Farm อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (1333-1343)
	การตัดสินใจและกลยุทธ์การตลาดในการใช้บริการร้านอาหารเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาร้านอาหารคลีนที อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1344-1355)
	รูปแบบพฤติกรรมวัยรุ่นต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้ใช้งานแอพพลิเคชั่นช็อปปิ้งออนไลน์ (1356-1366)
	หลักธรรมกับการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา แหล่งชุมชน ณ บริเวณวัดศรีเมือง จังหวัดจันทบุรี (1367-1375)
	การดูแลสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ เขต บางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร (1376-1385)
	บทบาทของภาวะผู้นำในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมในอำเภอหัวหิน (1386-1398)
	พฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1399-1408)
	สภาพการณ์ปัญหาและแนวทางในการปรับตัวของผู้สูงอายุที่เลี้ยงดูเด็กเจนเนอเรชั่นซี (Generation Z)ในอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (1409-1418)
	ที่มาของตัวเลข การตีความหมายและพฤติกรรมการซื้อหวยใต้ดินของผู้สูงอายุในอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (1419-1426)
	การให้ความหมายและความต้องการจำเป็นของผู้สูงอายุข้าราชการวัยเกษียณในการขอรับบริการสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) (14271439)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของข้าราชการครู ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1440-1451)
	การประเมินศักยภาพขององค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในจังหวัดเพชรบุรี กรณีศึกษา: พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน (1452-1459)
	ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจขนมคางกุ้งทอดอบกรอบ  Okusno (1460-1465)
	ปัจจัยทางพฤติกรรมวัยรุ่นส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้ วิดีโอคอลผ่านสมาร์ทโฟน (1466-1476)
	พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของผู้สูงอายุ ในเขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานครกรณีศึกษา : กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนซอย 8 กองพลปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (1477-1488)
	การศึกษาความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร (1489-1501)
	แนวทางพฤติกรรมความสามารถของผู้สูงอายุในการดูแลตนเองทางด้านร่างกายและจิตใจอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (1502-1513)
	ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อประกันชีวิตของผู้สูงอายุ เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1514-1521)
	รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร (1522-1530)
	แนวทางการสืบสานคุณค่าจากภูมิปัญญาด้านการผลิตน้ำตาลมะพร้าวจากผู้สูงอายุในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (1531-1541)
	การศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของผู้สูงอายุประเภทสุนัขและแมวในอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง (1542-1550)
	ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบ หลักการ และแนวคิดของการทำความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อผู้สูงอายุกรณีศึกษา : บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (1551-1561)
	ที่มาความหมายของความสุขและแนวทางในการสร้างความสุขของผู้สูงอายุในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุริณท์ลาภัสร์ (1562-1569)
	การตระหนักรู้ของวัยรุ่นที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบแก่ผู้สูงอายุเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ(1570-1579)
	วาทกรรมนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ส่งผลต่อชีวิตของผู้สูงอายุชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงในเขตตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี (1580-1589)
	สภาพการณ์และแนวทางการปรับตัวของผู้สูงอายุที่เลี้ยงดูหลานในเจเนอเรชัน ซี ในอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี (1590-1597)
	รูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุในสังคมไทย กรณีศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร (1598-1605)
	รูปแบบกิจกรรมการสร้างความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ผู้สูงอายุ ด้วยกิจกรรมในฐานการเรียนรู้สัมมาชีพชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทงานดอกไม้ประดิษฐ์ หมู่บ้านหนองขอน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (1606-1615)
	ความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐพอเพียงของผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (1616-1625)
	การมีส่วนร่วมของวัยรุ่นตอนกลางในการส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ (1626-1635)
	พฤติกรรมของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มกิจกรรมคลายเครียดจากรายการวาไรตี้ผ่านระบบสมาร์ทโฟน (1636-1649)
	การศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามแนวทางสิทธิผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน (1650-1655)
	กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในการทำเครื่องเบญจรงค์ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (1656-1668)
	ปัจจัยทางพฤติกรรมวัยรุ่นในการส่งเสริมทักษะการใช้แอพพลิเคชั่นสำหรับการจองที่พักเพื่อผู้สูงอายุ (1669-1680)
	พฤติกรรมการเข้าถึงและการใช้งานอินเตอร์เน็ตของกลุ่มผู้สูงอายุอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (1681-1690)
	รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีชุมชนลุ่มแม่น้ำปราณบุรี (1691-1709)
	รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (1710-1630)
	คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามทัศนะผู้ใช้บัณฑิต ศึกษาเฉพาะกรณี บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  (1727-1732)



