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บทคัดย่อ 
 การศึกษาพบว่า ชุมชนและการสืบทอดประเพณีแห่ธงสงกรานต์ของชาวลาวครั่ง จ.นครปฐมเป็นประเพณีที่มีคุณค่าของลาว
ครั่งมาตั้งแต่อดีต เป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่สืบทอดมาพร้อมกับการอพยพ ลักษณะลายเป็นการบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ในวิถีชิวิต 
สะท้อนถึงภูมิปัญญา ปัจจุบันยังคงมีการสืบทอด อนุรักษ์ตามแบบอย่างโบราณ สิ่งที่เปลี่ยนไปคือรูปแบบของการประดิษฐ์ การตกแต่ง
ผืนธงมีการน าวัสดุอุปกรณ์ส าเร็จรูปประเภทดอกไม้แห้งแทนการหาในท้องถิ่น 
             แนวทางอนุรักษ์และสืบสานประเพณีแห่หางธงสงกรานต์ พบว่า ควรมีการคงรูปแบบตามโบราณโดยให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้
ถ่ายทอดให้กับเยาชนรุ่นใหม่ด้วยการจัดอบรมให้เด็กได้ฝึกและเรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมาของกลุ่มและวัฒนธรรมประเพณีส าคัญ ๆ 
สมัยโบราณโดยเฉพาะองค์ความรู้ของประเพณีแห่หางธงสงกรานต์ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน  และควรมีการบรรจุไว้ในหลักสูตรการ
เรียน ส่วนรูปแบบการประดิษฐ์หางธงและกิจกรรมการแห่หางธงยังคงอนุรักษ์ของเดิมไว้ บางหมู่บ้านปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับยุค
สมัยแต่ยังคงรักษารูปแบบและเอกลักษณ์โบราณของท้องถิ่นไว้ 
              การส่งเสรมิประเพณีแห่หางธงสงกรานต์ให้เป็นเทศกาลท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแบบยังยนืของจังหวัดนครปฐมโดยน าเสนอ
ในรูปแบบการส่งเสรมิการท่องเทีย่วแนววัฒนธรรม และการสืบทอดการประดิษฐ์หางธงสงกรานต์รูปแบบโบราณโดยปราชญ์ท้องถิ่น  
น ามาประยุกต์ให้เป็นช้ินงานเพื่อสง่เสริมการค้าสร้างรายได้ให้คนในชุมชน  ส่วนกิจกรรมความบันเทิงควรน าเสนอในรูปแบบของการ
ท่องเที่ยว การเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง เพื่อให้นักท่องเที่ยวสนใจและจะช่วยให้อนุรักษ์ประเพณี
พื้นบ้านนี้ต่อไปได ้
ค าส าคัญ : ธงสงกรานต์, ชุมชม, การสืบทอด, ลาวครั่ง 
 

Abstract 
  It was found that community and Songkran Flag Parade Tradition of Laos Krang in Nakhonpathom 
Province is valuable from the past to present. It is the folk wisdom taught in the time of emigration to Thailand. 
Details in the flag include the stories of folkways which reflect the folk wisdom. This tradition still continues 
conservation.  The pattern of the flag decoration has been changed by using the artificial flowers instead of the 
real ones. 
  The way to conserve this Songkran Flag is that there should be hold the ancient tradition in the teaching 
this tradition by the senior people in the community so that young people can be trained and learn about the 
history of their tribe and the importance of the ancient culture especially the knowledge of Songkran Flag both 
inside and outside schools. Also this culture should be included in the curriculum in the education. The pattern 
of the flag decoration and activities should be conserved. Some villages have changed the activities which are 
suitable for the present time but still keep the old pattern and identity. 
  The Songkran Flag Tradition should be supported to be sustainable cultural tourism of Nakhonpathom 
Province and presented it by local scholars. This can be applied to be the product to promote people’s career 
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in the community. In addition, the entertaining activities should be presented in the tourism style. There should 
be the support and promotion from the relevant organizations to attract the tourists and conserve the tradition.  
Key Words: Songkran Flag/ Community/ Tradition/ Laos Krang 
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1. บทน า 
1.1 ความส าคัญของปัญหา 
 สังคมมนุษย์ทุกสังคมย่อมมีประเพณีและวัฒนธรรมเป็นของตนเองประเพณีและวัฒนธรรมของทุกชาติทุกภาษาจึงเป็นสิ่งที่บ่ง
บอกถึงความแตกต่างของกลุ่มชน เผ่าพันธุ์ วิถีชีวิต ตลอดจนเป็นภาพสะท้อนการด าเนินชีวิตของกลุ่มชนเหล่านั้นเป็นอย่างดีแม้นว่าใน
ชุมชนแต่ละแห่งจะมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่างกันออกไปแต่จุดมุ่งหมายของประเพณีเหล่านั้นย่อมเป็นไปเพื่อชุมชนนั้น ๆ 
ประเพณีและวัฒนธรรมใดท่ียังคงอยู่เป็นสิ่งท่ีแสดงให้เห็นว่าประเพณีและวัฒนธรรมนั้นๆยังมีคุณค่าต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ในกลุ่ม
สังคมนั้น ภิญโญ  จิตธรรม  อ้างใน (อัมพร ขุนเนียม, 2546)ประเพณีเป็นสิ่งสะท้อนแสดงให้เห็นถึงความเจริญและความเสือ่มของสังคม
ในแต่ละยุคสมัย  ถ้าสมาชิกของสังคมปฏิบัติตามและพยายามธ ารงรักษาประเพณีไว้มิให้สูญหายไปก็ถือได้ว่าสังคมยุคนั้นมีความเจริญ 
โดยเฉพาะการเจริญทางด้านจิตใจ ท าให้ผู้คนมีความสามัคคี ปฏิบัติและรักษาไว้ซึ่งประเพณีของตน ในทางตรงกันข้ามหากสมาชิกของ
สังคมละเลยไม่ปฏิบัติรักษาไว้ก็ย่อมแสดงให้เห็นถึงความเสื่อมทางจิตใจของสมาชิกในสังคมนั้น (อานนท์  อาภาภิรมย์,2525)การปฏิบัติ
ตามประเพณีของคนไทยนั้นสามารถจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเพณีในรอบปี หมายถึง ประเพณีส าคัญเกี่ยวกับศาสนาที่
ปรากฏอยู่ในรอบปี เป็นเทศกาลของสังคมส่วนรวมที่ยึดถือปฏิบัติในรอบ 12 เดือน โดยนับตามปีปฏิทิ และประเพณีในรอบชีวิต 
หมายถึง ประเพณีที่ส าคัญอันเกี่ยวเนื่องกับชีวิต และความเป็นอยู่ในรอบงอายุขัยของแต่ละบุคคล ถือว่าเป็นงานส่วนตัวส่วนบุคคล มี
การประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นมงคลแก่ชีวิต (มงคล  ทองนุ่น ,2535)   ประเพณีและพิธีกรรมจึงเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงวิถี
ชีวิตของมนุษย์ แต่เนื่องจากเหตุการณ์ในวิถีชีวิตของมนุษย์มีหลายรูปแบบ บางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงตามเวลาที่เคยเกิดมาเป็นประจ า 
บางเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นโดยไม่มีความแน่นอน ท าให้ประเพณีพิธีกรรมเกิดขึ้นหลายรูปแบบ เช่นพิธีกรรมตามปฏิทิน (Chronological  
ritual) ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่คนทุกคนทุกกลุ่มในสังคมปฏิบัติกันเป็นประจ าเมื่อถึงเวลาที่เคยท ากันมาในปีก่อน ๆ หมุนเวียนครบรอบใน 1 
ปี อันได้แก่ประเพณีลอยกระทง สงกรานต์ เป็นต้น (สุเมธ  เมธาวิทยกุล,2532) ประเพณีจึงเป็นเรื่องของพิธีการที่ปฏิบัติสืบ ๆ มา มี
เปลี่ยนแปลงแก้ไขบ้าง คงไว้บ้าง ประเพณีย่อแสดงถึงสัญลัษณ์ของชาติไม่ว่าชาติใด ภาษาใด ต้องมีประเพณีประจ าชาติของตน เช่น 
จารีตประเพณี ขนบประเพณีและธรรมเนียมประเพณ ี(แปลก  สนธิรักษ์, 2515)  ส าหรับสงกรานต์ของประเทศนั้นไม่ปรากฏหลกัฐานที่
เป็นลายลักษณ์อักษรแต่เช่ือว่าน่าจะมีมาก่อนสมัยสุโขทัย ประเพณีส่งกรานต์เริ่มเป็นทิ่นิยมกันมากในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศมีการ
พรรณาถึงพิธีสงกรานต์ว่าเป็นราชประเพณีที่ใหญ่โตและใหญ่มากเที่ยบเท่ากับงานสัมพัสฉรฉินทร (พิธีตรุษ) มีพิธีทางศาสนาถวายไทย
ธรรมแด่พระสงฆ์และมีพระราชพิธีก่อพระทราย ตลอด3 วันคืน คือวันมหาสงกรานต์ วันเนาและวันเถลิงศก 
              ลาวครั่งเป็นกลุ่มลาวท่ีอพยพเข้าสู่ประเทศไทยด้วยเหตุผลทางสงครามหลายคนเชื่อว่าบรรพบุรุษของเขาเมื่ออยู่ในประเทศ
ลาวนั้นเคยมีอาชีพเลี้ยงครั่ง เก็บครั่งเป็นสินค้า ผู้สูงอายุและนักวิชาการกล่าวถึงที่มาของลาวครั่งแตกต่างกันออกไปบ้างก็ว่าคนเหล่านี้
เคยอยู่ท่ีภูฆัง ตอนเหนือของหลวงพระบาง ภูเขาลูกนี้คงจะมลีักษณะคล้ายระฆังจากนั้นก็ได้อพยพเข้าสู่ประเทศไทยเป็นระลอก
 รวมถึงการอาศัยอยูม่าจนปัจจุบันในจังหวัดนครปฐม โดยเฉพาะกลุม่ลาวครั่งท่ีอ าเภอดอนตูมถือว่ามากที่สุด เป็นกลุม่ที่ยังคง
รักษาสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมอยู่ โดยเฉพาะประเพณแีห่หางธง (หางทุง) สงกรานต์หรือเรียกว่า “ผ้าปาุลาว” ถือว่าเป็น
ประเพณีที่ยิ่งใหญ่และมีความส าคญัของชาวลาวครั่งเนื่องจากเป็นประเพณีที่หล่อหลอมรวมให้กลุ่มมคีวามรักความสามคัคีร่วมแรงร่วม
ใจในการจัดประเพณีแห่ธงสงกรานต์รวมถึงเป็นการแสดงความกตญัญูต่อผูม้ีพระคุณเป็นประจ าทุกปี 

ประเพณีแห่หางธงสงกรานต์ของชาวลาวครั่งเป็นประเพณีพื้นบ้านท่ีปฏิบัติสบืทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน เริ่มตั้งแต่วันท่ี 
๑๔ เมษายน จนกระทั้งสิ้นเดือนเมษายน การแหห่างธงของลาวครัง่ในจังหวัดนครปฐมจะจดัพิธีท่ีไมซ่้อนกันเพื่อเปิดโอกาสให้พ่ีน้องลาว
ครั่งไดร้่วมพิธีกบัหมู่บ้านอื่น ๆ ด้วย เริ่มจากก่อนถึงวันส่งกรานต์จะมีขบวนแห่พระพุทธรอบหมูบ่้านเพื่อเรี่ยไรปัจจัยท าบญุจากชาวบ้าน 
หลังจากนั้นก่อนวันสงกรานต์ ประมาณ ๒-๓ วัน จะมีการ “ขอทาน” การขอทานคือ การตั้งจุดเรีย่ไรบริเวณถนนจากรถท่ีผา่นไปมา 
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หรือไปขอทานตามหมู่บ้านอ่ืน ๆ ใกล้เคียง  พิธีแห่หางธงนิยมจัดตั้งแต่วันท่ี ๑๔ เป็นต้นไปและจะสลับกันไปแต่ละหมู่บ้าน โดยแต่ละ
หมู่บ้านจะใช้วิธีตามแรงหรือเอาแรงไปช่วยในแต่ละปี เชื่อว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่จึงมีการเฉลิมฉลองรื่นเริง มีขบวนแห่หางธงชัยรอบหมู่บ้าน
และท าบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับรวมทั้งหมู่บ้าน ลาวครั่งเช่ือว่าคนท้ังหมู่บ้านเป็นพีน่้องที่อพยพมาด้วยกันและนับถือผี
เดียวกัน (ลาวครั่งเรียกว่าบุญรวมญาติ) ด้วยการให้ลูกหลานเขยีนช่ือผู้ล่วงลับไปแล้วมารวมในภาชนะเดียวกันเมื่อพระสงฆ์บังสุกุลแล้ว
จึงเผากระดาษร่วมกัน วันสงกรานต์ของชาวลาวครั่งนั้นมิได้ถือเฉพาะช่วงวันท่ี ๑๓ เมษายน ซึ่งเป็นวันมหาสงกรานต์เหมือนท้องถิ่นอื่น 
ๆ แต่จะเริ่มเล่นในวันที่ ๑๔ เมษายน เป็นต้นไป ในอดีตกินเวลาถงึ ๑๕ วัน โดยวันท่ี ๑๔ เมษายนจะเป็นพิธีท าบุญตักบาตรและการ
รวมตัวของชาวบ้านกลางคืนจะมีการละเล่นพ้ืนบ้านโบราณหรือประกอบอาหารร่วมรับประทานในวัด  วันท่ี ๑๕ เมษายน จะเป็นพิธีแห่
หางธงสงกรานต์และการรวมตัวฟูอนร าแคนของกลุ่มลาวครั่งจากหมู่บ้านอื่นๆ ในจังหวัดนครปฐม วันท่ี ๑๖ เมษายน จะเป็นพิธีฉลอง
หางธงสงกรานต์ก็คือฉลองปัจจยัที่ติดมากับพุ่มผ้าปุาของแตล่ะหมู่บ้านหรือแต่ละครอบครัวเพื่อถวายใหก้ับวัดแล้วจึงเป็นพิธีท าบุญรวม
ญาติ  ปัจจุบันลาวครั่งยังคงรักษาประเพณีตามแบบโบราณทีผ่่านมาจนกระทั่งวันท่ีมีการแหห่างธงจึงจะถือว่าสิ้นสดุเทศกาลสงกรานต ์
ส่วนท่ีเรียกว่าแหห่างธงนั้นมาจากการน าผ้าอาบน้ าฝนพระสงฆ์  มาประดับตบแต่ง ถักร้อย ปักลายฉลลุายด้วยฝมีือเป็นมรดกงาน
หัตถกรรมจากรุ่นสู่รุ่นตามความเช่ือโบราณด้วยวัสดุ ดอกไม้ในท้องถิ่น น าผืนผ้าไปผูกแขวนติดไวก้ับปลายไม้ไผ่จึงเป็นท่ีมาของการ
เรียกว่า“หางธง”จัดขึ้นในเทศกาลสงกรานต์เป็นขบวนแห่พร้อมพุ่มผา้ปุารอบหมู่บ้าน จึงเรยีกกันว่า “แห่หางทุงหรือแห่ธงสงกรานต์ ซึ่ง
วัตถุประสงค์ในการแห่ก็เพื่อหาปัจจัยเข้าวัด  ปัจจุบันการท าผืนผ้าหางธงนิยมน าเสื่อ ปลอกหมอน ผ้าห่ม มาประดับตบแต่งเพิ่มเติมเป็น
หางธงเพื่อมุ่งเน้นให้ทางวัดได้ใช้ประโยชน์จากผืนธง นอกเหนือจากความสนุกสนานท่ีลูกหลานลาวครั่งมารวมตัวหนึ่งปีพบปะพูดคยุ
แล้วยังเป็นการสร้างความรักความผูกพันธ์ ฟื้นฟูและอนุรักษ์ส่งเสรมิให้เป็นประเพณที่คงอยู่คู่ชุมชน ปัจจุบันพบว่า ขั้นตอนของการ
ประดิษฐ์หางธงสงกรานต์ขาดความละเอียดและความพิถีพิถันไปจากในอดีตตามความเจริญและความทันสมัย  โดยเฉพาะผู้ที่จัดเตรียม
วัสดุ  อุปกรณ์ ที่ใช้ในการประดษิฐ์หางธง ก็จะเป็นผู้สูงอายเุสียเปน็ส่วนใหญ่  เด็กรุ่นใหมไ่ม่สนใจ ไม่ได้รับการถ่ายทอดสั่งสอน ขาด
ความภาคภูมิใจในประเพณดีั้งเดิมเนื่องจากไม่มีความรู้  ไมไ่ดล้งมือท า  เยาวชนรุ่นใหม่ไมส่ามารถประดิษฐ์หางธงสงกรานต์ได้และไม่
สามารถบอกถึงที่มา ความส าคัญของประเพณไีด้  จึงเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งหากผู้สูงอายุในชุมชนล้มหายไปตามกาลเวลาจะมีไม่
ผู้ใดสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาวลาวครั่งให้สืบต่อแน่นอน ประเพณีดังกลา่วจะค่อย ๆ หายไปจากชุมชนอย่างเช่นหลายๆ 
ประเพณีที่สูญหายไปจากชุมชนอย่างน่าเสียดาย       

   ด้วยเหตุนี้ผูศ้ึกษาจึงเห็นความส าคัญและสนใจที่จะเก็บรวบรวมองค์ความรู้ ความส าคญั เรื่องราวเกีย่วกับ ขั้นตอนและ
วิธีการประดิษฐ์หางธงสงกรานตต์ามแบบฉบับโบราณไว้ เพื่อเป็นการถ่ายทอดให้เด็กรุ่นใหมไ่ด้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัตลิงมือการประดิษฐ์หาง
ธงสงกรานต์เพื่อเป็นการสืบสาน   การศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งที่จะศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการถ่ายทอดและการเรยีนรู้ การประดิษฐ์หางธงให้
คงอยู่ชุมชนต่อไป 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการศึกษา 
               1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของประเพณีแห่ธงสงกรานต์ของชาวลาวครั่ง จังหวัดนครปฐม 
               2. เพื่อศึกษากระบวนการสืบสานประเพณีแห่ธงสงกรานต์ ของชาวลาวครั่ง ในจังหวัดนครปฐม ด้านการอนุรักษ์และการ
สืบทอดเพื่อการคงอยู่ 
 
2. วิธีการด าเนินการศึกษา 
        2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล   
                      2.1.2 ทบทวนวรรณกรรม เอกสาร ต าราที่เกี่ยวข้องกับลาวครั่ง วัฒนธรรมประเพณี ที่มา ความส าคัญ มูลเหตุและ
ปัจจัยที่เกี่ยวกับประเพณีแห่หางธงสงกรานต์ กระบวนการ วิธีการประดิษฐ์หางธงสงกรานต์ ประวัติศาสตร์ชุมชนและความเป็นมาของ
กลุ่มลาวครั่ง โดยศึกษาจากเอกสารและค าบอกเล่าจากผู้สูงอายุในชุมชน 
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           2.1.3 เลือกหมูบ่้านส าหรบัใช้เป็นพื้นที่ในการเก็บข้อมูลโดยพิจารณาจากการตั้งถ่ินฐานที่อยู่อาศัย จ านวนประชากร
ลาวครั่งในเขต อ าเภอเมือง  อ าเภอดอนตูมและอ าเภอก าแพงแสน  ที่ยังคงรักษาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีประเพณีแห่หางธง
สงกรานต์มาอย่างต่อเนื่องและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน เป็นต้น  
           2.1.4 เครื่องมือ ในการเกบ็ข้อมูล เช่น อุปกรณ์บันทึกภาพ เสียงภาคสนามแบบมีส่วนร่วมโดยสัมภาษณ์ พูดคุย 
สนทนาเรื่องทั่วๆ ไป วัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือ นิทานต่าง ๆ    ตรวจสอบข้อมลูจากผู้รู้ในหมู่บา้นเดียวกันและใกล้เคยีง  วิเคราะห์
ข้อมูลและรายงานผลการวิจัยเป็นลายลักษณ์อักษร  
                   2.1.5 สถานท่ีท าการเก็บข้อมูล   อ.เมือง  อ.ดอนตมู (พ้ืนท่ีหลัก)  อ.ก าแพงแสนและพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดนครปฐม 
 
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
                    1. ทราบประวัติความเป็นมา พัฒนาการของประเพณีแห่ธงสงกรานต์ของชาวลาวครั่ง จังหวัดนครปฐม 
          2. ทราบกระบวนการสืบสานประเพณีแห่ธงสงกรานต์ ของชาวลาวครั่ง จังหวัดนครปฐม ในด้านการอนุรักษ์และการ
สืบทอด 
         3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนลาวครั่ง ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของประเพณีแห่ธงสงกรานต์ที่ควรค่า
แก่การอนุรักษ์และสืบทอดให้อยู่คู่ชุมชนต่อไป 
         4. เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อท่ีจะสนับสนุน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้เป็นเทศกาลท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมแบบยั่งยืนตลอดไป 
 
4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
         4.1 อภิปรายผลการวิจัย   
    ผู้วิจัยได้จัดโครงการอบรมการประดิษฐ์หางธงสงกรานต์ให้เด็กในชุมชนและผู้สนใจทั่วไปโดยใช้ปราชญ์ชาวบ้านในชุมชน
เป็นผู้ถ่ายทอดลวดลายการปักเย็บ ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบมีส่วนร่วม  
 
ผลการถ่ายทอดการท าหางธงสงกรานต์ 
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ภาพที่ 1 รูปแบบต่าง ๆ หางธงสงกรานต์ที่ได้จากการฝึก 
        
                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 หางธงที่ใข้ในบวนแห่หางธงสงกรานต์ 
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ภาพที่ 3 ปราชญ์ชาวบ้านและอุปกรณ์การถ่ายทอดการประดิษฐ์หางธงสงกรานต์ให้เยาชนรุ่นใหม่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                            

ภาพที่ 4 ผูกหางธงสงกรานต์กับปลายไม้ไผ่   ภาพที่ 5 ร่วมยกคันไม้ไผ่ เรียกว่า ข้ึนหางธง 
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     ภาพที่ 6   พิธีสรงน้ าพระและรดน้ า    ขอพระผูสู้งอาย ุ             ภาพที่ 7 หลังพิธีแห่และขันหางธงเช้าท าบุญรวมญาต ิ
 

 

 ภาพที่ 8 เช้าท าบุญรวมญาติ                                          ภาพที่ 9การขอทาน 
                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10 พิธีแหพ่ระพุทธรอบหมู่บ้าน 
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5. สรุปและอภิปรายผล 
     5.1 อภิปรายผล    
           การศึกษาพบว่า หางธงสงกรานต์ ประเพณีบุราณ ของชาวลาวครั่ง จ.นครปฐมเป็นประเพณีที่มีคุณค่าเคียงคู่มากับกลุ่มชาติ
พันธุ์ลาวครั่งมาตั้งแต่อดีต โดยเฉพาะงานหัตถกรรมการถักทอ ปักเย็บผืนธงซึ่งถือเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่ ไหลบ่ามาพร้อมกับการ
อพยพกลุ่มชนของชาวลาวสายหลวงพระบางที่มีช่ือเสียงทางด้านการถักทอผืนผ้าด้วยมือเพื่อบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ในวิถีชิวิตมาเป็น
ลวดลายลงบนบนผืนผ้า เป็นลักษณะที่สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาของกลุ่มชนที่ในปัจจุบันยังคงมีการสืบสานอนุรักษ์ตามแบบอย่าง
โบราณครบถ้วน แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือรูปแบบของการประดิษฐ์หางธง เช่นการตกแต่งผืนธงมีการน าวัสดุอุปกรณ์ส าเร็จรูปเช่นดอกไม้
แห้งแทนการหาในท้องถิ่นซึ่งค่อนข้างหายากและเสียเวลาจึงหาซื้อตามท้องตลาดมาแทนซึ่งหาง่ายแต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง 
  ส าหรับแนวทางอนุรักษ์และสืบสานประเพณีแห่หางธงสงกรานต์ พบว่า แนวทางการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนควรมีการอนุรักษ์
รูปแบบโดยคงไว้ซึ่งตามแบบโบราณซึ่งมีความละเอียดอ่อนมีคุณค่าทางจิตใจและการอนุรักษ์ด้วยการให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้ถ่ายทอดส่ง
ต่องานหัตถกรรมเย็บปัก ถักทอ ผืนธงให้กับเยาชนรุ่นใหม่ด้วยการจัดอบรมให้เด็กได้ฝึกและเรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมาของกลุ่มและ
วัฒนธรรมประเพณีส าคัญ ๆ สมัยโบราณโดยเฉพาะสืบสานประเพณีแห่หางธงสงกรานต์ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน  ซึ่งการอบรม
ดังกล่าวผู้ศึกษาพบว่าเด็กรุ่นใหม่มีความรู้เรื่องประวัติความเป็นมาของกลุ่มน้อยมากรวมถึงไม่ทราบที่มาและความส าคัญคุณค่าของ
ประเพณีแห่หางธงสงกรานต์ ควรมีการบรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียน ส่วนรูปแบบการประดิษฐ์หางธงและกิจกรรมการรแห่ยังคงอนุรักษ์
ของเดิมไว้แต่ถึงกระนั้นมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับยุคสมัย โดยรักษาเอกลักษณ์โบราณของท้องถิ่นไว ้
              การส่งเสริมประเพณีแห่หางธงสงกรานต์ให้เป็นเทศกาลท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแบบยังยืนของจังหวัดนครปฐมโดยน าเสนอ
ในรูปแบบการส่งเสริมการประดษิฐ์หางธงสงกรานต์ น ามาประยุกต์ลวดลายเย็บปักถักทอให้เป็นช้ินงานเพื่อเป็นการส่งเสริมการค้าสร้าง
รายได้ให้คนในชุมชนช่วงเทศกาลและกิจกรรมความบันเทิงน าเสนอในรูปแบบของการท่องเที่ยว การเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักท่องเที่ยวสนใจและจะช่วยให้อนุรักษ์ประเพณีพื้นบ้านนี้ต่อไปได้ 
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	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)



