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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สังเคราะห์กรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ

ผสมผสานตามหลักทักษะชีวิต 4H เพื่อให้ได้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ และ 2) 
ประเมินความเหมาะสมของกรอบแนวคิดที่สังเคราะห์ขึ้นเพื่อน าไปใช้เป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรี ซึ่งวิธีด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) 
ร่างกรอบแนวคิดขั้นต้น 3) ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 4) สร้างแบบสอบถาม 5) เก็บรวบรวมข้อมูล และ 6) ปรับปรุงแก้ไข
กรอบแนวคิด วิเคราะห์ และสรุปผล ผลการวิจัยได้กรอบแนวคิดของโมเดลที่มีช่ือว่า ทีแอลเอสโมเดล ประกอบด้วย 3 
ส่วน ได้แก่ 1) โมดูลผู้สอน 2) โมดูลการจัดการเรียนการสอน และ 3) โมดูลนักศึกษา ผลการประเมินความเหมาะสม
ของรูปแบบที่สังเคราะห์ขึ้นโดยผู้เช่ียวชาญ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก สรุปได้ว่ารูปแบบที่สังเคราะห์ขึ้น
สามารถน าไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม 
ค าส าคัญ  : การเรียนรู้แบบผสมผสาน,  ทักษะชีวิต 4H,  คุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค ์
 

Abstract 
The objectives of this research were as follows: 1) to synthesize the conceptual framework 

for development of blended learning activity model based on 4H life skills for graduated 
qualifications of the faculty of education, and 2) to evaluate the synthesized conceptual framework 
for using as an instructional model for undergraduate students. The research has 6 steps as follows: 
1) study the principles, theories, and related literatures, 2) draft a preliminary conceptual 
framework, 3) define the samples, 4) create a questionnaire, 5) collect data, and 6) improve the 
synthesized framework, analyze and conclusion. The results of this research named TLS MODEL, 
consists of 3 modules as follows: 1) Teacher Module 2) Learning Module, and 3) Student Module. 
The evaluation of appropriateness of the synthesized model by experts reveled that they had 
agreed in at high level. In conclusion, that can be used the synthesized model property. 
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1. บทน า 
 ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ท าให้การด าเนินชีวิต ค่านิยม และวัฒนธรรมบางอย่าง
เปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้คนในสังคมเกิดการแข่งขันเพื่อให้การด ารงชีวิตและประกอบอาชีพดีขึ้น พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2545 มาตรา 23 ระบุว่า การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้และ
บูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา โดยเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง สั งคม และเรียนรู้
ทักษะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทักษะทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ และทักษะในการด ารงชีวิต เป้าหมายของการจัด
การศึกษาจึงมุ่งให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี และเป็นคนท่ีมีความสุข แต่จากสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน พบว่า การจัดการ
ศึกษาของไทยยังไม่บรรลุจุดมุ่งหมาย จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่เด็กและเยาวชนไทยควรได้รับการพัฒนาไปสู่การเป็น
คนท่ีมีคุณภาพ [1] ทักษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) มีจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา 
3 ยุค คือ ยุคเกษตรกรรม ยุคอุตสาหกรรม และยุคความรู้ การศึกษาไทยต้องก้าวไปสู่เป้าหมายในยุคความรู้ จุดท้าทาย
ในการจัดการศึกษาควรเป็นไปในทิศทางของความสุขในการท างานอย่างมีเป้าหมายเพื่อชีวิตที่ดีในยุคความรู้ โดยการ
กระตุ้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้สอนจึงต้องยึดหลักสอนน้อย เรียนมากด้วยการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน ทักษะเพื่อการ
ด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 จะเกิดขึ้นได้จากผู้สอนต้องออกแบบการเรียนรู้และอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนได้ [2] สอดคล้องกับงานวิจัยท่ีให้ความเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงวิธีคิดให้สอดคล้อง
และสมดุลกับการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งการแข่งขัน เมื่อการเรียนรู้ในศตวรรษใหม่มีค าส าคัญที่น่าสนใจ คือ ค าว่า 
Teach Less และ Learn More ซึ่งหมายถึง การเปลี่ยนวิธีการศึกษาด้วยการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายจากความรู้ 
(Knowledge) ไปสู่ทักษะ (Skill or Practices) โดยผู้สอน (Teacher) จะถูกให้ความหมายหรือค าจ ากัดความใหม่มา
เป็นเพียง Facilitator โดยระบุหน้าที่หรือค าจ ากัดความว่าเป็นผู้อ านวยการเรียนรู้หรือผู้ช้ีแนะ (Coach) ซึ่งเป็นการ
เปลี่ยนแปลงจากการศึกษาหรือการเรียนรู้ที่มีผู้สอนเป็นหลักไปเป็นผู้เรียนเป็นหลัก ดังนั้น การเรียนรู้จึงจะต้องเรียนได้
จากเนื้อหาหลายส่วนและให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง [3] 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในประเทศสหรัฐอเมริกาของ 
Baker พบว่า เริ่มต้นศึกษาอย่างจริงจังครั้งแรกเมื่อหนึ่งร้อยปีที่ผ่านมา โดยมหาวิทยาลัยไอโอวาได้พัฒนารูปแบบการ
พัฒนาทักษะชีวิตส าหรับเด็กและเยาวชนขึ้น เรียกว่า Targeting Life Skills Model หรือรูปแบบเป้าหมายทักษะชีวิต 
ต่อมาได้ถูกน าไปประยุกตใ์ช้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งรูปแบบเป้าหมายทักษะชีวิตเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและ
เยาวชนโดยมีหลักส าคัญ 4 ประการ ที่เรียกว่า 4H ได้แก่ 1) การพัฒนาด้านความคิดและการจัดการ (Head) 2) การ
พัฒนาด้านการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น (Heart) 3) การพัฒนาด้านการท างานและการเป็นพลเมืองที่ดี (Hand) และ 
4) การพัฒนาด้านการใช้ชีวิตและการดูแลตนเอง (Health) [4] ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
ได้ให้ความหมายว่า การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดยมีหลักการที่ส าคญั คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
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ครอบคลุมหลักองค์ 4 แห่งการศึกษา ได้แก่ 1) ด้านพุทธิศึกษา คือ ความรอบรู้วิชาการที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต
การศึกษาและการเรียนรู้ 2) ด้านจริยศึกษา คือ การมีศีลธรรมจรรยาที่ดี มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีส านึกที่ดีต่อส่วนรวม 3) ด้านหัตถศึกษา คือ ความรู้และทักษะในการท างาน มีความคิด
สร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีต่องาน และเห็นคุณค่าของการท างาน และ 4) ด้านพลศึกษา คือ การมีสุขภาพแข็งแรง การกิน
อาหารที่ถูกต้อง และการออก าลังกายให้เหมาะสม รวมทั้ง ความสะอาดและสุขาภบิาลด้วย [5] ซึ่งมีงานวิจัยท่ีสนับสนุน
คุณลักษณะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตดังกล่าว โดยเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 4H 
ส าหรับเยาวชนในชุมชนเขตเมือง กรณีศึกษาเทศบาลเมืองยะลา [6] โดยเพื่อศึกษาผลการด าเนินงานตามกิจกรรมกับ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นเยาวชนในพื้นที่จากนั้นการสร้างกิจกรรมส าหรับเยาวชน โดยการมีส่วนร่วมของ
เยาวชนก าหนดการสร้างทักษะชีวิต 4 ด้าน อันได้แก่ ทักษะชีวิตด้านผู้น า (Head) ทักษะชีวิตด้านความร่วมมือ (Hand) 
ทักษะชีวิตด้านสุขภาพ (Health) และทักษะชีวิตด้านจิตใจ (Heart) ผลการประเมินการด าเนินกิจกรรม พบว่า กิจกรรม
ทั้ง 4 โครงการ มีความสอดคล้องกับเนื้อหาที่ใช้ในกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตการมีส่วนร่วมของเยาวชนทุกคนและฝ่ายที่
เกี่ยวข้องในการอ านวยความสะดวกด้านสถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรมส าหรับเยาวชนในระดับมากที่สุด และจากงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาทักษะชีวิตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน พบว่า ความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทักษะชีวิตของผู้เรียนหลังการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ และมีพัฒนาการของความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทักษะชีวิตด้านการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน
เพิ่มสูงขึ้นในแต่ละแผนกิจกรรม [7] นอกจากนี้ยังมีแนวคิดเกี่ยวกับทักษะชีวิต SMART 4H ว่าจะท าอย่างไรให้เด็กไทย
สมาร์ท ตามหลักทักษะชีวิต 4H ซึ่งประกอบด้วย 1) Head ทักษะการคิด วิเคราะห์ ตามช่วงวัย 2) Heart ทักษะการ
เข้าใจ เห็นใจ เย็นเป็น ยอมเป็น ยืดหยุ่น ยิ้มแย้ม อ่อนโยน ตามช่วงวัย 3) Hand ทักษะชีวิต ตามช่วงวัย 4) Health 
กลมเกลียวกับสรรพสิ่งเช่ือมโยงตนเองกับสิ่งแวดล้อมสามารถปฏิบัติหน้าที่พลเมืองได้ดี ซึ่งผลนั้นก็เพื่อให้เด็กไทย
สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในยุคสังคมปัจจุบัน [8] 
 จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักทักษะชีวิตข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีเนื้อหาสอดคล้องกับกรอบ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชที่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะชีวิต 4H ซึ่งสรุป
ได้ดังนี้ คือ 1) ทักษะชีวิตด้านสติปัญญา (Head) 2) ทักษะชีวิตด้านเรียนรู้และปฏิบัติจริง (Hand) 3) ทักษะชีวิตด้าน
ทัศนคติ (Heart) และ 4) ทักษะชีวิตด้านสุขภาพ (Health) ซึ่งมีกรอบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 3 ด้าน คือ 1) 
คุณวุฒิ ประกอบด้วย 1. มีความรู้และประสบการณ์เรียนรู้ทั้งในวิชาการ และวิชาชีพ 2. มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ปรับปรุงพัฒนางาน 3. มีทักษะความสามารถสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและมีความรับผิดชอบ 4. มีความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 5. มี
ความสามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์หรือกระบวนการวิจัย 2) คุณธรรมจริยธรรม 
ประกอบด้วย 1. มีวินัยและค่านิยมที่ดีงาม 2. มีวิธีด าเนินชีวิตด้วยคุณลักษณะของความเป็นไทย มีทักษะชีวิต และมีวุฒิ
ภาวะทางสังคม 3. มีความเป็นประชาธิปไตย 4. มีจิตอาสาในการอนุรักษ์ พัฒนา สิ่งแวดล้อม และ 5. มีความรัก ความ
ภูมิใจในท้องถิ่น และ 3) คุณลักษณะ ประกอบด้วย 1. เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต 2. เป็นนักปฏิบัติ
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อาชีพ นักสร้างสรรค์ 3. เป็นผู้น าและผู้ตามที่ทรงประสิทธิผล 4. ท างานแบบชาญฉลาด และ 5. สุขภาพดี [9] และใน
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการระบบสารสนเทศทางการศึกษา ประกอบด้วย ผลการเรียนรู้ 6 ด้าน 
ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยี และ 6) ด้านทักษะการจัดการ
เรียนรู้ ผลการจัดการเรียนรู้ในรอบ 3 ปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า นักศึกษามีผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านอยู่ในระดับดี 
แต่ยังขาดในส่วนของการเรียนรู้เพื่อให้สอดรับกับทักษะในการด ารงชีวิตและการท างานซึ่งดูได้จากผลของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในด้านต่างๆ และจากการวัดประเมินผลในการจัดกิจกรรมของรายวิชามีผลคะแนนบางกิจกรรมต่ า
กว่าร้อยละ 50 [10] 
 ด้วยเหตุผลต่างๆ ข้างต้นท าให้ผู้วิจัยกรอบแนวคิดการพัฒนาบทเรียนตามรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบผสมผสานของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ตามหลักทักษะชีวิต 4H เพื่อให้ได้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ใน
รายวิชาการจัดการระบบสารสนเทศทางการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช ซึ่งรายละเอียดของเนื้อหารายวิชามีการวัดผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย 1) คุณวุฒิ 2) คุณธรรมจริยธรรม และ 3) คุณลักษณะ พร้อมทั้งสอดคล้อง
ตามหลักทักษะชีวิต 4H ซึ่งประกอบด้วย 1) ทักษะชีวิตด้านสติปัญญา (Head) 2) ทักษะชีวิตด้านเรียนรู้และปฏิบัติจริง 
(Hand) 3) ทักษะชีวิตด้านทัศนคติ (Heart) และ 4) ทักษะชีวิตด้านสุขภาพ (Health) เพื่อให้ผู้วิจัยศึกษาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผลการเรยีนรู้ในแตล่ะดา้นเพิ่มสูงขึ้นและเพื่อจะช่วยดึงดูดความสนใจของผู้เรียน จากนั้นจึงพัฒนา
บทเรียนโดยการจัดกิจกรรมตามหลักทักษะชีวิตด้วยสื่อต่างๆ ให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งเพื่อกระตุ้น
การตอบสนองให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติเชิงโต้ตอบด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended 
Activity Learning) ทั้งการเรียนการสอนแบบ Face-to-Face Learning และการเรียนการสอนแบบ Online 
Learning เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในยุคศตวรรษที่ 21 ที่การเรียนการสอนนั้นไม่จ ากัดอยู่เฉพาะ
ในห้องเรียนสามารถเรียนได้จากทุกสถานที่และทุกเวลา (Ubiquitous Learning) [11] เพื่อท าให้ผู้เรียนเกิดความ
เพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะชีวิตได้ดียิ่งขึ้น จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นจึงได้กรอบ
แนวคิดเพื่อให้ผู้เช่ียวชาญประเมินความเหมาะสมของกรอบแนวคิดก่อนน าไปใช้ท าการวิจัยจริง โดยตั้งวัตถุประสงค์ไว้ 2 
ข้อ คือ 1) เพื่อสังเคราะห์กรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานตามหลักทักษะชีวิต 
4H เพื่อให้ได้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์  และ 2) เพื่อประเมินความเหมาะสมของ
กรอบแนวคิดที่สังเคราะห์ขึ้นเพื่อน าไปใช้เป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 

 

2.  วิธีด าเนินการวิจัย 
2.1  ขอบเขตการวิจัย 
 การสังเคราะห์กรอบแนวคิดนี้ ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เช่ียวชาญขึ้นมาก่อน หลังจากนั้นจึงจะพัฒนา
บทเรียนในรายวิชาการจัดการระบบสารสนเทศทางการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อน าไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 
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 นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ทักษะชีวิต 4H (Life Skills 4H) การเรียนรู้แบบผสมผสาน 
(Blended Learning) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Learning Activities) และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Qualifications) เพื่อน ามาสังเคราะห์ตอบประเด็นการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ใน
ด้านทักษะชีวิตและอาชีพในการด ารงชีวิต โดยเน้นย้ าด้านทักษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่างมีความสขุ
และให้สอดคล้องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 ฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม 2545 มาตรา 23  
 2.1.1 ประชากร 
  2.1.1.1 ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือการแนะแนววิชาชีพใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก  
เพื่อสังเคราะห์หารูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม โดยเป็นผู้ที่มีความเช่ียวชาญทางด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือการ
แนะแนววิชาชีพ มีประสบการณ์ในการท างานไม่ต่ ากว่า 5 ปี 
 2.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
  2.1.2.1 ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือการแนะแนววิชาชีพ ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 
เพื่อสังเคราะห์หารูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 13 คน 
 2.1.3 รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ตามหลักทักษะชีวิต 4H 
เพื่อให้ได้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
  2.1.3.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) มีดังนี้ 
   2.1.3.1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Face-to-Face Learning  
   2.1.3.1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Online Learning  
 
2.2  วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ได้แบ่งขั้นตอน ดังนี้ 

2.2.1 ศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะชีวิต 4H การเรียนรู้แบบผสมผสาน การจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  

2.2.2 สังเคราะห์ ร่าง กรอบแนวคิดเบื้องขั้นต้นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานตาม
หลักทักษะชีวิต 4H เพื่อให้ได้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ น าไป
ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงแก้ไขท ากรอบแนวคิด 

2.2.3 ก าหนดกลุ่มประชากรและคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยเป็นผู้ที่มีความเช่ียวชาญทางด้านการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้หรือการแนะแนววิชาชีพ มีประสบการณ์ในการท างานไม่ต่ ากว่า 5 ปี จ านวน 13 คน 

2.2.4 สร้างแบบสอบถามประเมินความเหมาะสมของกรอบแนวคิดรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานตามหลักทักษะชีวิต 4H เพื่อให้ได้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
และท าการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ก่อนน าเป็นเก็บรวบรวมข้อมูล 
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2.2.5 เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึก จากนั้นท าการสอบถามความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญ
ด้วยแบบสอบถาม 

2.2.6 ปรับปรุงแก้ไขกรอบแนวคิดตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ วิเคราะห์และสรุปผล 
 
3.  ผลการวิจัย 

การสังเคราะห์กรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบการจดักิจกรรมการเรยีนรู้แบบผสมผสานตามหลักทักษะชีวิต 
4H เพื่อให้ได้คณุลักษณะบณัฑิตทีพ่ึงประสงค์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้กรอบแนวคิด ดังรูปที่ 1 

 

 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการพัฒนาบทเรียนตามรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
ตามหลักทักษะชีวิต 4H เพ่ือให้ได้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศกึษาคณะครุศาสตร์ 

 จากรูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการพัฒนาบทเรียนตามรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานตามหลัก
ทักษะชีวิต 4H เพื่อให้ได้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ โดยกรอบแนวคิด TLS Model 
(ทีแอลเอส โมเดล) มีการท างาน 3 โมดูลหลัก ดังนี้ 
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1) Teacher Module โมดูลผู้สอน เกี่ยวกับจัดการเรียนการสอนในรายวิชา การจัดการระบบ
สารสนเทศทางการศึกษา (MIS) ซึ่งจะสอนเพื่อให้ได้ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 6 
ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และเทคโนโลยี และ 6) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 

2) Learning Module โมดูลการจัดการเรียนสอน โดยใช้หลักทักษะชีวิต 4H ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) ทักษะชีวิตด้านสติปัญญา (Head) 2) ทักษะชีวิตด้านเรียนรู้และ
ปฏิบัติจริง (Hand) 3) ทักษะชีวิตด้านทัศนคติ (Heart) และ 4) ทักษะชีวิตด้านสุขภาพ (Health) 
โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) คือ การเรียนการสอน
แบบ Face-to-Face Learning และการจัดการเรียนการสอนแบบ Online Learning  

  โดยการเรียนการสอนแบบ Face-to-Face Learning ประกอบด้วย 
- ผู้สอนช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
- ผู้สอนช้ีแจงชุดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละกิจกรรมให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างชัดเจน 
- ผู้สอนใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักทักษะชีวิต 4H ทีเ่หมาะสมกับเนื้อหาในรายวิชา 
- ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักทักษะชีวิต 4H 
- ผู้สอนให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียนในการเรียนรู้อย่างท่ัวถึง 
- ผู้สอนสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
- ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการค้นคว้าและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
- ผู้สอนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการท างานเพิ่มมากยิ่งข้ึน 
- ผู้สอนใช้ค าถามกระตุ้นให้แสดงความคิดเห็นแต่ละกิจกรรมและร่วมกันสรุปความรู้ร่วมกัน 

และการเรียนการสอนแบบ Online Learning ประกอบด้วย 
 - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องเรียนเสมือนจริง 
 - พื้นที่การแสดงความคิดเห็นร่วมกันผ่านเครือข่ายสังคม 
 - ห้องเรียนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่าย 
 - บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 - การสร้างช้ินงานออนไลน์ 
 - การสนทนาออนไลน์ 
 - การถ่ายวิดีโอออนไลน์ 
 - การบันทึกการเรียนรู้ออนไลน์ 
 - การท าแบบฝึกหัดและกิจกรรมท้ายหน่วยออนไลน์ 

3) Student Module โมดูลนักศึกษา เป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากด าเนินงานให้ได้ผลของคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ 3 ด้าน คือ 1) ด้านคุณวุฒิ 2) ด้านคุณธรรมจริยธรรม และ 3) ด้าน
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คุณลักษณะ โดยวัดผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งการจัดการเรียนการสอนแบบ Face-to-
Face Learning และการจัดการเรียนการสอนแบบ Online Learning โดยใช้หลักทักษะชีวิต 4H 

 ความสัมพันธ์โมดูลของกรอบแนวคิดการพัฒนาบทเรียนตามรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน
ตามหลักทักษะชีวิต 4H เพื่อให้ได้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เริ่มต้นที่ Teacher 
Module โดยผู้สอนจัดการเรยีนการสอนในรายวิชาการจัดการระบบสารสนเทศทางการศึกษา ซึ่งจะวัดเพื่อให้ได้ผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทาง
ปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5 ) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และเทคโนโลยี และ 6) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วย Learning Module 
ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) ประกอบด้วย การเรียนการสอนแบบ Face-to-
Face Learning และการจัดการเรียนการสอนแบบ Online Learning ตามหลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยทักษะ
ชีวิต 4H เพื่อให้ได้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 3 ด้าน คือ 1) ด้านคุณวุฒิ 
2) ด้านคุณธรรมจริยธรรม และ 3) ด้านคุณลักษณะ (ดังปรากฏในรูปที่ 1) 
 
4.  สรุปผลและอภิปรายผล 

การศึกษากรอบแนวคิดในการพัฒนาบทเรียนตามรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานตามหลัก
ทักษะชีวิต 4H เพื่อให้ได้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ปรากฏดังตารางที่ 1 

 
 ตารางที่ 1  ผลการประเมินกรอบแนวคิดในการพัฒนาบทเรียนตามรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานตามหลักทักษะชีวิต 4H เพื่อให้ได้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 

รายการประเมิน  ̅ S.D. แปลผล 

1) ความเหมาะสมขององค์ประกอบภาพรวมของ TLS MODEL 4.58 0.84 มากที่สุด 

2) ความเหมาะสมของ Teacher Module  4.53 0.75 มากที่สุด 

3) ความเหมาะสมของ Learning Module  4.42 0.89 มาก 

4) ความเหมาะสมของการเรยีนรู้แบบ Blended Learning 4.40 0.73 มาก 

5) ความเหมาะสมของการเรยีนรู้แบบ Face-to-Face Learning 4.43 0.70 มาก 

6) ความเหมาะสมของการเรยีนรู้แบบ Online Learning 4.50 0.58 มากที่สุด 

7) ความเหมาะสมของ Student Module 4.40 0.57 มาก 

8) ความเหมาะสมของการน าไปใช้งานจริง 4.61 0.82 มากที่สุด 

รวม  ̅ 4.48 มาก 

 
จากตารางที่ 1 ผลการประเมินกรอบแนวคิดในการพัฒนาบทเรียนตามรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ

ผสมผสานตามหลักทักษะชีวิต 4H เพื่อให้ได้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ พบว่า ความ
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คิดเห็นท่ีได้จากการสอบถามผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการสอน ด้านการจัดการ
กิจกรรมการเรียนรู้ และผู้เช่ียวชาญจากสาขาที่เกี่ยวข้อง จ านวน 13 คน ผลปรากฏว่า ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญมี

ค่าเฉลี่ยภาพรวมทั้ง 8 ด้าน เท่ากับ 4.48 ( ̅ = 4.48) ซึ่งแปลผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยแบ่งเป็นการ
แปลผลการประเมิน 2 ระดับ คือ 1) ผลประเมินอยู่ในระดับมากมี 4 ด้าน ได้แก่ ความเหมาะสมของ Learning 
Module ความเหมาะสมของการเรียนรู้แบบ Blended Learning ความเหมาะสมของการเรียนรู้แบบ Face-to-Face 
Learning และความเหมาะสมของ Student Module และ 2) ผลประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดมี 4 ด้าน ได้แก่ ความ
เหมาะสมขององค์ประกอบภาพรวมของ TLS MODEL ความเหมาะสมของ Teacher Module ความเหมาะสมของ
การเรียนรู้แบบ Online Learning และความเหมาะสมของการน าไปใช้จริง 

ประเด็นส าคัญที่น าอภิปรายผล คือ ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญในหัวข้อการประเมินที่อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ซึ่งได้แก่ ความเหมาะสมขององค์ประกอบภาพรวมของ TLS MODEL ความเหมาะสมของ Teacher 
Module ความเหมาะสมของการเรียนรู้แบบ Online Learning และความเหมาะสมของการน าไปใช้จริง ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัย ที่กล่าวว่า การจัดกิจรรมกลุ่มมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมร่วมกัน โดยผู้เรียนสามารถปรับตัวเข้า
สู่สังคมการอยู่ร่วมกันและผู้เรียนสามารถเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข นอกจากนี้ยัง
ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนและกลุ่มเพิ่มสูงขึ้น [12] นอกจากน้ี ยังพบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
หลักทักษะชีวิตจะช่วยให้ผู้เรียนด าเนินชีวิตได้อย่างรู้เท่าทันภัยคุกคามในชีวิตประจ าวันที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของโลกในยุคปัจจุบัน และพร้อมท้ังตอบสนองความท้าทายของโลกยุคโลกาภิวัฒน์อีกด้วยเช่นกัน [13] 

สรุปได้ว่า กรอบแนวคิดในการพัฒนาบทเรียนตามรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานตามหลัก
ทักษะชีวิต 4H เพื่อให้ได้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็น
ต้นแบบในการเรียนการสอนในรายวิชาที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนตามกรอบแนวคิดดังกล่าว และ
จากผลการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึก พบว่า ผู้เช่ียวชาญมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคม
ออนไลน์มาเป็นตัวช่วย โดยมีงานงานวิจัยที่สอดคล้องกับกรอบแนวคิดได้กล่าวว่า การใช้สื่อทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) มาช่วยในการจัดการเรียนการสอนจะท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข พร้อมที่จะเข้า
สู่ภาวะการท างานได้เป็นอย่างดี [14] 

 

5.  กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณ อ.ดร.สรเดช ครุฑจ้อน และ ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่กรุณาให้
ค าแนะน าในการท าวิจัยช้ินนี้และขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลทุกท่าน ที่กรุณาตอบสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม ซึ่ง
สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์ได้เป็นอย่างด ี
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	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)



