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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการส ารวจการพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง การบริจาคเลือด มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสื่ออินโฟกราฟิกรณรงค์
การบริจาคเลือด เนื่องจากปัจจุบันปริมาณการบริจาคโลหิตในประเทศไทยยังสูงต่ าเป็นช่วงๆ ขึ้นอยู่กับกระแส ขณะที่ปริมาณความ
ต้องการใช้โลหิตค่อนข้างแน่นอนคือ อยู่ที่ 1,500 ราย และตามมาตรฐานงานบริการโลหิตเราควรต้องมีโลหิตส ารองคงคลังส าหรับ
ผู้ป่วยไม่ต่ ากว่า 2,500-3,000 ยูนิตต่อวัน ซึ่งสาเหตุต้องการเลือดจ านวนมากในแต่ละวันนั้นมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมากมาย จึงได้
รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับการบริจาคเลือดมาสรุปในรูปแบบของอินโฟกราฟิก เพื่อให้ผู้ที่ต้องการบริจาคเลือดมีความรู้เกี่ยวกับ
การบริจาคเลือดที่ถูกต้อง อีกทั้งยังสร้างแรงจูงใจให้มีผู้บริจาครายใหม่ให้มาบริจาคเลือด และผูบ้ริจาคเลอืดรายเดิมกลับมาบริจาคเลือด
ซ ้าอีก เพื่อน าเลือดที่ได้มาช่วยชีวิตคนในสังคมโดยมีผู้เชี่ยวชาญ 3 คน และกลุ่มตัวอย่างการทดลองในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 100 
คน เลือกแบบเฉพาะเจาะจง  
 ผลการวิจัยนี้ใช้เครื่องมือในการประเมิน คือ แบบสอบถามออนไลน์ ซึ่งจากผลประเมินแสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ออนไลน์ 100 คน มีความพึงพอใจกับสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง การบริจาคเลือด มีค่าเฉลี่ย 4.34 อยู่ในระดับมากที่สุด 
ค าส าคัญ : อินโฟกราฟิก ,การบริจาคเลือด 
 

Abstract 
 The study is a production of infographics for Blood Donation is aimed at creating an infographics campaign 
for blood donation. Currently, the amount of blood donation in Thailand is still low, depending on the current. 
The blood is relatively stable at 1,500 and according to the standard of blood service, we should have a reserve 
blood for at least 2,500-3,000 patients on the day of the accident. Involved with the form of focus to the user. 
Blood donors are knowledgeable about donating blood, and they are also motivated to donate blood to donors 
and donate blood to donate blood. To save lives in society. There were 3 experts and 100 samples selected in 
the Bangkok metropolitan area. 
 The results of this research using an evaluation tool was an online questionnaire. Based on the results, 
100 online respondents were satisfied with infographics on blood donation with an average of 4.34 at the highest 
level. 
Keyword: Infographics , Blood Donation 
*ผู้นิพนธ์ประสานงาน Rawiphon.c@rmutp.ac.th โทร. 0-2282-9009-15 ต่อ 6865 

 
 
 
 



 

สาขามนุษยศาสตร์ สังคมวิทยาและการศึกษา I 194 

1. บทน า 
 ปัจจัยส าคัญที่ท าให้ผู้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตคือการที่ผู้ประสบอุบัติเหตุเสียเลือดเป็นจ านวนมาก ปัจจุบันปริมาณการบริจาค
โลหิตในประเทศไทยยังสูงต่ าเป็นช่วงๆ ขึ้นอยู่กับกระแส ขณะที่ปริมาณความต้องการใช้โลหิตค่อนข้างแน่นอนคือ อยู่ที่ 1,500 ราย 
และตามมาตรฐานงานบริการโลหิตเราควรต้องมีโลหิตส ารองคงคลังส าหรับผู้ป่วยไม่ต่ ากว่า 2,500-3,000 ยูนิตต่อวัน [1] ซึ่งสาเหตุ
ต้องการเลือดจ านวนมากในแต่ละวันนั้นมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากการขาดความความระมัดระวัง
ในการท างาน หรืออุบัติเหตุที่เกิดบนท้องถนน สาเหตุเหล่านี้เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ผู้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต และมีผู้ประสบอุบัติเหตุ
เป็นจ านวนหลายรายโดยคณะแพทย์พยายามยื้อชีวิต ซึ่งหลายรายโชคดีสามารถยื้อชีวิตไว้ได้ทัน แต่อีกหลายรายแพทย์ก็ไม่สามารถ
ช่วยชีวิตไว้ได้ เพราะมีเลือดไม่เพียงพอ [2] และการขาดแคลนโลหิตในประเทศไทย ยังคงเป็นปัญหาส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน
ทางด้านสาธารณสุขอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากจ านวนประชากรของประเทศมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จ านวนผู้ที่เจ็บป่วยมีมากขึน้ 
ท าให้มีความต้องการใช้ปริมาณโลหิตเพิ่มขึ้นทุกวัน ธนาคารเลือดในแต่ละโรงพยาบาลประสบปัญหาการขาดแคลนโลหิตในการรักษา
ผู้ป่วย แม้ว่าจะมีการรับบริจาคโลหิตในแต่ละโรงพยาบาล และได้รับการสนับสนุนโลหิตจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 
ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ [3] 
 จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเรื่องการบริจาคเลือด และได้ท าการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับการบริจาคเลือดมาสรุปใน
รูปแบบของอินโฟกราฟิก เพื่อให้ผู้ที่ต้องการบริจาคเลือดเข้าใจถึงขั้นตอนการบริจาคเลือด อีกทั้งยังสร้างแรงจูงใจให้มีผู้บริจาครายใหม่
ให้มาบริจาคเลือด และผู้บริจาคเลือดรายเดิมกลับมาบริจาคเลือดซ ้าอีก เพื่อน าเลือดที่ได้มาช่วยชีวิตคนในสังคม 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.1 เพื่อสร้างสื่ออินโฟกราฟิกรณรงค์การบริจาคเลือด 
 1.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อสื่ออินโฟกราฟิกเรื่องการบริจาคเลือด 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1.3 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
 1.4 กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน และผู้ชมและตอบแบบสอบถามจ านวน 100 คน เลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง 
 1.5 ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรต้น คือ การผลิตสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง การบริจาคเลือด 
  ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจท่ีมีต่อสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง การบริจาคเลือด 
เคร่ืองมือวิจัย 
 1.6 เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย สื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง การบริจาคเลือด 
 1.7 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง การบริจาคเลือด ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า Rating 
Scale (ตามวิธีของลิเคิร์ท) Likert Scale โดยใช้เกณฑ์ระดับ 5 คะแนน 
 
2. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 2.1 รวบรวมข้อมูลของ การบริจาคเลือด ท าการวิเคราะห์เพื่อตัดทอนน าเพียงสิ่งที่เป็นประเด็นส าคัญที่ต้องการน าเสนอ ซึ่ง
อินโฟกราฟิก เรื่อง การบริจาคเลือด ที่จัดท าขึ้นมานี้เพื่อให้ผู้ที่ต้องการบริจาคเลือดเข้าใจถึงขั้ นตอนการบริจาคเลือด อีกทั้งยังสร้าง
แรงจูงใจให้มีผู้บริจาครายใหม่ให้มาบริจาคเลือด ซึ่งได้รับการตรวจดูข้อมูลเนื้อหาก่อนจะน ามาผลิตสื่อ จากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย เนื้อหาท่ีได้น ามาท าจึงมีความถูกต้อง 
 2.2 ขั้นตอนการสร้าง Storyboard หลังจากท่ีเราได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ก็จะต้องท า Stroyboard ซึ่งการท า 
Storyboard คือการสร้างภาพให้เห็นล าดับขั้นตอนตามเนื้อหาที่ต้องการ มีการวางรูปแบบการเคลื่อนไหว จึงท าให้ท างานได้ง่ายขึ้น 
และเป็นไปตามที่คิดไว้ 
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 2.3 ขั้นตอนการ Draft รูปภาพในช้ินงาน จะต้องท าการ Draft รูปภาพให้เสมือนสถานที่จริงที่สุด แต่เป็นในรูปแบบการ์ตูน 
เพื่อท าให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจและสนใจในสื่อมากข้ึน โดยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator ในการ Draft รูปภาพ 

 
ภาพที ่1 Draft งานในในโปรแกรม Adobe Illustrator 

 
 2.4 ขั้นตอนการท าภาพเคลื่อนไหว (Animation) จะใช้โปรแกรม Adobe After Effects โดยImport file เป็น jpeg ,png
หรือ ai และการท าภาพเคลื่อนไหวในแต่ละ Shot นั้นจะมีหัวข้อเนื้อหาและการเคลื่อนไหวท่ีแตกต่างกันไป เพ่ือให้ผู้รับชมจะได้ติดตาม
สื่อไปเรื่อยๆ 
 

 
 

ภาพที่ 2 ตั้งค่าเพื่อเริ่มท าภาพเคลือ่นไหวในโปรแกรม Adobe After Effects 
 
 2.5 ขั้นตอนการอัดเสียงพากย์เป็นขั้นตอนสุดท้ายในขั้นตอนการผลิตผลงาน จะต้องท าการอัดเสียงในห้องอัดเสียง เพราะ
เสียงจากภายนอกจะไม่เข้ามาแทรกซ้อน ท าให้ได้เสียงที่ดีมีคุณภาพ และจะน ามาดัดเสียงในโปรแกรม Adobe After Effects เพื่อให้
เสียงมีความน่าสนใจและเหมาะสมกับสื่อ 

 
ภาพที่ 3 การท าเสียงในโปรแกรม Adobe After Effects 
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 2.6 เผยแพร่ผลงานและท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง การบริจาคเลือด จากผู้เช่ียวชาญ 3 คนและ
กลุ่มตัวอย่างผ่านแบบประเมินออนไลน์จ านวน 100 คน 

ภาพที่ 4 แบบสอบถามออนไลน ์
 

 2.7 การประเมินผลจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อสื่ออินโฟกราฟิกเรื่องการบริจาคเลือด โดยจัดท าในรูปแบบ 
แบบสอบถามออนไลน์ ซึ่งในการประเมินความพึงพอใจจะมีเกณฑ์การประเมินและก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายเป็นช่วง
คะแนน[4] ดังนี ้
  4.21 – 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด 
  3.41 – 4.20 หมายถึง พึงพอใจมาก 
  2.61 – 3.40  หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
  1.81 – 2.60 หมายถึง พึงพอใจน้อย 
  1.00 – 1.80 หมายถึง พึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 
3. ผลการวิจัย 
 สรุปผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจจากผู้ที่ได้รับชมสื่ออินโฟกราฟิกเรื่องการบริจาคเลือด จากผู้ตอบ
แบบสอบถามออนไลน์ 100 คน โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษา เป็นเพศหญิง 56 คน คิดเป็นร้อยละ 56 และเพศชาย 44 คน คิดเป็น
ร้อยละ 44 อยู่ในช่วงอายุอายุ 17 – 30 ปี มีจ านวนมากท่ีสุด เป็นจ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 81 รองลงมาคือผู้ที่มีอายุ 31 – 40 ปี 
จ า น ว น  1 4  ค น  คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  1 4  ช่ ว ง อ า ยุ  4 1  – 5 0  ปี  จ า น ว น  3 ค น  คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  3  แ ล ะ ช่ ว ง อ า ยุ  
51 – 60 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2ตามล าดับ 
 ผู้ท าการประเมินเป็นบุคคลที่มีความสนใจเรื่องการบริจาคเลือด รวมทั้งสิ้น 100 คน โดยมีเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจ
ของการผลิตสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง การบริจาคเลือด ดังนี้  
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ตารางที่ 1 เกณฑ์การประเมินความพึงพอใจของการผลิตสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง การบริจาคเลือด 
หัวข้อ  ̅ S.D. แปลผล ล าดับ 

3.1 ความพึงพอใจด้านการออกแบบตัวละคร 4.30 0.64 มากที่สุด 7 
3.2 ความพึงพอใจด้านการออกแบบภาพประกอบ 4.51 0.54 มากที่สุด 1 

3.3 ความพึงพอใจด้านการใช้โทนสี 4.36 0.61 มากที่สุด 5 
3.4 ความพึงพอใจด้านการใช้รูปแบบตัวอักษร 4.33 0.65 มากที่สุด 6 
3.5 ความพึงพอใจด้านการเรียงล าดับเนื้อหา 4.44 0.57 มากที่สุด 4 
3.6 ความพึงพอใจการสื่อภาพตรงกับเนื้อหา 4.51 0.52 มากที่สุด 1 
3.7 ความพึงพอใจการน าเสนอมีความน่าสนใจ 4.45 0.59 มากที่สุด 3 

3.8 ความพึงพอใจการน าเสนอเนื้อหาเข้าใจง่าย 4.47 0.54 มากที่สุด 2 
3.9 ความพึงพอใจการใช้ระยะเวลาในการน าเสนอ 4.16 0.72 มาก 10 

3.10 ความพึงพอใจการพากย์เสียงประกอบชัดเจน 4.14 0.68 มาก 11 
3.11 ความพึงพอใจภาษาท่ีใช้พากย์มีความเหมาะสม 4.22 0.63 มากที่สุด 8 

3.12ความพึงพอใจเสียงดนตรีประกอบ 4.21 0.66 มากที่สุด 9 
รวมผล 4.34 0.61 มากที่สุด  

 
4. สรุปผลและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจโดยรวมที่มีผลต่อสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง การบริจาคเลือด จากผู้เช่ียวชาญ 3 คน และกลุ่ม
ตัวอย่างการทดลองในเขตกรุงเทพมหานครผ่านแบบประเมินออนไลน์จ านวน 100 คน มีค่าเฉลี่ย 4.34 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
ที่สุด  
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	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)



