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การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการ Elephant Haven Thailand 
Development of Video Media Production to promote Elephant Haven Thailand Project 

 

รวีพร จรูญพันธ์เกษม อภินนัท์ มว่งแก้ว  นันทชิา พันธุ์สขุ*  และประภัสสร เป๋าอยู่ 
ภาควิชาเทคโนโลยมีัลตมิีเดยี คณะเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อผลิตสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการ Elephant Haven Thailand 2) เพื่อส ารวจ
ความพึงพอใจผู้ของผู้รับชมสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการ Elephant Haven Thailand กรณีศึกษากลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยว
และบุคคลทั่วไป จ านวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ สื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการ Elephant Haven Thailand 
และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจในภาพรวมของการน าเสนอมีประสิทธิภาพเท่ากับ 52สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และมีความพึงพอใจคุณภาพเนื้อหา มี

ประสิทธิภาพเท่ากับ 62 และผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นในระดับมาก ( ̅=4.16, S.D.=0.26) จึงแสดง
ให้เห็นว่าสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการ Elephant Haven Thailand ผ่านเกณฑ์ในการประเมินผลและสามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี 
ค าส าคัญ : สื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์  โครงการ Elephant Haven Thailand 

 
Abstract 

 The purpose of this research was to 1) to produce a video presentation on Elephant Haven Thailand 2) to 
survey the audience satisfaction of the video conferencing project Elephant Haven Thailand. 100 people. 
Elephant Haven Thailand and the Satisfaction Survey Statistics used are mean, standard deviation The research 
found that By total respondents. Overall satisfaction of the presentation. The efficiency is 52 times higher than 
the threshold set. And satisfied content quality The efficiency was 62 and the satisfaction of the media was very 

high ( ̅ = 4.16, SD = 0.26), indicating that the video was promoted by Elephant Haven Thailand. The evaluation 
and reach the target audience very well. 

Keywords : Video Media Production  Elephant Haven Thailand 
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1. บทน า 

ช้าง ซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองประจ าชาติไทย เนื่องจากคนไทยมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับช้างมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ครั้งหนึ่งบน
ธงชาติไทยก็เคยมีรูปช้างปรากฏอยู่บนผืนธงสีแดง กระทั่งในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2541 คณะรัฐมนตรีในสมัยนั้นได้มีมติเห็นชอบ
ประกาศให้วันที่ 13 มีนาคมของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์ช้างไทย เพื่อให้คนไทยตระหนักถึงความส าคัญและการด ารงอยู่ของช้างไทย 
(ผู้จัดการออนไลน์, 2556)[1]ช้างไทยท่ีสมบูรณ์เต็มที่จะมีน้ าหนักถึง 4,500 กิโลกรัมหรือ 4.5 ตัน แต่ค่าเฉลี่ยน้ าหนักของช้างทุกเพศทุก
ขนาดอยู่ที่ 3.5 ตัน ค่าเฉลี่ยของน้ าหนักช้างนี้มีความหมายและความส าคัญในหมู่คนเลี้ยงช้างมาก เพราะร้อยละ 10 ของน้ าหนักตัวช้าง
คือเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่ าของน้ าหนักอาหารที่จะต้องจัดหาให้ช้างในแต่ละวัน เพื่อป้องกันโรคขาดสารอาหารที่จะเกิดกับช้าง งวงยาว
กว่าเท้าเล็กน้อย อวบ ล่ า เรียวจากโคนถึงปลาย แข็งแรงเต็มไปด้วยมัดกล้ามถึง 40,000 มัด งวงเป็นอวัยวะส่วนเดียวที่ไม่มีกระดูก ช้าง
สามารถใช้งวงจับหรือหยิบสิ่งของที่วางราบอยู่กับพื้นได้โดยไม่ต้องย่อตัว สามารถหยิบเหรียญหรือโลหะบาง ๆ ที่วางราบกั บพื้นส่งให้
เจ้าของบนหลังได้สบาย ขณะเดียวกันก็สามารถเอื้อมขึ้นไปเหนี่ยวโน้มกิ่งหรือใบอ่อนพืชที่เขาโปรดลงมากินได้โดยไม่ต้องชูขาหน้า ช้าง
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ว่ายน้ าเก่ง ด าน้ าอึดอยู่ได้เป็นช่ัวโมงโดยโผล่แต่เพียงจะงอยที่ปลายงวง แต่ก็มีเรื่องเล่าไว้ว่า ขณะก าลังว่ายน้ าอยู่นั้น ช้างไม่อยู่ในฐานะ
จะช่วยตัวเองได้ (ไวรวัจนกุล, 2544)[2]โครงการ Elephant Haven Thailand ตั้งอยู่ที่อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เป็นโครงการ
ที่ได้ร่วมมือกับ Elephant Nature Park เชียงใหม่ โดยจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ช้าง จากเดิมที่เคยเป็นแหล่งท่องเที่ยวและด าเนินธุจกิจปาง
ช้างแบบทั่วไป ที่มีการแสดงโชว์ช้าง การขี่ช้าง แต่เมื่อ 2 ปีที่แล้วในเดือนตุลาคมได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินกิจกรรม
เกี่ยวกับช้างในเชิงอนุรักษ์ ไม่มีการแสดงโชว์ ไม่มีการขี่ช้าง และไม่ใช้ตะขอ เหตุผลที่ริเริ่มโครงการเนื่องมาจากแนวคิดจากฝั่งยุโรปที่
คัดค้านการท่องเที่ยวท่ีทารุณสัตว์ ท าให้ประเทศไทยได้พัฒนาการด าเนินธุรกิจไปในเชิงอนุรักษ์ โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นคนที่
เข้าใจเรื่องของสิทธิเสรีภาพของสัตว์และมนุษย์และเป็นผู้ช่ืนชอบธรรมชาติในประเทศไทยมีแคมป์ช้างที่เป็นเชิงอนุรักษ์ อยู่หลายแห่ง 
เช่น จังหวัดเชียงใหม่ ภูเก็ต สุโขทัย สุรินทร์ โดยรวม ๆ แล้วในประเทศไทยจะมีอยู่ประมาณ 15 แห่ง โดยในขณะนี้ในโครงการ 
Elephant Haven Thailand มีช้างทั้งหมด 6 เชือก โดยที่ช้างทั้งหมดเคยผ่านการฝึกเพื่อให้นักท่องเที่ยวขี่ช้างมาก่อน ช้างทั้ง 6 เชือก
นีไ้ด้ซื้อมาจากจังหวัดสุรินทร์ ท้ังหมดเป็นช้างที่สุขภาพแข็งแรง สุขภาพจิตดี ไม่ดุร้าย เลี้ยงง่ายและคุ้นเคยกับมนุษย์เป็นอย่างดี ท า ให้
นักท่องเที่ยวสามารถวางใจได้ว่าจะได้รับความปลอดภัยอย่างแน่นอน ส าหรับโครงการนี้เป็นเหมือนศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับช้าง ที่
นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของช้างแบบเป็นธรรมชาติ มีมัคคุเทศก์คอยแนะน าความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับช้าง และมีกิจกรรม
ต่างๆ อาทิ การป้อนอาหารช้าง การเดินป่ากับช้าง การอาบน้ าให้ช้าง โดยกิจกรรมเหล่านี้จะท าให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ความเป็น
ธรรมชาติของช้างในเชิงอนุรักษ์ แต่ในปัจจุบันยังคงมีสถานที่ที่ใช้ช้างในการแสดงโชว์ โดยการฝึกช้างด้วยวิธีที่โหดร้าย ทารุณ ท าร้าย
ร่างกายช้างเพื่อให้ช้างเชื่อฟังค าสั่ง มีการล่ามโซ่ที่ท าให้ช้างเกิดความกลัวจนยอมท าตามค าสั่งของผู้ฝึกสอน ส่วนมากช้างที่ถูกฝึกจะเป็น
ช้างเด็กเพื่อที่จะน าช้างไปแสดงโชว์เต้น เตะบอล การฝึกโชว์ช้างนั้นจะใช้ของจ าพวกมีด ตะปู หรือการช็อตไฟฟ้าเพื่อให้ช้างจดจ าความ
เจ็บปวดและสามารถปฏบิัติตามค าสัง่สอนของผู้ฝกึสอนได้ตามต้องการ ส่วนช้างที่โตเต็มวัยจะถูกฝึกเพื่อให้นักท่องเที่ยวข้ึนไปนั่งบนหลัง
ช้าง โดยการวางแหย่ง มัดเชือกไว้บนหลังช้าง มีน้ าหนักกว่า 200 กิโลกรัม และบังคับช้างให้เดินตามเส้นทางที่ถูกฝึกมา ในบางครั้ง
ควาญช้างเพียงแค่ปรบมือหรือดีดนิ้ว ช้างก็จะเดินตามที่ควาญช้างสั่งด้วยความกลัวที่จะถูกท าร้าย หากไม่ท าตามค าสั่ง ท าให้ช้างที่ถูก
บังคับเกิดความเครียดและเสียสุขภาพจิตไป [ วิศรุต มาลีรัตน์ (สัมภาษณ์) 22 ธันวาคม 2559 ][3] 

     จากท่ีมาและความส าคัญดงักล่าวผู้จัดท าโครงงานเล็งเห็นถึงความส าคัญของการเลี้ยงดูช้างในเชิงอนุรักษ์ จึงจัดท าสารคดี
เรื่อง Elephant Haven Thailand ที่เป็นการสะท้อนในเห็นในอีกแง่มุมหนึ่งของการอนุรักษ์ช้างโดยการถ่ายทอดเรื่องราวผ่าน 
Elephant Haven Thailand ที่เป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับช้าง โดยผู้ชมจะได้รับชมประวัติจุดเริ่มต้นของโครงการ การใช้ชีวิตของช้าง
ตามธรรมชาติ กิจกรรมต่าง ๆ  และได้รับรู้เรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้นกับช้างจากการเลี้ยงดูผิดวิธี โดยผู้จัดท าให้น าเสนอเรื่องราวใน
รูปแบบของสารคดี เพราะจะท าให้ผู้ชมเข้าใจเรื่องราวได้ง่าย มีการสอดแทรกภาพกราฟิกเพื่อให้เรื่องราวน่าสนใจยิ่งขึ้น สารคดีเรื่องนี้
จะท าให้ผู้ชมรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับช้างในอีกแง่มุมหนึ่งซึ่งผู้คนส่วนมากยังไม่รู้ถึงความส าคัญของเรื่องนี้  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.1 เพื่อผลิตสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการ Elephant Haven Thailand 
 1.2 เพื่อส ารวจความพึงพอใจผู้ของผู้รับชมสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการ Elephant Haven Thailand 
ขอบเขตของการวิจัย 
 โครงงานนี้มีขอบเขตอยู่ที่การผลิตวีดิทัศน์เกี่ยวกับช้างในเชิงอนุรักษ์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ชมได้รับรู้ความเป็นธรรมชาติของช้างและ
ส่งเสริมกิจกรรมของโครงการ Elephant Haven Thailand โดยมีการก าหนดเรื่องราวที่จะถ่ายทอดชีวิตของช้างและผู้ดูแลช้าง 
กิจกรรมภายในโครงการ และอนาคตของโครงการ โดยผู้ชมสามารถเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับช้างในอีกแง่มุมหนึ่งซึ่งอาจจะไม่เคยรู้ม า
ก่อนผ่านทางวีดิทัศน์เรื่องนี้ 
เคร่ืองมือวิจัย 
 เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย สื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการ Elephant Haven Thailand เกี่ยวกบัการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
และเป็นที่ท่ีสามารถเรียนรู้ชีวิตของช้างตามธรรมชาติ สามารถเข้าถึงได้ที่ : https://youtu.be/Upx3hMxittQ 
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    แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการ Elephant Haven Thailand ซึ่งเป็นการเก็บ
แบบสอบถามออนไลน์โดยมีผลการวิจัยเป็นรูปแบบแผนภูมิแท่งแสดงเปอร์เซนต์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
2.วิธีด าเนินการวิจัย 
2.1   ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 ประชากร คือ นักท่องเที่ยวภายในโครงการ Elephant Haven Thailand และบุคคลทั่วไป จ านวน 100 คน 
2.2   ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 
 ตัวแปรต้น  คือ สื่อวดีิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการ Elephant Haven Thailand 
 ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของผู้รับชมสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการ Elephant Haven Thailand 
2.3   วิธีการศึกษา 

2.3.1 การคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ Elephant Haven Thailand ท าการวิเคราะห์เพื่อตัดทอนน าเพียงสิ่งที่เป็น
ประเด็นส าคัญที่จะน าเสนอผ่านสื่อวีดิทัศน์ จึงต้องตัดทอนเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายและสอดแทรกความส าคัญของโครงการ เพื่อให้ผู้ชม
ตระหนักถึงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ท่ีก าลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน 
 2.3.2 ขั้นตอนการสร้าง Storyboard หลังจากที่เราได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากทางเจ้าหน้าที่ของโครงการ Elephant 
Haven Thailand แล้ว ก็จะต้องท า Storyboardซึ่งการท า Storyboard คือ การสร้างภาพให้เห็นล าดับขั้นตอนตามเนื้อเรื่องที่
ต้องการ ว่าจะเป็นอย่างไร มีการวางรูปแบบของวีดิทัศน์อย่างไร มีกี่ Shot อะไรบ้าง จะท าให้มีความเข้าใจต่อผู้ท าการตัดต่อวีดิทัศน์ 
 2.3.3 ขั้นตอนการลงพื้นที่เพื่อถ่ายท าวีดิทัศน์ ณ โครงการ Elephant Haven Thailand จังหวัดกาญจนบุรี โดยการถ่ายท าใน
ครั้งนี้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เริ่มจากการเข้าพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า จากนั้นวันต่อมาจึงเริ่มถ่ายท าจริง เริ่มที่การถ่ายท าการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในช่วงเช้า กิจกรรมต่างๆที่นักท่องเที่ยวท าร่วมกับช้าง สัมภาษณ์ความรู้สึก ความประทับใจของนักท่องเที่ยว 
และสุดท้ายสัมภาษณ์ไกด์ของโครงการ Elephant Haven Thailand 

 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการถ่ายท า ณ Elephant Haven Thailand จังหวัดกาญจนบรุ ี
 

 2.3.4 ขั้นตอนการตัดต่อวีดิทัศน์ หลังจากที่ได้ถ่ายฟุตเทจจากโครงการแล้ว ขั้นตอนการตัดต่อเป็นอีกขั้นตอนที่มีความส าคัญ 
โดยตัดต่อตาม Storyboard ที่วางไว้ เผื่อให้ง่ายต่อการท างานและเข้าใจถึงประเด็นที่ต้องการสื่อกับผู้ชม การตัดต่อภาพและเสียงโดย
ใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6 ถือว่าเป็นโปรแกรมที่ใช้งานได้ เพียงโปรแกรมเดียวสามารถตัดต่อภาพ เสียง ใส่ดนตรี
ประกอบ ใส่เอฟเฟคแบบง่ายๆ และใส่ Sub – Title บรรยายภาษาไทยได้เลย 
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ภาพที่ 2 ขั้นตอนการตดัต่อวีดิทัศน ์
 2.3.5 การประเมินผล จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการรับชมสือ่วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการ Elephant Haven 
Thailand ซึ่งจัดท าในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยจะมีเกณฑ์การประเมินไว้ดังน้ี 

ระดับความพึงพอใจ 
 5  หมายถึง  มากที่สุด  
 4 หมายถึง มาก  
 3 หมายถึง ปานกลาง  
 2 หมายถึง น้อย  
 1 หมายถึง น้อยท่ีสุด  

Level of satisfaction: 
 5 =  Highest  
 4 = High  
 3 =  Moderate  
 2 = Low  
 1 = Lowest  

 
ภาพที่ 3 แบบประเมินผลความพงึพอใจออนไลน์ 
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3 .ผลการวิจัย 
 สรุปผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจ (ภาษาไทย) จากผู้ที่ได้รับชม สื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการElephant 
Havenโดยมีประชากรที่ใช้ในการศึกษา เป็นเพศหญิง 27 คน เพศชาย 22 คน ซึ่งมีอายุ ต่ ากว่า 18 ปีจ านวน  1 คน 19 - 24 ปีจ านวน 
46 คน 25 - 34 ปี จ านวน 2 คน 35 - 50 ปี จ านวน 0 คนมากกว่า 50 ปีขึ้นไป จ านวน 1 คน ระดับการศึกษาสูงสุด มัธยมต้น – 
มัธยมปลาย จ านวน 2 คน ปริญญาตรี จ านวน 46 คน ปริญญาโท จ านวน 2 คน อาชีพ นักเรียน / นักศึกษาจ านวน 45 คน พ่อค้า / 
ธุรกิจส่วนตัวจ านวน 2 คน พนักงานหน่วยงานเอกชน จ านวน 1 คน รับจ้างท่ัวไปจ านวน  1 คน 

 
ตารางที่ 1 ความพึงพอใจหลังรับชมสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการ Elephant Haven Thailand 

หัวข้อ  ̅ S.D. แปลผล ล าดับ 

1.วิธีการน าเสนอเนื้อหามีความน่าสนใจ 4.16 .762 มาก 6 
2.ล าดับการน าเสนอเนื้อหามีความเหมาะสม 4.22 .944 มากที่สุด 4 

3.สรุปเนื้อหามีความชัดเจน 3.94 .882 มาก 9 

4.เสียงบรรยายฟังง่าย ชัดเจน มีความเหมาะสมต่อการรับฟัง 4.04 .979 มาก 8 
5.มีความสอดคล้องของภาพกับเสียงบรรยาย 4.20 .700 มาก 5 

6.เสียงบรรยายและดนตรีประกอบ เสียงบรรยายฟังง่าย ชัดเจน 4.12 .842 มาก 7 
7.เสียงบรรยายและดนตรีประกอบ เสียงบรรยายฟังง่าย ชัดเจน 3.72 1.051 มาก 10 
8.เสียงบรรยายและดนตรีประกอบ เสียงบรรยายฟังง่าย ชัดเจน 4.82 .927 มากที่สุด 1 
9.เทคนิคการน าเสนอ เทคนิคการตัดต่อมีความเหมาะสม 4.62 .855 มากที่สุด 2 
10.ในภาพรวมการน าเสนอมีความน่าสนใจ 4.26 .944 มากที่สุด 3 

สรุปผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจ (อังกฤษ) จากผู้ที่ได้รับชม สื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการ Elephant 
Haven โดยมีประชากรที่ใช้ในการศึกษา เป็นเพศหญิง 28 คน เพศชาย 22 คน ซึ่งมีอายุ Below 18 years จ านวน  4 คน 19 – 24 
years จ านวน17 คน 25 – 34 years จ านวน 11 คน 35 - 50 years จ านวน 11 คน Over 50 years จ านวน 7 คนAgeBelow 18 
years จ านวน  4 คน 19 – 24 years จ านวน 17 คน 25 – 34 years จ านวน 11 คน 35 - 50 years จ านวน 11 คน Over 50 
years จ านวน 7 คน EducationSecondary School-High school จ านวน 5คน Vocational Certificate-High -Vocational 
Certificate จ านวน 8 คน Bachelor’s Degree จ านวน 31 คน Master's Degree จ านวน 4 คน Doctor's degree จ านวน 2 คน 
Occupation Student จ านวน 16 คน Government / state enterprise officer จ านวน 10 คนMerchant / business 
owner จ านวน 8 คนPrivate sector employee จ านวน 6 คนFreelancer  จ านวน 10 คน 
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ตารางที่ 2 ความพึงพอใจหลังรับชมสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการ Elephant Haven Thailand 
หัวข้อ  ̅ S.D. แปลผล ล าดับ 

1.Interesting ways of content presentation 4.16 .762 มาก 4 
2.Appropriate content presentation 4.26 .944 มากที่สุด 3 

3.Clear content conclusion 4.04 .979 มาก 5 
4.Image and audio consistency 4.82 .927 มากที่สุด 1 
5.Accompanying music that is consistent with and 
appropriate for the presentation 

3.72 1.051 มาก 7 

6.Clear and easy-to-understand narrative 3.94 .882 มาก 6 

7.Accompanying music that is consistent with and 
appropriate for the presentation 

4.62 .855 มากที่สุด 2 

8.Appropriate editing techniques 4.62 .855 มากที่สุด 2 

9.Appropriate length of individual topic presentation 4.16 .762 มาก 4 
10.Overall interesting presentation 3.94 .882 มาก 6 

 
4. สรุปผลและอภิปรายผล 

การจัดท าโครงงานสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการ Elephant Haven Thailand ผู้ศึกษาได้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของทาง
โครงการโดยตรง รวมถึงขั้นตอนในการผลิตสื่อเรื่องนี้ได้ถ่ายท าในพื้นที่จริง จึงมั่นใจได้ว่าสื่อวีดิทัศน์เรื่องนี้จะเป็นประโยชน์แล ะเปิด
มุมมองในการเลี้ยงดูช้าง การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในแง่มุมที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักมากนัก สื่อวี ดิทัศน์ชุดนี้จะน าไปเผยแพร่เพื่อ
ประชาสัมพันธ์โครงการ Elephant Haven Thailand เพื่อบอกต่อเรื่องราวของโครงการนี้ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และหวังว่าจะสามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชม และมีความสุขไปกับกิจกรรมดีๆ ณ โครงการ Elephant Haven Thailand 

 
5. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณสาขาเทคโนโลยีมลัติมเีดีย คณะเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
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	พฤติกรรมการบริโภคอาหารไทยของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติกรณีศึกษา  โรงแรมขนาดใหญ่  จังหวัดสงขลา (215-225)
	การแก้ไขปัญหาจราจรในเขตภาคตะวันออกโดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ (226-232)
	การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แม่เหล็กเรขาคณิตแบบจับต้อง เรื่อง การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิตในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (233-242)
	การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (243-251)
	การลดอัตราการออกกลางคันของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้วยโครงการเรียนปรับพื้นฐาน (252-258)
	ความพึงพอใจและความคาดหวังในการปฏิบัติงานของบุคลากร หน่วยงานกระดูกชาย (ออร์โธปิดิกส์) โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก (259-275)
	การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติของชมรมผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร (276-286)
	การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การตรวจสอบปั้นจั่นหอสูง (287-292)
	การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดสื่อประสมเรื่องสายอากาศไมโครสตริป (293-302)
	ศึกษาปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างประเทศของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน (303-311)
	การศึกษาความต้องการในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาพืชศาสตร์                คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน (312-320)
	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)
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