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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ ประเมินความเหมาะสม เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างความปลอดภัยในวัย
เรียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเพื่อประเมินความเหมาะสมของสื่อเป็นคุณครูผู้สอน จ านวน 5 คน 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนและประเมินความพึงพอใจโดยนักเรียนในช่วงช้ันที่ 2  
(ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4) ของโรงเรียนคลองบ้านพร้าว ต าบลบ้านปทุม อ าเภอสามโศก จังหวัดปทุมธานี จ านวน 30 คน 
ได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-Test) ผลการศึกษาพบว่า 1) ได้สื่อสร้างสรรค์
เสริมสร้างความปลอดภัยในวัยเรียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตที่มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมา 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลังเรียนด้วยสื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างความปลอดภัยในวัยเรียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน และ  
3) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างความปลอดภัยในวัยเรียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต อยู่ในระดับมาก 
ค าส าคัญ:  สื่อสร้างสรรค์ เสรมิสรา้งความปลอดภัย วัยเรียน การพฒันาทักษะชีวิต 
 

Abstract 
The objectives of the project study were 1) to develop creative media to safety promotion 

of elementary school for life skills development (creative media), 2) to evaluate the appropriate of 
creative media, 3) to compare the pretest-posttest of achievement, and 4) to evaluate the 
satisfaction to creative media. The samples were collected teachers and students of Khlong Ban 
Prao School, Ban Pathum, Sam Khok District, Pathum Thani, Thailand. The first sample group were 
collected purposive sampling from 5 teachers by using questionnaires. The second group were 
collected purposive sampling from 30 students in elementary (Prathom 4) by using questionnaires 
and achievement tests. Data analysis employed frequency, percentage, averaging, standard 
deviation, and t-Test independent. The study presented the following results: The creative media 
had appropriate was in high levels. The learning achievement of students after learning by using 
creative media higher than before learning. The students had high levels of satisfaction to creative 
media. 
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1. บทน า 
 1.1  ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งข้ึน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ มีผลกระทบต่อองค์กร
ทุกหน่วยงานตลอดจนมีบทบาทมากข้ึนในชีวิตประจ าวัน มนุษย์จึงท าให้รูปแบบการด าเนินชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนไปไม่
เว้นแม้แต่ระบบการศึกษาของไทยก็จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียน 
ในขณะที่ จินตวีร์ คล้ายสังข์ (2555) ได้กล่าวว่า เทคโนโลยีการศึกษา เป็นสิ่งท่ีหลายคนอาจมองว่าไกลตัว แต่เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในการท างานเอกสารต่างๆ ได้เปลี่ยนรูปแบบเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
มากยิ่งขึ้น การแสวงหาความรู้เดิมมักเดินเข้าห้องสมุด แต่ปัจจุบันสามารถหาความรู้จากฐานข้อมูลห้องสมุดออนไลน์ 
หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เช่นเดียวกับเทคโนโลยีการศึกษา แต่ปัจจุบันนี้ได้มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนา
สื่อทางการศึกษามากขึ้น โดยเฉพาะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาสื่อต่างๆ ซึ่งการจะ
ผลิตสื่อให้ดีต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการพัฒนาสื่อให้มีความสร้างสรรค์เหมาะสมกับผู้ใช้งาน ความคิด
สร้างสรรค์มีบทบาทในกระบวนการแห่งการสร้างนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์จะจุดประกายให้เกิ ดความคิดในการ
สร้างนวัตกรรมและช่วยปรุงโฉมให้ไอเดียตลอดเวลาที่จะพัฒนา (Richard Luecke แปลโดย คมสัน ขจรชีพพันธุ์งาม, 
2555) อาจกล่าวได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์จ าเป็นต่อการผลิตสื่อ ที่จะช่วยให้ผู้ผลิตสามารถคิดรูปแบบและวิธีการใหม่ๆ 
เพื่อการผลิตสื่อที่เหมะสม ดังนั้นการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อการศึกษา จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการพัฒนา 
เพื่อให้สามารถน าสื่อท่ีพัฒนาขึ้นไปใช้ในวงกว้าง โดยสามารถน าเนื้อหาในบทเรียนที่ส าคัญ   

ปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยลังคมโลกท่ีมมีาอย่างยาวนาน คือ ยาเสพติดทีไ่ด้สรา้งปัญหาใหญแ่ละเป็นภยั
คุกคามกับประชาชน โดยเฉพาะประชากรที่เป็นเยาวชน และท าให้เกิดผลเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความ
มั่นคงของทุกประเทศในโลกประเทศเราเองก็เช่นกัน ยาเสพติดได้แพร่ระบาดและเป็นปัญหาต่อสังคมโดยเฉพาะ
เยาวชนของไทยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน แม้รัฐบาลทุกรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศ มีนโยบายปราบปรามและ
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง มีบทลงโทษรุ่นแรงต่อผู้ค้าหรือผู้จ าหน่าย แต่ปัญหายาเสพติดก็ไม่หมดไปจาก
สังคม ยังคงสร้างปัญหาให้กับเยาวชนไทยตลอดเวลา อีกทั้งยังสอดคล้องกับบทเรียนในวิชาสุขศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา ช้ันปีที่ 4 เพื่อปลูกฝังพฤติกรรม และตระหนักถึงโทษของยาเสพติด จึงได้จัดท าสื่อการเรียนการสอนที่
เข้าใจง่ายในรูปแบบแอนิเมชันโมช่ันกราฟิก 2 มิติ สาระการเรียนรู้ ความปลอดภัยในชีวิต เรื่องการใช้ยาอย่างถูกวิธี 
และเรื่องสารเสพติดให้โทษ ดังนั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ในหลักสูตรการเรียนการสอนของ
ระดับช้ันประถมศึกษา ช่วงช้ันที่ 2 (ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6) ได้บรรจุหน่วยเรียนเรื่อง ความปลอดภัยในชีวิตไว้ใน
รายวิชาสุขศึกษา และพลศึกษา ซึ่งโรงเรียนคลองบ้านพร้าว ต าบลบ้านปทุม  อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เป็น
โรงเรียนส าหรับเด็กตั้งแต่ช้ันอนุบาลจนไปถึงมัธยมศึกษาตอนต้น มีการเรียนการสอนเรื่องการใช้ยาอย่างถูกวิธี และ
เรื่องสารเสพติดให้โทษ ส าหรับนักเรียนที่ก าลังศึกษาในช่วงช้ันท่ี 2 แต่สื่อการเรียนการสอนที่มียังไม่เพียงพอและยังเป็น
สื่อท่ีผลิตใช้เองแบบง่ายๆ รวมทั้งเป็นสื่อท่ีท าการจัดซื้อตามที่มีขายในรูปแบบโปสเตอร์ และเมื่อท าการสัมภาษณ์คุณครู
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ผู้สอน พบว่า มีความต้องการสื่อเสริมการเรียนท่ีมีลักษณะเป็นสื่อเคลื่อนไหว  มีภาพท่ีสวยงาม เข้าใจง่าย และน่าสนใจ 
เหมาะสมกับวัยของนักเรียน รวมทั้งสามารถให้น ามาใช้ส าหรับการสอนเสริมหรือสามารถให้นักเรียนใ ช้ส าหรับการ
เรียนรู้ด้วยตนเองได้ (เบ็ญจา สมประกอบ, สัมภาษณ์ วันที่ 9 มีนาคม 2559) 

ดั้งนั้น จากการศึกษาปัญหาดังกล่าว ผู้จัดท าได้เล็งเห็นถึงปัญหาในเรื่องของการขาดแคลน สื่อการเรียน
การสอนวิชาสุขศึกษา และพลศึกษา หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิตของโรงเรียนคลองบ้านพร้าว ซึ่งเป็น
ปัจจัยส าคัญต่อความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของเด็กช้ันประถมศึกษา และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองคณะผู้ศึกษา  
จึงสนใจพัฒนาชุดการสอนวิชาสุขศึกษา และพลศึกษา เรื่องการใช้ยาอย่างถูกวิธี และเรื่องสารเสพติดให้โทษ โดยจัดท า
ในรูปแบบของแอนิเมชันโมชัน่กราฟิก 2 มิติ เนื่องจากสามารถดึงดูดความสนใจของเด็กช้ันประถมศึกษาได้อย่างดี และ
ในตอนท้ายจะมีการทดสอบความรู้หลังเรียน ความเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนเพื่อให้สื่อที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม
กับวัยของผู้เรียนที่สามารถใช้ได้ทั้งในรายวิชาและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 1.2  วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.2.1  เพื่อพัฒนาสื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างความปลอดภัยในวัยเรียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาสุขศึกษา เรื่องการใช้ยาอย่างถูกวิธี และเรื่องสารเสพติดให้โทษ 

1.2.2  เพื่อประเมินความเหมาะสมของสื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างความปลอดภัยในวัยเรียนเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาสุขศึกษา เรื่องการใช้ยาอย่างถูกวิธี และเรื่องสาร
เสพติดให้โทษ   

1.2.3  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสื่อสร้างสรรค์
เสริมสร้างความปลอดภัยในวัยเรียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาสุข
ศึกษา เรื่องการใช้ยาอย่างถูกวิธี และเรื่องสารเสพติดให้โทษ 

1.2.4  เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อสื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างความปลอดภัยในวัยเรียนเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาสุขศึกษา เรื่องการใช้ยาอย่างถูกวิธี และเรื่องสาร
เสพติดให้โทษ 
 
2. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยการพัฒนาเครื่องมือและท าการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลและ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตารางประกอบความเรียง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ คุณครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ต าบลบ้านปทุม จังหวัดปทุมธานี จ านวน 5 คน ได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
เพื่อประเมินความเหมาะสมของสื่อที่พัฒนาขึ้น และ นักเรียนช้ันประถมศึกษาช่วงช้ันที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4) 
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ต าบลบ้านประทุม อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี จ านวน 78 คน ได้มาด้วยวิธีการเลือก
แบบเจาะจง เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อสื่อท่ีพัฒนาขึ้น  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  
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 1.  แบบประเมินความเหมาะสมของสื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างความปลอดภัยในวัยเรียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
ใช้มาตรวัด 5 ระดับ ได้แก่ 
 คะแนนเฉลี่ย 4.20-5.00   หมายถึง    มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20   หมายถึง    มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40   หมายถึง    มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60   หมายถึง    มีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย 
  คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80   หมายถึง    มีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 2. แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน ประกอบด้วยข้อสอบจ านวน 10 ข้อ เป็นแบบ 4 ตัวเลือก 
 3. แบบประเมินความพึงพอใจของสื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างความปลอดภัยในวัยเรียน  เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  
ใช้มาตรวัด 3 ระดับ ได้แก่ 
 คะแนนเฉลี่ย 2.35-3.00  หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 1.68-2.34    หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.67    หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง โดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนด้วยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการทดสอบค่าที (t-Test 
Independent) และวิเคราะห์ความเหมาะสมและความพึงพอใจต่อสื่อสร้างสรรค์ตามรอยภูมิปัญญาไทยในอดีต 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
3. ผลการวิจัย 
 สื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างความปลอดภัยในวัยเรียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เป็นการพัฒนาสื่อการสอนแบบโมชั่น
กราฟิก 2 มิติ เพื่อประเมินความรู้จากที่ผู้เรียนได้ใช้สื่อการสอน ดังนั้นจึงสามารถน าเสนอผลการผลิตสื่อสร้างสรรค์
เสริมสร้างความปลอดภัยในวัยเรียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ดังนี้ 

3.1  สื่อการสอนแบบโมชั่นกราฟิก 2 มิติ เป็นการเสนอเนื้อหาเรื่องการใช้ยาอย่างถูกวิธี และเรื่องสารเสพ
ติดให้โทษ ในลักษณะภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ โดยสามารถน าเสนอผลการพัฒนาสื่อ 2 เรื่องที่ผลิตขึ้น ดังนี ้

1. เรื่องการใช้ยาอย่างถูกวิธี 
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ภาพที่ 1 สื่อสร้างสรรคเ์รื่องการใช้ยาอย่างถูกวิธี 
ที่มา: ชาติสิริ พรหมศริ ิและ อวสติ ถนอมเกียรติ, 2559  

2. เรื่องสารเสพติดให้โทษ 
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ภาพที่ 2 สื่อสร้างสรรคเ์รื่องสารเสพติดให้โทษ 
ที่มา: ชาติสิริ พรหมศริ ิและ อวสติ ถนอมเกียรติ, 2559 

 3.2 ผลประเมินความเหมาะสมของสื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างความปลอดภัยในวัยเรียนเพ่ือพัฒนาทักษะ
ชีวิต 
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 การประเมินความเหมาะสมของสื่อโดยครูผู้สอน หลังจากท่ีได้น าสื่อไปทดลองใช้สอนจริง จ านวน 5 คน 
สามารถน าเสนอผลการประเมินความเหมาะสม ดังนี ้
 
ตารางที่ 1  การประเมินความเหมาะสมของสื่อสรา้งสรรค์เสริมสร้างความปลอดภัยในวัยเรียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโดย

ครูผู้สอน 

รายการ 
ผลการประเมิน 

 ̅ S.D. ความหมาย 
1. เนื้อหาการน าเสนอ 4.00 0.00 มาก 

1.1 ความสอดคล้องของเนื้อหากับหลกัสูตร 4.00 0.00 มาก 
1.2 เนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ 4.00 0.00 มาก 

1.3 เนื้อหามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ 4.00 0.00 มาก 
1.4 การเรยีนล าดับเนื้อหาเหมาะสม 4.00 0.00 มาก 

1.5 เนื้อหาเหมาะสมกับระดับผูเ้รียน 4.00 0.00 มาก 
1.6 ความถูกต้อง กระชับ ชัดเจน และครอบคลมุ 4.00 0.00 มาก 

1.7 ความเหมาะสมของปริมาณเนื้อหา 4.00 0.00 มาก 
1.8 ความน่าสนใจของเนื้อหา 4.00 0.00 มาก 
2. ภาษา ภาพ และเสียง 4.00 0.00 มาก 

2.1 ภาพที่น าเสนอตรงตามเนื้อหา 4.00 0.00 มาก 
2.2 ความสอดคล้องระหวา่งภาพกับเนือ้หา 4.00 0.00 มาก 

2.3 ขนาดของภาพที่ใช้ประกอบบทเรยีน 4.00 0.00 มาก 
2.4 ความน่าสนใจภาพกราฟิกท่ีใช้ 4.00 0.00 มาก 

2.5 ความถูกต้องของภาษาที่ใช้ 4.00 0.00 มาก 
2.6 ภาษาที่ใช้มีความเหมาะสม เข้าใจง่าย 4.00 0.00 มาก 

2.7 เสียงดนตรีที่ใช้ประกอบบทเรียน 4.00 0.00 มาก 
2.8 เสียงบรรยายที่ใช้ประกอบบทเรียน 4.00 0.00 มาก 
3 ตัวอักษรและส ี 3.92 0.28 มาก 
3.1 รูปแบบตัวอักษรที่ใช้ในการน าเสนอ 4.00 0.00 มาก 

3.2 ตัวอักษรมีขนาดชัดเจน อ่านง่าย 4.00 0.00 มาก 
3.3 สีของตัวอักษรโดยภาพรวม 4.00 0.00 มาก 
3.4 สีของพื้นหลังบทเรียนโดยภาพรวม 3.80 0.45 มาก 

3.5 สีของกราฟิกท่ีใช้โดยภาพรวม 3.80 0.45 มาก 
4 การสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียน 3.92 0.28 มาก 
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รายการ 
ผลการประเมิน 

 ̅ S.D. ความหมาย 
4.1 การออกแบบข้อความได้สวยงาม 4.00 0.00 มาก 
4.2 ความเหมาะสมของกราฟิก 4.00 0.00 มาก 
4.3 ความเหมาะสมของส ี 4.00 0.00 มาก 
4.4 ความเหมาะสมของเสียงและจังหวะ 3.80 0.45 มาก 

4.5 ระยะเวลาในการน าเสนอ  3.80 0.45 มาก 
5. การกระตุ้นในผู้เรียนเกิดความรู้ 3.25 0.44 ปานกลาง 

5.1  มีการน าเข้าสู่บทเรียน 3.40 0.55 ปานกลาง 
5.2  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมสี่วนร่วมในบทเรียน 3.20 0.45 ปานกลาง 

5.3  ความหลากหลายและความเหมาะสมของรูปแบบการมีปฏสิัมพันธ์ 3.20 0.45 ปานกลาง 
5.4  การกระตุ้นในผูเ้รียนตอบสนองในบทเรียน 3.20 0.45 ปานกลาง 

ภาพรวมทุกด้าน 3.87 0.13 มาก 

 
 จากตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินความเหมาะสมสื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างความปลอดภัยในวัยเรียนเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิตโดยครูผู้สอน พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.87 เมื่อ
พิจารณา เป็นรายด้านสรุปได้ดังนี้  
 ด้านเนื้อหาการน าเสนอ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ความสอดคล้องของเนื้อหากับหลักสูตร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 เนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 เนื้อหามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 การเรียนล าดับเนื้อหา
เหมาะสม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 เนื้อหาเหมาะสมกับระดับผู้เรียน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00  ความ
ถูกต้อง กระชับ ชัดเจน และครอบคลุม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 ความเหมาะสมของปริมาณเนื้อหา อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 และความน่าสนใจของเนื้อหา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 

ด้านภาษา ภาพ และเสียง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ภาพที่น าเสนอตรงตามเนื้อหา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 ความสอดคล้องระหว่างภาพกับเนื้อหา อยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ย 4.00 ขนาดของภาพที่ใช้ประกอบบทเรียน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 ความน่าสนใจภาพกราฟิกที่ใช้ 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 ความถูกต้องของภาษาที่ใช้ ภาษาที่ใช้มีความเหมาะสม เข้าใจง่าย อยู่ในระดับมาก  
มีค่าเฉลี่ย 4.00 เสียงดนตรีที่ใช้ประกอบบทเรียน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 และเสียงบรรยายที่ใช้ประกอบ
บทเรียน อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 
 ด้านตัวอักษรและสี พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.92 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รูปแบบ
ตัวอักษรที่ใช้ในการน าเสนอ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 ตัวอักษรมีขนาดชัดเจน อ่านง่าย อยู่ในระดับมาก  
มีค่าเฉลี่ย 4.00 สีของตัวอักษรโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 สีของพื้นหลังบทเรียนโดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.80 และสีของกราฟิกท่ีใช้โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.80 
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 ด้านการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียน พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.92 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า การออกแบบข้อความได้สวยงาม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 ความเหมาะสมของกราฟิก อยู่ในระดับมาก  
มีค่าเฉลี่ย 4.00 ความเหมาะสมของสี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 ความเหมาะสมของเสียงและจงัหวะ อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย 3.80 และระยะเวลาในการน าเสนอ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.80 
 ด้านการกระตุ้นในผู้เรียนเกิดความรู้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.25 เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า มีการน าเข้าสู่บทเรียน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.40 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนส่วนร่วมในบทเรียน 
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.20 ความหลากหลายและความเหมาะสมของรูปแบบการมีปฏิสัมพันธ์ อยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.20 และการกระตุ้นในผู้เรียนตอบสนองในบทเรียน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.20 
 3.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนด้วยสื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างความปลอดภัยในวัยเรียน
เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 

การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนด้วยการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนการ
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการทดสอบค่าที (t-Test Independent) สามารถน าเสนอข้อมูลในรูปแบบตาราง
ประกอบความเรียง ดังนี ้
 
ตารางที่ 2  การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนหลังเรียนด้วยสื่อสร้างสรรคเ์สริมสร้างความปลอดภัยใน

วัยเรียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 

กลุ่มทดลอง 
จ านวนกลุ่ม

ตัวอย่าง 
คะแนน 

เต็ม  ̅ S.D. t Sig. 

แบบทดสอบก่อนเรยีน (Pretest) 30 10 9.13 1.332 
37.551 .000* 

แบบทดสอบหลังบทเรียน (Posttest) 30 10 9.90 0.305 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนด้วยสื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างความปลอดภัย
ในวัยเรียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
 3.4 ผลประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการสื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างความปลอดภัยในวัยเรียนเพ่ือพัฒนา
ทักษะชีวิต โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เรียนขั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 30 คน สามารถน าเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลดังนี ้
 
ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของชุดการสอนสื่อสร้างสรรคเ์สริมสร้างความปลอดภัยในวัยเรยีนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 

รายการ 
การแปลความหมาย 

 ̅ S.D. ความหมาย 
1. เนื้อหามีความชัดเจนเข้าใจง่าย 2.87 0.43 มาก 
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รายการ 
การแปลความหมาย 

 ̅ S.D. ความหมาย 
2. เสียงเพลง,ดนตรีไพเราะเหมาะสม 2.80 0.48 มาก 
3. สีสันมคีวามสวยงาม 2.77 0.50 มาก 
4. ความสวยงามของรูปภาพที่ใช้ 2.77 0.50 มาก 
5. รูปภาพประกอบสวยงามเหมาะสม 2.70 0.60 มาก 

6. สื่อชุดการสอนมีความน่าสนใจ 2.70 0.65 มาก 
7. เสียงมีความชัดเจน 2.63 0.61 มาก 

8. รูปภาพเหมาะสมกับเนื้อหา 2.57 0.57 มาก 
9. ลักษณะ ขนาด สีของตัวอักษร ชัดเจน สวยงาม  2.53 0.68 มาก 

10. ปริมาณของเนื้อหาเหมาะสม 2.40 0.77 มาก 
รวม 2.67 0.60 มาก 

 
 จากตารางที่ 3 แสดงระดับความพึงพอใจของชุดการสอนสื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างความปลอดภัยในวัยเรียน
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 2.67   เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 3 ข้อแรกที่มีผลการ
ประเมินสูงท่ีสุด ได้แก่ เนื้อหามีความชัดเจนเข้าใจง่าย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 2.87 รองลงมาคือ เสียงเพลง,ดนตรี
ไพเราะเหมาะสม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 2.80 และสีสันมีความสวยงาม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 2.77 ความ
สวยงามของรูปภาพที่ใช้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 2.77 ส่วนข้อที่มีผลการประเมินน้อยที่สุด ได้แก่ ปริมาณของ
เนื้อหาเหมาะสม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 2.40 
 
4. สรุปผลและอภิปรายผล 
 4.1  สรุปผลการศึกษา 

ผลการประเมินความเหมาะสมของสื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างความปลอดภัยในวัยเรียนเพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิต โดยครูผู้สอน พบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ ย 3.87 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านเนื้อหา การน าเสนอ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 ด้านภาษาภาพ และเสียง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
4.00 ด้านตัวอักษรและสี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.92 ด้านการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียน อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย 3.92 และด้านการกระตุ้นในผู้เรียนเกิดความรู้ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.25  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนด้วยสื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างความปลอดภัยในวัยเรียนเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิต พบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยสื่อสร้างสรรค์ เสริมสร้างความปลอดภัยในวัย
เรียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ผลประเมินความพึงพอใจต่อสื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างความปลอดภัยในวัยเรียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โดย
นักเรียน พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 2.67 โดยข้อที่นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด 
3 อันดับ ได้แก่ เนื้อหามีความชัดเจนเข้าใจง่าย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 2.87 เสียงเพลง,ดนตรีไพเราะเหมาะสม  
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อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 2.80 และสีสันมีความสวยงามกับความสวยงามของรูปภาพที่ใช้ มีค่าเฉลี่ย 2.77 ส่วนข้อที่มี
ผลการประเมินน้อยที่สุด ได้แก่ ปริมาณของเนื้อหาเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 2.40 
 4.2  อภิปรายผลการศึกษา 

  จากการศึกษาเรื่อง สื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างความปลอดภัยในวัยเรียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  พบว่า สื่อ
การสอนโมช้ันกราฟิก 2 มิติที่พัฒนาขึ้น อยู่ในระดับมีความเข้าใจมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ลักษณะของสื่อที่พัฒนา
เป็นสื่อที่อธิบายให้ความรู้โดยใช้การ์ตูนแอนิเมชันในการเคลื่อนไหว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐพร ปิงมูลทา  
(2557) ที่ศึกษาการสร้างสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ให้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับดี 
หมายถึงการสร้างสื่อตามวิธีการและแนวคิดมีความเหมาะสมและสามารถน าไปใช้ประชาสมัพันธ์ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยสื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างความปลอดภัยในวัยเรียนเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิตสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน สอดคล้องกับการศึกษาของสิริวรรณ ยะไชยศรี (2557) ได้ศึกษารูปแบบการ์ตูน
แอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อการเรียนรู้ด้านการมีวินัย ท่ีพบว่า ผลการเรียนรู้ที่เกิดจากสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน 

 ผลประเมินความพึงพอใจต่อสื่อการสอน โดยนักเรียน พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากลักษณะของสื่อที่พัฒนาเป็นสื่อที่น าข้อมูล ความรู้ หรือเรื่องราวที่ต้องการจะน าเสนอในรูปแบบการ์ตูน
แอนิเมชัน 2 มิติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสิริวรรณ ยะไชยศรี (2557) ที่ศึกษารูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อ
การเรียนรู้ด้านการมีวินัย มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากและสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนด้าน
การมีวินัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.3  ข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
จากการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อสื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างความปลอดภัยในวัยเรียนเพื่อพัฒนาทักษะ

ชีวิตพบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนครั้งนี้ สามารถพัฒนาสื่อให้มีความเหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียน และสามารถน าไปใช้เป็นสื่อเสริมการเรียน
การสอนให้แก่นักเรียนช่วงช้ันท่ี 2 (ป.4-ป.6) นอกจากน้ียังสามารถน าสื่อท่ีพัฒนาขึ้นไปเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปได้ 

4.4   ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
จากการศึกษาครั้งนี้ที่เป็นสื่อการสอนโมช่ันกราฟิก 2 มิติ ที่อธิบายความรู้ในบทเรียน ทั้งนี้ยังสามารถ

น าไปพัฒนาหรือออกแบบสื่อในรูปแบบของเกมได้จะเป็นสื่อที่มีความน่าสนใจ โดยผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้แบบ
ปฏิสัมพันธ์ในขณะที่เล่นเกมได้อีกด้วย ท้ังยังอาจส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานในขณะที่เล่นเกม นอกจากเนื้อหา
เรื่องการใช้ยาอย่างถูกวิธี และสารเสพติดให้โทษ แล้วยังสามารถน าเนื้อหาในบทเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุข
ศึกษาและพลศึกษา ช่วงช้ันที่2 (ป.4-ป.6) ได้แก่ เรื่องการปฐมพยาบาล เรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจ าวัน 
และเรื่องคุณค่าของครอบครัวและเพื่อน โดยผลิตเป็นสื่อในลักษณะต่างๆ เช่น เกม หรือ โมช่ันกราฟิก เป็นต้น 
 
5. กิตติกรรมประกาศ 
  โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  



 

สาขามนุษยศาสตร์ สังคมวิทยาและการศึกษา I 453 

 

 
6. เอกสารอ้างอิง 
[1] จินตวีร์ คลา้ยสังข์. 2555. Desktop Publishing สู่ e-book เพื่อส่งเสริมการใฝรู่้ของผู้เรยีนยุคดจิิทัล. 

กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แหง่จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย.  
[2] คมสัน ขจรชีพพันธุ์งาม. 2555. คัมภีร์นักนวัตกรรม. กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอรเ์น็ต.  
[3] เบ็ญจา สมประกอบ. วันท่ี 9 มีนาคม 2559. สัมภาษณ์.  
[4] ณัฐพร ปิงมูลทา.  2557.  การสรา้งสื่อการ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง ความรับผดิชอบต่อหน้าท่ี ส าหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่.  ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยสีื่อและการสื่อสาร มหาวิทยาลยัราชภัฏ
เชียงใหม.่ 

[5] สิริวรรณ ยะไชยศรี.  2557.  รูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เพื่อการเรยีนรู้ดา้นการมีวินยั.  วิทยาศาตรมหา
บัณฑิต สื่อนฤมิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%C8%D4%C5%BB%C8%D2%CA%B5%C3%C1%CB%D2%BA%D1%B3%B1%D4%B5&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B7%A4%E2%B9%E2%C5%C2%D5%CA%D7%E8%CD%E1%C5%D0%A1%D2%C3%CA%D7%E8%CD%CA%D2%C3&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%C1%CB%D2%C7%D4%B7%C2%D2%C5%D1%C2%C3%D2%AA%C0%D1%AF%E0%AA%D5%C2%A7%E3%CB%C1%E8&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%C1%CB%D2%C7%D4%B7%C2%D2%C5%D1%C2%C3%D2%AA%C0%D1%AF%E0%AA%D5%C2%A7%E3%CB%C1%E8&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%C7%D4%B7%C2%D2%C8%D2%B5%C3%C1%CB%D2%BA%D1%B3%B1%D4%B5&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%C7%D4%B7%C2%D2%C8%D2%B5%C3%C1%CB%D2%BA%D1%B3%B1%D4%B5&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%CA%D7%E8%CD%B9%C4%C1%D4%B5&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%C1%CB%D2%C7%D4%B7%C2%D2%C5%D1%C2%C1%CB%D2%CA%D2%C3%A4%D2%C1&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0

	สารบัญ
	การศึกษาความรู้ความเข้าใจในการกำหนดราคากลางงานวิจัยของนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (1-7)
	ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (8-16)
	จริยธรรมการใช้สารสนเทศของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (17-28)
	ชุมชนและการสืบทอดประเพณีแห่ธงสงกรานต์ของชาวลาวครั่ง จ.นครปฐม (29-36)
	กลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (37-45)
	ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกลุ่มศึกษารูปแบบการจัดการความรู้การบริหารการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของประชาคมน่าน (46-55)
	การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย: กรณีศึกษาชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม (56-64)
	ความพึงพอใจต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (65-71)
	คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามทัศนะผู้ใช้บัณฑิต ศึกษาเฉพาะกรณี บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (72-73)
	การสังเคราะห์กรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานตามหลักทักษะชีวิต 4H เพื่อให้ได้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ (74-84)
	การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ (85-96)
	การบริหารความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า ของสานักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (97-104)
	ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุ วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม (105-115)
	การสำรวจความต้องการรับบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีของชุมชนกรณีศึกษาอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (116-131)
	โครงการวิจัยเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (132-143)
	โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (144-160)
	การประยุกต์ใช้การการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของชาวบ้านเกาะเกร็ด (161-172)
	คุณภาพชีวิตการทำงานที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของแรงงานต่างด้าว บริษัท อินโนแวลูส์ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (173-183)
	กลยุทธ์และกระบวนการพัฒนาเกมทางการศึกษาสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น (184-192)
	การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง การบริจาคเลือด (193-197)
	การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการ Elephant Haven Thailand (198-203)
	การวัดความพึงพอใจสำหรับเกม 2 มิติ เรื่อง ThaiCooking (204-208)
	โครงการผลิตสื่อการเรียนรู้ 3 มิติของระบบการทำงานแปรรูปโลหะผ่านเครื่องใช้งานจริงในสถานประกอบการภายใต้หัวข้อการประยุกต์ใช้ระบบไฮดรอลิกส์ และระบบรีเลย์ควบคุมของเครื่องกลึงบอลวาล์ว (209-214)
	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)
	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)



