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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ตามรอยภูมิปัญญาไทยในอดีต ประเมินความ

เหมาะสม ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อสื่อสร้างสรรค์ตามรอยภูมิปัญญาไทยในอดีต 
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นคุณครูผู้สอน จ านวน 3 คน และนักเรียนช้ันประถมศึกปีที่ 4 – 6 จ านวน 109 คน ของโรงเรียน
คลองบ้านพร้าว ต าบลบ้านประทุม อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยใช้แบบสอบถามและแบบทดสอบในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า สื่อสร้างสรรค์เรื่องภูมิปัญญาไทยในอดีตที่มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นหลังเรียนด้วยสื่อสร้างสรรค์ และผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อสื่อสร้างสรรค์เรื่องภูมิ
ปัญญาไทยในอดีตอยู่ในระดับมาก 

ค าส าคัญ  :  สื่อสร้างสรรค์, ภมูิปญัญาไทย 

 
Abstract 

The objectives of the project study were 1) to develop creative media: follow patterns of 
the Thai Wisdom from the past, 2) to evaluate the appropriate of creative media, 3) to study the 
posttest of achievement after learning by suing creative media, 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 3 teachers by using questionnaires. The second group were collected 
purposive sampling from 109 students in second elementary (Prathom 4-6) by using questionnaires 
and achievement tests. Data analysis employed frequency, percentage, averaging, and standard 
deviation. The findings pointed out as follows: The creative media had appropriate was in high 
levels. The most students after learning activities learning achievement was higher. The students 
were satisfied with creative media was in high levels. 
Keywords:   Creative Media, Thai wisdom 
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1. บทน า 
 1.1  ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

สื่อการเรียนการสอนนับเป็นองค์ประกอบส าคัญมากประการหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอน 
นอกเหนือจากตัวผู้สอน ผู้เรียน และเทคนิควิธีต่างๆ บทบาทของสื่อการเรียนการสอน คือเป็นตัวกลางหรือพาหนะ 
หรือเครื่องมือ หรือช่องทางที่ใช้น าเรื่องราว ข้อมูลความรู้หรือสิ่งบอกกล่าวของผู้ส่งสารหรือผู้สอนไปสู่ผู้รับหรือผู้เรียน 
เพื่อท าให้การเรียนรู้หรือการเรียนการสอนบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่วางไว้เป็นอย่างดี (ชวลิต เข่ง
ทอง, 2559) สมจิต จันทร์ฉาย (2557) กล่าวว่า องค์ประกอบการเรียนการสอนที่ต้องค านึงถึงคือ สื่อการเรียนการสอน 
ซึ่งมีอยู่มากมายหลายชนิด ครูไม่จ าเป็นต้องสร้างสื่อการเรียนการสอนขึ้นมาใหม่ เพียงแต่รู้จักพิจารณา คัดเลือก 
ปรับปรุง และออกแบบการใช้สื่อให้เหมาะสมกับเนื้อหา ผู้เรียน และบริบทในการเรียนการสอน กรมวิชาการ (2545) 
ได้แบ่งออกเป็นหลายประเภท ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ คือ หนังสือและเอกสารต่างๆ โดยใช้ตัวหนังสือเป็นตัวเขียนหรือ
ตัวพิมพ์เป็นสื่อเพื่อแสดงความหมาย สื่อเทคโนโลยี คือ สื่อการเรียนการสอนที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้ควบคู่กับเครื่องมื อ
โสตทัศนวัสดุ หรือเครื่องมือท่ีเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น วีดิทัศน์ สไลด์ แถบบันทึกเสียง สื่อคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
นอกจากน้ียังรวมถึงกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และสื่ออื่นๆ 
สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ สื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือสภาพที่อยู่
รอบตัวผู้เรียน เช่น พืชผัก ผลไม้ สัตว์ชนิดต่างๆ ปรากฏการณ์แผ่นดินไหว  สภาพดินฟ้าอากาศ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่งวิทยาการหรือแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด ชุมชน สังคม วัฒนธรรม เป็นต้น และสื่ อกิจกรรมหรือ
กระบวนการ คือ สื่อที่อยู่ในรูปแบบของการน าเสนอ ต้องอาศัยกิจกรรมหรือกระบวนการเป็นตัวกลางในการน าเสนอ
ความรู้และประสบการณ์ นอกจากนี้สื่อยังเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการเสริมพัฒนากรของเด็ก  

ในปัจจุบันโรงเรียนคลองบ้านพร้าว จังหวัดปทุมธานี  ได้มีการท า เทคโนโลยีที่เข้ามาใช้ในระบบการจัด
การศึกษา ทั้งในด้านการเรียน การสอน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยการจัดการท าหลักสูตร หรือช่วยในการ
จัดการเรื่องต่างๆ ทั้งการจัดท ารายงานผลการเรียน และการจัดสื่อส าหรับจัดการเรียนการสอน ซึ่งในช้ันประถมศึกษา
ควรจะได้มีการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศ มาเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดท าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
ถือได้ว่าเป็นพื้นฐานของการเรียนการสอน ดังนั้นจึงควรที่จะได้รับการพัฒนา และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการน า
เทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม และจาก
การศึกษาดูงาน และสัมภาษณ์ครูผู้สอน พบว่า ครูผู้สอนยังขาดการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เพื่อเสริมการเรียนรู้ที่
เข้าใจง่ายเนื่องจากมีภารกิจอื่นมากเกินไป และยังขาดความรู้ความเข้าใจทางด้านผลิตสื่อมัลติมีเดีย ตลอดจนขาด
เอกสารประกอบหลักสูตรการเรียนการสอนในรายวิชาประวัติศาสตร์และแหล่งบริการทางวิชาการให้แก่นักเรียนที่เรียน
ในรายวิชานั้น คุณครูผู้สอนของโรงเรียนคลองบ้านพร้าวคุณครูมีความต้องการสื่อการสอนในเรื่องของภูมิปัญญาไทย
ของบทเรียนวิชาประวัติศาสตร์ได้ขาดสื่อประเภทรูปภาพประกอบสื่อการเรียนการสอน ท าให้ครูผู้สอนประสบปัญหา
ทางการอธิบายในข้อมูลประกอบเนื้อหาที่ค่อนข้างเข้าใจยาก ให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น นักเรียนจึงไม่
สามารถเข้าใจเรื่องในอดีตของไทยได้ดีนัก 

ดังนั้น เพื่อเพิ่มคุณภาพทางการจัดการเรียนการสอนโดยการน าเทคโนโลยีในปัจจุบันให้เกิดประ โยชน์
สูงสุดจึงจัดท าสื่อการเรียนการสอน คณะผู้ศึกษาได้เลือกการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ในลักษณะของหนังสือภาพ
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ประกอบการเล่าเรื่อง ซึ่งหนังสือส าหรับเด็ก คือ หนังสือส าหรับเด็กประเภทให้ความบันเทิง อาจเป็นนิยาย นิทานหรือ
วรรณคดีประเภทต่างๆ ท่ีเหมาะสมส าหรับเด็ก ลักษณะหนังสือเด็กที่ดีคือเป็นหนังสือที่ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
และความรู้ในด้านต่างๆ ที่แตกต่างไปจากหนังสือสารคดีส าหรับเด็กหรือหนังสือแบบเรียน มีเนื้อหาตรงกับใจที่เด็ก
อยากอ่าน รูปเล่มสีสันสวยสะดุดตา ประกอบด้วย 3 ประการ ได้แก่ เทคนิคการพิมพ์และจัดรูปเล่ม เนื้อหา และ
ภาพประกอบ ซึ่งปกติหนังสือส าหรับเด็กจะมีภาพประกอบเกือบทุกหน้า เนื้อหาถูกต้อง การเล่าเรื่องเร้าใจชวนให้ติดตาม 
(พิมพ์จิต ตปนียะ, 2555) ดังนั้น สื่อสร้างสรรค์ที่พัฒนาขึ้นในครั้งมี มีลักษณะเป็นหนังสือภาพประกอบการเล่าเรื่องภูมิ
ปัญญาไทยในอดีต ซึ่งเป็นเนื้อหาที่เข้าใจค่อนข้างยากให้มีความเข้าใจง่ายขึ้น และเพลิดเพลินไปกับการดูภาพวาดประกอบ 
เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถได้น าไปประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนและช่วยสง่เสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 
 1.2  วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.2.1  เพื่อพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ตามรอยภูมิปัญญาไทยในอดีต วิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

1.2.2  เพื่อประเมินความเหมาะสมของสื่อสร้างสรรค์ตามรอยภูมิปัญญาไทยในอดีต วิชาประวัติศาสตร์ 

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

1.2.3  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนด้วยสื่อสร้างสรรค์ตามรอยภูมิปัญญาไทยในอดีต วิชา

ประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

1.2.4  เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อสื่อสร้างสรรค์ตามรอยภูมิปญัญาไทยในอดีตวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่ม

สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

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 3 คน ได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
เพื่อประเมินความเหมาะสมของสื่อที่พัฒนาขึ้น และ นักเรียนช้ันประถมศึกษาช่วงช้ันที่ 2 (ป.4 – ป.6) โรงเรียนคลอง
บ้านพร้าว ต าบลบ้านประทุม อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี จ านวน 109 คน ได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจต่อสื่อท่ีพัฒนาขึ้น  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  
 1.  แบบประเมินความเหมาะสมต่อสื่อสร้างสรรค์ตามรอยภูมิปัญญาไทยในอดีต วิชาประวัติศาสตร์ ใช้มาตร
วัด 5 ระดับ ได้แก่ 
 คะแนนเฉลี่ย 4.20-5.00   หมายถึง   มีการรับรู้อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20   หมายถึง   มีการรับรู้อยู่ในระดับมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40   หมายถึง   มีการรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง 
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 คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60   หมายถึง   มีการรับรู้อยู่ในระดับน้อย 
  คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80   หมายถึง   มีการรับรู้อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 2. แบบทดสอบหลังเรียน ประกอบด้วยข้อสอบจ านวน 10 ข้อ เป็นแบบ 4 ตัวเลือก  
 3. แบบประเมินความพึ่งพอใจต่อสื่อสร้างสรรค์ตามรอยภูมิปัญญาไทยในอดีต วิชาประวัติศาสตร์ ใช้มาตรวัด 
3 ระดับ ได้แก่ 
 คะแนนเฉลี่ย 2.35-3.00   หมายถึง     มีความเข้าใจในเนื้อหามาก 
 คะแนนเฉลี่ย 1.68-2.34   หมายถึง     มีความเข้าใจในเนื้อหาปานกลาง 
                  คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.67    หมายถึง     มีความเข้าใจในเนื้อหาน้อย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง โดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนด้วยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ และวิเคราะห์ความเหมาะสมและความพึงพอใจต่อสื่อสร้างสรรค์ตามรอยภูมิ
ปัญญาไทยในอดีต ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
3. ผลการวิจัย 
 สื่อสร้างสรรค์ตามรอยภมูิปัญญาไทยในอดีต เป็นสื่อส่งเสริมการสอนของวิชาประวัติศาสตร์ เพื่อประเมินความรู้
จากท่ีผู้เรียนได้ใช้สื่อการสอน ดังนั้นจึงสามารถน าเสนอผลการผลิตสื่อสร้างสรรค์ตามรอยภูมิปัญญาไทยในอดีต ดังนี้ 
 3.1  สื่อการสอนแบบหนังสือภาพ 

1.  การออกแบบ Characters 
 1.1 แมววิเชียรมาศ ช่ือ ทองม้วน ท าหน้าที่เป็นตัวละครหลัก ท าหน้าที่เลา่เรื่องผ่านการข้าม

กาลเวลาในแต่ละยุคสมัย 

 
ภาพที่ 1  แมววิเชียรมาศ 

ที่มา: พัทธนันท์ พันธุ์มณี, 2559 

 1.2 ผีเสื้อแห่งกาลเวลา เป็นผเีสื้อท่ีมสีสีันสดใส ท าหน้าท่ี  ด าเนินเรื่อง เพื่อให้ ทองม้วนได้เข้าสู่ใน
แต่ละยุคสมัย และบอกถึงความส าคัญในยุคต่าง ๆ  
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ภาพที่ 2  ผีเสื้อแห่งกาลเวลา 

ที่มา: พัทธนันท์ พันธุ์มณี, 2559 
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ภาพที่ 3 ภูมิปัญญาไทยในอดีต 
ที่มา: จารุพัฒน์ ธนบรรณ และ พัทธนันท์ พันธุ์มณี, 2559 

 
 3.2  ผลการประเมินความเหมาะสมของสื่อสร้างสรรค์ตามรอยภูมิปัญญาไทยในอดีต 
 การประเมินความเหมาะสมโดยคณุครผูู้สอน โดยคณุครผูู้สอนจะน าสื่อสรา้งสรรค์ไปใช้สอนจริง จ านวน 3 
คน ดังนั้นครูผูส้อนจึงต้องประเมินความเหมาะสมของสื่อ โดยสามารถน าเสนอผลการประเมิน 
 
ตารางที่ 1  การประเมินความเหมาะสมต่อสื่อสร้างสรรค์ตามรอยภูมิปัญญาไทยในอดีตโดยคุณครูผู้สอน 

รายการ 
ผลการประเมิน 

 ̅ S.D. ความหมาย อันดับ 
1.  เนื้อหาการน าเสนอ     

1.1 ความสอดคล้องของเนื้อหากับหลกัสูตร 3.67 0.58 มาก 8 
1.2 เนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ 3.67 0.58 มาก 7 
1.3 เนื้อหามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ 3.67 0.58 มาก 6 
1.4 การเรยีงล าดับเนื้อหาเหมาะสม 4.00 0.00 มาก 1 

1.5 เนื้อหาเหมาะสมกับระดับผูเ้รียน 4.00 0.00 มาก 2 
1.6 ความถูกต้อง กระชับ ชัดเจน  4.00 0.00 มาก 3 
1.7 ความเหมาะสมของปริมาณเนื้อหา 3.67 0.58 มาก 5 
1.8 ความน่าสนใจของเนื้อหา 4.00 0.00 มาก 4 

ภาพรวม 3.83 0.38 มาก  
2.  ภาษา ภาพ และเสียง     

2.1 ภาพที่น าเสนอตรงตาม เนื้อหา 4.00 0.00 มาก 1 

2.2  ความสอดคล้องระหว่างภาพกับเนื้อหา 4.00 0.00 มาก 2 
2.3  ขนาดของภาพที่ใช้ประกอบบทเรียน 4.00 0.00 มาก 3 
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รายการ 
ผลการประเมิน 

 ̅ S.D. ความหมาย อันดับ 
2.4  ความน่าสนใจภาพท่ีใช้ 3.67 0.58 มาก 4 
2.5  ความถูกต้องของภาษาที่ใช้ 3.67 0.58 มาก 5 
2.6  ภาษาท่ีใช้มีความเหมาะสมเข้าใจง่าย 3.67 0.58 มาก 6 

ภาพรวม 3.83 0.38 มาก  

3.  ตัวอักษรและสี     
3.1  รูปแบบตัวอักษรที่ใช้ในการน าเสนอ 3.33 0.57 ปานกลาง 4 

3.2  ตัวอักษรมีขนาดชัดเจน อ่านง่าย 4.00 0.00 มาก 1 
3.3  สีของตัวอักษร  4.00 0.00 มาก 2 

3.4  สีของพื้นหลังบทเรียน 3.67 0.58 มาก 3 
ภาพรวม 3.75 0.45 มาก  

 
 
 

รายการ 
ผลการประเมิน 

 ̅ S.D. ความหมาย อันดับ 
4.   การสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียน     

4.1  การออกแบบข้อความได้สวยงาม 3.00 0.00 ปานกลาง 3 
4.2  ความเหมาะสมของกราฟิก 4.00 0.00 มาก 1 
4.3  ความเหมาะสมของส ี 4.00 0.00 มาก 2 

ภาพรวม 3.78 0.44 มาก  
ภาพรวมทุกด้าน 3.71 0.45 มาก  

 
ตารางที่ 1 การประเมินสื่อสร้างสรรค์ตามรอยภูมิปัญญาไทยในอดีตโดยครูผู้สอน พบว่า ผลการประเมิน

ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย  3.71 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสรุปได้ดังนี้  
 ด้านเนื้อหาการน าเสนอ พบว่า ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.83 เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ 3 ข้อแรกที่มีผลการประเมินสูงที่สุด ได้แก่ การเรียนล ากับเนื้อหามีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย 
4.00 เนื้อหาเหมาะสมกับระดับผู้เรียน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 และความถูกต้อง กระชับ ชัดเจน อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 ส่วนข้อที่มีผลการประเมินน้อยที่สุด ได้แก่ ความสอดคล้องของเนื้อหากับหลักสูตร อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย 3.67 
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  ด้านภาษา ภาพ และเสียง พบว่า ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ 3 ข้อแรกที่มีผลการประเมินสูงที่สุด ได้แก่ ภาพที่น าเสนอตรงกับเนื้อหา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย  4.00 ความ
สอดคล้องระหว่างภาพกับเนื้อหา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 และขนาดของภาพที่ใช้ประกอบบทเรียน อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 ส่วนข้อท่ีมีผลการประเมนิน้อยท่ีสุด ได้แก่ ภาษาท่ีใช้มีความเหมาะสมเข้าใจง่าย อยู่ในระดับ
มาก  มีค่าเฉลี่ย 3.67 
  ด้านตัวอักษรและสี พบว่า ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 3 ข้อ
แรกที่มีผลการประเมินสูงที่สุด ได้แก่ ตัวอักษรมีขนาดชัดเจนอ่านง่าย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 สีของตัวอักษร 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 และสีของพื้นหลังบทเรียน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.67 ส่วนข้อที่มี
ผลการประเมินน้อยที่สุด ได้แก่ รูปแบบตัวอักษรที่ใช้ในการน าเสนออยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.33  
 ด้านการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียน พบว่า ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ ปรากฏว่า ความเหมาะสมของกราฟิก อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 ความเหมาะสมของสี อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย 4.00  และการออกแบบข้อความได้สวยงามอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.00 
 3.3  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนด้วยสื่อสร้างสรรค์ตามรอยภูมิปัญญาไทยในอดีต 
  ผลสัมฤทธ์ิการเรียนของผู้เรียนหลงัเรียน ด้วยสื่อสรา้งสรรค์ตามรอยภูมิปัญญาไทยในอดตี จ านวน 109 
คน สามารถน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 
 
ตารางที่ 2  ผลสัมฤทธ์ิการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนด้วยสื่อสร้างสรรค์ตามรอยภูมิปัญญาไทยในอดีต 

ผลการเรียน จ านวน ร้อยละ 

     1.   ต่ า (0-40%) 1-4 ข้อ 9 8.26 
     2.  ปานกลาง (50-74%) 5-7 ข้อ 45 41.28 

     3.  สูง (75-100%) 8-10 ข้อ 55 50.46 
รวม 109 100.00 

 

จากตารางที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การเรียนของผู้เรียนส่วนใหญ่มีการเรียนในระดับสูง ร้อยละ 50.46 ระดับในการ
เรียนปานกลาง ร้อยละ 41.28 และระดับในการเรียนต่ า ร้อยละ 8.26 
 3.4  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสื่อสร้างสรรค์ตามรอยภูมิปัญญาไทยในอดีต 
 การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสือ่สร้างสรรค์ตามรอยภูมิปัญญาไทยในอดีต สามารถน าเสนอผล
การประเมินความพึงพอใจ ดังนี ้
 

 ตารางที่ 3  การประเมินความพึงพอใจต่อสื่อสร้างสรรค์ตามรอยภูมิปัญญาไทยในอดีตของเด็กประถมศึกษา  

รายการ 
ระดับความคิดเห็น การแปลความหมาย 

ใช่ เฉยๆ ไม่ใช่  ̅ S.D. ความหมาย 
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(3) (2) (1) 

1. ตัวอักษรอ่านง่ายและเหมาะสม 79% 20% 1% 2.78 0.44 มาก 
2. สื่อการสอนมีความน่าสนใจ 76% 22% 2% 2.74 0.48 มาก 
3. ความสวยงามของรูปภาพที่ใช้ 79% 20% 1% 2.73 0.47 มาก 
4. ภาพมีความชัดเจน 74% 25% 1% 2.73 0.47 มาก 
5. สีสันมคีวามสวยงาม 72% 28% 0% 2.72 0.45 มาก 

6. รูปภาพประกอบสวยงามเหมาะสม 71% 29% 0% 2.71 0.46 มาก 

7. รูปภาพเหมาะสมกับเนื้อหา 71% 28% 1% 2.70 0.48 มาก 
8. ลักษณะ ขนาด สีของตัวอักษร ชัดเจน สวยงาม  69% 31% 0% 2.69 0.46 มาก 
9. เนื้อหามีความชัดเจนเข้าใจง่าย 70% 29% 1% 2.69 0.49 มาก 
10. ปริมาณของเนื้อหาเหมาะสม 69% 28% 3% 2.66 0.54 มาก 

รวม 2.72 0.47 มาก 
 

จากตารางที่ 3 แสดงระดับความพึงพอใจต่อสื่อสร้างสรรค์ตามรอยภูมิปัญญาไทยในอดีต พบว่า ภาพรวมอยู่
ในระดับมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 2.72 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 3 ข้อแรกที่มีผลการประเมินสูงที่สุด 
ได้แก่ ตัวอักษรอ่านง่ายและเหมาะสม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 2.78 รองลงมา สื่อการสอนมีความน่าสนใจมี อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 2.74 ภาพมีความชัดเจนอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 2.73 และความสวยงามของรูปภาพที่ใช้ อยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 2.73 สีสันมีความสวยงาม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 2.72 รูปภาพประกอบสวยงามเหมาะสม 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 2.71 เนื้อหามีความชัดเจนเข้าใจง่าย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย  2.69 ลักษณะ ขนาด สี
ของตัวอักษร ชัดเจน สวยงาม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 2.69 และปริมาณของเนื้อหาเหมาะสม อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย 2.66 ส่วนข้อท่ีมีผลการประเมินน้อยที่สุด ได้แก่ รูปภาพเหมาะสมกับเนื้อหา อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 
2.70 
 
4. สรุปผลและอภิปรายผล 
 4.1 สรุปผลการศึกษา 
 ผลการประเมินความเหมาะสมของสื่อสร้างสรรค์ โดยครูผู้สอน พบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.71 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านเนื้อหาการน าเสนอ มีค่าเฉลี่ย 3.83 ส่วนด้านภาษา 
ภาพ และเสียง อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย 3.83 ส่วนด้านตัวอักษรและสี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.75 และด้าน
การสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.78  
 ผลสัมฤทธ์ิการเรียนของผู้เรียนส่วนใหญ่มีการเรียนในระดับสูง ร้อยละ 50.46 ระดับในการเรียนปานกลาง 
ร้อยละ 41.28 และระดับในการเรียนต ่า ร้อยละ 8.26 
  ผลประเมินความพึงพอใจต่อสื่อสร้างสรรค์ นักเรียนพบว่า ในภาพรวมมีการรับรู้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
2.72 โดยข้อที่นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ ตัวอักษรอ่านง่ายและเหมาะสม  อยู่ในระดับมาก มี
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ค่าเฉลี่ย 2.78 และ สื่อการสอนมีความน่าสนใจ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 2.74 และ ภาพมีความชัดเจน มีค่าเฉลี่ย 
2.73 ส่วนข้อท่ีมีผลการประเมินน้อยที่สุด ได้แก่  รูปภาพเหมาะสมกับเนื้อหา อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.70 
 4.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษาเรื่อง โครงการสื่อสร้างสรรค์ตามรอยภูมิปัญญาไทยในอดีต พบว่า หนังสือภาพที่พัฒนาขึ้น 
อยู่ในระดับมีความเข้าใจมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสื่อที่พัฒนาขึ้นเป็นสื่อหนังสือภาพที่มีสีสันสวยงาม เหมาะสมกับวัย
ของผู้เรียน รวมทั้งการเลือกใช้ตัวอักษรที่อ่านง่าย และมีขนาดที่เหมาะสม รวมถึงทุกๆ หน้าจะมีภาพวาดประกอบ
ข้อความที่มีไม่มากจนเกินไป อีกทั้งยังมีตัวละครเอกที่ท าหน้าที่ในการเล่าเรื่อง ร้อยเรียงเรื่องราวในแต่ละยุคสมัยให้
สามารถเข้าใจได้ง่าย สอดคล้องกับงานวิจัยของนเรศน์ บุญเลิศ (2550) ที่พัฒนาสื่อหนังสือภาพให้มีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมาก ส่วนผลประเมินความพึงพอใจต่อหนังสือภาพ นักเรียนพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมีการรับรู้อยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสื่อที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมกับวัย สอดคล้องกับ พิมพ์จิต ตปนียะ (2555) ที่ได้
น าเสนอเกี่ยวกับลักษณะหนังสือเด็กที่ดีคือเป็นหนังสือที่ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน และความรู้ในด้านต่างๆ ที่
แตกต่างไปจากหนังสือสารคดีส าหรับเด็กหรือหนังสือแบบเรียน มีเนื้อหาตรงกับใจที่เด็กอยากอ่าน รูปเล่มสีสันสวย
สะดุดตา ประกอบด้วย 3 ประการ ได้แก่ เทคนิคการพิมพ์และจัดรูปเล่ม เนื้อหา และภาพประกอบ ซึ่งปกติหนังสือ
ส าหรับเด็กจะมีภาพประกอบเกือบทุกหน้า เนื้อหาถูกต้อง การเล่าเรื่องเร้าใจชวนให้ติดตาม  
 เมื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์การเรียนของผู้เรียนส่วนใหญ่มีการเรียนในระดับสูง ร้อยละ 50.46 ระดับในการ
เรียนปานกลาง ร้อยละ 41.28 และระดับในการเรียนต ่า ร้อยละ 8.26 สอดคล้องกับการศึกษาของ อุมาภรณ์ หึงขุนทด 
(2556) ได้ศึกษาการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบแอนิเมชัน เรื่องเพลงพื้นบ้านภาคกลาง เพื่อการเรียนรู้
วัฒนธรรมไทย ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่พบว่า เมื่อน าคะแนนสอบก่อนเรียน
และหลังเรียนมาวิเคราะห์เพื่อหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพบว่าคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 
5. กิตติกรรมประกาศ 
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	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)
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