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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ทักษะการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ของเด็กประถมศึกษา 
ประเมินความเหมาะสม และประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อสื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ไทยของ
เด็กประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่างเพื่อประเมินความเหมาะสมของสื่อเป็นคุณครูของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 5 คน และประเมินความพึงพอใจโดยนักเรียนในช่วงช้ันที่ 2 (ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6) 
ของโรงเรียนคลองบ้านพร้าว ตําบลบ้านปทุม อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี จํานวน 30 คน ได้มาด้วยวิธีการเลือก
แบบเจาะจง โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า สื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ไทยของ
เด็กประถมศึกษาท่ีมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ภูมิศาสตร์ไทยของเด็กประถมศึกษา อยู่ในระดับมาก 
ค าส าคัญ: สื่อสร้างสรรค์, เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้, ภูมิศาสตร์ไทย, เด็กประถมศึกษา 
 

Abstract 
The purposes of the project study were 1) to develop creative media to promote 

geographic leaning skill for Thai Elementary School Students (creative media), 2) to evaluate 
the appropriate of creative media, and 3) 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 the questionnaires. The second group were collected purposive sampling from 30 
students in second elementary (Prathom 4-6) by using questionnaires. Data analysis employed 
frequency, percentage, averaging, and standard deviation. The study presented the following 
results: The creative media had appropriate was in high levels. The students had high levels of 
satisfaction to creative media. 
Keywords: Creative Media, Promotion of Leaning Skills, Thai Geographic, Thai Elementary School 

Students 
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1. บทน า 
 1.1  ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 ในปัจจุบันการติดต่อสื่อสารคือปัจจัยหลักในการดํารงชีวิตของมนุษย์ มนุษย์เริ่มมีการติดต่อกันมาช้านาน ทั้ง
การเผชิญหน้าโดยตรง ผ่านการพูดคุย รวมถึงการสื่อสารผ่านสื่อซึ่งยังคงมีไม่มากนัก และยังไม่ทันสมั ยเช่นทุกวันนี้ 
เพราะทุกวันน้ีสื่อถูกสร้างขึ้นมากมาย จนบางครั้ง มนุษย์เองยังตามไม่ทัน โดยธรรมชาติของมนุษย์คือการดํารงชีพผ่าน
สังคม ด้วยเหตุแห่งการดํารงชีวิตในลักษณะนี้จึงหนีไม่พ้นท่ีจะต้องมีสื่อเพื่อใช้สื่อสารกันในกลุ่มกับนอกกลุ่ม และนับวัน
อิทธิพลของสื่อเหล่านี้เริ่มจะคล้ายกับเข็มทิศที่คอยกําหนด วิถีชีวิตให้กับมนุษย์แบบไม่รู้ตัวก็เป็นได้ในอดีตสื่อสิ่งพิมพ์ 
วิทยุ โทรทัศน์ ล้วนแต่เคยอยู่ในยุคที่รุ่งเรื่องมาแล้วทั้งนั้น จนกระทั่งปัจจุบันสื่อต่างๆ ก็ยังคงรุ่งเรืองอยู่ เพียงแต่เริ่มมี
โทรคมนาคม สื่อออนไลน์เข้ามาเสริม (สิริกานต์ ระบือธรรม, 2553)  

เทคโนโลยีการศึกษาในปัจจุบันนี้ได้มีการนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนาสื่อทางการศึกษามากขึ้น 
โดยเฉพาะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาสื่อต่างๆ (จินตวีร์ คล้ายสังข์, 2555) และ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อทุกๆ วงการ (สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ (2549) ในวงการศึกษาได้นํา
เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนจึงนับเป็นองค์ประกอบที่สําคัญมากในกระบวนการเรียนการสอน
นอกเหนือจากตัวผู้สอน ผู้เรียน และเทคนิควิธีการต่างๆ ซึ่งบทบาทของสื่อการเรียนการสอน คือเป็นตัวกลาง พาหนะ 
เครื่องมือ ช่องทางที่ใช้นําเรื่องราว ข้อมูลความรู้หรือการเรียนการสอนบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ หรือ
จุดมุ่งหมายที่วางไว้ได้เป็นอย่างดี สื่อการเรียน การสอนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับการพัฒนาทางด้าน
เทคโนโลยีด้านต่างๆ จากสื่อพ้ืนฐานซึ่งเป็นภาษาพูดหรือเขียน สื่อการเรียนการสอนที่ถือว่าทันสมัยมากในปัจจุบัน คือ
สื่อประเภทซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ซึ่งการพัฒนาเป็นไปอย่างรวดเร็วควบคู่ไปกับเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ที่
เรียกว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือสื่อประสมที่เรียกว่า มัลติมีเดีย (ชวลิต เข่งทอง, 2559) 
 ภูมิศาสตร์ไทยเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาสังคมศึกษา เพราะเป็นวิชาที่มีเนื้อหาบรรยาย และอธิบายภูมิทัศน์
ของโลก เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์ นอกจากผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในเนื้อหา
ของวิชาแล้ว การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ต่างๆรวมไปถึงการได้ศึกษาในแหล่งเรียนรู้ที่นํามาใช้ประกอบการศึกษาก็
เป็นอีกกระบวนการหนึ่งท่ีมีความสําคัญต่อผู้เรียน และในส่วนของผู้เรียนเองจะต้องรู้จักที่จะฝึกทักษะของกระบวนการ
คิดให้เกิดขึ้น โดยรู้จักการสร้างจินตนาการหรือสร้างมโนภาพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่กําลังศึกษาร่วมไปด้วย การ
ดําเนินการด้วยวิธีการดังกล่าวจะช่วยให้การเรียนรู้บรรลุผลและนําไปสู่การศึกษาวิชาภูมิศาสตร์ที่สมบูรณ์ อย่าง
แท้จริง ดังนั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในหลักสูตรการเรียนการสอนของระดับช้ั น
ประถมศึกษา ช่วงช้ันที่ 2 (ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6) ได้บรรจุหน่วยเรียน เรื่อง ภูมิศาสตร์ ไว้ในรายวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งโรงเรียนคลองบ้านพร้าว ตําบลบ้านปทุม  อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เป็นโรงเรียน
สําหรับเด็กตั้งแต่ช้ันอนุบาลจนไปถึงมัธยมศึกษาตอนต้น มีการเรียนการสอนเรื่อง ภูมิศาสตร์ไทย สําหรับนักเรียนที่
กําลังศึกษาในช่วงช้ันท่ี 2 แต่สื่อการเรียนการสอนที่มียังไม่เพียงพอและยังเป็นสื่อท่ีผลิตใช้เองแบบง่ายๆ รวมทั้งเป็นสื่อ
ที่ทําการจัดซื้อตามที่มีขายในรูปแบบโปสเตอร์ และเมื่อทําการสัมภาษณ์คุณครูผู้สอน พบว่า มีความต้องการสื่อเสริม
การเรียนท่ีมีลักษณะเป็นสือ่เคลือ่นไหว มีภาพท่ีสวยงาม เหมาะสมกับวัยของนักเรียน รวมทั้งสามารถให้นํามาใช้สําหรับ
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การสอนเสริมหรือสามารถให้นักเรียนใช้สําหรับการเรยีนรู้ด้วยตนเองได้ในเวลาว่าง (กัญพัสตร์ กิจศิลป์, สัมภาษณ์ วันที่ 
9 มีนาคม 2559) 
 ดั้งนั้น จากการศึกษาปัญหาดังกล่าว ผู้จัดทําได้เล็งเห็นถึงปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนสื่อการเรียนการ
สอนวิชาสังคมศึกษา หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ภูมิศาสตร์ไทย ของโรงเรียนคลองบ้านพร้าว ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญต่อความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหาของเด็กช้ันประถมศึกษา และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง คณะผู้ศึกษา จึงสนใจพัฒนาชุดการ
สอนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และลักษณะทางกายภาพของภาคต่างๆในประเทศไทย โดยจัดทํา  
ในรูปแบบของอนิเมช่ัน 2 มิติ เนื่องจากสามารถดึงดูดความสนใจของเด็กช้ันประถมศึกษาได้อย่างดี และในตอนท้ายจะ
มีการทดสอบความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียน จะแสดงในรูปแบบของเกมระบายสี และเกม 2 มิติ จะแบ่ง
ออกเป็นระดับความยากง่าย โดยแต่ละระดับนั้นจะมีรูปแบบการเล่นท่ีแตกต่างกันออกไป เพื่อให้สื่อที่พัฒนาขึ้นมีความ
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนที่สามารถใช้ได้ทั้งในรายวิชาและกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
 1.2  วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.2.1  เพื่อพัฒนาสื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ไทยของเด็กประถมศึกษา กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา  

1.2.2  เพื่อประเมินความเหมาะสมของสื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ไทยของเด็ก
ประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา  

1.2.3  เพื่อประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อสื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ไทยของเด็ก
ประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา 
 
2. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยการพัฒนาเครื่องมือและทําการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วนํามาวิเคราะห์ข้อมูลและ
นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตารางประกอบความเรียง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ คุณครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ตําบลบ้านปทุม จังหวัดปทุมธานี จํานวน 5 คน ได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
เพื่อประเมินความเหมาะสมของสื่อที่พัฒนาขึ้น และ นักเรียนช้ันประถมศึกษาช่วงช้ันที่ 2  (ประถมศึกษาปีที่ 4-6) 
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ตําบลบ้านประทุม อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี จํานวน 30 คน ได้มาด้วยวิธีการเลือก
แบบเจาะจง เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อสื่อท่ีพัฒนาขึ้น  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  
 1.  แบบประเมินความเหมาะสมของสื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างความปลอดภัยในวัยเรียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
ใช้มาตรวัด 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 
 3. แบบประเมินความพึงพอใจของสื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างความปลอดภัยในวัยเรียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ใช้
มาตรวัด 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 

3.1  ผลการผลิตสื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ของเด็กประถมศึกษา สื่อสร้างสรรค์
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ของเด็กประถมศึกษา เป็นการพัฒนาสื่อการสอนแบบภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และ
พัฒนาเกมเพื่อประเมินความรู้จากที่ผู้เรียนได้ใช้สื่อการสอน ดังนั้นจึงสามารถนําเสนอผลการผลิตสื่อสร้างสรรค์
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ของเด็กประถมศึกษา ดังนี้ 

1. สื่อการสอนแบบภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ เป็นการเสนอเนื้อหาเรื่องภูมิศาสตร์ไทยในลักษณะ
ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ โดยการเล่าเรื่องเกี่ยวข้องกับเครื่องทางภูมิศาสตร์กับลักษณะภูมิประเทศของแต่ละภูมิภาคใน
ประเทศไทย โดยสามารถนําเสนอหน้าจอหลักของสื่อท่ีผลิตขึ้น มีดังนี้ 
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ภาพที่ 1 สื่อสร้างสรรคเ์รื่องการใช้ยาอย่างถูกวิธี 
ที่มา: จุฬามณี นาเวศ ธันยาภรณ์ ด่านเสถยีร และ ปวันรัตน์ พันธุสวุรรณ, 2559 

 
2. สื่อการเรียนการสอนแบบเกม เป็นผลิตเกมคอมพิวเตอร์ใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยผู้เรียน

สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเกมได้ ประกอบด้วยเกม 2 ลักษณะ ได้แก่ เกมระบายสี และเกมเสริมทักษะ สามารถนําเสนอ
ผลการผลิตเกมได้ดังนี้ 
 

  

 

  
เด็กผู้ชาย เด็กผู้หญิง 

 
รปภ.  

- ตัวละครนําเข้าภาค
กลาง 

มาริน 
- ตัวละครนําเข้า

ภาคใต ้
ตัวละครแทนตัวผูเ้ล่น 
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คนขายตั๋ว 
- ตัวละครนําเข้า 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

ผึ้งน้อย  
- ตัวละครนําเข้า 
 ภาคตะวันตก 

 
หุ่นไร่กา 

- ตัวละครนําเข้า 
 ภาคตะวันออก 

นกพิราบ 
- ตัวละครนําเข้าภาคเหนือ 

 
ภาพที่ 2 แนะนําตัวละครภายในเกม 

ที่มา: จุฬามณี นาเวศ ธันยาภรณ์ ด่านเสถยีร และ ปวันรัตน์ พันธุสวุรรณ, 2559 
 

   
 

   
 

   
 

ภาพที่ 3 เกมระบายส ี
ที่มา: จุฬามณี นาเวศ ธันยาภรณ์ ด่านเสถยีร และ ปวันรัตน์ พันธุสวุรรณ, 2559 
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ภาพที่ 3 เกมเสรมิทักษะ 
ที่มา: จุฬามณี นาเวศ ธันยาภรณ์ ด่านเสถยีร และ ปวันรัตน์ พันธุสวุรรณ, 2559 

 
 3.2 ผลประเมินความเหมาะสมของสื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ของเด็ก
ประถมศึกษา 
 การประเมินความเหมาะสมของสื่อโดยครูผู้สอน หลังจากได้ทดลองสื่อที่พัฒนาขึ้นไปจัดการเรียนการ
สอน จํานวน 5 คน สามารถนําเสนอผลการประเมินความเหมาะสม ดังนี ้
 
 
 
 
 



 

สาขามนุษยศาสตร์ สังคมวิทยาและการศึกษา I 472 

 

ตารางที่ 1  การประเมินความเหมาะสมของสื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ของเด็กประถมศึกษา
โดยครูผู้สอน 

รายการ 
ผลการประเมินความเหมาะสม 

 ̅ S.D. ความหมาย 

เนื้อหาการน าเสนอ 4.90 0.30 มากที่สุด 
- ความสอดคล้องของเนื้อหากับหลักสูตร 4.80 0.45 มากที่สุด 
- เนื้อหาครอบคลมุวัตถุประสงค ์ 5.00 0.00 มากที่สุด 

- เนื้อหามีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค ์ 4.80 0.45 มากที่สุด 
- การเรียนลําดับเนื้อหาเหมาะสม 5.00 0.00 มากที่สุด 

- เนื้อหาเหมาะสมกับระดบัผู้เรียน 4.80 0.45 มากที่สุด 
- ความถูกต้อง กระชับ ชัดเจน และครอบคลุม 5.00 0.00 มากที่สุด 
- ความเหมาะสมของปรมิาณเนื้อหา 5.00 0.00 มากที่สุด 
- ความน่าสนใจของเนื้อหา 5.00 0.00 มากที่สุด 
ภาษา ภาพ และเสียง 4.95 0.22 มากที่สุด 
- ภาพที่นําเสนอตรงตามเนื้อหา 5.00 0.00 มากที่สุด 

- ความสอดคล้องระหว่างภาพกับเนื้อหา 5.00 0.00 มากที่สุด 
- ความสอดคล้องระหว่างภาพกับเนื้อหา 5.00 0.00 มากที่สุด 
- ขนาดของภาพที่ใช้ประกอบบทเรียน 4.80 0.45 มากที่สุด 
- ความน่าสนใจภาพกราฟิกที่ใช้ 5.00 0.00 มากที่สุด 
- ความถูกต้องของภาษาที่ใช้ 5.00 0.00 มากที่สุด 
- ภาษาที่ใช้มีความเหมาะสม เข้าใจง่าย 4.80 0.45 มากที่สุด 
- เสียงดนตรีที่ใช้ประกอบบทเรียน 5.00 0.00 มากที่สุด 
- เสียงบรรยายที่ใช้ประกอบบทเรยีน 4.80 0.45 มากที่สุด 
ตัวอักษรและส ี 4.92 0.28 มากที่สุด 

- รูปแบบตัวอักษรที่ใช้ในการนําเสนอ 4.80 0.45 มากที่สุด 
- ตัวอักษรมีขนาดชัดเจน อ่านง่าย 4.80 0.45 มากที่สุด 
- สีของตัวอักษรโดยภาพรวม 5.00 0.00 มากที่สุด 

- สีของพื้นหลังบทเรียนโดยภาพรวม 5.00 0.00 มากที่สุด 
- สีของกราฟิกท่ีใช้โดยภาพรวม 5.00 0.00 มากที่สุด 
การสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียน 4.92 0.28 มากที่สุด 
- การออกแบบข้อความไดส้วยงาม 5.00 0.00 มากที่สุด 

- ความเหมาะสมของกราฟิก 5.00 0.00 มากที่สุด 
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รายการ 
ผลการประเมินความเหมาะสม 

 ̅ S.D. ความหมาย 
- ความเหมาะสมของส ี 5.00 0.00 มากที่สุด 
- ความเหมาะสมของเสียงและจังหวะ 5.00 0.00 มากที่สุด 
- ระยะเวลาในการนําเสนอ  4.60 0.55 มากที่สุด 
การกระตุ้นในผู้เรียนเกิดความรู้ 4.85 0.37 มากที่สุด 

- มีการนําเข้าสูบ่ทเรียน 4.80 0.45 มากที่สุด 
- มีการนําเข้าสูบ่ทเรียน 5.00 0.00 มากที่สุด 

- ความหลากหลายและความเหมาะสมของรูปแบบการมีปฏิสมัพันธ์ 5.00 0.00 มากที่สุด 
- การกระตุ้นในผู้เรยีนตอบสนองในบทเรียน 4.60 0.55 มากที่สุด 

ภาพรวมทุกด้าน 4.91 0.28 มากที่สุด 
 
 ตารางที่ 1 การประเมินสื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างทักษะการเรยีนรู้ภมูิศาสตรข์องเด็กประถมศึกษาโดยครผูู้สอน 
พบว่า ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.91 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสรุปได้ดังนี้  
 ด้านเนื้อหาการนําเสนอ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากทีสุ่ด มีค่าเฉลี่ย 4.90 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 3 ข้อ
แรกที่มีผลการประเมินสูงที่สุด ได้แก่ เนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 5.00 และการ
เรียงลําดับเนื้อหาเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 5.00 ส่วนข้อที่มีผลการประเมินน้อยที่สุด ได้แก่ ความ
สอดคล้องของเนื้อหากับหลักสูตร อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.80 เนื้อหามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.80 และเนื้อหาเหมาะสมกับระดับผู้เรียน อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.80 
 ด้านภาษา ภาพ และเสียง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.95 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 3 
ข้อแรกที่มีผลการประเมินสูงที่สุด ได้แก่ ภาพที่นําเสนอตรงตามเนื้อหา  อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 5.00 ความ
สอดคล้องระหว่างภาพกับเนื้อหา อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 5.00 และความสอดคล้องระหว่างภาพกับเนื้อหา อยู่
ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 5.00 ส่วนข้อท่ีมีผลการประเมินน้อยที่สุด ได้แก่ ขนาดของภาพที่ใช้ประกอบบทเรียน อยู่
ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.80 ภาษาที่ใช้มีความเหมาะสม เข้าใจง่าย อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.80 และ
เสียงบรรยายที่ใช้ประกอบบทเรียน อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.80 
 ด้านตัวอักษรและสี พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.92 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 3 ข้อแรก
ที่มีผลการประเมินสูงที่สุด ได้แก่ สีของตัวอักษรโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 5.00 สีของพื้นหลัง
บทเรียนโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 5.00 และสีของกราฟิกที่ใช้โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย 5.00 ส่วนข้อท่ีมีผลการประเมินน้อยที่สุด ได้แก่ รูปแบบตัวอักษรที่ใช้ในการนําเสนอ อยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย 4.80 และตัวอักษรมีขนาดชัดเจน อ่านง่าย อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.80 
 ด้านการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.92 เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ 3 ข้อแรกที่มีผลการประเมินสูงที่สุด ได้แก่ การออกแบบข้อความได้สวยงาม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
5.00 ความเหมาะสมของกราฟิก อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 5.00 และความเหมาะสมของสี อยู่ในระดับมากที่สุด 
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มีค่าเฉลี่ย 5.00 ส่วนข้อที่มีผลการประเมินน้อยที่สุด ได้แก่ ระยะเวลาในการนําเสนอ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
4.80 
  ด้านการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.91 เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ 3 ข้อแรกที่มีผลการประเมินสูงที่สุด ได้แก่ มีการนําเข้าสู่บทเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 5.00 ความ
หลากหลายและความเหมาะสมของรูปแบบการมีปฏิสัมพันธ์ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 5.00 และมีการนําเข้าสู่
บทเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.80 ส่วนข้อที่มีผลการประเมินน้อยที่สุด ได้แก่ การกระตุ้นในผู้เรียน
ตอบสนองในบทเรียน อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.60 
 3.3 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสื่อสร้างสรรค์เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ของเด็ก
ประถมศึกษา การประเมินสื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ของเด็กประถมศึกษาโดยผู้เรียน จํานวน 
30 คน สามารถนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของชุดการสอนสื่อสร้างสรรคเ์สริมสร้างความปลอดภัยในวัยเรยีนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 

รายการ 
การแปลความหมาย 

 ̅ S.D. ความหมาย 
1. สีสันมคีวามสวยงาม 2.77 0.50 มาก 

2. ลักษณะ ขนาด สีของตัวอักษร ชัดเจน สวยงาม  2.77 0.43 มาก 
3. ตัวอักษรอ่านง่ายและเหมาะสม 2.77 0.43 มาก 

4. ความสวยงามของรูปภาพที่ใช้ 2.83 0.38 มาก 
5. รูปภาพเหมาะสมกับเนื้อหา 2.70 0.47 มาก 

6. ปริมาณของเนื้อหาเหมาะสม 2.53 0.57 มาก 
7. รูปภาพประกอบสวยงามเหมาะสม 2.63 0.61 มาก 

8. เนื้อหามีความชัดเจนเข้าใจง่าย 2.80 0.41 มาก 
9. เสียงมีความชัดเจน 2.60 0.67 มาก 
10. สื่อชุดการสอนมีความน่าสนใจ 2.80 0.55 มาก 

รวม 2.72 0.51 มาก 
 
 จากตารางที่ 2 แสดงระดับความพึงพอใจของชุดการสอนสื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ภูมิศาสตร์
ของเด็กประถมศึกษา พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 2.72 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 3 ข้อแรกที่มีผลการ
ประเมินสูงท่ีสุด ได้แก่ ความสวยงามของรูปภาพที่ใช้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 2.83 เนื้อหามีความชัดเจนเข้าใจง่าย 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 2.80 และสื่อชุดการสอนมีความน่าสนใจ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 2.80 ส่วนข้อท่ีมีผลการ
ประเมินน้อยที่สุด ได้แก่ ปริมาณของเนื้อหาเหมาะสม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 2.53 
 
4. สรุปผลและอภิปรายผล 
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 4.1  สรุปผลการศึกษา 
 ผลการประเมินความเหมาะสมของสื่อสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ของเด็ก
ประถมศึกษา โดยครูผู้สอน พบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.91 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านเนื้อหาการนําเสนอ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.90 ด้านภาษา ภาพ และเสียง อยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.95 ด้านตัวอักษร และสี อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.92 ด้านการสร้างแรงจูงใจให้กับ
ผู้เรียน อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.92 และด้านการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
4.91 
 ผลประเมินความพึงพอใจต่อสื่อสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ของเด็กประถมศึกษา โดย
นักเรียน พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 2.72 โดยข้อที่นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด 
3 อันดับ ได้แก่ ความสวยงามของรูปภาพที่ใช้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 2.83 เนื้อหามีความชัดเจนเข้าใจง่าย อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 2.80 และสื่อชุดการสอนมีความน่าสนใจ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 2.80 ส่วนข้อที่มีผลการ
ประเมินน้อยที่สุด ได้แก่ ปริมาณของเนื้อหาเหมาะสม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 2.53 
 4.2  อภิปรายผลการศึกษา 

 จากการศึกษาเรื่อง โครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ของเด็ก
ประถมศึกษา มีผลประเมินความเหมาะสมของสื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ของเด็ก
ประถมศึกษา โดยนักเรียน พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริ
วรรณ ยะไชยศรี (2557) ที่ศึกษารูปแบบการ์ตูนแอนิเมช่ัน 2 มิติ และเกม เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ด้านการมีวินัย มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและสามารถนําไปใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนด้านการมีวินัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 
5. กิตติกรรมประกาศ 
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6. เอกสารอ้างอิง 
[1] สิริกานต์ ระบือธรรม. 2553. เทคโนโลยีการสื่อสาร: สื่อออนไลน์ในสงัคมปัจจุบัน. 

http://sirikan2rabuetham.blogspot.com/ [14 กุมภาพันธ์ 2559] 
[2] จินตวีร์ คลา้ยสังข์. 2555. Desktop Publishing สู่ e-book เพื่อส่งเสริมการใฝรู่้ของผู้เรยีนยุคดจิิทัล. 

กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์แหง่จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย. 
[3] สุรสิทธ์ิ วิทยารัฐ. 2549. การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์. พิมพ์ครั้งท่ี 5. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์หนังสือสวนสุนนัทา.  
[4] ชวลิต เข่งทอง. 2559. เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่องสื่อการเรยีนการสอน. 

http://www.stjohn.ac.th/polytechnic/stpoly/rbm/file_ar/54016.pdf [25 มีนาคม 2559] 



 

สาขามนุษยศาสตร์ สังคมวิทยาและการศึกษา I 476 

 

[5] กัญพัสตร์ กิจศิลป์. วันท่ี 9 มีนาคม 2559. สัมภาษณ์.  
[6] สิริวรรณ ยะไชยศรี. 2557. รูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เพื่อการเรียนรูด้้านการมีวินัยสาํหรับเด็กปฐมวัย. 

วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.   
 

 
 


	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)
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	รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีชุมชนลุ่มแม่น้ำปราณบุรี (1691-1709)
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