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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์กายสิทธิ์ และประเมินความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการเว็บไซต์กายสิทธ์ิ กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้เข้าชมเว็บไซต์กายสิทธ์ิ จ านวน 229 คน โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการศึกษาพบว่า ผู้เข้าชมเว็บไซต์บริษัทกายสิทธ์ิมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์บริษัทกายสิทธิ์ แอสโวซิเอทส์ จ ากัด อยู่
ในระดับมาก 
ค าส าคัญ : เว็บไซต์กายสิทธ์ิ, ความพึงพอใจ 
 

Abstract 
The objectives of the project aims to design and develop media Kayyasit’s website and 

evaluate visitors’ satisfaction to Kayyasit’s website. The data were collected by using online 
questionnaires sampling from 230 respondents who were visitors of Kayyasit’s website. Data 
analysis employed frequency, percentage, averaging, and standard deviation. The results of study 
showed that: the visitors had high levels of satisfaction to Kayyasit’s website.  
Keywords :  Kayyasit’s Website, Satisfaction 
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1. บทน า 
 1.1  ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีคอมเมิร์ซ หรือ พาณิชยกรรมออนไลน์ หมายถึง การท าธุรกรรมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในทุกๆ ช่องทางที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ อินเทอร์เน็ต และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์สามารถกระท าผ่าน โทรศัพท์เคลื่อนที่ การโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การโฆษณา
ในอินเทอร์เน็ต แม้กระทั่งซื้อขายออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร โดย
การลดบทบาทของความส าคัญขององค์ประกอบทางธุรกิจลง เช่น ท าเลที่ตั้ง อาคารประกอบการ โกดังเก็บสินค้า ห้อง
แสดงสินค้า รวมถึงพนักงานขาย พนักงานแนะน าสินค้า พนักงานต้อนรับลูกค้าเป็นต้น ดังนั้นจึงลดข้อจ ากัดของ
ระยะทางและเวลาในการท าธุรกรรมลงได้  
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ในพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ให้ความหมาย ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
ว่าเป็นธุรกรรมที่กระท าขึ้นโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เช่น นายสมชายเปิดร้านขายสินค้า
โอท็อปผ่านทางอินเทอร์เน็ต ท าให้ลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศสามารถเข้ามาดูตัวอย่างสินค้า และติดต่อซื้อขายกันได้ โดย
ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีสารสนเทศที่รุดหน้า ทั้งระบบโทรคมนาคม ระบบคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ต 
ท าให้การสื่อสารกันเป็นไปได้โดยง่าย และสามารถเข้าถึงผู้ใช้บริการได้หลายระดับ อีกทั้งยังสามารถโต้ตอบกันได้ทันที 
ท าให้สามารถเสนอธุรกรรมที่หลากหลาย เช่น การช้ือขาย การบริการหลังการขาย การโอนเงินช าระค่าบริการสินค้า 
การขนส่ง เป็นต้น โดยมีกฎหมายธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ เข้ามาคุ้มครอง
เรื่องความปลอดภัย และยังมีกฎหมายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้ามาให้ความคุ้มครองด้วยในเรื่องของการเงิน
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือการค้าขายออนไลน์นั้นเป็นที่นิยมกันมาก ณ ปัจจุบันคือ  การซื้อขายสินค้าผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต การหันมาใช้เว็บสื่อกลางทางการค้ามากยิ่งขึ้น  เป็นสื่อกลางในการรวบรวมสินค้าและผู้ซื้อผู้ขายไว้ใน
เว็บไซต์เดียว เพื่ออ านวยความสะดวกในการติดต่อซื้อ-ขาย ท าให้การค้นหาข้อมูลเป็นเรื่องที่ง่ายและสามารถจ ากัด
ขอบเขตข้อมูลให้ตรงตามความต้องการมากยิ่งขึ้น ตามการจัดกลุ่มสินค้าของผู้ให้บริการแหล่งข้อมูลออนไลน์นั้นๆ 
(Setawut, 2558) ในปัจจุบัน จึงมีร้านค้าออนไลน์เกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก และผู้ประกอบธุรกิจรายเก่าๆก็มีหน้าเว็บเป็น
ของตัวเอง เพื่อเพิ่มช่องทางในการบริการและประชาสัมพันธ์ ฉะนั้น ถ้าหน่วยงานใดที่มีเว็บไซต์ก็จะช่วยเพิ่มความ
น่าเชื่อถือ แต่กลับกันหน่วยงานใดที่ไม่มีเว็บไซต์ก็จะถูกมองว่าเป็นบริษัทที่ไม่มีมาตรฐาน 

เว็บไซต์จะเป็นแหล่งเก็บข้อมูลทั้งหมดของเว็บที่เก็บ ไว้ที่เครื่องผู้ให้บริการเว็บที่เรียกว่า เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web 
Server) ในรูปของข้อความ ภาพนิ่ง เสียง กราฟิก วีดิทัศน์ ภาพเคลื่อนไหว โดยมีหน้าหลักหรือหน้าแรกของเว็บไซต์ 
เรียกว่า โฮมเพจ (Home Page) แต่ละหน้าเว็บท่ีสามารถเปิดเข้าไปได้ คือ เว็บเพจ (Web Page) โดยที่ชุดของเอกสาร
มัลติมีเดียนี้จะมี จุดเช่ือมโยงของแต่ละหน้าที่เรียกว่า ลิงค์ (Link) หรือ ไฮเปอร์ลิงค์ (Hyperlink) ด้วยเทคโนโลยี
ไฮเปอร์มีเดีย (Hypermedia) ส าหรับอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ (วศิน เพิ่มทรัพย์ และวิโรจน์ ชัย
มูล, 2548) โดยกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ เริ่มจากการวางแผน  ก าหนดขั้นตอนของการพัฒนาเว็บไซต์ และ
รายละเอียด งานในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจนกระทั่งสิ้น สุดกระบวนการ เพื่อให้การพัฒนาเว็บไซต์
เป็นไปอย่างมีแบบแผน (กรรณิการ์ สวรรค์โพธิพันธุ์, 2550) 

บริษัทกายสิทธิ์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด เป็นบริษัทที่เปิดให้บริการมากว่า 20 ปี โดยได้รับความไว้วางใจให้เป็น
บริษัทที่จัดทัวร์ให้กับทางภาครัฐได้แก่ กรรมาธิการต่างประเทศ กรรมาธิการศาสนา มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร 
เป็นต้น ภาคเอกชนเช่น บริษัทโตโยต้า ประเทศไทย เป็นต้น ในขณะเดียวกันบริษัทยังมีช่องทางการบริการเพียงสอง
ช่องทางเท่านั้น ได้แก่ ช่องทางหน้าร้านและการเสนอผ่านองค์กรต่างๆ ท าให้บริษัทประสบปัญหา ลูกค้ามีจ านวน
น้อยลง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก มีบริษัทให้บริการท่องเที่ยวเกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก และบริษัทต่างๆ  นิยมให้ข้อมูลและ
บริการแก่ลูกค้าผ่านทางสื่ออินเทอร์เน็ตในรูปแบบเว็บไซต์ Facebook, Instagram และช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆ 
ในขณะที่ บริษัทกายสิทธ์ิ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด ยังขาดช่องทางการให้ข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มลูกค้าในทุกรูปแบบ และ
ยังส่งผลให้บริษัทขาดความน่าเชื่อถือไปด้วย เนื่องจากเมื่อสืบค้นอินเทอร์เน็ตแล้วไม่พบข้อมูล จากท่ีมาและความส าคัญ
ของปัญหาดังกล่าวท าให้ผู้ศึกษาสนใจพัฒนา เว็บไซต์ บริษัทบริษัทกายสิทธิ์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด เพื่อช่วยให้ บริษัท
กายสิทธ์ิแอสโซซิเอทส์ จ ากัด มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและได้รับความน่าเชื่อถือมากขึ้น  
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2. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยการพัฒนาเครื่องมือ ได้แก่ 
เว็บไซต์กายสิทธิ์ และท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เพื่อประเมินความพึง
พอใจของผู้เยี่ยมชมและใช้บริการของเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้น แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอรายงานผลด้วยตาราง
ประกอบความเรียง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มผู้เยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์บริษัทกายสิทธิ์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด ที่
สนใจด้านการท่องเที่ยวโดยไม่จ ากัดพื้นที่ ไม่จ ากัดอายุ จ านวน 229 คน ได้มาด้วยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถามออนไลน์  ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 เดือน ระหว่าง เดือนมกราคม–กุมภาพันธ์ 2560 ท า
ให้สามารถรวบรวมข้อมูลได้ จ านวน 229 คน ที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้น และก าหนดเกณฑ์การแปลความหมาย
ระดับความพึงพอใจการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์กายสิทธ์ิ ดังนี ้

 คะแนนเฉลีย่ 4.20 – 5.00  หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉลีย่ 3.41 – 4.20  หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
 คะแนนเฉลีย่ 2.61 – 3.40  หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
 คะแนนเฉลีย่ 1.81 – 2.60  หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
 คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.80  หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 

 
3. ผลการวิจัย 
 ผลการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์บริษัทกายสิทธิ์ แอสโซซิเอทส์  จ ากัด เป็นการพัฒนาสื่อแบบ
ภาพ 2 มิติ ในรูปแบบของสื่อมัลติมีเดีย ดังนั้นจึงสามารถน าเสนอผลการผลิตเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ บริษักาย
สิทธ์ิ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด ดังนี้  

3.1 การพัฒนาเว็บไซต์กายสิทธิ์ เป็นเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและและการ
บริการ โดยผู้ใช้สามารถติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางนี้ได้ ภายในเว็บไซต์ www.kayyasittour.com ประกอบด้วย
หลากหลายช่องทาง ได้แก่ Social Media แฟนเพจ สามารถน าเสนอผลการพัฒนาเว็บไซต์ที่ประกอบด้วย Home 
Page และ Web Page ต่างๆ ดังนี ้
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รูปที่ 4.8 เว็บไซต์กายสิทธ์ิ 
 

3.2 ผลประเมินความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าและผู้ประกอบการต่อเว็บไซต์กายสิทธิ์ ท าการประเมินโดย
กลุ่มลูกค้าและผู้ประกอบการ เป็นการให้ผู้ประกอบการและกลุ่มลูกค้าท่ีใช้บริการเว็บไซต์บริษัทกายสิทธ์ิ แอสโซซิเอทส์ 
จ ากัด จ านวน 229 คน ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องให้ผู้ใช้บริการประเมินความพึงพอใจต่อเว็บไซต์บริษัทกายสิทธิ์ ท าการ
วิเคราะห์ผลข้อมูลด้วยการนับจ านวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยสามารถน าเสนอผลการ
ประเมินดังน้ี 
 1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และความถี่ในการใช้บริการเว็บไซต์
กายสิทธ์ิ โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจงแจกความถี่ และค่าร้อยละ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ อันดับ 

1. ชาย 117 51.09 1 
2. หญิง 112 48.91 2 

รวม 229 100.00  
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 จากตารางที่ 1 แสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิด
เป็นร้อยละ 51.09 และเพศหญิง 48.91 ตามล าดับ สามารถน าเสนอเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 

 
แผนภูมิที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

 
ตารางที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ อันดับ 
1. 18 – 25 ปี 98 42.79 1 
2. 26 – 39 ปี 81 35.37 2 

3. 40 ปีขึ้นไป 50 21.84 3 
รวม 229 100.00  

 
 จากตารางที่ 2 แสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ พบว่า มีอายุระหว่าง 18 - 25 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 42.79 อายุ 26 - 39 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.37 และอายุ 40 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 21.84 ตามล าดับ 
สามารถน าเสนอเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
 

51.09% 
48.91% 

ชาย หญิง 
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แผนภูมิที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ

 
ตารางที่ 3  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ อันดับ 

1. นักเรียน/นักศึกษา 45 19.65 2 
2. พนักงานเอกชน 99 43.23 1 

3. ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 45 19.65 3 
4. ธุรกิจส่วนตัว 41 17.90 4 

รวม 229 100.00  
  

จากตารางที่ 3 แสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพพนักงานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 43.23 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 19.65 อาชีพข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 19.65 และอาชีพธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 17.9 ตามล าดับ สามารถน าเสนอเป็น
แผนภูมิได้ดังนี้ 

42.79% 

35.37% 

21.84% 

18 – 25 ปี 26 – 39 ปี 40 ปีขึ้นไป 
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แผนภูมิที่ 3 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 
 

 2. ความพึงพอใจการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์กายสิทธิ์ ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยด้วย ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังน้ี 

 
ตารางที่ 4.4 ความพึงพอใจการเยีย่มชมเว็บไซต์บริษัทกายสิทธ์ิ แอสโซซิเอทส์ จ ากดั 

รายการ 
ผลการประเมิน 

 ̅ S.D. ความหมาย อันดับ 
1. ความพึงพอใจด้านคุณภาพของเนื้อหา  
1.1 ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต ์ 4.04 0.77 มาก 6 
1.2 ความรวดเร็วในการเข้าถึงเว็บไซต ์ 4.16 0.79 มาก 4 
1.3 เนื้อหามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ 4.23 0.66 มากที่สุด 3 
1.4 ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล 4.31 0.62 มากที่สุด 1 

1.5 ความเหมาะสมของปริมาณข้อมูล 4.14 0.71 มาก 5 
1.6 ความน่าสนใจของข้อมูล 4.27 0.69 มากที่สุด 2 

ภาพรวม 4.19 0.69 มาก  
2. ความพึงพอใจด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ  

2.1 ความสวยงาม ความทันสมยั น่าสนใจของหน้าเว็บไซต์ 4.16 0.71 มาก 2 

2.2 การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่าน 3.94 0.76 มาก 6 

2.3 เมนูต่างๆในเว็บไซต์ใช้งานได้ง่าย 3.99 0.89 มาก 5 

2.4 สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม 4.05 0.71 มาก 4 

19.65% 

43.23% 

19.65% 

17.90% 

นักเรียน / นักศึกษา พนักงานเอกชน 
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจส่วนตัว 
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รายการ 
ผลการประเมิน 

 ̅ S.D. ความหมาย อันดับ 

2.5 สีพื้นหลังกับสตีัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน 4.07 0.71 มาก 3 

2.6 ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายและ
สวยงาม 

4.19 0.69 มาก 1 

2.7 ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกนัและสามารถสื่อ
ความหมายได ้

3.93 0.74 มาก 7 

ภาพรวม 4.05 0.75 มาก  
ภาพรวมท้ังหมด 4.12 0.73 มาก  

 
ตารางที่ 4.4 การประเมินความพึงพอใจการเยี่ยมชมเว็บไซต์บริษัทกายสิทธิ์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด พบว่า  

ผลการประเมินภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.12 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสรุปได้ดังนี้   
ความพึงพอใจด้านคุณภาพของเนื้อหา พบว่า ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.19 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ 3 ข้อแรกที่มีผลการประเมินสูงที่สุด ได้แก่ ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล อยู่ในระดับมากที่สุด 
มีค่าเฉลี่ย 4.31 ความน่าสนใจของข้อมูล อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.27 และเนื้อหามีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.23 ส่วนข้อที่มีผลการประเมินน้อยที่สุด ได้แก่ ความสะดวกในการ
เชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.04 

ความพึงพอใจด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ พบว่า ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
มีค่าเฉลี่ย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 3 ข้อแรกที่มีผลการประเมินสูงที่สุด ได้แก่ ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร 
อ่านได้ง่ายและสวยงาม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.19 ความสวยงาม ความทันสมัย น่าสนใจของหน้าเว็บไซต์มาก มี
ค่าเฉลี่ย 4.16 และสีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.07 ส่วนข้อที่มีผล
การประเมินน้อยที่สุด ได้แก่ ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกันและสามารถสื่อความหมายได้ มีค่าเฉลี่ย 3.93 
 
4. สรุปผลและอภิปรายผล 
 4.1  สรุปผลการศึกษา 
  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าชมเว็บไซต์บริษัทกายสิทธ์ิ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด  พบว่า โดยรวมมี
การรับรู้อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.12 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความพึงพอใจด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ย 
4.19 และด้านความพึงพอใจด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ มีค่าเฉลี่ย 4.05 
 4.2  อภิปรายผลการศึกษา 
  จากการส ารวจความพึงพอใจในการเข้าชมเว็บไซต์บริษัทกายสิทธิ์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด พบว่า ผู้เข้าชม
เว็บไซต์ที่ได้พัฒนาขึ้น อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเว็บไซต์ที่ท าขึ้นมาเน้นความเรียบง่ายแต่ให้เห็นถึงภาพรวม
ทั้งหมด ตัวอักษรควรเน้นให้อ่านง่าย และใช้ภาษาไทยเป็นส่วนมาก เน้นการใช้สีที่ชัดเจนและสดใสคือสีฟ้าและเหลือง 
และใช้ภาพสื่อสาร ใช้หน้าแรกดึงผู้เข้าชมให้ใช้งานเว็บไซต์ต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชรินทร์ญา กล้าแข็ง 
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(2554) ที่ว่าด้วยเรื่องหลักการใช้สใีนเว็บไซต์ และหลักการใช้ตัวอักษรในการใช้งานบนเว็บไซต์ที่เน้นให้อ่านง่ายและใช้
ฟอนต์มาตรฐานเพื่อป้องกันให้ฟอนต์ไม่เพี้ยน 
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	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)



