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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการละเล่นผีพุ่งไต้ของเยาวชนในอ าเภอหัวหิน  
ความต้องการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการเรียนรู้และอนุรักษ์การละเล่นผีพุ่งไต้ และสร้างรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และ
อนุรักษ์การละเล่นผีพุ่งไต้ส าหรับเยาวชนในอ าเภอหัวหิน โดยใช้วิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Method) ประกอบด้วย การวิจัยเชิงปริมาณ
และการวิจัยเชิงคุณภาพในการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามและการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
โดยการจัดประชุมกลุ่มย่อย   

ผลการวิจัยพบว่า 1) เยาวชนในอ าเภอหัวหินมีความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการละเล่นผีพุ่งไต้ ในภาพรวมระดับ

ปานกลาง ( ̅= 2.97) โดยที่มีการรับรู้เรื่องการละเล่นนี้ในระดับปานกลาง ( ̅=2.59) มีความรู้เกี่ยวกับการละเล่นผีพุ่งไต้ในระดับน้อย 

( ̅= 2.45) แต่มีแนวความคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์การละเล่นผีพุ่งไต้ ในระดับมาก ( ̅=3.87)  2) ความต้องการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
และอนุรักษ์การละเล่นผีพุ่งไต้ จากการสอบถามเยาวชน จ านวน 255 คน พบว่าเยาวชนจ านวน 161 คน (ร้อยละ 63.14) ไม่ต้องการมี
ส่วนร่วมและจ านวน 94 คน (ร้อยละ 36.86) ที่ต้องการมีส่วนร่วม ซึ่งกลุ่มเยาวชนผู้ต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว มี
ความต้องการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในระดับมากในทุกประเด็น 3) เยาวชนได้ร่วมเสนอความเห็นและสร้างรูปแบบกิจกรรมเพื่อใช้เป็น
แนวทางส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์การละเล่นผีพุ่งไต้ คือ วิธีสร้างการรับรู้เรื่องการละเล่นผีพุ่งไต้ โดยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ  
วิธีการสร้างการเรียนรู้และอนุรักษ์การละเล่นผีพุ่งไต้ โดยการจัดนิทรรศการและจัดกิจกรรมเรียนรู้ในช้ันเรียน เชิญผู้มีความรู้มา
ถ่ายทอดให้แก่เยาวชน และวิธีสร้างการมีส่วนรว่มในการส่งเสรมิและอนุรักษ์การละเล่นผีพุ่งไต้ ด้วยการจัดตั้งชมรมอนุรักษ์การละเล่นผี
พุ่งไต้ น าการละเล่นผีพุ่งไต้ไปผนวกรวมกับการจัดกิจกรรมอื่นๆของชุมชน การสร้างเอกลักษณ์ให้กับกิจกรรมเช่น ให้มีรูปแบบการแต่ง
กายในช่วงที่มีการละเล่นดังกล่าวและให้เยาวชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการละเล่นผีพุ่งไต้ที่จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
ค าส าคัญ : กิจกรรมส่งเสรมิการเรยีนรู้,  การละเล่นผีพุ่งไต้ เยาวชน 

 
Abstract 

 The objective of this research is to study knowledge and ideas concerning the conservation and playing of 
Phi Phung Tai folk games for youth in Hua Hin District, study the needs of youth to participate in learning and 
conserving Phi Phung Tai folk games, and make activity models to enhance learning and conserving Phi Phung Tai  
folk games in Hua Hin District. The research used a mixed methodology, between Quantitative Research and 
Qualitative Research in Participatory Action Research. The tools used in this research are structured and non-
structured interviews of young people, and participatory action through a focus group. 
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  The results were as follows. 1) Knowledge and ideas of the conservation and playing of Phi Phung Tai folk 

games by youth in Hua Hin District were at a medium overall level ( ̅= 2.97), the recognition about this playing 

at a medium level ( ̅=2.59), and the knowledge of this playing at a lower level ( ̅= 2.45). However, giving 

importance to supporting and conserving Phi Phung Tai  folk games was at a high level   ( ̅=3.87).  2) The needs 
of youth to participate in learning and conserving found that 161 people (63.14%) did not want to participate, 94 

people (36.86%) wanted to, and this group wanted to participate at a high level in all topics ( ̅= 3.68).  3) The 
activities model to enhance learning and conservation of this folk game by youth includes: to create awareness 
of the Phi Phung Tai folk game by publicity through the media,  to learn the knowledge and conservation of this 
folk game by doing exhibitions and activities in class, and to invite a knowledgeable source to convey the games 
to the youth.  In addition, we can support the participation and conservation of Phi Phung Tai folk games by 
establishing a conservation activity club, to be integrated with other community events, creating unique activities 
and determining style of dress during the games. The club would participate in this event when it is held every 
year during the Songkran festival. 
Keywords  :   activity to enhance learning, Phi Phung Tai folk game,  youth 
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1.บทน า 
 เมื องหั วหินมี ความส าคัญในฐานะเป็นเมืองตากอากาศชายทะเล  มี ช่ือ เสีย ง เป็นที่ รู้ จั กของนักท่องเที่ ยวทั้ ง  
ชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมเดินทางมาท่องเที่ยว เมืองหัวหินมีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน มีเอกลักษณ์มรดกวัฒนธรรมเป็น
การละเล่นพื้นบ้านที่เด่นและส าคัญ คือ “การละเล่นผีพุ่งไต้” ซึ่งเป็นการละเล่นพื้นบ้านของชุมชนชายทะเลในเทศกาลสงกรานต์ 
การละเล่นผีพุ่งไต้ มีวิธีการละเล่นและบทเพลงแสดงถึงภูมิปัญญาชาวบ้านที่ถ่ายทอดความคิด ความเช่ือ วัฒนธรรมและสภาพสังคมที่มี
การควบคุมให้อยู่ในกรอบของคุณงามความดี ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ เช่น ครูบาอาจารย์ การแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ 
ชุมชนแห่งนั้น เช่น เทพเจ้า แม่ย่านาง เป็นต้นมัณฑนา เทียมทัด (2551: 1)  
 การละเล่นผีพุ่งไต้ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาอีกครั้งหน่ึงในปี พ.ศ.  2548 โดยนายศิรพันธ์ กมลปราโมทย์ นายก เทศมนตรีเทศบาล
เมืองหัวหินในขณะนั้น จากการสัมภาษณ์นายมนตรี ชูภู่(สัมภาษณ์) รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหัวหิน และจากการพูดคุยอย่างไม่
เป็นทางการกับผู้รู้ ผู้น าชุมชนหลายท่านในเมืองหัวหิน ท าให้พบเห็นปัญหาของชุมชนประการหนึ่งคือ บริบทของการละเล่นผีพุ่งไต้ของ
หัวหินอยู่ในสภาพท่ีน่าเป็นห่วงว่าจะหมดสิ้นไปเนื่องจากผู้รู้หรือผู้เล่นท่ีเป็นพ่อเพลงแม่เพลงนั้น ปัจจุบันเป็นผู้สูงอายุแล้วเหลือผู้เล่นไม่
มากนัก นักท่องเที่ยว ประชากรที่เข้ามาอยู่อาศัยในหัวหิน และเยาวชนในหัวหินส่วนมากไม่เคยรู้มาก่อนว่าหัวหินมีการละเล่นผีพุ่งไต้ที่
เป็นเอกลักษณ์มรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น มีกลุ่มคนที่พยายามด าเนินการฟื้นฟูและอนุรักษ์การละเล่น เช่น กลุ่มห้าแยกหัวหิน กลุ่มกะตอย
รัก(ษ์)หัวหิน เป็นต้นได้รวมตัวกันจัดการละเล่นนี้ขึ้น เป็นประจ าในวันที่ 13 เมษายนของทุกปี ระหว่างช่วงเวลาสงกรานต์  
แต่การละเล่นชนิดนี้ก็ยังคงไม่เป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลายของทั้งนักท่องเที่ยว และประชาชนในอ าเภอหัวหิน ดังนั้นชุมชนจึงต้องการให้มี
การส่งเสริมอนุรักษ์การละเล่นนี้ โดยเฉพาะต้องการให้เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติและอ าเภอหัวหิน เข้ามามีส่วนร่วมเรียนรู้และ
อนุรักษ์การละเล่นผีพุ่งไต้ให้คงอยู่ต่อไป 
 ในฐานะที่เป็นเมืองส าคัญด้านการท่องเที่ยว เทศบาลเมืองหัวหิน (2557: 39) ได้วิเคราะห์ปัญหาในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
ของเทศบาลเมืองหัวหินในด้านการท่องเที่ยวไว้ว่า ไม่มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรม
ประเพณีดั้งเดิมของหัวหิน จึงได้ก าหนดแนวทางแก้ไขไว้ในเรื่องการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวท่ีสอดคล้องกับประวัติศาสตร์หรือ
วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของหัวหิน ท าให้เห็นว่าการละเล่นผพีุ่งไต้ซึ่งเป็นมรดกวัฒนธรรมดั้งเดิมของหัวหินและก าลังเลือนหายไป ควร
ที่จะได้รับศึกษาวิจัยเพื่อให้เกิดคุณค่าต่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยวของเมืองหัวหินต่อไป 
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 การส่งเสริมการเรียนรู้โดยการให้เยาวชนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการนั้น ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการพัฒนา
บ ท บ า ท ข อ ง เ ย า ว ช น ที่ มี ต่ อ ส่ ว น ร ว ม แ ล ะ สั ง ค ม  จึ ง ด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย เ รื่ อ ง  “รู ป แ บ บ กิ จ ก ร ร ม ส่ ง เ ส ริ ม 
การเรียนรู้และอนุรักษ์การละเล่นผีพุ่งไต้ส าหรับเยาวชน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ขึ้น 
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย  
 1.1 เพื่อศึกษาความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการละเล่นผีพุ่งไต้ของเยาวชนในอ าเภอหัวหิน 
 1.2 เพื่อศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการเรียนรู้และอนุรักษ์การละเล่นผีพุ่งไต้ในอ าเภอหัวหิน 
 1.3 เพื่อสร้างรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์การละเล่นผีพุ่งไต้ส าหรับเยาวชนในอ าเภอหัวหิน 
แนวคิดทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชน 
  1.1  แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ 
        1.1.1 ความหมายของการเรียนรู้ 
 การที่คนเราสามารถเข้าใจสิ่งเกิดขึ้นและรับรู้ว่าสิ่งที่เกิดนั้นมีที่มาหรือสาเหตุจากอะไร เป็นผลมาจากการเกิดการเรียนรู้
(Learning) ความหมายของการเรียนรู้ เช่น หมายถึง “การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างถาวร ของบุคคลอันเป็นผลมาจาก
ประสบการณ์ในอดีต ทั้งจากการฝึกฝนและการที่มนุษย์ได้มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวและมีปริมาณของความรู้ที่เพิ่มขึ้น” 
(สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ออนไลน์) หมายถึง “การเปลี่ยนแปลงศักยภาพแห่งพฤติกรรมที่
ค่อนข้างถาวร ซึ่งเป็นผลมาจากการฝึกหรือการปฏิบัติที่ได้รับการเสริมแรง” (Gregory A Kimble อ้างถึงในNOVABIZZ: ออนไลน์) 
 จึงสรุปได้ว่า การเรียนรู้ หมายถึง พฤติกรรมที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ต่างๆ ก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านความคิด
ความสามารถจนท าให้เกิดการรับรู้ การท าความเข้าใจ เกิดความรู้และน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมอย่างถาวร 
          1.1.2 กระบวนการเรียนรู้ 
 ในกระบวนการเรียนรู้มูลลีย์ (George J. Mouly,อ้างถึงใน NOVABIZZ: ออนไลน์) ได้ก าหนดล าดับขั้นในกระบวนการเรียนรู้ไว้ 
7 ขั้นคือ 1) การเกิดแรงจูงใจ (Motivation) ซึ่งก่อให้เกิดแรงขับ (Drive) หรือแรงจูงใจ (Motive) ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นเบื้องต้นส าหรับการ
เรียนรู้ 2) ก าหนดเป้าประสงค์ (Goal) 3) เกิดความพร้อม(Readiness) 4) มีอุปสรรค (Obstacle) 5) การตอบสนอง (Response)  
6) การเสริมแรง (Reinforcement และ7)การสรุปความเหมือน(Generalization)   
 1.2  แนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้  
 การส่งเสริมให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นวิธีการหนึ่งที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเกิดทักษะ
ความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองซึ่งมีหลักการที่ส าคัญคือผู้เรียนต้องเป็นผู้กระท าและสร้างความรู้ 
ซึ่งสุรางค์ โค้วตระกูล(2553: 210-211 อ้างถึงใน โกมลไพศาล, 2554: 12) กล่าวว่ามีทฤษฎี 2 ทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานในการสร้างความรู้
ด้วยตนเอง คือ ทฤษฎี Cognitive constructivism หมายถึง ทฤษฎีการเรียนรู้พุทธิปัญญานิยมที่มีรากฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการ
ทางเชาว์ปัญญาของพีอาเจต์ ทฤษฎีนี้ถือว่าผู้เรียนเป็นผู้กระท าและเป็นผู้สร้างความรู้ขึ้นในใจเอง การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเป็นเหตุให้
ผู้เรียนปรับความเข้าใจเดิมที่มีอยู่ให้เข้ากับข้อมูลข่าวสารใหม่หรือเกิดความรู้ใหม่ และทฤษฎี Social constructivism เป็นทฤษฎีที่มีพื้นฐาน
มาจากทฤษฎีพัฒนาการของวีก็อทสกี้ ถือว่าผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อื่น ท าให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยการ
เปลี่ยนแปรความเข้าใจเดิมให้ถูกต้องหรือซับซ้อนกว้างขวางขึ้น  
 การสร้างกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นั้นชุมชนก็มีบทบาทส าคัญที่จะเข้ามามีส่วนร่วม ในการวางแผนท าหลักสูตร กระบวนการ
สอนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้ชุมชน มาสู่กระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต(กุลิดา ทัศนพิทักษ์, 2554: 14)  วิธีการสอนโดยการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้อีกวิธีการหนึ่งคือ วิธีสอนการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม(Participatory Learning: PL) ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจเลือกบทเรียนที่
ต้องการเรียนรู้ในลักษณะกลุ่มหรือศึกษาด้วยตนเอง (วิทยาลัยเซนต์จอห์นโปลีเทคนิค(2559: ออนไลน์) 
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 ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเยาวชนเรื่องการละเล่นผีพุ่งไต้ ควรส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของ
เยาวชนโดยการกระตุ้นเรียนรู้หรือสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมให้สร้างความรู้ด้วยตนเอง มาเป็นแนวทางการจัดกิ จกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม  
          1.3 แนวคิดที่เกี่ยวกับเยาวชน 
 การก าหนดช่วงอายุของเยาวชน (Youth) องค์การสหประชาชาติ(Wikipedia, ออนไลน์) ระบุว่า เยาวชน หมายถึง คนในวัยหนุ่มสาว 
คือ ผู้มีอายุระหว่าง 15-25 ปี หรือเป็นช่วงวัยหนุ่มสาว เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างการเป็นเด็กและผู้ใหญ่ เป็นช่วงที่กังวลเกี่ยวกับ
รูปลักษณ์และสิ่งรอบตัวมากเป็นพเิศษ เป็นกลุ่มบคุคลในวัยเริ่มต้นที่มีบทบาทส าคญัทั้งต่อตนเองและสงัคม บทบาทของเยาวชนท่ีควรมี 
6 ประการ โดยสรุปคือ1) บทบาทต่อตนเอง 2) บทบาทต่อผู้อื่น 3) บทบาทต่อสังคม 4) บทบาทต่อสถาบันชาติ 5) บทบาทต่อสถาบัน
ศาสนา และ 6) บทบาทต่อสถาบนัพระมหากษตัริย์ ซึ่งการปฏิบัตติามบทบาทต่างๆนี้เยาวชน ต้องไดร้ับการสนับสนุนจาก ครอบครัว 
สถาบันการศึกษา ครู อาจารย์ และหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนจน เพื่อให้เยาวชนได้แสดงบทบาทที่จะช่วยพัฒนาสังคมต่อไป
(สมพร เทพสิทธา, 2540 อ้างถึงใน แผลงฤทธิ์, ออนไลน์) 
 2. แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์การละเล่นพ้ืนบ้านผีพุ่งไต้ 
 การละเล่นพ้ืนบ้าน คือ กิจกรรมการเล่นของสังคมซึ่งไม่ทราบที่มา แต่ได้ยอมรับและถ่ายทอดการเล่นต่อๆกันมาโดยไม่ขาด
สาย เป็นกิจกรรมการเล่นซึ่งมีการเคลื่อนไหวกิริยาอาการเป็นส่วนใหญ่ อาจจะมีดนตรี การขับร้อง หรือการฟ้อนร าประกอบการเล่น มี
จุดมุ่งหมายการละเล่นเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินในโอกาสต่างๆ ผู้เล่นจะเล่นด้วยความสมัครใจไม่ใช่เพราะถูกว่าจ้างหรือผู้เล่นยึด
เป็นอาชีพ นอกจากนี้ในการเล่นไม่ต้องสร้างเวทีส าหรับเล่น ไม่มีการสร้างฉากและเครื่องแต่งกายเป็นการเฉพาะ รวมทั้งไม่มีการ
แบ่งแยกผู้ดูและผู้เล่นออกจากกัน แต่ผู้เล่นจะมีบทบาทเป็นทั้งผู้เล่นและผู้ดู  (ธิดา โมสิกรัตน์, 2533: 305)  
      การละเล่นพื้นบ้าน “ผีพุ่งไต้” เป็นการละเล่นของชาวบ้านแถบชายทะเลบริเวณหัวหินและหนองแก ที่จัดขึ้นในเทศกาล
สงกรานต์ เป็นการละเล่นที่มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย และมีการเล่นสืบต่อกันมากว่า100 ปีแล้ว เกิดจากการรวมกลุ่มของ
ชาวประมงในหมู่ บ้ านสมอเ รี ย ง  มีความสั มพันธ์ กับความ เ ช่ื อของชาวประมง เ รื่ อ ง เ กี่ ย วกั บผี  และ 
เป็นการละเล่นสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์ ถือเป็นการเล่นท้ายวันสงกรานต์ เพราะคนในอดีตจะถือว่าการงานสิ่งใดที่ท าค้างปีจะถือ
ว่าเป็นการค้างสงกรานต์ จึงก าหนดวันสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์ เป็นวันท่ีชาวบ้านจะมารวมกลุ่มกันมีท้ังชายและหญิง เพื่อมาเล่นผี
พุ่งไต้(มัณฑนา เทียมทัด, 2548: 36) 
 เมื่อพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนเรศวรฤทธิ์ ได้สร้างต าหนัก“สุขเวศน์” ที่ชายหาดหัวหิน ในป ีพ.ศ.2458 ใช้เวลาในการ
สร้างนานแรมป ีในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีหนุม่สาวเล่นชักเย่อ ลูกช่วง มอญซ่อนผ้า และสะบา้ กันท่ีบริเวณชายทะเลเป็นที่สนุกสนาน 
พระองค์โปรดให้น า “การละเล่นผพีุ่งไต้” เข้ามาเสรมิโดยใหค้นงานก่อสร้างบ้านพักเล่นร่วมกับหนุม่สาวชาวหัวหินได้ร่วมเล่นกันตั้งแต่
เวลา1 ทุ่มตรงเป็นต้นไป  (ปรีชา สัมพันธารักษ์, 2548: 20อ้างถึงใน มัณฑนา เทียมทัด, 2548: 7) การละเล่นผีพุ่งไต้ซบเซาลงไปช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง จนเมื่อวันที่ 11 มนีาคม พ.ศ.2548  
นายศิรพันธ ์กมลปราโมทย ์นายกเทศมนตรเีมืองหัวหิน(ในขณะนั้น) ได้มอบหมายให้นายนพพร วุฒิกุล รองนายกเทศมนตรี(ในขณะ
นั้น)พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีงานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น ติดต่อขอความอนุเคราะห์จากนายเล็กชาย ฉันทันต์พร้อมลูกทีมกว่า 20 
คน มาช่วยฝึกสอนการร้องและการละเล่นผีพุ่งไต้ให้กับผู้สนใจ เพื่อสบืทอดการละเล่นผีพุ่งไต ้จึงจัดใหม้ีการละเล่นผีพุ่งไต้ทุกวันท่ี 13 
เมษายน ของทุกปี ที่บริเวณจดังานสงกรานต์หัวหินถ่ินบา้นโผน ณ สวนหลวงราชิน ีอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ศิรพันธ ์กมล
ปราโมทย์, 2548: 19อ้างถึงในมัณฑนา เทียมทัด, 2548: 8) ปัจจุบันการละเล่นผีพุ่งไต้ถูกจดัขึ้นบริเวณชุมชนพูนสุข ชุมชนชายทะเล
และชุมชนเสละคาม โดยกลุม่เด็กห้าแยกรวมตัวกันจัดขึ้น เริม่ต้นขบวนที่บริเวณห้าแยกวิ่งไปตามถนนสายส าคัญกลางเมืองหัวหิน  
ผ่านบริเวณดา้นหน้าสวนสาธารณะโผนกิ่งเพชร ด้านหลังตลาดฉตัรไชย ถนนพงศ์นเรศ และไปสิ้นสุดทีว่ิหารหลวงพ่อนาควัดหัวหิน โดย
จุดสุดท้ายผู้ทีร่่วมวิ่งผีพุ่งใต้ จะท าพิธีไหว้หลวงพ่อนาคและกินไข่ตม้คนละ 1 ใบเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องจากไข่ต้มดังกล่าวเป็นของ
ที่ผู้ศรัทธามากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อนาค แล้วสมหวังก็จะน าไข่ตม้มาถวาย (ASTVผู้จดัการออนไลน์, 2558: ออนไลน์)      

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
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 วิธีการเล่นผีพุ่งไต้แต่เดิมนั้นจะมีคนเล่นมากหรือน้อยนั้น ขึ้นกับแต่ละขบวนหรือแต่ละแถวจะสั้นยาวเพียงใด  อาจมี 10 - 20 
คน หรือ  30 - 40 คน ผู้เล่นจะมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายแต่งกายชุดพื้นเมือง ผู้เป็นหัวหน้าอยู่หัวแถวถือไต้ที่จุดไฟ แล้วจับมือเรียงเป็นแถว
จนถึงคนสุดท้ายซึ่งจะถือไต้อีกอัน ทุกคนจะจับมือกันแน่นแบบมัดข้าวต้มเพื่อไม่ให้แถวแตก เมื่อวิ่งได้ช่วงหนึ่งผู้เล่นคนสุดท้ายจะวิ่งถือ
ไต้(คบไฟ)ไปรอดใต้ช่วงแขนระหว่างผู้วิ่งคนท่ี 1และ2 จนหมดแถว แต่ปัจจุบันมีการรวมกลุ่มกันของกลุ่มห้าแยกหัวหิน จึงมีผู้เข้าร่วมวิ่ง
ผีพุ่งไต้ เป็นจ านวน 100-150 คน ส่วนการแต่งกายก็เปลี่ยนมาใส่ชุดเป็นเสื้อยืดที่เป็นรูปแบบเดียวกัน แต่ต่างสีกันออกไปตามกลุ่มสีที่มี
การจัดแข่งขันกีฬาเช่ือมความสามัคคีในช่วงเช้า 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 มีการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่  รุ่งฟ้า กิติญานุสันต์(2552) เป็นการวิจัยเกี่ยวกับ การส่งเสริมการเรียนรู้
ด้วยตนเองของนิสิตด้วยการสะท้อนจากกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ ซึ่งรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองคือก าหนดเป้าหมายใน
การเรียนรู้ วางแผนการท างานการแก้ปัญหา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเมินตนเอง เห็นคุณค่าและประโยชน์ของสิ่งที่เรียนและน าไป
ประยุกต์ใช้ มีแนวทางคือการท างานตามความสนใจ การเขียนบันทึกการเรียนรู้ การตั้งค าถามและตอบค าถาม การสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ และการศึกษางานวิจัย มีปัจจัยที่ควรค านึงถึงคือ บรรยากาศของการเรียนการสอน บทบาทของอาจารย์ กระบวนทัศน์ของ
การสอนและการสะท้อนการเรียนรู้ ซึ่งผู้วิจัยสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์การละเล่นผีพุ่งไต้ของเยาวชน
ในอ าเภอหัวหินได้ ส าหรับโกมล ไพศาล (2554) ได้วิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้เองในรายวิชาคณิตศาสตร์ 
ก็พบว่า กิจกรรมนี้มีประสิทธิภาพที่สามารถพัฒนาผู้เรียน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีเจตคติต่อกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับปานกลาง แต่นักศึกษาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสนใจ ส่วน        
เครือวัลย์ แสงโสดา(2556) ก็เป็นการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพในอ่างเก็บน้ าคลองล ากง อ าเภอ
หนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  และนักเรียนมีเจตคติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
 งานวิจัยท่ีแสดงถึงการส่งเสริมการเรียนรู้โดยน าการละเล่นพ้ืนบ้านมาเป็นกิจกรรมหลัก เช่นสายัณห์ ปัญโญ(2548) ศึกษาเรื่อง 
การเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุและสร้างเสริมคุณลักษณะนิสัยของเยาวชนโดยใช้ดนตรีพื้นเมืองและการละเล่นพื้นบ้าน บ้านหนองยาว 
อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีการท ากิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่เสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุและสร้างลักษณะนิสัยของเยาวชน
สามารถ และมีกระบวนการรวบรวมข้อมูลความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ร่วมกันพัฒนาการจัดกิจกรรมก าร
จัดการเรียนการสอน การถ่ายทอดองค์ความรู้ อรรณพ วรวานิช (2554) วิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมและอนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้านที่
ปรากฏในพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนัง มีแนวทางคือควรมีการพัฒนาเครื่องดนตรี ส่งเสริมการเรียนรู้บทเพลงประกอบการละเล่น รวมถึง
ประพันธ์บทเพลงใหม่ และส่งเสริมการด าเนินงานของคณะการละเล่นพื้นบ้าน โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
ชุมชน และตัวศิลปินพื้นบ้าน เช่นเดียวกับอารีรัตน์ พุฒิรุ่งโรจน์ (2557) ในเรื่องแนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญา
ว่าวไทย เป็นภูมิปัญญาความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ท่ีส่งผลต่อการด าเนินชีวิต แต่การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ท าให้ภูมิปัญญาว่าวไทย
ถูกลดบทบาทลง ขาดผู้สืบทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่น ขาดการได้รับความสนใจจากหน่วยงานและบุคคล การด าเนินงานการอนุรักษ์นั้น
ควรได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสถานศึกษา จึงเป็นแนวทางที่ช้ีให้เห็นว่าในการส่งเสริม
และอนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้านผีพุ่งไต้ ที่น าแนวทางการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ เยาวชน  เอกชน และศิลปินพ้ืนบ้าน โดยผ่านรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้จะมีส่วนช่วยส่งเสริมและอนุรักษ์มรดก
วัฒนธรรมพื้นบ้านชนิดนี้ให้คงอยู่สืบไป 
 ส าหรับการศึกษาเกี่ยวกับการละเล่นผีพุ่งไต้ มีงานวิจัยที่ส าคัญคือ มัณฑนา เทียมทัด (2551) ได้ท าการศึกษาการละเล่นผีพุ่งไต้
ในอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องวิวัฒนาการวิธีเล่นผีพุ่งไต้และบทบาทของการละเล่นผีพุ่งไต้ซึ่งมี 4 ประการคือ บทบาทใน
ด้านการให้ความบันเทิง บทบาทในด้านการศึกษา บทบาทในด้านการเน้นย้ าเติมเต็มวัฒนธรรมให้สมบูรณ์เข้มแข็งขึ้น และบทบาทใน
ด้านการสร้างความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันของชุมชน 

http://www.tnrr.in.th/2558/?page=research_result&name=%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B9%8C++%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B9%82%E0%B8%8D
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 จากท่ีกล่าวข้างต้นนี้ช้ีให้เห็นถึงความส าคัญของการส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชน ที่จ าเป็นต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเองโดยการสร้างรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ในขณะเดียวกันจ าเป็นมีการส่งเสริมให้รู้จักและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดก
วัฒนธรรมในท้องถิ่น คือการละเล่นผีพุ่งไต้ซึ่งเป็นอัตลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นของอ าเภอหัวหิน  
 
2. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยแบบผสม(Mixed Method) ประกอบด้วย การวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative 
research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณในการสอบถามความรู้และความต้องการมี
ส่วนร่วม เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการละเล่นผีพุ่งไต้ของเยาวชนในอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และใช้การวิจัยเชิงคุณภาพใน
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม(Paticipatory Action Research) เพื่อสร้างรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรยีนรูแ้ละอนุรกัษ์การละเลน่ผีพุ่งไต้
ของเยาวชนในอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีรายละเอียดในการด าเนินการวิจัยดังนี้ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ได้แก่เยาวชนในอ าเภอหัวหิน จ านวน 255 คน ซึ่งมีอายุระหว่าง 15 – 25 ปี ที่ก าหนดตัวแทนเยาวชนจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  วิทยาเขตวังไกลกังวล จ านวน 100 คน ตัวแทนเยาวชนจากโรงเรียน หัวหิน 55 คน และตัวแทน
เยาวชนจากบุคคลทั่วไป ในอ าเภอหัวหิน 100 คน โดยคัดเลือกประชาการและกลุ่มตัวอย่างในการสอบถามแบบไม่เจาะจง  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1.  แบบสอบถามที่สร้างขึ้นแบบเป็นทางการ ส าหรับสอบถามในเชิงส ารวจต่อกลุ่มเป้าตัวอย่าง ประกอบด้วย  รูปแบบค าถาม
แบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง แบ่งเป็น 4  ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นค าถามแบบเลือกตอบ (Check list) จ านวน 4 ข้อ 
ประกอบด้วย ข้อมูลด้านเพศ ข้อมูลด้านอายุ ข้อมูลด้านสถานภาพทางการศึกษา และข้อมูลด้านสถานภาพการอยู่อาศัยในหัวหิน 
 ตอนที่  2  ความคิด เห็นด้ านความรู้ และแนวคิดการอนุ รั กษ์การละ เล่นผีพุ่ ง ไต้ ของ เยาวชนในอ า เภอหั วหิน   
ค่าระดับความคิดเห็น 5 ระดับ  จ านวน 3 ข้อ  ได้แก่  ข้อ 1 การรับรู้ของเยาวชนในอ าเภอหัวหินเกี่ยวกับการละเล่น 
ผีพุ่งไต้ ข้อ 2 ความรู้ของเยาวชนในอ าเภอหัวหินเกี่ยวกับการละเล่นผีพุ่งไต้ ข้อ 3 แนวคิดของเยาวชนในอ าเภอหัวหินเกี่ยวกับการ
อนุ รั กษ์ ก า รละ เ ล่ นผี พุ่ ง ไ ต้  รู ปแบบค าถามแบบมาตร าส่ วนประมาณค่ า  5 ร ะดั บ  (Rating scale)  
ตามรูปแบบของ ลิคเคิร์ท (Likert’s scale) ซึ่งจะมีให้เลือกตอบได้เพียงค าตอบเดียว ก าหนดเกณฑ์คะแนนประเมิน ส าหรับการแปลผล
ค่าเฉลี่ยในการสรุปผล โดยการหาพิสัยของคะแนนเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00(อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด) ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20Zอยู่ในเกณฑ์
มาก) ค่าเฉลี่ย2.61-3.40 (อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง) ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60(อยู่ในเกณฑ์น้อย) ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80(อยู่ในเกณฑ์น้อยที่สุด) 
 ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นด้านความต้องการมีส่วนรว่มของเยาวชนในการเรยีนรูแ้ละอนุรกัษ์การละเล่นผีพุ่งไต้จ านวน 2 ข้อ คือ ข้อ 
1 ความต้องการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และอนุรักษ์การละเล่นผีพุ่งไต้ในอ าเภอหัวหิน มีลักษณะเป็นค าถามแบบเลือกตอบ (Check 
list) ต้องการ/ไม่ต้องการ ข้อ 2 ระดับความต้องการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และอนุรักษ์การละเล่นผีพุ่งไต้ในอ าเภอหัวหิน ค่าระดับ
ความคิดเห็น 5 ระดับ (Rating scale) ตามรูปแบบของลิคเคิร์ท (Likert’s scale) เช่นกัน  
 ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเตมิ เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเตมิ เป็นความคดิเห็นแบบ
ปลายเปดิ 
 2. ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม(PAR) โดยการจดักิจกรรมระดมความคดิเห็นจากเยาวชน จ านวน 2 ครั้ง ครั้งท่ี 1 จัดขึ้นท่ี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม  จ านวน 25 คน ครั้งที่ 2 จัดขึ้นท่ีวัด
สุขส าราญ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบครีีขันธ์ มีเยาวชนเข้าร่วมกจิกรรมจ านวน 10 คน  และไดรู้ปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
และอนุรักษ์การละเล่นผีพุ่งไต ้จ านวน 1 ชุดรูปแบบ 
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3. ผลการวิจัย 
 วัตถุประสงค์ท่ี 1 ความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการละเล่นผีพุ่งไต้ของเยาวชนในอ าเภอหัวหิน 
 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุม่เป้าหมายเยาวชนในอ าเภอหัวหนิ จ านวน 255 คน คิดเป็น ร้อยละ 100ผู้ตอบแบบสอบถาม 
เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คือเป็นเพศหญิง 182 คน (ร้อยละ 71.37) และเป็นเพศชาย 73 คน  (ร้อยละ 28.63) ช่วงอายุส่วนใหญ่
อยู่ระหว่าง 19-22 ปี  จ านวน 143 คน(ร้อยละ 56.08) สถานภาพทางการศึกษา ส่วนใหญ่คือระดับปรญิญาตรี  จ านวน 154 คน(ร้อย
ละ 60.39) สถานภาพการอยู่อาศยัในอ าเภอหัวหิน พบว่าเยาวชนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มาอยู่อาศัยเพื่อการศึกษา จ านวน 88 คน (ร้อย
ละ 34.51)  
 ความรู้และแนวคิดในการอนุรักษ์การละเล่นผีพุ่งไต้ของเยาวชนในอ าเภอหัวหิน โดยรวมมรีะดบัคะแนน 2.97 ในระดับปาน

กลาง โดยมคีวามคิดเห็นดา้นการรบัรู้เกี่ยวกับการละเล่นผีพุ่งไต้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.59 (x̄  = 1.283)ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ความ

คิดเห็นของเยาวชนในอ าเภอหัวหนิด้านความรูเ้กี่ยวกับการละเล่นผพีุ่งไต้ คะแนนเฉลีย่2.45 (x̄  =1.189) อยู่ในเกณฑ์ระดับน้อย และ

ความคิดเห็นของเยาวชนในอ าเภอหัวหินด้านแนวความคดิเกี่ยวกับการอนุรักษ์การละเล่นผีพุ่งไต้ คะแนนเฉลี่ย 3.87 (x̄  =1.006)  อยู่
ในเกณฑ์ระดับมาก  
  วัตถุประสงค์ท่ี 2 ความต้องการของเยาวชนในอ าเภอหัวหินในการมีส่วนร่วมเรียนรู้และอนุรักษ์การละเล่นผีพุ่งไต้ 
 พบว่าเยาวชนส่วนใหญไ่ม่ต้องการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และอนุรักษ์การละเล่นผีพุ่งไต้ในอ าเภอหัวหนิ  
เป็นจ านวน 161 คน (ร้อยละ 63.14)  และต้องการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และอนุรักษ์การละเล่นผีพุง่ไต้ในอ าเภอหัวหินเป็นจ านวน 
94 คน  (ร้อยละ36.86) โดยระดับความต้องการมสี่วนร่วมในการเรยีนรู้และอนรุักษ์การละเล่นผีพุ่งไต้ของเยาวชนในอ าเภอหัวหิน มี
คะแนนเฉลีย่ 3.68 ในระดับมาก    
 วัตถุประสงค์ท่ี 3 การสร้างรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์การละเล่นผีพุ่งไต้ส าหรับเยาวชนในอ าเภอหัวหิน มี
การสร้างชุดรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์การละเล่นผีพุ่งไต้ 1 ชุดรูปแบบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
 1) วิธีการสร้างการรับรู้การละเล่นผีพุ่งไต้ โดยการประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ โดยการจัดท าเว็บไซต์ แผ่นพับ เพื่อ
ประชาสมัพันธ์การละเล่นผีพุ่งไต้ การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการละเล่นผีพุ่งไต้ผา่นเสยีงตามสายของชุมชน  
 2) วิธีการสร้างการเรียนรู้การละเล่นผีพุ่งไต้ โดยการจัดนิทรรศการการละเล่นผีพุ่งไต้ใหผู้้สนใจได้ศึกษาเรียนรู้ การน าองค์
ความรู้และจัดกจิกรรมเรยีนรู้การละเล่นผีพุ่งไต้ในบทเรียน การส่งตอ่ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นหรือการใหผู้้ใหญ่ผูม้ีความรู้ในชุมชนมาบอกเล่า
ความรู้เรื่องการละเล่นผีพุ่งไต้ให้เยาวชนได้รับรู้  
 3) การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์การละเล่นผีพุ่งไต ้การจัดตั้งชมรมอนุรักษ์การละเลน่ผีพุ่งไต้ การน า
การละเล่นผีพุ่งไตไ้ปผนวกรวมกับการจัดกิจกรรมอื่นๆของชุมชน เช่นการแข่งกีฬาฟุตบอลของชุมชน การจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์และเรยีนรู้
การละเล่นผีพุ่งไต้ มีการสร้างเอกลักษณ์ให้กับกิจกรรมเช่น ให้มีการแต่งกายในระหว่างช่วงที่มีการละเล่นดังกล่าวและให้เยาวชนเข้าไป
มีส่วนร่วมในการละเล่นผีพุ่งไต้ที่จดัขึ้นเป็นประจ าทุกปีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
 
4.สรุปผลและอภิปรายผล 
 1. เยาวชนในอ าเภอหัวหินกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คือกลุม่เยาวชนท่ีมอีายุระหว่าง19-22ปี มีสถานภาพทางการศึกษาท่ีศึกษา
ระดับปริญญาตรีและสถานภาพการอยู่อาศัยในเมืองหัวหินเพื่อการศึกษา  ในอ าเภอหัวหินและพื้นท่ีใกล้เคียงคืออ าเภอชะอ านั้นมี
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล มหาวิทยาลัยสวนดสุิต ศูนย์หัว
หิน และมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด์ วิทยาเขตหัวหิน จึงมีเยาวชนเดินทางเข้ามาอยู่อาศยัเพื่อการศึกษาจ านวนมาก แต่ก็เป็นจุด
แข็งประการหนึ่งของเทศบาลเมืองหัวหินท่ีสามารถช่วยเหลือในด้านเทคนิควิชาการแก่เทศบาล เพิ่มขดีความสามารถ ตลอดจนพัฒนา
การศึกษาแก่บุคลากรของเทศบาลและคนในท้องถิ่นได้เป็นอยา่งดี(แผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองหวัหิน,2553:47) และการที่หัวหิน
เป็นเมืองที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง ท าให้มีกลุ่มประชากรเดินทางเข้ามาอยู่อาศัยทั้งเพื่อประกอบอาชีพ และการย้ายถิ่นฐานมา
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อยู่จ านวนมาก ส่งผลให้เยาวชนบุตรหลานและเยาวชนบางส่วนจึงเดินทางเข้ามาอยู่อาศัยในหัวหินตามบิดามารดาและผู้ปกครองทั้ง
แบบช่ัวคราวและถาวร และการยา้ยถิ่นฐานมาอาศัยอยู่ในหัวหินเพือ่การประกอบอาชีพของตนเอง 
  จากการผลวิจัยที่พบว่าความรู้และแนวคิดในการอนุรักษ์การละเล่นผีพุ่งไต้ของเยาวชนในอ าเภอหัวหิน อยู่ในระดับปานกลาง 
โดยที่มีประเด็นเรื่องการรับรู้ในระดับปานกลาง ประเด็นเรื่องความรู้ในระดับต่ า และประเด็นเรื่องความตระหนักและให้ความส าคัญกับ
การอนุรักษ์การละเล่นผีพุ่งไต้ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของศิริกานดา   ชูช่ืน(2553 : 95) พบว่าประชาชนในอ าเภอหัวหินมี
ความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองหัวหินอยู่ในระดับปานกลางในทุกด้าน  
วิลาสินี กิ่งแก้ว (Wilasinee Kingkaew, 2006: 136) พบว่าประชากรที่การอยู่อาศัยในท้องถิ่นระยะเวลาสั้นๆมีระดับความรับรูเ้กี่ยวกบั
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมน้อยกว่าคนท่ีอยู่อาศัยในท้องถิ่นเป็นเวลานานกว่า และวรพร ล าพงษ์เหนือ, 2548: 47) พบว่าการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในจังหวัดพระเยาว์ ประชาชน ผู้น าชุมชน และพระสงฆ์ ส่วนใหญ่รับรู้ข่าวสารความรู้จาก
หนังสือพิมพ์ทุกสัปดาห์ สื่อวิทยุและโทรทัศน์ รับรู้ 2-3 ครั้งต่อเดือน ระดับความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมนั้นทั้ง 3 กลุ่ม ส่วน
ใหญ่มีความรู้มาก แต่พระสงฆ์มีระดับความรู้สูงที่สุด ผู้น าชุมชนมีระดับความรู้ที่รองลงมา และประชาชนมีระดับน้อยที่สุด การที่
เยาวชนในอ าเภอหัวหินมีความรู้ในระดับน้อยเกี่ยวกับการละเล่นผีพุ่งไต้ ควรอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับมรดก
วัฒนธรรมท้องถิ่นประเภทนี้ให้แก่เยาวชนในอ าเภอหัวหิน  ดังที่เอกชัย ข าเกิด(2553: 37) พบว่าประชาชนในพื้นที่ท่องเที่ยวชายหาด
แม่ร าพึงยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการพัฒนาพ้ืนท่ี และยังสนใจแต่เรื่องของประโยชน์ส่วนตัวมากเกินไป จนลืมมองภาพของ
ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ของสาธารณะที่ต้องใช้ประโยชน์ร่วมกัน  
 ในด้านแนวความคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์การละเล่นผีพุ่งไต้ของเยาวชนในอ าเภอหัวหิน ที่อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก แสดงถึง
เยาวชนในอ าเภอหัวหินตระหนักถึงความส าคัญของการอนรุักษ์มรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น  เช่นเดียวกับหทัยรัตน์ มาประณีตและ
เบญจรศัม์ มาประณีต(2555: 19) ที่พบว่าผู้น าเยาวชนในภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีระดับความรู้และความตระหนักในคุณค่า
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ในด้านลักษณะและวัตถุประสงค์ของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในระดับมาก แต่ด้านประเภทใน
ระดับน้อย  
 2. ความต้องการของเยาวชนในอ าเภอหัวหินด้านมีส่วนร่วมเรียนรู้และอนุรักษ์การละเล่นผีพุ่งไต้ จะเหน็ว่าการที่เยาวชนส่วน
ใหญ่ไมต่้องการเข้ามสี่วนร่วมเรยีนรู้และอนรุักษ์การละเล่นผีพุ่งไต้ มากกว่าเยาวชนท่ีต้องการมสี่วนร่วมนั้น มีผลการวิจัยหลายเรื่องที่มี
ผลความต้องการเข้ามีส่วนร่วม ในกิจกรรมจากกลุ่มตัวอย่างจะอยู่ในระดับปานกลางถึงน้อยหรือไม่ต้องการเข้าร่วมมากกว่าเข้าร่วม เช่น 
เยาวชนส่วนใหญ่ในเขตจังหวัดสโุขทัยและจังหวัดก าแพงเพชรมคีวามต้องการเข้าร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างความรู้โดยกระบวนการมี
ส่วนร่วมแบบพหภุาค ีเพื่อส่งเสรมิการท่องเที่ยวมรดกโลกเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารในระดับปานกลาง(ธาวิษ ถนอมจิตศ์
และเทิดชาย ช่วยบ ารุง, 2558: 42) ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตลาดน้ าวัดตะเคียนในระดับปานกลาง (คม
ลักษณ ์สงทิพย์, 2557: 64) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ก็พบจุดอ่อนเรื่อง
ขาดการมสี่วนร่วมจากภาคประชาชน ซึ่งท าให้การพัฒนาเป็นไปอย่างล่าช้า(เอกชัย ข าเกิด, 2553:49) และการทีเ่ยาวชนกลุ่มตัวอย่าง
ในอ าเภอหัวหินส่วนใหญเ่ป็นเยาวชนจากต่างถ่ินเข้ามาศึกษาในอ าเภอหัวหิน ดังนั้นจุดมุ่งหมายจึงมุ่งเพื่อการศึกษาและยังไม่ประสงค์
เข้าร่วมในกิจกรรมนี้ มลีักษณะเช่นเดียวกับงานวิจัยท่ีพบว่าประชากรที่มีถิ่นฐานถาวรในอ าเภอศรีสัชนาลัย มสี่วนร่วมในการอนรุักษ์
สิ่งแวดล้อมศลิปกรรมในอ าเภอศรสีัชนาลัย มากกว่าประชากรทีไ่ม่มถีิ่นฐานในท้องถิ่น (Wilasinee Kingkaew, 2006: 136)  
 3. การสร้างรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์การละเล่นผีพุ่งไต้ส าหรับเยาวชนในอ าเภอหัวหิน  
ซึ่งเยาวชนได้เสนอแนวคิดให้ความส าคัญ 3 ประเด็น คือ แนวทางสรา้งการรับรูโ้ดยเน้นเรื่องการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสมัยใหมต่่างๆ 
แนวทางสร้างการเรียนรูโ้ดยการจดันิทรรศการ กิจกรรม การเรียนการสอนและการผู้รู้ในให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม และแนวทางสร้าง
การมีส่วนร่วมโดยการจัดตั้งชมรมหรือศูนย์อนุรักษ์ ผนวกการละเลน่ผีพุ่งไต้กับกิจกรรมอื่นๆของชุมชน การสร้างเอกลักษณ์ของ
การละเล่นผีพุ่งไต้ และให้เยาวชนเข้าไปมสี่วนร่วมในการละเล่นมากขึ้น   
แนวทางการส่งเสริมอนุรักษ์และสบืทอดมรดกภูมิวัฒนธรรมและภมูปิัญญานี้ มีการศึกษาพบแนวทางที่สอดคล้องกันเช่นกล่าวว่า เป็น
แนวทางส่งเสริมเรียนรู้ที่เป็นปัจจยัทั้งภายในและภายนอกท่ีเกี่ยวขอ้ง ปัจจัยภายนอกที่เข้ามาสนับสนุน คือ หน่วยงานภาครัฐ 
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ภาคเอกชน และสถานศึกษา เกิดการสร้างเครือข่ายการเรียนรู ้(อารีรัตน์ พรพุฒิรุ่งโรจน์, 2557, 44.) การใช้วิธีการให้เยาวชนไดม้ี
โอกาสออกแสดงผลงานบ่อยๆ ซึ่งจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม(สายณัห์ ปัญโญ, 2548) การจัดเก็บรวบรวมองค์ความรู้ และ
น าเสนอในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ สื่อการเรียนการสอน จัดตั้งให้มีการด าเนินงานร่วมกันในรูปแบบขององค์กร จัดตั้งแหล่ง
การเรยีนรู้ภมูิปัญญาของชุมชน เพื่อก่อให้เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ร่วมกัน(อารีรตัน ์พุฒิรุ่งโรจน์, 2557) การให้บุคคลในชุมชน
ประชาสมัพันธ์แนะน าถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวตัิความส าคัญ และความโดดเด่นของศิลปกรรม และมีศูนย์ข้อมูลประจ าแหล่ง
ศิลปกรรม(วรพร ล าพงษเ์หนือ(2548: 72) และควรส่งเสริมและอนุรกัษ์การละเล่นพ้ืนบ้านของเยาวชนในสถานท่ีต่างๆ ส่งเสริมการ
เรียนรู้ในองค์กรของรัฐ ส่งเสรมิการจัดท าคู่มือการเรียนรู้การละเล่นพื้นบ้านส าหรับครผูู้สอน ปรับรูปแบบการสอนให้เหมาะสมกับ
สถานการณ ์ส่งเสริมค่านิยมวัฒนธรรมการละเล่นพ้ืนบ้านในสังคม ส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนและคนในสังคมสืบทอดวัฒนธรรม 
(อรรณพ วรวานิช, 2554: 386-387) 
ข้อเสนอแนะ  
 1. ควรสนับสนุนใหเ้ยาวชนมีส่วนร่วมท าการวิจยัเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมทีส่่งเสริมการเรียนรู้และอนุรกัษ์การละเล่นผีพุ่งไต้เพื่อ
การท่องเที่ยวและอนุรักษม์รดกวัฒนธรรม 
 2. หน่วยงานองค์กรท้องถิ่น   สถาบันการศึกษาในอ าเภอหัวหิน ควรสนับสนุนให้เยาวชนเข้ามามีส่วนรว่มเรียนรู้และอนุรักษ์
การละเล่นผีพุ่งไต้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเพิ่มสินค้าการท่องเที่ยวของหัวหิน 
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	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)



