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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้ได้ท าการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) เรื่อง โปรโตคอล TCP/IP โดยมี
วัตถุประสงค์การวิจัยคือ 1) เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) เรื่องโปรโตคอล TCP/IP วิชาการ
สื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยสื่อการเรียนรู้ความเป็นจริง
เสริม (Augmented Reality) เรื่องโปรโตคอล TCP/IP วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของผู้เรียนต่อสื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) เรื่องโปรโตคอล TCP/IP วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  

ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) เรื่องโปรโตคอล TCP/IP วิชาการ
สื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พบว่านักศึกษาท ากิจกรรมและแบบทดสอบระหว่างเรียนได้ถูกต้องโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 
85.00 และท าแบบทดสอบหลังเรียนได้ถูกต้องโดยเฉลีย่คิดเป็นร้อยละ 92.58 ดังนั้นประสิทธิภาพสื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริม มีค่า
เท่ากับ 85.00/92.55 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรยีนด้วยสื่อการเรียนรูค้วามเป็นจริงเสริมสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 และ 3) ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนจากการใช้สื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงมีค่าเฉลี่ยโดยรวมทั้งหมดอยู่

ในระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.55, SD = 0.683) 
ค าส าคัญ : ความเป็นจริงเสริม โปรโตคอล, TCP/IP, สื่อการเรียนรู ้
 

Abstract 
 This research to develop the augmented reality learning media on the topic of TCP/IP. The purposes of 
this research were as follows: 1) to develop the Augmented Reality Learning Media on the topic of TCP/IP 
Protocol, 2) to estimate student’s learning achievement from the value of t-test based-on pre-test and post-test 
scores and (3) to evaluate the students satisfaction toward the learning media.  
 The result of this research were as follows the values of mean in post-test score is higher than the values 
of mean in pre-test score this indicated that the level of student’s learning achievement is higher at      
significant level and the values of mean for students statistics towards the learning media on the topic of 

digestive s stem was at the highest level      = 4.55, SD = 0.683). 
Keywords : Augmented Reality,  TCP/IP Protocol, Media Learning  
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1. บทน า 
 1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  ปัจจุบันการศึกษาของประเทศไทยได้มีการพัฒนาไปย่างรวดเร็ว โดยในปัจจุบันได้มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
เป็นสื่อกลางในการสอน เช่น การใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality ) เข้ามาช่วยในการสอนหรือการเรียน 
  ความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality หรือ AR ) [1] เป็นเทคโนโลยีที่ผสมโลกของความจริง (real world) 
เข้ากับโลกเสมือน (virtual world) โดยใช้วิธีซ้อนภาพสามมิติที่อยู่ในโลกเสมือน ไปอยู่บนภาพที่เห็นจริงๆ ในโลกของความเป็นจริง 
ผ่านกล้องดิจิตอลของแท็บเล็ต สมาร์ตโฟน หรืออุปกรณ์อื่นๆ และให้ผลการแสดงภาพ ณ เวลาจริง (real time) ซึ่งในอนาคตอันใกล้ 
AR ก าลังจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจ าวันของสังคมที่จะเต็มไปด้วย สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และ นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในด้านการศึกษาเทคโนโลยี AR ได้เริ่มเข้ามีบทบาทบ้างแล้ว ตัวอย่างที่เห็นเด่นชัดและเป็นรู้จักของคนส่วนใหญ่คือ
แอพพลิเคช่ัน Star Walk ที่ใช้ใน iPhone หรือ iPad ซึ่งเป็นแอพพลิเคลช่ันที่ได้ผนวก AR เข้ากับเทคโนโลยี Global Positioning 
System หรือ GPS ท าให้ผู้ใช้สามารถใช้กล้องของสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตส่องขึ้นไปบนท้องฟ้ายามค่ าคืน แล้วสามารถเห็นกลุ่มดาว
และช่ือของกลุ่มดาวต่างๆ ซ้อนกับภาพจริง ซึ่งช่วยให้การเรียนรู้ชื่อและต าแหน่งของกลุ่มดาวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ปัญหาหลักของการสอนวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยปัญหา 3 ด้านคือด้านการ
น าเสนอเนื้อหา ด้านวิธีสอน และการดูแลแนะน านักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาแก้ปัญหานั้นจะกระท าได้ยากดังนั้นต้องหาวิธีสอนที่แตกต่าง
ไปจากเดิมเพื่อให้นักศึกษาได้เรยีนรู้ได้มากขึ้น [2] ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพจะต้องเลอืกใช้วิธีสอนและเทคนิค
ที่เหมาะสมเช่นการใช้สื่อการสอน การใช้ค าถาม การเสริมก าลังใจ การเร้าความสนใจในการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงสุด 
  จะเห็นได้ว่าที่กล่าวมานั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดปัญหาในการเรียนการสอนซึ่งเป็น อุปสรรคต่อการเรียนรู้และ
การฝึกทักษะทางด้านการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาเป็นอย่างมากเพื่อให้นักศึกษาได้บรรลุเป้าหมายของการ
เรียนอย่างสูงสุด สื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริม [3] เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถน ามาจัดการเรียนการสอนได้โดยเป็นเครื่องมือที่
สามารถช่วยให้อาจารย์และนักศึกษาบรรลุจุดมุ่งหมายของการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย 
  เหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยมีความคิดว่าสื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริมจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยปรับปรุงคุณภาพ
การเรียนการสอนในปัจจุบันเพื่อให้เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับเนื้อหา [4] และเป็นที่ส่งเสริมแนวคิดเรื่อง
การเรียนรู้ [5] ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) เรื่องโปรโตคอล TCP/IP 
วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาให้สูงขึ้นรวมทั้งเป็นแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ทัดเทียมกับอารยประเทศ 
 1.2 วัตถุประสงค์โครงการ 
  1.21 เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) เรื่องโปรโตคอล TCP/IP วิชาการสื่อสาร
ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
  1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยสื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริม 
(Augmented Reality) เรื่องโปรโตคอล TCP/IP วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
  1.2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน ต่อสื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) เรื่อง
โปรโตคอล TCP/IP วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
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2. วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยนี้มีวิธีด าเนินการวิจัยทั้งหมด 4 ข้ันตอนดังนี้ 
 2.1 ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัย 
  ขั้นตอนแรกของงานวิจัยนี้คือ ข้ันตอนของการก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัย โดยผู้วิจัยได้ก าหนด
จากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  2.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  
  นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ทั้งหมด 3 ห้อง เอกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา จ านวน 60 คน  
  2.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  
   นักศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ซึ่งได้จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน 30 คน 
 2.2 สร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  ขั้นตอนต่อมาก็คือการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยซึ่งมีทั้งหมด 4 เครื่องมือดังต่อไปนี ้
  2.2.1 สื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) เรื่อง โปรโตคอล TCP/IP เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษา วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
  2.2.2 แบบสัมภาษณ์ความต้องการต่อการใช้งานสื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริม ท่ีจะพัฒนาขึ้น 
  2.2.3 แบบประเมินประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริมที่พัฒนาขึ้นก าหนดรูปแบบแบบประเมิน
ประสิทธิภาพมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ก าหนดระดับคุณภาพการประเมินเป็น 5 ระดับคือ ดีมาก ดี 
ปานกลาง พอใช้ และปรับปรุง โดยระดับความคิดเห็นเป็นบวก มีคะแนนเป็น 5 4 3 2 และ 1 
  2.2.4 แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานสื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริมที่พัฒนาขึ้น ค านวณโดยใช้ค่าสถิติ
พื้นฐาน ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ซึ่งในแบบประเมินความพึงพอใจได้ก าหนดระดับความคิดเห็น 5 ระดับ และ
พิจารณาค่าเฉลี่ยดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของแบบประเมินความพึงพอใจสื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริม เรื่องโปรโตคอล 
TCP/IP วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ระดับคะแนนเฉลี่ย ความหมายของระดับคะแนนเฉลี่ย 

4.51 - 5.00 มีความพึงพอใจต่อการใช้งานสื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริมมากที่สุด 

3.51 - 4.50 มีความพึงพอใจต่อการใช้งานสื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริมมาก 

2.51 - 3.50 มีความพึงพอใจต่อการใช้งานสื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริมปานกลาง 

1.51 - 2.50 มีความพึงพอใจต่อการใช้งานสื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริมน้อย 

1.00 - 1.50 มีความพึงพอใจต่อการใช้งานสื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริมน้อยที่สุด 

 2.3 ทดลองใช้และเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองใช้และเก็บรวบรวมข้อมลูตามขั้นตอนดังตอ่ไปนี้ 
 2.3.1 ใหก้ลุ่มตัวอย่างท าข้อสอบก่อนเรียนแบบ 4 ตัวเลือกทั้งหมด 20 ข้อ 
 2.3.2 อธิบายวิธีการใช้งานสื่อการเรียนรูค้วามเป็นจริงเสริมเรื่อง โปรโตคอล TCP/IP  
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 2.3.3 ท าการทดลองใช้สื่อเรียนรู้ความเป็นจริงเสรมิ เรื่อง โปรโตคอล TCP/IP ให้กับกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1 คาบ 
คาบละ 50 นาที  

 2.3.4 ให้กลุ่มตัวอย่างท าข้อสอบหลังเรียนแบบ 4 ตัวเลือกทั้งหมด 20 ข้อ 
 2.3.5 ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อสื่อเรียนรูค้วามเป็นจริงเสรมิ เรื่อง โปรโตคอล TCP/IP 

 2.4 วิเคราะห์ข้อมลู 
  การวิเคราะห์ข้อมูลของสื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริมเรื่อง โปรโตคอล TCP/IP มี 3 ข้ันตอนดังนี้ 
  2.4.1 ประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริม ค านวณจากการท ากิจกรรมและแบบทดสอบระหว่าง
เรียน กับ สอบหลังเรียน และน ามาหาค่า E1/E2 

  2.4.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มตวัอย่างค านวณจากค่า ผลรวมของผลต่างของคะแนน (D) ค่าผลรวมของ

ผลต่างของคะแนนก าลังสอง (D2) ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบความแตกต่างระหว่างผลสอบ (T) 
ของผลต่างของคะแนนสอบก่อนเรียน (Pre-test) และคะแนนหลังเรียน (Post-test) 
  2.4.3 ความพึงพอใจของสื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริมค านวณจากผลการประเมินสื่อโดยกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
3. ผลการวิจัย 
 จากการด าเนินการวิจัยเพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) เรื่องโปรโตคอล 
TCP/IP วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือและเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนการวิจัย
จึงน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 3.1 ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) เรื่องโปรโตคอล TCP/IP วิชาการ
สื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักศึกษานักศึกษาปีท่ี 2 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี 
 3.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริม (Augmented 
Reality) เรื่องโปรโตคอล TCP/IP วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักศึกษานักศึกษาปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 3.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) เรื่องโปรโตคอล 
TCP/IP วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักศึกษานักศึกษาปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 3.1 ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) เร่ืองโปรโตคอล TCP/IP 
วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักศึกษานักศึกษาปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 การทดลองใช้สื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) เรื่องโปรโตคอล TCP/IP วิชาการสื่อสารข้อมูลและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าประสิทธิภาพสื่อการเรยีนรูค้วามเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) เรื่องโปรโตคอล 
TCP/IP วิชาการสื่อสารข้อมลูและเครือข่ายคอมพิวเตอร ์

การทดสอบ คะแนนเฉลี่ย ประสิทธิภาพชุดการสอน 
ระหว่างเรยีน (40 คะแนน) 35.00 85.00 

หลังเรียน (60 คะแนน) 47.79 92.58 
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 จากตารางที่ 2 ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาท ากิจกรรมและแบบทดสอบระหว่างเรียนได้ถูกต้องโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 85.00 
และท าแบบทดสอบหลังเรียนได้ถูกต้องโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 92.58 ดังนั้นประสิทธิภาพสื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริม 
(Augmented Reality) เรื่องโปรโตคอล TCP/IP วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ที ่มีค่าเท่ากับ 85.00/92.55 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
 3.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริม 
(Augmented Reality) เร่ืองโปรโตคอล TCP/IP วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักศึกษานกัศึกษาปีท่ี 
2 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 ในการวิจัยได้ด าเนินการวัดความกา้วหน้าทางการเรยีนของผู้เรยีนที่ผา่นการเรยีนจากสื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสรมิ 
(Augmented Reality) เรื่องโปรโตคอล TCP/IP วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร ์ โดยการทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียน ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน โดยน าคะแนนท่ีได้จากผลการทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนมาเปรยีบเทียบกัน สามารถวิเคราะห์
ความแตกต่างของคะแนนได้ดังแสดงในตารางที่ 3 

 ตารางที่ 3  แสดงค่าจ านวนผู้เรียน (N) ค่าผลรวมของผลต่างของคะแนน (D) ค่าผลรวมของผลต่างของคะแนนก าลังสอง (D2) 

ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบความแตกต่างระหว่างผลสอบ (T) ของผลต่างของคะแนนสอบก่อนเรียน 
(Pre-test) และคะแนนหลังเรียน (Post-test) 

การทดสอบ N D D2   S.D. T 

หลังเรียน - ก่อนเรียน 30 20/5 60925 27.80 8.87 28.49* 

*p < 0.05 
 จากตารางที่ 3 ผลการวิจัยของการทดสอบความแตกต่างระหว่างผลสอบ พบว่า คะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียนจากสื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) เรื่องโปรโตคอล TCP/IP วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ รายวิชา การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
คะแนนท่ีได้จากการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนท่ีได้จากการทดสอบก่อนเรียน 
 3.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) เร่ือง
โปรโตคอล TCP/IP วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักศึกษานักศึกษาปีท่ี 2 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 หลังจากผู้เรียนเรียนด้วยสื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) เรื่องโปรโตคอล TCP/IP วิชาการสื่อสาร
ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  แล้วให้ผู้เรียนประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยสื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริม ผลดังตารางที่ 
4-7 

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความพึงพอใจของผู้เรียน ด้านเนื้อหาของสื่อการเรียนรู้ความเป็นจริ ง
เสริม (Augmented Reality) เรื่องโปรโตคอล TCP/IP วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

รายการประเมิน   S.D. 

ด้านเนื้อหา   
1. บทเรียนมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค ์ 4.28 0.600 

2. เนื้อหามีความยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน 4.11 0.611 
3. ภาษาในการอธิบายมีความชัดเจน 4.53 0.607 

4. ปริมาณเนื้อหามีความเหมาะสม 4.27 0.711 
5. เนื้อหามีความทันสมัย          4.17 0.693 
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 จากตารางที่ 4 ผลการวิจัยพบว่าข้อความที่นักศึกษามีความคดิเห็นดา้นเนื้อหาของสื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริม เรื่อง
โปรโตคอล TCP/IP วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในระดับมาก โดยที่ บทเรียนมีภาษาในการอธิบายมีความชัดเจน

มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย (  = 4.53) รองลงมาคือ บทเรียนมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ปริมาณเนื้อหามีความเหมาะสม เนื้อหา

มีความทันสมัย และ เนื้อหามีความยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียนโดยมีค่าเฉลี่ย (  = 4.28,4.27,4.17 และ 4.11) ตามล าดับ 

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความพึงพอใจของผู้เรียน ด้านการน าเสนอบทเรียนของสื่อการเรียนรู้
ความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) เรื่องโปรโตคอล TCP/IP วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

รายการประเมิน   S.D. 

ด้านการน าเสนอบทเรียน   
1. ค าสั่ง ค าแนะน ามคีวามชัดเจน 4.76 0.717 

2. การน าเข้าสู่บทเรียนน่าสนใจ 4.65 0.726 
3. ล าดับขั้นตอนการน าเสนอบทเรียนเหมาะสม 4.73 0.735 
4. มีรูปแบบการน าเสนอน่าสนใจ 4.63 0.607 

 จากตารางที่ 5 ผลการวิจัยพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจค าสั่ง ค าแนะน ามีความชัดเจนของสื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริม 
(Augmented Reality) เรื่องโปรโตคอล TCP/IP วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในระดับมากมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 

(  = 4.76) รองลงมาคือ ล าดับขั้นตอนการน าเสนอบทเรียนเหมาะสม การน าเข้าสู่บทเรียนน่าสนใจ และมีรูปแบบการน าเสนอ

น่าสนใจ โดยมีค่าเฉลี่ย (  = 4.73,4.65 และ 4.63) ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความพึงพอใจของผู้เรียน ด้านแบบฝึกหัดของสื่อการเรียนรู้ความเป็นจริง
เสริม (Augmented Reality) เรื่องโปรโตคอล TCP/IP วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

รายการประเมิน   S.D. 
ด้านแบบฝึกหัด   

1. มีความสอดคล้องกับเนื้อหา 4.77 0.626 

2. ค าถามใช้ภาษาที่ชัดเจนเข้าใจง่าย 4.55 0.645 
3. ปริมาณข้อค าถามมีความเหมาะสม 4.68 0.672 

 จากตารางที่ 6 ผลการวิจัยพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจด้าน มีความสอดคล้องกับเนื้อหาในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย (

  = 4.77) รองลงมาคือ ปริมาณข้อค าถามมีความเหมาะสม และค าถามใช้ภาษาที่ชัดเจนเข้าใจง่าย โดยมีค่าเฉลี่ย (  = 4.68 และ 
4.55) ตามล าดับ 

ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความพึงพอใจของผู้เรียน ด้านส่วนประกอบของสื่อการเรียนรู้ความเป็น
จริงเสริม (Augmented Reality) เรื่องโปรโตคอล TCP/IP วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

รายการประเมิน   S.D. 

ด้านส่วนประกอบของสื่อ   
1. ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสม 4.85 0.765 
2. สีของตัวอักษรเหมาะสม 4.52 0.736 
3. ภาพสื่อความหมาย 4.26 0.740 

4. กราฟิกท่ีใช้เหมาะสม 4.71 0.755 
5. มีความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล 4.39 0.704 
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6. เสียงมีความชัดเจน 4.76 0.740 
7. ภาพเคลื่อนไหวมีความชัดเจน 4.71 0.755 

 จากตารางที่ 7 ผลการวิจัยพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจด้านส่วนประกอบของสื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริม 
(Augmented Reality) เรื่องโปรโตคอล TCP/IP วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในระดับมากที่สุด โดยที่ ขนาด

ตัวอักษรมีความเหมาะสมมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย (   = 4.85) รองลงมาคือ เสียงมีความชัดเจน กราฟิกที่ใช้เหมาะสมและ

ภาพเคลื่อนไหวมีความชัดเจน โดยมีค่าเฉลี่ย (  = 4.76,4.71 และ 4.71) ตามล าดับ 
 
4. สรุปผลและอภิปรายผล 
 งานวิจัยนี้ได้ท าการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) เรื่อง โปรโตคอล TCP/IP เพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริม 
(Augmented Reality) เรื่องโปรโตคอล TCP/IP วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยสื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) เรื่องโปรโตคอล TCP/IP วิชาการสื่อสาร
ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) 
เรื่องโปรโตคอล TCP/IP วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีประสิทธิภาพสื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริม มีค่า
เท่ากับ 85.00/92.55 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยสื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริมสูงกว่าก่อนเรียน 
และ ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนจากการใช้สื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริมมีค่าเฉลี่ยโดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
 จากผลของการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนจากการใช้สื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริมแสดงให้เห็นว่าสื่อการเรียนรู้ที่
พัฒนาขึ้นมามีการใช้งานที่ง่าย และมีความน่าสนใจ ซึ่งเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ช่วยเพิ่มความเข้าใจในเนื้อกาของเรื่องโปรโตคอล TCP/IP 
วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริมได้สอดคล้องกับงานวิจัยต่าง ๆที่ได้มี
การน าเอาเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมมาใช้ในการเรยีนการสอน ช่วยให้ผู้เรียนได้เห็นมุมมอง ที่หลากหลายขึ้นท าให้เกิดความเข้าใจใน
เนื้อหามากยิ่งข้ึน 
 
5. กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยประเภททุนนักวิจัยหน้าใหม่จากกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ความเห็นในรายงานผลการวิจัยเป็นของผู้รับทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีไม่จ าเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป 
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	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)
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