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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กของผู้สูงอายุ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้เฟ
ซบุ๊กของผู้สูงอายุและ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กและความพึงพอใจในการใช้เฟซบุ๊กของผู้สูงอายุ 
การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมีจ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม โดย
ใช้โปรแกรมทางสถิติ SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เพียร์สัน และทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กของผู้สูงอายุท่ีพบมากที่สุดคือ 
พฤติกรรมด้านการใช้ประโยชน์ โดยผู้สูงอายุได้ใช้ประโยชน์ของเฟซบุ๊กในการติดตามข่าวสาร และติดต่อสื่อสารกับลูกหลานมากที่สุด 
ด้านความพึงพอใจในการใช้เฟซบุ๊กของผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในด้านติดต่อสื่อสารมากที่สุด โดยพึงพอใจในการได้สื่อสารกับ
ครอบครัวและลูกหลานมากข้ึน และการติดต่อผ่านเฟซบุ๊กท่ีมีความสะดวกรวดเร็ว นอกจากน้ี ด้านความสัมพันธ์พบว่าพฤติกรรมการใช้
เฟซบุ๊กในด้านการใช้ประโยชน์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจในด้านสังคม และด้านความบันเทิงมากที่สุด ที่ระดับนัยส าคัญ 
0.05  
ค าส าคัญ : พฤติกรรม, ความพึงพอใจ, ผู้สูงอาย ุ

 
Abstract 

 The objectives of this research are 1) to study the behavior of using Facebook of elderly people in Bang 
pa-in district, Phranakhon Sri Ayutthaya province 2) to study satisfaction of using Facebook of elderly people and 
3) to identify the correlation between behavior and satisfaction of using Facebook of elderly people. This study is 
a quantitative research and the samples consisted of 400 elderly people in Bang pa-in district, Phranakhon Sri  
Ayutthaya province. The research instruments to collect data was a questionnaire and used SPSS statistics  
program to analyze data including percentage, mean, standard deviation and Pearson ' s Correlation Coefficient 
and hypothesis by Pearson ' s Correlation Coefficient too. The results showed that most of the behavior that was 
found was a utilization behavior on Facebook. The most of elderly people used Facebook to follow the news 
and communicated with their family and grandchild. In terms of satisfaction, the most of elderly people satisfied 
in communication because they can communicate with their family more than ever and communication via 
Facebook is very fast and convenient. Furthermore, this research found that utilization behavior on Facebook 
correlated positively with satisfaction in term of social and entertainment the most at the level of significance at 
0.05 
Keywords : Behavior, Satisfaction, Elderly people 
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1. บทน า 
 ปัจจุบันโลกของเราได้มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงความก้าวหน้าทางระบบสารสนเทศท าให้มนุษย์

ได้มีการติดต่อสื่อสารที่สะดวกมากยิ่งขึ้นกว่าในอดีต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ( Internet) ซึ่งเป็นสิ่ง

ส าคัญที่ท าให้พฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย์ได้เปลี่ยนแปลงไป โดยอินเตอร์เน็ตนั้น หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่ใช้

สื่อสารกันและส่งข้อมูลผ่านทางบริการ World Wide Web (WWW) ที่ช่วยให้สามารถเช่ือมโยงกับแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้ทั่วโลกผ่าน

โปรโตคอล Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) (น้ าทิพย์ วิภาวิน, 2548) ซึ่งอินเตอร์เน็ตนั้นได้ท าให้

มนุษย์สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างไร้พรมแดนและสะดวกรวดเร็ว ท าให้เกิดรูปแบบการติดต่อสื่อสารแบบใหม่ คือการติดต่อผ่าน

ทางเว็บไซต์ ซึ่งเรียกกันว่า “เครือข่ายสังคมออนไลน์” (Online Social Network) โดยถูกสร้างขึ้นภายใต้โปรแกรมและเว็บไซต์ เช่น 

เฟซบุ๊ก (Facebook), เว็บบล็อก (Weblogs), อินสตราแกรม (Instagram), ยูทูป (Youtube), ทวิตเตอร์ (Twitter) เป็นต้น ซึ่ง

เครือข่ายสังคมออนไลน์เหล่านี้ได้ท าให้มนุษย์มีสามารถเช่ือมโยงถึงกันท าความรู้จักกัน สื่อสารถึงกันได้ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต และ

ได้กลายเป็นปรากฏการณ์ที่ท าให้ผู้คนสามารถที่จะแลกเปลี่ยน แบ่งปันข้อมูล กิจกรรม ตามประโยชน์ แสดงความคิดเห็น รวมทั้ง

สร้างสรรค์ผลงานท่ีสนใจได้ และจากความก้าวหน้าทางการติดต่อสื่อสารนี้ ท าให้มีผู้คนในโลกได้เข้าร่วมใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์

เป็นจ านวนมากถึง 1,960 ล้านคนใน พ.ศ. 2015 (Statista, 2015) และจากข้อมูล ผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ทั่วโลกในปี 2557 

พบว่า ประเทศไทยมีจ านวนผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประมาณ 34 ล้านบัญชีผู้ใช้งานซึ่งสูงเป็นอันดับ 9 ของโลก (ZocialRank, 

2015) 

 เฟซบุ๊ก คือเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน ได้ถือก าเนิดเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 

2548 โดยเริ่มต้นมาจากแนวคิดของ มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก (Mark Zuckerburg) ซึ่งเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด โดยเริ่มแรก

นั้นได้เปิดให้ใช้งานเฉพาะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเท่านั้น แต่ต่อมาได้ขยายตัวออกไปทั่วสหรัฐอเมริกา จนกระทั่งได้เปิด

ให้บริการทั่วโลกในปี 2006 ปัจจุบันได้มีผู้เข้าร่วมใช้งานเป็นจ านวนมาก โดยจากผลส ารวจของ THOTHZOCIAL (2016) ซึ่งเป็นบริษัท

ที่ให้บริการข้อมูลและวิเคราะห์ผลบนโซเชียลมีเดียแบบครบวงจร ได้เผยจ านวนผู้เปิดบัญชีใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ทั่วโลกมีจ านวน

ทั้งหมด 1,590 ล้านคนในปี 2016 โดย 3 อันดับแรก ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเทศอินเดีย และประเทศบราซิลที่มีการเติบโตด้านตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศรวดเร็วไม่แพ้กัน ซึ่งประเทศไทยเองก็ได้ติดอันดับ 1 

ใน 10 ของประเทศท่ีมีผู้ใช้งานเฟซบุ๊กมากท่ีสุดในโลก จัดอยู่ในอันดับที่ 8 ของโลก ขึน้มาจากอันดับ 9 ของโลกเมื่อเทียบกับปีก่อน โดย

มีผู้เปิดบัญชีใช้เฟซบุ๊กในประเทศไทยมีจ านวนทั้งหมด 38 ล้านบัญชี เติบโตขึ้นจากปีก่อน 8.57% แบ่งเป็นเพศชาย 19.5 ล้านบัญชี 

และเพศหญิง 18.5 ล้านบัญชี ซึ่งถือเป็นจ านวนประชากรเกินครึ่งของประเทศไทย ซึ่งเหตุผลหนึ่งที่ท าให้มีคนไทยใช้งานเฟซบุ๊กจ านวน

มากเนื่องมาจากมีการใช้งานที่ง่าย และสะดวก เพียงแค่สมัครเป็นสมาชิกกับเฟซบุ๊ก ผู้ใช้งานก็สามารถเช่ือมโยงกับบุคคลอื่นที่เป็น

สมาชิกของเฟซบุ๊กเช่นกัน สามารถโพสต์ข้อความ อัพโหลดรูปภาพ วิดีโอ ส่งข้อความ และลิงค์ต่างๆได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย จึงท า

ให้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กจ านวนมากมายหลายช่วงอายุ ตั้งแต่วัยเด็ก วัยรุ่น วัยท างาน ตลอดจนวัยสูงอายุ 

 นอกจากปัจจุบัน โลกของเราได้มีความก้าวหน้าทางสารสนเทศ การติดต่อสื่อสารแล้ว ยังมีได้การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข ท าให้มีการรักษาทางการแพทย์และยารักษาโรคมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

จึงส่งผลให้ประชากรมีอายุที่ยืนยาวขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ประเทศไทยและอีกหลายๆประเทศก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุ 

หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งในประเทศไทยนั้นได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วตั้งแต่ปีพ.ศ.2550 กล่าวคือมีประชากรสูงอายุ 
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60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 10.7 และจากการฉายภาพประชากรพบว่า สัดส่วนของประชากรสูงอายุจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นร้อย

ละ 13.2 ในปี 2553 เพิ่มเป็น ร้อยละ 20.5 ในปี 2565 และ ร้อยละ 32.1 ในปี 2583 (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ , 2556) ดังนั้นการก้าวขึ้นสู่สังคมผู้สูงอายุย่อมจะส่งผลให้วิถีชีวิตและพฤติกรรมของผู้คนในสังคมเกิดการ

เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะยุคปัจจุบันนี้ได้เป็นยุคดิจิทัล การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในยุคนี้จึงต้ องมีการเตรียมความพร้อม โดยต้อง

พิจารณาถึงบริบทที่เกี่ยวข้องในหลายๆด้านโดยเฉพาะด้านความรู้ในการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้เป็นประโยชน์กับผู้สูงอายุ เช่น เพื่อให้

ผู้สูงอายุได้ติดต่อสื่อสารกับลูกหลานให้สะดวกมากขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ให้กับผู้สูงอายุ หรือแม้แต่กระทั่งเรื่องการจ้าง

งานผู้สูงอายุ ท าให้รัฐหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จ าเป็นต้องมีมาตรการออกมารองรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน  

นอกจากสังคมไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว ในปัจจุบันสังคมไทยก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ไม่ว่าจะเป็นการ

เปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกและภายใน ซึ่งอาจส่งผลให้ครอบครัวอยู่ห่างกัน ผู้สูงอายุอยู่ห่างไกลจากลูกหลาน เช่น ลูกหลานต้องไป

ศึกษาต่อในที่ห่างไกล หรือการไปท างานต่างถิ่น ซึ่งเห็นได้ชัดว่าต่างจากในอดีตที่ลูกหลานจะคอยอยู่ดูแลผู้สูงอายุตลอด ด้วยเหตุนี้จึ ง

ส่งผลให้ผู้สูงอายุจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสื่อสารเพื่อให้ติดต่อลูกหลานครอบครัวได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเครือข่าย

สังคมออนไลน์ จึงเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญที่จะท าให้ผู้สูงอายุใช้ในการติดต่อสื่อสารกับลูกหลานได้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังได้มีหน่วยงาน

สมาคมต่างๆ ท่ีจัดกิจกรรมสอนผู้สูงอายุในการใช้และเรียนรู้สมาร์ทโฟนและเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น สมาคมบ้านปันรัก ธนาคาร

จิตอาสา โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นต้น เพื่อเป็นการให้ความรู้และวิธีในการใช้สมาร์ทโฟนและเครือข่ายสังคมออนไลน์แก่ผู้สูงอายุยัง และยัง

จะช่วยท าให้ผู้สูงอายุไม่เกิดการซึมเศร้า และรู้สึกโดดเดี่ยวอีกด้วย จึงท าให้ผู้สูงอายุในปัจจุบันได้หันมาใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์

มากขึ้นกว่าในอดีต 

 ดังนั้น ในปัจจุบันได้มีจ านวนผู้สูงอายุที่ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงได้สนใจที่จะ

ศึกษาพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กซึ่งเป็นหนึ่งในสังคมออนไลน์เป็นท่ีนิยมในท่ัวโลก ศึกษาการเรียนรู้ในการใช้งาน และความพึงพอใจในการ

ใช้เฟซบุ๊กของผู้สูงอายุ เพื่อเป็นแนวทางให้รัฐ หน่วยงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความส าคัญของผู้สูงอายุในการใช้เฟซบุ๊ก เพื่อ

น ามาเป็นแนวทางและเป็นประโยชน์ในการพัฒนา ดูแลเข้าถึงผู้สูงอายุ และพัฒนาผู้สูงอายุในสังคมต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์

 2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กของผู้สูงอายุในอ าเภอบางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา 

 2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้เฟซบุ๊กของผู้สูงอายุในอ าเภอบางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา 

 2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กและความพึงพอใจในการใช้เฟซบุ๊กของผู้สูงอายุในอ าเภอ 

บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา 

3. ทบทวนวรรณกรรม 

 เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และการใช้โซเชียลมีเดียต่างๆก็ได้เป็นที่นิยมมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เฟซบุ๊ก จึงท าให้ทศววรษที่ผ่านมาได้มีนักวิจัยจ านวนมากท่ีท าวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุ และวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องโซเชียลมีเดียและเฟซบุ๊ก 

 นันทิช ฉลองโภศิลชัย (2555) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กของผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรปราการ โดยงานวิจัยนี้ได้

ศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กของผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทราปราการ และศึกษาถึงปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้ 

เฟซบุ๊กของผู้สูงอายุ ซึ่งผลการวิจัยนี้พบว่า วัตถุประสงค์ของการใช้เฟซบุ๊กของผู้สูงอายุส่วนใหญ่คือใช้เพื่อความบันเทิง และเล่นเฟซบุ๊ก

ประมาณสัปดาห์ละ 10-20 ช่ัวโมง และส่วนใหญ่ผู้สูงอายุได้ใช้เฟซบุ๊กมานานกว่า 1 ปี นอกจากนี้ ปัจจัยที่ส่งผลกับความพึงพอใจใน

การใช้เฟซบุ๊กของผู้สูงอายุมากท่ีสุดคือ ปัจจัยด้านการสนทนา การใช้งาน และการใช้ประโยชน์ 
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 กันตพล บันทัดทอง (2557) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และความพึงพอใจของกลุ่มคนผู้สูงอายุใน

เขตกรุงเทพมหานคร งานวิจัยนี้ได้ศึกษาพฤติกรรม แรงจูงใจ และความพึงพอใจใน การใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ 

โดยได้จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการใช้บริการ และศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจความพึงพอใจต่างๆ โดยผลการวิจัยนี้

พบว่า ผู้สูงอายุที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก นอกจากนี้ยังพบอีกว่า หากผู้สูงอายุมี

แรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์สูงขึ้นจะท าให้ความพึงพอใจในการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สูงอายุสูงขึ้นมากด้วย โดย

แรงจูงใจที่ส าคัญของผู้สูงอายุคือ การได้สื่อสารกันอย่างอิสระ ได้รับประโยชน์ต่างๆในการใช้บริการ ดูเป็นคนทันสมัย ได้แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น ได้รับการยอมรับนับถือจากเพื่อนในเครือข่าย การใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ประหยัด 

 ฉัตรพรรณ์ รัตนะฉายทอง (2559) ได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้เฟซบุ๊ก (Facebook) ส าหรับการ

ท่องเที่ยว และพบปะสังสรรค์กับเพื่อนร่วมวัยของคนกลุ่มอายุ 52 – 65 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครโดยผลการศึกษาพบว่า การใช้ 

เฟซบุ๊กเพื่อการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ คือผู้สูงอายุได้ใช้เพื่อการติดต่อนัดหมายกับเพื่อนร่วมวัยมากที่สุด และใช้เพื่อศึกษาแหล่ง

ท่องเที่ยวภายในประเทศ รวมถึงใช้เพื่อการอัพเดทข้อมูลกิจกรรมการท่องเที่ยว 

4. สมมติฐานการวิจัย 

 H0 : พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กของผู้สูงอายุไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้เฟซบุ๊กของผู้สูงอายุ 

 H1 : พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กของผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้เฟซบุ๊กของผู้สูงอายุ 

5. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ก าหนดตัวแปรพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊ก และตัวแปรความพึงพอใจในการใช้เฟซบุ๊กของผู้สูงอายุ  ตามแนวทางของ 

นันทิช ฉลองโภศิลชัย (2555) แสดงดังภาพ 1 

  
 
 

 

 
 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

6. วิธีด าเนินการวิจัย 
 6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ประชากรผู้สูงอายุในอ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีจ านวน  3,384 คน 

ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลประเทศไทย อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งการค านวณกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้

สูตรการค านวณกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีของ Taro Yamane (1967) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% และความคาดเคลื่อน ± 5% จึงได้ขนาด

ของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน 

 6.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผู้วิจัยได้สร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ที่

ได้สร้างขึ้น โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี ้

ตัวแปรพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊ก 
1) ด้านพฤติกรรมการใช้งาน 
2) ด้านพฤติกรรมการคุยในห้องสนทนา 
3) ด้านพฤติกรรมการใช้ประโยชน์ 

 

ตัวแปรความพึงพอใจในการใช้เฟซบุ๊กของ
ผู้สูงอายุ 
1) ด้านสังคม 
2) ด้านความบันเทิง 
3) ด้านการสื่อสาร 
4) ด้านธุรกิจ 
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ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

(Check List) ประกอบด้วยค าถามจ านวน 6 ข้อ  

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็น

แบบตรวจสอบรายการ (Check List) ประกอบด้วยค าถามจ านวน 6 ข้อ  

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กของผู้สูงอายุในด้านต่างๆ โดยมีทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน

พฤติกรรมการใช้งาน ด้านพฤติกรรมการคุยในห้องสนทนา ด้านพฤติกรรมการใช้ประโยชน์ โดยแบบสอบถามในส่วนนี้ มีลักษณะเป็น

แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวทางของ Likert scale คือ มากที่สุด, มาก, ปานกลาง, น้อย, น้อยที่สุด 

ซึ่งมีค่าเท่ากับ 5, 4, 3, 2, 1 ตามล าดับ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2552)  

ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้เฟซบุ๊ก โดยประกอบด้วยประเด็นใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม 

ด้านความบันเทิง ด้านการสื่อสาร และด้านธุรกิจ โดยแบบสอบถามในส่วนนี้ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 

5 ระดับ ตามแนวทางของ Likert scale คือ มากที่สุด, มาก, ปานกลาง, น้อย, น้อยที่สุด ซึ่งมีค่าเท่ากับ 5, 4, 3, 2, 1 ตามล าดับ 

(ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2552) 

6.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) โดยได้น าแบบสอบถามจ านวน 30 ตัวอย่างมาทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟา ของ Cronbach (Cronbach’s Alpha Coefficient)  ก าหนดค่าความเช่ือมั่นที่ 95% โดยค่าแอลฟ่าที่ได้จะแสดงถึงความ

น่าเชื่อถือของแบบสอบถามนั้น โดยถ้าแบบสอบถามนั้นมีค่าแอลฟ่ามาก หรือมีค่าใกล้ 1 แสดงว่าแบบสอบถามมีความเช่ือมั่นสูง แต่ถ้า

แบบสอบถามนั้นมีค่าน้อยหรือมีค่าใกล้ศูนย์ 0 แสดงว่าแบบสอบถามมีค่าความเช่ือมั่นต่ า (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2552) โดยผู้วิจัยได้ใช้

โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ส าเร็จรูปในการประมวลผล ซึ่งผลการทดสอบความเชื่อมั่นครั้งนี้ได้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าโดยรวมมีค่าเท่ากับ 

0.876 แสดงว่าเครื่องมือมีความเช่ือมั่นค่านข้างสูง 

6.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
ผู้วิจัยได้เริ่มวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากเก็บข้อมูลแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว แล้วน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสถิติ

ส าเร็จรูป SPSS โดยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ 

6.4.1 วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และ

รายได้ โดยการวิเคราะห์ในส่วนนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

6.4.2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทั่วไปของการใช้เฟซบุ๊กของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ระยะเวลาของการใช้

เฟซบุ๊ก ความถี่ในการใช้เฟซบุ๊กต่อสัปดาห์ ระยะเวลาการใช้ในแต่ละครั้ง วัตถุประสงค์การใช้เฟซบุ๊ก จ านวนเพื่อน และช่องทางการใช้

เฟซบุ๊ก โดยการวิเคราะห์ในส่วนนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

6.4.3 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านต่างๆ โดยมีทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน

พฤติกรรมการใช้งาน ด้านพฤติกรรมการคุยในห้องสนทนา ด้านพฤติกรรมการใช้ประโยชน์ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ผู้วิจัยได้ใช้

สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล แล้วน าค่าเฉลี่ยที่ได้มาตัดสินตามเกณฑ์การประเมิน

ค่าตามแนวทางของประสพชัย พสุนนท์ (2553) ดังนี้ ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึงระดับมากที่สุด, 3.51-4.50 หมายถึงระดับมาก, 

2.51-3.50 หมายถึงระดับปานกลาง, 1.51-2.50 หมายถึงระดับน้อย, 1.00-1.50 หมายถึงระดับน้อยท่ีสุด 
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6.4.4 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้เฟซบุ๊กของผู้ตอบแบบสอบถามโดยได้วิเคราะห์ความพึงพอใจทั้ง 4 

ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม ด้านความบันเทิง ด้านการสื่อสาร ด้านธุรกิจ และใช้ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วน าค่าเฉลี่ยที่ได้มาตัดสินตามเกณฑ์การประเมินค่าตามแนวทางของประสพชัย พสุนนท์ (2553) ดัง

รายละเอียดที่ได้กล่าวในข้อ 3 

6.4.5 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กท่ีมีต่อความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้ใช้ตัว

แปรพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กเป็น ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมด้านการใช้งาน ด้านการคุยในห้องสนทนา และด้านการใช้

ประโยชน์ และผู้วิจัยได้ใช้ตัวแปรความพึงพอใจ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม ด้านความบันเทิง ด้านการสื่อสาร และด้าน

ธุรกิจน ามาหาความสัมพันธ์ โดยการวิเคราะห์ในส่วนนี้จะใช้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันในการหา

ความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปร ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์การแปรผลตามแนวทางของกัลยา วาณิชย์บัญชา  (2545) ดังนี้ หากค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าระหว่าง 0.81 – 1.00 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก, 0.61 – 0.8 มีความสัมพันธ์กันสูง, 0.41 – 0.6  มี

ความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง, 0.21 – 0.4 มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า, 0.00 – 2.0 มีความสัมพันธ์ในระดับต่ ามาก 

6.5 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 

ผู้วิจัยได้ใช้การหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สันในการทดสอบสมมติฐาน โดยตัวแปรต้นคือ พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กของ

ผู้สูงอายุ และตัวแปรตามคือความพึงพอในการใช้เฟซบุ๊กของผู้สูงอายุ 

 

7. ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ท าการสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยแบ่งการวิเคราะห์ผลข้อมูลออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

7.1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จากการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุในอ าเภอ บางปะอิน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 400 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นเพศชาย จ านวน 250 คน (ร้อยละ 62.5) และเพศหญิง จ านวน 

150 คน (ร้อยละ 37.5) โดยส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีอายุอยู่ในช่วง 60-65 ปี จ านวน 267 คน (ร้อยละ 69)  ระดับการศึกษาสูงสุดอยู่ใน

ระดับมัธยมศึกษาจ านวน 180 คน (ร้อยละ 45) สถานภาพ สมรส จ านวน 230 คน (ร้อยละ 57.5) ส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพ

จ านวน 171 คน (ร้อยละ 42.8) และมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 3,001-7,000 บาท จ านวน 185 คน (ร้อยละ 46.2)  

7.2 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กของผู้ตอบแบบสอบถาม  การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ จะ

วิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการใช้เฟซบุ๊กของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยพบว่าส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 127 คน 

(ร้อยละ 31.8) เริ่มใช้เฟซบุ๊กมาเป็นระยะเวลา 1 ปี ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 166 คน (ร้อยละ 41.5) ใช้บริการเฟซบุ๊กเฉลี่ย 6-10 

ครั้งต่อสัปดาห์ จ านวน 186 คน (ร้อยละ 46.5) ใช้บริการเฟซบุ๊กในแต่ละครั้งเฉลี่ยน้อยกว่า 1 ช่ัวโมง วัตถุประสงค์ในการใช้เฟซบุ๊กของ

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก จ านวน 203 คน (ร้อยละ50.8) มีวัตถุประสงค์ใช้เพื่อความบันเทิงมากที่สุด และช่องทางที่ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนมากใช้ในการเข้าเล่นเฟซบุ๊กคือ โทรศัพท์มือถือ โดยมีจ านวน 330 คน (ร้อยละ 82.5) 

7.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กของผู้สูงอายุในด้านต่างๆ โดยมีทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านพฤติกรรม

การใช้งาน ด้านพฤติกรรมการคุยในห้องสนทนา ด้านพฤติกรรมการใช้ประโยชน์ รายละเอียดดังตารางที่ 1, ตารางที่ 2 และตารางที่ 3 
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 ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมด้านการใช้งานเฟซบุ๊กของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ด้านพฤติกรรมการใช้งาน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความส าคัญ 

การเข้าไปดูความคืบหน้าบนเฟซบุ๊กของลูกหลาน 3.76 0.872 มาก 

เล่นเกมส์กับเพื่อนและคนรู้จัก 2.03 0.968 น้อย 

การหาข้อมูลข่าวสารในสิ่งที่ตนชอบ 3.38 0.899 ปานกลาง 

การเขียนแสดงความคิดเห็นในกระดานข้อความ ของตนเอง 3.37 0.914 ปานกลาง 

เขียนแสดงความคิดเห็นในสถานะ (Status) ของเพื่อนในเฟ

ซบุ๊ก 

3.30 0.873 ปานกลาง 

รวม 3.17 0.623 ปานกลาง 

จากตารางที่ 1 พบว่าด้านพฤติกรรมการใช้งานเฟซบุ๊กของผู้สูงอายุในอ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ในระดับ

ปานกลาง (Mean= 3.17, SD= 0.623) โดยเรียงล าดับความส าคัญจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 1. การเข้าไปดูความคืบหน้าบนเฟซบุ๊ก

ของลูกหลาน (Mean = 3.76, SD= 0.872), 2. การหาข้อมูลข่าวสารในสิ่งที่ตนชอบ (Mean= 3.38, SD= 0.899), 3. การเขียนแสดง

ความคิดเห็นในกระดานข้อความของตนเอง (Mean = 3.37, SD= 0.914), 4. เขียนแสดงความคิดเห็นในสถานะของเพื่อนในเฟซบุ๊ก 

(Mean= 3.30, SD= 0.873) และ 5. เล่นเกมส์กับเพื่อนและคนรู้จัก (Mean= 2.03, SD= 0.968)  

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมด้านการคุยในห้องสนทนา 

ด้านพฤติกรรมการคุยในห้องสนทนา ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความส าคัญ 

เพื่อติดต่อสื่อสารกับคนรู้จักหรือเพื่อนสนิท 3.62 0.824 มาก 

 เพื่อติดต่อสื่อสารกับครอบครัวและลูกหลาน 3.68 0.887 มาก 

เพื่อติดต่อสื่อสารกับคนทั่วไป 3.19 0.954 ปานกลาง 

เพื่อติดต่อสื่อสารกับพ่อค้าแม่ค้าในเฟซบุ๊ก 2.29 1.065 น้อย 

 เพื่อประสานงานกับบุคคลในเรื่องต่างๆ 2.76 1.024 ปานกลาง 

รวม 3.11 0.673 ปานกลาง 

จากตารางที่ 2 พบว่าด้านพฤติกรรมการคุยในห้องสนทนาของผู้สูงอายุในอ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ใน
ระดับปานกลาง (Mean= 3.11, SD= 0.673) โดยเรียงล าดับความส าคัญจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 1. เพื่อติดต่อสื่อสารกับครอบครัว
และลูกหลาน (Mean= 3.68, SD= 0.824), 2. เพื่อติดต่อสื่อสารกับคนรู้จักหรือคนสนิท (Mean= 3.62, SD= 0.887), 3. เพื่อ
ติดต่อสื่อสารกับคนทั่วไป (Mean= 3.19, SD= 0.954), 4. เพื่อประสานงานกับบุคคลในเรื่องต่างๆ (Mean= 2.76, SD= 1.024), และ 
5. เพื่อติดต่อสื่อสารกับพ่อค้าแม่ค้าในเฟซบุ๊ก (Mean= 2.29, SD=  1.065) 
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมด้านการใช้ประโยชน์ 

ด้านพฤติกรรมการใช้ประโยชน์ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความส าคัญ 

เพื่อประโยชน์ในการติดตามข่าวสารได้อย่าง
รวดเร็ว 

3.72 0.926 มาก 

เพื่อได้ติดตามลูกหลานผ่านเฟซบุ๊กอยู่เสมอ 3.66 0.970 มาก 

เ พื่ อป ร ะ โ ยชน์ ใ นกา รแบ่ ง ปั นค ว าม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์ของตนเอง 

3.40 0.999 ปานกลาง 

เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนและคน
อื่นๆ 

3.47 0.912 ปานกลาง 

เพื่อประโยชน์ในการใช้เวลาว่างและคลายความ
เหงา 

3.63 0.931 มาก 

รวม 3.58 0.746 มาก 

จากตารางที่ 3 พบว่าด้านพฤติกรรมด้านการใช้ประโยชน์ของผู้สูงอายุในอ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ใน
ระดับมาก (Mean= 3.58, SD= 0.746) โดยเรียงล าดับความส าคัญจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 1. เพื่อประโยชน์ในการติดตามข่าวสารได้
อย่างรวดเร็ว (Mean= 3.72, SD= 0.926), 2. เพื่อได้ติดตามลูกหลานผ่านเฟซบุ๊กอยู่เสมอ (Mean= 3.66, SD= 0.970), 3. เพื่อ
ประโยชน์ในการใช้เวลาว่างและคลายความเหงา (Mean= 3.63, SD= 0.931), 4. เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนและคน
อื่นๆ (Mean= 3.47, SD =0.912) และ 5. เพื่อประโยชน์ในการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของตนเอง (SD= 3.40) 

7.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้เฟซบุ๊กของผู้ตอบแบบสอบถาม  การวิเคราะห์ในส่วนนี้จะวิเคราะห์
ความพึงพอใจในการใช้เฟซบุ๊กของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจะวิเคราะห์ความพึงพอใจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม ด้านความบันเทิง 
ด้านการสื่อสาร ด้านธุรกิจ ดังรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้ 
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในด้านสังคม 

ด้านสังคม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความส าคัญ 

ได้พบเพื่อนใหม่ๆบ่อยมากข้ึน 3.42 0.967 ปานกลาง 

ได้สร้างเครือข่ายทางสังคมและแบ่งปันข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ 

3.27 0.959 ปานกลาง 

ใช้บริการเฟซบุ๊กเพื่อความทันสมัย 3.17 1.059 ปานกลาง 

ใช้เฟซบุ๊กเพราะเห็นบุคคลในครอบครัวและเพื่อนใช้
กันทุกคน 

3.37 0.935 ปานกลาง 

ต้องการมีภาพลักษณ์ที่ดีในสังคม 3.30 1.098 ปานกลาง 

รวม 3.31 0.780 ปานกลาง 

 จากตารางที่ 4 พบว่าความพึงพอใจด้านสังคมในการใช้เฟซบุ๊กของผู้สูงอายุในอ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่
ในระดับปานกลาง (Mean= 3.31, SD= 0.780) โดยเรียงล าดับความส าคัญจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 1.ได้พบเพื่อนใหม่ๆบ่อยมากขึ้น 
(Mean= 3.42, SD= 0.967), 2. ใช้เฟซบุ๊กเพราะเห็นบุคคลในครอบครัวและเพื่อนใช้กันทุกคน (Mean= 3.37, SD= 0.935), 3. 
ต้องการมีภาพลักษณ์ที่ดีในสังคม (Mean= 3.30, SD= 1.098), 4. ได้สร้างเครือข่ายทางสังคมและแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
(Mean = 3.27, SD= 0.959) และ 5. ใช้บริการเฟซบุ๊กเพื่อความทันสมัย (Mean= 3.17, SD= 1.059) 
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ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในด้านความบันเทิง 

ด้านความบันเทิง ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความส าคัญ 

สร้างโปรไฟล์เป็นของตนเอง 3.46 0.985 ปานกลาง 

เล่นเกมส์ออนไลน์ 2.03 1.073 น้อย 
ช่วยผ่อนคลายจากความเครียด 3.36 0.948 ปานกลาง 

เผยแพร่รูปภาพผลงานของตนเอง 3.45 1.034 ปานกลาง 
เป็นแหล่งให้ความบันเทิงที่ส าคัญ 3.56 1.041 มาก 

รวม 3.17 0.793 ปานกลาง 
 จากตารางที่ 5 พบว่าความพึงพอใจในด้านความบันเทิงในการใช้เฟซบุ๊กของผู้สูงอายุในอ าเภอบางปะอิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาอยู่ในระดับปานกลาง (Mean = 3.17, SD= 0.793) โดยเรียงล าดับความส าคัญจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 1. เป็น

แหล่งให้ความบันเทิงที่ส าคัญ (Mean= 3.56, SD= 1.041), 2. สร้างโปรไฟล์เป็นของตนเอง (Mean= 3.46, SD= 0.985), 3. เผยแพร่

รูปภาพผลงานของตนเอง (Mean= 3.45, SD= 1.034), 4. ช่วยผ่อนคลายจากความเครียด (Mean= 3.36, SD= 0.948), 5. เล่นเกมส์

ออนไลน์ (Mean= 2.03, SD= 1.073) 

ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในด้านการสื่อสาร 
ด้านการสื่อสาร ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความส าคัญ 

ได้สื่อสารกับครอบครัวและลูกหลานมากข้ึน 3.80 0.806 มาก 
การสนทนาผ่าน video call 3.08 0.986 ปานกลาง 
การส่งข้อความผ่าน messenger 3.27 0.963 ปานกลาง 
การแสดงความคิดเห็น (comment) บนสถานะของ
ผู้อื่นและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

3.34 0.936 ปานกลาง 

การติดต่อสื่อสารมีความสะดวกรวดเร็ว 3.66 0.950 มาก 

รวม 3.43 0.637 ปานกลาง 
จากตารางที่ 6 พบว่าความพึงพอใจในด้านการสื่อสารในการใช้เฟซบุ๊กของผู้สูงอายุในอ าเภอบางปะอิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาอยู่ในระดับปานกลาง (Mean = 3.43, SD= 0.637) โดยเรียงล าดับความส าคัญจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 1. ได้

สื่อสารกับครอบครัวและลูกหลานมากขึ้น (Mean= 3.80, SD= 0.860), 2. การติดต่อสื่อสารมีความสะดวกรวดเร็ว (Mean= 3.66, 

SD= 0.950), 3. การแสดงความคิดเห็นบนสถานะของผู้อื่นและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Mean= 3.34 SD= 0.936), 4. การส่ง

ข้อความผ่าน Messenger  (Mean= 3.27, SD= 0.963) และ 5. การสนทนาผ่าน video call  (Mean= 3.08, SD= 0.986) 
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ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในด้านธุรกิจ 

ด้านธุรกิจ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความส าคัญ 

ช่วยในการค้นหาสินค้าและบริการที่ต้องการ 2.50 1.081 น้อย 

ช่วยในการตัดสินใจซื้อ 2.42 1.010 น้อย 

สะดวกในการซื้อขายสินค้า 2.58 1.180 ปานกลาง 

เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ทางการตลาด, โฆษณาสินค้า 2.54 1.117 ปานกลาง 
ให้ข้อมูลสินค้าและบริการ 2.47 1.047 น้อย 

รวม 2.50 0.955 น้อย 

จากตารางที่ 7 พบว่าความพึงพอใจในด้านธุรกิจในการใช้เฟซบุ๊กของผู้สูงอายุในอ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อยู่ในระดับน้อย (Mean = 2.50, SD= 0.955) โดยเรียงล าดับความส าคัญจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 1. สะดวกในการซื้อขายสินค้า 

(Mean= 2.58, SD= 1.180), 2. เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ทางการตลาด, โฆษณาสินค้า (Mean= 2.54, SD= 1.117), 3. ช่วยในการค้นหา

สินค้าและบริการที่ต้องการ (Mean= 2.50, SD= 1.081), 4. ให้ข้อมูลสินค้าและบริการ (Mean= 2.47, SD= 1.047) และ 5. ช่วยใน

การตัดสินใจซื้อ (Mean= 2.42, SD= 1.010) 

7.5 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กท่ีมีต่อความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม  

การวิเคราะห์ในส่วนนี้ จะวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กและความพึงพอใจในการใช้เฟซบุ๊ก โดย

ผู้วิจัยได้หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊ก และตัวแปรความพึงพอใจ รายละเอียดดังตารางที่ 8 

  

ตารางที่ 8 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันของปัจจัยทางด้านพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กและความพึงพอใจในการใช้เฟซบุ๊กของ

ผู้สูงอายุในเขตอ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊ก 

ความพึงพอใจ (ระดับความสมัพันธ์) 

ด้านสังคม ด้านความบันเทิง ด้านการสื่อสาร ด้านธุรกิจ 

ด้านการใช้งาน r =  0.663* 

(สูง) 

r = 0.669* 

(สูง) 

r = 0.446* 

(ปานกลาง) 

r = 0.468* 

(ปานกลาง) 

ด้านการคุยในห้องสนทนา r = 0.609* 

(สูง) 

r = 0.677* 

(สูง) 

r = 0.483* 

(ปานกลาง) 

r = 0.518* 

(ปานกลาง) 

 ด้านการใช้ประโยชน์ r = 0.678* 

(สูง) 

r = 0.685* 

(สูง) 

r = 0.499* 

(ปานกลาง) 

r = 0.443* 

(ปานกลาง) 

* ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

 จากตารางที่ 8 พบว่าพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กของผู้สูงอายุในอ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งสามด้าน ได้แก่

ด้านการใช้งาน ด้านการคุยในห้องสนทนา และด้านการใช้ประโยชน์ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจทุกด้าน ประกอบด้วย ด้านสังคม 

ด้านความบันเทิง ด้านการสื่อสาร และด้านธุรกิจ โดยพฤติกรรมด้านการใช้ประโยชน์มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในด้านความ
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บันเทิงมากที่สุด (r= 0.685, Sig.= 0.00) รองลงมาคือพฤติกรรมด้านการใช้ประโยชน์สัมพันธ์กับความพึงพอใจด้านสังคม (r= 0.678, 

Sig.= 0.00) และด้านที่มีความสัมพันธ์น้อยที่สุดคือความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมด้านการใช้ประโยชน์กับความพึงพอใจด้านธุรกิจ (r= 

0.443, Sig.= 0.00) 

7.6 ผลการทดสอบสมมติฐาน  

ในการทดสอบสมมติฐาน จะทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น ได้แก่ พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊ก และตัวแปรตาม 

ได้แก่ ความพึงพอใจในการใช้เฟซบุ๊กของผู้สูงอายุ โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สันในการวิเคราะห์ ดังตารางที่ 9 

ตารางที่ 9 ผลการทดสอบสมมติฐานของความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กและความพึงพอใจในการใช้เฟซบุ๊กของผู้สูงอายุ 

พฤติกรรม 
ความพึงพอใจในการใช้เฟซบุ๊กของผู้สูงอายุ 

r Sig. ระดับความสัมพันธ ์

พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กของ

ผู้สูงอายุ 
0.787* 0.000 สูง 

*ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

 จากตารางที่ 9 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊ก และความพึงพอใจในการใช้เฟซบุ๊กของผู้สูงอายุของ

ผู้สูงอายุ ได้มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธ สมมติฐานหลัก (H0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1 ) หมายความว่า 

พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กของผู้สูงอายุ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้เฟซบุ๊กของผู้สูงอายุ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

โดยมีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 0.787 ซึ่งแปลความหมายได้ว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 

 

8. อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้เฟซบุ๊กของผู้สูงอ ายุในอ าเภอบางปะอิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยน าเสนอผลการอภิปรายผลได้ดังนี้ 

8.1 จากผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กที่ผู้สูงอายุในอ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ความส าคัญมาก

ที่สุดคือ พฤติกรรมด้านการใช้ประโยชน์ โดยผู้สูงอายุได้ใช้ประโยชน์ของเฟซบุ๊กในการติดตามข่าวสาร และติดต่อสื่อสารกับลูกหลาน

มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Dickinson & Hill (2007) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของผู้สูงอายุผ่านเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ ซึ่งพบว่าผู้สูงอายุในปัจจุบันได้ใช้อินเตอร์เน็ท เช่น เฟซบุ๊ก ในการติดต่อกับลูกหลานมากขึ้น เนื่องจากลูกหลานที่เป็น

วัยรุ่นปัจจุบันมักจะใช้อินเตอร์เน็ทในการติดต่อสื่อสารกับเพื่อน จึงสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกับผู้สูงอายุได้อีกด้วย ถัดมาคือพฤติกรรม

ด้านการใช้งาน ผู้สูงอายุได้ใช้งานเฟซบุ๊กในการเข้าไปดูความคืบหน้าบนเฟซบุ๊กของลูกหลาน ของเพื่อน และหาข้อมูลข่าวสารในสิ่งที่ตน

ชอบ พฤติกรรมด้านสุดท้าย คือพฤติกรรมด้านการคุยในห้องสนทนา โดยผู้สูงอายุได้ใช้ เฟซบุ๊กในการสนทนากับครอบครัว ลูกหลาน 

และเพื่อนสนิทมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ WRVS (2012) ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่ศึกษาเกี่ยวกับความโดดเดี่ยวของ

ผู้สูงอายุ ซึ่งพบว่าการสนทนากับครอบครัวและเพื่อนของผู้สูงอายุผ่านอินเตอร์เน็ทมีเพิ่มมากขึ้น และยังสามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิต

การเป็นอยู่ได้อีกด้วย 

8.2 จากการศึกษาด้านความพึงพอใจในการใช้เฟซบุ๊กของผู้สูงอายุในอ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบว่า 

ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในด้านติดต่อสื่อสารมากที่สุด โดยพึงพอใจในการได้สื่อสารกับครอบครัวและลูกหลานมากขึ้น และการติดต่อ
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ผ่านเฟซบุ๊กที่มีความสะดวกรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับฉัตรพรรณ์ รัตนะฉายทอง (2559) ที่กล่าวว่า ความพึงพอใจในการใช้เฟซบุ๊ค

ส าหรับการท่องเที่ยวและพบปะสังสรรค์กับเพื่อนร่วมวัยของคนกลุ่มอายุ 52 – 65 ปี ในเขต กรุงเทพมหานครพบว่ามีความพึงพอใจใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า เว็บไซด์เฟซบุ๊กมีการอัพเดทข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคล สถานที่และบันทึกข้อมูลเก็บไว้

ตลอดเวลาเป็นผลให้สมาชิกสามารถสืบค้นหา เครือข่ายข้อมูลได้ง่ายและสะดวก จึงสร้างความพึงพอใจให้กับกลุ่มผู้ใช้โดยคนกลุ่มอายุ 

52-65 ปี ท่ี ใช้สืบค้นหาเครือข่ายของเพื่อนร่วมวัยที่หาได้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว 

8.3 จากการวิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊ก และความพึงพอใจในการใช้เฟซบุ๊กของผู้สูงอายุในอ าเภอ

บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กในด้านการใช้ประโยชน์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจ

ในด้านสังคม และด้านความบันเทิงมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับฉัฐมณฑน์ ตั้งกิจถาวร (2557) ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม

การเปิดรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกแชร์ผ่านเฟซบุ๊กกับการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกแชร์ผ่านเฟสบุค

ของผู้ใช้เฟสบุคโดยพบความสัมพันธ์ ได้แก่ ใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้จากเฟซบุ๊กเพื่อเชื่อมความสมัพันธ์กับผูอ้ื่น น าข้อมูลข่าวสารที่ได้จากเฟ

ซบุ๊กน าไปใช้สนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อ่านข้อมูลข่าวสารที่ได้จากเฟซบุ๊กเพื่อความบันเทิง สนุกสนาน อ่านข้อมูลข่าวสารที่

ได้จากเฟซบุ๊กเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หรือน าข้อมูลข่าวสารที่ได้จากเฟซบุ๊กไปช่วยตัดสินใจด้านดูแลสุขภาพ เป็นต้น 

 

9. ข้อเสนอแนะ 
9.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. จากงานวิจัยครั้งนี้พบว่า ผู้สูงอายุได้ให้ความส าคัญกับพฤติกรรมด้านการใช้เป็นประโยชน์เป็นอย่างมาก โดยผู้สูงอายุได้ใช้ 

เฟซบุ๊กเพื่อติดตามข่าวสาร และติดต่อสื่อสารกับครอบครัว ลูกหลาน เพื่อนสนิท ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้ผลิตควรพัฒนาด้าน

การติดต่อสื่อสารให้เหมาะสมกับการใช้งานของผู้สูงอายุ โดยอาจจะปรับปรุงแอปพลิเคชัน Messenger และห้องแชท ให้ผู้สูงอายุใช้

งานได้ง่ายมากข้ึนกว่านี้ ซึ่งอาจลดปัญหาโรคซึมเศร้าของผู้สูงอายุได้อีกด้วย 

2. จากการวิจัยครั้งนี้พบว่า ผู้สูงอายุได้มีพฤติกรรมการใช้งานเฟซบุ๊กในการเข้าไปดูความคืบหน้าบนเฟซบุ๊กของลูกหลาน ของ

เพื่อน และหาข้อมูลข่าวสารในสิ่งที่ตนชอบ ดังนั้นผู้ผลิตควรที่จะพัฒนาให้เหมาะกับการใช้งานในข้อนี้ให้ง่ายมากขึ้น โดยอาจจะ

ปรับปรุงให้สามารถเข้าไปดูหน้าเฟซบุ๊กของผู้อื่นได้ง่ายมากขึ้นเพื่อให้เหมาะกับผู้สูงอายุ 

3. ในประเทศไทยควรเพิ่มหน่วยงาน สมาคมต่างๆที่จัดกิจกรรมสอนผู้สูงอายุในการใช้และเรียนรู้สมาร์ทโฟนและเครือข่าย

สังคมออนไลน์ให้มากยิ่งข้ึนเพื่อเป็นการให้ความรู้ และท าให้ผู้สูงอายุเข้าใจและใช้งานเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

9.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งถัดไป 

 1. ศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเฟซบุ๊กในด้านอื่นๆเชิงลึกของผู้สูงอายุพร้อมเปรยีบเทียบผลกับพฤติกรรมการใช้งานเฟซบุ๊กของ

วัยรุ่น และวัยท างาน เพราะจะท าให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างการใช้งานเฟซบุ๊กของผู้สูงอายุและวัยท างานมากยิ่งข้ึน 

2. ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการใช้เฟซบุ๊กของผู้สูงอายุ เพื่อหาแนวทางแก้ไขและลดช่องว่างในใช้บริการเฟซบุ๊ก  

3. ศึกษาพฤติกรรมการใช้โซเชียลเน็ทเวิร์กประเภทอื่นๆ เช่น Line ในเชิงลึกต่อไป เนื่องจากปัจจุบัน Line ก็ได้เข้ามาเป็น

หนึ่งในโซเชียลเน็ทเวิร์คที่เป็นท่ีนิยมเช่นกัน 
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	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)



