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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ศึกษาพฤติกรรมการเสิร์ชเอนจินบนกรูเกิลของวัยรุ่น 2.ศึกษาทัศนคติ

ของวัยรุ่นต่อการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในการใช้เสิร์ชเอนจินบนกรูเกิล เพื่อเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ   โดยใช้แบบสอบถาม ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นกลุ่มวัยรุ่นทั่วไป อายุ 18-20 ปี จ านวน 400 คน ใช้กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง และได้ประมวลผล
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS   ส าหรับสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่า T-
test และค่า One Way ANOVA : F-test  ซึ่งผลการวิจัยผล พบว่า พฤติกรรมและทัศนคติของวัยรุ่นต่อการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้
สามารถใช้เสิร์ชเอนจินบนกรูเกิลเพื่อเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ มีทัศนคติเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้เสิร์ชเอนจินบนกรู
เกิลเพื่อเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพท่ีแตกต่างกัน 
ค าส าคัญ : พฤติกรรม, ทัศนคติ, วัยรุ่น, ผูสู้งอาย,ุ เสริ์ชเอนจินบนกรูเกิล, สุขภาพ 

 

Abstract 
 The research was a quantitative research. There were purposes for 1. To study the behavior of teenagers 
to use google search engine.  2. To study the attitude of teenager to learn of the elderly in the use google 
search engines for access to health information.  Using a questionnaire to collect data. The samples from a group 
of teenagers aged 18-20 years, were 400 sampling by purposive random and processed with the SPSS (Statistical 
Package for Social Science)   statistical software for statistical data analysis were percentage, mean, standard 
deviation, t-test and One Way ANOVA : F-test . Results showed that The Behavior and Attitudes of Teenager on 
the learning of the Elderly People, To Can Use the Google Search Engine for Access Health Information had The 
attitude about learning of the elderly can used google search engine  to accessed  health information was  
different. 
Keywords : Behavior, Attitude, Teens, Elderly, Google Search Engine, Health 
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1.บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตเพราะวิวัฒนาการเหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตประจ าวันของมนุษย์
และมนุษย์มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอ านวยความสะดวกสบายต่อการด ารงชีวิตเป็นอย่างมาก ท าให้เทคโนโลยีได้เข้ามาเสริมปัจจัยพื้นฐาน
การด ารงชีวิตได้เป็นอย่างดี(รุ่งรัตน,์ 2552)  เรื่องอิทธิพลของเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับอิทธิพลเป็น กลุ่ม
วัยรุ่น  ซึ่งเทคโนโลยีที่น่าจะมีอิทธิพลต่อวัยรุ่นมากในยุคปัจจุบัน คือ เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร ด้านการสืบค้นข้อมูล เช่น วัยรุ่ น
สามารถค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องการศึกษาและข้อมูลที่ตนเองสนใจผ่านทางเทคโนโลยีต่างๆ ได้อย่างง่าย สะดวก รวดเร็ว(ภัทริกา วงศ์
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อนันต์นนท์, 2557) เทคโนโลยีเหล่านี้ ยังส่งผลให้พฤติกรรมของวัยรุ่น มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีต่างๆ เพราะ
วัยรุ่นเป็นวัยที่มีความอยากรู้อยากลอง(seapsi,2558) 
  นอกจากน้ีเทคโนโลยียังต้องรองรับกลุ่มเป้าหมายอีกกลุ่มหนึ่ง คือ กลุ่มสังคมผู้สูงอายุ  ซึ่งในประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุมากขึ้น ประเทศไทยอัตราการเกิดของประชากรทั่วประเทศประมาณร้อยละ 1.9 ต่อปี แต่มีอัตราการเพิ่มของประชากรที่
ผู้สูงอายุเกิน 60 ปี ร้อยละ 3 ต่อปี และเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2555 ประมาณ 7 ล้านคน ท าให้ประเทศไทยจึงก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
(รายงานประจ าปีสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย,2555) ดังนั้นเราต้องช่วยกันผลักดันให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี (Fox, S.,2004) 
เพื่อให้การด ารงชีวิตของผู้สูงอายุให้มีความสุข สะดวกสบายมากขึ้น เกิดการพัฒนาตนเอง เป็นการสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการ
เรียนรู้ ช่วยสร้างพลังเครือข่ายผู้สูงอายุให้เข้มแข้ง รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น(กุศล สุนทรธาดา,2555) 
 จากความส าคัญของผู้สูงอายุท่ีมีจ านวนเพิ่มมากข้ึนและความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่างๆ  คณะผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นที่กลุ่ม
ผู้สูงอายุ เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้สูงอายุ และมุ่งเน้นกลุ่มวัยรุ่นที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีได้เป็นอย่า งดี ให้
กลุ่มวัยรุ่นมาเป็นตัวช่วยในการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตในกับผู้สูงอายุ  โดยมีความสนใจการใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการค้นคว้าเข้าถึง
ข้อมูลต่างๆ ของวัยรุ่น หรือที่เรียกว่า เสิร์ชเอนจิน(search engine) เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเป็นเครื่องมือส าหรับใช้ ค้นหาข้อมูล 
โดยการค้นหาข้อมูลส่วนใหญ่จะกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา หรือ ค าค้นหาต่างๆลงไป ค าเหล่านั้นเรียกว่า คีย์เวิร์ด (keyword) 
(AOSOFT,2555) และการค้นหาข้อมูลต่างๆจ าเป็นจะต้องมีโปรแกรมหรือเว็บไซต์ที่ช่วยให้การค้นหาเข้าถึงข้อมูล  ซึ่งเว็บไซต์ที่ได้รับ
ความนิยมในการใช้เสิร์ชเอนจิน(search engine) มากที่สุด คือ กรูเกิล(google) (Doyle, Christina S,1992) ท าให้คณะผู้วิจัยศึกษา
การใช้เสิร์ชเอนจิน(search engine) บนกรูเกิล(google) เพื่อเข้าถึงข้อมูลด้านต่างๆ และมุ่งเน้นที่การเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ เพื่อให้
เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุสามารถค้นหาข้อมูลด้านสุขภาพ จ าพวกการออกก าลังกายหรืออาหารเพื่อสุขภาพและยังให้
ผู้สูงอายุสามารถปรับตัวให้เท่าทันกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
  ดังนัน้ การวิจัยครั้งนี้จึงได้ศึกษาพฤติกรรมของวัยรุ่นต่อทัศนะคติการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้   เสิร์ชเอนจิน(search 
engine) บนกรูเกิล(google)เพื่อเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ  โดยการใช้พฤติกรรมต่างๆของวัยรุ่น เช่น พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี 
พฤติกรรมการเสิร์ชเอนจินบนกรูเกิล มาช่วยเพิ่มการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์เรียนรู้ของผู้สูงอายุ  สามารถ
สร้างประโยชน์ให้แก่ตัวผู้สูงอายุและยังสามารถน าการเรียนรู้ไปปรับใช้ชีวิตประจ าวันได้ 
 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเสิร์ชเอนิจบนกรูเกิลของวัยรุ่น 
2.เพื่อศึกษาทัศนคติของวัยรุ่นต่อการเรยีนรู้ของผู้สูงอายุในการใช้เสริ์ชเอนจินบนกรูเกลิ เพื่อเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ 
 
3.สมมติฐานของการวิจัย 
1.กลุ่มตัวอย่างที่มลีักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกันมีทัศนคติต่อการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในการใช้เสิร์ชเอน จินบนกรูเกลิเพื่อ
เข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพแตกต่างกัน 
 2.กลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมการใช้เสิร์ชเอนจินบนกรเูกิลแตกต่างกนัมีทัศนคติต่อการเรยีนรู้ของผูสู้งอายุให้สามารถใช้เสิร์ชเอน 
จินบนกรูเกิลเพื่อเข้าถึงข้อมูลดา้นสุขภาพแตกต่างกัน 
 
 
 
 
 
4.กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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    ทัศนคติต่อการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในการเสิร์ชเอน 

    จินบน กรูเกิลเพื่อเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ 

       - ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้เสิร์ชเอนจบนกรูเกิล 

      - ทัศนคติการเสิร์ชเอนจินบนกรูเกิลเพื่อเข้าถึงข้อมูล 

         ด้านสุขภาพ 

       - ทัศนคติต่อการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในการเสิรช์ 

         เอนจินบนกรูเกิลเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ 

 

 

   

 

 

 

     ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 

  - เพศ 

   - อาย ุ

   - การศึกษา 

   - รายได้ต่อเดือน 

       

 

 

 

       

     พฤติกรรมของวัยรุ่น 

       พฤติกรรมการใช้ เสิร์ชเอนจินบนกรูกิล 

           - เข้าใจข้ันตอนการเสิร์ชเอนจิน 

           - ความมถี่ในการเสิร์ชเอนจิน 

           - ระยะเวลาเฉลี่ยในการเสริ์ชเอนจิน 

           - ใช้เสิร์ชเอนจินเพื่อเข้าถึงข้อมูล ประเภทใด 

           - ใช้เสิร์ชเอนจินเพื่อเข้าถึงข้อมูลด้าน สุขภาพ
 ประเภทใด 

  

 

 

       

 

        ตัวแปรอิสระ                                                          ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 

                           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
5.แนวคิดและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม 
 พฤติกรรม หมายถึง การแสดงและกิริยาท่าทางของสิ่งมีชีวิตที่เกิดรว่มกันกับสิ่งแวดล้อม เป็นการตอบสนองของระบบหรือ
สิ่งมีชีวิตต่อสิ่งเร้าหรือการรับเข้าทัง้หลาย ไม่วา่จะเป็นภายในหรือภายนอก มีสติหรือไมม่ีสติระลึก ชัดเจนหรือแอบแฝง และโดยตั้งใจ
หรือไมไ่ดต้ั้งใจ (What is behavior anyway, n.d.) 
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเสิร์ชเอนจิน (Search Engine) 
เสิร์ชเอนจิน (search engine) คือ โปรแกรมที่ช่วยในการสืบค้นหาข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต โดยครอบคลุมทั้งข้อความ 
ข่าวสาร  รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เพลง แผนที่ ข้อมูลด้านต่างๆ  และอื่น ๆและเป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเป็นเครื่องมือส าหรับใช้ 
ค้นหาข้อมูล โดยการค้นหาข้อมูลส่วนใหญ่จะกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา หรือ ค าค้นหาต่างๆลงไป ค าเหล่านั้นเรียกว่า คีย์เวิร์ด  
จากนั้นก็จะแสดงข้อมูลที่คิดว่าผู้ใช้ต้องการขึ้นมา ในปัจจุบันเสิร์ชเอนจินบางตัว เช่น กูเกิล จะบันทึกประวัติการค้นหาของผู้ใช้และการ
เลือกข้อมูลของผู้ใช้ไว้ด้วย เพื่อจะน าประวัติที่บันทึกไว้นั้น มาช่วยกรองข้อมูลในการค้นหาครั้งต่อ ๆ ไปของผู้ใช้(AOSOFT,2555) 
 การใช้งานเสิร์ชเอนจนิ (Search Engine)  
การค้นหาข้อมลูมี 2 วิธี คือ 
1.  การค้นหาในรูปแบบ Index Directory 
               วิธีการค้นหาข้อมูลแบบ Index นี้ข้อมูลจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากกว่าการค้นหาข้อมูลด้วย วิธี Search Engine 
โดยมันจะถูกคัดแยกข้อมูลออกมาเป็นหมวดหมู่ และจัดแบ่งแยก Site ต่างๆออก เป็นประเภท ส าหรับวิธีใช้งาน สามารถท่ีจะคลิกเลือก
ข้อมูลที่ต้องการจะดูได้เลยใน Web Browser จากนั้นที่หน้าจอก็จะแสดงรายละเอียดของหัวข้อปลีกย่อยลึกลงมาอีกระดับหนึ่ง ปรากฏ
ขึ้นมาให้เลือก อีกส่วนจะแสดงออกมาให้เลือกเยอะแค่ไหน ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของฐานข้อมูลใน Index ว่าในแต่ละประเภท จัดรวบรวม
เก็บเอาไว้มากน้อยเพียงใด เมื่อเข้าไปถึงประเภทย่อยที่สนใจ ที่เว็บเพจจะแสดงรายช่ือของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประเภทของข้อมูล
นั้นๆออกมา หากคิดว่าเอกสารใดสนใจหรือต้องการอยากที่จะดู สามารถคลิกลงไปยังลิงค์เพื่อขอเช่ือมต่อทางไซ  Site ก็จะน าเอาผล
ของข้อมูลดังกล่าวออกมาแสดงผลทันที นอกเหนือไปจากนี้ Site ที่แสดงออกมานั้นทางผู้ให้บริการยังได้เรียบเรียงโดยน าเอา Site ที่มี
ความเกี่ยวข้องมากที่สุดเอามาไว้ตอนบนสุดของรายชื่อที่แสดง(Sawitripat,2554) 
2.  การค้นหาในรูปแบบ Search Engine 
                    วิธีการอีกอย่างท่ีนิยมใช้การค้นหาข้อมูลคือการใช้ Search Engine ซึ่งผู้ใช้ส่วนใหญ่กว่า 70% จะใช้วิธีการค้นหาแบบ
นี้ หลักการท างานของ Search Engine จะแตกต่างจากการใช้ Index ลักษณะของมันจะเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่มหาศาลที่กระจัด
กระจายอยู่ทั่วไปบนอินเตอร์เน็ต ไม่มีการแสดงข้อมูลออกมาเป็นล าดับขั้นของความส าคัญ การใช้งานจะเหมือนการสืบค้นฐานข้อมูล 
อื่นๆคือ จะต้อง พิมพ์ค าส าคัญ (Keyword) ซึ่งเป็นการอธิบายถึงข้อมูลที่ต้องการจะเข้าไป ค้นหานั้นๆเข้าไป(Sawitripat,2554) 
 
6.ประโยชน์ของการค้นข้อมลูโดยใช้เสริชเอนจนิ (Search Engine) 
 ผู้ใช้ สามารถค้นหาเว็บที่ต้องการได้สะดวกและรวดเร็ว สามารถค้นหาแบบเจาะลึกได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลต่างๆ, รูปภาพ, ข่าว, 
ข้อมูลต่างๆมีความหลากหลายในการค้นหาข้อมลู และรองรับการคน้หาภาษาไทย (Nampofc,2554) 
 



 

สาขามนุษยศาสตร์ สังคมวิทยาและการศึกษา I 1278 

 
รูปที่ 2  การใช้ web ที่มีการท างานในระบบของ search engine ในปัจจุบัน 

 ที่มา: Eszter Hargittai , Neilsen Neilsen (2003)  
 สืบค้นหาได้โดย : https://www.princeton.edu/~artspol/occaspap/hargittai- searchenginepopularity.pdf 
 
7.ระเบียบวิธีการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเน้นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจกลุ่มวัยรุ่นทั่วไปที่มีอายุ 18-22 ปี  เพื่อ
วิเคราะห์พฤติกรรมของวัยรุ่นต่อการทัศนคติการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้เสิร์ชเอนจิน บนกรูเกิลเพื่อเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ  
ผลส ารวจข้อมูลจะใช้ในการการวิเคราะห์และแสดงผลวิจัยเป็นค่าความถี่ ค่าร้อยละ และใช้แบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็น
เครื่องในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
7.1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ วัยรุ่นทั่วไป ท่ีมีอายุ18-22ปี เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรจึงได้
ก าหนดขนาดตัวอยา่งโดยการค านวณประชากรใช้ระดับความเช่ือมั่น 95% ค่าความผดิพลาดสูงสดุที่จะเกิดขึ้น 0.05 (กัลยา วานิชย์
บัญชา, 2554) ดังนี ้

n 
  

   
 

                                                    โดยที่  n  = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง                                                (1)                                                   
Z = ค่ามาตรฐานซึ่งข้ึนอยู่กับระดบัความเชื่อมั่น 

e = ระดับของความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นเท่ากับ 0.05 
ในทางปฏิบัติเรานิยมใช้ระดับความเช่ือมั่น 95% ดังนัน้ Z = 1.96  

n 
   9   

        
 

https://www.princeton.edu/~artspol/occaspap/hargittai-
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                                                            n = 384.16 หรือ 384 ตัวย่าง                                              (2)                              
กลุ่มตัวอย่างที่ค านวณได้มีค่าเท่ากับ 384 ชุดและเพื่อลดความคลาดเคลื่อนและให้การเก็บข้อมลูของแบบสอบถามครอบคลุม

สมบูรณ์ จึงมีการเผื่อความผดิพลาดของแบบสอบถามไว้ 10% เท่ากับ 38 ชุด ดังนั้นขนาดของกลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยครั้งนี้
เท่ากับจ านวน 400 ชุด 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้ ได้แก่ วัยรุ่นทั่วไปท่ีมีอายุ18-22ปี  จ านวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  วัยรุ่นมีการ
เสิร์ชเอนจินและในครอบครัวมผีู้สงูอายุ 
7.2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  คือ แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น  3 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามลักษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายไดโ้ดยเฉลี่ยต่อเดือน  
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามพฤติกรรมของวัยรุ่นในการเสริ์ชเอนจินบนกรูเกิล ได้แก่  เข้าใจข้ันตอนการ 
เสิร์ชเอนจินบนกรูเกิล  ความถี่ในการเสิร์ชเอนจินบนกรูเกิล ระยะเวลาเฉลี่ยในการใช้เสิร์ชเอนจินส่วนใหญ่   
ใช้เสิร์ชเอนจินบนกรูเกิล เพื่อค้นหาข้อมูลประเภทใดบ้าง ใช้ เสิร์ชเอนจิน เข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพประเภทใดบ้าง 
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามทัศนคติของวัยรุ่นต่อการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในการเสิร์ชเอนจินบนกรูเกิลเพื่อเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ 
การอภิปรายผลการวิจัยลักษณะแบบสอบถามที่ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทจัดอันดับ (Ordinal Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ในแบบสอบถามใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการอภิปรายผล ซึ่งผลจากการค านวณโดยใช้สูตรการค านวณดังนี้ 

ความกว้างของอันตรภาคช้ัน   
คะแนนสูงสุด คะแนนต่ าสดุ

จ านวนช้ัน
 

                
   

 
 

                 0.8 
 5     คะแนน  (ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00) หมายถึง เห็นด้วยในระดับมากท่ีสุด 
 4     คะแนน  (ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49) หมายถึง เห็นด้วยในระดับมาก 
 3     คะแนน  (ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49) หมายถึง เห็นด้วยในระดับปานกลาง 
 2     คะแนน  (ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49) หมายถึง เห็นด้วยในระดับนอ้ยคะแนน  
 1     คะแนน  (ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49) หมายถึง เห็นด้วยในระดับนอ้ยท่ีสุด 
7.3.การตรวจสอบเคร่ืองมือ 
 การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาผู้วิจัยได้กระท าได้โดยการน านิยามเชิงปฏิบัติการ และข้อค าถามให้ผู้เช่ียวชาญหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องพิจารณาความสอดคล้องและกรอกผลการ พิจารณาซึ่งดัชนีที่ใช้แสดงค่าความสอดคล้องเรียกว่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ (Item-Objective Congruence Index: IOC) โดยผู้เช่ียวชาญประเมินด้วยคะแนน 3 
ระดับ  

ให้คะแนน +1 หากว่าแน่ใจ ข้อค าถามนัน้สอดคล้องกับนิยามของตัวแปรที่ก าหนด  
ให้คะแนน 0   หากว่าไม่แน่ใจ ข้อค าถามนัน้สอดคล้องกับนิยามของตัวแปรที่ก าหนด  
ให้คะแนน -1  หากว่าแน่ใจ ข้อค าถามนัน้ไม่สอดคล้องกับนิยามของตัวแปรที่ก าหนด 

ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ยอมรับได้ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.50ขึ้นไป  
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สูตรในการค านวณ  

  
IOC = 

ΣR  

  
 N 

  

IOC คือ ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 

R คือ คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ 
ΣR คือ ผลรวมของคะแนนผู้เช่ียวชาญแต่ละคน 

N คือ    จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

 
จากนั้นจึงน าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง (Try out) จ านวน 30คน  

น าไปท าการวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค  Cronbach’s Alpha Coefficient) 
(กัลยา วานิชย์บัญชา,2554) โดยค่าอัลฟ่าที่ได้เท่ากับ 0.954 ถือว่ามีความเชื่อมั่นสูง 
 
7.4.วิธีการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
 รวบรวมข้อมลูที่ไดจ้ากการตอบแบบสอบถามกลุม่ตัวอย่าง 400 คน น ามาวิเคราะห์ประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติ SPSS (Statistical  Package for Social Science)   
 1.การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2.การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ได้แก่ ค่าสถิติการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของสองกลุ่ม
ประชากร (T-test) การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยมากกว่าสองกลุ่มประชากร (One Way ANOVA : F-test) 
 
8.ผลการวิจัย 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ พบว่า ส่วนใหญ่วัยรุ่นเป็นเพศหญิงจ านวน 359  คน คิดเป็นร้อยละ 
89.8 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 18-22 ปี จ านวน 384 คน คิดเป็นร้อยละ 96 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 381  คน 
คิดเป็นร้อยละ 95.3  ส่วนใหญ่รายได้ 5,001-10,000 บาทต่อเดือน จ านวน  255 คน คิดเป็นร้อยละ 63.8 
 2. การวิเคราะห์พฤติกรรมของวัยรุ่นการเสิร์ชเอนจินบนกรูเกิล พบว่า ส่วนใหญ่  เข้าใจขั้นตอนการเสิร์ชเอนจินบนกรูเกิล 
จ านวน 308 คน คิดเป็นร้อยละ 77.0 ความถี่ในการเสิร์ชเอนจินบนกรูเกิลส่วนใหญ่ คือ  
ทุกวัน จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.5 ระยะเวลาเฉลี่ยในการใช้เสิร์ชเอนจินส่วนใหญ่  คือ 1-5 ช่ัวโมง ต่อวันจ านวน 187 คน คิด
เป็นร้อยละ 46.8 ส่วนใหญ่ใช้เสิร์ชเอนจินบนกรูเกิลเพื่อค้นหาข้อมูลประเภท การศึกษา จ านวน 320 คน คิดเป็นร้อยละ19.8  ส่วน
ใหญ่ใช้  เสิร์ชเอนจินเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพประเภท อาหารเพื่อสุขภาพ  จ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 32.9 
 3. การวิเคราะห์ทัศนคติของวัยรุ่นต่อการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้เสิร์ชเอนจินบนกรูเกิลเพื่อเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ 
มีทั้งหมด 3 ส่วน ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้เสิร์ชเอนจินบนกรูเกิล ทัศนคติการเสิร์ชเอนจินบนกรูเกิลเพื่อเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ ทัศนคติ
ต่อการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในการเสิร์ชเอนจินบนกรูเกิลเพื่อเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ 
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติของวัยรุน่ต่อการเรียนรู้ของผูสู้งอายุให้สามารถใช้เสริ์ชเอน 
จินบนกรูเกิลเพื่อเข้าถึงข้อมูลดา้นสุขภาพ 

 จากตารางที่ 1 พบว่าทัศนคติของวัยรุ่นต่อการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้เสิร์ชเอนจินบนกรูเกิลเพื่อเข้าถึงข้อมูลด้าน

สุขภาพ  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  ̅ = 4.119 , SD = 0.655 )โดยทัศนคติต่อการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในการเสิร์ชเอนจิน 

บนกรูเกิลเพื่อเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (  ̅= 4.141, SD = 0.691) รองลงมาคือ ทัศนคติการเสิร์ชเอนจินบนกรูเกิลเพื่อ
เข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพและทัศนคติเกี่ยวกับการใช้เสิร์ชเอนจินบนกรูเกิลโดยมีค่าเฉลี่ย 4.132 และ 4.085 ตามล าดับ 
การทดสอบสมมติฐานดังนี้ 
สมมุติฐานข้อที่ 1 คือ กลุ่มตัวอย่างทีม่ีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกันมีทัศนคติต่อการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในการใช้เสิร์ชเอน 
จินบนกรูเกิลเพื่อเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพแตกต่างกัน 
สมมุติฐานข้อที่ 2 คือ กลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมการใช้เสิร์ชเอนจินบนกรูเกิลแตกต่างกันมีทัศนคติ 
ต่อการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้เสิร์ชเอนจินบนกรูเกิลเพื่อเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพแตกต่างกัน 
  

ตารางที่ 2 ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ t-test  วิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกันมีทัศนคติต่อ
การเรียนรู้ของผู้สูงอายุในการใช้เสิร์ชเอน จินบนกรูเกิลเพื่อเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพแตกต่างกัน 

ทัศนคติของวัยรุ่นในการเสิร์ชเอนจินบนกรูเกลิส่งผล
ต่อทัศนคติต่อการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในการเสิร์ชเอน
จินบนกรูเกิล เพ่ือเข้าถึงข้อมูลด้านสขุภาพ 

เพศ n mean SD. t Sig. 

ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้เสิร์ชเอนจนิบนกรูเกิล 
ชาย 41 4.231 0.615 

1.639 0.102 
หญิง 359 4.068 0.603 

ทัศนคติการเสิร์ชเอนจินบนกรูเกลิเพื่อเข้าถึงข้อมูลด้าน
สุขภาพ 

ชาย 41 4.323 0.600 
1.933 0.054 

หญิง 359 4.110 0.673 

ทัศนคติต่อการเรียนรู้ของผู้สูงอายใุนการเสริ์ชเอนจินบ
นกรูเกิลเพื่อเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ 

ชาย 41 4.552 0.912 
11.35* 0.000 

หญิง 359 4.095 0.714 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 2 พบว่า เพศของวัยรุ่นที่แตกต่างกัน มีทัศนคติที่แตกต่างกันในทัศนคติต่อการเรียนรู้ของผู้สูงอายุเพื่อเข้าถึง
ข้อมูลด้านสุขภาพ ส่วนทัศนคติเกี่ยวกับการใช้เสิร์ชเอนจินบนกรูเกิลและทัศนคติการเสริ์ชเอนจินบนกรูเกิลเพื่อเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ
ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 

ทัศนคต ิ  ̅ SD ความหมาย 

ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้เสิร์ชเอนจนิบนกรูเกิล 4.085 0.606 มาก 

ทัศนคติการเสิร์ชเอนจินบนกรูเกลิเพื่อเข้าถึงข้อมูลด้าน
สุขภาพ 

4.132 0.668 มาก 

ทัศนคติต่อการเรียนรู้ของผู้สูงอายใุนการเสริ์ชเอนจินบ
นกรูเกิลเพื่อเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ 

4.141 0.691 มาก 

รวม 4.119 0.655 มาก 
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 ตารางที่ 3  ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ f-test วิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกันมีทัศนคติต่อ
การเรียนรู้ของผู้สูงอายุในการใช้เสิร์ชเอน จินบนกรูเกิลเพื่อเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพแตกต่างกัน 

ทัศนคติของวัยรุ่นในการเสิร์ชเอนจิน บน
กรูเกิลส่งผลต่อทัศนคติต่อการเรียนรู้ของ
ผู้สูงอายุในการเสิร์ชเอนจินบนกรูเกิล เพ่ือ
เข้าถึงข้อมลูด้านสขุภาพ 

อาย ุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

F Sig. F Sig. F Sig. 

ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้เสิร์ชเอนจนิบนกรู
เกิล 

0.810 0.369 0.186 0.666 11.268* 0.001 

ทัศนคติการเสิร์ชเอนจินบนกรูเกลิเพื่อ
เข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ 

1.666 0.198 0.198 0.657 23.310* 0.000 

ทัศนคติต่อการเรียนรู้ของผู้สูงอายใุนการเสริ์
ชเอนจินบนกรูเกิลเพื่อเข้าถึงข้อมูลด้าน
สุขภาพ 

0.780 0.378 0.000 0.992 101.128* 0.000 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 3 พบว่า วัยรุ่นที่มีรายได้เฉลี่ยต่างกันมีทัศนคติที่แตกต่างกันในทัศนคติเกี่ยวกับการใช้เสิร์ชเอนจินบนกรูเกิล 
ทัศนคติการเสิร์ชเอนจินบนกรูเกิลเพื่อเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพและทัศนคติต่อการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในการเสิร์ชเอนจินบนกรูเกิลเพื่อ
เข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ และวัยรุ่นที่มีอายุต่างกันและระดับการศึกษาที่ต่างกันมีทัศนคติที่ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญที่ 0.05 
 
 ตารางที่ 4 ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ f-test กลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมการใช้เสิร์ชเอนจินบนกรูเกิลแตกต่างกันมีทัศนคติต่อ
การเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้เสิร์ชเอนจินบนกรูเกิลเพื่อเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพแตกต่างกัน 

ทัศนคติของวัยรุ่นในการ
เสิร์ชเอนจนิ บนกรูเกิล
ส่งผลต่อทัศนคติต่อการ
เรียนรู้ของผู้สูงอายุในการ
เสิร์ชเอนจนิบนกรูเกิล 
เพ่ือเข้าถึงข้อมูลด้าน
สุขภาพ 

พฤติกรรมการใช้เสริ์ชเอนจินบนกรูเกิล 

เข้าใจการ 
เสิร์ชเอนจินบน 

กรูเกิล 

ความถี่ในการใช้ 
เสิร์ชเอนจินบน 

กรูเกิล 

ระยะเวลาใน
การใช้เสิร์ชเอน
จินบนกรูเกิล 

ใช้เสิร์ชเอนจิน บน
กรูเกิล เพื่อค้นหา
ข้อมูลประเภท

ใดบ้าง 

ใช้ เสิร์ชเอนจิน 
เข้าถึงข้อมูลด้าน
สุขภาพประเภท

ใดบ้าง 
F Sig. F Sig. F Sig. F Sig. F Sig. 

ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ 
เสิร์ชเอนจินบนกรูเกลิ 

30.7
89* 

0.000 11.688* 0.000 2.869 0.058 27.780* 0.000 9.509* 0.000 

ทัศนคติการเสิร์ชเอนจิน 
บนกรูเกิลเพื่อเข้าถึงข้อมูล
ด้านสุขภาพ 

43.8
98* 

0.000 15.421* 0.000 
9.911

* 
0.000 14.830* 0.000 14.941* 0.000 

ทัศนคติต่อการเรียนรู้ของ
ผู้สูงอายุในการ 
เสิร์ชเอนจินบนกรูเกลิเพื่อ
เข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ 

9.10
3* 

0.003 4.464* 0.004 
10.28

* 
0.000 10.591* 0.000 1.851 0.158 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 4 พบว่า พฤติกรรมของวัยรุ่นในการเสริ์ชเอนจินบนกรูเกิลที่แตกต่างกันมีทัศนคติเกี่ยวกับการใช้เสิร์ชเอนจินบ
นกรูเกิล ทัศนคติการเสิร์ชเอนจินบนกรูเกิลเพื่อเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ ทัศนคติต่อการเรียนรู้ของผู้สงูอายุในการเสริ์ชเอนจินบนกรูเกลิ
เพื่อเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพแตกตา่งกัน ที่ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 
 
9.อธิปายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของวัยรุ่นต่อการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้เสิร์ชเอนจินบนกรูเกิลเพื่อเข้าถึงข้อมูล
ด้านสุขภาพา พบว่า ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล มีผลต่อทัศนคติของวัยรุ่นในการเสิร์ชเอนจินบนกรูเกิล
และส่งผลต่อทัศนคติต่อการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในการเสิร์ชเอนจินบนกรูเกิล เพื่อเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นวัยรุ่นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 18-22 ปี มีการใช้เสิร์เอนจินและในครอบครัวมีผู้สูงอายุ โดยมีระดับการศึกษาปริญญาตรี และ
มีรายได้เฉลี่ยส่วนใหญ่  
5,001-10,000 บาท ต่อเดือน 
 จากการศึกษาพฤติกรรมวัยรุ่นในการเสิร์ชเอนจินบนกรูเกิล  ส่วนใหญ่มีความเข้าใจในข้ันตอนการ      เสิร์ชเอนจินบนกรูเกิล 
ส่วนใหญ่เข้าเสิร์ชเอนจินบนกรูเกิล ทุกวัน ใช้เสิร์ชเอนจินบนกรูเกิลเพื่อเข้าถึงข้อมูล ด้านการศึกษา  ส าหรับการเข้าถึงข้อมูลด้าน
สุขภาพ ส่วนใหญ่เข้าถึงข้อมูลประเภท อาหารเพื่อสุขภาพ และระยะเวลาเฉลี่ยในการเสิร์ชเอนจิน ประมาณ 1-5 ช่ัวโมงต่อวัน  
 จากการศึกษา ทัศนคติของวัยรุ่นต่อการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในการใช้เสิร์ชเอนจินบนกรูเกิลเพื่อเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย อันดับแรกทัศนคติต่อการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในการเสิร์ชเอน 
จินบนกรูเกิลเพื่อเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ  อันดับสอง ทัศนคติการเสิร์ชเอนจินบนกรูเกิลเพื่อเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ และอันดับสาม 
ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้เสิร์ชเอนจินบนกรูเกิล  ตามล าดับ  
 จากการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า เพศของวัยรุ่นที่แตกต่างกัน มีทัศนคติที่แตกต่างกันในทัศนคติต่อการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ
เพื่อเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ แต่มีทัศนคติเกี่ยวกับการใช้เสิร์ชเอนจินบนกรูเกิลและทัศนคติการเสิร์ชเอนจินบนกรูเกิลเพื่อเข้าถึงข้อมูล
ด้านสุขภาพไม่แตกต่างกัน  ส่วนวัยรุ่นท่ีมีรายได้เฉลี่ยแตกต่างกันมีทัศนคติที่แตกต่างกันในทัศนคติเกี่ยวกับการใช้เสิร์ช 
เอนจินบนกรูเกิล ทัศนคติการเสิร์ชเอนจินบนกรูเกิลเพื่อเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพและทัศนคติต่อการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในการเสิร์ช 
เอนจินบนกรูเกิลเพื่อเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ ส่วนวัยรุ่นที่มีอายุต่างกันและระดับการศึกษาที่ต่างกันมีทัศนคติที่ไม่แตกต่างกัน ทั้ง 3 
ด้าน และพฤติกรรมของวัยรุ่นในการเสิร์ชเอนจินบนกรูเกิลที่แตกต่างกัน ส่วนใหญ่มีทัศนคติเกี่ยวกับการใช้เสิร์ชเอนจินบนกรูเกิล 
ทัศนคติการเสิร์ชเอนจินบนกรูเกิลเพื่อเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ ทัศนคติต่อการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในการเสิร์ชเอนจินบนกรูเกิลเพื่อ
เข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพแตกต่างกัน 
 จากการศึกษา พฤติกรรมและทัศนคติของวัยรุ่นส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ ให้สามารถใช้เสิร์ชเอนจินบนกรูเกิลเพื่อ
เข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ  ซึ่งมีความคล้องสอดกับงานวิจัยของ วาทิน เจนกิจ(2552) ท าวิจัยเรื่อง การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการ
สืบค้นข้อมูลของของผู้ใช้เว็บไซต์กรูเกิลในเขตกรงุเทพมหานคร มีทัศนคติในการสืบค้นสามารถสืบค้นข้อมูลได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และ
มีวัตถุประสงค์ในการสืบค้นข้อมูล เพื่อหาข้อมูลด้านการศึกษา 
 
10.ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1.ให้ศึกษาการใช้เสิร์ชเอนจินในการเข้าถึงข้อมูลด้านอื่นๆ อย่างเช่น ข้อมูลด้านการศึกษาเรียนรู้ ด้านความบันเทิง เป็นต้น 
เพื่อเป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ  
 2.ให้ศึกษาทัศนคติของผู้สูงอายต่อการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย หรือการใช้สื่อต่างๆเพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ของ
ผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุเท่าทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
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	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)



