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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของ
ผู้สูงอายุอย่างสร้างสรรค์ส าหรับการเลือกชมรายการบันเทิงในสื่อยูทูป และศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อบันเทิงยูทูปของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุอย่างสร้างสรรค์ส าหรับการเลือกชมรายการบันเทิงในสื่อยูทูป เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
งานวิจัยคือแบบสอบถาม ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง กลุ่มตัวอย่างคือวัยรุ่นที่มีอายุ 18-22 ปี จ านวน 400 คน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
คือค่าร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน คือการทดสอบความสัมพันธ์ (Chi-Square) มาวิเคราะห์
ข้อมูลผ่านโปรแกรม SPSS (Statistical Package for Social Sciences)   
 ผลการวิจัยพบว่าลักษณะผู้ตอบค าถามแบบสอบถาม ส่วนมากเป็นเพศหญิง อายุ 18ปี ศึกษาอยู่ระดับช้ันปริญญาตรี มีรายได้อยู่ที่ 
3,0001-6,000บาทต่อเดือน มีรายได้จากผู้ปกครองจ านวน และภายในครอบครัวของผู้ตอบแบบสอบถามมีผู้สูงอายุอยู่ ด้านพฤติกรรมการ
ใช้งานสื่อยูทูป พบว่า ส่วนมากได้รู้จักสื่อยูทูปมาเป็นเวลา 3 ปีขึ้นไป มีความถี่ในการใช้งานอยู่ที่ 10ครั้งขึ้นไปต่อสัปดาห์ มีระยะเวลาเฉลี่ย
ต่อครั้งท่ีเข้าใช้งานสื่อยุทูปท่ี 1-3 ช่ัวโมง ใช้เพื่อบริการรายการบันเทิง เลือกรับชมรายการ music video และเหตุผลที่จะเลือกใช้เพราะสื่อ
ยูทูปมีความหลากหลาย จากการวิจัย การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ของผู้สูงอายุส าหรับการเลือกรับชมรายการบันเทิงผ่านสื่อยูทูป อยู่ในระดับ

มาก (  =  3.7812, SD = 0.70326) ในด้านความสะดวกสบายในการเข้าใช้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ถัดจากนั้นจึงเป็นทัศนคติของการ
เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ข้ันตอนของการเข้าใช้บริการ และท้ายที่สุดคือความสามารถในการสื่อสาร  
ค าส าคัญ : พฤติกรรม ,วัยรุ่น ,ผู้สูงอายุ ,ยูทูป ,การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 
 

Abstract 
This research was a quantitative research aiming to study demographic characteristics and teenage behavior 

to watch entertainment programs on YouTube which affected to creative learning skill of elderly people for 
accessing social media called ‘YouTube’. Online questionnaire was a tool to gather the information choosing specific 
examples at random, and the 400 samples were teenagers who are old between 18 and 22 years old. Using 
descriptive statistics which were percentage, frequency, mean and standard deviation, and inferential statistics (Chi-
Square) to analyze information on SPSS (Statistical Package for Social Sciences).  
The research found that the characteristic of respondents were almost women who were old 18 years old, studying 
in bachelor degrees, earning income 3,0001-6,000 baht per month, earning income from parents, and having elderly 
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people in their families. In a section of accessing YouTube’s behavior, most respondents have known YouTube over 
3 years, access YouTube over 10 times a week, measuring 1 to 3 hours of time’s average length for watch ing 
entertainment programs and music videos. The reasons of accessing YouTube were various. According to this 

research, creative learning of elderly people for accessing YouTube was on high level (X   =  3.7812, SD = 0.70326). In 
the section of convenience to access the service, there was the highest average. The second one was the attitude of 
creative learning. Next was steps of accessing the service, and the last one was ability of communication. 
Keywords : Behavior, teenage ,elderly ,youtube , creative learning 
*ผู้นิพนธ์ประสานงาน 
 
1. บทน า 
 สถานการณ์สถานะทางด้านของประชากรหลายประเทศท่ัวโลก ได้มจี านวนการเพิ่มขึ้นของจ านวนผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว กล่าวได้ว่า
ก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุกันมากขึ้น เนื่องจากมีอัตราการเกิดที่ลดลง แต่อายุขัยของผู้สูงอายุกลับยืนยาวมากขึ้น สถานการณ์
ภายในประเทศไทยก็เป็นไปเช่นเดียวกัน ในปี 2558 มีจ านวนผู้สูงอายุอยู่ 11ล้านคน จากจ านวนประชากรทั้งหมด 65.1ล้านคน เท่ากับร้อย
ละ 16 ของประชากรทั้งหมด(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล 2559)  ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี 
2549 ภายในปี 2565 จะได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสมบูรณ์ และในปี 2574 จะเป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสูงสุ (อีคอนนิวส์, 2558)
 วัยรุ่นในประเทศไทย ยังไม่ค่อยเห็นความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นัก ยังไม่ได้ตระหนักถึงผู้สูงวัยกันเท่าที่ควร ท าให้ขาด
การช่วยเหลือ หรือขาดการสนับสนุนแก่ผู้สูงวัย อาจเพราะช่องว่างระหว่างวัยจะท าให้เกิดการไม่เข้าใจกันระหว่างคนสอบวัยนี้ เหตุผลเนื่อง
มากจากประสบการณ์ชีวิตมีไม่เท่ากัน และความคิดจะมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง (ไทยซีเนียร์มาร์เก็ตติ้ง, ไม่ปรากฎปีที่พิมพ์) เพราะมี
ความแตกต่างกนั จึงท าให้วัยรุ่นและผู้สูงวัยมักไม่เข้าใจกันบ่อยครั้ง แต่วัยรุ่นสามารถใช้เทคโนโลยีในการลดช่องว่างงระหว่างวัยได้ ช่วยให้ผู้
สูงวัยเป็นผู้สูงวัย 4.0 ให้ผู้สูงวัยสามารถใช้ชีวิตในยุคดิจิตอลได้อย่างสะดวกสบาย นอกจากนั้นยังได้กระชับความสัมพันธ์อีกด้วย (มติชน
ออนไลน์ ,2560)  
 เนื่องด้วยเทคโนโลยีในมีการพัฒนาที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสื่อสารสังคมออนไลน์นั้นมีบทบาทที่ส าคัญและมากขึ้นต่อ
สังคม ปัจจุบันการโลกก าลังเปลี่ยนวิธีการติดต่อสื่อสารหรือเสพสื่อท่ีแตกต่างไปจากเดิม ท้ังการอ่านหนังสือท่ีสามารถซื้อออนไลน์หรือดาวน์
โหลดไว้อ่านได้ หรือการสื่อสารผ่าน Facebook, twitter ,Video call (พัชรภรณ์ ไกรชุมพล, 2555) หรือ สื่อบันเทิงออนไลน์ เช่น 
YouTube ที่ผู้บริโภคสามารถรับชมคลิปโดยต้องไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการอัพโหลดคลิปต่างๆ สามารถใช้งานได้ง่าย 
สามารถหาชมรายการได้จากหลากหลายประเทศทั่วโลก จึงท าให้สื่อ YouTube มีสื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ที่จะเป็นประโยชน์ให้ได้
เรียนรู้อยู่ใหม่ๆเสมอ แต่สื่อเหล่านี้มักจะนิยมใช้เพียงกลุ่มวัยรุ่น ในปี 2555 พบว่ากลุ่มประชากรที่ใช้งานสื่อออนไลน์มากที่สุดคือ กลุ่มวัยรุ่น
ที่มีอายุ 15-24ปี หรือคิดเป็นร้อยละ 55 แต่มีการใช้งานจากผู้สูงอายุเพียง ร้อยละ2 เท่านั้น (กุศล สุนทรธาดา, ไม่ปรากฎปีที่พิมพ์) 
 จากการที่จ านวนผู้สูงอายุมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปี และการพัฒนาท่ีรวดเร็วของเทคโนโลยีต่างๆในการอ านวยความสะดวก 
ความส าราญ จึงท าให้ผู้วิจัยเห็นความส าคัญว่าผู้สูงอายุควรได้รับการพัฒนาทักษะในการใช้งานสื่อเทคโนโลยีต่างๆ ผ่านวัยรุ่นที่มีความถนัด
และมีความสามารถในการเข้าใช้งานสื่อเทคโนโลยี โดยศึกษาถึงปัจจัยพฤติกรรมใดบ้างของวัยรุ่นตอนกลางท่ีส่งผลต่อการพัฒนาทักษะของผู้
สูงวัย ท้ังนี้ผลจากการเรียนรู้อย่างสรรค์จะก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้สูงอายุในทางที่ดีอีกด้วย 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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2.1 เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุอย่างสร้างสรรค์ส าหรับการเลือกชม
รายการบันเทิงในสื่อยูทูป 

2.2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานสื่อบันเทิงยูทูปของวัยรุ่นตอนกลาง ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุอย่าง
สร้างสรรค์ส าหรับการเลือกชมรายการบันเทิงในสื่อยูทูป 

3. สมมุติฐานทางการวิจัย 
3.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ส่งต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุอย่างสร้างสรรค์ส าหรับการ  
เลือกชมรายการบันเทิงในสื่อยูทูป 
3.2 พฤติกรรมการใช้งานสื่อยูทูปของวัยรุ่น สัมพันธ์ต่อทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุอย่างสร้างสรรค์ส าหรับการเลือกชมรายการ
บันเทิงในสื่อยูทูป 

4. กรอบแนวคิด 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางในการวิจัยและรูปแบบของการศึกษาเปลี่ยนแปลงของตัวแปรอิสระ(Independent 
Variable) ซึงส่งผลต่อตัวแปรตาม(dependent Variable)ดังนี ้

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

5. แนวคิด ทฤษฎี 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุอย่าง
สร้างสรรค์ส าหรับการเลือกชมรายการบันเทิง
ในสื่อยูทูป 
- ความสามารถในการสื่อสารกับผูสู้งอายุ  

- ขั้นตอนของการเข้าใช้บริการ  

- ความสะดวกสบายในการเข้าใช้บริการ  

- ทัศนคติของการเรียนรู้อย่างสรา้งสรรค ์ปัจจัยด้านพฤติกรรม 
- ระยะเวลาที่รู้จักสื่อยูทูป  
- ความถี่ในการใช้งานต่ออาทิตย์  
- ระยะเวลาเฉลี่ยต่อครั้งท่ีเข้าใช้งานสื่อยูทูป  
- ใช้บริการใดมากที่สุด  
- เหตุผลการเลือกใช้บริการ  
- สื่อบันเทิงใดท่ีเลือกรับชมบ่อยทีสุ่ด 

ลักษณะประชากรศาสตร์ 
1.เพศ 
2.อาย ุ
3.ระดับการศึกษา 
4.รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
5.มีหรือไม่มีผูสู้งวัยภายในครอบครัว 
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 5.1 ยูทูปคืออะไร ยูทูปคือไซต์ออนไลน์ ที่อนุญาตให้ผู้ใช้งานทุกคนสามารถอัพโหลดวีดีโอของผู้ใช้งานได้ และสามารถเข้าชมวีดีของ
ผู้อื่นในไซต์ได้ ยูทูถูกสร้างขึ้นในปี2005โดยมีผู้ก่อตั้ง3คน คือ Chad Hurley, Steve Chen, and Jawed Karim ยุทูปใช้การแนะน าแบบ
ปากต่อปาก ไซต์ยูทุปไม่ได้ใช้การตลาดเยอะ แต่ใช้ตัวของคุณภาพของยูทูปเองในการน าเสนอไซต์  
ท าไมถึงควรจะใช้ยูทูป เพราะยูทูปสามารถเข้าใช้งานได้ง่าย มีความหลากหลาย สามารถรับชมรายการบันเทิง รายการสอนกิจกรรมต่างๆ 
นอกจากนั้นในด้านธุรกิจ ยูทูปยังสามารถเป็นช่องทางการกระจายสินค้าให้ลูกค้าได้รู้จักอีกด้วย หรือถ้าผู้ใช้งานน าเสนอสื่อที่ตนจัดท า ขึ้น 
แล้วอัพโหลด ก็สามารถดูความคิดเห็นจากผู้คนได้อย่างมากมาย(Feldman, Barbara, 2007). 
 5.2 พฤติกรรมผู้ใช้งานสื่อยูทูปในประเทศไทย พฤติกรรมนั้นหมายถึงการแสดงออกทางใดทางหนึ่ง โดยเป็นการกระท าหรือการ
เคลื่อนไหว การกระท านั้นๆต้องสามารถบันทึกและอธิบายได้ (Morgan Aue-VanDenBerg, n.a) ในส่วนพฤติกรรมผู้ใช้งานยูทูปในไทยนั้น
ติดอันดับ 1ใน10ของผู้ใช้งานมากท่ีสุดทั่วโลก โดยส่วนมากเลือกที่จะดูยูทูปมากกว่าโทรทัศน์ถึง 14 ช่ัวโมง ปัจจัยหลักที่ท าให้ยูทูปนิยมนั้นมี
อยู่ 4 ปัจจัยคือ (ฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์, 2016) 
  5.2.1 ผู้บริโภค เนื่องจากการเข้าถึงอินเตอร์ เน็ตนั้นท าได้ง่ายกว่าในสมัยก่อน ผู้บริโภคมีทางเลือกในการเลือกใช้ที่
หลากหลาย สามารถเปิดใช้งานได้จากโทรศัพท์มือได้อย่างสะดวก นอกจากน้ันพฤติกรรมของผู้บริโภคก็ได้เปลี่ยนจากการดูวีดีที่มีความยาว
ในรอบเดียว เป็นการดูวีดีโอท่ีความยาวสั้นกว่า แต่มีความถี่บ่อยขึ้น 
  5.2.2 เนื้อหามีความหลากหลาย เพราะยูทูปไมไ่ด้ก าหนดว่าสือ่ท่ีจะน ามาเผยแพร่ จะต้องเป็นสื่อใดสื่อหน่ึง สามารถเป็น
สารคดี ข่าว รายการตลก และการอัพโหลดคลิปวิดีโอสามารถท าได้จากหลายประเทศ ข้อมูลจึงมีความหลากหลาย 
  5.2.3 การสร้าง Engagement ผู้ใช้กว่าร้อยละ 41 ไม่ได้เข้าใช้งานสื่อยูทูปโดยตรง แต่จะเป็นการเปิดใช้งานจาก
แอพพลิเคชั่นอ่ืนท่ี ลิ้งค์วีดีโอน้ันเผยแพร่ไป และในการใช้งานโดยส่วนมากจะเสิร์ชหาข้อมูลรายการที่ต้องการชมเป็นอันดับแรก จากนั้นทาง
ด้านขวาของวีดีโอ จะมีการเสนอคลิปท่ีมีความใกล้เคียงกับช่องรายการที่ก าลังรับชมเสนอให้ผู้บริโภค 
  5.2.4 การโฆษณา โฆษณาแตกต่างจากทางโทรทัศน์ตรงที่ ทางยูทูปผู้บริโภคสามารถกดข้ามได้ ไม่จ าเป็นต้องรอให้
โฆษณานั้นจบ (ฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์, 2016) 
 5.3 ทฤษฎีกิจกรรม (Activity theory) 
 ทฤษฎีกิจกรรมแสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุจะมีความสุขอยู่เสมอ ถ้าหากได้รับการสนใจหรือการดุแลที่ดีพอ เพราะผู้สูงอายุเมื่ออายุมาก
ขึ้นเรื่อยๆ จะมีความคิดว่าตนนั้นถูกลดบทบาทลง การมีกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุนั้น จะช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกไปในทางที่ดี ทั้งคิดบวก 
ทฤษฎียังช้ีให้เห็นถึง ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมและความพึงพอใจในชีวิตอีกด้วย (boundless, n.a.) กิจกรรมที่เหมาะกับผู้สูงวัยจะมี
กิจกรรมนันทนาการ ทั้งวาดรูป เล่นดนตรี เต้นร าหรืออื่นๆ กิจกรรมการเรียนรู้ เช่นการมีกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้กัน และกิจกรรมบริการ
ผู้อื่น เช่นกิจกรรมอาสา ท ากิจกรรมอนุรักษ์ต่างๆ (งานส่งเสริมผู้สุงอาย,ุ ไม่ปรากฎปีที่พิมพ์) 
 5.4 ทฤษฎี  GENERATIONS ความแตกต่างระหว่าง GEN X และGEN Y กลุ่มคนGEN Y จะมีแนวคิดพึ่งตนเองเป็นหลัก คิดว่าทุก
ความส าเร็จจะต้องมาจากตัวเอง ไม่พึ่งพาใคร  ส่วนGEN Y จะเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี หรือสังคมอิเล็กทรอนิกส์ คิดว่าการจะประสบ
ความส าเร็จได้จะต้องมีการท างานร่วมกัน พึ่งพาอาศัยกัน ซึ่งแตกต่างจาก GEN Y อาจะท าให้แนวคิดเมื่อมาปรึกษา หรือท ากิจกรรมร่วมกัน
อาจะมีขัดข้องใจกันได้ (William Strauss and Neil Howe, 2000) 
 5.5 ทฤษฎี Psychosocial development ของ (Erik H. Erikson) ได้กล่าถึงการแบ่งพัฒนาการด้านจิตสังคมของบุคคลเป็น 8 ช่วง 
คือ (Kendra Cherry, 2004) 
   5.5.1 ช่วงเชื่อใจหรือไม่ไว้ใจ อายุ 0-2 ปี หากเด็กทารกไม่ได้การตอบสนองที่มากพอ ทารกอาจเกิดการหวาดกลัวได้ 
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  5.5.2 อายุมีความเป็นอิสระกับความละอายและสงสัย อายุ 2-3 ปี หากเด็กได้รับการเลี้ยงดูแบบเลือกลองท ากิจกรรม
ต่างเองจะส่งผลดี แต่หากเข้มงวดเกินไปเด็กอาจไม่มั่นใจในตัวเองหากจะต้องท ากิจกรรมบางอย่าง 

  5.5.3 ช่วงความคิดริเริ่มและความรู้สึกผิด อายุ 3-6 ปี ในวัยนี้หากได้รับการเลี้ยงดูโดยให้เด็กเรียนรู้ด้วยตัวเองเด็กจะ
กล้าแสดงความเห็น ทดลองท าสิ่งต่าง แต่หากเลี้ยงดูในระเบียบมากจนเกินไป เด็กอาจไม่กล้าท าอะไรด้วยตัวเอง 
  5.5.4 ช่วงมีผลงานและช่วงมีปมด้อย อายุ 6-12 ปี เป็นช่วงที่เด็กจะเริ่มสร้างสรรค์งาน หากได้รับค าชมก็จะท าให้เด็ก
ภาคภูมิใจ แต่หากเด็กถูกต่อว่าจากกงานท่ีได้ท า เด็กอาจต่อต้าน ไม่กล้าสร้างสรรค์สิ่งต่างๆอีก 
  5.5.6 ช่วงค้นพบตัวเองและหาตัวเองไม่เจอ อายุ 12-20 ปี มีการเข้าสังคมมากขึ้น รู้ตัวว่าต้องการ ไม่ต้องการอะไร แต่
ถ้าในอดีตมีสถานะ ประสบการณ์ที่ไม่ดี อาจท าให้ไม่เข้าใจตัวเองได้ 
  5.5.7 ช่วงความสนิทและความเหงา อายุ 20-40 ปี เป็นช่วงอายุท่ีเริ่มมชีีวิตครอบครัว หากมีช่วงที่ค้นพบตัวเองที่ดี ก็จะ
ท าให้ขั้นน้ีแระสบความส าเร็จได้ด้วยดี แต่หากหาคนสนิทด้วยไม่ได้ จะเกิดความรู้เปล่าเปลี่ยว ไม่มีที่พ่ึงพา 
  5.5.8 ขั้นนึกถึงผู้อื่นและนึกถึงแต่ตนเอง อายุ 40-60ปี เป็นช่วงอายุที่จะเริ่มสนใจสังคมภายนอก มีการตอบแทนสังคม 
หรือาจจะ นึกถึงแต่ตนเอง เห็นแก่ตัวก็ได้ 
ในทุกช่วงจะมีความมั่นคงและความสิ้นหวัง หากมีประสบการณ์ชีวิตที่ดี และสภาพแวดล้อมที่ดี สุขภาพจิตก็จะดีไปด้วย แต่คนที่เคย
ล้มเหลวในอดีตมากๆ อาจะรู้สึกว่าตัวเองไรค่า ไม่พอใจในชีวิตของตัวเอง  
 
2. วิธดี าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการท าวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Method) เพื่อศึกษาพฤติกรรมวัยรุ่นต่อพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ของผู้สูงอายุอย่างสร้างสรรค์ส าหรับการเลือกชมรายการบันเทิงในสื่อยูทูป โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านวัยรุ่นที่มีอายุ 18-22 ปี  
สร้างและใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์หาผลตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งขึ้น โดยการแสดงข้อมูลจาก
การสอบถามเป็นค่าความถี่ และร้อยละ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย        
 ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ วัยรุ่นทั่วไป ที่มีอายุ18-22ปี เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรจึงได้ก าหนด
ขนาดตัวอย่างโดยการค านวณประชากรใช้ระดับความเช่ือมั่น 95% ค่าความผิดพลาดสูงสุดที่จะเกิดขึ้น 0.05 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2554) 
ดังนี ้

 

   โดยที่  n  = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

Z = ค่ามาตรฐานซึ่งข้ึนอยู่กับระดบัความเช่ือมั่น 

e = ระดับของความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นเท่ากับ 0.05 

ในทางปฏิบัติเรานิยมใช้ระดับความเช่ือมั่น 95% ดังนั้น Z = 1.96  
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n = 384.16 หรือ 384 ตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างที่ค านวณได้มีค่าเท่ากับ 384 ชุดและเพื่อลดความคลาดเคลื่อนและให้การเก็บข้อมูลของแบบสอบถามครอบคลุม
สมบูรณ์ จึงมีการเผื่อความผิดพลาดของแบบสอบถามไว้ 10% เท่ากับ 38 ชุด ดังนั้นขนาดของกลุ่มตัวอย่างส าหรับงานวิจัยครั้งนี้เท่ากับ
จ านวน 400 ชุด  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยใช้ความสุ่มแบบวิธีการเจาะจง ซึ่งได้แก่ วัยรุ่นตอนกลาง อายุระหว่าง 18-22ปี ที่มีความสามารถ
ทางการใช้งานสื่อยูทูป เป็นจ านวน 400 คน          
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย         
 แบบสอบถามออนไลน์คือเครื่องมือหลักในการวิจัย แบบสอบถามได้ท าการศึกษาปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อพฤติกรรมวัยรุ่นต่อพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุอย่างสร้างสรรค์ส าหรับการเลือกชมรายการบันเทิงในสื่อยูทูป โดยแบ่งออกเป็น 3ส่วน ดังนี ้

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ หรือข้อมูลโดยทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่มาของรายได้ และภายในครอบครัวมีผู้สูงอายุหรือไม่  โดยการตอบค าถามเป็น
ลักษณะเลือกตอบค าตอบใดค าตอบหนึ่ง (Check List) 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเข้าชมรายการบันเทิงผ่านสื่อยูทูป ได้แก่ ระยะเวลาที่รู้จัก 
สื่อยูทูป ความถี่ในการใช้งานต่ออาทิตย์ ระยะเวลาเฉลี่ยต่อครั้งที่เข้าใช้งานสื่อยูทูป ใช้บริการใดมากที่สุด เหตุผลการเลือกใช้บริการ สื่อ
บันเทิงใดท่ีเลือกรับชมบ่อยที่สุด โดยการตอบค าถามเป็นลักษณะเลือกตอบค าตอบใดค าตอบหนึ่ง (Check List) 

ส่วนท่ี 3 สอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุอย่างสร้างสรรค์ส าหรับการเลือกชมรายการบันเทิงในสื่อยูทูป 
แบ่งข้อค าถามออกเป็นอีก 4 ด้าน คือ ความสามารถในการสื่อสารกับผูส้งูอายุ ขั้นตอนของการเข้าใช้บริการ ความสะดวกสบายในการเข้าใช้
บริการ ทัศนคติของการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ลักษณะการตอบจะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) โดยแบบสอบถามจะมี
คะแนนข้อละ 5 – 1คะแนน มีความหมายแตกต่างออกกันไปดังน้ี 

5 หมายถึง เห็นด้วยมากทีสุ่ด 
4 หมายถึง เห็นด้วยมาก 
3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สดุ 

จากนั้นจะมีการหาค่าเฉลี่ยของข้อค าตอบแตล่ะข้อค าถาม โดยผลจากการค านวณ จะมีวิธีหาค่าดังนี้  

 
                  

                   0.8 
5     คะแนน  (ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80) หมายถึง เห็นด้วยในระดับมากที่สุด 
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 4     คะแนน  (ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60) หมายถึง เห็นด้วยในระดับมาก 
 3     คะแนน  (ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40) หมายถึง เห็นด้วยในระดับปานกลาง 
 2     คะแนน  (ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20) หมายถึง เห็นด้วยในระดับน้อย 
 1     คะแนน  (ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00) หมายถึง เห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด 

การตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
 การตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม โดยการหาค่า IOC (Item-Objective Congruence Index) จากการให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบข้อค าถามถามแล้วจึงลงคะแนน ความสอดคล้องของค าถามกับวัตถุประสงค์  โดยเกณฑ์การให้คะแนนมีดังนี้  

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

 ซึ่งเกณฑ์คะแนนนั้นจะต้องมีค่ามากกว่า 0.05 จึงจะใช้ได้)  
สูตรในการค านวณ 

 

  
IOC = 

ΣR  
  

 N 
  

IOC คือ ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 

R คือ คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ 

ΣR คือ ผลรวมของคะแนนผู้เช่ียวชาญแต่ละคน 
N คือ    จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

 
และหาค่าความเช่ือมั่น เรียกว่า ครอนแบคอัลฟา (Cronbach's alpha)  หรือการหาค่าสัมประสิทธิ์ของความเช่ือมั่น 

(coefficient of reliability) ค่าของครอนแบคอัลฟา ยิ่งสูงจะยิ่งมีความน่าเช่ือมั่นสูงตามไปด้วย โดยปกติควรมีค่าความเช่ือมากกว่าที่ 0.7 
ถึงจะยอมรับให้ใช้ได้ (สรายุทธ กันหลง,2555) ซึ่งในงานวิจัยนี้ค่าความเช่ือมั่นท่ีได้เท่ากับ 0.878 ถือว่ามีความเชื่อมั่นสูง 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์ข้อมูลทางลักษณะประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการเข้าชมรายการบันเทิงผ่านสื่อยูทูปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดย
ค านวณหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) และส่วนเบี่ยงเบียนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่การใช้ การทดสอบความสัมพันธ์ (Chi-Square Test) โดยข้อมูลที่นามาทดสอบนั้นจะตอ้งเปน็
ข้อมูลระดับอัตราส่วน (Ratio Scale)  

 
 
3. ผลการวิจัย 
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 ส่วนท่ี 1 จากผลของการตอบแบบสอบถาม พบว่าจ านวนของผู้ตอบค าถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงโดย คิดเป็นร้อยละ 86 มีอายุ 18 
ปี คิดเป็นร้อยละ 29 ศึกษาอยู่ระดับช้ันปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 68.5 มีรายได้อยู่ที่ 3,0001-6,000บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 38.2 มี
รายได้จากผู้ปกครองจ านวน คิดเป็นร้อยละ 86 และ ครอบครัวมีผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 74.5 
 ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการเข้าชมรายการบันเทิงผ่านสื่อยูทูปของวัยรุ่นส่วนใหญ่ รู้จักสื่อยูทูปมาเป็เวลา 3 ปีขึ้นไป คิดเป้นร้อยละ 97.2 
ส่วนมากมีความถี่ในการใช้งานอยู่ที่ 10ครั้งขึ้นไปต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 82.2 ส่วนมากมีระยะเวลาเฉลี่ยต่อครั้งที่เข้าใช้งานสื่อยุทูปที่ 1-
3 ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 53  ส่วนมากเลือกใช้เพื่อบริการรายการบันเทิง คิดเป็นร้อยละ 92.2 ส่วนมากเลือกรับชมรายการ music video 
คิดเป็นร้อยละ 52.5  และส่วนมากมีเหตุผลที่จะเลือกใช้เพราะสื่อยูทูปมีความหลากหลายคิดเป็นร้อยละ 33.8 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุอย่างสร้างสรรค์ส าหรับการเลือกชมรายการ
บันเทิงในสื่อยูทูป 

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุอย่างสร้างสรรค์ส าหรับการเลือก
ชมรายการบันเทิงในสื่อยูทูป 

 SD ความหมาย 

ความสามารถในการสื่อสาร 3.6580 0.76740 มาก 

ขั้นตอนของการเข้าใช้บริการ 3.7344 0.69114 มาก 

ความสะดวกสบายในการเข้าใชบ้ริการ 3.9619 0.71654 มาก 

ทัศนคติของการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 3.7705 0.63769 มาก 

รวม 3.7812 0.70326 มาก 

จากตารางที ่1 พบว่าภาพรวมของการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุอย่างสร้างสรรค์ส าหรับการเลือกชมรายการบันเทิงใน

สื่อยูทูป อยู่ในระดับมาก (  =  3.7812, SD = 0.70326) ในด้านความสะดวกสบายในการเข้าใช้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ (  =  
3.9619, SD = 0.71654) ถัดจากนั้นจึงเป็นทัศนคติของการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ขั้นตอนของการเข้าใช้บริการ และท้ายที่สุดคือ
ความสามารถในการสื่อสาร ตามล าดับ 
การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ส่งต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุอย่าง 
สร้างสรรค์ส าหรับการเลือกชมรายการบันเทิงในสื่อยูทูป 

สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการใช้งานสื่อยูทูปของวัยรุ่น สัมพันธ์ต่อทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุอย่าง 
สร้างสรรค์ส าหรับการเลือกชมรายการบันเทิงในสื่อยูทูป 
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ตารางที่ 2 ทดสอบสมมติฐาน ลักษณะทางประชากรศาสตร์ส่งต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุอย่างสร้างสรรค์ส าหรับ
การเลือกชมรายการบันเทิงในสื่อยูทูป 

ลักษณะทางประชากรศาสตร ์ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผูสู้งอายุอย่างสรา้งสรรค์ส าหรับการเลือกชม
รายการบันเทิงในสื่อยูทูป 

ความสามารถ
ในการสื่อสาร 

ขั้นตอนการ
ใช้บริการ 

ความ
สะดวกสบายใน
การใช้บริการ 

ทัศนคติเกี่ยวกับ
การเรียนรู้อย่าง

สร้างสรรค์ 
เพศ 2  47,294 29.194 36.718 25.431 

Sig. 0.000* 0.010* 0.001* 0.044* 
อาย ุ 2  107.374 86.010 76.954 137.673 

Sig. 0.010* 0.006* 0.033* 0.000* 

ระดับการศึกษา  2  88.904 28.498 28.384 38.342 

Sig. 0.000* 0.438* 0.444* 0.141* 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  2  80.961 51.824 35.351 57.895 

Sig. 0.020* 0.142* 0.756* 0.094* 
ที่มาของรายได้  2  101.718 34.067 95.614 34.047 

Sig. 0.000* 0.199* 0.000* 0.279* 

ภายในครอบครัวมีผูสู้งอายุ
หรือไม ่

2  35.521 22.657 18.178 17.998 

Sig. 0.012* 0.066* 0.199*   0.263* 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 2 ได้แสดงผลการทดสอบลกัษณะทางประชากรศาสตร์สง่ต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สงูอายุอย่างสร้างสรรค์
ส าหรับการเลือกชมรายการบันเทิงในสื่อยูทูป โดยใช้สถิติ Chi-square ในการทดสอบ พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ที่มาของรายได้ และภายในครอบครัวมีผู้สูงอายุหรือไม่ ส่งต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุอย่างสร้างสรรค์ส าหรับการ
เลือกชมรายการบันเทิงในสื่อยูทูป ในด้านความสามารถในการสื่อสารกับผู้สูงอายุ ขั้นตอนของการเข้าใช้บริการ ความสะดวกสบายในการ
เข้าใช้บริการ ทัศนคติของการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 
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ตารางที่ 3 พฤติกรรมการใช้งานสื่อยูทูปของวัยรุ่น มีความสัมพันธ์ต่อทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุอย่างสร้างสรรค์ส าหรับการเลือกชม
รายการบันเทิงในสื่อยูทูป 

พฤติกรรมการเข้าชมรายการบันเทิงผ่านสื่อ
ยูทูป 

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผูสู้งอายุอย่างสรา้งสรรค์ส าหรับการเลือกชม
รายการบันเทิงในสื่อยูทูป 

ความสามารถ
ในการสื่อสาร 

ขั้นตอนการใช้
บริการ 

ความ
สะดวกสบายใน
การใช้บริการ 

ทัศนคติเกี่ยวกับ
การเรียนรู้อย่าง

สร้างสรรค์ 

ระยะเวลาทีรู่้จักสื่อยูทูป 2  185.399 75.449 67.041 66.219 

Sig. 0.000* 0.001* 0.008* 0.021* 

ความถี่ในการใช้งานต่ออาทิตย ์ 2  57.829 36.910 17.168 52.944 

Sig. 0.021* 0.121* 0.945* 0.006* 
ระยะเวลาเฉลี่ยต่อครั้งท่ีเข้าใช้งาน
สื่อยุทูป 

2  95.171 71.066 65.587 77.058 

Sig. 0.001* 0.003* 0.011* 0.002* 
ใช้บริการใดมากที่สดุ 2  112.804 73.432 95.419 56.097 

Sig.  0.000* 0.002* 0.000* 0.124* 
สื่อบันเทิงใดท่ีเลือกรับชมบ่อยที่สดุ 2  194.153 101.680 173.746 139.596 

Sig. 0.000* 0.379* 0.000* 0.014* 

เหตุผลการเลือกใช้บริการ 2  133.482 72.059 316.153 107.164 

Sig. 0.006* 0.410* 0.000* 0.009* 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
จากตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบพฤติกรรมการเข้าชมรายการบันเทิงผ่านสื่อยูทูปของวัยรุ่นส่งผลต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้

อย่างสร้างสรรค์ของผู้สูงอายุส าหรับการเลือกรับชมรายการบันเทิงผ่านสื่อยูทูป โดยใช้สถิติ Chi-square ในการทดสอบ ท าให้พบว่า 
ระยะเวลาที่รู้จักสื่อยูทูป ความถี่ในการใช้งานยูทูป ระยะเวลาเฉลี่ย การเลือกใช้บริการใดมากที่สุด สื่อบันเทิงใดที่เลือกรับชมบ่อยที่สุด 
เหตุผลการเลือกใช้บริการ ส่งผลต่อปัจจัยการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ของผู้สูงอายุในการในการเลือกรับชมรายการบันเทิงผ่านสื่อยูทูปด้าน
ความสามารถในการสื่อสารขั้นตอนการใช้บริการ ความสะดวกสบายในการใช้บริการ และทัศนคติเกี่ยวกับการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ที่
ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 
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4. สรุปผลและอภิปรายผล 
 ในการวิจัยพฤติกรรมการของวัยรุ่นส่งผลต่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ของผู้สูงอายุส าหรับการเลือกรับชมรายการบันเทิงผ่านสื่อยู
ทูป พบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์จะมีผลต่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ของผู้สูงอายุส าหรับการเลือกรับชมรายการบันเทิงผ่านสื่อยูทูป 
โดย ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบค าถามแบบสอบถาม ส่วนมากเป็นเพศหญิง อายุ 18ปี ศึกษาอยู่ระดับช้ันปริญญาตรี มีรายได้อยู่ที่ 3,0001-
6,000บาทต่อเดือน มีรายได้จากผู้ปกครองจ านวน และภายในครอบครัวของผู้ตอบแบบสอบถามมีผู้สูงอายุอยู่ 
 ในด้านของพฤติกรรมการใช้งานสื่อยูทูปของวัยรุ่นจะมีผลต่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ของผู้สูงอายุส าหรับการเลือกรับชมรายการ
บันเทิงผ่านสื่อยูทูป พบว่า พฤติกรรมของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนมากได้รู้จักสื่อยูทูปมาเป็นเวลา 3 ปีขึ้นไป มีความถี่ในการใช้งานอยู่ที่ 
10ครั้งขึ้นไปต่อสัปดาห์ มีระยะเวลาเฉลี่ยต่อครั้งท่ีเข้าใช้งานสื่อยุทูปท่ี 1-3 ช่ัวโมง ใช้เพื่อบริการรายการบันเทิง เลือกรับชมรายการ music 
video เหตุผลที่จะเลือกใช้เพราะสื่อยูทูปมีความหลากหลาย 
 จากการวิจัย ภาพรวมของการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ของผู้สูงอายุส าหรับการเลือกรับชมรายการบันเทิงผ่านสื่อยูทูป อยู่ในระดับ

มาก (  =  3.7812, SD = 0.70326) ในด้านความสะดวกสบายในการเข้าใช้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ถัดจากนั้นจึงเป็นทัศนคติของการ
เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ข้ันตอนของการเข้าใช้บริการ และท้ายที่สุดคือความสามารถในการสื่อสาร  
จากการศึกษาพฤติกรรมการของวัยรุ่นส่งผลตอ่การเรยีนรู้อยา่งสร้างสรรค์ของผู้สูงอายุส าหรบัการเลอืกรับชมรายการบันเทิงผ่านสื่อยูทูป ใน
ด้านความสามารถในการสื่อสารขั้นตอนการใช้บริการ ความสะดวกสบายในการใช้บริการ และทัศนคติเกี่ยวกับการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพรทิพย์ กิมสกุล ,2010) ในการวิจัยพฤติกรรมการใช้ยูทูปและประเด็นจริยธรรมทางข้อมูลข่าวสารของผู้ใช้ ที่
พบว่าผู้ใช้ยูทูปส่วนใหญ่ต้องการใช้ความบันเทิง โดยเฉพาะการเข้าชมมิวสิควีดีโอ     
ข้อเสนอแนะจากผลวิจัย 

1. จากผลวิจัยการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุอย่างสร้างสรรค์ด้านความสะดวกสบาย พบว่าวัยรุ่นมีความรู้สึกว่าสื่อบันเทิง
ออกไลน์ยูทูปช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถรับชมรายการบันเทิงต่างๆได้ง่ายขึ้นโดยไม่จ าเป็นต้องรอตามเวลาโทรทัศน์  ดังนั้นเพิ่มสิ่ง
อ านวยความสะดวกเช่น ปรับตัวอักษรให้มีขนาดใหญ่ขึ้น 

2. จากผลการวิจัยด้านการพัฒนาการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ในด้านของการสื่อสารด้านขั้นตอนการใช้บริการ วัยรุ่น พบว่าวัยรุ่นคิด
ว่าข้ันตอนการให้บริการสื่อยูทูปไม่ได้มีความยากจนเกินไป แต่ถ้าสามารถลดขั้นตอนของการเข้าชมได้จะมีประโยชน์มาก เช่นเซฟ
วีดีโอเป็นช่องของผู้สูงอายุเอง เนื่องด้วยผู้สูงบางคนมีอาการหลงลืม อาจะท าให้เกิดความล าบากเมื่อเข้าใช้ได้ 

3. จากผลการวิจัยด้านการพัฒนาการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ในด้านของการสื่อสารด้านทัศนคติเกี่ยวกับการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 
จะท าให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมกับการเรียนรู้มากกว่าปกติและได้ผลตอบรับจากการเรียนรู้ที่ดีกว่า ดังนั้นควรมีการท ากิจกรรมร่วมกัน 

4. จากผลการวิจัยด้านการพัฒนาการเรียนรูอ้ย่างสรา้งสรรค์ในด้านของการสื่อสาร พบว่าวัยรุ่นเห็นความส าคัญของการสื่อสาร สามารถรู้จัก
การระงับการแสดงอารมณ์ได้ ดังนั้นให้วัยรุ่นมีการอบรมเกี่ยวกับการเก็บอารมณ์และฝึกการพูดกับผู้สูงอายุโดยเฉพาะจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการสื่อสาร           
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 ให้ศึกษาปัจจัยด้านความสะดวกสบายของการเข้าใช้บริการที่ส่งผลต่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ในการการใช้งานสื่อบันเทิงยูทูป
ของผู้สูงอายุ เพราะปัจจัยด้านความสะดวกสบายมคี่าเฉลีย่ที่สูงท่ีสดุ งานวิจัยช้ีให้เห็นถึงวัยรุ่นมีความรู้สึกว่าสื่อยูทูปมีประโยชน์และผู้สูงอายุ
สามารถเข้าใช้งานได้ ในปัจจุบันการสื่อสารและการเข้าชมสามารถเลือกได้หลายช่องทางและหลายวิธี หากด้านความสะดวกสบายได้ถูก
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พัฒนาให้ตอบสนองการใช้งานต่อผู้สูงอายุได้มากยิ่งข้ึน จะท าให้การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุอย่างสร้างสรรค์ได้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน  
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	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)
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