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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมวัยรุ่นต่อการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุใช้งานแอพพลิเคชั่นในการสื่อสารซื้อหรือสั่งสินค้า
ออนไลน์ สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงที่ใช้ คือ วัยรุ่น จ านวน 400 คน ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ศึกษาถึง ตัวแปรอิสระ ( Independent 
Variables) ในด้านลักษณะทางประชาศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และปัจจัยพฤติกรรมของวัยรุ่น
ด้านจุดประสงค์ เหตุผลการเลือกใช้ การใช้บริการและการใช้แอพพลิเคชั่น และตัวแปรตาม ได้แก่ ด้านข้ันตอน ด้านความสะดวกสบาย
และด้านความปลอดภัย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ ความสัมพันธ์ โดยใช้ Chi-square ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติใช้โปรแกรม 
SPSS (Statistical Package for Sciences)  

ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 19 ปี  ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี และมีรายรับต่อเดือน 
3,001-4,500 บาท มีจุดประสงค์ในการเลือกซื้อสินค้า โดยเหตุผลในการเลือกใช้มากที่สุดคือความสะดวกสบายจะการใช้บริการเดือน
ละครั้ง ส าหรับการสั่งซื้อสินค้าส่วนใหญ่เป็นประเภทเสื้อผ้าและแอพพลิเคช่ันไลน์ช็อป (Line Shop)ที่ใช้ซื้อสินค้าบ่อยที่สุด และพบว่า
พฤติกรรมของวัยรุ่นนั้นไม่ได้ส่งผลต่อการใช้แอพพลิเคชั่นช็อปปิ้งออนไลน์ของผู้สูงอายุ 
ค าส าคัญ : พฤติกรรม, วัยรุ่น, การเรียนรู,้ ผู้สูงอาย ุ

 

Abstract 
 The objective of this research was to study adolescent behavioral patterns promote the learning of 
older people used online shopping application. The simple in this research was 400 questionnaires. This research 
studies about independent variable demographic characteristics of teenagers which were gender, age, education 
and monthly income. And the dependent variable, step, convenience and safety by purposive random was 
chosen as a tool for data collection. Statistical tools that used to analyze the data were percentage, mean and 
standard deviation. Statistical tools used for hypothesis testing were Chi-square. SPSS for windows software was 
chosen to analyze data. 
 The result showed that most respondent was female aged 19 years. And graduated in Bachelor’s degree, 
with the goal of shopping by reason of the selection of the most was a convenience to use the service once a 
month. For purchases mainly clothing and apps applications Line Shop (Line Shop) used most frequently 
purchased products. And often the behavior of teenagers didn’t use the applications online shopping of the 
elderly. 
Keywords: behavior, teenagers, learning, older 
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1.บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ผู้สูงอายุท่ีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ส าหรับในไทยใช้มาเป็นเวลานาน เป็นอายุที่เริ่มต้นได้รับผลประโยชน์ต่าง ๆ ประเทศไทย
ของเราได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปี 2533 ซึ่งตาม (ข้อมูลขององค์กรสหประชาชาติ) กล่าวว่าหากมีจ านวนผู้สูงอายุที่อายุเดิน 65 ปี 
เกิน 14 เปอร์เซ็นต์ ก็จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ ์และเกิน 20 เปอร์เซ็นต์ จะเข้าสู่สังคมที่อุดมไปด้วยผู้สูงอายุและงานวิจัยหลาย
สถาบันที่บ่งช้ีไปในทิศทางเดียวกันว่า ประเทศไทยก าลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอีกไม่ช้า อย่างน้อยภาพของสังคมผู้สูงวัยจะเห็นได้
ชัดเจนมากยิ่งขึ้นทั้งในเขตชุมชนเมืองและชนบท ส่งผลต่อการบริหารจัดการสาธารณูปโภคต่าง ๆ ไม่พ้นแม้กระทั่งสาธารณูปโภคที่
เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเช่นกัน โดยรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยจาก (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทยระบุว่ าภายในปี 
พ.ศ. 2561) หรืออีก 3 ปี ต่อจากนี้ จ านวนของประชากรสูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไปจะมีมากกว่าจ านวนประชากรเด็กที่มีอายุ
มากกว่า 15 ปีเป็นครั้งแรกในประเทศ ถ้าเทียบเป็นดัชนีผู้สูงวัยก็จะมีค่าเกิน 100 เป็นครั้งแรกเช่นกัน หรืออย่างน้อยอาจกล่าวได้ว่า
จ านวนอัตราส่วนของผู้สูงอายุจะเข้าใกล้สัดส่วน 1 ใน 5 ของจ านวนประชากรทั้งหมดในประเทศในอีกไม่ช้า 
 จากการส ารวจประชากรสูงอายุในแระเทศไทย พ.ศ. 2550 ของส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่ามีการเจ็บป่วยเพิ่มมากขึ้นโดย
ผู้สูงอายุเพศชาย (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2555) ดังนั้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 
ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเล็งเห็นว่า การพัฒนาคุณภาพเป็นเรื่องส าคัญต่อความมั่นคงและการ
พัฒนาของประเทศ เทตโนโลยีจึงเข้ามามีความส าคัญในการสื่อสารของผู้สูงอายุอย่างมากเมื่อเวลาฉุกเฉินหรือว่ายามจ าเป็น 
 ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในการด าเนินชีวิตมากขึ้น เช่น เฟซบุ๊ค (Facebook) ไลน์ (Line) 
ทวิตเตอร์ (Twitter) (กันตพล บรรทัดทอง, 2557) และแอพพลิเคชั่นออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อในการใช้สื่อสาร เนื่องด้วยความก้าวหน้าของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาจนยากที่จะหลีกเลี่ยงการใช้งานนับตั้งแต่เรื่องที่ยุ่งยากจะซับซ้อน รวมไปถึงเรื่อง
พื้นฐานของชีวิตประจ าวันท่ีไม่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ล้วนแล้วแต่ถูกดึงเข้ามาสู่วิถีทางการแห่งการใช้เทคโนโลยีด้วยกันทั้งสิ้นก่อให้เกิด
แรงกระตุ้นในการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ่งสิ่งอ านวยความสะดวกเหล่านี้คงจะต้องพึ่งพาความสามารถของเทคโนโลยี
และการสื่อสารต่าง ๆ จนแทบจะกล่าวได้ว่าท้ังในปัจจุบันและในอนาคต (กาญจนศักดิ์ จารุปาณ, 2555)ดังนั้นหากมีการศึกษาเพื่อที่จะ
รับรู้ปัญหาในการใช้เทคโนโลยีส าหรับผู้สูงอายุแล้ว ย่อมเป็นจุดเริ่มต้นท่ีดีต่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์การเรียนรู้
ของผู้สูงอายุที่จะใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารโดยผ่านแอพพลิเคช่ันต่าง ๆ ที่ในอนาคตอาจจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่จะต้องใช้
เทคโนโลยีในการใช้ชีวิตในประจ าวันของผู้สูงอายุมากยิ่งข้ึน 
2.วัตถุประสงค์ 

1.) เพื่อศึกษาด้านประชากรศาสตร์ซึ่ง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายรับต่อเดือน ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้ใช้
งานแอพพลิเคชั่นช็อปปิ้งออนไลน์แตกต่างกัน 

2.) เพื่อศึกษาพฤติกรรมวัยรุ่นต่อทัศคติการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุใช้งานแอพพลิเคชั่นในการสื่อสารซื้อหรือสั่งสินค้าออนไลน์ 
3.สมมติฐานการวิจัย 

1.) เพศ อายุ ระดับการศึกษาและรายรับต่อเดือน ที่แตกต่างกันจะส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้ใช้งานแอพพลิเคช่ันช็อปปิ้ง
ออนไลน์แตกต่างกัน 

2.) ปัจจัยพฤติกรรมวัยรุ่นที่ต่างกันต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุสั่งซื้อสินค้าและช็อปปิ้งออนไลน์ผ่านแอพพลิเคช่ัน 
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4.กรอบแนวคิด 
            ตัวแปรอิสระ                                                          ตัวแปรตาม 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวความคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
แนวความคิดเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 ความหมายของเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 ส านักงาน สถิติแห่งชาติ (2557) อินเตอร์ หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เช่ือมต่อกันทั่วโลก โดยมีมาตรฐาน การรับส่งข้อมูล
ระหว่างกันเป็นหน่ึงเดียว ซึ่งคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถรับส่งข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ  

(Kanyarat Kaeomark, 2559) เครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง สังคมออนไลน์ท่ีสร้างเครือข่ายขึ้นเพื่อตอบสนองความ
ต้องการทางสังคมที่เน้นในการสรา้งและให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางสังคมในกลุ่มที่มคีวามสนใจ บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์จะ
ให้บริการผ่านหน้าเว็บและให้มีการตอบโต้กันระหว่างผู้ใช้งานผ่านอินเตอร์เนต็ 
 Encyclopedia of Sociology (Volume 4: S-Z Index) (1992: 1887) ให้นิยามว่า เครือข่ายของสังคม (Social Network) 
ว่าหมายถึง ปรากฏการณ์ทางสังคมในรูปแบบหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึง รูปแบบการจัดเรียงความสัมพันธ์ (Patterned Arrays of 
Relationship) ระหว่างปัจเจกชน (Individual) ที่ร่วมกระท าการในสังคม 
 จากความหมายขา้งต้นสรุปได้ว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมในรูปแบบหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงรูปแบบ
ของสังคมบนโลกอินเตอร์เน็ต ท่ีผู้เล่นอินเตอร์เน็ตจะแบ่งปันความสนใจหรือเรื่องราวต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยส่วนใหญ่จะใช้เว็บไซต์เป็น
ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร (ณัฐพร มักอุดมลาภ, 2554) 
 
 

 
ทัศนคติต่อการใช้แอพพลิเคชั่นของวัยรุ่นที่มี

ต่อการส่งเสริมผู้สูงอาย ุ
1.ด้านความปลอดภัยการใช้แอพพลิเคชั่น 
2.ด้านความสะดวกสบายการใช้แอพพลิเคชั่น 
3.ด้านความปลอดภัยการใช้แอพพลิเคชั่น 
 

 

 
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

1.เพศ 
2.อาย ุ
3.การศึกษา 
4.รายรับเฉลี่ยต่อเดือน 
 

พฤติกรรมวัยรุ่นต่อการส่งเสริม 
การเรียนรู้ของผู้สูงอายุใช้งานแอพพลิเคชั่น 

1.จุดประสงค์ในการเลือกใช้แอพพลิเคชั่น
ออนไลน ์
2.เหตุผลในการเลือกใช้แอพพลิเคช่ัน     
ช็อปปิ้งออนไลน์ 
3.การใช้บริการแอพพลิเคชั่นช็อปปิ้งออนไลน ์
4.ใช้แอพพลิเคชั่นช็อปปิ้งออนไลน์ส าหรับการ
สั่งซื้อสินค้า 
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แนวความคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 
ความหมายของผู้สูงอาย ุ
พจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายค าว่า คนแก่ คือ มีอายุมากหรืออยู่ในวัยชราและให้

ความหมายของค าว่า ชรา คือ แก่ด้วยอายุ ช ารุดทรุดโทรม นอกจากนั้น ยังมีการเรียกผู้สูงอายุว่า ราษฎรอาวุโส 
(รศ.ดร.ปรีชา อุปโยคิน) ผู้สูงอายุ คือ บุคคลส าคัญผู้สืบทอดความเป็นคนไทยที่ได้ท าหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้ว และวันนี้ท่านยัง

สามารถเป็นสมาชิกในสังคม ท่ีมาเคยท้อต่อการใช้ชีวิตในสังคมมาจนถึงปัจจุบันด้วยความมั่นคงในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ ได้ผ่าน
ชีวิตที่ท าคุณประโยชน์ยิ่งและสังคมยังเห็นความส าคัญของท่านที่ได้อบรมสั่งสอนลูกหลานมาจนถึงทุกวันน้ี 
Lena et. Al (2009) ศึกษาปัญหาของผู้สูงอายุ ซึ่งพบว่าผู้สูงอายไุมส่ามารถอ่านเขียนไดผู้้สูงอายรุ้อยละ 48 ไมม่ีความสุขในชีวิตส่วน
ใหญ่มีปัญหาเรื่องสุขภาพ กล่าวคอื ผู้สูงอายุท่ีมีการศึกษาทีด่ีกว่ามสีขุภาพท่ีดีกว่าเป็นผูรู้้ คือจะเผชิญกบัความเจริญเติบโต
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี (The Demographics of Aging..., 2009)ส่วนในเชิงเศรษฐกิจเนื่องจากกลุ่มผูสู้งอายุก าลังเป็นกลุ่ม
ประชากรกลุ่มใหญ่อ านาจการซื้อของ ผู้สูงอายุจึงถือว่าส าคัญด้วย (Reisenwitz, Iyer, Kuhlmeier, and Eastman, 2007) 
5.งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 (สรีพร โพธิ์งาม, 2558) ลาซาด้าก าลังได้รับความนิยมที่มีผู้เข้าชมสูงสุด แต่ทางร้านมีคู่แข่งจากทางออนไลน์สูงทั้งร้านค้า
ออนไลน์เก่าและร้านค้าออนไลน์ใหม่ที่ก าลังจะเกิดขึ้นจ านวนมาก รวมทั้งร้านขายของทางเว็บไซต์สังคมออนไลน์ (Social Network) 
อย่างเช่น Facebook Instagram Twitter และอื่น ๆ อีกมากมาย ท าให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นมาก ดังนั้น 
ลาซาด้าจึงจ าเป็นต้องมีการท าตลาด ในด้านหนึ่งที่ต้องมุ่งเน้นการสร้างให้ผู้บริโภคเกิดความภักดีมากขึ้น จึงเป็นเหตุให้ผู้วิจัยสนใจศึกษา 
ภาพลักษณ์ตราสินค้า ความเช่ือถือ และความพึงพอใจที่ส่งผลต่อความภักดีต่อลาซาด้าของลูกค้าในกรุงเทพมหานคร เพื่อจะได้น าผล
การศึกษานี้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 
 (ณัฐนันท์ มิมะพันธุ,์ 2556) งานวิจัยนี้ต้องการศึกษาถึงปัจจัยที่มผีลต่อการยอมรับการตัดสินใจซื้อ เสือ้ผ้าบนเว็บไซต์เฟซบุค๊ 
และศึกษาว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อการยอมรบัการตดัสินใจซื้อ และความพึงพอใจท่ีได้รบัจากการซื้อ และผู้ขาย 
 (จิราภรณ์ เลิศจีระจรสั, 2548) ได้ศึกษาปัจจัยที่มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดเชียงใหม่ผลจากการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดเชียงใหม่อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติเพียง 9 ปัจจัย ดังต่อไปนี้คือ วัตถุประสงค์ของ
การใช้บริการอินเตอร์เน็ตบุคคลมสี่วนเกี่ยวข้องต่อการตดัสินใจซื้อสนิค้าละบริการ ประเภทของสินค้าและบริการที่ซื้อขาย ระบบรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลของเว็บไซต์บนอินเตอรเ์น็ต วิธีการช าระเงนิ หน่วยงานในการรับส่งสินค้าการให้บริการตอบค าถามแกลู่กค้า
ของเว็บไซต์สถานท่ีที่ใช้บริการอินเตอร์เนต็ และช่วงเวลาในการใช้บริการอินเตอร์เน็ต 
 
6.ระเบียบวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบพฤติกรรมวัยรุ่นต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้ใช้งาน
แอพพลิเคช่ันช็อปปิ้งออนไลน์ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลของวัยรุ่นตั้งแต่ 18-22 ปี ทั้งเพศชายและเพศ
หญิง เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
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7.ขอบเขตการวิจัย 
1.) ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Survey Research) โดยมีการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี ได้แก่ 

แนวความคิดเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ และ แนวความคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของวัยรุ่นที่มีต่อ
ผู้สูงอาย ุ

2) ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มประชากรทีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ วัยรุ่นในช่วง 18-22 ปี ท่ีมีการใช้เทคโนโลยี เป็นจ านวนทั้งสิ้น 
400 คนท่ีได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Popostive random sampling และท าแบบสอบถามด้วยความสมัครใจ จึงได้
ก าหนดตัวอย่างโดยใช้สูตรของ William G. Cochran (1977:75) 

                      n       =        Z2 pq      =       (1.96)2(0.5) (0.5)        =      385.16 
                                          e2          0.052 

โดย n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างประชากร 
 Z = ค่ามาตรฐานขึ้นอยู่กับระดับความเช่ือมั่น 
 p = สัดส่วนของประชากรที่สนใจเท่ากับ 50% 
 q = 1-p 
 e = ระดับของความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นเท่ากับ 0.0 ในทางปฏิบัติเรานิยมใช้ระดับความเช่ือมั่นที่ 95% ดังนั้น Z = 
1.96 

1.) ขอบเขตด้านตัวแปร 
3.1 ตัวแปรต้น คือ  

3.1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายรับต่อเดือน 
3.1.2 ปัจจัยพฤติกรรมของวัยรุ่น คือ ปัจจัยพฤติกรรมวัยรุ่นต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ 
ของผู้สูงอายุใช้งานแอพพลิเคชั่น 

3.2 ตัวแปรตาม คือ ทัศนคติต่อการใช้แอพพลิเคชั่นของวัยรุ่นที่มีต่อการส่งเสริมผู้สูงอายุ 
2.) ขอบเขตด้านระยะเวลา ก าหนดระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 4 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2560 – เดือน

พฤษภาคม 2560 
 
8.เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลการวิจัย คือ แบบสอบถามออนไลน์ เป็นเครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้โดยได้ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการออกแบบสอบถามซึ่งแบบสอบถามสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้

1.) การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากร ได้แก่ เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  รายรับต่อเดือน โดยการค านวณหา

ค่าสถิติ โดยเป็นลักษณะของค าถามที่มีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choice Question) 

2.) การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยพฤติกรรมของวัยรุ่นต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้ใช้งานแอพพลิเคช่ันช็อปปิ้ง

ออนไลน์ เช่น จุดประสงค์ในการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นออนไลน์  เหตุผลในการเลือกใช้แอพพลิเคชั่น  การใช้บริการ

แอพพลิเคช่ันบ่อยที่สุด  การใช้แอพพลิเคช่ันส าหรับการสั่งซื้อสินค้าประเภท  แอพพลิเคช่ันที่ใช้สั่งซื้อสินค้าบ่อย

ที่สุด โดยมีตัวเลือกของค าตอบท่ีหลากหลายให้เลือกตอบ 

3.) การวิเคราะห์เกี่ยวกับทัศนคติต่อการใช้แอพพลิเคชั่นของวัยรุ่นที่มีต่อการส่งเสริมผู้สูงอายุ โดยผู้ตอบแบบสอบถาม

จะต้องพิจารณากับรายละเอียดแต่ละด้าน เป็นชนิดให้เลือกตอบ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค 

(Interval Scale) การวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)โดยก าหนดเป็น 5 ระดับให้เลือกเพียง

ค าตอบเดียวและก าหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือกและแปรผลตาม Liker scale (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2552) 
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9.การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเช่ือมั่น (Reliability)  ของเครื่องมือในการศึกษาวิจัย ถือเป็นส าคัญ เนื่องจาก
เครื่องมือการวิจัยสะท้อนให้เห็นถึงวัตถุประสงค์และความน่าเช่ือถือของงานวิจัยอีกทั้งการทดสอบความเที่ยง (Validity) และความ
เช่ือมั่น (Reliability) ของเครื่องมือไม่สามารถแยกส่วนออกจากกันได้ แต่ต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน แสดงค่าความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์(Item-Objective Congruence Index: IOC) 

1.) ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือ ส าหรับวัดการวิจัยพฤติกรรมของ 
วัยรุ่นที่มีต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุสั่งซื้อสินค้าและช็อปปิ้งออนไลน์ผ่านแอพพลิเคช่ัน โดยใช้แนวคิดทฤษฎีตลอดจนผลงาน
ที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามแล้วน าแบบสอบถามขึ้นปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งผู้เช่ียวชาญ เพื่อขอ
ค าแนะน าและท าการปรับปรุงแก้ไขจนมั่นใจว่าเนื้อหามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

2.) การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถาม จ านวน 400 ชุดไปท าการทดสอบ  
(Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างจริง เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จึงต้องน ามาทดสอบ
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) 0.876 โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
SPSS ในการประมวลผลและน าข้อบกพร่องมาปรับปรุงก่อน น าไปใช้ในการเก็บข้อมูล 
 
10.การวิเคราะห์ข้อมูล 

1.) การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2.) การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ได้แก่ ค่าสถิติ t-Test ใช้ในการทดสอบค่าความแตกต่างระหว่าง

ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่ม เพื่อทดสอบสมมติฐาน ค่าสถิติ (One Way ANOVA) โดยวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว การทดสอบค่าไคสแควร์ (Chi-Square test) การทดสอบความเชื่อมั่นด้วยวิธี Crosstab 

3.) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมวัยรุ่นต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้ใช้งาน
แอพพลิเคชั่นช็อปปิ้งออนไลน์ ใช้สถิติทดสอบค่าสัมประสทิธ์ิสหสมัพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2544) ในการทดสอบระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และ 0.01 เป็นเกณฑ์ใน
การยอมรับสมมติฐานและเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

11.ผลการวิจัย 
รูปแบบพฤติกรรมวัยรุ่นต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของผูสู้งอายุให้ใช้งานแอพพลิเคชั่นช็อปปิ้งออนไลน์ ผลการศึกษา

สรุปได้ดังนี ้

ด้านประชากรศาสตร์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 288 คน คิดเป็นร้อยละ 70.9 มากกว่า
เพศชาย จ านวน 118 คิดเป็นร้อยละ 29.1 มักมีอายุ 19 ปี จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.1 ระดับการศึกษา ก าลังศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 61.8 และมีรายได้ต่อเดือน 3,001 - 4,500 บาท จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 37.9  

ปัจจัยพฤติกรรมวัยรุ่นต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุใช้งานแอพพลิเคชั่น ซึ่งจุดประสงค์ในการเลือกซื้อสินค้า (คิดเป็น
ร้อยละ 58.9) มีเหตุผลในการเลอืกใช้มากที่สุดคือความสะดวกสบาย (คิดเป็นร้อยละ 61.8) การใช้บริการส่วนมากเดือนละครัง้ (คิดเป็น
ร้อยละ 30.8) ใช้แอพพลิเคช่ันส าหรับการสั่งซื้อสินค้าส่วนใหญ่ประเภทเสื้อผ้า (คิดเป็นร้อยละ 60.3) แอพพลิเคช่ันที่ใช้ คือ ไลน์ช็อป 
(Line Shop) ที่ซื้อบ่อยที่สุด (คิดเป็นร้อยละ. 26.6) 
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจจ าแนกตามปัจจัยทางพฤติกรรมของวัยรุ่นต่อการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุใช้งานแอพพลิเคชั่น 
ทัศนคติต่อการใช้แอพพลิเคชั่นของวัยรุ่นที่มีต่อการส่งเสริมผู้สูงอาย ุ

ปัจจัยทางพฤติกรรม x  S.D ระดับความส าคัญ 

ด้านขั้นตอนการใช้แอพพลิเคชั่น 3.64 0.77 มาก 

ด้านความสะดวกสบายการใช้
แอพพลิเคชั่น 

3.63 0.71 มาก 

ด้านความปลอดภยัการใช้แอพพลเิคชั่น 3.62 0.81 มาก 

ปัจจัยทางพฤติกรรมโดยรวม 3.63 0.63 มาก 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยทางพฤติกรรมของวัยรุ่นโดยรวมมีระดับความพึงพอใจที่อยู่ในระดับมาก คือ (Mean = 3.63 และ S.D = 
0.63) โดยพิจารณาในแต่ละด้านพบว่าระดับความพึงพอใจในด้านขั้นตอนการใช้แอพพลิเคช่ันนั้นอยู่ในระดับมาก คือ (Mean = 3.64 
และ S.D = 0.77) ยังมีความพึงพอใจในด้านของความสะดวกสบายการใช้แอพพลิเคช่ันนั้นอยู่ในระดับมาก คือ (Mean = 3.63 และ 
S.D = 0.71) และระดับความพึงพอใจด้านของความปลอดภัยการใช้แอพพลิเคชั่นน้ัน คือ (Mean = 3.62 และ S.D = 0.81) 

ตารางที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลจ าแนกตามเพศโดยใช้ค่าสถิติ t-Test ได้พบว่า การเปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคล
จ าแนกตามเพศทัศนคติต่อการใช้แอพพลิเคชั่นของวัยรุ่นที่มีต่อการส่งเสริมผู้สูงอายุ ที่มีความแตกต่างกันทางเพศโดยใช้สถิติทดสอบ 

การพัฒนาทัศนคติการใช้งานของผู้สูงอายุ 
t-Test 

เพศ x  S.D df. t Sig. 

ด้านขั้นตอนการใช้แอพพลิเคชั่น 
ชาย 3.65 0.084 

403 0.224 0.823 
หญิง 3.63 0.081 

ด้านความสะดวกสบายการใช้แอพพลิเคชั่น 
ชาย 3.58 0.077 

403 -1.002 0.817 
หญิง 3.65 0.075 

ด้านความปลอดภยัการใช้แอพพลเิคชั่น 
ชาย 3.54 0.088 

403 -1.231 0.219 
หญิง 3.65 0.087 

 จากตารางที่ 2 ค่าสถิติ t-Test จากการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น พบว่า ค่า Sig. นั้นมากกว่า 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) ซึ่งหมายความว่าเพศท่ีแตกต่างไม่ส่งผลต่อการส่งเสริมผู้สูงอายุในการใช้แอพพลิเคชั่นช็อปปิ้งออนไลน์ 
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ตารางที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน ลักษณะทางประชากรที่ทางพฤติกรรมของวัยรุ่นต่อการส่งเสริมผู้สูงอายุในการใช้แอพพลิเคช่ันช็อป
ปิ้งออนไลน์ 

สมมติฐาน 

One way ANOVA 

ด้านขั้นตอนการใช้
แอพพลิเคชั่น 

ด้านความ
สะดวกสบายการใช้

แอพพลิเคชั่น 

ด้านความปลอดภยัการใช้
แอพพลิเคชั่น 

อายุ 

F 2.969 3.891 3.687 

Sig. 0.012 0.002 0.003 

การยอมรับสมมติฐาน H0 H1 H1 

ระดับการศึกษา 

F 6.755 4.436 8.524 

Sig. 0.001 0.012 0.000 

การยอมรับสมมติฐาน H1 H0 H1 

รายรับต่อเดือน 

F 0.607 0.750 0.883 

Sig. 0.694 0.586 0.493 

การยอมรับสมมติฐาน H0 H0 H0 

*ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 จากตารางที ่3 พบว่าการวิเคราะห์ทัศนคติต่อการใช้แอพพลิเคช่ันของวัยรุ่นที่มีต่อการส่งเสริมผู้สูงอายุ โดยใช้ค่าสถิติ  One 
away ANOVAเพื่อทดสอบสมมติฐานที่แตกต่างกันอายุจะส่งผลด้านความสะดวกสบายและด้านความปลอดภัยแต่ไม่ส่งผลด้านขั้นตอน
การใช้ ระดับการศึกษาส่งผลด้านขั้นตอนการใช้และด้านด้านความปลอดภัยและรายรับรายต่อเดือนไม่ส่งผลต่อการปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้สูงอายุ 
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ตารางที ่4 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมวัยรุ่นต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้ใช้งานแอพพลิเคช่ัน   ช็อปปิ้งออนไลน์ โดยใช้
สถิติ Chi-Square 

ปัจจัยทางพฤติกรรมของวัยรุ่น 
ทัศนคติต่อการใช้แอพพลิเคชั่นของวัยรุ่น 

ด้านขั้นตอนการใช้
แอพพลิเคชั่น 

ด้านความสะดวกสบาย
การใช้แอพพลิเคชั่น 

ด้านความปลอดภยั
การใช้แอพพลิเคชั่น 

จุดประสงค์ในการเลือกใช้
แอพพลิเคชั่นออนไลน ์

Chi-square 29.331 55.427 26.533 

Sig. 0.893 0.347 0.740 

การยอมรับ
สมมติฐาน 

H0 H0 H0 

เหตุผลในการเลือกใช้
แอพพลิเคชั่นช็อปปิ้งออนไลน์ 

Chi-square 48.638 44.464 17.985 

Sig. 0.017 0.253 0.804 

การยอมรับ
สมมติฐาน 

H0 H0 H0 

การใช้บริการแอพพลิเคช่ัน   ช็
อปปิ้งออนไลน์ 

Chi-square 78.432 51.195 46.844 

Sig. 0.000 0.091 0.003 

การยอมรับ
สมมติฐาน 

H1 H0 H1 

ประเภทสินค้าส าหรับการสั่งซื้อ
สินค้า 

Chi-square 43.900 96.995 30.837 

Sig. 0.310 0.000 0.525 

การยอมรับ
สมมติฐาน 

H0 H1 H0 

ใช้แอพพลิเคชั่นช็อปปิ้งออนไลน์
ส าหรับการสั่งซื้อสินค้า 

Chi-square 28.397 49.420 34.454 

Sig. 0.994 0.924 0.718 

การยอมรับ
สมมติฐาน 

H0 H0 H0 

 
12.อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษารูปแบบพฤติกรรมวัยรุ่นต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้ใช้งานแอพพลิเคช่ัน    ช็อปปิ้งออนไลน์  
พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายรับต่อเดือนนั้นส่วนใหญ่เพศหญิง อายุ 19 ปีก าลังศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีและมีรายได้เฉลี่ยละ 3,001-4,500 บาท ซึ่งในปัจจุบันนั้นเริ่มมีที่ยอมรับและเห็นด้วยกับแอพพลิเคช่ันซึ่งได้สอดคล้องกับ
วิจัยของ (พาสนา เอกอดุมพงษ,์ 2558) ศึกษาการยอมรับการใช้แอพพลิเคชั่นบนมือถือ พบว่าผู้ใช้สารสนเทศให้การยอมรับอยู่ในเกณฑ์
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มาก และไปสอดคล้องกับ (ปุลณัช เดชมานนท์, 2556) จากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างของผู้ตอบแบบสอบถาม การตัดสินใจ
ซื้อสินค้าผ่านสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ในช่วงเวลาจ ากัด พบว่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงและอายุ 20-30 ปี 
ปัจจัยที่ส่งผลทางพฤติกรรมของวัยรุ่นต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้ใช้งานแอพพลิเคช่ัน     ช็อปปิ้งออนไลน์  เช่น 
จุดประสงค์ในการเลือกใช้แอพพลิเคช่ัน เหตุผลในการเลือกใช้แอพพลิเคช่ัน  การใช้บริการแอพพลิเคช่ัน การใช้แอพพลิเคช่ันส าหรับ
การสั่งซื้อสินค้าประเภท  แอพพลิเคชั่นท่ีใช้สั่งซื้อสินค้า  ส่วนใหญ่แอพพลิเคช่ันท่ีเลือกใช้บริการนั้น คือ ไลน์ช็อป (Line Shop) จะเข้า
ใช้ส่วนใหญ่นั้นเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งไปสอดคล้องกับ (กฤษณี เสือใหญ่, 2559) ผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคช่ันได้รับ
ความนิยมอย่างแพร่หลายและมีผู้ใช้จ านวนมาก โดยส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์ในการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ 2 ปี และมีความถี่ในการใช้
แอพพลิเคชั่นคือเปิดตลอด 
 ปัจจัยที่ส่งผลทางพฤติกรรมของวัยรุ่นต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้ใช้งานแอพพลิเคช่ัน    ช็อปปิ้งออนไลน์ ด้าน
เจตคติที่มีต่อการใช้แอพพลิเคช่ันส าหรับการสั่งซื้อสินค้าช็อปปิ้งออนไลน์ที่วัยรุ่นส่งเสริมให้กับผู้สูงอายุพบว่าขั้นตอนการใช้งานนั้นมี
ความสะดวกและมีความปลอดภัยในระดับมาก (ขวัญวิทย์ ดาน้อย, 2553) ได้ท าการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมในการใช้บริการเครือข่าย
สังคมออนไลน์แตกต่างกัน 
13.ข้อเสนอแนะ  
 ผลวิจัยในการศึกษาในครั้งนี้ได้ศึกษาด้านพฤติกรรมของวัยรุ่นเพศหญิงอายุ 19 ปี ที่มีจุดประสงค์ต่อการส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้สูงอายุให้ใช้งานแอพพลิเคช่ันช็อปปิ้งออนไลน์การเลือกซื้อสินค้าเพื่อความสะดวกสบายในระดับที่มาก การศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงมี
ข้อเสนอแนะ คือ ในปัจจุบันนั้นมีการขายสินค้าและซื้อสินค้าผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์มากมาย จึงท าให้เกิดการแข่งที่เพิ่มขึ้น
มากขึ้น จึงจะต้องมีการแนะน า ผู้สูงอายุให้ค านึงถึงความปลอดภัยในการใช้แอพพลิเคชั่นช็อปปิ้งออนไลน์ และตัววัยรุ่นเองควรที่จะต้อง
เข้าใจในเรื่องของขั้นตอนการใช้งานอย่างละเอียดผ่านแอพพลิเคช่ันช็อปปิ้งออนไลน์ เนื่องจากผู้สูงอายุมีในบางส่วนที่ไม่ยอมรับ
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน วัยรุ่นจึงจะต้องท าความเข้าใจในตัวของผู้สูงอายุเพราะในปัจจุบันนั้นจ านวนผู้สูงอายุมีมากขึ้นโดย
ส่วนใหญ่จะไม่รู้ในเรื่องของเทคโนโลยีท าให้ผู้สูงอายุอาศัยอยู่แต่ในบ้านและวัยรุ่นยังจะต้องมีการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อลดภัย
อันตรายที่จะเกิดขึ้นกับทางสังคมออนไลน์ 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1.) ควรศึกษาพฤติกรรมที่ผู้สูงอายุใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์และการเข้าถึงแอพพลิเคช่ันต่าง ๆ ที่มีอยู่บนมือถือ ใน
จังหวัดที่มีผู้สูงอายุมากและระดับฐานะปานกลางเป็นตันไป เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการด าเนินชีวิตของผู้คน
ในสังคม ดังนั้น จึงเหมาะที่จะท าการศึกษาการสร้างแอพพลิเคช่ันสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ เช่น แอพพลิเคช่ันการสั่งซื้อ
สินค้าท่ีจ าเป็นเฉพาะผู้สูงอายุโดยไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง  
 2.) ควรศึกษาพฤติกรรมผู้สูงอายุได้รับความสะดวกสบายหลังการใช้งานแอพพลิเคช่ันต่าง ๆ บนมือถือ เช่น เฟสบุ๊ค 
(Facebook), ไลน์ (line), ทวิตเตอร์ (Twitter) ในการศึกษาของงานวิจัยครั้งต่อไป  เนื่องจากปัจจุบันน้ีสังคมไทยและหน่วยงานภาครัฐ
ให้ความส าคัญเกี่ยวกับความรู้ด้านเทคโนโลยีแก่ผู้สูงอายุน้อยมาก 
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	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)
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