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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาปัจจัยทางพฤติกรรมของวัยรุ่นต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้

วิดีโอคอลผ่านสมาร์ทโฟน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ วัยรุ่นจังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ในการสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติพรรณนาใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบค่าไคสแควร์ (Chi-Square test) ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ ในด้านลักษณะ
ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และปัจจัยทางพฤติกรรมของวัยรุ่นด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านอารมณ์และ
ด้านพฤติกรรม และตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ การปฏิสัมพันธ์กับผู้สูงอายุในการใช้วิดีโอคอล ทักษะและ
ความสามารถในการใช้วิดีโอคอลผ่านสมาร์ทโฟนในแต่ละบุคคล  

 ผลการวิจัยพบว่า จากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21 ปี และระดับการศึกษาปริญญาตรี เป็นผู้มี
ความสามารถในการใช้วิดีโอคอล มีทักษะในการใช้งานวิดีโอคอลอยู่ในระดับที่ดี และมักจะมีการปฏิสัมพันธ์ติดต่อกับผู้สูงอายุโดยใช้
วิดีโอคอลผ่านทางสมาร์ทโฟนในการติดต่อเดือนละครั้ง และพบว่าปัจจัยพฤติกรรมของวัยรุ่นจะส่งผลต่อการปฏิสัมพันธ์กับผู้สูงอายุ
ในทางที่ดีขี้น เนื่องจากมีเทคโนโลยีเป็นสื่อกลางระหว่างวัยรุ่นและผู้สูงอายุท่ีมีต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้
วิดีโอคอลผ่านสมาร์ทโฟน 
ค าส าคัญ  : พฤติกรรมวัยรุ่น, ผู้สงูอายุ, วิดีโอคอล 

 

Abstract 
 The objective of this research was to study adolescent behavioral factors on the development of cognitive 
skills of older people used video. The sample in this research was 400 elder people of Bangkok by 
questionnaires which was the tools to collect by using percentage, standard deviation. And hypothesis by Chi-
Square Test, Independent Variables was demographics including gender age, status, education and the 
dependent variable, including   knowledge and understanding factors, emotional factors and behavior factors. 
And the dependent variable, including interaction with older people using video call, the skill and ability used 
video call through smartphones on an individual basis 
 The result showed that most respondents were female aged 21 years. And graduated in Bachelor’s 
degree, with the ability and skills used video call at a good level. And often interact with the elderly the 
smartphone once a month. And found that teens’ behavior factors would affect the interaction with elderly in a 
better way due to has technology is mediated between adolescence and the elderly, influence the 
development of cognitive skills of elderly to be able to use video call through smart phones. 
Keywords:   Teen behavior, Elderly people, Video call 
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1.บทน า 
จากข้อมูลส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2550 พบว่าประเทศไทยก าลังก้าวสู่สังคม

ของผู้สูงอายุ (Aging society) โดยคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2570 คนวัยสูงอายุจะมีสัดส่วน 1 ใน 4 ของประชากรทั้งประเทศ จึงมีการ
เตรียมรับมือในการพัฒนาผู้สูงอายุให้มีทักษะการเรียนรู้การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อการสื่อสารกับครอบครัวและสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่ง
ทักษะการเรียนรู้การใช้สมาร์ทโฟนในชีวิตของผู้สูงอายุนั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องมาจากความพร้อมของคนภายในครอบครัวหรือลูกหลานที่
จะคอยสอนวิธีการใช้ให้อย่างเข้าใจและถูกต้อง ท าให้ประสบการณ์ความส าเร็จและมีความพึ่งพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ (Neugarten 
et al., 1961) เพื่อเป็นผู้สูงอายุท่ีมีความพร้อมและศักยภาพในสังคมผู้สูงวันอนาคตได้ (นนทรี วงษ์วิจารณ์, 2556) 

เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายผ่านเครื่องมือไร้สายแบบพกพา ได้แก่ สมาร์ทโฟน ที่มีการพัฒนาการอย่างรวดเร็ว และได้รับ
ความนิยมมาก เพราะเป็นการสื่อสารแบบจอสัมผัส (Touch-screen media) ท าให้พกพาสะดวก ใช้งานง่าย ผู้สูงอายุสามารถใช้ไม่
ต้องแบกน้ าหนักของเครื่องมือสื่อสารเหมือนเดิม เมื่อมีเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายความเร็วสูงรองรับก็ยิ่งท าให้ผู้สูงอายุใช้สามารถสื่อสาร
กับคนในครอบครัวหรือคนที่รักได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลแค่ไหนก็ตาม และสามารถสื่อสารได้ในหลายๆโอกาสยิ่งขึ้น (วงหทัย 
ตันชีวะวงศ์, 2557) เนื่องจากการพัฒนาความสามารถของโทรศัพท์มือถือที่แต่เดิมมีไว้สนทนากันแบบได้ยินแค่เพียงเสียงเท่านั้น แต่
ปัจจุบันผู้ใช้มีกิจกรรมเพิ่มขึ้นจากการใช้งานโทรศัพท์มือถือ ทั้งนี้เป็นผลมาจากแอพพลิเคช่ันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่มีการพัฒนาต่อยอด
มากขึ้นโดยพัฒนาให้สามารถสนทนากันแบบเห็นหน้ากันได้ (นนทรี วงษ์วิจารณ์, 2556)  

ปัจจุบันกลุ่มช่วงวัยรุ่นมักคิดว่าผู้สูงอายุจะไม่สนในเทคโนโลยีหรือไม่ต้องการที่จะเรียนรู้ แต่ด้วยอายุและความคล่องตัวใน
การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ อาจไม่เท่าทันเด็กยุคใหม่ ผู้สูงอายุจ านวนไม่น้อยที่มีความสนใจและต้องการที่ได้สัมผัสและใช้ประโยชน์จาก
สมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ โดยมีความมุ่งหวังจากสมาร์ทโฟนในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ และแน่นอนผู้สูงอายุยังคงต้องการ
การได้พบปะและติดต่อกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพื่อนฝูง หรือกลุ่มคนใหม่ๆ แต่อย่างที่กล่าวไปว่าผู้สูงอายุอาจไม่มีความ
คล่องตัวในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีมากนัก และปัญหาที่ผู้สูงอายุเหล่านี้ประสบคล้ายๆกัน คือ ลูกหลานไม่ได้ให้ความ
สนใจที่จะแนะน าการใช้งานเท่าท่ีควร ด้วยเหตุผลต่างๆกันไป คือ ไม่มีเวลา, มีเวลาแต่ไม่สามารถแนะน าได้(สอนคนอื่นไม่เป็น), มีเวลา
แต่มีความรู้สึกว่าการแนะน าผูสู้งอายุให้ใช้งาน เป็นภาระ ด้วยการท าความเข้าใจไม่ได้เร็วสักเท่าไร และอาจมีค าถามค่อนข้างมาก (กิตติ 
ภูวนิธิธนา) 

เนื่องจากความจ าเป็นต่างๆในด้านการด ารงชีวิตของคนท่ีพึ่งพาเทคโนโลยีมากข้ึนเทคโนโลยีจึงมีความส าคัญมาก (A. Afuah, 
2002) Video Call ก็เช่นกันที่เป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารมาตรฐานใหม่ คือ การคุยกันแบบเห็นหน้า ซึ่งท าให้คู่สนทนาทั้งสองฝ่าย
สามารถโต้ตอบได้แบบเห็นหน้าเห็นตาเต็มๆในแบบ Video Real-time จากอุปกรณ์สื่อสารเครื่องหนึ่งไปสู่เครื่องหนึ่งได้โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมนอกจากค่าบริการอินเตอร์เน็ต ด้วยลักษณะของฟังก์ช่ัน ท าให้ผู้สูงอายุมีความสุขมากขึ้น แม้ในแต่ละวันจะต้อง
อยู่บ้านตามล าพังก็ตาม เทคโนโลยีอาจจะน ามาซึ่งการแก้ไขปัญหาบางอย่างภายในครอบครัวก็เป็นได้ เช่น ความเหงา ภาวะซึมเศร้า
ของผู้สูงอายุ ช่องว่างระหว่างสมาชิกในครอบครัว หรือการติดต่อที่เป็นอุปสรรคกรณีอยู่ไกลกัน เป็นต้น (กิตติ ภูวนิธิธนา , ม.ป.ป) ซึ่ง
เนื่องจากมีการค้นพบว่า เพศ และอายุเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อการใช้สื่อโดยพบว่าเด็กสามารถเรียนรู้การใช้การยอมรับ
เทคโนโลยีการสื่อสารได้มากกว่าผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุ (Rogers, 1983) 

ด้วยเหตุนี้กลุ่มช่วงอายุวัยรุ่นจึงเป็นส่วนส าคัญในการที่จะพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้ Video Call ผ่าน
ทางสมาร์ทโฟน ท าให้คณะผู้วิจัยต้องการที่จะศึกษาพฤติกรรมของวัยรุ่นของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารส นเทศ
เพชรบุรี ที่จะสามารถสอนหรือพัฒนาทักษะของผู้สูงอายุในการใช้เทคโนโลยีนี้ได้อย่างเข้าใจ เนื่องจากในปัจจุบันการใช้ Video Call 
ผ่านทางสมาร์ทโฟนเป็นสิ่งที่สะดวกสบายในการใช้งานติดต่อสื่อสารทั้งในระยะใกล้หรือไกล และเป็นที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่นเป็นอย่างมาก
และเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในระดับที่ก าลังศึกษาช้ันปริญญาตรี ผู้วิจัยมีความสนใจ
เลือกประชากรดังกล่าว เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรม ทัศนคติ ประสบการณ์และความสัมพันธ์ระหว่างวัยรุ่นกับผู้สูงอายุ ซึ่งเป็น
ผลประโยชน์ต่อกลุ่มวัยรุน่หรือคนในครอบครัวที่จะให้ความส าคัญกับผูส้งูอายุให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและ
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มีความสุขในการติดต่อสื่อกับครอบครัวได้มากข้ึน (ลัดดา ดาริการเลิศ, 2556) ซึ่งการที่ผู้สูงอายุมีความสุขจะน าพาให้ผู้สูงอายุไปสู่ความ
ดื่มด่ า ในการให้คุณค่าต่อการมีชีวิตอยู่อย่างมีความหมายของตนเองได้ (กรมสุขภาพจิต, กระทรวงสาธารณสุข, 2555) 
 
2.วัตถุประสงค์ของการของวิจัย 

1.เพื่อศึกษาทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้
สามารถใช้วิดีโอคอลผ่านสมาร์ทโฟนแตกต่างกัน 

 2.เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านพฤติกรรมของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้วิดีโอคอ
ลผ่านสมาร์ทโฟน 
 
3.สมมุติฐานการวิจัย 
 1.เพศ อายุและระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อการช่วยพัฒนาทักษะการใช้งานวิดีโอคอลผ่านสมาร์ทโฟนของ
ผู้สูงอายุแตกต่างกัน 
 2.ปัจจัยพฤติกรรมของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการช่วยพัฒนาทักษะการใช้งานวิดีโอคอลผ่านสมาร์ท  โฟนของผู้สูงอายุ 
แนวคิด/ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 แนวคิดเกีย่วกับพฤติกรรม 
 พฤติกรรมเป็นกิจกรรมต่างๆ ซึ่งบุคคลแสดงออกโดยผู้อื่นอาจเห็นได้ เช่น การยิ้ม การเดิน  หรือผู้อื่นอาจเห็นได้ยากต้องใช้
เครื่องมือช่วย เช่น การเต้นของหัวใจ พฤติกรรมทุกอย่างที่บุคคลแสดง ออกมานั้น มีผลมาจากการเลือกปฏิกิริยาตอบสนองที่เห็นว่า
เหมาะสมที่สุดตามสถานการณ์นั้นๆ พฤติกรรมหรือการกระท าใดๆ จะมีพื้นฐานมาจากความรู้ และทัศนคติที่คอยผลักดันให้เกิด
พฤติกรรม ซึ่งแต่ละคนจะมีพฤติกรรมแตกต่างกันออกไป เนื่องจากได้รับความรู้จากแหล่งต่างๆไม่เท่ากัน มีการ ตีความสารที่รับมาไป
คนละทิศคนละทางท าให้เกิดการเรียนรู้ และการสั่งสมประสบการณ์ในเรื่องความรู้  ที่ไม่เท่ากัน นักจิตวิทยามักสนใจศึกษาเกี่ยวกับ
ความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษย์ เช่น ทัศนคติน าไปสู่ พฤติกรรมของมนุษย์อย่างไร ซึ่งเมื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ 
ภายในจิตใจของมนุษย์ แล้ว สิ่งท่ีเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือ พฤติกรรมของมนุษย์ท่ีแสดงออกต่อผู้อื่น (ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 
2534) 
 องค์ประกอบของพฤติกรรม ได้อธิบายว่าพฤติกรรมของบุคคลจะเกิดขึ้นจาก องค์ประกอบ 7 ประการ ดังนี้                                               

1. ความมุ่งหมาย (Goal) เป็นความต้องการหรือวัตถุประสงค์ที่ท าให้เกิดกิจกรรม คนเรามี พฤติกรรมเกิดขึ้นก็เพราะต้องการ
ตอบสนองความต้องการของตนเอง หรือต้องการท าตามวัตถุประสงค์ที่ ตนได้ตั้งไว้ คนเรามักมีความต้องการหลายๆอย่างในเวลา
เดียวกัน และมักจะเลือกสนองตอบความต้องการ ที่รีบด่วนก่อนความต้องการอื่นๆ  

2. ความพร้อม (Readiness) ระดับวุฒิภาวะ หรือความสามารถที่จ าเป็นในการประกอบ พฤติกรรมเพื่อสนองตอบความ
ต้องการ คนเราจะมีความพร้อมในแต่ละด้านท่ีไม่เหมือนกัน ดังนั้น พฤติกรรมของทุกคนจึงไม่จ าเป็นต้องเหมือนกัน และไม่สามารถจะ
ประกอบพฤติกรรมได้ทุกรูปแบบ  
3. สถานการณ์ (Situation) คนเรามักจะประกอบพฤติกรรมที่ตนเองต้องการ เมื่อมีโอกาสนั้นๆเหมาะสมส าหรับการประกอบ
พฤติกรรม  

4. การแปลความหมาย (Interpretation) แม้จะมีโอกาสในการประกอบพฤติกรรมแล้วคนเราก็ มักจะประเมินสถานการณ์ 
หรือคิดพิจารณาก่อนที่จะท าพฤติกรรมนั้นๆลงไป เพื่อให้พฤติกรรมนั้นมีความ  เสี่ยงน้อยที่สุด และสามารถที่จะตอบสนองความ
ต้องการของเขาได้มากท่ีสุด  

5.การตอบสนอง (Respond) หลังจากได้แปลความหมาย หรือได้ประเมินสถานการณ์แล้ว พฤติกรรมก็จะถูกกระท า ตาม
วิธีการที่ได้เลือกในขั้นตองของการแปลความหมาย  
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6.ผลที่ได้รับ (Consequence) เมื่อประกอบพฤติกรรมไปแล้วผลที่ได้จากการกระท านั้นๆอาจจะ ตรงกับความต้องการ หรือ
อาจะไม่ตรงกับความต้องการที่ตนเองได้คาดหวังไว้  

7. ปฏิกิริยาต่อความผิดหวัง (Reaction to Threat) เมื่อคนเราไม่สามารถตอบสนองความต้องการ ของตนเองได้ก็จะประสบ
กับความผิดหวัง ซึ่งเมื่อเกิดความผิดหวังแล้วคนๆ น้ันก็อาจจะกลับไปแปล ความหมายใหม่ เพ่ือท่ีจะหาวิธีที่จะสนองความต้องการของ
ตนเองใหม่  

จากแนวคิดดังกล่าวสรุปได้ว่า พฤติกรรมมนุษย์นั้นจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่างด้วยกัน ได้แก่ เป้าหมาย ความพร้อม 
สถานการณ์ การแปลความหมาย การตอบสนอง ผลลัพธ์ที่ตามมา และ ปฏิกิริยาต่อความผิดหวัง สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นตัวก าหนด
พฤติกรรมต่างๆเกิดขึ้นท้ังสิ้น นับว่าเป็น เงื่อนไขที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมของมนุษย์นั่นเอง(Cronbach, 1963: 68-70) 
 ทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสาร 

โรเจอร์ (Rogers, 1976) ได้ให้ความหมายของการติดต่อสื่อสารว่าเป็นการถ่ายทอดและ แลกเปลี่ยนข้อเท็จจริงความรู้สึก
ความคิด หรือการกระท าต่างๆ โดยมีเจตนาที่จะเปลี่ยนพฤติกรรม ของบุคคล พฤติกรรมในที่นี้หมายถึงการเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ 
ทัศนคติและพฤติกรรมที่ แสดงออกโดยเปิดเผย 

ช่องทางการสื่อสาร คือ วิธีการที่จะติดต่อสื่อสารที่จะช่วยให้ข่าวสารไปยังผู้รับ ข่าวสารโดยอาศัยช่องทางไปสู่ประสาทสัมผัส
ทั้ง 5 คือการมองเห็น การสัมผัส การได้ยิน การได้กลิ่น และการลิ้มรส โดยใช้ช่องทางคือการบันทึกข้อความ ค าสั่งเป็นลายลักษณ์
อักษรการพูด การสื่อสารความหมายที่มีประสิทธิภาพ ควรใช้ช่องทางหลาย ๆ ช่องทาง ช่องทางการติดต่อสื่อสาร มีความส าคัญมากใน
การติดต่อสื่อสาร ช่องทางที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชากับ ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แก่การพูด (การสั่งงาน การประชุม การ
ติดต่อสื่อสารกันทางโทรศัพท์ การส่งข่าวการส่งข่าวทางอินเตอร์เน็ท ลายลักษณ์อักษรหรือสิ่งพิมพ์ (จดหมาย หนังสือเวียน  ประกาศ
ต่าง ๆ วารสารภายใน) โสตทัศนูปกรณ์ (เสียงตามสาย ) สามารถแบ่งประเภทตามวิธีการต่าง ๆ ดังนี้คือการติดต่อสื่อสารทางลาย
ลักษณ์อักษรการติดต่อสื่อสารทางวาจาและ การติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
ตัวแปรอิสระ   ตัวแปรตาม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

การพัฒนาทักษะของผู้งสูงใช้           วิดีโอคอลผ่าน
สมาร์ทโฟน 

1.ความสามารถในการใช้งานVideo Call  
2.ทักษะในการใช้Video Call 
3.พฤติกรรมของวัยรุ่นต่อผูสู้งอายุในการปฏิสมัพันธ์กับ
ผู้สูงอาย ุ
 

ปัจจัยทางด้านประชาชนศาสตร์ 
-เพศ 
-อาย ุ
-ระดับการศึกษา 

 
 

ปัจจัยด้านพฤติกรรมของวัยรุ่น 
1.ด้านความรู้และความเข้าใจ 
2.ด้านอารมณ ์
3.ด้านพฤติกรรม 
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ระเบียบวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยทางพฤติกรรมวัยรุ่นตอ่การพัฒนาทักษะการเรียนรูข้องผู้สูงอายุให้สามารถใช้

วิดีโอคอลผ่านสมาร์ทโฟน  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลของวัยรุ่นตั้งแต่ 15-22 ปี ทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่
อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
 
 ขอบเขตการวิจัย 

1.ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมีการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี ได้แก่  
แนวคิดด้านพฤติกรรมและ แนวทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของวัยรุ่นที่มีต่อผู้สูงอายุ 

2.ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ วัยรุ่นอายุในช่วง 15 – 22 ปี ที่มีคุณสมบัติในการใช้
เทคโนโลยี ที่โดยอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นจ านวนทั้งสิ้น 400 คนที่ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive 
random sampling) และท าแบบสอบถามด้วยความสมัครใจ จึงได้ก 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 0.05 ในทางปฏิบัติเรานิยมใช้ระดับความเช่ือมั่นที่ 95% ดังนั้น Z = 
1.96 
3.ขอบเขตด้านตัวแปร  
    3.1ตัวแปรต้น คือ 
 3.1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา  
 3.1.2 ปัจจัยพฤติกรรมของวัยรุ่น คือ พฤติกรรมของวัยรุ่นที่สามารถพัฒนาผู้สูงอายุในการใช้งานวิดีโอคอลผ่านสมาร์ทโฟนได้  
 3.2ตัวแปรตาม คือพฤติกรรมของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะในการใช้วิดีโอคอลของผู้สูงอายุในอนาคต จังหวัดกรุงเทพ
มาหานคร 
4.ขอบเขตด้านพื้นที่และระยะเวลา พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ คือ พื้นที่ภายในเขตกรุงเทพมหานคร และระยะเวลาในการ
ศึกษาวิจัย ตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2560 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังน้ี 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับด้านประชากรศาสตร์ เป็นลักษณะของค าถามที่มีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choice 
Question) ได้แก่ เพศ อาย ุระดับการศึกษา 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยพฤติกรรมของวัยรุ่น โดยมีตัวเลือกค าตอบหลากหลายตัวเลือก และให้เลือกเพียง
ค าตอบเดียว 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะของผู้สูงอายุในการใช้วิดีโอคอล เป็นค าถามชนิดให้
เลือกตอบ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค (Interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดย
ก าหนดเป็น 5 ระดับให้เลือกเพียงค าตอบเดียว และก าหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือกและแปรผลตาม Liker scale (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 
2552) 
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ส่วนท่ี 4 แบบสอบสอบถามโดยให้แสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมวัยรุ่นต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้
สามารถใช้วิดีโอคอลผ่านสมาร์ทโฟน จ านวน 1 ข้อ 
4.การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเช่ือมั่น (Reliability) ของเครื่องมือในการศึกษาวิจัย ถือเป็นสิ่งส าคัญ 
เนื่องจากเครื่องมือการวิจัยจะสะท้อนถึงวัตถุประสงค์และความน่าเช่ือถือ ของงานวิจัย อีกทั้งการทดสอบความเที่ยง (Validity) และ
ความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือไม่สามารถแยกส่วนออกจากกันได้ แต่ต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน แสดงค่าความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์(Item-Objective Congruence Index: IOC) 

1.ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือ ส าหรับวัดการวิจัยพฤติกรรมของวัยรุ่นที่มีต่อการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้วิดีโอคอลผา่นสมารท์โฟน โดยใช้แนวคิดทฤษฎีตลอดจนผลงานท่ีเกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการสรา้ง
แบบสอบถามแล้วน าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งผู้เช่ียวชาญ  เพื่อขอค าแนะน าและท าการปรับปรุงแก้ไข
จนมั่นใจว่าเนื้อหามีความเที่ยงตรงและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

2. การทดทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถาม จ านวน 400 ชุด ไปท าการทดสอบ (Pre-test) กับ
กลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน 400 คน เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้มีลักษณะเป็นแบบมาตราสวนประมาณค่า (Rating Scale) จึงต้องน ามา
ทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) 0.923 โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล และน าข้อบกพร่องมาปรับปรุงก่อน น าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
5.การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ การทดสอบสมมุติฐาน t-test การทดสอบความ
แตกต่างค่าเฉลี่ยมากกว่าสองกลุ่มประชากร (One Way ANOVA) การทดสอบค่าไคสแควร์ (Chi-Square test) การทดสอบความ
เชื่อมั่นด้วยวิธี Crosstab (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2555) 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมวัยรุ่นต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้
วิดีโอคอลผ่านสมาร์ทโฟน จังหวัดกรุงเทพมหานครในการใช้สถิ ติทดสอบค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson 
Correlation) ในการทดสอบสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และ 0.01 เป็นเกณฑ์ในการยอมรับสมมติฐานและ
เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
6.ผลการวิจัย 

ปัจจัยทางพฤติกรรมวัยรุ่นต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้ วิดีโอคอลผ่านสมาร์ทโฟน  ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 
 ส่วนท่ี1 ด้านประชากรศาสตร์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 333 คน (ร้อยละ 83.3) มีอายุ 
21 ปี จ านวน 259 คน (ร้อยละ 64.8) ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 300 คน (ร้อยละ 75.0) 
 ส่วนท่ี 2 ปัจจัยทางพฤติกรรมวัยรุน่ต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้วิดีโอคอลผ่านสมาร์ทโฟน 
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจจ าแนกตามปัจจัยทางพฤติกรรมของวัยรุ่นกับระดับ

ความส าคัญ 

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้วิดีโอคอลผ่านสมาร์ทโฟน 

จากตารางที่ 1 ได้พบว่า จากปัจจัยทางพฤติกรรมของวัยรุ่นโดยรวมมีระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปัจจัยทางพฤติกรรมของ
วัยรุ่นอยู่ในระดับมาก (Mean=3.72 และ S.D.= 0.61) เมื่อพิจารณาเป็นด้านพบว่ามีระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปัจจัยด้านความรู้และ
ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก (Mean=3.66 และ S.D.= 0.61), มีระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปัจจัยด้านอารมณ์ในระดับมาก 
(Mean=3.75 และ S.D.= 0.80), มีระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปัจจัยด้านพฤติกรรมในระดับมาก (Mean=3.75 และ S.D.= 0.62) 
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้วิดีโอคอลผ่านสมาร์ทโฟน ซึ่งพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ตอบแบบสอบถามได้ซึ่งพบว่ามีความสามารถในการใช้วิดีโอคอลอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 98.2) มีทักษะในการใช้งานวิดีโอ
คอล (ร้อยละ 66.0), มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้สูงอายุในระดับมาก (ร้อยละ 55.2) 
 
ตารางที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลจ าแนกตามเพศโดยใช้ค่าสถิติ t-test 
จากตารางที่ 2 ได้พบว่า การเปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลจ าแนกตามเพศ ต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้
วิดีโอคอลผ่านสมาร์ทโฟน ท่ีมีความต่างกันทางเพศโดยใช้สถิติทดสอบ ค่าสถิติ t-test 

 
 
จากการ
วิเคราะ
ห์ข้อมูล
นั้ น  ไ ด้
พ บ ว่ า 
ค่า Sig. 
เ ท่ ากั บ 
0.000, 
0.000 

(ตามล าดับ) ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และค่า Sig. เท่ากับ 0.066 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ การปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) ซึ่งหมายความว่า เพศที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อความสามารถในการใช้งานวิดีโอคอล ทักษะในการใช้วิดีโอคอล 
และเพศที่แตกต่างกันจะไม่ส่งผลต่อการปฏิสัมพันธ์กับผู้สูงอายุในการใช้  วิดีโอคอล 
 

ปัจจัยทางพฤติกรรม 
x  S.D. 

ระดับความ
ส าค ญ 

ด้านความรู้และความเข้าใจ 3.66 0.61 มาก 

ด้านอารมณ ์ 3.75 0.80 มาก 

ด้านพฤติกรรม 3.75 0.62 มาก 

ปัจจัยทางพฤติกรรมโดยรวม 3.72 0.61 มาก 

การพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ของผู้สูงอายุ 

t-test. 

เพศ x  S.D. df. t Sig. 

ความสามารถในการใช้
งานวิดีโอคอล 

ชาย 1.10 0.308 398 6.217 0.000 
หญิง 1.00 0.000 

ทักษะในการใช้วิดีโอ
คอล 

ชาย 1.60 0.494 398 4.455 0.000 
หญิง 1.30 0.492 

การปฏสิัมพันธ์กับ
ผู้สูงอายุในการใช้  วิดีโอ
คอล 

ชาย 1.61 0.778 398 1.841 0.066 

หญิง 1.47 0.535 
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ตารางที่ 3 การทดสอบสมมุติฐาน ลักษณะทางประชากรที่ส่งผลทางพฤติกรรมของวัยรุ่นต่อการพัฒนาทักษะของผู้สูงอายุในการใช้
วิดีโอคอลผ่านสมาร์ทโฟน โดยใช้สถิติ F-test, One way ANOVA 

*ระดับนัยส าคัญ 0.05 
  จากตารางที่ 3 ได้พบว่า ผลของการวิเคราะห์การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้วิดีโอคอลผ่านสมาร์ท

โฟนโดยใช่ค่าสถิติ One away ANOVA เพื่อทดสอบสมมติฐานอายุและระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อ ทักษะในการใช้วิดีโอคอ

ลและการปฏิสัมพันธ์กับผู้สูงอายุในการใช้วิดีโอคอล แต่ไม่ส่งผลต่อความสามารถในการใช้งานวิดีโอคอล 

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมลูปัจจัยทางพฤติกรรมของวัยรุ่นทีส่่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้วิดีโอคอ
ลผ่านสมาร์ทโฟน โดยใช้สถติิ Chi-Square 

สมมุติฐาน 

One way ANOVA 

ความสามารถ
ในการใช้งาน

วิดีโอคอล 

ทักษะใน
การใช้วิดีโอ

คอล 

การปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้สูงอายุในการใช้  

วิดีโอคอล 
อายุ  F 0.772 14.665 11.923 

Sig. 0.571 0.000 0.000 
การยอมรับ
สมมตุิฐาน 

H0 H1 H1 

ระดับการศึกษา F 2.377 10.157 11.962 

Sig. 0.124 0.002 0.001 
การยอมรับ
สมมตุิฐาน 

H0 H1 H1 

ปัจจัยทางพฤติกรรมของวัยรุ่น 

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผูสู้งอายุให้สามารถใช้
วิดีโอคอลผ่านสมาร์ทโฟน 

ความสามารถ
ในการใช้งาน

วิดีโอคอล 

ทักษะใน
การใช้

วิดีโอคอล 

การปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้สูงอายุในการใช้

วิดีโอคอล 
ด้านความรู้และความเข้าใจ Chi-square 1.354 5.382 2.033 

Sig. 0.000 0.000 0.000 
การยอมรับ
สมมตุิฐาน 

H1 H1 H1 

ด้านอารมณ ์ Chi-square 1.429 4.878 1.634 
Sig. 0.000 0.000 0.000 

การยอมรับ
สมมตุิฐาน 

H1 H1 H1 

ด้านพฤติกรรม Chi-square 25.632 4.770 3.428 
Sig. 0.081 0.000 0.000 
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 จากตารางที่ 4 พบว่า ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางพฤติกรรมวัยรุ่นต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้

วิดีโอคอลผ่านสมาร์ทโฟนโดยใช้ค่าสถิติ Chi-square เพื่อสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจและด้านอารมณ์ส่งผลต่อใน

ความสามารถในการใช้งานวิดีโอคอล ทักษะในการใช้วิดีโอคอลและการปฏิสัมพันธ์กับผู้สูงอายุในการใช้วิดีโอคอล ส่วนด้านพฤติกรรม

ส่งผลต่อทักษะในการใช้วิดีโอคอลและการปฏิสัมพันธ์กับผู้สูงอายุในการใช้วิดีโอคอล แต่ไม่ส่งผลต่อความสามารถในการใช้งานวิดีโอคอ

ลของวัยรุ่น 

 
7.อภิปรายผล 
 จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21 ปี และระดับการศึกษาปริญญาตรี เป็นผู้มี
ความสามารถในการใช้วิดีโอคอล มีทักษะในการใช้งานวิดีโอคอลที่ดี และมักจะมีการปฏิสัมพันธ์ติดต่อกับผู้สูงอายุโดยใช้วิดีโอคอลผ่าน
ทางสมาร์ทโฟนในการติดต่อเดือนละครั้ง จึงเป็นผลที่ท าให้วัยรุ่นสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้วิดีโอคอ
ลผ่านสมาร์ทโฟนได้ดี ซึ่งสอดคล้องกับ (เบญจภรณ์ ขวัญสมคิด, ปวรวรรณ พันแจ่ม, 2555) ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือ
สมาร์ทโฟนและการใช้เวลาของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับช้ัน
ปริญญาตรี โดยกลุ่มตัวอย่างเลือกใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน เพื่อเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น โดยมีระยะเวลา 1-2 
ช่ัวโมง ต่อครั้ง  
 ปัจจัยทางพฤติกรรมวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้        วิดีโอคอลผ่านสมาร์ทโฟน 

คือ 1)ด้านอารมณ์ ท่ีมีค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานท่ี 3.75 และอยู่ในระดับมากและอารมณ์นั้นยังส่งผลต่อความรู้สึกของผู้สูงอายุ, 

ความสามารถในการใช้งานวิดีโอคอล, ทักษะในการใช้งานวิดีโอคอลและการปฏิสัมพันธ์ กับผู้สูงอายุในการใช้วิดีโอคอล ซึ่งมีความ

สอดคล้องกับ(ดรอุทัย ดุลยเกษม, ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2557) ที่มีแนวคิดเรื่องความหลากหลายบนความ

สูงวัย ซึ่งช้ีให้เห็นว่าการปฏิบัติต่อผู้สูงวัยในครอบครัวและในสังคมต้องพิจารณาถึงความละเอียดอ่อนทางความรู้สึก 2)ด้านพฤติกรรม มี

ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนที่ 3.75 และอยู่ในระดับมาก ส่งผลต่อทักษะในการใช้วิดีโอคอลและการปฏิสมัพันธ์กับผู้สูงอายุในการใช้วิดีโอคอล 

ซึ่งมีความสอดคล้องกับ(พุทธชาต อ าพันสุข, 2555) ได้ศึกษาว่า เมื่อผู้สูงอายุมีความต้องการที่จะเรียนรู้ โดยการไปรบกวนให้ลูกหลาน

ช่วยสอนซึ่งได้รับการปฏิเสธ หรือ บางครั้งเมื่อสอนแล้วผู้สูงอายุเข้าใจช้า ลูกหลานอาจมีการต าหนิในความไม่รู้     3)ด้านความรู้และ

ความเข้าใจ มีค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนที่ 3.66 อยู่ในระดับมาก ส่งผลต่อในความสามารถในการใช้งานวิดีโอคอล ทักษะในการใช้วิดีโอคอ

ลและการปฏิสัมพันธ์กับผู้สูงอายุในการใช้วิดีโอคอล ซึ่งมีความสอดคล้องกับ (พุทธชาต อ าพันสุข, 2555) ปัจจุบันลูกหลานต่างรู้จักและ

คุ้นเคยกับเทคโนโลยีต่างๆ ที่เติบโตมาพร้อมๆกับพวกเขาเด็กสามารถรับรู้และศึกษาท าความเข้าใจได้ง่ายกว่าผู้สูงอายุซึ่งในทางกลับกัน

ของผู้สูงอายุท่ีคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่ยาก แต่มีความต้องการที่จะเรียนรู้ โดยการไปให้ลูกหลานช่วยสอน 

ปัจจัยทางพฤติกรรมวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้          วิดีโอคอลผ่านสมาร์ทโฟน
ด้านการพัฒนาทักษะของผู้สูงอายุ พบว่าวัยรุ่นจะสามารถท าให้ผู้สูงอายุใช้งานวิดีโอคอล, ทักษะในการใช้งานวิดีโอคอลและการ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้สูงอายุในการใช้วิดีโอคอล ซึ่งมีความสอดคล้องกับ(สุภาวดี หาญเมธี, ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 
2557) แนวคิดหลักท่ีส่งผลทางบวกต่อการสร้างสัมพันธ์ครอบครัว 3 ประการ คือ 1) กระบวนการเรียนรู้ที่จะรู้จักและเข้าใจสิ่งแวดล้อม 
2) การมีส่วนร่วม สมาชิกในครอบครัวและคนสังคมต้องช่วยเหลือกันคิดช่วยกันท า เปิดกว้างและยอมรับซึ่งกันและกัน ทั้งเด็กและ

การยอมรับ
สมมตุิฐาน 

H0 H1 H1 
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ผู้สูงอายุเปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมกัน เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 3) การบูรณาการบริหารจัดการอย่างลงตัว จัดสรร
เวลาและความสัมพันธ์ของสมาชิกทุกคนในครอบครัวและในสังคมให้ลงตัวย่างเท่าเทียม และมีความส าคัญเหมือนกันหมด 
 
8.ข้อเสนอแนะ 
 ผลการศึกษา พบว่าด้านพฤติกรรมของวัยรุ่นเพศหญิงอายุ 21 ปี ที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ผลต่อการพัฒนา
ทักษะของผู้สูงอายุในการใช้วิดีโอคอลผ่านสมาร์ทโฟนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ทางด้านอารมณ์มีผลอยู่ในระดับที่มาก จากการวิจัย
ครั้งนี้มีข้อเสนอแนะ คือ วัยรุ่นควรมีการควบคุมอารมณ์ของตนให้ดี และควรมีการปรับความคิดของตน ใหม่ที่มีต่อผู้สูงอายุโดยการ
เข้าใจในทักษะความสามรถกับความรู้ในด้านเทคโนโลยีที่ผู้สูงอายุนั้นมีน้อย เมื่อวัยรุ่นมีความเข้าใจในตัวผู้สูงอายุแล้ว วัยรุ่นก็ควรจะคิด
หาแนวทางในการที่จะขยายองค์ความรู้ของผู้สูงอายุให้เข้าใจในการใช้            วิดีโอคอลผ่านสมาร์ทโฟน โดยการเพิ่มทักษะด้านการ
จดบันทึกหรือการเขียนเรียบเรียงให้กับผู้สูงอายุ ในการจดขั้นตอนวิธีการใช้งานอย่างละเอียดในการใช้วิดีโอคอลผ่านสมาร์ทโฟน หรือ
จัดท าแผนภาพให้ผู้สูงอายุได้เห็นขั้นตอนการใช้งานได้ชัดเจนและเข้าใจมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ
ให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นในการใช้เทคโนโลยีที่สามารถสื่อสารแบบเห็นหน้าทางไกลกันได้และเพื่อให้วัยรุ่นและผู้สูงอายุอยู่ในสังคม
เทคโนโลยี ณ ปัจจุบันกับครอบครัวร่วมกัน อย่างมีความสุข 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

1.ควรศึกษาปัจจัยด้านอารมณ์ ดานความรู้ความเข้าใจ และด้านพฤติกรรม เหล่านี้ว่าจะสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้
ชีวิตของผู้สูงอายุในสังคมต่อการการใช้เทคโนโลยีมากน้อยเพียงใด เพื่อให้ทราบถึงว่าปัจจัยในด้านใดที่ส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุมาก
ที่สุด จะได้มีการปรับทัศนคติหรือมุมมองของวัยรุ่นใหม่ในการที่จะเข้าใจและสามารถพัฒนาทักษะผู้สูงอายุในการใช้เทคโนโลยีได้อย่าง
ราบรื่น 
 2.ควรศึกษาเพศของผู้สูงอายุท่ีแตกต่างกันจะมีทักษะและความสามารถในการรับรู้หรือการเรียนรู้ที่รวดเร็วมากน้อยเพียงใด  
เพื่อให้ทราบถึงการรับรู้หรือการเรียนเรียนรู้เพศของผู้สูงอายุ ว่าการรับรู้แตกต่างกันอย่างไรจึงจะได้ค้นหาวิธีรูปการสอนที่มีต่างกันไป 
และเพื่อให้เหมาะสมต่อความเข้าใจง่ายข้ึนของเพศที่ต่างกัน 
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	โครงการวิจัยเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (132-143)
	โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (144-160)
	การประยุกต์ใช้การการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของชาวบ้านเกาะเกร็ด (161-172)
	คุณภาพชีวิตการทำงานที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของแรงงานต่างด้าว บริษัท อินโนแวลูส์ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (173-183)
	กลยุทธ์และกระบวนการพัฒนาเกมทางการศึกษาสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น (184-192)
	การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง การบริจาคเลือด (193-197)
	การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการ Elephant Haven Thailand (198-203)
	การวัดความพึงพอใจสำหรับเกม 2 มิติ เรื่อง ThaiCooking (204-208)
	โครงการผลิตสื่อการเรียนรู้ 3 มิติของระบบการทำงานแปรรูปโลหะผ่านเครื่องใช้งานจริงในสถานประกอบการภายใต้หัวข้อการประยุกต์ใช้ระบบไฮดรอลิกส์ และระบบรีเลย์ควบคุมของเครื่องกลึงบอลวาล์ว (209-214)
	พฤติกรรมการบริโภคอาหารไทยของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติกรณีศึกษา  โรงแรมขนาดใหญ่  จังหวัดสงขลา (215-225)
	การแก้ไขปัญหาจราจรในเขตภาคตะวันออกโดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ (226-232)
	การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แม่เหล็กเรขาคณิตแบบจับต้อง เรื่อง การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิตในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (233-242)
	การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (243-251)
	การลดอัตราการออกกลางคันของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้วยโครงการเรียนปรับพื้นฐาน (252-258)
	ความพึงพอใจและความคาดหวังในการปฏิบัติงานของบุคลากร หน่วยงานกระดูกชาย (ออร์โธปิดิกส์) โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก (259-275)
	การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติของชมรมผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร (276-286)
	การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การตรวจสอบปั้นจั่นหอสูง (287-292)
	การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดสื่อประสมเรื่องสายอากาศไมโครสตริป (293-302)
	ศึกษาปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างประเทศของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน (303-311)
	การศึกษาความต้องการในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาพืชศาสตร์                คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน (312-320)
	ปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษของพนักงานต้อนรับในโรงแรมจังหวัดน่าน ในทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ (321-328)
	ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการประกอบวิชาชีพครูกับความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ (329-340)
	แนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการร้านนมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (341-349)
	ภาวะน้ำหนักเกินกับพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (350-360)
	ความพึงพอใจในการใช้บริการรถสองแถวเพื่อขึ้นไปท่องเที่ยววัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว (361-379)
	ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจแมลงทอด กรณีศึกษา แมลงทอดตราไฮโซ (380-385)
	การพัฒนารูปแบบชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านเพศศึกษาเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ (386-401)
	การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิรูปการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยสำหรับอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (402-414)
	เหตุผลและความต้องการในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (415-423)
	แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนของนักเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (424-431)
	ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (432-441)
	สื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างความปลอดภัยในวัยเรียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (442-453)
	สื่อสร้างสรรค์ตามรอยภูมิปัญญาไทยในอดีต (454-464)
	สื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ของเด็กประถมศึกษา (465-476)
	การพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (477-489)
	การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (490-498)
	สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ร้านโฉมงามสปา (499-508)
	การพัฒนาเว็บไซต์กายสิทธิ์ (509-517)
	การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการนำสมุนไพรมาใช้ตามแนวปรัญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาในเขตจังหวัดนนทบุรี (518-524)
	การศึกษาศักยภาพการรองรับการท่องเที่ยวเสม็ดนางชี ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (525-538)
	การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเยาวชน เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม (539-545)
	พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง (546-555)
	รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์การละเล่นผีพุ่งไต้สำหรับเยาวชน อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (556-565)
	การศึกษาความต้องการใช้งานบริการห้องสมุดนอกเวลา กรณีศึกษาห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย (566-571)
	การศึกษาปัจจัยพหุระดับสมรรถนะ ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงาน วิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 15 ในจังหวัดชายแดนใต้ (572-582)
	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (583-591)
	ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทำงาน ความพึงพอใจในงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง (592-602)
	อิทธิพลของการมองโลกในแง่ดี ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน โดยมีกลวิธีในการเผชิญปัญหาเป็นตัวแปรสื่อ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ (603-619)
	ความสำเร็จในอาชีพ เชาวน์อารมณ์ และความพึงพอใจในชีวิต โดยมีความภาคภูมิใจในตนเองเป็นตัวแปรสื่อ ของพนักงานระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา : บริษัทโทรคมนาคมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร (620-631)
	ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการทำงาน คุณภาพชีวิตในการทำงาน การรับรู้คุณค่าของงาน และความเหนื่อยหน่ายในการทำงาน ของบุคลากรสายวิชาการ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร (632-642)
	ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานสายวิจัยและพัฒนา (643-652)
	ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาการบัญชีชั้นต้นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (653-661)
	ผลของการพัฒนาเมตาคอกนิชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการประเมินแบบเจรจาต่อรอง (662-671)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อผู้สูงอายุตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวที่ชายหาดบางเสร่ในจังหวัดชลบุรี (672-682)
	ท้องถิ่นไทย 4.0 กับ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (683-691)
	การวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าของสุนัขในการเลือกใช้บริการที่พักที่สามารถนำสุนัขเข้าพัก (692-704)
	การผลิตมิวสิควิดีโอเพลงเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปูองกันการเกิดโรคกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยเทคนิคอินโฟกราฟิกแบบ 2 มิติ ให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี (705-712)
	ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงการเป็นฐาน ในรายวิชา สต423 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ (713-719)
	ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (720-732)
	ศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการในแหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันตก เพื่อพัฒนาเป็นไมซ์ซิตี้ในประชาคมอาเซียน (733-743)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (744-753)
	ทรัมเป็ต การแสดงดนตรี การฝึกซ้อม (754-762)
	ศึกษาวิถีภูมิปัญญาการจักสานเตยปาหนันบ้านดุหุนสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดตรัง (763-775)
	ศึกษาความเป็นมา อนุรักษ์ และสืบสานประเพณีข้าวลาซังบ้านพรุจูด ตาบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (776-785)
	รูปแบบการส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ โรงเรียนบ้านแม่สา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (786-797)
	ปัจจัยในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสงขลา (798-807)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาระหนี้สินของเกษตรกรหมู่ที่ 7 บ้านท่าช้าง ตาบลทับผึ้ง อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย (808-824)
	ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดระเบียบที่จอดรถบริเวณศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (825-837)
	การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (838-853)
	การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ร่วมกับวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม (854-866)
	ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม (867-884)
	พฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณของพนักงามหาวิทยาลัย ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ (885-893)
	การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะโรคอ้วนของนักเรียนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ (894-908)
	ศึกษาพฤติกรรมบริโภคอาหารเช้าและความรู้ความเข้าใจตามหลักโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านดอนสาโรง จ.สุโขทัย (909-921)
	ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นในชุมชน (922-935)
	การป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านโซกม่วง ตำบลทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย (936-948)
	ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (949-957)
	ศึกษาวิธีการป้องกันพฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุ่นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ : กรณีศึกษา โรงเรียนวัดสุวรรณประดิษฐ์ หมู่ 3 (958-970)
	การบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย สังกัดเทศบาลเมืองตาก ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (972-983)
	ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน แผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร (984-998)
	การศึกษาองค์ประกอบความสามารถในการฟื้นพลังของนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (999-1013)
	การพัฒนาแบบทดสอบทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตาม SOLO Taxonomy ของบิกส์และคอลลิส (1014-1024)
	การพัฒนาระบบคลังข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) (1025-1035)
	การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ กรณีศึกษา ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (1036-1042)
	แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจที่พักแรมแบบบูติคโฮเต็ลในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1043-1052)
	การพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินการจัดการเรียนรู้ของครูตามแนวทางสะเต็มศึกษา (1053-1062)
	การส่งเสริมความเป็นพลเมืองผ่านกลยุทธ์ CSR ในยุคไทยแลนด์ 4.0 (1063-1072)
	การออกแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง เรื่อง พุทธมณฑลศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก (1073-1081)
	ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความเครียดของผู้สูงอายุในเขตบางพลัด  จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1082-1090)
	การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตตลาด ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (1091-1098)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานดูแลผู้สูงอายุในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1099-1107)
	แนวทางในการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของผู้สูงอายุ เพื่อให้วัยรุ่นตระหนักรู้ (1108-1115)
	การใช้สื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) เรื่อง โปรโตคอล TCP/IP เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (1116-1122)
	การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการสวนหลวงราชินี 19 ไร่ หัวหิน (1123-1129)
	แนวทางการสืบทอดการทำขนมฝรั่งกุฎีจีนจากผู้สูงอายุในชุมชนกุฎีจีน จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1130-1140)
	แรงจูงใจในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่ใช้สถานที่ออกกำลังกายแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร กรณีศึกษาศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ สำนักวัฒนธรรมกีฬา และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (1141-1150)
	รูปแบบการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดชุมพร (1151-1157)
	การศึกษาทัศนคติของวัยรุ่นตอนกลางต่อการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้สูงอายุเพื่อการท่องเที่ยวในต่างประเทศ (1158-1169)
	ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในสวนรมณีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1170-1179)
	ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในสวนรมณีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1180-1190)
	ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยและการเลือกใช้บริการ ศูนย์การค้าสยามพารากอนของผู้สูงอายุ (1191-1199)
	สภาพปัญหา และการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ผู้สูงอายุที่ใช้สมาร์ทโฟน ในพื้นที่บริเวณโดยรอบพระปิ่นเกล้า เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1200-1210)
	การให้ความหมายที่มาของความหมายและการวางแผนการออมเพื่อรองรับการเกษียณอายุของพนักงานเอกชน เขตสีลม-สาทร กรุงเทพมหานคร (1211-1220)
	พฤติกรรมการเลือกใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในอำเภอเมือง จังหวัดระนอง (1221-1232)
	ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้เฟซบุ๊กของผู้สูงอายุในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1233-1245)
	พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ (1246-1253)
	การศึกษาและการสืบสานการวิธีทำขนมไทยไข่ปลาสูตรโบราณของวัยรุ่นที่สืบทอดมาจากผู้สูงอายุร้านขนมคุณยายผ่องศรี ตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (1254-1264)
	พฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการบริโภคผลิตภัณฑ์จากนมเพื่อสุขภาพในผู้สูงอายุ (1265-1273)
	พฤติกรรมและทัศนคติของวัยรุ่นต่อการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้เสิร์ชเอนจินบนกรูเกิลเพื่อเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ (1274-1284)
	รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุในชุมชนหมู่บ้านสยามนิเวศน์อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ (1285-1294)
	พฤติกรรมของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ อย่างสร้างสรรค์สำหรับการเลือกชมรายการบันเทิงในสื่อยูทูป (1295-1307)
	แนวทางพัฒนาการให้บริการตรวจสุขภาพฟรีแก่ผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ (1308-1317)
	ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่เข้าบริการภายในคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1318-1324)
	นวัตกรรมการบริการของโรงแรมที่พักเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทยในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1325-1332)
	กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค สำหรับลูกค้าสูงอายุ กรณีศึกษา ไร่ปลูกรัก Thai Organic Farm อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (1333-1343)
	การตัดสินใจและกลยุทธ์การตลาดในการใช้บริการร้านอาหารเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาร้านอาหารคลีนที อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1344-1355)
	รูปแบบพฤติกรรมวัยรุ่นต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้ใช้งานแอพพลิเคชั่นช็อปปิ้งออนไลน์ (1356-1366)
	หลักธรรมกับการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา แหล่งชุมชน ณ บริเวณวัดศรีเมือง จังหวัดจันทบุรี (1367-1375)
	การดูแลสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ เขต บางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร (1376-1385)
	บทบาทของภาวะผู้นำในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมในอำเภอหัวหิน (1386-1398)
	พฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1399-1408)
	สภาพการณ์ปัญหาและแนวทางในการปรับตัวของผู้สูงอายุที่เลี้ยงดูเด็กเจนเนอเรชั่นซี (Generation Z)ในอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (1409-1418)
	ที่มาของตัวเลข การตีความหมายและพฤติกรรมการซื้อหวยใต้ดินของผู้สูงอายุในอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (1419-1426)
	การให้ความหมายและความต้องการจำเป็นของผู้สูงอายุข้าราชการวัยเกษียณในการขอรับบริการสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) (14271439)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของข้าราชการครู ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1440-1451)
	การประเมินศักยภาพขององค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในจังหวัดเพชรบุรี กรณีศึกษา: พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน (1452-1459)
	ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจขนมคางกุ้งทอดอบกรอบ  Okusno (1460-1465)
	ปัจจัยทางพฤติกรรมวัยรุ่นส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้ วิดีโอคอลผ่านสมาร์ทโฟน (1466-1476)
	พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของผู้สูงอายุ ในเขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานครกรณีศึกษา : กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนซอย 8 กองพลปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (1477-1488)
	การศึกษาความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร (1489-1501)
	แนวทางพฤติกรรมความสามารถของผู้สูงอายุในการดูแลตนเองทางด้านร่างกายและจิตใจอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (1502-1513)
	ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อประกันชีวิตของผู้สูงอายุ เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1514-1521)
	รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร (1522-1530)
	แนวทางการสืบสานคุณค่าจากภูมิปัญญาด้านการผลิตน้ำตาลมะพร้าวจากผู้สูงอายุในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (1531-1541)
	การศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของผู้สูงอายุประเภทสุนัขและแมวในอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง (1542-1550)
	ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบ หลักการ และแนวคิดของการทำความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อผู้สูงอายุกรณีศึกษา : บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (1551-1561)
	ที่มาความหมายของความสุขและแนวทางในการสร้างความสุขของผู้สูงอายุในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุริณท์ลาภัสร์ (1562-1569)
	การตระหนักรู้ของวัยรุ่นที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบแก่ผู้สูงอายุเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ(1570-1579)
	วาทกรรมนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ส่งผลต่อชีวิตของผู้สูงอายุชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงในเขตตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี (1580-1589)
	สภาพการณ์และแนวทางการปรับตัวของผู้สูงอายุที่เลี้ยงดูหลานในเจเนอเรชัน ซี ในอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี (1590-1597)
	รูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุในสังคมไทย กรณีศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร (1598-1605)
	รูปแบบกิจกรรมการสร้างความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ผู้สูงอายุ ด้วยกิจกรรมในฐานการเรียนรู้สัมมาชีพชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทงานดอกไม้ประดิษฐ์ หมู่บ้านหนองขอน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (1606-1615)
	ความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐพอเพียงของผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (1616-1625)
	การมีส่วนร่วมของวัยรุ่นตอนกลางในการส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ (1626-1635)
	พฤติกรรมของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มกิจกรรมคลายเครียดจากรายการวาไรตี้ผ่านระบบสมาร์ทโฟน (1636-1649)
	การศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามแนวทางสิทธิผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน (1650-1655)
	กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในการทำเครื่องเบญจรงค์ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (1656-1668)
	ปัจจัยทางพฤติกรรมวัยรุ่นในการส่งเสริมทักษะการใช้แอพพลิเคชั่นสำหรับการจองที่พักเพื่อผู้สูงอายุ (1669-1680)
	พฤติกรรมการเข้าถึงและการใช้งานอินเตอร์เน็ตของกลุ่มผู้สูงอายุอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (1681-1690)
	รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีชุมชนลุ่มแม่น้ำปราณบุรี (1691-1709)
	รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (1710-1630)
	คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามทัศนะผู้ใช้บัณฑิต ศึกษาเฉพาะกรณี บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  (1727-1732)



