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บทคัดย่อ 

ผลการศึกษาพบว่า 1) วัยรุ่นส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรีและมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
6,001-8,000 บาท 2) ลักษณะทางประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์กับทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุจากรายการวาไรตี้ผ่าน
สมาร์ทโฟน 3) พฤติกรรมของวัยรุ่นมีความสัมพันธ์กับทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายจุากรายการวาไรตี้ผ่านสมาร์ทโฟน 
ค าส าคัญ : พฤติกรรม, วัยรุ่น, ผู้สงูอายุ, รายการวาไรตี,้ กิจกรรม, สมาร์ทโฟน 

 
Abstract 

 The study was a quantitative research and purpose of this research was to examine behavior of 
teenagers affecting development learning skills of elderly for increase relaxation activity from variety 
program through the smartphone. The samples was selected from teenagers in the Bangkok area and 
perimeters. 400 questionnaires sampling by purposive random. Statistical tools that used to analyze the 
data were percentage, mean and standard deviation and Inferential Statistics which t-test and One- Way 
ANOVA. The research instrument was questionnaire with reliability 0.849. Statistical tools used for 
hypothesis testing were Chi-square. SPSS for windows software was chosen to analyze data. 
 The results of the study were as follows : 1) Most of respondents were female, age 21 years old, 
Bachelor’s degree and monthly income is between 6,001-8,000 baht. 2) describing demography was 
related with developing learning skill of elderly from variety program through the smartphone. 3) Behavior 
of teenagers was related with learning skill of elderly from variety program through the smartphone.  
Keywords : behavior, teenagers, elderly, variety program, activity, smartphone 
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การวิจัยนีเ้ป็นวิจัยเชิงปริมาณมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของวัยรุ่นต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ
เพื่อเพ่ิมกิจกรรมคลายเครียดจากรายการวาไรตี้ผ่านระบบสมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้คือ วัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจ านวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
อนุมาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติอ้างอิงได้แก่ ทดสอบค่าที ( t-test )และ
ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยมากกว่าสองกลุ่มประชากร (One Way ANOVA)  และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 
แบบสอบถาม  มีค่าสัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.849 วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ ทดสอบ
ความสัมพันธ์ โดยใช้ Chi-square ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติใช้โปรแกรม SPSS (Statistical Package for Social 
Sciences) for Windows 
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1. บทน า 
เป็นที่ทราบกันดีว่าสังคมไทยและสังคมโลกก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จ านวนผู้สูงอายุ ของไทยเริ่ม มีมากจนเป็น

สังคมผู้สูงอายุไปแล้ว เมื่อมองภาพอนาคตไปอีก 10 ปี “โลกของผู้สูงอายุ” ไม่ใช่โลกใบเล็กๆอีกต่อไปแต่ก าลังใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆ 
ท่ามกลางสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีก าลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ลูกหลานต้องต่อสู้แข่งขันใน
การท างานและอพยพย้ายถิ่นฐานไปท างานท่ีอื่น ท าให้สายสัมพันธ์ของผู้สูงอายุกับลูกหลานและครอบครัวน้อยลง ยิ่งอายุมาก
ขึ้นการไปมาหาสู่ญาติสนิท มิตรสหายก็มีแนวโน้มค่อยๆลดลง จนเกรงว่าสังคมผู้สูงอายุจะขาดความสุขทางใจและสายสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างกัน ซึ่งโลกในปัจจุบันเป็นยุคของสังคมเครือข่าย เทคโนโลยีมากมายเข้ามามีบทบาทในทุกเรื่องของการด าเนินชีวิต 
ผู้สูงอายุจะไม่ค่อยให้ความสนใจกับเทคโนโลยีต่างๆ มากนัก เพราะคิดว่าเป็นเรื่องของเด็กๆ หรือวัยหนุ่มสาวเท่านั้น ในความ
เป็นจริงแล้ว ตัวผู้สูงอายุเองก็สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้ได้เช่นกัน เพียงแต่ว่าเราในฐานะวัยรุ่นจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมใน
การช่วยเหลือผู้สูงอายุครั้งนี ้(ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2544) 

การใช้เทคโนโลยีไม่ได้เป็นสิ่งท่ีสายเกินไปส าหรับผู้สูงอายุ เนื่องจากยุคสมัยที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลาท าให้อะไรหลายๆ
อย่างต้องปรับตัวตามไปด้วย หากวัยรุ่นอย่างเราๆเมินเฉยต่อพวกท่านก็ไม่ต่างอะไรจากทิ้งพวกท่านให้เดียวดายหรือส่งไป
บ้านพักคนชราเลย ผู้สูงอายุไม่ได้เรียกร้องอะไรมากเพียงต้องการก าลังใจและความสุขจากคนที่อยู่รอบข้าง เราในฐานะคนเจน
เนอเรชันซ(ีZ)ควรเข้าหาพวกท่าน สอนและสร้างเสริมการเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นปัจจุบันจากทักษะความสามารถของตัวเอง ให้พวก
ท่านเรียนรู้ๆไปพร้อมๆกับเราโดยไม่รูส้ึกแตกแยก เปิดใจรับเพราะบางอย่างท่านก็ไม่    สามารถคิดตามเราได้ทัน เราพึงต้องท า
ความเข้าใจในจุดๆนี้  ทั้งนี้สิ่งที่ให้ความบันเทิงแก่ผู้สูงอายุในทุกๆวันนี้ก็คือโทรทัศน์ แต่อย่างที่รู้มันยังมีอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆที่
คอยอ านวยความสะดวกอย่างเช่นสมาร์ทโฟน  ที่สามารถเสพรับชมความบันเทิงเหล่านั้นได้เช่นกัน หากวันไหนติดธุระ ออกไป
เที่ยวข้างนอกก็สามารถมารับชมย้อนหลังหรือรบัชมสดๆผา่นโทรศัพท์ได้ อ านวยความสะดวกเป็นการสรา้งเสริมสขุภาพจิตให้ดี
ยิ่งข้ึนอีกทางหนึ่ง (ระพีพัฒน์ ธนะพัฒน์ และคณะ,2557) 

รายการบันเทิงที่ผู้สูงอายุรับชมที่สร้างเสริมสุขภาพจิตที่เราพบเห็นกันบ่อยๆตามโทรทัศน์มักจะเป็นรายการวาไรตี้ ซึ่งมี
หลากหลายรูปแบบทั้งคลายเครียด เบาสมอง หลากรส หลายอารมณ์ เพราะสิ่งเหล่านี้จะท าให้พวกท่านนั้นผ่อนคลาย           
ไร้ความวิตกกังวลจากความคิดในหัวที่มักจะมีแต่เรื่องเครียด ได้เห็นรอยยิ้มของพวกท่านจากการกลับมาเรียนหนังสือ สังเกต
กันไหมว่าเราจะไม่ค่อยเห็นผู้สูงอายุยิ้มอย่างมีความสุขบ่อยเท่าไรนัก เพราะฉะนั้นเมื่อเราในฐานะวัยรุ่นคนหนึ่งที่รู้แล้วว่า
ผู้สูงอายุชอบท ากิจกรรมใดเป็นพิเศษประกอบกับท ากิจกรรมคลายเครียดควบคู่ไปด้วยอาทิเช่น การร้องเพลง การเต้น หรือ
กิจกรรมอื่นๆ สิ่งใดทีท าท าแล้วเกิดความสุข แล้วท าไมถึงไม่สนับสนุนพวกท่านเหล่านั้น ทั้งนี้การรับชมรายการวาไรตี้พร้อมท า
กิจกรรมควบคู่กันไปเป็นการพัฒนาสมองผู้สูงอายุไปด้วย ส่งเสริมทักษะการคิด การที่สมองท างานถูกกระตุ้นอยู่บ่อยๆท าให้
ร่างกายตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเสื่อมสมรรถภาพสมองหรืออัลไซเมอร์ได้อีกด้วย                
(ชัยยงค์ พรหมวงศ์และนิคม ทาแดง,2530) 

จากที่กล่าวข้างต้นนี้ ท าให้คณะผู้วิจัยมีความต้องการและสนใจที่จะท าการศึกษาวิจัยในเรื่อง พฤติกรรมของวัยรุ่นที่
ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มกิจกรรมคลายเครียดจากรายการวาไรตี้ผ่านระบบสมาร์ทโฟน         
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมของวัยรุ่นในการช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของสูงอายุจากรายการวาไรตี้ผ่าน    
สมาร์ทโฟนให้เกิดประโยชน์ควบคู่ไปกับกิจกรรมคลายเครียดที่ท าร่วมกันกับวัยรุ่น รวมถึงการสร้างสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างคน
ต่างวัย แล้วสามารถน าผลงานวิจัยนี้ไปปรับใช้กับการด าเนินชีวิตเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวและสุขภาพจิตที่
ดีขึ้นต่อไป 
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วัตถุประสงค ์
1.เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ของวัยรุ่นทีส่่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรยีนรู้ของผูสู้งอายุจากรายการวาไรตี้

ผ่านสมาร์ทโฟน 
2.เพื่อศึกษาพฤติกรรมของวัยรุ่นทีส่่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรยีนรู้ของผู้สูงอายุจากรายการวาไรตีผ้่านสมาร์ทโฟน 

สมมติฐานการวิจัย 
1.ลักษณะทางประชากรศาสตร์ส่งผลต่อพฤติกรรมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุจากรายการวาไรตี้ผ่าน

สมาร์ทโฟน 
2.พฤติกรรมของวัยรุ่นส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุจากรายการวาไรตี้ผ่านสมาร์ทโฟน 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ส่วนที่ 1 ความหมายและพฤติกรรมของวัยรุ่น 
ทฤษฎี Colemen (1980:อ้างถึงใน ณัฐยาน์ ช่วยธานี, 2550) กล่าวว่า วัยรุ่น หรือ Adolescence มาจากภาษาลาติน 

ซึ่งมีความหมายว่า การก้าวสู่วุฒิภาวะวัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็น  อย่างมากในทุกๆด้านทั้งทางด้านร่างกาย 
สติปัญญา และสังคม (ราชบัณฑิตสถาน 2525)กล่าว่า วัยรุ่น (Adolescence) คือ ช่วงระยะเวลาหนึ่งในการเจริญเติบโตของ
มนุษย์ คือ ระยะวัย แตกเนื้อหนุ่มสาว ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทางเพศ และด าเนินไปอย่างรวดเร็วกับผู้ใหญ่  เต็มตัว) 
แบ่งอายุของเด็กวัยรุ่น ออกเป็น 3 ระยะดังนี ้ 

1. วัยรุ่นตอนต้น (Early Adolescence) อายุระหว่าง 13-15 ปี ร่างกายมีความเจริญเติบโตทางเพศอย่างสมบูรณ์ทั้ง
เพศหญิงและ เพศชาย  

2. วัยรุ่นตอนกลาง (Middle Adolescence) อายุระหว่าง 16-19 ปี มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ และ
ความนึกคิดมี ลักษณะค่อยเป็นค่อยไป  

3. วัยรุ่นตอนปลาย (Late Adolescence) อายุระหว่าง 20-24 ปี ในระยะนี้การพัฒนาของวัยรุ่นเริ่มเข้าสู่วุฒิภาวะ
อย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งมีการพัฒนาทางด้านจิตใจมากกว่าทางด้านร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านที่เกี่ยวข้องกับ การนึกคิด 
และปรัชญาชีวิต ระยะนี้มักพยายามปรั/-ภบปรุงร่างกายของตนเองให้เข้ากับ สภาพแวดล้อมมากขึ้น  

พฤติกรรม Cronbach (1963: อ้างถึงใน พรทิพย์ รุ่มนุ่ม, 2550) พฤติกรรม หมายถึง การกระท าของ สิ่งมีชีวิต เช่น 
ม่านตาเบิกโพลง ร้องกรี๊ดเมื่อตกใจ พฤติกรรมมนุษย์มีองค์ประกอบ 7 ประการดังนี้ 1) ความมุ่งหมาย (Goal) เป็นความ
ต้องการที่ท าให้เกิดกิจกรรมเพื่อตอบสนองความ ต้องการที่เกิดขึ้น ซึ่งความต้องการบางอย่างสามารถตอบสนองได้ทันที แต่ 
บางอย่างต้องใช้เวลานานจึงจะบรรลุความต้องการ 2) ความพร้อม (Readiness) คือ ระดับวุฒิภาวะ หรือ ความสามารถที่
จ าเป็นในการ ท ากิจกรรมเพื่อสนองความต้องการ        3) สถานการณ์ (Situation) เป็นเหตุการณ์ที่เปิดโอกาสให้เลือกท า
กิจกรรมเพื่อสนอง ความต้องการ 4) การแปลความหมาย (Interpretation) 5) การตอบสนอง (Response) เป็นการกระท า
กิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการ 6) ผลที่ได้รับ หรือ ผลที่ตามมา (Consequence) เมื่อท ากิจกรรมแล้วย่อมได้รับผล จาก
การกระท า 7) ปฏิกิริยาต่อความผิดหวัง (Reaction to thwarting)   

ดังนั้น การแสดงพฤติกรรมของวัยรุ่น วิทยา นาควัชระ (2526: อ้างถึงใน เฉลิมชัย อุฬารกุล, 2544) การ

แสดงพฤติกรรมของวัยรุ่น ต้องยอมรับและให้ความสนใจ เพื่อขจัดปัญหาที่ เกิดขึ้น โดยทั่วไปแล้วปัญหาของวัยรุ่นจะมีลักษณะ
ต่างๆ ดังน้ี  

1) ปัญหาที่เกิดจากตัวของวัยรุ่นเอง (Self Original Aspect) ปัญหาเหล่านี้เกิดได้จาก มีการเปลี่ยนแปลงทั้ง ทางด้าน
จิตใจ ร่างกาย สังคม เชาวน์ปัญญาและอารมณ์ วัยรุ่นจะเกิดความว้าวุ่นใจในการเกิด ปัญหาเหล่านี้  2) ปัญหาที่สังคมมองว่า
เกิดจากวัยรุ่น (Social Response Aspect) 3) ปัญหาที่เกิดจากปฏิกิริยาต่อต้านของวัยรุ่นที่มีต่อสังคม (Reaction Aspect)  
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Abraham Maslow ( Maslow 1943) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความต้องการ หรือแรงจูงใจของมนุษย์ เขาได้มีความ

คิดเห็น ว่ามนุษย์มีความต้องการและมีอยู่ตลอดเวลา ความต้องการที่ยังไม่ได้ตอบสนองเท่านั้นที่เป็น  สาเหตุให้เกิดแรงจูงใจ
ของพฤติกรรม โดยได้จ าแนกความต้องการของมนุษย์เป็นล าดับขั้น โดยที่ มนุษย์จะสนองความต้องการตามล าดับก่อนหลัง 
ได้แก่ 1) Physiological Needs ความต้องการด้านสรีระเป็นความต้องการทางด้านร่างกายการ 2) Safety Needs ความ
ต้องการด้านความมั่นคงความปลอดภัย 3) Social Needs เป็นความต้องการทางสังคม 4) Esteem Needs ความต้องการที่
จะเปลี่ยนเป็นที่นับถือยกย่องในวงสังคม มนุษย์ชอบที่จะมีความเคารพใน ตนเอง ให้เกียรติตนเอง และในขณะเดียวกันเขาก็
ต้องการได้รับเกียรติและความยกย่องในตัวเขา จากบุคคลอื่นด้วย มนุษย์นั้นต้องการสถานภาพและความต้องการให้คนอื่น
ตระหนักใน ความส าคัญของเขายอมรับนับถือจากผู้อื่น มีความเป็นอิสระและได้รับสถานะที่ต้องการ การได้รับความพึงพอใจ
ใน ความต้องการนี้จะน ามาซึ่งความรู้สึกมั่นใจในตัวเองการมีคุณค่าในตัวเอง 5) ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง    
( Self-actualization needs )  

ทฤษฎีการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นตอน (Roger and Shoemaker, 1978, p. 76)        คือ การยอมรับ
ของผู้บริโภคที่มีต่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี (adoption and innovation theory) เรียกว่า กระบวนการยอมรับซึ่งกล่าวถึง
พฤติกรรมของบุคคลในสังคมที่แสดงออกถึงการยอมรับน าไปปฏิบัติ โดยแบ่งออกเป็น 5 ได้แก่ ขั้นที่ 1 การรับรู้  (awareness 
stage) เป็นขั้นแรกที่จะน าไปสู่การยอมรับ  ขั้นที่ 2 สนใจ  (interest stage) เป็นขั้นที่เริ่มมีความสนใจ ขั้นที่ 3 ประเมินค่า  
(evaluation stage) เป็นขั้นท่ีจะได้ไตร่ตรองถึงประโยชน์  ขั้นที่ 4 ทดลอง  (trial stage) เป็นขั้นที่ใช้วิทยาการใหม่ ๆขั้นที่ 5 
ยอมรับ  (adoption stage) เป็นขั้นท่ีบุคคลรับวิทยาการใหม่ ๆ น้ัน ไปใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมของตนอย่างเต็มที่  

ถึงแม้วัยรุ่นจะเป็นวัยที่มีความต้องการอุปกรณ์สื่อสารรุ่นใหม่ๆสูง แต่ก็มีข้อจ ากัดเรื่องรายได้มากกว่ากลุ่มอื่น ที่
น่าสนใจก็คือ สมาร์ทโฟนสามารถตีตลาดในกลุ่มผู้สูงอายุได้มากยิ่งขึ้น โดยสามารถขายให้คนวัยนี้ได้เพิ่มขึ้น 25% ในปี 2556 
ส่วนอุปกรณ์เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตอื่นๆ ที่มียอดการเป็นเจ้าของเติบโตขึ้นตามสมาร์ทโฟนมาคือ แท็บเลต ด้วยฟังก์ชันการใช้
งานที่ใกล้เคียงสมาร์ทโฟนทุกอย่าง และพกพาสะดวกใช้งานง่าย ท าให้อุปกรณ์ชนิดนี้ได้รับความนิยมสูงขึ้นในทุกวัยเช่นกัน 
ในขณะทีส่ัดส่วนการเป็นเจ้าของคอมพิวเตอร์พีซี และแล็ปท็อปโตน้อยที่สุด (ระพีพัฒน์  ธนะพัฒน์ และคณะ) 
ส่วนที่ 2 ความหมายของผู้สูงอายุ 

ค าที่ใช้เรียกบุคคลว่า คนแก่คนชราหรือผู้สูงอายุนั้น โดยทั่วไปเป็นค าที่ใช้เรียกบุคคลที่มีอายุ มาก ผมขาว หน้าตาเหี่ยว
ย่น การเคลื่อนไหวเช่ืองช้า พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ ความหมายค าว่า “ชรา” ว่า แก่ด้วยอายุ, ช ารุดทรุด
โทรม (ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2544) แต่ค านี้ไม่เป็น ที่นิยมมากนักโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มนักวิชาการที่พิจารณาแล้ว
เห็นว่าค านี้ก่อให้เกิดความ หดหู่ใจและความถดถอยสิ้นหวัง ดังนั้นที่ประชุมคณะผู้อาวุโสโดยมีพล.ต.ต.หลวงอรรถสิทธิสุนทร
เป็น ประธานจึงได้ก าหนดค าให้เรียกว่า ผู้สูงอายุ ขึ้นแทนตั้งแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2512 เป็นต้นมาซึ่งค านี้ได้ ให้ความหมายที่ยก
ย่องให้เกียรติแต่ผู้ที่ชราภาพว่าเป็นผู้ที่สูงทั้งวัยวุฒิคุณวุฒิและประสบการณ์ด้วย  

Hall (1976) ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีการเปลี่ยนแปลงท้ังทาง ร่างกายและจิตใจไปในทาง
เสื่อมลง เป็นวัยที่ต้องปรับตัวในด้านต่าง ๆ ตามที่ควรจะเป็นเพื่อจะได้ ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิ และมีสุขภาพกาย
และจิตใจดี โดยที่ Hall (1976) ได้แบ่ง การสูงอายุของมนุษย์ออกเป็น 4 ประเภท คือ 1) การสูงอายุตามวัย (Chronological 
Aging) 2) การสูงอายุตามสภาพร่างกาย (Biological Aging) 3) การสูงอายุตามสภาพจิตใจ (Psychological Aging) 4) การ
สูงอายุตามสภาพสังคม (Sociological Aging)  
ส่วนที่ 3 ความหมายของรายการวาไรต้ี 

รายการปกิณกะบันเทิง หรือที่นิยมเรียกว่ารายการ variety ส าหรับประเทศอังกฤษเรียกรายการประเภทนี้ว่า Light 
Entertrainment แต่ในสหรัฐและในไทยจะเรียกว่าเรียลลิตี้โชว์ เป็นรูปแบบรายการที่มุ่งเน้นน าเสนอความบันเทิง หลายเรื่อง 
หลายรส หลากอารมณ์ โดยใช้รูปแบบการน าเสนอ ท่ีหลากหลายคล้าย ๆ กับรายการนิตยสารต่างกันเพียงรายการ ปกิณกะไม่
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จ าเป็นต้องเชื่อมโยง  หรือร้อยเรียงแต่ละช่วงแต่ละตอนของรายการให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งรายการประเภทนี้ได้รับความ
นิยมสูงมาก เพราะประกอบด้วยความบันเทิงหลายๆรูปแบบ ได้แก่รูปแบบการพูดคุยหรือ ( Talk show ) รูปแบบตลกคอมมิดี้
เบาสมอง รูปแบบร้องเพลง รูแปแบบการแข่งขันกัน รูปแบบดนตรี หรือจะเป็นรูปแบบการแสดงความสามารถพิเศษต่างๆ เพือ่
น าไปออกอากาศทางโทรทัศน์ต่อไป (ชัยยงค์ พรหมวงศ์และนิคม ทาแดง,2530) 
ส่วนที่ 4 ครอบครัวกับการสร้างเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ 

สังคมที่มีความใกล้ชิดกับผู้สูงอายุมากท่ีสุดก็คือครอบครัวนั่นเอง ลูกหลานหรือสมาชิกในครอบครัวจึงต้องมีความเข้าใจ
ในปัญหา ความต้องการและอาการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจที่เกิดขึ้นในผู้สูงอายุ รวมทั้งควรจะต้องทราบกลวิธี ในการสร้างเสริม
สุขภาพจิตผู้สูงอายุ (รวีวรรณ  เผากัณหา, 2560) 

ป้องกันอาการสมองเสื่อมด้วยการออกก าลังกายสมองอย่างสม่ าเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่เครียด จะท าให้ห่างไกล
จากโรคอัลไซเมอร์ การออกก าลังสมอง จะช่วยกระตุ้นให้สมองท างานไม่เสื่อมสภาพเร็วขึ้น วิธีออกก าลังกายสมอง คือ การฝึก
ทักษะการใช้มือ เท้าและประสาทสัมผัสทั้ง 5 ให้รับรู้ข้อมูลและการเคลื่อนไหวต่างๆ ท้ังรูปแบบอยู่กับที่ การเคลื่อนที่หรือแบบ
ใช้อุปกรณ์ประกอบการเคลื่อนไหว โดยท าอย่างต่อเนื่องจนเกิดการเชื่อมโยงของระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาทและสมองส่วน
ต่างๆ ท างานประสานกันอย่างเป็นระบบ ท าจิตใจให้แจ่มใสและฝึกสมองให้มีการใช้ความคิด ความจ า เช่น อ่านหนังสือ ดู
รายการบันเทิง ร้องเพลง ท ากิจกรรมต่างๆร่วมกับครอบครัวและสังคม เช่น การร้องเพลง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้สมองทั้ง 2 
ซีกให้ท างานประสานกันทั้งระบบ โดยสมองซีกซ้ายจะต้องท าความเข้าใจในท านอง เนื้อร้องและคิดท่าที่ใช้เต้นร า ส่วนสมองซีก

ขวาต้องเข้าถึงอารมณ์ ความรู้สึกในเพลง ท าให้สมองแข็งแรงและท างานอย่างสมดุล ห่างไกลจากโรคอัลไซเมอร์  (กรุงเทพ
ธุรกิจ, 2559)  
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในงานจัย 

ลักษณะประชากรศาสตร์ 
- เพศ                                                    

- อาย ุ

- ระดับการศึกษา 

- รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 

 

 พฤติกรรมของวัยรุ่น 
- การใช้เวลาว่างและวัตถุประสงค ์                                                                     
- สถานท่ีและการใช้งานสมาร์ทโฟนข
องผู้สูงอายุ                                                      
- กิจกรรมและการพัฒนาทักษะจาก
รายการวาไรตี้ผ่านสมาร์ท  โฟนของ
ผู้สูงอาย ุ

ทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุจาก        
รายการวาไรต้ีผ่านสมาร์ทโฟน 

- ด้านพฤติกรรม                                           
- ด้านอารมณ ์                                               
- ด้านทักษะความสามารถ 
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2. วิธดี าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
ประชากรในการศึกษานี้ ได้แก่ วัยรุ่นทั้งหมดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแบบไม่ทราบค่าประชากร  

ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ วัยรุ่นตอนกลางในภูมิภาคตะวันตก ที่มีอายุ   18-22 ปี เนื่องจากไม่ทราบ
จ านวนประชากรจึงได้ก าหนดขนาดตัวอย่างโดยการค านวณประชากรใช้ระดับความเช่ือมั่น 95% ค่าความผิดพลาดสูงสุดที่จะ
เกิดขึ้น 0.05 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2554) ดังนี ้

 

   โดยที่  n  = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
Z = ค่ามาตรฐานซึ่งข้ึนอยู่กับระดบัความเชื่อมั่น 
e = ระดับของความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นเท่ากับ 0.05 

ในทางปฏิบัติเรานิยมใช้ระดับความเช่ือมั่น 95% ดังนั้น Z = 1.96  

 

n = 384.16 หรือ 384 ตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ค านวณได้มีค่าเท่ากับ 384 ชุดและเพื่อลดความคลาดเคลื่อนและให้การเก็บข้อมลูของแบบสอบถาม

ครอบคลมุสมบรูณ์ จึงมีการเผื่อความผิดพลาดของแบบสอบถามไว้ 10% เท่ากับ 38 ชุด ดังนั้นขนาดของกลุ่มตัวอย่างส าหรับ

งานวิจัยครั้งนี้เท่ากับจ านวน 400 ชุด 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้ ได้แก่ วัยรุ่นทั้งหมดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจ านวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่ม
แบบเจาะจง 
2.เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามพฤติกรรมของวัยรุ่นต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ
เพื่อเพ่ิมกิจกรรมคลายเครียดจากรายการวาไรตี้ผ่านระบบสมาร์ทโฟน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ โดยลักษณะค าถามเป็นค าถามปลายปิดแบบให้เลือกค าตอบ 

ส่วนที่ 2 ทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุจากรายการวาไรตี้ผ่านสมาร์ทโฟน ได้แก่ ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างท ากิจกรรมใด 
ผู้สูงอายุมีจุดประสงค์อะไรในการรับชมรายการวาไรตี้ผ่านสมาร์ทโฟน ผู้สูงอายุมีความถี่ในการรับชมรายการวาไรตี้ เท่าใด 
ผู้สูงอายุรับชมรายการวาไรตี้ผ่านสมาร์ทโฟนที่ใด รายการที่รับชมร่วมกันบ่อยที่สุด มักท ากิจกรรมอะไรควบคู่ไปด้วย 
ระยะเวลาที่ช่วยสอนหรือส่งเสริมทักษะของผู้สูงอายุจากวัยรุ่น โดยข้อค าถามเหล่านี้เป็นค าถามปลายปิดแบบให้เลือกค าตอบ 

ส่วนท่ี 3  พฤติกรรมของวัยรุ่นส่งผลตอ่การพัฒนาทักษะการเรียนรูข้องผู้สูงอายุจากรายการวาไรตี้ผ่านสมาร์ทโฟน โดย
แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 1.ด้านพฤติกรรม 2.ด้านอารมณ์ และ3.ด้านทักษะความสามารถ การอภิปรายผลการวิจัยลักษณะ
แบบสอบถามที่ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทจัดอันดับ (Ordinal Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ในแบบสอบถามใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการอภิปรายผล ซึ่งผลจากการค านวณโดยใช้สูตรการค านวณดังนี้ 
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                   0.8 

 1     คะแนน  (ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80) หมายถึง เห็นด้วยในระดับนอ้ยท่ีสุด 
 2     คะแนน  (ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60) หมายถึง เห็นด้วยในระดับนอ้ย 
 3     คะแนน  (ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40) หมายถึง เห็นด้วยในระดับปานกลาง 
 4     คะแนน  (ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20) หมายถึง เห็นด้วยในระดับมาก 
 5     คะแนน  (ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00) หมายถึง เห็นด้วยในระดับมากท่ีสุด 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ใช้การวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม และวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย (Index of Item-Objective Congruence: IOC) เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากคะแนนของผู้เชี่ยวชาญ 
โดยหากค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 แสดงว่าข้อค าถามนั้นอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ แต่หากน้อยกว่า ข้อค าถามนั้น
ต้องถูกตัดทิ้งหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น (อรพินทร์  ชูชม, 2545) ส าหรับงานวิจัยนี้ได้ค่าคะแนนมากกว่า 0.5 ทุกข้อ จากนั้นจึงน า
แบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ชุด เพื่อหาค่าความเช่ือมั่นโดยวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค 
(Cronbach's Alpha Coeffcient) (Cronbach, L.J., 1951) โดยค่าสัมประสิทธ์ิที่ได้เท่ากับ 0.849 จึงถือว่าแบบสอบถามมีค่า
ความเชื่อมั่นสูง 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ท าแบบสอบถาม  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ และค่าร้อยละ 

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ
จากรายการวาไรตี้ผ่านสมาร์ทโฟนโดยค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  

ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ ได้แก่ การทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยส าหรับ กับกลุ่มตัวอย่างคือ การวิเคราะห์ความแปรปรวน (T-Test) 

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ใช้สถิติอ้างอิง ( Inferential Statistics) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ ได้แก่ การ
ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยส าหรับ หลายกลุ่มตัวอย่างคือ การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: 
ANOVA) 

ส่วนที่ 5 การทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติอ้างอิง ( Inferential Statistics) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ ได้แก่ ค่า
สัมประสิทธิ์สหพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Person’s Correlation Coefficient) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential Statistic) ได้แก่ Pearson Chi-Square ด้วยวิธี Bivariate (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2552) 
 

3. ผลการวิจัย 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จากผลการศึกษา พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 252 

คน คิดเป็นร้อยละ 61.5 ส่วนใหญจ่ะมีอายุ 21 ปี จ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 46.1 ส่วนใหญ่  มรีะดับการศึกษาปรญิญา
ตรี จ านวน 372 คน คิดเป็นร้อยละ 91.2 และมีรายไดเ้ฉลี่ยส่วนใหญ่ 6,001-8,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.2 

การวิเคราะห์พฤติกรรมของวัยรุ่นที่สง่ผลต่อการพัฒนาทักษะการเรยีนรู้ของผู้สงูอายุจากรายการวาไรตีผ้่านสมาร์ทโฟน 
พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ดูรายการบันเทิงในเวลาว่างเป็นหลัก จ านวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 69.6 มีจุดประสงค์เพื่อผ่อน
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คลายความเครียดในการรับชมรายการวาไรตี้ จ านวน 308 คน คิดเป็นร้อยละ 76.5  เป็นขั้นตอนที่สะดวกสบายและรวดเร็วใน
การรับชมรายการวาไรตี้จากสมาร์ทโฟนจ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42.2 มีการรับชมรายการวาไรตี้ผ่านสมาร์ทโฟน 3-4 
วันต่อสัปดาห์ จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 ผู้สูงอายรุับชมรายการวาไรตี้ผ่านสมาร์ทโฟนที่บ้านมากท่ีสุด จ านวน 336 
คน คิดเป็นร้อยละ 84.3  รายการวาไรตี้ที่ผู้สูงอายุรับชมมากที่สุดผ่านสมาร์ทโฟนเรียงตามอันดับความนิยม คือ ไมค์ทองค า 
จ านวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8 รองลงมา กิ๊กดู๋ สงครามเพลง จ านวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 23 4 ต่อ 4 family 
game จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 14.4 Today show จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 12.9 ชิงร้อย ชิงล้าน จ านวน 
116 คน คิดเป็นร้อยละ 10.4 ศึก 12 ราศี จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 7.6 ก่อนบ่ายคลายเครียด จ านวน 76 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.8 และขณะรับชมรายการวาไรตี้ผู้สูงอายุมักจะนอนพัก จ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 46.1 และวัยรุ่นมีการสอน
หรือส่งเสริมทักษะการใช้สมาร์ทโฟน  ให้แก่ผู้สูงอายุต่ ากว่า 1 ช่ัวโมง จ านวน 288 คน คิดเป็นร้อยละ 72.5 

ตารางที่1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุจากรายการวาไรตี้ผ่านสมาร์ทโฟน ในด้าน
พฤติกรรม ด้านอารมณ์ และด้านทักษะความสามารถ 

จากตารางที1่ พบว่า ทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุของผู้สูงอายุจากรายการวาไรตี้ผา่นสมาร์ทโฟน ในด้านพฤติกรรม มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด (  = 3.4078, SD =0.832 ) รองลงมาเป็นด้านสังคมมีค่าเฉลี่ย (  = 3.758, SD =0.734 ) และด้านทักษะ

ความสามารถ  มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (  = 3.3713, SD =0.794 ) 
 

การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ทีส่่งผลต่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผูสู้งอายุจากรายการวาไรตีผ้่าน

สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ  SD แปลความหมาย 

ด้านพฤติกรรม 3.4078 0.832 มาก 

ด้านอารมณ ์ 3.3758 0.734 ปานกลาง 

ด้านทักษะความสามารถ 3.3713 0.794 ปานกลาง 
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ตารางที่ 2 เพศส่งผลต่อพัฒนาทักษะการเรยีนรู้ของผูสู้งอายุจากรายการวาไรตีผ้่านสมาร์ทโฟนโดยใช้การใช้สถิติอนุมาน 
 ( t-test ) 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 จากตารางที่ 2 พบว่าการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุจากรายการวาไรตี้ผ่านสมาร์ทโฟน เมื่อจ าแนกตาม
เพศ พบว่าค่า sig = 0.248, 0.079 และ 0.794 ตามล าดับ ซึ่งสูงกว่า 0.05 ดังนั้นสรุปได้ว่า เพศที่แตกต่างกันของวัยรุ่นส่งผล
ต่อด้านพฤติกรรมด้านสังคมและด้านทักษะความสามารถในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุจากรายการวาไรตี้ผ่าน
สมาร์ทโฟนไม่แตกต่างกัน 
ตารางที่ 3 อายสุ่งผลต่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุจากรายการวาไรตี้ผ่านสมาร์ทโฟนโดยใช้วิธี One Way ANOVA 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 จากตารางที่ 3 พบว่าการพัฒนาทักษะการเรยีนรู้ของผูสู้งอายุจากรายการวาไรตีผ้่านสมาร์ทโฟน เมื่อจ าแนกตาม
อายุ พบว่า ค่า F= 0.948 Sig.= 0.436 ซึ่งมากกว่า 0.05 ดังนั้นสรุปได้ว่า อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมของวัยรุ่นใน
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผูสู้งอายุจากรายการวาไรตีผ้่านสมาร์ทโฟนไม่แตกต่างกัน 

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุจากรายการวาไรตี้ผ่านสมาร์ทโฟน เมื่อจ าแนกตามอายุ พบว่า ค่า F= 2.442 
Sig.= 0.046 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นสรุปได้ว่า อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อด้านอารมณ์ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของ
ผู้สูงอายุจากรายการวาไรตี้ผ่านสมาร์ทโฟนที่แตกต่างกัน 

 
ทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ 

เพศ 
Mean SD Sig. t Sig. (2-tailed) 

ด้านพฤติกรรม 
3.356 

3.438 
.874 
.805 

.248 
-.947 
-.927 

 

.344 

.355 

ด้านสังคม 
3.257 

3.445 

.789 

.692 
.079 

-2.479 

-2.396 

.014 

.017 

ด้านทักษะความสามารถ 
3.320 

3.400 

.799 

.790 
.794 

-.971 

-.968 

.332 

.334 

 
ทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ 

อาย ุ
 

Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

 
ด้านพฤติกรรม 

 
275.960 

 
399 

.656 

.692 
 

0.948 
 

.436 

 
ด้านอารมณ ์

 
215.000 

 
399 

1.297 
.531 

 
2.442 

 
.046 

ด้านทักษะความสามารถ  
275.960 

 
399 

1.188 
.624 

 
1.903 

 
.109 
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การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุจากรายการวาไรตี้ผ่านสมาร์ทโฟน เมื่อจ าแนกตามอายุ พบว่า ค่า F= 1.903 
Sig.= 0.109 ซึ่งมากกว่า 0.05 ดังนั้นสรุปได้ว่า อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อด้านทักษะความสามารถในการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ของผู้สูงอายุจากรายการวาไรตี้ผ่านสมาร์ทโฟนไม่แตกต่างกัน 

ตารางที่ 4 ระดับการศึกษาส่งผลต่อพัฒนาทักษะการเรยีนรู้ของผูส้งูอายุจากรายการวาไรตี้ผา่นสมารท์โฟนโดยใช้วิธี One 
Way ANOVA 

 
ทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ 

ระดับการศึกษา 
 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

 
ด้านพฤติกรรม 

 
275.960 

 
399 

.211 

.694 
 

.304 
 

.738 
 

ด้านอารมณ ์
 

215.000 
 

399 
1.481 
.534 

 
2.773 

 
.064 

 
ด้านทักษะความสามารถ 

 
251.369 

 
399 

.950 

.628 
 

1.512 
 

.222 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
จากตารางที่ 4 พบว่า การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุจากรายการวาไรตี้ผ่านสมาร์ทโฟน เมื่อจ าแนกตาม

ระดับการศึกษา พบว่า ค่า F= 0.304 Sig.= 0.738 ซึ่งมากกว่า 0.05 ดังนั้นสรุปได้ว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อ
ด้านพฤติกรรมในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุจากรายการวาไรตี้ผ่านสมาร์ทโฟนไม่แตกต่างกัน 

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุจากรายการวาไรตี้ผ่านสมาร์ทโฟน เมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ค่า 
F= 2.773 Sig.= 0.064 ซึ่งมากกว่า 0.05 ดังนั้นสรุปได้ว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อด้านอารมณ์ในการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุจากรายการวาไรตี้ผ่านสมาร์ทโฟนไม่แตกต่างกัน 

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุจากรายการวาไรตี้ผ่านสมาร์ทโฟน เมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ค่า 
F= 1.512 Sig.= 0.222 ซึ่งมากกว่า 0.05 ดังนั้นสรุปได้ว่า อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อด้านทักษะความสามารถในการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุจากรายการวาไรตี้ผ่านสมาร์ทโฟนไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 5 รายได้ส่งผลต่อพัฒนาทักษะการเรยีนรู้ของผูสู้งอายุจากรายการวาไรตี้ผ่านสมาร์ทโฟนโดยใช้วิธี ANOVA 

 
ทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ 

รายได้ 
 

Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

 
ด้านพฤติกรรม 

 
275.960 

 
399 

1.414 
.684 

 
2.066 

 
.085 

 
ด้านอารมณ ์

 
215.000 

 
399 

.551 

.539 
 

1.023 
 

.395 

 
ด้านทักษะความสามารถ 

 
251.369 

 
399 

.823 

.628 
 

1.311 
 

.265 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
จากตารางที่ 5 พบว่า การพัฒนาทักษะการเรยีนรู้ของผูสู้งอายุจากรายการวาไรตี้ผ่านสมาร์ทโฟน เมือ่จ าแนกตาม

ระดับการศึกษา พบว่า ค่า F= 2.066 Sig.= 0.085 ซึ่งมากกว่า 0.05 ดังนั้นสรุปได้ว่า รายได้ที่แตกต่างกันส่งผลต่อด้าน
พฤติกรรมในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผูสู้งอายุจากรายการวาไรตีผ้่านสมาร์ทโฟนไม่แตกต่างกัน 

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุจากรายการวาไรตี้ผ่านสมาร์ทโฟน เมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ค่า 
F= 1.023 Sig.= 0.395 ซึ่งมากกว่า 0.05 ดังนั้นสรุปได้ว่า รายได้ที่แตกต่างกันส่งผลต่อด้านอารมณ์ในการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ของผู้สูงอายุจากรายการวาไรตี้ผ่านสมาร์ทโฟนไม่แตกต่างกัน 

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุจากรายการวาไรตี้ผ่านสมาร์ทโฟน เมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ค่า 
F= 1.311 Sig.= 0.265 ซึ่งมากกว่า 0.05 ดังนั้นสรุปได้ว่า รายได้ที่แตกต่างกันส่งผลต่อด้านทักษะความสามารถในการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุจากรายการวาไรตี้ผ่านสมาร์ทโฟนไม่แตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมของวัยรุ่นส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผูสู้งอายุจากรายการวาไรตี้ผ่านสมาร์ทโฟน 

ตารางที่ 6 ทดสอบสมมติฐาน พฤติกรรมของวัยรุ่นส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรยีนรู้ของผูสู้งอายุเพื่อเพิ่มกิจกรรมคลาย
เครียดจากรายการวาไรตี้ผ่านสมาร์ทโฟน 

 
พฤติกรรมของวัยรุ่น 

ทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ 

ด้านพฤติกรรม ด้านอารมณ ์ ด้านทักษะ
ความสามารถ 

การใช้เวลาว่างและ
วัตถุประสงค์ 

Pearson Chi-Square 491.333 438.836 311.904 

Sig. 0.000* 0.000* 0.000* 
สถานที่และการใช้งานสมาร์ท
โฟน  

Pearson Chi-Square 444.108 187.142 181.469 

Sig. 0.000* 0.000* 0.000* 
กิจกรรมและการพัฒนาทักษะ
จากรายการวาไรต้ีผ่านสมาร์ท
โฟนให้แก่ผู้สูงอายุ 

Pearson  
Chi-Square 

255.094 246.755 246.479 

Sig. 0.000* 0.000* 0.000* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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จากตารางที่ 6 พบว่า การทดสอบสมมติฐาน แสดงการทดสอบพฤติกรรมของวัยรุ่น โดยใช้สถิติ Chi-square ในการ
ทดสอบ พบว่า ใช้เวลาว่างและวัตถุประสงค์ของวัยรุ่น สถานที่และการใช้งานสมาร์ทโฟนของวัยรุ่น และกิจกรรมและการ
พัฒนาทักษะจากรายวาไรตี้ผ่านสมาร์ทโฟนให้แก่ผู้สูงอายุ ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในด้านพฤติกรรม ด้าน
อารมณ์และด้านทักษะความสามารถที่ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 จะเห็นได้ว่าจากสมมติฐานการวิจัย พฤติกรรมของวัยรุ่นมี
ความสัมพันธ์กับทักษะการเรียนรู้ของผู้สงูอายุจากรายการวาไรตีผ้่านสมาร์ทโฟน ทั้ง 3 ด้าน จึงท าให้ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ของผู้สูงอายุ 

4. สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยพฤติกรรมของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มกิจกรรมคลายเครียด
จากรายการวาไรตี้ผ่านสมาร์ทโฟน 
 จากการศึกษาด้านประชากรศาสตร์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล มีผลต่อทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุเพื่อเพิ่ม
จากรายการวาไรตี้ผ่านสมาร์ทโฟน โดยผู้ตอบแบบสอบถามเป็นวัยรุ่นในเขตกรุงเทพและปริมณฑลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงที่มี
อายุ 21 ปี โดยมีระดับการศึกษาปริญญาตรี และมีรายได้เฉลี่ยส่วนใหญ่ 6,001-8,000 บาท  
 จากการศึกษาพฤติกรรมของวัยรุ่นสัมพันธ์กับทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุเพิ่อเพ่ิมกิจกรรมคลายเครียดจากรายการ
วาไรตี้ผ่านสมาร์ทโฟน พบว่า ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุจะใช้เวลาว่างท ากิจกรรมดูรายการบันเทิงประเภทวาไรตี้ผ่านทางสมาร์ทโฟน 
เช่นรายการไมค์ทองค า 4 ต่อ 4 family game และกิ๊กดู๋ สงครามเพลง ซึ่งเป็นรายการที่ยอดนิยมทุกเพศทุกวัย เนื่องจากว่า
ส่วนมากเป็นรายการครอบครัว เด็กดูได้ ผู้ใหญ่ดูดี อีกทั้งยังมีการแชร์ประสบการณ์ร่วมจากรายการวาไรตี้อันเกิดจากกิจวัตร
ความชอบที่คล้ายคลึงกัน ขณะรับชมจะเกิดกระบวนการคิดที่มีลักษณะการอยากท าตาม ลุ้นท่ีจะเอาใจช่วยและอีกหลากหลาย
อารมณ์ร่วมกับรายการนั้นๆ ผู้สูงอายุจะใช้สมาร์ทโฟนในการดูรายการวาไรตี้ส่วนใหญ่คือที่บ้าน โดยมีจุดประสงค์ในการดูเพื่อ
การผ่อนคลายความเครียดเนื่องจากมคีวามสะดวกสบายและรวดเรว็ในการเข้าถึงโดยใช้สมารท์โฟน โดยเฉลี่ยแล้ววัยรุ่นมักจะดู
รายการวาไรตี้ผ่านสมาร์ทโฟนกับผู้สูงอายุ  3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ ในแต่ละครั้งที่ดูรายการวาไรตี้นั้นผู้สูงอายุมักจะนอนพักหรือ
กินอาหารว่างเพื่อเพ่ิมอรรถรส ท าให้มีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกันมากขึ้นกับวัยรุ่น อันเกิดจากความเครียด ซึมเศร้าที่ลดเบาบางลง
ท าให้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว เป็นการลดช่องว่างระหว่างวัยลง เวลาสอนหรือส่งเสริมทักษะการใช้สมาร์ทโฟนจะได้เรียนรู้ ได้ง่ายขึ้น 
เกิดจากต่างเข้าใจในบริบทกันและกัน โดยไม่มีก าแพงมากั้นอันเกิดการต่อต้านที่จะรับการพัฒนาทักษะเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ แพน และคณะ (Pan, S & M. Jordan-Marsh 2010) ซึ่งอธิบายถึงปัจจัยต่างๆ ที่เช่ือมโยงกับการใช้สื่อ
อินเทอร์เน็ต ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านพฤติกรรมเกี่ยวกับความใช้งานง่ายและปัจจัยด้านสิ่งอ านวยความสะดวกเป็นสิ่ง
กระตุ้นให้เกิดความสนใจอยากใช้เทคโนโลยี ส่งเสริมซึ่งกันและกัน รวมทั้งการให้ค าช่ืนชมเพื่อเป็นการให้ก าลังใจผู้สูงอายุใน
การใช้งาน เทคโนโลยีที่เป็นสื่อใหม่มากขึ้นเพราะจะท าให้เกิดการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการใช้งานสื่อใหม่อย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ 

จากการวิจัยจะพบอีกว่า เมื่อจ าแนกตามเพศแล้ว เพศที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุจาก
รายการวาไรตี้ผ่านสมาร์ทโฟนที่ไม่แตกต่างกันในด้านพฤติกรรม ด้านอารมณ์ และด้านทักษะความสามารถ เมื่อจ าแนกตาม
อายุแล้ว อายุที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุจากรายการวาไรตี้ผ่านสมาร์ทโฟนไม่ที่แตกต่างกันใน
ด้านพฤติกรรมและด้านทักษะความสามารถ แต่แตกต่างในด้านอารมณ์ เมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษาและรายได้ส่งผลต่อ
การทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุจากรายการวาไรตี้ผ่านสมาร์ทโฟนไม่ที่แตกต่างกันในด้านพฤติกรรม ด้านอารมณ์ และด้าน
ทักษะความสามารถ  รวมไปถึงพฤติกรรมของวัยรุ่นมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุเพื่อเพิ่ม
กิจกรรมคลายเครียดจากรายการวาไรตี้ผ่านสมาร์ทโฟน  
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ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ชอบที่จะดูรายการบันเทิงวาไรตี้ผ่านสมาร์ทโฟนท าให้เกิดทักษะการเรียนรู้

ใหม่ๆทั้งด้านสมาร์ทโฟนและการเข้าถึงรายการวาไรตี้ที่หลากหลายบนสมาร์ทโฟน ผู้สูงอายุมีความช่ืนชอบในรายการวาไรตี้
เนื่องจากมีความตลก เบาสมอง มีเสน่หาน่าชวนให้ติดตามและปฏิบัติตามได้ด้วย แต่ผู้สูงอายุไม่ชอบการท ากิจกรรมใดเพียง
ล าพัง ต้องการการดูแล ความเอาใจใส่จากลูกหลานหรือก็คือ วัยรุ่น นั่นเอง การส่งเสริมทักษะวัยรุ่นควรมีการสอนซ้ าหลายๆ
ครั้งอย่างใจเย็น เพื่อความเข้าใจเนื่องจากเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนเป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีความซับซ้อน จงท าให้เรื่องยากให้เป็น
เรื่องง่ายๆส าหรับผู้สูงอายุ รวมทั้งควรท ากิจกรรมคลายเครียดเพิ่มเติมอย่างอื่นเช่น การเลียนแบบรายการเพื่อเกิดการเรียนรู้ 
การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด สมองทั้งสองด้านจะได้มีการใช้ท างาน ช่วยลดการเสื่อมสมรรถภาพของสมองอันเป็นสาเหตุ
หนึ่งในการเกิดโรคอัลไซเมอร์  ดังนั้น วัยรุ่นควรหันมาใส่ใจและสงัเกตพฤติกรรมที่ผู้สูงอายุระหว่างท ากิจกรรมแลว้ร่วมกิจกรรม
นั้นกับพวกท่านให้มากยิ่งข้ึน ไม่ให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกโดดเดี่ยว เศร้าและจิตตก เห็นคุณค่าของตนเองและหลีกเลี่ยงการใช้
อารมณ์การสอนหรือส่งเสริมพัฒนาทักษะอันเป็นสาเหตุท าให้ผู้สูงอายุท้อและหมดก าลังใจ ทั้งนี้ผู้สูงอายุและวัยรุ่นได้ทั้งความรู้
ใหม่ๆรวมถึงสุขภาพจิตที่ดีขึ้นในครอบครัว 

ข้อเสนอแนะในวิจัยคร้ังต่อไป 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาพฤติกรรมของวัยรุ่นในการใช้เวลาว่างท าและวัตถุประสงค์ สถานที่และการใช้

งานและกิจกรรมและการพัฒนาทักษะจากรายการวาไรตีผ้่านสมาร์ทโฟนแก่ผู้สูงอายุท่ีช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ
ด้านกิจกรรมจากรายการวาไรตี้ผ่านสมาร์ทโฟนพียงเบื้องต้นเท่านั้น รู้ข้อมูลเพียงด้านเดียว จึงขอเสนอให้ท่านศึกษาข้อมูลเชิง
ลึกในด้านความต้องการที่ผู้สูงอายุอยากให้ช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในด้านอื่นๆให้มีความหลากหลายความสามารถมากขึ้น
เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาทักษะผู้สูงอายุให้มีศักยภาพที่ดียิ่งขึ้น ทั้งการใช้ชีวิตในชีวิตประจ าวัน สุขภาพชีวิต ท าให้ผู้สูงอายุ
ตระหนักและเห็นคุณค่าในตนเองและไม่รู้สึกว่าตนเองแตกแยกออกจากสังคม 
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	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)



