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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ปัจจัยทางพฤติกรรมวัยรุ่นในการส่งเสริมทักษะการใช้แอพพลิเคช่ันส าหรับการ
จองที่พักเพื่อผู้สูงอายุ โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยแบบเจาะจง คือ วัยรุ่นที่ใช้บริการแอพพลิเคช่ันส าหรับการจองที่พัก จ านวน 
400 คน ด้วยวิธีการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.742 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าความแตกต่างของประชากรศาสตร์  (t-test) ค่าความแตกต่างของ
กลุ่มประชากรมากกว่าสองกลุ่ม (One Way ANOVA) และการทดสอบค่าไค-สแควร์ (chi-square test)  
 ผลการวิจัย  
 1. จากกลุ่มตัวอย่างประชากรศาสตร์ที่ตอบแบบสอบถามวิจัยครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ 20 ปี ระดับ
การศึกษาส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 3,001 – 6,000 บาท  

 2. การวิเคราะห์พฤติกรรมของวัยรุ่นในการใช้แอพพลิเคช่ันส าหรับการจองที่พัก จากการวิจัยพบว่า วัยรุ่นส่วน
ใหญ่คิดว่า จุดประสงค์ในการจองที่พักจากการใช้แอพพลิเคช่ันส าหรับการจองที่พักมากที่สุด คือ เดินทางท่องเที่ยวและ
พักผ่อน (ร้อยละ 85.9) เหตุผลที่เลือกใช้บริการแอพพลิเคช่ันส าหรบัการจองที่พัก เพื่อความสะดวกสบายมีคะแนนสูงสุด (ร้อย
ละ 47.9) วันท่ีใช้บริการแอพพลิเคชั่นส่วนใหญ่เป็นวันเสาร์-อาทิตย์มากที่สุด (ร้อยละ 58.5) ช่วงเวลาที่ใช้บริการแอพพลิเคช่ัน
ส าหรับการจองที่พักคือ 11.01–15.00น. มีคะแนนสูง (ร้อยละ 45.2) ความถี่ในการใช้บริการแอพพลิเคช่ันส าหรับการจองที่
พัก คือ น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 71.1) และแอพพลิเคช่ันส าหรับการจองที่พักที่มีการใช้บริการมากที่สุด คือ 
Agoda (ร้อยละ 54.1) 

 3. ทักษะการใช้แอพพลิเคช่ันการจองที่พัก ได้แก่ ขั้นตอนการใช้งาน ความสะดวกสบาย และความปลอดภัยต่อ
การใช้งานแอพพลิเคชั่นส าหรับการจองที่พัก โดยภาพรวมแล้วอยู่ในระดับปานกลาง 
 4. ผู้ตอบแบบสอบถามวิจัยในด้านข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ที่แตกต่างกัน มีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้บริการแอพพลิเคชั่นส าหรับการจองที่พักท่ีแตกต่างกัน 
 5. ปัจจัยทางพฤติกรรมวัยรุ่นในการส่งเสริมทักษะการใช้แอพพลิเคช่ันส าหรับการจองที่พักเพื่อผู้สูงอายุโดย
ภาพรวมในทุกๆด้านมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการแอพพลิเคชั่นส าหรับการจองที่พัก 
ค าส าคัญ : ปัจจัย/พฤติกรรม/แอพพลิเคชั่น/ส่งเสริม/ผู้สูงอายุ 
 

Abstract 
 This research was aimed at studying. Teenage Behavioral Factors in Using Application Skills for Elderly 
Lodging Reservation the samples used in this study were 400 teenagers using the 400 booking application. 
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The questionnaire was used as a tool to collect data, with a confidence level of 0.742. Research Including the 
percentage, average, standard deviation, t-test, One Way ANOVA, and chi-square test. 

Research result 
1. From the demographic group, the respondents answered this questionnaire. Most of them are 20 

year olds, are undergraduate students and average monthly income is between 3,001 - 6,000 baht. 
2. Teen Behavior Analysis Using Applications for Lodging Reservation The research found that the 

main factor of using application to book accommodation was travel and leisure (85.9%). The reasons that 
used the application to book the room was convenience (47.9%). Most of the date that teenage used the 
applications were on Saturdays and Sundays (58.5%). The most time that teenage used was 11.01 – 15.00, 
with a high score (45.2%). The frequency of using application was less than 2 times a week (71.1%). The most 
application that teenage used was Agoda (54.1%). 

3. Skill of using applications in reservation such as the process, convenience and the security of using 
the application for reservations. Overall, it was at a moderate level. 

4. Respondents to personal data research: age, education and different income. The behavior of 
using application for different reservations. 

5. The adolescent behavioral factors in the promotion of application skills for elderly residence 
booking. Overall, having affected behavior of using the application for reservation. 
Keyword: Factors, Behavior, Application, Promotion, Elderly 
*ผู้นิพนธ์ประสานงาน  
 
1. บทน า 
 ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีความก้าวหน้าอย่างมาก ท าให้เกิดนวัตกรรมใหม่ทางสังคม
บริการ การใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีความนิยมมาก เนื่องจากผู้คนสามารถใช้บริการอินเตอร์เน็ตได้อย่างสะดวกสบายมาก
ยิ่งข้ึนผ่านระบบเครือข่ายไร้สายหรือบนโทรศัพท์มือถือ ปัจจุบันมีการพัฒนาการใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนและ
สามร์ทแท็บเล็ตเป็นเทคโนโลยีในการสื่อสารไร้สายที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เพราะเป็นการสื่อสารแบบจอสัมผัส 
พกพาสะดวก รวดเร็ว และใช้งานง่าย (วงหทัย ตันชีวะวงศ์, 2557) ระบบการปฏิบัติการบนโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนนั้น ใน
ปัจจุบันระบบการปฏิบัติการที่ก าลังได้รับความนิยมและโทรศัพท์เคลื่อนที่หลากหลายแบรนด์ให้การยอมรับ คือระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ (Android) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการแบบโอเพนซอร์ส (Open source) ที่ผู้ใช้สามารถพัฒนาแอพพลิเคช่ัน 
(Application) ต่างๆเพื่อน ามาใช้ในโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนได้ และผู้ผลิตจะออกเวอร์ช่ันใหม่ๆมาปรับปรุงระบบอยู่เสมอ 
(Vangie Beal, 2011) ความสะดวกสบายเหล่านี้ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ก าลังเป็นที่นิยมอย่างมาก
ในปัจจุบัน นอกจากน้ีผู้สูงอายุในปัจจุบันมีความสนใจและต้องการศึกษาการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตมากยิ่งขึ้น และเป็นกระแสอย่าง
มาก (ภาณุวัฒน์ กองราช, 2554) ข้อมูลเหล่านี้สามารถบอกได้อย่างดีว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์เข้ามาเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค และสร้างพฤติกรรมใหม่ๆของผู้บริโภค  
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ระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์นั้นมีบทบาทกับใช้ชีวิตประจ าวันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการข้อมูล ข่าวสารต่างๆ และการ
กระท าที่ท าให้ตนเองเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากสังคมที่กว้างขึ้น (Aubre Andrus, 2558) นอกจากนี้ยังมีการพัฒนา
แอพพลิเคช่ันส าหรับบริการอื่นๆ เช่น แอพลลิเคช่ันส าหรับการจองที่พักออนไลน์ โดยเฉพาะเวลาที่ผู้สูงอายุต้องการเดินทาง
ท่องเที่ยวและพักผ่อน หรือการเดินทางเพื่อท ากิจกรรมอะไรบ้างอย่างก็ตาม เพื่อความสะดวกสบาย รวดเร็วยิ่งข้ึนในการหาค้นหาที่
พักที่ดีท่ีสุด การใช้แอพพลิเคชั่นส าหรับการจองห้องพักออนไลน์จึงเป็นทางเลือกอีกทางเลือกที่ในปัจจุบันก าลังเป็นที่นิยมเป็นอย่าง
มาก โดยวิธีการจองที่พักล่วงหน้าก าลังเป็นท่ีนิยมในปจัจุบัน ซึ่งรูปแบบการบริการลักษณะนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่า อินเตอร์เน็ตมี
ความส าคัญกับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งส่งผลให้การด าเนินชีวิตของผู้บริโภคปัจจุบันเปลี่ยนไปจากเดิม (ดวงใจ ธรรมนิภานนท, 
2557)  

เครือข่ายสังคมออนไลน์มีความส าคัญจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น พฤติกรรมการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ มักจะใช้ในการติดต่อสื่อสารกับเพื่อน และอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในสถานการณ์ที่อยู่ใน
ความสนใจ และอยู่ในกระแสของสังคมออนไลน์ (ปณิชา นิติพรมงคล , 2554)  มีการใช้บริการออนไลน์ต่างๆผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต เช่น การใช้บริการแอพพลเคชั่นการจองที่พัก เพื่อความรวดเร็ว ประหยัดเวลา และลดปัญหาเกี่ยวกับที่พัก หากเทียบ
กับผู้สูงอายุ วัยรุ่นจะมีทักษะการเรียนรู้ได้เร็วและความเข้าใจในการใช้อินเตอร์ได้ดีกว่า เพราะผู้สูงอายุมีข้อจ ากัดในเรื่องการใช้งาน
อุปกรณ์เทคโนโลยี เพราะการเปลี่ยนทางด้านร่างกายท าให้มีข้อจ ากัดมากขึ้น ทั้งปัญหาทางการมองเห็น การได้ยิน การควบคุม
กล้ามเนื้อ ประกอบกับแอพพลิเคช่ันท่ีให้บริการยังไม่ตรงกับความต้องการใช้งาน และพฤติกรรมการเลือกใช้งานแอพพลิเคช่ันของ
ผู้สูงอายุท่ีจะใช้งานตามกันในกลุ่มเพื่อน ต่างจากคนในกลุ่มอายุอื่นท่ีเลือกใช้งานแอพพลิเคช่ันตามกระแสความนิยมของสังคม (กวี
พงษ์ เลิศวัชรา,2555) 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยต่างๆที่เป็นตัวแปรส าคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของวัยรุ่นในการ
พัฒนาทักษะการใช้แอพพลิเคช่ันส าหรับการจองที่พักของผู้สูงอายุ โดยวิธีการจองที่พักล่วงหน้าผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ได้แก่ 
เว็บไซด์ และแอพพลิเคช่ันส าหรับการจองที่พัก เพื่อน าผลการศึกษารวมถึงปัญหาต่างๆมาพัฒนาแอพพลิเคช่ันให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้สูงอายุ เพื่อให้แอพพลิเคช่ันเกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสุดสูง 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ทีส่่งผลต่อทักษะการใช้แอพพลิเคชั่นส าหรับการจองที่พักแตกต่างกัน  
2. เพื่อศึกษาปัจจัยทางพฤติกรรมของวัยรุ่นในการใช้แอพพลิเคช่ันส าหรับการจองที่พักที่ส่งผลต่อทักษะการใช้
แอพพลิเคชั่นส าหรับการจองที่พักเพื่อผู้สูงอาย ุ

สมมติฐาน  
 1. ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่ส่งผลต่อทักษะการใช้
แอพพลิเคชั่นส าหรับจองที่พักแตกต่างกัน 
 2. ปัจจัยทางพฤติกรรมของวัยรุ่นที่ใช้แอพพลิเคช่ันส าหรับการจองที่พักที่ส่งผลต่อทักษะการใช้แอพพลิเคช่ันส าหรับการ
จองที่พัก  
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2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
แนวคิดเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน 
 แอพพลิเคชั่น หมายถึง ระบบแอพพลิเคช่ันที่ช่วยการท างานของผู้ใช้บนอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ 
ซึ่งแอพพลิเคช่ันเหล่านี้จะท างานแบบระบบปฏิบัติการ ที่แตกต่างกันไป เมื่อเราเริ่มใช้แอพพลิเคช่ัน การท างานจะอยู่ภายใต้
ระบบปฏิบัติการตลอดเวลาจนกว่าเราจะท าการปิดแอพพลิเคช่ันไป ภายในเวลาเดียวกัน อาจมีหลายแอพพลิเคช่ันที่ก าลังท างาน
พร้อมกันในระบบปฏิบัติการ เราเรียกกระบวนการนี้ว่า “มัลติแทสกิ้ง (Multitasking)” (Aseitha, 2013:14) 
แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม 
 พฤติกรรม ได้ให้ความหมายของค าว่าพฤติกรรมไว้ ว่า คือกิริยา อาการ บทบาท ลีลา ท่าที การประพฤติ ปฏิบัติ การ
กระท าท่ีแสดงออกให้ปรากฏสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัส ทางใดทางหนึ่งของประสาทสัมผัสทั้งห้าซึ่งสามารถวัดได้ด้วย เครื่องมือ 
สิ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมีดังนี้ (กันยา สุวรรณแสง, 2547) 
 1. พันธุกรรม คือ การถ่ายทอดบุคลิกลักษณะทาง พันธุกรรม มีลักษณะทางกายและทางสติปัญญา  

พฤติกรรมในการใช้บริการแอพพลิเคชั่นส าหรับ
การจองท่ีพักของผู้ท าแบบสอบถาม 

1. จุดประสงค์ในการจองที่พัก 
2. เหตุผลในการเลือกใช้บริการแอพพลิเคชั่นส าหรับ
การจองที่พัก 
3. วันท่ีใช้บริการแอพพลิเคชั่นส าหรับการจองที่พัก 
4. ช่วงเวลาที่ใช้บริการแอพพลิเคช่ันส าหรับการจอง
ที่พัก 
5. ความถี่ในการใช้บริการแอพพลเิคช่ันส าหรับการ
จองที่พัก 
6. แอพพลิเคชั่นท่ีใช้ในการจองที่พัก 

ทักษะการใช้แอพพลิเคชัน่ส าหรับการจองท่ีพัก 
ของผู้สูงอายุ 

1. ขั้นตอนการใช้แอพพลิเคชั่นการจองที่พัก 
2. ความสะดวกสบายทีไ่ด้จากการใช้แอพพลิเคชั่นส าหรับ
การจองที่พัก 
3. ความปลอดภยัในการใช้งานแอพพลิเคชั่นส าหรับการ
จองที่พัก 
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 2. สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว เป็น สิ่งเร้ากระตุ้นให้บุคคลแสดงออกโต้ตอบในลักษณะต่าง ๆ กัน ซึ่งมี
ผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ 
 การจูงใจให้เกิดพฤติกรรม พฤติกรรมเป็นผลมาจาก มนุษย์แสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้า หรือแรงจูงใจ พฤติกรรม 
บางอย่างมีแรงจูงใจหลายอย่างรวมกัน ซึ่งปัจจัยในการจูงใจ 
 1. แรงจูงใจทางกาย เป็นแรงจูงใจท่ีเกิดจากความ ต้องการทางร่างกาย เช่น ความหิว ความกระหาย  
 2.แรงจงูใจทางสังคม เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังการ เรียนรู้ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการทักษะการเรียนรู ้
 ทักษะการเรียนรู้ คือ กระบวนการที่เกิดขึ้นของมนุษย์ โดยค าจ ากัดความของ คิมเบิล (Gregory A Kimble) ได้กล่าวว่า 
"การเรียนรู้คือการเปลี่ยนแปลงศักยภาพแห่งพฤติกรรมที่ค่อนข้างถาวร ซึ่งเป็นผลมาจากการฝึกหรือการปฏิบัติที่ได้รับ การ
เสริมแรง (Learning as a relatively permanent change in behavioral potentiality that occurs as a result of 
reinforced practice) "  
ทักษะการเรียนรู้มี 5 ประการดังนี้ (Gregory A Kimble) 
 1. การที่ก าหนดว่า การเรียนรู้คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ก็แสดงว่าผลที่เกิดจากการเรียนรู้ จะต้องอยู่ใน รูปของ
พฤติกรรม ท่ีสังเกตได้ หลังจากเกิดการเรียนรู้แล้ว ผู้เรียนสามารถท าสิ่งหรือเรื่องที่ไม่เคยท ามาก่อนการเรียนรู้นั้น 
 2.การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้น ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างถาวร นั่นก็คือ พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนั้น จะไม่เป็น
พฤติกรรมในช่วงสั้น หรือเพียงช่ัวครู่ และในขณะเดียวกันก็ ไม่ใช่พฤติกรรมที่คงที่ท่ีไม่เปลี่ยนแปลงอีกต่อไป 
 3. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกล่าว ไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนไปอย่างทันทีทันใด แต่มันอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงศักยภาพ 
(Potential) ที่จะกระท า สิ่งต่าง ๆ ต่อไปในอนาคต การเปลี่ยนแปลง ศักยภาพนี้อาจแฝงอยู่ในตัวผู้เรียน ซึ่งอาจจะยังไม่ได้แสดง
ออกมา เป็นพฤติกรรมอย่าง ทันทีทันใดก็ได้ 
 4.การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือการเปลี่ยนแปลงศักยภาพในตัวผู้เรียนนั้นจะเป็นผลมาจากประสบการณ์หรือการฝึก
เท่านั้น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือศักยภาพอันเนื่องมาจากสาเหตุอื่นไม่ถือเป็นการเรียนรู้ 
 5. ประสบการณ์หรือการฝึกต้องเป็นการฝึกหรือปฏิบัติที่ได้รับการเสริมแรง (Reinforced practice) หมายความว่า 
เพียงแต่ผู้เรียนได้ รับรางวัลหลังจากท่ีตอบสนอง ก็จะให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นในแง่นี้ค าว่า "รางวัล" กับ "ตัวเสริมแรง" (Reinforce) จะ
ให้ความหมายเดียวกัน ต่างก็คือหมายถึงอะไรบางอย่างท่ีอินทรีย์ (บุคคล) ต้องการ 
 

3. วิธีการวิจัย 
กลุ่มประชากรตัวอย่าง 

 ประชากรในการศึกษานี้ ได้แก่ กลุม่วัยรุ่นที่มีอายรุะหว่าง 18-23 ปี ที่ใช้แอพพลิเคชั่นส าหรับการจองที่พัก ใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างโดยเจาะจงกลุ่มวัยรุ่นท่ีใช้แอพพลิเคชั่นส าหรับการจองที่พักและมผีู้สูงอายุอยูด่้วย ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2554) ดังนี้ 
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   โดยที่  n  = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
Z = ค่ามาตรฐานซึ่งข้ึนอยู่กับระดบัความเชื่อมั่น 
e = ระดับของความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นเท่ากับ         0.05 

ในทางปฏิบัติเรานิยมใช้ระดับความเช่ือมั่น 95% ดังนั้น Z = 1.96  

  
       

        
 

n = 384.16 หรือ 384 ตัวอย่าง 
  ทั้งนี้เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่ดีขึ้นจึงส ารองกลุ่มตัวอย่างเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 4 จะเท่ากับ 15 ตัวอย่างที่ท าการวิจัย
ทั้งหมดทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง โดยกลุ่มตัวอย่างวัยที่มีอายุระหว่าง 18-23 ปีที่ใช้บริการแอพพลิเคช่ันส าหรับการจองที่พักและมี
ผู้สูงอายุอยู่ด้วย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลทางพฤติกรรมวัยรุ่นในการ
สง่เสริมการใช้แอพพลิเคชั่นส าหรับการจองที่พักเพื่อผู้สูงอายุ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ท าแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน 
         ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมในการใช้บริการแอพพลิเคชั่นส าหรับการจองที่พักของผู้ท าแบบสอบถาม ได้แก่ จุดประสงค์ใน
การจองที่พัก เหตุผลในการเลือกใช้บริการแอพพลิเคช่ันส าหรับการจองที่พัก วันที่ใช้บริการแอพพลิเคช่ันส าห รับการจองที่พัก 
ช่วงเวลาที่ใช้บริการแอพพลิเคชั่นส าหรับการจองที่พัก ความถี่ในการใช้บริการแอพพลิเคชั่นส าหรับการจองที่พัก และแอพพลิเคช่ัน
ที่ใช้ในการจองที่พัก 

       ส่วนที่ 3 ทักษะการใช้แอพพลิเคช่ันส าหรับการจองที่พักเพื่อผู้สูงอายุ โดยมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน (Likert 
Scale) มี 5 ระดับ คือ เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย และเห็นด้วยน้อยที่สุด ตามล าดับ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามแล้วน าแบบสอบถามมาตรวจสอบหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
จุดมุ่งหมายของการวิจัย (Index of Item-objective Congruence: IOC) แบบสอบถามที่สร้างขึ้นได้ทดลองแจกจ านวน 30 ชุด
เพื่อท าการทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) 0.742 ของแบบสอบถาม โดยการใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค 
(Cronbach) ควบคู่ไปกับการน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาแล้ว
ปรับปรุง แบบสอบถามให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ที่สุด ก่อนจะน าไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างต่อไป 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการอธิบาย ลักษณะทางประชากรทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาณ (Inferential Statistics) ได้แก่ การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ประชากร (t-test) การทดสอบค่าไคสแควร์ (Chi-Square test) การทดสอบค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธี Crosstab (กัลยา วินิชย์บัญชา
, 2546) 
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4. ผลการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ท่ีใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งน้ี จ านวน 400 คน จ าแนกตัวแปรได้ดังนี้ 
 1. ด้านประชากรศาสตร์ ผลวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 272 คน 
คิดเป็นร้อยละ 67.2 และเพศชาย จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.4 ระดับการศึกษาที่มากที่สุดอยู่ที่ ระดับปริญญาตรี จ านวน 
330 คน คิดเป็นร้อยละ 81.5 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถามโดยเฉลี่ยจะอยู่ระหว่าง 4,001 – 6,000 บาทต่อ
เดือน จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37 

 2. การวิเคราะห์พฤติกรรมของวัยรุ่นในการใช้แอพพลิเคช่ันส าหรับการจองที่พัก จากการวิจัยพบว่า วัยรุ่นส่วน
ใหญ่คิดว่า จุดประสงค์ในการจองที่พักจากการใช้แอพพลิเคชั่นส าหรับการจองที่พักมากที่สุด คือ ท่องเที่ยวและพักผ่อน (ร้อย
ละ 85.9) เหตุผลที่เลือกใช้บริการแอพพลิเคช่ันส าหรับการจองที่พัก เพื่อความสะดวกสบายมีคะแนนสูงสุด (ร้อยละ 47.9) 
วันที่ใช้บริการแอพพลิเคช่ันส่วนใหญ่เป็นวันเสาร์-อาทิตย์มากที่สุด (ร้อยละ 58.5) ช่วงเวลาที่ใช้บริการแอพพลิเคช่ันส าหรับ
การจองที่พักคือ 11.01–15.00น. มีคะแนนสูง (ร้อยละ 42.2) ความถี่ในการใช้บริการแอพพลิเคช่ันส าหรับการจองที่พัก คือ 
น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 71.1) และแอพพลิเคช่ันส าหรับการจองที่พักที่มีการใช้บริการมากที่สุด คือ Agoda      
(ร้อยละ 54.1) 

ตารางที่ 1: ทักษะการใช้แอพพลิเคชั่นส าหรับการจองที่พัก 

ทักษะการใช้แอพพลิเคชัน่ส าหรับการจองท่ีพัก   S.D. การแปลผล 

ขั้นตอนการใช้แอพพลิเคช่ันการจองที่พัก [ท่านคิดว่าแอพพลิเคช่ันส าหรับ
การจองที่พักมีขั้นตอนการใช้งานที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อนเหมาะสมส าหรับ
ผู้สูงอาย]ุ 

3.33 0.910 ปานกลาง 

ขั้นตอนการใช้แอพพลิเคชั่นการจองที่พัก [ท่านคิดว่าผู้สูงอายุสามารถใช้งาน
แอพพลิเคชั่นส าหรับการจองที่พักได้] 

3.33 0.969 ปานกลาง 

ขั้นตอนการใช้แอพพลิเคช่ันการจองที่พัก [ท่านคิดว่าแอพพลิเคช่ันส าหรับ
การจองที่พักในปัจจุบันเอื้ออ านวยต่อการใช้งานของผู้สูงอายุ] 

3.29 0.840 ปานกลาง 

ความสะดวกสบายที่ได้จากการใช้แอพพลิเคชั่นส าหรับการจองที่พัก [ท่านคิด
ว่าแอพพลิเคช่ันส าหรับการจองที่พักจะช่วยลดระยะเวลาในการรอบริการ
ห้องพักของผู้สูงอาย]ุ 

3.52 0.823 มาก 
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 จากตารางที่ 1 พบว่าปัจจัยทางพฤติกรรมวัยรุ่นที่ส่งเสริมทักษะการใช้แอพพลิเคช่ันเพื่อผู้สูงอายุ ในด้านของ
ทักษะการใช้แอพพลิเคช่ัน วัยรุ่นให้ความสนใจในเรื่องความปลอดภัยกับการใช้งานแอพพลิเคช่ันส าหรับการจองที่พักจะมีระดับ
คะแนนมากทีสุ่ด รองมาจะเป็นความสะดวกสบายในการใช้งาน และระดับที่มีคะแนนน้อยสุด คือ ขั้นตอนการใช้งานแอพพลิเคช่ัน
ส าหรับการจองทีพ่ักเพื่อผู้สูงอายุ 

1. ขั้นตอนการใช้แอพพลิเคชั่น  

1.1 ขั้นตอนการใช้งานท่ีเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อนเหมาะส าหรับผู้สูงอายุค่าเฉลี่ย   (  = 3.33)  

1.2 ผู้สูงอายุสามารถเข้าใจการใช้งานของแอพพลิเคชั่นส าหรับการจองที่พัก  (  = 3.33) 

1.3 แอพพลิเคชั่นส าหรับการจองที่พักในปัจจุบันเอื้ออ านวยต่อการใช้งานของ ผู้สูงอายุ (  = 3.29) 
2. ความสะดวกสบายจากการใช้แอพพลิเคชั่นส าหรับการจองที่พัก 

2.1 แอพพลิเคชั่นส าหรับการจองที่พักจะช่วยลดระยะเวลาในการรอบริการ ห้องพักของผู้สูงอายุ  

       (  = 3.52) 

2.2 แอพพลิเคชั่นส าหรับการจองที่พักช่วยลดปัญหาการจองห้องพักของ ผู้สูงอายุ (  = 3.40) 

2.3 แอพพลิเคชั่นส าหรับการจองห้องพักช่วยให้ได้ห้องพักตามที่ผู้สูงอายุ ต้องการ (  = 3.51) 
2.4 แอพพลิเคชั่นส าหรับการจองที่พักเหมาะสมกับการให้บริการแก่ผู้สูงอายุท่ี ดีกว่าการจองผ่านตัวแทน 

     (  = 3.54) 

ความสะดวกสบายที่ได้จากการใช้แอพพลิเคชั่นส าหรับการจองที่พัก [ท่านคิด
ว่าแอพพลิเคช่ันส าหรับการจองที่พักช่วยลดปัญหาการจองห้องพักของ
ผู้สูงอาย]ุ 

3.40 0.929 ปานกลาง 

ความสะดวกสบายที่ได้จากการใช้แอพพลิเคชั่นส าหรับการจองที่พัก [ท่านคิด
ว่าแอพพลิเคช่ันส าหรับการจองที่พักประเภทการจองห้องพักช่วยท าให้ได้
ห้องตามที่ต้องการของผู้สูงอายุ] 

3.51 0.896 มาก 

ความสะดวกสบายที่ได้จากการใช้แอพพลิเคชั่นส าหรับการจองที่พัก [ท่านคิด
ว่าการใช้บริการแอพพลิเคช่ันส าหรับจองที่พักเหมาะสมกับการให้บริการแก่
ผู้สูงอายุท่ีดีกว่าจองผ่านตัวแทนท่ัวไป] 

3.54 0.994 มาก 

ความปลอดภัยในการใช้งานแอพพลิเคช่ันส าหรับการจองที่พัก [ท่านคิดว่า
บริการการจองที่พักจากแอพพลิเคช่ันมีความน่าเช่ือถือส าหรับผู้สูงอายุกว่า
ตัวแทนขายที่พักท่ัวไป] 

3.65 0.768 มาก 

ความปลอดภัยในการใช้งานแอพพลิเคช่ันส าหรับการจองที่พัก [ท่านคิดว่า
การใช้บริการผ่านแอพพลิเคช่ันจะช่วยลดการเกิดอาชญากรรมที่มีต่อ
ผู้สูงอายุได้] 

3.74 0.803 มาก 
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3. ความปลอดภัยในการใช้แอพพลิเคชั่นส าหรับการจองที่พัก 
3.1 บริการการจองที่พักจากแอพพลิเคช่ันมีความน่าเช่ือถือเหมาะส าหรับผู้สูงอายุมากกว่าบริการการจองห้องพักจาก

ตัวแทนท่ัวไป (  = 3.65) 

          3.2 การใช้บริการผ่านแอพพลิเคชั่นจะช่วยลดการเกิดอาชญากรรมที่มีต่อผู้สูงอายุได้ (  = 3.74) 
 
การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะของประชากรศาสตร์ส่งผลต่อทักษะการใช้บริการแอพพลิเคชั่นส าหรับการจองที่พัก ใช้สถิติทดสอบดังนี ้
ตารางที่ 2 ทดสอบสมมติฐานที่ 1 ด้านประชากรศาสตร์ โดยใช้สถิติ Independent Sample t-test ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 

 จากตารางที่ 2 เพศที่ต่างกันส่งผลต่อทักษะการใช้แอพพลิเคช่ันส าหรับการจองที่พักไม่แตกต่างกัน โดยใช้สถิติ 
Independent Sample t-test 
 
ตารางที่ 3 ทดสอบสมมติฐานที่ 1 ด้านประชากรศาสตร์ โดยใช้สถิติ One Way - ANOVA (F-test) ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 

 จากตารางที่ 3 อายุที่ต่างกันส่งผลต่อทักษะการใช้แอพพลิเคช่ันส าหรับการจองที่พักไม่แตกต่างกัน             
ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีผลต่อทักษะการใช้แอพพลิเคชั่นส าหรับการจองที่พักแตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการใช้บริการแอพพลิเคชั่นส าหรับการจองที่พักส่งผลกับ 
ทักษะการใช้แอพพลิเคชั่นส าหรับการจองที่พัก โดยสถิติที่ใช้คือ สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
 
 
 
 
 

เพศ Mean S.D. t Sig. 

ชาย 
หญิง 

3.11 
3.15 

0.412 
0.444 

0.109 
0.109 

0.580 

 Sum of Ssquares df F Sig. 

อาย ุ
1.333 

160.365 
8 

391 
1.209 0.214 

ระดับการศึกษา 
0.520 
23.898 

8 
391 

2.003 0.002 

รายได้เฉลี่ย 
3.240 

155.537 
8 

391 
3.193 0.000 
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ตารางที่ 4 ทดสอบสมมติฐานที่ 2 ด้านพฤติกรรมที่ส่งผลต่อทักษะการใช้แอพพลิเคช่ันส าหรับการจองที่พัก โดยใช้สถิติ Chi-
square ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 

 จากตารางที่ 4 พบว่าพฤติที่กรรมของวัยรุ่นในการใช้แอพพลิเคช่ันส าหรับการจองที่พักส่งผลต่อทักษะการใช้
แอพพลิเคชั่นส าหรับการจองที่พัก ในเรื่องของจุดประสงค์การใช้บริการ เหตุผลที่ใช้ วัน เวลา แอพที่ใช้ต่างส่งผลต่อขั้นตอนการใช้
งาน ความสะดวกสบาย และความปลอดภัยในการใช้แอพพลิเคชั่นส าหรับการจองที่พักเพื่อผู้สูงอายุ 

 

5. อภิปรายผล 
 จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลทางพฤติกรรมวัยรุ่นในส่งเสริมทักษะการใช้แอพพลิเคช่ันส าหรับการจองที่พักเพื่อผู้สูงอายุ 
พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือนมีผลต่อพฤติกรรมในการใช้บริการแอพพลิเคช่ันส าหรับ
การจองที่พัก ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของปิยวัฒน์ เกตุวงศา และศุทธิดา ชวนวัน (2558) การเพิ่มขึ้นของการใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ในผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากที่สุด เพราะหากวิเคราะห์ถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของร้อยละการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ในช่วงเวลาปี 2554–2557 พบว่า ผู้สูงอายุมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของร้อยละของการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มากที่สุด 
คือ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 95 ซึ่งจะสอดคล้องกับวิจัยของMcMurtrey, Downey, Zeltmann and McGaughey (2555) ศึกษาเรื่อง
ผู้สูงอายุและเทคโนโลยีสารสนเทศ :MIS เหมาะสมหรือไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจสถานะปัจจุบันในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของผู้สูงอายุ เพราะเป็นกลุ่มประชากรที่มีจ านวนเพิ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศด้วย และกลุ่มนี้ยังเป็นกลุ่มที่มีรายได้ที่
สามารถใช้จ่ายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้มากกว่ากลุ่มที่อายุน้อยกว่า การวิจัยเรื่องนี้ท าการศึกษาโดยส ารวจ framework 
ปัจจุบันทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้ และรายงานว่ามีอะไรท าไปแล้วและอะไรยังไม่ได้ท าบ้าง และเพื่อบูรณาการกลุ่ม
ประชากรศาสตร์ที่ส าคัญลงในกระแสหลักของสังคมคอมพิวเตอร์ส าหรับผู้สูงอายุ 

ทักษะการใช้แอพพลิเคชัน่
ส าหรับการจองท่ีพักเพ่ือ

ผู้สูงอายุ 

พฤติกรรมการใช้บริการแอพพลิเคชั่นส าหรับการจองท่ีพักของวัยรุ่น 

จุดประสงค์
การใช้
บริการ 

เหตุผลใน
การใช้
บริการ 

วันที่ใช้
บริการ 

ช่วงเวลาที่
ใช้บริการ 

ความถี่ที่ใช้
บริการ 

ชื่อ
แอพพลิเคชั่น
ที่ใช้บริการ 

ขั้นตอนการใช้
บริการ 

2  94.264 178.092 87.070 100.642 61.905 182.996 

    0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 

ความสะดวกสบาย 
ในการใช้บริการ 

2  62.216 110.227 77.305 60.755 84.931 224.333 

    0.023* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 

ความปลอดภัย 

2  31.712 51.489 22.754 29.973 58.803 81.425 

    0.031* 0.000* 0.030* 0.003* 0.000* 0.000* 
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 ปัจจัยที่ส่งผลทางพฤติกรรมวัยรุ่นในส่งเสริมทักษะการใช้แอพพลิเคช่ันส าหรับการจองที่พักเพื่อผู้สูงอายุ ด้านพฤติกรรม
ของวัยรุ่นในการใช้บริการแอพพลิเคชั่นส าหรับการจองที่พัก มีจุดประสงค์เพื่อเดินทางท่องเที่ยวและพักผ่อน และเห็นผลที่เลือกใช้
บริการแอพพลิเคช่ันส าหรับการจองที่พัก 1. ความสะดวก 2. อัตราค่าบริการ และ 3. ประหยัดเวลา มากน้อยตามล าดับ ความถี่
ของการใช้แอพพลิเคช่ันจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่แอพพลิเคช่ันที่เลือกใช้บริการส าหรับการจองที่พัก คือ Agoda  ช่วงวัน
เสาร์-อาทิตย์ เวลา 11.01-15.00 น.น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของเฉลิมพงษ์ ลินลา(2558) พฤติกรรมการใช้
สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตด้านความถี่ที่ใช้แอพพลิเคช่ัน จ านวนของแอพพลิเคช่ันและแหล่งที่ท าให้รู้จักแอพพลิเคช่ัน ส่งผลต่อการ
เลือกใช้แอพพลิเคชั่นประเภทไลฟ์สไตล์ การท่องเที่ยว การพักอาศัยและการดูแลสุขภาพ สอดคล้องกับวิจัยของรุ่งนภา ทองขันธ์, สุ
พรรษา หลอดจ าปา (2555) เรื่องของพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อการบริโภคแอพพลิเคช่ันผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน 
พบว่าผู้บริโภคมีแนวโน้มใช้งานโทรศัพท์มือถือสมาร์ทเพ่ิมมากข้ึน 
 ปัจจัยที่ส่งผลทางพฤติกรรมวัยรุ่นในส่งเสริมทักษะการใช้แอพพลิเคชั่นส าหรับการจองที่พักเพื่อผู้สูงอายุ ด้านทัศนคติของ
วัยรุ่นที่มีต่อการใช้งานแอพพลิเคช่ันส าหรับการจองที่พักเพื่อผู้สูงอายุ พบว่าขั้นตอนการใช้งานยังมีบางส่วนที่อาจซับซ้อนเกินไป
ส าหรับผู้สูงอายุ ในส่วนของความปลอดภัยยังอยู่ในระดับกลาง เพราะธุรกรรมบางอย่างในแอพพลิเคช่ันอาจจะยังมีความไม่ชัดเจน
มากพอเกี่ยวกับรายละเอียดการด าเนินการในแอพพลิเคช่ัน ซึ่งจะไปสอดคล้องกับวิจัยของกิรณา สมวาทสรรค์ (2559) พฤติกรรม
การสื่อสารผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ของผู้สูงอายุพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการสื่อสาร ผ่านโทรศัพท์มือถือมากที่สุด เพราะความสะดวกใน
การพกพาไปได้ทุกสถานที่ นอกจากนี้การเรียนรู้ การใช้งานของแอพพลิเคช่ันไลน์ ผู้สูงอายุมีการเรียนรู้จากลูกหลาน มากที่สุด
จ านวนกว่า 116 คน เห็นได้ว่า ผู้สูงอายุมีความสนใจในเรื่องเทคโนโลยีจ านวนมาก แม้ในช่วงแรกอาจจะยังใช้งานไม่เก่ง แต่ก็มี
ความสนใจ ที่จะเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง การศึกษาปัญหาการเรียนรู้เทคโนโลยีของผู้สูงอายุ (กวีพงษ์ เลิศ วัชรา, กาญ
จนศักดิ์ จารุปาณ, 2555) จากเดิมผู้สูงอายุจะมีความกังวลเรื่องการใช้เทคโนโลยีเช่น คอมพิวเตอร์ กังวลว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีจะมี
ราคาสูง แม้จะมีความกระตือรือร้นในการที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีก็ตาม แต่เมื่อผู้สูงอายุทราบถึงประโยชน์และความรื่นรมย์ของ
เทคโนโลยีแล้วผู้สูงอายุก็เปิดใน ยอมรับเทคโนโลยีอย่างง่ายดาย กลุ่มผู้สูงอายุที่ใช้เทคโนโลยีแอพพลิเคช่ันไลน์นี้นับได้ว่า เป็นกลุ่ม
ผู้สูงอายุที่มีความทันสมัยหัวใหม่ มีการปรับบุคลิกภาพ และปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม มีความพึงพอใจในการใช้ชีวิต ซึ่ง
สอดคล้องกับท่ี Schiffman&Sherman (1991) อ้างถึงในเลิศหญิง หิรัญโร, (2545) ได้แบ่งกลุ่ม ผู้สูงอายุเป็น2ประเภท ได้แก่ กลุ่ม
ผู้สูงอายุหัวเก่า และกลุ่มผู้สูงอายุหัวใหม่ ที่มองว่าตนเองแตกต่างจากคนอื่น ไม่รู้สึกว่าตนเองเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ อายุเป็นเรื่องของ
จิตใจ คิดว่าอายุตนเองน้อยกว่าความเป็นจริง แสดงลักษณะท่าทางที่อ่อนกว่าวัย มีความมั่นใจในการตัดสินใจซื้อสินค้าสูง และ
สนใจที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ สอดคล้องกับงานวิจัยของ (เอมิกา เหมมินทร์, 2556) พบว่าช่องทางที่
ประชาชนส่วนใหญ่ที่ใช้ บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์บ่อยที่สุดคือ Smartphone 
ข้อเสนอแนะ 
 1. จากผลการวิจัยพฤติกรรมของวัยรุ่น วัยรุ่นส่วนใหญ่เลือกใช้บริการผ่านแอพพลิเคช่ันเพื่อจองห้องพักส าหรับการ
เดินทางท่องเที่ยวและพักผ่อน เพราะความสะดวกสบาย ไม่ต้องเดินทางไปจองห้องพักด้วยตัวเอง และผู้สูงอายุในปัจจุบันมี
ความสามารถใช้แอพพลิเคช่ันต่างๆได้ ดังนั้นการปรับปรุงรูปแบบการใช้งานของแอพพลิเคช่ัน ให้มีขั้นตอนการใช้งานง่ายขึ้น มี
ขนาดตัวอักษรใหญ่ และคู่มือข้ันการใช้งาน เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้แอพพลิเคชั่นด้วยตัวเองได้ 
 2. จากผลการวิจัยทักษะการใช้งานด้านขั้นตอน ความสะดวกสบาย และความปลอดภัย วัยรุ่นส่วนใหญ่มีความเห็นว่า 
หากลดขั้นตอนบางอย่างลง ไม่ให้เกิดความซับซ้อนในการใช้งาน ปรับเปลี่ยนการใช้งานให้ง่ายยิ่งขึ้น และลดระยะเวลาได้ รวมทั้ง
สร้างความน่าเชือ่ถือในการใช้แอพพลิเคชั่นส าหรับการจองที่พัก เพื่อผู้สูงอายุจะสามารถใช้งานแอพพลิเคชั่นได้ 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ศึกษาปัจจัยด้านทักษะการใช้งานแอพพลิเคช่ันส าหรับการจองที่พักของผู้สูงอาย ุเพื่อส่งเสริมการใช้งานของแอพพลิเคช่ัน
ส าหรับการจองที่พักให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ โดยเน้นทักษะการใช้งานด้านความปลอดภัยในการใช้บริการแอพพลิเคช่ันส าหรับการ
จองที่พัก เพราะจากผลการวิจัยค่าเฉลี่ยของทักษะการใช้งานแอพพลิเคช่ันด้านความปลอดภัยมีคะแนนสูงที่สุด เพื่อการปรับปรุง
แอพพลิเคชั่นส าหรับการจองที่พักให้ตรงความต้องการของผู้สูงอายุ 
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	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)
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	สภาพการณ์และแนวทางการปรับตัวของผู้สูงอายุที่เลี้ยงดูหลานในเจเนอเรชัน ซี ในอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี (1590-1597)
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