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บทคัดย่อ 
 การศึกษาเรื่อง การแก้ไขปัญหาจราจรในเขตภาคตะวันออกโดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้
เกิดการการจราจรติดขัดในภาคตะวันออก และ หาแนวทางในการประชาสัมพันธ์ในการลดการจราจรติดขัด งานวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิง
คุณภาพ การเก็บข้อมูลโดย การศึกษาเริ่มจากการทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องและผลงานวิจัยที่  ผ่านมา จากนั้นจึงมีการส ารวจพื้นที่ใน
การศึกษา ได้แก่จังหวัดชลบุรี และ จังหวัดระยอง โดยการสังเกตถึงปัญหาต่างๆ ร่วมกับการเก็บข้อมูลปริมาณการจราจร หลังจากนั้น
จึงท าการส ารวจความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 3 กลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรง คือ 1. เจ้าหน้าที่ต ารวจจราจร 2. กลุ่มนักวิชาการ 
และ 3. ผู้ใช้ถนน  เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาจัดท าเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการการจราจรติดขัดในภาคตะวันออก ผลจากการศึกษา พบว่า 
ปัจจัยที่มีผลการการเกิดการจราจรติดขัดในภาคตะวันออกนั้น มี 4 ปัจจัยหลักด้วยกัน 1.ปัจจัยด้านความต้องการในการเดินทาง 2.
ปัจจัยทางด้านกายภาพของถนน 3.ปัจจัยด้านการจัดการจราจร 4.ปัจจัยด้านพฤติกรรมในการขับข่ี โดยรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์ที่
ต้องการคือ 1. ป้ายจราจรอัจฉริยะ 2. แผ่นป้ายไวนิล และ 3. ตัวอักษรวิ่ง  
ค าส าคัญ : ปัญหาจราจร,ภาคตะวันออก,สื่อประชาสมัพันธ์ 

 
Abstract 

 Education Resolving traffic problems in the eastern part using media The purpose of this study was to 
investigate the factors that caused traffic jams in the eastern part of Thailand and to seek public relations in 
reducing traffic jams. This research is a qualitative research. Data Collection by The study began with the review 
of relevant data and research findings, and then explored areas of study. Include provinces Chonburi and Rayong 
by observing the problems. In combination with traffic volumes at intersections. After that, the survey was 
conducted by 3 related groups: 1) traffic police officer, 2) academic / expert group and 3) road user. Traffic jams 
occur in the east. The results show that there are four main factors affecting traffic congestion in the East.          
1. Demand factor 2. Physical factor of the road 3. Management of the traffic 4. Behavior by the form of the 
media. The preferred ones are: 1) intelligent traffic sign 2) vinyl sign and 3) running lettering 
Keywords : traffic, Eastern, Media 
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1. บทน า 
 เนื่องจากปัญหาการจราจรในประเทศไทยเป็นปัญหาระดับชาติ ที่นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ปัญหาที่เกิดจากการจราจร ได้แก่ ปัญหาการจราจรติดขัด ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญอันดับแรกและเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานาน และอีกหนึ่ง
ปัญหาที่ส าคัญคือ อุบัติภัยทางท้องถนน ซึ่งเป็นสาเหตุแต่งการสูญเสียในหลายๆด้าน ทั้งในด้านของ ชีวิต และ ทรัพย์สิน นอกจากนี้ 
อุบัติภัยทางถนนน ามาซึ่งความสูญเสียทางด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งภาคตะวันออก เป็นภาคหนึ่งที่มีปัญหาด้าน
การจราจรอยู่ในอันดับต้นๆของประเทศไทย เนื่องจาก ภาคตะวันออกเป็นแหล่งท่องเที่ยว  แหล่งอุตสาหกรรม  ท าให้มีปริมาณ
การจราจรที่คับคั่ง มีผลให้เกิดความล่าช้า การเกิดอุบัติเหตุ  ซึ่งมีผลกระทบต่อธุรกิจอุตสาหกรรม  และ แหล่งท่องเที่ยว ดังนั้น การน า
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สื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ ป้ายไวนิล หรือตัววิ่ง เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจราจร ในบริเวณที่มีการจราจรติดขัดสูงใน
เขตภาคตะวันออก จะก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการบริหารจัดการ เพื่อประสิทธิภาพของการจราจรในภาคตะวันออกให้ดีขึ้น 
 โดยในการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจราจรในเขตภาคตะวันออก และพัฒนารูปแบบการแก้ไข
ปัญหาจราจรโดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ ซึ่ง  ท าการวิเคราะห์การจราจรในเฉพาะบริเวณที่มีการจราจรติดขัดในเขตความรับผิดชอบของ
กรมทางหลวง เฉพาะพื้นท่ีในเขตภาคตะวันออก 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี  และจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีเขตอุตสาหกรรม  
 บทความนี้จะประกอบไปด้วย ทฤษฎีพื้นฐานท่ีเกี่ยวกับงานวิจัยท่ีอธิบายในส่วนท่ี 2 วิธีการด าเนินการวิจัยอธิบาย  รายละเอียด
ในส่วนท่ี 3 ส่วนท่ี 4 จะเป็นผลการวิจัย และส่วนสุดท้ายจะเป็นการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษาในครั้งนี้ 
 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีทางด้านการจราจร [1] 
  วิศวกรรมขนส่งเป็นการประยุกต์หลักการทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีขนส่งเข้าด้วยกัน เพื่อท าการวางแผน ออกแบบ 
ด าเนินการ และบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานของระบบขนส่งประเภทต่าง ๆ ทั้งการเคลื่อนย้ายคน และสิ่งของ เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัย  รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 วิศวกรรมจราจร (Traffic Engineering) เป็นสาขาท่ีส าคัญสาขาหนึ่งทางด้านวิศวกรรมขนส่งท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการวางแผน 
การออกแบบทางเรขาคณิต การควบคุมกระแสจราจรของถนน การออกแบบพื้นที่โดยรอบถนน ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างการ
ขนส่งประเภทต่าง ๆ ที่จะต้องมีการใช้เส้นทางในการขนส่งร่วมกันการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ของยวดยานแต่ละประเภทนั้น 
ก่อให้เกิดเป็นกระแสจราจร  (Traffic Stream) โดยที่ยวดยานแต่ละคันที่อยู่ในกระแสจราจรนั้น จะมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน เนื่องจาก
ยวดยานแต่ละคันนั้นจะมีลักษณะวิ่งตามกัน  ท าให้เมื่อยวดยานที่วิ่งน าหน้าท าการชะลอรถหรือ  ท าการเปลี่ยนช่องจราจร ก็จะส่งผล
ให้ยวดยานท่ีวิ่งตามมาท าการชะลอรถตามไปดว้ย หรือเมื่อยวดยานที่ว่ิงน าหน้าท าการเร่งความเรว็ ก็จะส่งผลให้ยวดยานท่ีวิ่งตามมาเร่ง
วามเร็วตามไปด้วย ซึ่งถือเป็นปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นของยวดยานจราจร 

2.2 สาเหตุของการจราจรติดขัด [2] ประกอบด้วย  
2.2.1 พื้นผิวการจราจรไม่เพียงพอ 
2.2.2 ถนนและโครงข่ายถนน ไม่สมบูรณ์ : ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนท่ีขาดความ 

ต่อเนื่อง ถนนท่ีกระจายปริมาณจราจรและถนนเข้าออกที่สะดวก 
 2.2.3 ระบบการขนส่งสาธารณะไม่มีประสิทธิภาพ 
  - รถโดยสารบางเส้นทางแน่นเกินไป  ซึ่งเกิดจากการบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพของผู้ให้บริการ 
  - คุณภาพการให้บริการรถโดยสารประจ าทางยังไม่ได้พอสมควร 
  - ขาดการเช่ือมต่อระหว่างระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบต่างๆ 
  - ขาดทางเลือกในการเดินทางให้กับผู้เดินทาง 

2.2.4 ขาดการวางผังเมืองที่ดี 
 -  การขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วและเป็นไปอย่างไม่มีระเบียบแบบแผน ส่งผลให้การวางแผนระบบขนส่งเพื่อ

รองรับความต้องการเดินทางในเมืองเป็นไปอย่างไร้ทิศทางและไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
 -  การบังคับใช้กฎหมาย หรือข้อบังคับด้านผังเมืองไม่มีประสิทธิภาพท า 
 2.2.5 พฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนน: ผู้ใช้รถใช้ถนนไม่เห็นความส าคัญกับกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการมีวินัยใน
การขับขี ่
 
 2.2.6 การควบคุมจราจรไม่มีประสิทธิภาพ 
 - ทางกฎหมาย ขาดความเข้มงวดกวดขันในการบังคับใช้กฎหมาย 
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 - ทางเทคนิค การควบคุมการจราจรตามทางแยก มักใช้วิธีปล่อยรถเป็นระยะเวลานาน ซึ่งจากการศึกษาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศพบว่า cycle time ที่เหมาะสมควรมีระยะเวลาไม่เกิน 3 นาที 
 - การควบคุมจราจรตามทางแยกไม่พิจารณาภาพรวมของระบบในลักษณะเป็นภาพรวม มักแก้ปัญหาโดยการ
พิจารณาเป็นทางแยกเดียว 
 2.3 การประชาสัมพันธ ์
  การประชาสัมพันธ์(Public Relation) เป็นการติดต่อสื่อสารจากองคก์ารไปสู่สาธารณชนท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงรับฟังความ
คิดเห็นและประชามติจากสาธารณชนท่ีมีต่อองค์การ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อถือ ภาพลกัษณ์ ความรู้ และแก้ไข
ข้อผิดพลาดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

การประชาสัมพันธ์เป็นความพยายามที่มีการวางแผนในการที่จะมอีิทธิพลเหนือความคิดจิตใจของสาธารณชนท่ีเกี่ยวข้อง โดย
การท าสิ่งท่ีดีที่สุดที่มีคุณค่ากับสงัคมเพื่อให้สาธารณชนเหล่านั้น มีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน องค์กร หรือ สมาคมตลอดจนมีภาพพจน์ท่ีดี
เกี่ยวกับหน่วยงานต่างๆเหล่านั้น เพื่อให้หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือที่ดีจากสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในระยะยาว
ต่อไปเรื่อยๆ[2]  

จากแนวคิดของการประชาสัมพันธ์ที่กล่าวมาข้างต้น พอสรุปได้ว่า การประชาสัมพันธ์ คือ กระบวนการในการสร้าง
ความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกันของหน่วยงาน องค์กร กับกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องให้เกิดการยอมรับ ความร่วมมือ และ
สนับสนุนท่ีดี เพื่อมุ่งไปสู่ความพยายามที่จะบรรลุ เป้าหมายที่หน่วยงานนั้นๆวางไว้โดยราบรื่น 

2.4 วัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์  
 2.4.1 เพื่อสร้างค่านิยม การสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกลุ่มชุมชน วิธีหนึ่งที่จะท าให้บรรลุความมุ่งหมายนั้นได้ คือ การ
สร้างความนิยมชมชอบโดยการแสดงให้ประชาชนเห็นถึง คุณงานความดี การเผยแพร่ให้รู้ ช้ีแจงให้เข้าใจ  
  - เพื่อป้องกันช่ือเสียงไม่ให้เสื่อมเสีย  
  - เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและเรียกร้องความร่วมมือ การประชาสัมพันธ์ไม่ใช่การโฆษณาสินค้าหรือการ
โฆษณาชวนเช่ือ หากเป็นการสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องบนพ้ืนฐานของความเป็นจริง 
  - เพื่อช่วยในการขายและการตลาด เป็นการปูพื้นค่านิยมและทัศนคติที่ดีให้เกิดกับหน่วยงานเมื่อประชาชนมี
ค่านิยม ความรู้สึกท่ีดีแล้วก็พร้อมท่ีจะรับฟังข่าวสาร  
 2.4.2 ขั้นตอนการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ การด าเนินงานประชาสัมพันธ์ เป็นความพยายามที่จะประสานความเข้าใจ
กันระหว่างองค์กรหรือสถาบันกับประชาชนที่เกี่ยวข้อง จึงจ าเป็นต้องมีการจัดหาและวางแผน พอสรุปเป็นขั้นตอนในการ
ประชาสัมพันธ์ได้ 4 ขั้นตอน ดังนี ้

 - การวิจัย-การรับฟัง เป็นการค้นหาข้อเท็จจริง ข้อมูลต่างๆที่ได้มาจากการวิจัยหรือการรับฟังความคิดเห็น เป็นการ
ตรวจสอบประชามติ ทัศนคติ และปฏิกิริยาของประชาชนท่ีเกี่ยวข้อง 
  - การวางแผน การตัดสินใจ เป็นงานท่ีต้องมีการก าหนดการวางแผนและการตัดสินใจที่รอบคอบ ข้ันตอนนี้เป็นการ
น าเอาข้อมูลเกี่ยวกับประชามติ ทัศนคติ ฯลฯ มาวิเคราะห์แล้วตัดสินใจว่า อะไรเป็นสิ่งที่ควรจะแก้ไข และอะไรเป็นสิ่งที่ควรจะกระท า
ต่อไป เพ่ือน าไปประกอบการพิจารณา  
  - การติดต่อสื่อสาร-การปฏิบัติการ เป็นการด าเนินงานตามแผนงานและนโยบายที่ได้ก าหนดเอาไว้ โดยการใช้
เครื่องมือและวิธีการสื่อสารต่างเข้ามาช่วย เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด  
  - การประเมินผล เป็นการวัดผลการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ว่าท่ีได้กระท าลงไปนั้น ได้ผลมากน้อยแค่ไหน  
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รูปที่ 1 กระบวนการประชาสมัพันธ์ 
 

 
 2.5 สื่อประชาสัมพันธ ์
 สื่อประชาสัมพันธ์ คือ วิธีทางในการน าข่าวสารที่ต้องการประชาสัมพันธ์จากผู้ส่งไปสู่ผู้รับในปัจจุบันสื่อ  ในการ
ประชาสัมพันธ์มีมากมายและหลากหลาย เป็นผลเนื่องมาจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีของโลก  
  2.5.1 ประเภทของสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภทของสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ    
สื่อบุคคล  (personal  media) สื่อที่ใช้ค าพูดเป็นตัวกลางในการด าเนินการประชาสัมพันธ์  ค าพูดเป็นสื่อดั้งเดิมที่ประหยัดและ
สามารถใช้ได้ในทุกโอกาส  ซึ่งสามารถท่ีจะรับทราบข่าวสารจากกลุ่มประชาชนเป้าหมายได้ทันที  โดยทั่วๆ  ไป  ประเภทของค าพูดที่ใช้
ในการประชาสัมพันธ์  แบ่งได้  5  ประเภท  คือ  การพบปะพูดจาธรรมดา,การจัดตั้งหน่วยติดต่อ – สอบถาม,การพูดติดต่อทาง
โทรศัพท์,การแสดงปาฐกถา และ การประชุมอภิปราย   

- สื่อมวลชน  (mass  communication) เป็นสื่อส าคัญในการประชาสัมพันธ์และเป็นสื่อท่ีสามารถเข้าถึงกลุ่ม  
ประชาชนเป้าหมายจ านวนมากได้  สื่อมวลชนในปัจจุบันมีหลายประเภท  โดยทั่วไปแบ่งได้  ดังนี้สิ่งพิมพ์,วิทยุกระจายเสียง,วิทยุ
โทรทัศน์และภาพยนตร์ 
 - สื่อสมัยใหม่  (modern media) เป็นสื่อที่นิยมใช้กันในยุคสังคมข่าวสาร  หรือยุคสารสนเทศ  
(information age)  ที่เรียกว่า  ยุคกระแสโลกาภิวัตน์  ประเภทของสื่อสมัยใหม่ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์  ดังนี้ ดาวเทียมหรือสถานี
ทวนสัญญาณไมโครเวฟที่ลอยอยู่เหนือพ้ืนโลกและ อินเตอร์เน็ต   

2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
สุรชัย สีมุเทศ[3] ได้ท าการศึกษาเรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรบนถนนสายหลักในเขตพื้นท่ีความรับผิดชอบของกอง

บังคับการต ารวจนครบาล 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการจราจร แนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรบนถนนสายหลัก
ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของกองบังคับการต ารวจนครบาล 3 เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนและผู้บริการใน
พื้นที่ ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2551 จ านวน 400 คน และผู้บริหารในพื้นที่จ านวน 3 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ ซึ่งแบบสอบถามท าการประมวลผลโดยโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์  ในการค านวณหาค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1.การรวบรวมข้อมูลส ารวจความคิดเห็น การ
วิจัย ฯลฯ ในเรื่องที่จะประชาสัมพนัธ์ 

2. การวางแผน 

3.การติดต่อเผยแพร่โดนการใช้สื่อต่างๆ 

กลุ่มประชาชน
ภายในสถาบัน 

กลุ่มประชาชน
ภายนอก
สถาบัน 

4.การประเมินผล 
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 ผลการศึกษาพบว่า การศึกษาเกี่ยวกับสภาพการจราจร มีปัญหาและอุปสรรคในระดับมาก ซึ่งแต่ละด้านเป็นปัญหาเกี่ยวกับ 
สาเหตุของปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเวลาเรง่ด่วน สภาพการจราจรดา้นสาเหตุของผู้ฝา่ฝนืกฎจราจรในระดับมาก ส าหรับทัศนะของ
ผู้บริหารต่อสภาพปัญหาการจราจร พบว่า ผู้ใช้รถใช้ถนนยังไม่มีความรู้เรื่องกฎหมาย หรือข้อบังคับต่าง ๆ การขับขี่โดยประมาณ การใช้
เส้นทางจราจรในเวลาเร่งด่วนพร้อมกัน การใช้ยานพาหนะที่ไม่ได้มาตรฐาน มีปริมาณรถที่เพิ่มขึ้นทุกปี ระบบขนส่งมวลชนมีข้อจ ากัด 
สภาพถนนไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน และการให้สัญญาณไฟจราจรปล่อยรถไม่สัมพันธ์กัน 
 จ ารูญ ตั้งไพศาลกิจ[4]ได้ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร เมืองปริมณฑล และเมืองศูนย์กลาง
ความเจริญในภูมิภาค ผลจากการส ารวจสภาพปัญหาการจราจรและการขนส่งในเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค ตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2537 ของส านักนโยบายและแผนมหาดไทย รวมประมาณ 20 เมือง รวมทั้งแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองต่าง ๆ ดังกล่าว เครื่องมือ
ที่ใช้โดยการส ารวจจากการจราจรในกรุงเทพมหานคร เมืองปริมณฑลและเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค 
 ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาการจราจรและขนส่งในเขตเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคยังไม่รุนแรงมากนัก แต่มีแนวโน้มที่
จะรุนแรงมากข้ึน โดยเฉพาะในเมืองส าคัญ เช่น เมืองเชียงใหม่ เมืองหาดใหญ่ ที่มีการจราจรค่อนข้างหนาแน่นเกือบตลอดทั้งวันในบาง
ถนน บางพื้นที่ซึ่งโดยสรุปแล้วเกิดปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้รถใช้ถนน ปัญหาการออกแบบของถนน และทางแยก
ไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมจราจร ปัญหาของระบบถนนและโครงข่ายถนนไม่สมบูรณ์ ผิวการจราจรมีสภาพไม่ดี และมีความกว้างไม่
สม่ าเสมอ ปัญหาเครื่องหมายการจราจรไม่ถูกต้องและไม่ได้มาตรฐาน ปัญหาการขาดแคลนที่จอดยานพาหนะในบริเวณชุมชนเช่น 
ตลาด ปัญหาการขาดแคลนเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่มีความช านาญงาน ประสบการณ์ในการวางแผนแก้ไขปัญหาโดยตรง ปัญหาโครงสร้าง
การบริหารและงบประมาณ เป็นต้น ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้สามารถวางแผนได้ก่อนท่ีปัญหาการจราจรและขนส่งจะกลายเป็นปัญหาส าคัญ 
เช่นเดียวกับในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 มาร์เมอร์ และคณะ[5] ได้ศึกษาลักษณะการเกิดอุบัติเหตุจราจรในศูนย์อุบัติเหตุ โดยศึกษาแบบไปข้างหน้า (Prospective) ใน
ผู้บาดเจ็บที่เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในที่ Tel Aviv Sourasky Medical Center ประเทศอิสราเอล ในปี ค.ศ.1999 เพื่อศึกษาถึง
ลักษณะของผู้ป่วยท่ีเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรที่มาศูนย์อุบัตเิหตุพบว่า มีทั้งหมด 1,560 คน อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิงเท่ากับ 1:1 
อายุเฉลี่ย 27 ปีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดเวลา 8.00 น – 16.00 น. ในวันท างาน ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุเป็นรถยนต์ร้อยละ 47 
รถที่มีสองล้อร้อยละ 37.1 รถจักรยานร้อยละ 3.8 และคนเดินเท้าร้อยละ 12ผู้บาดเจ็บที่มาร้อยละ 98.7 มีระดับความรู้สึกตัวปกต ิส่วน
ใหญ่มีการบาดเจ็บที่ล าตัวร้อยละ 84.7สมองได้รับความกระทบกระเทือนร้อยละ 11.74 ท าการตรวจทางคอมพิวเตอร์ที่สมองร้อยละ 
2.2ผู้ปว่ยส่วนใหญ่เมื่อตรวจแล้วได้กลับบ้านร้อยละ 92.2 ร้อยละ 0.9 ต้องนอนในตึกผู้ป่วยหนัก และร้อยละ 0.13 เสียชีวิตขณะอยู่ใน
โรงพยาบาล สรุป จากการศึกษาครั้งนี้สามารถแยกลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ เช่น เพศชายและเพศหญิงเกิดเหตุเท่า ๆ กัน ส่วนใหญ่
อุบัติเหตุเกิดในผู้ใหญ่วัยท างานโดยเกิดในช่วงวันท่ีท างาน ผู้ขับข่ีรถยนต์ได้รับบาดเจ็บมากที่สุด 
 
2. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามและผู้วิจัยจะใช้วิธีการสัมภาษณ์เพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ประกอบการอธิบายผลจากข้อมูลเชิงปริมาณ โดยผู้วิจัยใช้วิธีวิจัย 2 วิธีคือ  
 2.1 การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นการศึกษาวิจัยเอกสารที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ 
การจราจรติดขัด ลักษณะของการจราจรติดขัดในเขตนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรี และ จังหวัดระยอง 
 2.2 การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey) เป็นการวิจัยข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) 200 ชุดที่เก็บมาจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 
กลุ่ม เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการจราจรติดขัดในภาคตะวันออก รวมถึงมีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชียวชาญด้าน
การจราจร จ านวน 5 คน เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
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3. ผลการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ท าการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 200 คน จากผู้ที่เกี่ยวข้อง 3 กลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรง คือ 1) 
เจ้าหน้าที่ต ารวจจราจร 2) กลุ่ม นักวิชาการ/ผู้เช่ียวชาญ  และ 3) ผู้ใช้ถนน  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 67.2   โดยส่วนใหญ่มี
อายุระหว่าง 25-35 ปี  ร้อยละ 37.5  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 40.8 โดยปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดการจราจรติดขัดในภาค
ตะวันออกนั้น สามารถแสดงได้ดังตารางต่อไปนี้   

 
ตารางที่ 1 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกดิการจราจรติดขัดในภาคตะวันออก 

ปัจจัย ร้อยละ 

1.ปัจจัยด้านความต้องการในการเดินทาง (Demand) 21.6 

2.ปัจจัยทางด้านกายภาพของถนน (Physical) 26.4 

3.ปัจจัยด้านการจัดการจราจร (Management) 28.7 

4.ปัจจัยด้านพฤติกรรมในการขับขี่ (Behavior) 23.3 

รวม 100 

 จากตารางที่ 1 สรุปได้ว่าปัจจัยที่มผีลต่อการเกดิการจราจรติดขัดในภาคตะวันออกมากทีสุ่ดทีสุ่ดคือ ปัจจัยด้านการจัดการ
จราจร ร้อยละ 28.7 รองลงมาคือ ปัจจัยด้านกายภาพของถนน ร้อยละ 26.4  ปัจจัยด้านพฤติกรรมในการขับขี่ ร้อยละ 23.3 และ
ปัจจัยด้านความต้องการในการเดนิทาง ร้อยละ 21.6 ตามล าดับ   
 ปัจจัยด้านการจัดการจราจรเป็นปญัหาหลักในการท าให้การจราจรตดิขัด ในภาคตะวันออก ผู้วิจัยจึงได้ ท าการเก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถามในการคดัเลือกรูปแบบของสื่อท่ีใช้ในการประชาสัมพนัธ์เพ่ือลดการติดขัดของจราจร โดยรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์ท่ี
ต้องการแสดงได้ดังตารางต่อไปนี ้
ตารางที่ 2  รูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์ 

รูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 

1.ป้ายจราจรอัจฉริยะ 68.7 

2.แผ่นป้ายไวนลิ 20.5 

 3.ตัวอักษรวิ่ง 10.8 

รวม 100 

จากตารางที่ 2 รูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์ในการแกไ้ขปัญหาจราจรในภาคตะวันออก  คือ ป้ายจราจรอัจฉริยะ ร้อยละ 
68.7 แผ่นป้ายไวนิล ร้อยละ 20.5 และตัวอักษรวิ่ง ร้อยละ 10.8 ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 ป้ายจราจรอัจฉริยะ 



 

สาขามนุษยศาสตร์ สังคมวิทยาและการศึกษา I 232 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 ป้ายไวนิล และ ป้ายไฟว่ิง 
 

4. สรุปผลและอภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้นอาจสรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดการจราจรติดขัดในภาคตะวันออกมากที่สุดคือ ปัจจัย
ด้านการจัดการจราจร  ได้แก่ การจัดจังหวะสัญญาณไฟจราจรที่ไม่เหมาะสม  ปัญหาการจอดรถยนต์ข้างทางขีดขวางการจราจร ปัญหา
การจัดช่องจราจรที่ไม่เหมาะสม และปัญหาการใช้พื้นที่ข้างทางและทางเท้  โดยที่รูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์ในการแก้ไขปัญหา
จราจรในภาคตะวันออกที่กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ คือ ป้ายจราจรอัจฉริยะ เนื่องจากผู้ใช้รถบนท้องถนนสามารถ
คาดการณ์และวางแผนการจราจรได้  ดังนั้นผลที่ได้จากการวิจัย สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบของสื่อ
ประชาสัมพันธ์ในการแก้ไขปัญหาจราจรในภาคตะวันออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
5. กิตติกรรมประกาศ 

ผู้ศึกษาวิจัยใคร่ขอขอบพระคุณส่วนงานต่อไปนี้ที่ไดส้นับสนุนให้งานวิจัยในครั้งนี้ด าเนินการโดยแล้วเสร็จ ประกอบด้วย 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  ที่สนับสนุนงบประมาณ รวมทั้งผู้ตอบแบบสอบถาม และที่ปรึกษา
ทุกท่านที่ให้ค าแนะน าในการศึกษาวิจัยในครั้งนี ้
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	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)
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