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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้สูงอายุใน
เขตจังหวัดชุมพรต่อการท่องเที่ยวไทย ศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดชุมพร ผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นผู้สูงอายุที่อาศัย
อยู่ในจังหวัดชุมพร จ านวน 16 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แนวค าถามในการสัมภาษณ์ เครื่องบันทึกเสียง ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ 
 ผลการวิจัยพบว่า ผูสู้งอายุท้ังเพศหญิงและเพศชายให้ความนิยมรูปแบบการท่องเที่ยว คือ รูปแบบการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมประเพณี รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงศาสนาเป็นอันดับต้นๆ ส่วนรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และรูปแบบการท่องเที่ยว
เชิงนันทนาการเพื่อสุขภาพ จะไดร้ับความนิยมรองลงมา นิยมเดมิทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดเทศกาลต่างๆและวันหยดุนักขัตฤกษ์ มี
วัตถุประสงค์หลักในการท่องเที่ยวเพื่อผักผ่อนหย่อนใจ หาความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับตนเอง สร้างความสัมพันธ์กับคนภายใน
ครอบครัวให้สนิทสนมกันมากยิ่งขึ้น เดินทางท่องเที่ยวด้วยรถยนตส์ว่นตัวเป็นหลัก งบประมาณในการท่องเที่ยวต่อครั้งประมาณ 3,000 
- 5,000 บาท นิยมเดินทางท่องเที่ยวแบบค้างแรม ใช้เวลาในการท่องเที่ยวครั้งละประมาณ 2 วัน 1 คืน ถึง 3 วัน 2 คืน ข้ึนอยู่กับ
รูปแบบการท่องเที่ยว โดยส่วนใหญ่จะพักที่รสีอร์ทในละแวกสถานท่ีท่องเที่ยวหรือโรงแรมในตัวเมืองของจังหวัดที่เดินทางไปท่องเที่ยว  
ในช่วงวันหยุดยาว 1 - 2 ครั้งต่อปี โดยในการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ ทางครอบครัวจะจดัการท่องเที่ยวและที่พักท่ีสะดวกสบายให้แก่
ผู้สูงอาย ุ
ค าส าคัญ : รูปแบบการทอ่งเที่ยว, ผู้สูงอายุ, จังหวัดชุมพร 
 

Abstract 
 This research was qualitative research that aims to study travel patterns of the elderly in Chumphon 
Province. Studied about opinion of elderly tourists. The data was collected by in-depth interview method with 
key information were 16 elderly who lived in Chumphon Province. The tools of study were interview question 
guideline and voice recorder. The descriptive analysis was used in analyzing the data.   
 The results revealed elderly female and male so popular tour is cultural tourism and religious tourism. Natural tourism 
and recreation tourism for health are popular respectively. Most had holiday vacation in travelling. The main purpose of tourism 
was relaxation, and learning new knowledge and experience for themselves. Together with built family relationships and travel by 
private car. Expenses were about 3,000 - 5,000 baht each time. Most stayed 2 days 1 nights to 3 days 2 night depend on travel 
patterns, and stay at resort nearby tourist attractions and downtown hotel on long holiday just 1 to 2 times per year. During the 
travel, family will arranged travel plan and accommodation to the elderly. 
Keywords : Travel Patterns, Elderly, Chumphon 
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1.บทน า 
 ประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) โดยมีสัดส่วนของประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปต่อ
ประชากรทั้งประเทศมากกว่าร้อยละ 10 มาตั้งแต่ปี 2548 และในอีกแค่ 20 ปีข้างหน้าสัดส่วนน้ีจะเพิ่มขึ้นไปเป็นร้อยละ 25 ซึ่งถือได้ว่า
เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรก็เนื่องมาจากอัตราการเกิด  (Birth 
Rate) ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง และอัตราการเจริญพันธุ์ (Total Fertility Rate) ที่อยู่ต่ ากว่าระดับทดแทน ขณะที่อัตราการเสียชีวิตลด
ต่ าลงเนื่องจากการพัฒนาทางด้านสาธารณสุข แนวโน้มที่ประชากรมีอายุเฉลี่ยที่ยืนยาวขึ้นจะส่งผลให้ในอีก 20 ปีข้างหน้า ประมาณ
หนึ่งในสี่ของประชากรทั้งหมดของประเทศหรือคิดเป็นจ านวนกว่า 17.7 ล้านคนจะจัดเป็นประชากรสูงวัย (เปรมศักดิ์ อาษากิจ, 2556) 
 ปัจจุบันสังคมไทยเป็นสังคมผู้สงูอายุ มีประชากรสูงอายุประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ ของประชากรทั้งหมด และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง คาดว่าปี พ.ศ.2564 สัดส่วนประชากรสูงอายุของไทยจะเพิ่มขึ้นเป็น 20 เปอร์เซ็นต์ ของประชากรทั้งหมด ประมาณ 13 
ล้านคน ส่วนสถานการณ์ผู้สูงอายุของจังหวัดชุมพร มีสถิติสอดคล้องกับสถานการณ์ผู้สูงอายุระดับประเทศ ปัจจุบันชุมพรมีประชากร
สูงอายุประมาณ 80,000 คน (ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, 2560) โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2525 ก าหนดให้วันที่ 
13 เมษายน ของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และได้รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของผู้สูงอายุ  
 ส าหรับผู้สูงอายุ การนันทนาการ ถือเป็นการท ากิจกรรมยามว่าง เพื่อพักผ่อนหย่อนใจหรือเพื่อความบันเทิง โดยอาจจะท าคน
เดียวหรือเป็นหมู่คณะก็ได้ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจ โดยเหตุที่ผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของระบบการ
ท างานต่างๆในร่างกาย ดังนั้นกิจกรรมนันทนาการที่จะจัดขึ้นส าหรับผู้สูงอายุ จึงควรค านึงถึงการให้โอกาสผู้สูงอายุมีส่วนร่วมมากที่สุด 
เพื่อช่วยให้ร่างกายมีความแข็งแรงสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาและยืดอายุการเจ็บป่วยออกไป ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวถื อเป็นกิจกรรม
นันทนาการอีกรูปแบบหนึ่งที่มีแนวโน้มการเติบโตทางการตลาดสูงในอนาคต (ปิยฉัตร ทองแพง, 2554) 
 ดังนั้น การส่งเสริมการท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุ จึงมีแนวโน้มของการเติบโตทางการตลาดที่มีศักยภาพมาก และ
นับเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยจะได้พัฒนาการท่องเที่ยวแบบใหม่ รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมให้มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆอย่างครบวงจร เพื่อตอบสนองแก่ผู้ใช้บริการซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุให้มีมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้มีความพร้อมในการรองรับ
นักท่องเที่ยวสูงอายุในรูปแบบที่มีความหลากหลายอย่างเป็นระบบ เกิดการกระจายรายได้ไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เป็นโอกาสให้
ประเทศไทยได้ฟื้นฟูเศรษฐกิจของตนเอง อย่างไรก็ตาม การด าเนินธุรกิจท่องเที่ยวให้ประสบความส าเร็จนั้น จ าเป็นต้องเข้าใจถึงความ
ต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเป็นส าคัญ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด ด้วยเหตุนี้ หากต้องการจะ
จัดบริการการท่องเที่ยวให้กลุ่มผู้สูงอายุผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจ าเป็นต้องเข้าใจลักษณะเฉพาะของนักท่องเที่ยวสูงอายุซึ่ง
แตกต่างจากนักท่องเที่ยววัยอ่ืน และยิ่งไปกว่าน้ันจ าเป็นต้องศึกษาข้อมูลรอบด้านให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ (เยาวลักษณ์ ยิ้มอ่อน, 
2557) 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น เนื่องจากในจังหวัดชุมพร จ านวนประชากรผู้สูงอายุจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการคาดการณ์ในปีพ.ศ. 
2564 และส าหรับผู้สูงอายุ การนันทนาการ ถือเป็นการท ากิจกรรมยามว่าง เพื่อพักผ่อนหย่อนใจหรือเพื่อความบันเทิง ซึ่งกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวถือเป็นกิจกรรมนันทนาการอีกรูปแบบหนึ่งที่มีแนวโน้มการเติบโตทางการตลาดสูงในอนาคต จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา
รูปแบบการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดชุมพร ผู้วิจัยคาดว่าการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกา ร
ท่องเที่ยวส าหรับผู้สูงอายุ และท าให้ผู้สูงอายุสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น 
 
2.วัตถุประสงค์ 
การวิจัยเรื่อง รูปแบบการท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในเขตจังหวัดชุมพร มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดชุมพร ต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย 
2. เพื่อศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดชุมพร 
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3.ขอบเขตการวิจัย 
        การศึกษา "รูปแบบการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดชุมพร” ผู้ศึกษาได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาดังนี้ ได้แก่ ขอบเขตด้าน
พื้นที่ ขอบเขตด้านประชากร ละขอบเขตด้านเวลา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี 
 การศึกษาในครั้งนี้ใช้พื้นที่ในการศึกษา คือ จังหวัดชุมพร 
2. ขอบเขตด้านประชากร 

การศึกษาครั้งน้ีมีประชากรผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 
3. ขอบเขตด้านเวลา 

การศึกษาครั้งน้ีได้เก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือน เมษายน 2560 – พฤษภาคม 2560 
 
4.ทบทวนวรรณกรรม 

1. ความหมายของการท่องเท่ียว 
 ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว (2546) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยว ดังนี้ การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางของ
มนุษย์จากสถานที่ใดสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง หรือการเดินทางจากถิ่นที่อยู่อาศัยไปยังสถานที่อื่นเป็นการช่ัวคราวด้วยความ
สมัครใจ โดยไม่ได้โดนบังคับ และเป็นการเดินทางด้วยเหตุผลของการท่องเที่ยวไมใช่เพื่อการประกอบอาชีพ หรือหารายได้ เช่น การ
เดินทางเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ การเดินทางเพื่อไปการแข่งขันกีฬา (อาทิ การแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ โอลิมปิก ที่จัดขึ้นในต่างประเทศ) 
การเดินทางเพื่อการศึกษาดูงาน การเดินทางเพื่อประชุมสัมมนา การเดินทางเพื่อไปเยี่ยมญาติพี่น้อง หรือเพื่อน  การเดินทางเพื่อ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างแดน เป็นต้น 

2. รูปแบบการท่องเท่ียว 

 ในช่วงปีพุทธศกัราช 2550 องค์การท่องเท่ียวโลก ไดมี้การก าหนดรูปแบบการท่องเท่ียวเอาไว ้3 รูปแบบหลกัดว้ยกนั 
ไดแ้ก่ 1)รูปแบบการท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติ 2)รูปแบบการท่องเท่ียวในแหล่งวฒันธรรม และ 3)รูปแบบการท่องเท่ียวใน
ความสนใจพิเศษ ซ่ึงแต่ละรูปแบบการท่องเท่ียวยงัสามารถจ าแนกออกเป็นอีกหลายรูปแบบได ้ดงัน้ี 

2.1 รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ 
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล 
 การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา 
 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 การท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ 

2.2 รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม 

 การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 

 การท่องเที่ยวงานชมวัฒนธรรมและประเพณี 

 การท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท 
2.3 รูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ 
 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
 การท่องเที่ยวเชิงทัศนศึกษาและศาสนา 
 การท่องเที่ยวเพื่อศึกษากลุ่มชาติพันธ์ุหรือวัฒนธรรมกลุ่มน้อย 
 การท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
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 การท่องเที่ยวแบบผจญภัย 
 การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์และฟาร์มสเตย์ 
 การท่องเที่ยวพ านักระยะยาว 
 การท่องเที่ยวแบบให้รางวัล 
 การท่องเที่ยวเพื่อการประชุม 
 การท่องเที่ยวแบบผสมผสาน 

3. ความหมายของผู้สูงอายุ 
องค์การสหประชาชาติ ได้ให้ค านิยามไว้ว่า ผู้สูงอาย ุคือ ประชากรทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป โดยเป็น
การนิยามนับตั้งแต่อายุเกิด ซึ่งทั่วโลกใช้ความหมายเดียวกัน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ  

3.1 การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอาย ุ(Aging society) คือ การมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปรวมทั้งเพศชายและเพศหญิงมากกว่า 10% 
ของประชากรทั้งประเทศ หรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปี เกิน 7% ของประชากรทั้งประเทศ 

3.2 สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) คือ เมื่อประชากรอายุ 60+ปี เพิ่มขึ้นเป็น 20% หรือ ประชากรอายุ 65 ปี เพิ่ม
เป็น 14% ของประชากรโดยรวมทั้งหมดของทั้งประเทศ 

3.3 Super-aged society คือ สังคมที่มีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่า 20% ของประชากรทัง้ประเทศ 
3.3  

5.วิธีการศึกษา 
การวิจัยเรื่อง รูปแบบการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดชุมพร เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดย

ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นผู้สูงอายุจ านวน 16 คน เป็นเพศหญิง 9 คน เพศชาย 7 คน โดย
ใช้การบันทึกข้อมูลภาคสนามเพื่อบันทึกข้อมูลทั่วไปประกอบการวิเคราะห์ โดยใช้ I-Phone 7 บันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ์และ
ถอดข้อมูลเสียงท่ีได้ให้อยู่ในรูปแบบของข้อความและสร้างแนวค าถามแบบก่ึงโครงสร้างปลายเปิด เพื่อศึกษาและท าความเข้าใจในการ
เลือกรูปแบบการท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในเขตจังหวัดชุมพร เพื่อสะท้อนมุมมองรูปแบบการท่องเที่ยวในด้านต่างๆ 
ของผู้สูงอายุ 
 การตรวจสอบข้อมูล (อรุณี อ่อนสวัสดิ์, 2551) เนื่องจากการวิจัยเชิงคุณภาพไม่เน้นข้อมูลเชิงปริมาณ การเก็บข้อมูลจึงไม่เน้น
ที่การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนั้น ความถูกต้องและความน่าเช่ือถือของข้อมูลจึงขึ้นอยู่กับคุณภาพของผู้วิจัย และ
การตรวจสอบข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ โดยจะต้องตรวจสอบข้อมูลในขณะที่เก็บข้อมูลอยู่ในภาคสนาม และเมื่อออกจากภาคสนามก็
ต้องมีการตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อพิจารณาว่าข้อมูลที่ได้นั้นเพียงพอที่จะตอบค าถามวิจัยได้หรือไม่  และข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง
น่าเช่ือถือเพียงไร การตรวจสอบข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพนิยมใช้วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า  (Triangulation Method) ซึ่ง
กระท าได้ 3 ลักษณะ ได้แก่ 

1.  การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านข้อมูล เป็นการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลในด้านเวลา สถานที่ และบุคคล เพื่อ
พิจารณาว่า ถ้าเก็บข้อมูลต่างเวลา ต่างสถานท่ี และผู้ให้ข้อมูลต่างคนจะยังได้ข้อมูลเหมือนเดิมหรือไม่ 

2.  การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านผู้วิจัย เป็นการตรวจสอบข้อมูลว่าถ้าเปลี่ยนผู้เก็บข้อมูลเป็นผู้ช่วยผู้วิจัยรวม 3 คนแล้ว 
ข้อมูลที่ได้ควรจะตรงกัน 

3.  การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านวิธีการ เป็นการตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากวิธีการเก็บข้อมูล 3 วิธีที่ต่างกันแล้วจะได้ผล
เหมือนเดิม เช่น ใช้วิธีการสังเกต การสัมภาษณ์ และการใช้เอกสาร  

http://haamor.com/th/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8
http://haamor.com/th/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8
http://haamor.com/th/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8
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6.ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาเรื่อง “รูปแบบการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดชุมพร” ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อศึกษาถึงการให้
ความหมายและท าความเข้าใจถึงรูปแบบการท่องเที่ยว รวมทั้งความคิดเห็นต่อการท่องเที่ยวในไทยของผู้สูงอายุ โดยผู้วิจัยขอน าเสนอ
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาดังนี้ 

1. ความเห็นคิดของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดชุมพรต่อการท่องเท่ียวในไทย ผลการวิจัยพบว่า 
 ความคิดเห็นของผู้สูงอายุต่อการท่องเที่ยวในไทย  ผู้สูงอายุหลายคนให้ความเห็นว่าสถานท่ีท่องเที่ยวในและภูมิภาค
ของประเทศไทยนั้น ล้วนมีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว ทั้งในเรื่องของความเป็นธรรมชาติและวัฒนธรรมประเพณีที่
สวยงาม ท าให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาได้เรื่อยๆ เช่น ทางภาคกลางมีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ า 
มีวัดเก่าแก่โบราณมากมาย มีวัฒนธรรมประเพณีที่สืบต่อกันมาอย่างช้านานอยู่หลายอย่าง ผู้คนในท้องถิ่นมีความเป็น
กันเอง ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตรกับทุกคน และพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในท้องถิ่น ทาง
ภาคใต้มีลักษณะภูมิประเทศติดกับทะเล มีเกาะน้อยใหญ่ มีปะการังสวยงามที่หาชมได้ยาก บรรยากาศเหมาะกับการ
เดินทางไปพักผ่อนในวันหยุดยาวกับครอบครัว อากาศเย็นสบายเพราะมีลมทะเลพัดตลอดทั้งวัน ทั้งนี้ผู้สูงอายุที่เดิน
ทางเข้าไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ ประสบพบเจอปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับขยะตามแหล่งสถานที่ท่องเที่ยว ได้ให้
ความเห็นและข้อเสนอแนะว่าทางรัฐบาลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรเข้ามาจัดการในเรื่องของความสะอาด เนื่องจาก
ปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยมีจ านวนปริมาณขยะในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเพิ่มสูงขึ้นมาก ประกอบกับขยะ
เหล่านั้นเมื่อเวลาผ่านไปนานเข้า ก็จะเริ่มส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ ส่งผลให้ทัศนียภาพและภาพลักษณ์ของสถานท่ีท่องเที่ยว
แย่ลง 

2. รูปแบบการท่องเท่ียวของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดชุมพร 
2.1 รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ        

 ผู้สูงอายุมักนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวทางธรรมชาติเพื่อไปพักผ่อนและเป็นการเปิดหูเปิดตากับครอบครัว ลูกหลาน 
และกลุ่มเพื่อน ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ เพราะว่าบรรยากาศของธรรมชาตินั้น ท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกผ่อนคลายและสดช่ืน
มากยิ่งขึ้น ประกอบกับมีความสบายใจเมื่อได้อยู่ใกล้บุคคลอันเป็นที่รัก ท่ามกลางบรรยากาศของธรรมชาติที่รายล้อม
อย่างสวยงาม เช่น การเดินทางไปท่องเที่ยวท่ีอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร จังหวัดชุมพร 

2.2 รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณี        
 ผู้สูงอายุมีความสนใจในประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นอื่นที่แตกต่างจากภูมิล าเนาของตนเอง จึงมีการชักชวน
ลูกหลาน คนในครอบครัว กลุ่มเพื่อน เดินทางท่องเที่ยวเพื่อไปเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในภูมิภาคอื่นๆ ในช่วงวันหยุดยาว
ตามเทศกาลต่างๆ และเป็นการหาประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตนเอง เช่น การท าบาตรพระของชุมชนบ้านบาตร เขตป้อม
ปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ตลาดน้ าด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  

2.3 รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงศาสนา         
 เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่ใช้ศาสนาและธรรมะ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ท าให้จิตใจสงบสุขและลดความตึง
เครียดในชีวิตประจ าวัน โดยการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม ท าบุญ ปล่อยนก ปล่อยปลา จึงชักชวน
ลูกหลานและกลุ่มเพื่อน เดินทางไปปฏิบัติธรรมและท าบุญที่วัดในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์และช่วงเวลาที่ลูกหลานว่างจาร
การเรียนและการท างาน เช่น การเดินทางไปท าบุญไหว้พระ 9 ใน 1 วัน ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพราะเป็นจังหวัด
ที่มีวัดเก่าแก่จ านวนมาก  

2.4 รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนันทนาการเพื่อสุขภาพ       
 ผู้สูงอายุมักนิยมชักชวนกลุ่มเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกัน เดินทางไปสวนสาธารณะที่ไม่ไกลจากบ้านมาก ประมาณ 2 
ถึง 3 ครั้ง/สัปดาห์ เพื่อไปท ากิจกรรมนันทนาการต่างๆร่วมกันในช่วงเย็น  เช่น การร าไทเก็ก การร าไม้พลอง การเต้นแอ
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โรบิค และการเล่นกีฬาเปตอง เป็นต้น ท าให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่าง พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนสารทุกข์สุกดิบกัน และ
ช่วยกันส่งเสริมสุขภาพของตัวผู้สูงอายุเองเพื่อเป็นการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บที่อาจเกิดขึ้นได้ เมื่อสูงอายุมากข้ึนกว่าเดิม  

7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาเรื่อง “รูปแบบการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดชุมพร” สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. ด้านความคิดเห็นต่อการท่องเท่ียวในประเทศไทยของผู้สูงอายุ 
 จากการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่หลงใหลและช่ืนชอบในสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย เพราะในแต่ละจังหวัดนั้น 
ล้วนมีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว ท้ังในเรื่องของความเป็นธรรมชาติและวัฒนธรรมประเพณีที่สวยงาม เหมาะแก่การไปท่องเที่ยว
พักผ่อนกับครอบครัว และเป็นโอกาสดีที่จะได้เรยีนรู้ถึงประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิตที่ยังไม่เคยได้ไปลองสัมผัสด้วยตนเองมาก่อน แต่
ประสบพบเจอกับปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับขยะตามแหล่งสถานท่ีท่องเที่ยวซึ่งตรงกับงานวิจัยของ (มนัสสินี บุญมีศรีสง่า, 2557) จาก
งานวิจัยพบว่า ในปัจจุบันนักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ มีจ านวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งภาครัฐบาลและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลเรื่องความสะอาดไม่เพียงพอ ท าให้การจัดการขยะตามแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่
เป็นไปด้วยความยากล าบาก จ านวนถังขยะมีไม่มีเพียงพอและไมค่รอบคลมุทั่วแหลง่สถานท่ีท่องเที่ยว ส่งผลให้นักท่องเที่ยวท้ิงขยะ
ไม่เป็นท่ีเป็นทาง ผลที่ตามมาคือท าให้สภาพแวดล้อมของสถานที่ท่องเที่ยวเสียหาย เกิดมลพิษจากขยะที่สะสมมานาน ท าให้เกิด
ภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อสถานท่ีนั้นๆ 
2. ด้านรูปแบบการทอ่งเที่ยวของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดชุมพร 
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะนิยมการท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีและเชิงศาสนา 
มากกว่าการรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและเชิงนันทนาการเพื่อสขุภาพ ผู้สูงอายุท่ีสมรสหรือมีบุตรหลานจะนิยมเดินทางไป
ท่องเที่ยวมากกว่าผู้สูงอายุที่เป็นโสด สถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้สูงอายุเลือกเดินทางไป ได้แก่ ภาคกลาง เช่น จังหวัดราชบุรี จังหวัด
กรุงเทพมหานคร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อช่ืนชมศิลปะ ร่วมกิจกรรมทางประเพณีและวัฒนธรรม การกินอยู่ของคนท้องถิ่น 
สักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ิเพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ตนเองและลูกหลาน ไหว้พระสวดมนต์เพื่อขัดเกลาจิตใจให้สงบไม่เกิดกิเลส ให้เกิด
ความรู้สึกสบายใจ และสามารถด าเนินชีวิตประจ าวันได้ด้วยความราบรื่น โดยเดินทางไปกับคนในครอบครัวและกลุ่มเพื่อนด้วย
รถยนต์ส่วนตัว ซึ่งจะใช้งบประมาณในการเดินทางท่องเที่ยวเป็นเงิน 3,000 - 5,000 บาทต่อการท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง ส่วนใหญ่
จะนิยมพักที่รีสอร์ทในละแวกสถานที่ท่องเที่ยวหรือโรงแรมในตัวเมืองของจังหวัดที่เดินทางไปท่องเที่ยว โดยใช้เวลาท่องเที่ยว 2 
วัน 1 คืน ในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณี และเชิงศาสนา หากเป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ มักใช้เวลา 3 วัน 2 คืน 
ส่วนการท่องเที่ยวเชิงนันทนาการเพื่อสุขภาพนั้น จะใช้เวลาแค่เพียง 3 - 4 ช่ัวโมง เสียค่าใช้จ่ายเพียงค่าน้ ามันรถและค่าสถานที่ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (นรินทร์ สังข์รักษา, 2559) จากงานวิจัยพบว่า คนไทยนิยมท่องเที่ยว 1 - 2 วัน มีกิจกรรมไหว้พระ 
และนิยมซื้อของฝาก การใช้จ่ายน้อย เดินทางมาเองกับครอบครัว ส่วนชาวต่างชาติท่องเที่ยว 3 - 4 วัน เพื่อพักผ่อน ใช้จ่ายเงิน
เต็มที่ส าหรับอาหาร และนิยมสินค้า Hand Made เดินทางมากับครอบครัวและกลุ่มเพื่อน 

8.ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1.1 ผู้สูงอายุในเขตจังหวัดชุมพร โดยส่วนใหญ่สนใจในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงศาสนา มากกว่ารูปแบบ
อื่นๆ ดังนั้นสถานประกอบการท่องเที่ยวควรออกรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงศาสนาให้มากขึ้น เพื่อเป็น
การดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่มนี้ 

1.2 สถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆในปัจจุบัน ประสบปัญหาด้านความสะอาด ดั้งนั้นรัฐบาลและหน่วยงานทีเกี่ยวข้องควรหันมาให้
ความสนใจ และปรับปรุงแก้ไขเรื่องน้ีให้มากยิ่งขึ้น 

2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
2.1 รัฐบาลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวของ ควรจัดให้มีเวรยามท าความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวให้บ่อยยิ่งขึ้น 
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2.2 ควรจัดหาถังขยะมาเพิ่ม เพื่อให้เพียงพอต่อการรองรับจ านวนนักท่องเที่ยวท่ีเพิ่มมากยิ่งขึ้น 
3. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป  
 การศึกษาในครั้งต่อไปควรขยายกลุ่มตัวอย่างการศึกษาไปยังจังหวัดต่างๆ รวมไปถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เป็นผู้สูงอายุ 
เพื่อใหไ้ด้มุมมองที่หลากหลายและแตกต่างออกไป 
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	การสำรวจความต้องการรับบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีของชุมชนกรณีศึกษาอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (116-131)
	โครงการวิจัยเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (132-143)
	โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (144-160)
	การประยุกต์ใช้การการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของชาวบ้านเกาะเกร็ด (161-172)
	คุณภาพชีวิตการทำงานที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของแรงงานต่างด้าว บริษัท อินโนแวลูส์ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (173-183)
	กลยุทธ์และกระบวนการพัฒนาเกมทางการศึกษาสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น (184-192)
	การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง การบริจาคเลือด (193-197)
	การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการ Elephant Haven Thailand (198-203)
	การวัดความพึงพอใจสำหรับเกม 2 มิติ เรื่อง ThaiCooking (204-208)
	โครงการผลิตสื่อการเรียนรู้ 3 มิติของระบบการทำงานแปรรูปโลหะผ่านเครื่องใช้งานจริงในสถานประกอบการภายใต้หัวข้อการประยุกต์ใช้ระบบไฮดรอลิกส์ และระบบรีเลย์ควบคุมของเครื่องกลึงบอลวาล์ว (209-214)
	พฤติกรรมการบริโภคอาหารไทยของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติกรณีศึกษา  โรงแรมขนาดใหญ่  จังหวัดสงขลา (215-225)
	การแก้ไขปัญหาจราจรในเขตภาคตะวันออกโดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ (226-232)
	การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แม่เหล็กเรขาคณิตแบบจับต้อง เรื่อง การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิตในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (233-242)
	การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (243-251)
	การลดอัตราการออกกลางคันของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้วยโครงการเรียนปรับพื้นฐาน (252-258)
	ความพึงพอใจและความคาดหวังในการปฏิบัติงานของบุคลากร หน่วยงานกระดูกชาย (ออร์โธปิดิกส์) โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก (259-275)
	การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติของชมรมผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร (276-286)
	การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การตรวจสอบปั้นจั่นหอสูง (287-292)
	การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดสื่อประสมเรื่องสายอากาศไมโครสตริป (293-302)
	ศึกษาปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างประเทศของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน (303-311)
	การศึกษาความต้องการในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาพืชศาสตร์                คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน (312-320)
	ปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษของพนักงานต้อนรับในโรงแรมจังหวัดน่าน ในทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ (321-328)
	ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการประกอบวิชาชีพครูกับความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ (329-340)
	แนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการร้านนมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (341-349)
	ภาวะน้ำหนักเกินกับพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (350-360)
	ความพึงพอใจในการใช้บริการรถสองแถวเพื่อขึ้นไปท่องเที่ยววัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว (361-379)
	ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจแมลงทอด กรณีศึกษา แมลงทอดตราไฮโซ (380-385)
	การพัฒนารูปแบบชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านเพศศึกษาเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ (386-401)
	การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิรูปการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยสำหรับอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (402-414)
	เหตุผลและความต้องการในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (415-423)
	แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนของนักเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (424-431)
	ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (432-441)
	สื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างความปลอดภัยในวัยเรียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (442-453)
	สื่อสร้างสรรค์ตามรอยภูมิปัญญาไทยในอดีต (454-464)
	สื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ของเด็กประถมศึกษา (465-476)
	การพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (477-489)
	การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (490-498)
	สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ร้านโฉมงามสปา (499-508)
	การพัฒนาเว็บไซต์กายสิทธิ์ (509-517)
	การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการนำสมุนไพรมาใช้ตามแนวปรัญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาในเขตจังหวัดนนทบุรี (518-524)
	การศึกษาศักยภาพการรองรับการท่องเที่ยวเสม็ดนางชี ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (525-538)
	การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเยาวชน เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม (539-545)
	พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง (546-555)
	รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์การละเล่นผีพุ่งไต้สำหรับเยาวชน อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (556-565)
	การศึกษาความต้องการใช้งานบริการห้องสมุดนอกเวลา กรณีศึกษาห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย (566-571)
	การศึกษาปัจจัยพหุระดับสมรรถนะ ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงาน วิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 15 ในจังหวัดชายแดนใต้ (572-582)
	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (583-591)
	ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทำงาน ความพึงพอใจในงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง (592-602)
	อิทธิพลของการมองโลกในแง่ดี ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน โดยมีกลวิธีในการเผชิญปัญหาเป็นตัวแปรสื่อ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ (603-619)
	ความสำเร็จในอาชีพ เชาวน์อารมณ์ และความพึงพอใจในชีวิต โดยมีความภาคภูมิใจในตนเองเป็นตัวแปรสื่อ ของพนักงานระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา : บริษัทโทรคมนาคมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร (620-631)
	ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการทำงาน คุณภาพชีวิตในการทำงาน การรับรู้คุณค่าของงาน และความเหนื่อยหน่ายในการทำงาน ของบุคลากรสายวิชาการ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร (632-642)
	ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานสายวิจัยและพัฒนา (643-652)
	ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาการบัญชีชั้นต้นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (653-661)
	ผลของการพัฒนาเมตาคอกนิชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการประเมินแบบเจรจาต่อรอง (662-671)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อผู้สูงอายุตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวที่ชายหาดบางเสร่ในจังหวัดชลบุรี (672-682)
	ท้องถิ่นไทย 4.0 กับ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (683-691)
	การวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าของสุนัขในการเลือกใช้บริการที่พักที่สามารถนำสุนัขเข้าพัก (692-704)
	การผลิตมิวสิควิดีโอเพลงเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปูองกันการเกิดโรคกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยเทคนิคอินโฟกราฟิกแบบ 2 มิติ ให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี (705-712)
	ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงการเป็นฐาน ในรายวิชา สต423 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ (713-719)
	ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (720-732)
	ศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการในแหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันตก เพื่อพัฒนาเป็นไมซ์ซิตี้ในประชาคมอาเซียน (733-743)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (744-753)
	ทรัมเป็ต การแสดงดนตรี การฝึกซ้อม (754-762)
	ศึกษาวิถีภูมิปัญญาการจักสานเตยปาหนันบ้านดุหุนสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดตรัง (763-775)
	ศึกษาความเป็นมา อนุรักษ์ และสืบสานประเพณีข้าวลาซังบ้านพรุจูด ตาบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (776-785)
	รูปแบบการส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ โรงเรียนบ้านแม่สา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (786-797)
	ปัจจัยในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสงขลา (798-807)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาระหนี้สินของเกษตรกรหมู่ที่ 7 บ้านท่าช้าง ตาบลทับผึ้ง อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย (808-824)
	ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดระเบียบที่จอดรถบริเวณศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (825-837)
	การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (838-853)
	การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ร่วมกับวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม (854-866)
	ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม (867-884)
	พฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณของพนักงามหาวิทยาลัย ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ (885-893)
	การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะโรคอ้วนของนักเรียนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ (894-908)
	ศึกษาพฤติกรรมบริโภคอาหารเช้าและความรู้ความเข้าใจตามหลักโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านดอนสาโรง จ.สุโขทัย (909-921)
	ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นในชุมชน (922-935)
	การป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านโซกม่วง ตำบลทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย (936-948)
	ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (949-957)
	ศึกษาวิธีการป้องกันพฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุ่นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ : กรณีศึกษา โรงเรียนวัดสุวรรณประดิษฐ์ หมู่ 3 (958-970)
	การบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย สังกัดเทศบาลเมืองตาก ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (972-983)
	ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน แผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร (984-998)
	การศึกษาองค์ประกอบความสามารถในการฟื้นพลังของนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (999-1013)
	การพัฒนาแบบทดสอบทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตาม SOLO Taxonomy ของบิกส์และคอลลิส (1014-1024)
	การพัฒนาระบบคลังข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) (1025-1035)
	การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ กรณีศึกษา ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (1036-1042)
	แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจที่พักแรมแบบบูติคโฮเต็ลในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1043-1052)
	การพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินการจัดการเรียนรู้ของครูตามแนวทางสะเต็มศึกษา (1053-1062)
	การส่งเสริมความเป็นพลเมืองผ่านกลยุทธ์ CSR ในยุคไทยแลนด์ 4.0 (1063-1072)
	การออกแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง เรื่อง พุทธมณฑลศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก (1073-1081)
	ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความเครียดของผู้สูงอายุในเขตบางพลัด  จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1082-1090)
	การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตตลาด ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (1091-1098)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานดูแลผู้สูงอายุในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1099-1107)
	แนวทางในการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของผู้สูงอายุ เพื่อให้วัยรุ่นตระหนักรู้ (1108-1115)
	การใช้สื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) เรื่อง โปรโตคอล TCP/IP เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (1116-1122)
	การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการสวนหลวงราชินี 19 ไร่ หัวหิน (1123-1129)
	แนวทางการสืบทอดการทำขนมฝรั่งกุฎีจีนจากผู้สูงอายุในชุมชนกุฎีจีน จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1130-1140)
	แรงจูงใจในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่ใช้สถานที่ออกกำลังกายแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร กรณีศึกษาศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ สำนักวัฒนธรรมกีฬา และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (1141-1150)
	รูปแบบการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดชุมพร (1151-1157)
	การศึกษาทัศนคติของวัยรุ่นตอนกลางต่อการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้สูงอายุเพื่อการท่องเที่ยวในต่างประเทศ (1158-1169)
	ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในสวนรมณีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1170-1179)
	ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในสวนรมณีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1180-1190)
	ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยและการเลือกใช้บริการ ศูนย์การค้าสยามพารากอนของผู้สูงอายุ (1191-1199)
	สภาพปัญหา และการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ผู้สูงอายุที่ใช้สมาร์ทโฟน ในพื้นที่บริเวณโดยรอบพระปิ่นเกล้า เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1200-1210)
	การให้ความหมายที่มาของความหมายและการวางแผนการออมเพื่อรองรับการเกษียณอายุของพนักงานเอกชน เขตสีลม-สาทร กรุงเทพมหานคร (1211-1220)
	พฤติกรรมการเลือกใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในอำเภอเมือง จังหวัดระนอง (1221-1232)
	ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้เฟซบุ๊กของผู้สูงอายุในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1233-1245)
	พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ (1246-1253)
	การศึกษาและการสืบสานการวิธีทำขนมไทยไข่ปลาสูตรโบราณของวัยรุ่นที่สืบทอดมาจากผู้สูงอายุร้านขนมคุณยายผ่องศรี ตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (1254-1264)
	พฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการบริโภคผลิตภัณฑ์จากนมเพื่อสุขภาพในผู้สูงอายุ (1265-1273)
	พฤติกรรมและทัศนคติของวัยรุ่นต่อการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้เสิร์ชเอนจินบนกรูเกิลเพื่อเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ (1274-1284)
	รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุในชุมชนหมู่บ้านสยามนิเวศน์อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ (1285-1294)
	พฤติกรรมของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ อย่างสร้างสรรค์สำหรับการเลือกชมรายการบันเทิงในสื่อยูทูป (1295-1307)
	แนวทางพัฒนาการให้บริการตรวจสุขภาพฟรีแก่ผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ (1308-1317)
	ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่เข้าบริการภายในคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1318-1324)
	นวัตกรรมการบริการของโรงแรมที่พักเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทยในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1325-1332)
	กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค สำหรับลูกค้าสูงอายุ กรณีศึกษา ไร่ปลูกรัก Thai Organic Farm อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (1333-1343)
	การตัดสินใจและกลยุทธ์การตลาดในการใช้บริการร้านอาหารเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาร้านอาหารคลีนที อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1344-1355)
	รูปแบบพฤติกรรมวัยรุ่นต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้ใช้งานแอพพลิเคชั่นช็อปปิ้งออนไลน์ (1356-1366)
	หลักธรรมกับการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา แหล่งชุมชน ณ บริเวณวัดศรีเมือง จังหวัดจันทบุรี (1367-1375)
	การดูแลสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ เขต บางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร (1376-1385)
	บทบาทของภาวะผู้นำในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมในอำเภอหัวหิน (1386-1398)
	พฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1399-1408)
	สภาพการณ์ปัญหาและแนวทางในการปรับตัวของผู้สูงอายุที่เลี้ยงดูเด็กเจนเนอเรชั่นซี (Generation Z)ในอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (1409-1418)
	ที่มาของตัวเลข การตีความหมายและพฤติกรรมการซื้อหวยใต้ดินของผู้สูงอายุในอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (1419-1426)
	การให้ความหมายและความต้องการจำเป็นของผู้สูงอายุข้าราชการวัยเกษียณในการขอรับบริการสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) (14271439)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของข้าราชการครู ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1440-1451)
	การประเมินศักยภาพขององค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในจังหวัดเพชรบุรี กรณีศึกษา: พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน (1452-1459)
	ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจขนมคางกุ้งทอดอบกรอบ  Okusno (1460-1465)
	ปัจจัยทางพฤติกรรมวัยรุ่นส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้ วิดีโอคอลผ่านสมาร์ทโฟน (1466-1476)
	พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของผู้สูงอายุ ในเขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานครกรณีศึกษา : กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนซอย 8 กองพลปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (1477-1488)
	การศึกษาความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร (1489-1501)
	แนวทางพฤติกรรมความสามารถของผู้สูงอายุในการดูแลตนเองทางด้านร่างกายและจิตใจอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (1502-1513)
	ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อประกันชีวิตของผู้สูงอายุ เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1514-1521)
	รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร (1522-1530)
	แนวทางการสืบสานคุณค่าจากภูมิปัญญาด้านการผลิตน้ำตาลมะพร้าวจากผู้สูงอายุในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (1531-1541)
	การศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของผู้สูงอายุประเภทสุนัขและแมวในอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง (1542-1550)
	ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบ หลักการ และแนวคิดของการทำความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อผู้สูงอายุกรณีศึกษา : บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (1551-1561)
	ที่มาความหมายของความสุขและแนวทางในการสร้างความสุขของผู้สูงอายุในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุริณท์ลาภัสร์ (1562-1569)
	การตระหนักรู้ของวัยรุ่นที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบแก่ผู้สูงอายุเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ(1570-1579)
	วาทกรรมนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ส่งผลต่อชีวิตของผู้สูงอายุชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงในเขตตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี (1580-1589)
	สภาพการณ์และแนวทางการปรับตัวของผู้สูงอายุที่เลี้ยงดูหลานในเจเนอเรชัน ซี ในอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี (1590-1597)
	รูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุในสังคมไทย กรณีศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร (1598-1605)
	รูปแบบกิจกรรมการสร้างความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ผู้สูงอายุ ด้วยกิจกรรมในฐานการเรียนรู้สัมมาชีพชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทงานดอกไม้ประดิษฐ์ หมู่บ้านหนองขอน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (1606-1615)
	ความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐพอเพียงของผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (1616-1625)
	การมีส่วนร่วมของวัยรุ่นตอนกลางในการส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ (1626-1635)
	พฤติกรรมของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มกิจกรรมคลายเครียดจากรายการวาไรตี้ผ่านระบบสมาร์ทโฟน (1636-1649)
	การศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามแนวทางสิทธิผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน (1650-1655)
	กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในการทำเครื่องเบญจรงค์ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (1656-1668)
	ปัจจัยทางพฤติกรรมวัยรุ่นในการส่งเสริมทักษะการใช้แอพพลิเคชั่นสำหรับการจองที่พักเพื่อผู้สูงอายุ (1669-1680)
	พฤติกรรมการเข้าถึงและการใช้งานอินเตอร์เน็ตของกลุ่มผู้สูงอายุอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (1681-1690)
	รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีชุมชนลุ่มแม่น้ำปราณบุรี (1691-1709)
	รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (1710-1630)
	คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามทัศนะผู้ใช้บัณฑิต ศึกษาเฉพาะกรณี บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  (1727-1732)



