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บทคัดย่อ 

การวิจัยการศึกษาทัศนคติของวัยรุ่นตอนกลางต่อการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้สูงอายุเพื่อการท่องเที่ยวใน
ต่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของวัยรุ่นตอนกลาง และศึกษาปัจจัยด้านทักษะภาษาอังกฤษและศึกษาทัศนคติของ
วัยรุ่นตอนกลางต่อการช่วยพัฒนาทักษะด้านภาษอังกฤษของผู้สูงอายุเพื่อการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยนี่คือ 
วัยรุ่นตอนกลางในเขตกรุงเทพตอนกลางและปริมณฑล ก าหนดกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยหลักความ
น่าจะเป็น (Probability sampling) ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ประกอบด้วย 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) รวมถึงค่าสถิติเชิงอนุมาน (Inferential 
Statistic) ได้แก่ สถิติ t-test แบบ Independent Sample และสถิติ Chi-square Test 

  ผลการพบว่า จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอายุ 21ปี มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ครอบครัวส่วนใหญ่มีผู้สูงอายุอยู่ในครอบครัว มีอายุระหว่าง 71  – 80 ปี  
ส าหรับทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของวัยรุ่นตอนกลาง ด้านการฟังโดยรวมอยู่ในระดับสามารถใช้ได้เพียงเล็กน้อย  ด้านการพูด
โดยรวมอยู่ในระดับสามารถใช้ได้เพียงเล็กน้อย ด้านการอ่านโดยรวมอยู่ในระดับสามารถใช้ได้เพียงเล็กน้อย และด้านการเขียนโดยรวม
อยู่ในระดับสามารถใช้ได้เพียงเล็กน้อย โดยทัศนคติของวัยรุ่นตอนกลางต่อการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของผู้สูงอายุเพื่อการ
ท่องเที่ยวนั้น โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง 
ค าส าคัญ : ทัศนคติ, วัยรุ่นตอนกลาง, ผู้สูงอาย,ุ ทักษะภาอังกฤษ 

 

Abstract 
 Study on the attitude of middle adolescents on the development of English language skills of the elderly 
to travel abroad on general data of people in The BANGKOK AREA and PERIMETERS, the English language skills of 
middle adolescents and attitudes. The community members, the samples were 400 peoples, methods of 
sampling based on Probability, by choose the way simple random sampling using Questionnaire as a to collect 
data storage. For data analysis using Descriptive Statistic include, and Frequency Percentage, Mean, Standard 
Deviation, and Inferential Statistic include to statistics t-test with independent sample and One Way Anova of 
Variance. 
 From the study on general data respondents, it was found that most respondents were female with 21 
years old and they graduated in Bachelor Degree. Most families have elderly people in the family with the age 
ranged from the result showed that 71 – 80 years. For the English language skills of middle adolescents. The 
overall listening level is only slightly available. The overall speech level is only slightly available. The overall 
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reading level is only slightly usable. And the overall writing level is only slightly available and the attitude of 
middle adolescents on the development of English skills of the elderly for tourism for overall at moderately 
agreeable level. 
Keywords  :   attitude, middle adolescents, elderly people, English language skills 
*ผู้นิพนธ์ประสาน Chompoonoot.bs@gmail.com 
 
1.บทน า 
 ปัจจุบันเนื่องจากการพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุขท่ีท าให้ประชากรมีอัตราการเสียชีวิตลดต่ าลง ผู้สูงอายุมีแนวโน้มจะ
มีอายุยืนยาวขึ้นกว่าในอดีต ซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุงานประกอบกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมนันทนาการ
และการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน หรือเที่ยวชมศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ เนื่องจากมีเวลามากกว่านักท่องเที่ยววัยอื่นๆ และมี
ความพร้อมทางด้านการเงิน นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุนั้นจะมีรูปแบบและพฤติกรรมท่องเที่ยวที่แตกต่างจากนักท่องเที่ยวทั่ วไป คือ เน้น
การท่องเที่ยวและบริการที่มีคุณภาพดี คุ้มค่า เน้นการซื้อด้วยเหตุผลไม่ใช่อารมณ์ ให้ความส าคัญกับความพึงพอใจเป็นหลัก พักนานใช้
จ่ายสูง มีความสามารถในการซื้อบริการในราคาสูง เนื่องจากมีเงินเก็บจากการท างานหนักมาทั้งชีวิต จึงมีศักยภาพสูงในการบริโภค 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ ได้แก่ ระดับรายได้ สุขภาพร่างกาย และเพื่อนร่วมเดินทาง ส าหรับ
ปัจจัยจูงใจในการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ ได้แก่ การเรียนรู้สิ่งใหม่ การได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ การได้รับความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน การท่องเที่ยวร่วมกับผู้อื่น การผ่อนคลายความตึงเครียด การเข้าถึงธรรมชาติ การเรียนรู้วัฒนธรรม เป็นต้น (จิราวดี รัตน
ไพฑูรย์ชัย, 2557) 
 จะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุมีความพร้อมในทุกๆด้านส าหรับการท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวต่างประเทศก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้สูงอายุมี
ความสนใจเป็นพิเศษในการเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศต่างๆ(นิวส์มอนิเตอร์, 2560) แต่ก็มีปัจจัยหนึ่งที่เป็นปัญหาส าหรับการ
ท่องเที่ยวในต่างประเทศของผู้สูงอายุ นั่นคือปัญหาการขาดทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของผู้สูงอายุ 
 หากพูดถึงภาษาอังกฤษน้ันเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ ดังนั้นการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษส าหรับบุคคลทั่วไปในสังคมจึงนับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง ในฐานะภาษาส าคัญของโลก ภาษาอังกฤษปัจจุบันคือภาษา
นานาชาติ เป็นภาษากลางของโลก ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีมนุษย์บนโลกใช้ติดต่อระหว่างกันเป็นหลัก ไม่ว่าแต่ละคนจะใช้ภาษาอะไร
เป็นภาษาประจ าชาติ เมื่อต้องติดต่อกับคนอื่นที่ต่างภาษาต่างวัฒนธรรมกันทุกคนจ าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักอยูแ่ล้ว ด้วยเหตุนี้
ทุกชาติทุกภาษาจึงบรรจุวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองรองลงมาจากภาษาประจ าชาติ เป็นแกนหลักของหลักสูตรการศึกษาทุก
ระดับ ตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาตลอดชีวิต (Cholakarn Pungviriyarat, 2014) 
 ดังนั้นวัยรุ่นจึงเข้ามามีบทบาทในการช่วยพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของผู้สูงอายุเพื่อการท่องเที่ยวในต่างประเทศ 
เพราะวัยรุ่นเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ ความสามารถ(พนม เกตุมาน, 2550) ที่เหมาะสมตามวัยจากการศึกษาเล่าเรียน และยัง
เป็นส่วนส าคัญส่วนหน่ึงในสถาบันครอบครัวที่มีความใกล้ชิดกับผู้สูงอายุ 
 จากปรากฏการณ์ดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่องทัศนคติของวัยรุ่นตอนกลางต่อการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ
ของผู้สูงอายุในการท่องเที่ยวต่างประเทศ เพ่ือความเข้าใจในทัศนคติของวัยรุ่นตอนกลางต่อการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของ
ผู้สูงอายุเพื่อการท่องเที่ยวในต่างประเทศและปัญหาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของวันรุ่นตอนกลาง ผลที่ได้สามารถไปพัฒนาและหา
แนวทางแก้ไขถึงปัญหาได้ 
 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาทักษะทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ของวัยรุ่นตอนกลางท่ีมผีลโดยตรงต่อทัศนคติ
ของวัยรุ่นตอนกลางต่อการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้สูงอายุเพื่อการท่องเที่ยวในต่างประเทศ 
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 2. เพื่อศึกษาทัศนคติของวัยรุ่นตอนกลางต่อการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้สูงอายุเพื่อการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ทีม่ีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
3.สมมุติฐานการวิจัย 
 1. เพศที่แตกต่างกัน มีทัศนคติต่อการพัฒนาทักษะทางภาษอังกฤษของผู้สูงอายุเพื่อการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ไม่แตกต่าง
กัน 
 2. ระดับทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษที่แตกต่างมีผลต่อทัศนคติการพัฒนาทักษะทางภาษอังกฤษของผู้สูงอายุเพื่อ
การท่องเที่ยวในต่างประเทศ  
กรอบแนวคิด 
           ตัวแปรอิสระ                                                                ตัวแปรตาม 
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ประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดับการศึกษา 
4. ครอบครัวมผีู้สูงอายุหรือไม ่
5. อายุของผู้สูงอาย ุ
 
 
ทักษะด้านภาษาอังกฤษของวัยรุ่นตอนกลาง 
1. ทักษะการฟัง 
2. ทักษะการพูด 
3. ทักษะการอ่าน 
 
4.วิธีด าเนินงานวิจัย 
1.ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยเป็นการวิจัยจากข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ในรูปแบบ
แบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งรวบรวมจากการเก็บข้อมูลออนไลน์ในเรื่องทัศนคติของวัยรุ่นตอนกลางต่อการพัฒนาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษของผู้สูงอายุเพื่อการท่องเที่ยวในต่างประเทศ และน าแบบสอบถามที่ได้จากการเก็บข้อมูลไปประมวลผลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS (Statistic Package Social Science) 
2.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการศึกษานี้ ได้แก่ ประชากรวัยรุ่นตอนกลางที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้ ได้แก่ ประชากรวัยรุ่นตอนกลางอายุระหว่าง 18 - 24 ปีท่ีอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ผู้วิจัยได้
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มเป็นจ านวน 400 คน ที่ระดับนัยส าคัญ 95% และก าหนดค่าความคาดเคลื่อนที่ 0.05 (กัลยา วา
นิชย์บัญชา, 2554) ดังนี ้

n=
  

   
 

โดยที่     n  =  ขนาดของกลุ่มตัวอยา่ง 
            z  =   ค่ามาตรฐานซึ่งข้ึนอยู่กับระดับความเช่ือมั่น 
            e  =  ระดับของความคาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นเท่ากับ 0.05 
ในทางปฏิบัติเรานิยมใช้ระดับความเช่ือมั่น 95% ดังนั้น z = 1.96 

n=
       

        
 

 
3.เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามทัศนคติของวัยรุ่นตอนกลางต่อการช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของ
ผู้สูงอายุในการท่องเที่ยวต่างประเทศ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วนได้แก ่
ส่วนที่1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2  ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ 
ส่วนที่ 3  ทัศนคติของวัยรุ่นตอนกลางต่อการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้สูงอายุในการท่องเท่ียวต่างประเทศ 

ทัศนคติของวัยรุ่นตอนกลางต่อการพัฒนาทักษะ
ทางภาษาอังกฤษของ 

ผู้สูงอายุเพื่อการท่องเที่ยวต่างประเทศ 

1.เข้าใจในบทสนทนาพ้ืนฐานและสื่อสารได ้

2.สามารถสอบถามเส้นทางได ้

3.สั่งอาหารในร้านอาหารได ้

4.ขึ้นขนส่งมวลชนโดยใช้ภาษาเปน็สื่อกลาง 

5.สื่อสารกับโรงแรมที่เข้าพักได ้

6.ซื้อสินค้าได ้

7.สามารถสื่อสารขอความช่วยเหลอืได ้

8.เพลิดเพลินในการเรียนรูภ้าษา 
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โดยในส่วนที่ 2 จะเป็นลักษณะค าถามแบบมาตราส่วน (Likert Sale) ซึ่งแต่ละค าถามมีให้เลือก 6 ระดับตามความส าคัญ 5-0 โดย 5 
คือระดับทักษะทางด้านภาษาอังกฤษท่ีสามารถใช้ได้โดยเกือบไม่มีปัญหาและ0 คือระดับทักษะทางด้านภาษาอังกฤษที่ใช้ไม่ได้เลย และ
ในส่วนที่ 3 ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน (Likert Scale) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2546) ซึ่งแต่ละค าถามมีค าตอบให้เลือก
ตามระดับความส าคัญ 5 ระดับ โดยระดับที่ 1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นด้วยมากที่สุด 2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นด้วยมาก 3 
หมายถึง ระดับความคิดเห็นด้วยปานกลาง 4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง และ5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นไม่เห็นด้วย 
 
4.การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 ผู้วิจัยร่างแบบสอบถามแล้วน าแบบสอบถามตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดมุ่งหมายของการวิจัย 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) กับผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน พิจารณาความสอดคล้องของข้อค าถาม ได้ค่าคะแนน
มากกว่า 0.50 ทุกข้อถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ จากนั้นจ าน าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง (Try Out) จ านวน 
30 คนแล้วน ามาหาค่าความเช่ือมั่นโดยวิธีสัมประสิทธ์อัลฟ่าของครอนบัค (Cronbarch) โดยค่าอัลฟ่าที่ได้ พบว่ามีค่าอัลฟ่า เท่ากับ 
0.856 ถือว่าความเชื่อมั่นสูง (Sekaran : 2003,311) 
 
5.การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาครั้งน้ีได้ท าการวเิคราะหข์้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรปู (SPSS) 
5.1ข้อมูลทั่วไป เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบตามตัวแปรที่ศึกษาและรายละเอียดอื่นๆ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
อายุของผู้สูงอายุภายในครอบครัว วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
5.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ สถิติ t-test แบบ (Independent Sample) และ สถิติ Chi-square Test  
 
6. ผลการวิจัย 
 1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 81.0) อายุ 21 ปี (ร้อยละ 29.0) ระดับการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 79.5) 
ภายในครอบครัวมีผู้สูงอายุ (ร้อยละ 75.0) อายุของผู้สูงอายุ (ร้อยละ 50.2) อายุ 71 – 80 ปี  
 2. ทักษะด้านภาษาอังกฤษของวัยรุ่นตอนกลาง พบว่าทักษะภาษาอังกฤษโดยรวมด้านการฟัง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.6642 อยู่
ในระดับสามารถใช้ได้เพียงเล็กน้อย ทักษะภาษาอังกฤษโดยรวมด้านการพูด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.1658 อยู่ในระดับสามารถใช้ได้เพียง
เล็กน้อย ทักษะภาษาอังกฤษโดยรวมด้านการอ่าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.7438 อยู่ ในระดับสามารถใช้ได้เพียงเล็กน้อย และทักษะ
ภาษาอังกฤษโดยรวมด้านการเขียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.2987 อยู่ในระดับสามารถใช้ได้เพียงเล็กน้อย รายละเอียดแสดงดัง ตารางที่ 1 

ทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
ค่าน้อยสุด ค่ามากสุด Mean S.D. 

ระดับความ 
สามารถในการใช้ 

1. ทักษะการฟัง 
1.1 ท่านสามารถฟังภาษาอังกฤษเข้าใจความหมาย 1 5 2.61 0.997 

สามารถใช้ได้เพียง
เล็กน้อย 

1.2 ท่านสามารถฟังเข้าใจในบทสนทนาพ้ืนฐาน
ภาษาอังกฤษ  

1 5 2.79 0.950 
สามารถใช้ได้เพียง

เล็กน้อย 
1.3 ท่านสามารถฟังภาษาอังกฤษเข้าใจจากสื่อได้
หลากหลายรูปแบบ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น 

1 5 2.59 0.922 
สามารถใช้ได้เพียง

เล็กน้อย 
รวม 1 5 2.664 0.8221 สามารถใช้ได้เพียง
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เล็กน้อย 
2. ทักษะการพูด 
2.1ท่านสามารถพูดตอบโต้บทสนทนาเป็น
ภาษาอังกฤษได ้

1 5 2.18 0.944 
สามารถใช้ได้เพียง

เล็กน้อย 

2.2 ท่านสามารถพูด อธิบายความหมาย หรือสื่อสาร
ให้บุคคลอื่นเข้าใจได ้  

1 5 2.17 0.981 
สามารถใช้ได้เพียง

เล็กน้อย 

2.3 ท่านมีความรู้ในการพูดแนะน าสถานท่ีท่องเที่ยว 1 5 2.15 0.893 
สามารถใช้ได้เพียง

เล็กน้อย 

รวม 1 5 2.165 0.7915 
สามารถใช้ได้เพียง

เล็กน้อย 
3. ทักษะการอ่าน 
3.1 ท่านสามารถอ่านและเข้าใจความหมายหนังสือ
แนะน าสถานท่ีท่องเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษได้ 

1 5 2.67 1.108 
สามารถใช้ได้เพียง

เล็กน้อย 

3.2 ท่านสามารถอ่านและเข้าใจความหมาย ข้อความ 
สัญลักษณ์ บนป้ายบอกทางหรือต าแหน่งที่ตั้งได้ 

1 5 2.81 1.054 
สามารถใช้ได้เพียง

เล็กน้อย 

รวม 1 5 2.743 0.9962 
สามารถใช้ได้เพียง

เล็กน้อย 
4. ทักษะการเขียน 
4.1 ท่านสามารถเขียนข้อความสื่อสารกับบุคคลอื่นได้ 1 5 2.33 0.943 

สามารถใช้ได้เพียง
เล็กน้อย 

4.2 ท่านสามารถเขียนเอกสารภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน
ได ้

1 5 2.27 0.937 
สามารถใช้ได้เพียง

เล็กน้อย 

รวม 1 4.5 2.298 0.8628 
สามารถใช้ได้เพียง

เล็กน้อย 
 3. ทัศนคติของวัยรุ่นตอนกลางต่อการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้สูงอายุเพื่อการท่องเที่ยวในตา่งประเทศ พบว่ากลุม่
ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้มรีะดับความคดิเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง (Mean= 3.272, S.D. 
=0.6197) โดยประเด็นค่าเฉลีย่สูงสุด คือ ท่านคิดว่าท่านสามารถสอนภาษาอังกฤษให้ผู้สูงอายุรูส้ึกเพลดิเพลินในการเรียนและท่องเที่ยว
ในต่างประเทศโดยไม่คิดวา่ภาษาคอือุปสรรค (Mean= 3.46, S.D. = 0.85) และประเด็นคา่เฉลีย่ต่ าสุด คือ ท่านคิดว่าถ้าท่านสอน
ผู้สูงอายุแล้วจะช่วยให้สามารถถามทางที่ต้องการจะเดินทางไปเป็นภาษาอังกฤษได้ (Mean= 3.15, S.D. = 0.79) รายละเอียดแสดงดัง 
ตารางที่ 2 
ทัศนคติของวัยรุ่นตอนกลางต่อการพัฒนาทักษะ
ทางภาษาอังกฤษของผู้สูงอายุเพ่ือการท่องเท่ียว

ในต่างประเทศ 
ค่าน้อยสุด ค่ามากสุด Mean S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ท่านคิดว่าถ้าท่านสอนผูสู้งอายแุล้วจะช่วยให้
เข้าใจในบทสนทนาพ้ืนฐานและสามารถสื่อสารเป็น
ภาษาอังกฤษได ้

1 5 3.20 0.85 เห็นด้วยปานกลาง 

2. ท่านคิดว่าถ้าท่านสอนผูสู้งอายแุล้วจะช่วยให้ 1 5 3.15 0.79 เห็นด้วยปานกลาง 
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สามารถถามทางที่ต้องการจะเดินทางไปเป็น
ภาษาอังกฤษได ้

3. ท่านคิดว่าถ้าท่านสอนผูสู้งอายแุล้วจะสามารถสั่ง
อาหารในร้านอาหารได้ตรงตามทีต่้องการ 

2 5 3.22 0.84 เห็นด้วยปานกลาง 

4. ท่านคิดว่าเมื่อผูสู้งอายุได้เรยีนรูจ้ะสามารถ
ท่องเที่ยวไปยังสถานท่ีต่างๆโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็น
สื่อกลางการสื่อสารในการขึ้นขนสง่มวลชนใน
ต่างประเทศได ้

1 5 3.16 0.88 เห็นด้วยปานกลาง 

5. ท่านคิดว่าถ้าท่านสอนผูสู้งอายแุล้วจะช่วยให้
ผู้สูงอายสุามารถสื่อสารกับทางโรงแรมที่เข้าพักใน
ต่างประเทศได ้

1 5 3.28 0.87 เห็นด้วยปานกลาง 

6. ท่านคิดว่าเมื่อผูสู้งอายุได้เรยีนรูผู้้สูงอายุจะ
สามารถสื่อสารในการซื้อสินค้าได ้

2 5 3.34 0.85 เห็นด้วยปานกลาง 

7. ท่านคิดว่าถ้าท่านสอนแล้วผู้สูงอายุจะมีความรู้
และสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้เมื่อต้องการ
ความช่วยเหลือ 

1 5 3.37 0.82 เห็นด้วยปานกลาง 

8. ท่านคิดว่าท่านสามารถสอนภาษาอังกฤษให้
ผู้สูงอายุรูส้ึกเพลิดเพลินในการเรียนและท่องเที่ยว
ในต่างประเทศโดยไม่คิดวา่ภาษาคอือุปสรรค 

1 5 3.46 0.85 เห็นด้วยปานกลาง 

รวม 1.38 5 3.272 0.6197 เห็นด้วยปานกลาง 
 
4.การทดสอบสมมตุิฐาน 
 สมมุติฐานที่ 1  จากการทดสอบความแตกต่างของเพศของวัยรุ่นตอนกลางในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่แตกต่างกันมี
ทัศนคติ ต่อการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของผู้สูงอายุเพื่อการท่องเที่ยวในต่างประเทศแตกต่างกัน โดยใช้สถิติ  t-test แบบ 
(Independent Sample) ในการทดสอบพบว่า ค่า t = .95 ค่า sig. = .34 ซึ่งมากกว่า .05 หมายความว่า เพศท่ีแตกต่าง มีทัศนคติต่อ
การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของผู้สูงอายุเพื่อการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ไม่แตกต่างกัน รายละเอียดแสดงดัง ตารางที่ 3 
ดังนี ้

เพศ  ̅ S.D. t Sig. 

ชาย 3.33 .51 
0.95 0.34 

หญิง 3.26 .64 

 
 สมมุติฐานที่ 2  จากการทดสอบระดับทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษที่แตกต่างมีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติการพัฒนา
ทักษะทางภาษอังกฤษของผู้สูงอายุเพื่อการท่องเที่ยวในต่างประเทศ พบว่า ระดับทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษด้าน การฟัง 
การอ่าน มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของวัยรุ่นต่อการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้สูงอายุ  ที่จะช่วยพัฒนาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษของผู้สูงอายุให้เข้าใจในบทสนทนาพื้นฐานและสื่อสารได้ , สามารถสอบถามเส้นทางได้, สั่งอาหารในร้านอาหารได้, ขึ้น
ขนส่งมวลชนโดยใช้ภาษาเป็นสื่อกลาง, สื่อสารกับโรงแรมที่เข้าพักได้, ซื้อสินค้าได้, สามารถสื่อสารขอความช่วยเหลือได้ , รู้สึก
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เพลิดเพลินในการเรียนรู้ภาษา ส่วนระดับทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษด้านอื่นไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของวัยรุ่นต่อการ
พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้สูงอายุ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งรายระเอียดจะแสดงในตารางที่ 4 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทักษะภาษาอังกฤษ 
 

ทัศนคติของวัยรุ่นต่อการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้สูงอายุเพ่ือการท่องเท่ียวใน
ต่างประเทศ 

เข้าใจ
ในบท
สนทนา
พ้ืนฐาน

และ
สื่อสาร

ได้ 

สามารถ
สอบถา

ม
เส้นทาง

ได้ 

สั่ง
อาหาร

ใน
ร้านอาห

ารได้ 

ขึ้น
ขนส่ง

มวลชน
โดยใช้
ภาษา
เป็น

สื่อกลาง 

สื่อสารกับ
โรงแรมที่
เข้าพักได้ 

ซ้ือ
สินค้าได้ 

สามารถ
สื่อสารขอ

ความ
ช่วยเหลือ

ได้ 

รู้สึก
เพลิดเพลิ
นในการ
เรียนรู้
ภาษา 

1.การฟัง 
1.1ท่านสามารถฟัง
ภาษาอังกฤษเข้าใจ
ความหมาย 

   1.40 1.15 42.31 85.45 75.83 66.21 54.06 80.79 

Sig .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

1.2 ท่านสามารถฟัง
เข้าใจในบทสนทนา
พื้นฐาน
ภาษาอังกฤษ 

   73.76 49.13 38.27 45.72 38.08 60.29 42.62 49.23 

Sig .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

1.3 ท่านสามารถฟัง
ภาษาอังกฤษเข้าใจ
จากสื่อได้
หลากหลายรูปแบบ 
เช่น วิทยุ โทรทัศน์ 
เป็นต้น 

   46.90 68.30 39.16 64.16 68.04 43.15 89.03 39.00 

Sig .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
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2.การพูด 
2.1ท่านสามารถพูด
ตอบโต้บทสนทนา
เป็นภาษาอังกฤษได ้

   65.20 50.59 14.69 38.30 40.51 44.96 41.01 49.33 

Sig .000 .000 .259 .001 .001 .000 .001 .000 

2.2 ท่านสามารถ
พูด อธิบาย
ความหมาย หรือ
สื่อสารให้บุคคลอื่น
เข้าใจได ้

   96.39 42.30 35.51 50.78 41.13 30.61 41.56 44.25 

Sig .000 .000 .000 .000 .001 .002 .000 .000 

2.3 ท่านมีความรู้ใน
การพูดแนะน า
สถานท่ีท่องเที่ยว 

   67.83 40.62 19.73 37.20 44.47 21.38 32.06 37.86 

Sig .000 .001 .072 .002 .000 .045 .010 .002 

3.การอ่าน 
3.1 ท่านสามารถ
อ่านและเข้าใจ
ความหมายหนังสือ
แนะน าสถานท่ี
ท่องเที่ยวเป็น
ภาษาอังกฤษได ้

   97.57 1.14 67.51 1.32 1.00 98.32 91.07 1.008 

Sig .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

3.2 ท่านสามารถ
อ่านและเข้าใจ
ความหมาย 
ข้อความ สัญลักษณ์ 
บนป้ายบอกทาง
หรือต าแหน่งที่ตั้งได ้

   1.16 1.03 7.005 97.98 1.009 51.50 56.16 84.04 

Sig .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

4. ทักษะการเขียน 
4.1 ท่านสามารถ
เขียนข้อความ
สื่อสารกับบุคคลอื่น
ได ้

   45.31 54.76 33.76 61.98 33.57 38.73 26.62 59.19 

Sig .000 .000 .001 .000 0.06 .000 .046 .000 

4.2 ท่านสามารถ
เขียนเอกสาร
ภาษาอังกฤษ
พื้นฐานได ้

   55.07 51.48 43.69 48.77 47.29 36.89 43.56 53.96 

Sig .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

 
5.อภิปรายผล 
 จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 
81.0) อายุ 21 ปี (ร้อยละ 29.0)  ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี 318 คน (ร้อยละ 79.5) ส่วนใหญ่ในครอบครัวมีผู้สูงอายุ (ร้อยละ 
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75)  ผู้สูงอายุมีอายุระหว่าง 71 – 80 ปี ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ อยู่ในความดูแล จ าเป็นต้องมีความเข้าใจในธรรมชาติ และการ
เปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุและตระหนักว่าความสูงวัยเป็นภาวะที่จะต้องเกิดกับทุกคน (เกษร ส าเภาทอง , 2552) การส ารวจประชากร
ไทยปี 2550 มีประชากรผู้สูงอายุประมาณ7 ล้านคนหรือร้อยละ 10.7 ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งองค์การสหประชาชาติ ได้นิยามว่า
ประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปีข้ึนไปเป็นสัดส่วนเกิน 10% หรืออายุ 65 ปีขึ้นไปเกิน 7% ของประชากรทั้งประเทศถือว่าประเทศนั้น
ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายการท าความเข้าใจความสูงวัย (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2533-2563) 
 ส าหรับปัจจัยทางด้านทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษของวัยรุ่นตอนกลางโดยรวมอยู่ในระดับสามารถใช้ได้เพียงเล็กน้อย 
1) ด้านการฟัง มีค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนที่ 2.67 และอยู่ในระดับสามารถใช้ได้เพียงเล็กน้อย ส่งผลต่อทัศนคติของวัยรุ่นต่อการพัฒนา
ทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้สูงอายุที่จะช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้สูงอายุให้เข้าใจในบทสนทนาพื้นฐานและสื่อสารได้ , 
สามารถสอบถามเส้นทางได้, สั่งอาหารในร้านอาหารได้, ขึ้นขนส่งมวลชนโดยใช้ภาษาเป็นสื่อกลาง, สื่อสารกับโรงแรมที่เข้าพักได้, ซื้อ
สินค้าได้, สามารถสื่อสารขอความช่วยเหลือได้, รู้สึกเพลิดเพลินในการเรียนรู้ภาษา  
2) ด้านการพูด มีค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนที่ 2.17 และอยู่ในระดับสามารถใช้ได้เพียงเล็ กน้อย ส่งผลต่อทัศนคติของวัยรุ่นต่อการพัฒนา
ทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้สูงอายุท่ีจะช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้สูงอายุให้เข้าใจในบทสนทนาพ้ืนฐานและสื่อสารได้ 3) 
ด้านอ่าน มีค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนที่ 2.74 และอยู่ในระดับสามารถใช้ได้เพียงเล็กน้อย ส่งผลต่อทัศนคติของวัยรุ่นต่อการพัฒนาทักษะ
ทางภาษาอังกฤษของผู้สูงอายุที่จะช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้สูงอายุให้เข้าใจในบทสนทนาพื้นฐานและสื่อสารได้ , 
สามารถสอบถามเส้นทางได้, สั่งอาหารในร้านอาหารได้, ขึ้นขนส่งมวลชนโดยใช้ภาษาเป็นสื่อกลาง, สื่อสารกับโรงแรมที่เข้าพักได้, ซื้อ
สินค้าได้, สามารถสื่อสารขอความช่วยเหลือได้, รู้สึกเพลิดเพลินในการเรียนรู้ภาษา 
4) ด้านการเขียน มีค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนที่ 2.74 และอยู่ในระดับสามารถใช้ได้เพียงเล็กน้อย ส่งผลต่อทัศนคติของวัยรุ่นต่อการพัฒนา
ทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้สูงอายุที่จะช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้สูงอายุให้เข้าใจในบทสนทนาพื้นฐานและสื่อสารได้ , 
สามารถสอบถามเส้นทางได้, รู้สึกเพลิดเพลินในการเรียนรู้ภาษา เนื่องมาจากเพศ อายุ ระดับการศึกษาของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน 
ส่งผลให้ทักษะพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษและทัศนคติของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ระดับทักษะภาษาอังกฤษที่ค่อนข้างต่ าของวัยรุ่น
ตอนกลางน้ันแสดงให้เห็นถึงสภาพวิกฤตด้านการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศในระบบการศึกษาไทย จากรายงานผลการจัดอันดับ ปี 
ค.ศ.2011 จากท่ีมีการส ารวจท้ังสิ้น 44 ประเทศ ช้ีให้เห็นว่าความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของไทยมีค่าดัชนีเท่ากับ 39.41 อยู่ใน
ระดับที่มีความสามารถต่ ามาก (Very Low Proficiency) เป็นอันดับที่ 42 จาก 44 ประเทศ (Education First (EF), 2011) ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (วันดี ศรีสวัสดิ์, 2556) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับที่ส่งผลให้ความสามารถด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษของวัยรุ่นต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ข้อมูลจากการวิจัยพบว่ากลุ่มวันรุ่นไทยส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาในวิชาภาษาอังกฤษ
ตั้งแต่สมัยอนุบาล แต่ไม่สามารถพัฒนาระดับความรู้ ความสารถด้านทักษะภาษาอังกฤษของวัยรุ่นให้มีมาตรฐานความรู้เพิ่มขึ้น  

ทัศนคติต่อการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของผู้สูงอายุเพื่อการท่องเที่ยวในต่างประเทศ จากการศึกษาข้อมูลของกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 400 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่าสามารถสอนภาษาอังกฤษให้ผู้สูงอายุรู้สึกเพลิดเพลินในการเรียน
และท่องเที่ยวในต่างประเทศโดยไม่คิดว่าภาษาคืออุปสรรค(Mean =3.46)  สามารถสอนให้ผู้สูงอายุมีความรู้และสามารถสื่อสารเป็น
ภาษาอังกฤษได้เมื่อต้องการความช่วยเหลือ (Mean =3.37)  สามารถสอนให้ผู้สูงอายุสามารถสื่อสารในการซื้อสินค้าได้ (Mean =3.34) 
ตามล าดับ แสดงให้เห็นทัศนคติที่ดีของวัยรุ่นต่อผู้สูงอายุ ในการให้ความช่วยเหลือ ซับพอร์ทกิจกรรมต่างๆของผู้สูงอายุ เมื่อวัยรุ่นมีอายุ
เพิ่มขึ้นจะท าให้มีการตระหนักและเห็นคุณค่าผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ซึ่งผู้ที่มีอายุมากจะมีความรู้สึกว่าต้องแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ/
ผู้สูงอายุมากกกว่าผู้ที่มีอายุน้อยกว่า ทั้งนี้เนื่องมาจากการผ่านประสบการณ์ที่ได้รับการถ่ายถอด ปลูกฝังจากสมาชิกในครอบครัวและ/
หรือสมาชิกในสังคม น ามาปฏิบัติจนเคยเป็นนิสัย เช่น การยกมือไหว้ที่ท าอย่างอัตโนมัติต่อผู้สูงอายุ (สมศักดิ์ ศรีสันติสุข , 2539) หรือ
อาจเป็นการส านึกด้วยตนเองส่วนวัยรุ่นที่รู้สึกว่าครอบครัวมี เวลาให้แก่กันเพียงพอจะมีการตระหนักและเห็นคุณค่าผู้สูงอายุมากกว่า
วัยรุ่นที่รู้สึกว่าครอบครัวมีเวลาให้กันไม่เพียงพอ ท้ังนี้เนื่องจากการมีเวลาให้แก่กันในครอบครัวเพียงพอจะท าให้เด็กได้รับการอบรมสั่ง
สอนโดยตรงและเรียนรู้จากการปฏิบัติต่อผู้สูงอายุของสมาชิกในครอบครัวได้มากกว่าวัยรุ่นที่ครอบครัวมีเวลาให้ไม่เพียงพอ (วรรณ
ลักษณ์ เมียนเกิด. 2549) 
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6.ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้ 
               ทัศนคติของวัยรุ่นต่อการช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้สูงอายุนั้น อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง จากระดับ
ความสัมพันธ์ของความสามารถในทักษะภาษาอังกฤษท่ีค่อนข้างต่ า นั่นแสดงให้เห็นถึงวิกฤตของภาษาอังกฤษกับวัยรุ่นไทย เห็นได้จาก
การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศได้ก าหนดให้มีการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษท้ังทางด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา แต่การเรียนการสอนภาษาอังกฤษก็ยังมีปัญหามาโดยตลอด ส่งผลให้นักเรียนไม่
สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ท าให้เกิดปัญหา ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของวัยรุ่นต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อเสนอแนะในครั้งนี้คือ เริ่มการสร้างทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ สร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษต่อตนเอง 
พัฒนาทักษะอย่างสม่ าเสมอ ส่งผลให้พัฒนาตนเองจนเกิดความช านาญในการใช้ภาษาอังกฤษตามที่คาดหวังไว้ และเมื่อมีทัศนคติที่ดีต่อ
ภาษาอังกฤษ จะส่งผลให้มีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้สูงอายุไปด้วย กล่าวคือ เมื่อวัยรุ่ นมีความรู้ความ
ช านาญในภาษาอังกฤษก็จะสามารถสอน ถ่ายทอด ความรู้ทางภาษาอังกฤษให้กับผู้สูงอายุได้ดี ผู้สูงอายุเข้าใจในสิ่งที่ก าลังช่วยพัฒนา 
ถ่ายทอดความรู้ จนบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน และยังส่งผลดีกับภาคการท่องเที่ยวในต่างประเทศ นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุเป็นกลุ่ม
นักท่องเที่ยวมีอัตราการใช้จ่ายที่สูงต่อการท่องเที่ยวแต่ละครั้ง ซึ่งมาจากเงินเก็บจากการท างานหนักมาทั้งชีวิต จึงมีศักยภาพสูงในการ
บริโภค 
7.ข้อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ในการท าวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการศึกษาถึงปัจจัยด้านอื่นๆของวัยรุ่นเพิ่มเติมที่อาจมีผลต่อการพัฒนาทักษะทาง

ภาษาอังกฤษของผู้สูงอายุเพื่อการท่องเที่ยวในต่างประเทศ 

2. ในการท าวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยเห็นว่าควรเก็บข้อมูลการวัดทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของวัยรุ่นให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

เพื่อข้อมูลที่มีความถูกต้องมากที่สุด โดยการท าแบบทดสอบ สัมภาษณ์  

 
8. บรรณานุกรม 
[1]  ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2541 เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย. พิมพ์ครั้งท่ี7. กรุงเทพฯ: เทพเนรมิต. 
[2]  ศิริชัย กาญจนวาสี, ทวีวัฒน์ปิตยานนท์, ดิเรก ศรีสุโข. 2551  การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมส าหรับการวิจัย  
      (พิมพ์ครั้งท่ี5). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
[3]  ฉลองศรี พิมลสมพงศ์. 2548. การวางแผนการท่องเที่ยว. พิมพ์ ครั้งท่ี 5. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์เกษตรศาสตร์ 
[4]  วิสุทธิ์ พันธ์งาม. 2541. การส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนวัดธาตุเทศบาลนครขอนแก่น  
      จังหวัดขอนแกน่วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปะศาสตร์ มหาบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนาสังคม  
      บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
[5]  ส านักงานสถิติห่าติ. 2557. สรุปผลส าคัญการส ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย.  
      พ.ศ. 2550.กรุงเทพมหานคร : ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
[6]  สมเกียรติ อ่อนวิมล. 2554. “บันทึกอาเซียน ASEAN DIARY :  
      การใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืนในภูมิภาค อนาคตของไทยในอาเซียน”. เดลินิวส์ (13กรกฎาคม 2554). 
[7]  จิราวดี รัตนไพฑูรย์ชัย. 2557. ตลาดนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ. ตีพิมพ์ : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ  
      Section : ASEAN+. ปีท่ี3. ฉบับท่ี153.  
[8]  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2541). การวิจัยธุรกิจ.กรุงเทพมหานคร:  
     เพชรจรัสแสงแห่งโลกธุรกิจ. 
[9]  ศักดิ์ สุนทรเสณี. เจตคติ. กรุงเทพฯ : รุงวัฒนา, 2531. 
[10]  อริสรา ธนาปกิจ. 2555. “คนไทยไร้ความกล้า ส่งผลพูดภาษาอังกฤษรองบ๊วยโลก”. 



 

สาขามนุษยศาสตร์ สังคมวิทยาและการศึกษา I 1169 

เดลินิวส์ (22 พฤศจิกายน 2555) 
[11]  Katz Daniel. (1960). The Functional Approach to the Study of Attitudes. Princeton University. 
[12]  Norman L. Munn. Introduction to Psychology. Boston: Houghton Mifflin Company, 1971. 
[13]  Gee, C, Makens, J ;&; Choy,D, 1989, The travel industry, 2nd ed., Van Nostrand 
        Reinhold, New York. 
[14]  McIntosh, Robert W ; Goelder, Charles R ; & Ritchie, J.R. Brent. (1995). Tourism 
        Principles, Practices, Philosophies. USA 
[15]  Oskamp, S. (1977). Attitude and Opinion. New Jersey : Prentice-Hall. 
 


	สารบัญ
	การศึกษาความรู้ความเข้าใจในการกำหนดราคากลางงานวิจัยของนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (1-7)
	ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (8-16)
	จริยธรรมการใช้สารสนเทศของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (17-28)
	ชุมชนและการสืบทอดประเพณีแห่ธงสงกรานต์ของชาวลาวครั่ง จ.นครปฐม (29-36)
	กลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (37-45)
	ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกลุ่มศึกษารูปแบบการจัดการความรู้การบริหารการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของประชาคมน่าน (46-55)
	การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย: กรณีศึกษาชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม (56-64)
	ความพึงพอใจต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (65-71)
	คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามทัศนะผู้ใช้บัณฑิต ศึกษาเฉพาะกรณี บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (72-73)
	การสังเคราะห์กรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานตามหลักทักษะชีวิต 4H เพื่อให้ได้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ (74-84)
	การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ (85-96)
	การบริหารความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า ของสานักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (97-104)
	ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุ วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม (105-115)
	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)



