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บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุเป็น งานวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยว

ของผู้สูงอายุในอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวยคีรีขันธ์ ในการท่องเที่ยวหรือการใช้บริการในสถานท่ีต่างๆ และเพื่อเข้าใจถึงปัญหาต่อการ
ท่องท่องของผู้สูงอายุที่มาท่องเที่ยวอ าเภอหัวหิน โดยการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามโดยใช้สถิติได้แก่ ค่าความถี่ของข้อมูล (Frequency) และค่าร้อยละของข้อมูล (Percentage) 

ผลการวิเคราะห์พื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 385 คน เป็นเพศชายร้อยละ 49.61 และเป็นเพศ
หญิงร้อยละ 50.39  ซึ่งมีอายุ 56-60 ปีร้อยละ 46.75 โดยมีสถานภาพสมรสร้อยละ 83.64 มีบุตรหลานร้อยละ 91.17 มีรายต่อเดือน
คือ 40,001-50,000 บาทร้อยละ 43.12 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีรอ้ยละ 65.45 ที่อยู่ปัจจุบันอาศัยอยู่ในภาคกลางร้อยละ 45.79 มี
สุขภาพแข็งแรงร้อยละ 77.14  มีวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว คือการพักผ่อนร้อยละ 62.86 สถานท่ีในการท่องเที่ยวคือ โรงแรม หรือ
รีสอร์ทร้อยละ 72.99 ใช้ระยะเวลาในการท่องเที่ยวต่อครั้ง คือ 1-2 วันร้อยละ 65.71 มีช่วงเวลาในการท่องเที่ยวคือวันเสาร์-อาทิตย์
ร้อยละ 37.92 มีวิธีในการเดินทาง โดยรถส่วนตัวร้อยละ 51.43 มีลักษณะการท่องเที่ยวเป็น การท่องเที่ยวแบบหมู่คณะร้อยละ 89.09 
มีผู้ร่วมเดินทางคือ ครอบครัวหรือญาติร้อยละ 57.92 จ านวนผู้ร่วมเดินทางในแต่ละครั้ง คือ 4-7 คนร้อยละ 68.57 มีค่าใช้จ่ายในการ
ท่องเที่ยวต่อครั้งคือ น้อยกว่า 10,000 บาทร้อยละ 46.23 ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเป็น ค่าที่พักร้อยละ 37.40 มีกิจกรรมระหว่าง
ท่องเที่ยวคือ เที่ยวสวนสนุกและสวนน้ าร้อยละ 47.01 การเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก คือสินค้าประเภทเสื้อผ้าร้อยละ 34.29 การได้รับ
ข้อมูลในการเลือกแหล่งท่องเที่ยวมาจาก โทรทัศน์ร้อยละ 34.29 ข้อเสนอแนะนั้น ควรจะปรับปรุงเรื่อง การเพิ่มระดับความปลอดภัย
ในการดูแลนักท่องเที่ยวร้อยละ 22.38 
ค าส าคัญ : พฤติกรรมการท่องเทีย่ว, ผู้สูงอาย ุ
 

Abstract 
 This research was quantitative research. The purpose of this research was to study the behavior and to 
know the problem of elderly travelers in Huahin district Prachuap Khiri Khan Province. The samples of this study 
were 385, by used questionnaire as a tool to research. The statistical analysis showed the frequency and 
percentage 
 The result showed that samples are male 49.61% and female 50.39%, about 56-60 years old 46.75%, 
married 83.64%, have children 91.17%, graduated bachelor’s degree 65.45%,  an average income is 40,001-50,000 
baht 43.12%, live in central region 45.79%  and healthy 77.14%. The purpose of travel is to relaxing 62.86%. The 
Place to stay is in the hotel or resort 72.99%. For a trip takes 1-2 days 65.71%, and period of time is Saturday and 
Sunday 37.92%. To get there by personal car 51.43%, travel in a group 89.09%, went with family 57.92%, number 
of group about 4-7 peoples 68.57% and the costs of traveling is around 0-10,000 baht 46.23%. Most of the 
budget spent for the accommodation 37.40%. The activities are going to Fun Park and Water Park 47.01%, and 
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buy souvenir such as clothes 34.29%. The information for traveling is from television 34.29%. The suggestion was 
improving the safety of travelers 22.38%. 
Keywords  :   behaviors of the traveling, elderly people. 
*ผู้นิพนธ์ประสานงาน 

 
1.บทน า 
 ปัจจุบันเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทยมีความทันสมัยมีราคาถูกลงจึงท าให้เกิดการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าทางการด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข มีความแน่นอนในการดูแลรักษาโรคมีประสิทธิภาพในการรักษาผู้คน และมาตรฐานการใช้ชีวิตของผู้คนใน
ปัจจุบันมีความสะดวกสบายมีความปลอดภัย ท าให้อัตราการมีชีวิตของประชากรในปัจจุบันมีมากขึ้นส่งผลท าให้มีมีผู้สูงอายุมากขึ้นไป
ด้วย แสดงให้เห็นว่า ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่ผู้คนให้ความส าคัญในการดูแลเป็นอย่างมากโดยค านิยามของผู้สูงอายุคือ ผู้ที่มีอายุ  55 ปีขึ้น
ไป ซึ่งเป็นเกณฑ์ส าหรับการเกษียณการท างานตามที่สมาคมโลกได้ก าหนดไว้ ซึ่งการส ารวจประชากรกรผู้สูงอายุพบว่ามีสัดส่วนเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็ว โดยการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโครงสร้างอายุของประชากรโลก ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ .ศ. 2552 มี
ผู้สูงอายุ 55 ปีขึ้นไปประมาณ 1005 ล้านคน จากจ านวน 6710 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 15 ของประชากรโลก และมีแนวโน้มที่จะ
เพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2553, 2558 และ 2563 คิดเป็นร้อยละ 15.6, 16.9 และ 18.6 ตามล าดับ (US Bureau of Census, 2551) 
 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอายุประชากรไทยเป็นประชากรสูงวัยเป็นภาวการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 
ประเด็นท้าทายท่ีตามมา คือ จะท าอย่างไรที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปอย่างยั่งยืน 
(มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2556) 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรให้มีคุณภาพ
นั้นจ าเป็นต้องมีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชากรทุกเพศทุกวัย มิใช่มุ่งแต่เฉพาะเด็กและวัยรุ่นเท่านั้น ควรมีการพัฒนาผู้สูงอายุ
ด้วยเช่นกัน โดยควรได้รับความสนใจและมีส่วนร่วมให้เหมาะสมกับก าลังสติปัญญาและลักษณะของแต่ละบุคคล เพื่อด ารงไว้ซึ่งคุณค่า
แห่งตนและเป็นผลดีแก่สังคม โดยเฉพาะสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวมเร็วและซับซ้อน  (เพ็ญผกา กาญจโนภาส, 2541) 
 การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมอย่างหน่ึงที่คนวัยเกษียณเลือก ถึงแม้ว่าการท่องเที่ยวจะไม่ใช่สิ่งจ าเป็นพื้นฐานของการด ารงชีวิตและ
บางคนยังมองว่าการท่องเที่ยวเป็นการสิ้นเปลือง แต่ก็เป็นเรื่องของการพักผ่อนหย่อนใจ การสันทนาการเป็นสิ่งที่หลายคนปรารถนา
เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายและใจ เพราะการท่องเที่ยวเป็นการผ่อนคลายความเครียด อีกทั้งยังได้ประสบการณ์แปลกใหม่ ได้เห็นความ
สวยงามของแหล่งท่องเที่ยว ได้สัมผัสวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมในชุมชนที่ไม่เคยได้พบเห็นมาก่อน ได้เข้าใจวัฒนธรรม ภาษา ประเพณี
ท้องถิ่นรวมถึงสร้างสัมพันธ์อันดีอีกด้วย (ปรารถนา ศิริเบ็ญนรัต, 2553) 
 ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ควรมองข้าม จากภาพรวมปัจจุบันของเศรษฐกิจ เพราะเป็นกลุ่มที่มีความส าคัญเป็นอย่างมาก 
เพราะมีก าลังซื้อและเวลาที่ไม่จัดกัด และยังมีจ านวนเพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง (สมยศ วัฒนากมลชัย, เยาวลักษณ์ ยิ้มอ่อน, 2556) 
 ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุเพื่อทราบถึงความต้องการและความพึงพอใจต่างๆโดย
รวบรวมข้อมูลวิจัยที่ได้มาเป็นฐานข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและการพัฒนากลยุทธ์การท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับควาต้องการ
หรือสภาพผู้สูงอายุ ได้อย่างเหมาะสม เพื่อท าให้การท่องเที่ยวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและแก้ไขปัญหาต่างๆในระหว่างการท่องเที่ยว
ของผู้สูงอายุอีกด้วย 

2.วัตถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบครีีขันธ ์

3.วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 
 ความหมายผู้สูงอายุ 



 

สาขามนุษยศาสตร์ สังคมวิทยาและการศึกษา I 1401 

 ชุติมา หฤทัย (2531:1) ผู้สูงอายุ หมายถึงสภาวะที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีความอ่อนแอทางร่างกายและจิตใจ อาจเจ็บป่วย
หรือมีความพิการร่วมเป็นวัยที่เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ความเสื่อมทางด้านร่างกายและจิตใจ จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับพันธุกรรม
สิ่งแวดล้อม และโภชนาการ 
 ประพิณ วัฒนกิจ (2531:8) ผู้สูงอายุหมายถึงผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปี เป็นวัยที่พ้นจากการท างานของทางราชการหรือทาง
รัฐวิสาหกิจหรือส านักงานของเอกชนบางแห่ง โดยทั่วไปผู้ที่ก้าวสู่วัยนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาอย่างเห็นได้ชัด 
 ศรีธรรม  ธนะภูมิ (2535:105) ผู้สูงอายุหมายถึง ผู้ทีเ่ริ่มมีอายุตั้งแต่ 60ปีขึ้นไป ภาวะชรามีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล
ขึ้นอยู่กับการดูแลร่างกาย พันธุกรรมและพัฒนาการในอดีตวัยชรา เป็นระยะสุดท้ายของชีวิต อาจยาวนาน 10–20 ปีหรือมากกว่านั้น
แตกต่างกัน ถ้ามีการเตรียมตัวเตรียมใจก่อนเข้าสู่วัยนี้ล่วงหน้ามาตั้งแต่วัยกลางคน ก็จะสามารถปรับตัวรับบทบาทวัยชราได้ตามสมควร
แก่ฐานะ วัยสูงอายุเป็นวัยของการพักผ่อนอย่างเงียบสงบ มีพัฒนาการจิตใจ และปรับตัวต่อสภาพต่างๆในชีวิตได้อย่างภาคภูมิ 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการทางการท่องเท่ียว 
 แรงจูงใจทางการท่องเที่ยว Dan Fridgen (2539: 55-56) กล่าวว่าการท่องเที่ยวเกิดจากแรงจูงใจภายในและภายนอก 
(Intrinsic and extrinsic motivation) นักท่องเที่ยวบางคนเดินทางท่องเที่ยวเพื่อความพึงพอใจและความตื่นเต้นสนุกสนานส่วนตัว 
บางคนเดินทางเพื่อเจรจาธุรกิจ หรือร่วม ประชุมเพื่อพัฒนาอาชีพ และสรุป แรงจูงใจด้านการท่องเที่ยวและตัวอย่างกิจกรรมท่องเที่ยว
ได้เป็น 4 ประเภท ตามตาราง ประเภทของการจูงใจด้านการท่องเที่ยว 
ตารางประเภทของการจูงใจด้านการท่องเท่ียว 

แรงจูงใจด้านการท่องเท่ียว กิจกรรมการท่องเท่ียว 
กายภาพเพื่อหลีกหนีความจ าเจและลดความเครียด พักผ่อนวันหยุด ท่องเที่ยวคนเดียว ท่องเที่ยวเกาะ 
สังคม เยี่ยมเยือนญาติมิตรและเพื่อน พบเพื่อนใหม่ 
ความท้าทาย ความพึงพอใจ ท่องเที่ยวผจญภยั ท่องเที่ยวเรือส าราญ 
ช่ือเสียง เกียรตยิศ ร่วมประชุมสัมมนา ศึกษา/อบรมเพิ่มพูนความรู ้

ความแปลกใหม ่ ท่องเที่ยวในดินแดนห่างไกล ท่องเที่ยวเพื่อศึกษาวัฒนธรรม
ท่องเที่ยวเชิงกีฬา 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 จักรกฤษณ์ แสนพรหม (2556) ความจ าเป็นของสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุและผู้สูงอายุในพื้นที่
กรณีศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นพระธาตุบริวารของพระธาตุพนมจังหวัดนครพนม พบว่าความจ าเป็นของสิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ คือ ป้ายแจ้งข้อมูลและแผนที่ภายในวัดอยู่ในต าแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน ส่วน
ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี คือ ท่ีจอดรถ ส าหรับการจัดล าดับความส าคัญของพระธาตุบริวารของพระธาตุพนมในความจ าเป็นของสิ่งอ านวยความ
สะดวก พบว่า นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ให้พระธาตุเรณูเป็นล าดับแรกผู้สูงอายุในพื้นที่ ให้พระธาตุประสิทธิ์ เป็นล าดับแรก และการ
เปรียบเทียบผู้ที่เป็นโรคกับความจ าเป็นในการติดตั้งราวจับพบว่า โรคตามัว ตาฟาง  ตาต้อโรคเจ็บเข่า ข้อเสื่อม กระดูกพรุน โรคหูตึง หู
หนวก ได้ยินไม่ชัดเจน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ มีความจ าเป็นต่อการติดตั้งราวจับในห้องน้ าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( P-value 
< 0.05 ) ยกเว้น โรคเบาหวาน   
 จันทร์จิตร เธียรสิริ, ฉันทวัต วันดี, สุรีย์ บุญญานุพงศ์, กรวรรณ สังขกร (2555) การประเมินศักยภาพการตลาดท่องเที่ยวแบบ
ไม่เร่งรีบส าหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ ในภาคเหนือตอนบนพบว่า ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อศักยภาพการท่องเที่ยวภาคเหนือตอนบน
ที่ส าคัญ คือ ปัจจัยการเมือง ได้แก่ เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ท าให้นักท่องเที่ยวขาดความเช่ือมั่นในความปลอดภัย และ
ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม ได้แก่ แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรผู้สูงอายุ มีผลท าให้ตลาดนักท่ องเที่ยวผู้สูงอายุมี
แนวโน้มเจริญเติบโตในอนาคต ภาคเหนือตอนบนมีศักยภาพการตลาดในการจัดการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบ นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติมีลักษณะใกล้เคียงกันคือ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีอายุ 60 – 64 ปี แหล่งรายได้มาจากเงินเบี้ยหวัด เงินบ านาญ 
และไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพ และมีสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีช่ืนชอบมากที่สุด คือ ธรรมชาติที่สวยงาม แต่อย่างไรก็ตามในด้านพฤติกรรมการ
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ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทยและชาวต่างชาติ มีพฤติกรรมที่ค่อนข้างแตกต่างกัน คือ นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทยจะมี
บุตร/หลานเป็นผู้วางแผนและเดินทางท่องเที่ยวด้วย โดยแหล่งข้อมูลในการวางแผนการท่องเที่ยวมาจากการสอบถามญาติ คนรู้จักหรือ
เพื่อนเป็นหลัก เดินทางท่องเที่ยวในวันเสาร์ – อาทิตย์ และระยะเวลาท่องเที่ยวในแต่ละครั้งไม่เกิน 3 วัน ส าหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ
ชาวต่างชาติจะวางแผนเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเองและเดินทางท่องเที่ยวกับคู่สมรส โดยแหล่งข้อมูลในการวางแผนการท่องเที่ยวมา
จากอินเตอร์เน็ต เดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดา และระยะเวลาท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง 4 – 7 วัน ส าหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ 
เนื่องจากมีทรัพยากรการท่องเที่ยวท่ีดึงดูด คือ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและมีกิจกรรมท่องเที่ยว
ที่หลากหลาย จึงใช้ก าหนดเป็นแนวทางการพัฒนาการตลาดว่า “ภาคเหนือตอนบนเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ด้วยธรรมชาติที่งดงาม และแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมวิถีชีวิตที่หลากหลาย” ในด้านผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว
น าเสนอสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว คือ 1) ความงดงามของธรรมชาติ  2) วัฒนธรรม วิถีชีวิตที่หลากหลาย  3) ศาสนสถานอัน
ทรงคุณค่า 4) ต านานประวัติศาสตร์และโบราณคดี  ส่วนกิจกรรมการท่องเที่ยวท่ีเหมาะกับผู้สูงอายุ ได้แก่ การเข้าร่วมประเพณีท้องถิ่น 
การศึกษาวิถีท้องถิ่น กิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมเชิงสุขภาพ มีการก าหนดราคาเพื่อจูงใจให้มาเที่ยว  เช่น การก าหนดราคาตาม
กลุ่มลูกค้า ตามช่วงเวลา หรือ การให้ส่วนลด มีช่องทางการจัดจ าหน่ายทั้งการซื้อโดยตรงและผ่านตัวกลางทางการตลาด มีการส่งเสริม
การตลาดที่เข้าถึงผู้สูงอายุทั้งการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมการขายเพื่อจูงใจนักท่องเที่ยว   มีการ
พัฒนาบุคลากรผู้ให้บริการทั้งในเรื่องของความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ และการให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 
ปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของการท่องเที่ยวให้เหมาะสม พัฒนากระบวนการให้บริการอื่นๆ เพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุ ทั้ง
บริการขนส่งและอ านวยความสะดวกในการเข้าเมือง บริการข้อมูลสารสนเทศทางการท่องเที่ยวรวมถึงบริการด้านความปลอดภัย 
 จิราวดี รัตนไพฑูรย์ชัย (2557) นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุนั้นจะมีรูปแบบและพฤติกรรมท่องเที่ยวที่แตกต่างจากนักท่องเที่ยวทั่วไป 
คือ  เน้นการท่องเที่ยวและบริการที่มีคุณภาพดี คุ้มค่า เน้นการซื้อด้วยเหตุผลไม่ใช่อารมณ์ ให้ความส าคัญกับความพึงพอใจเป็นหลัก 
พักนานใช้จ่ายสูง มีความสามารถในการซื้อบริการในราคาสูง เนื่องจากมีเงินเก็บจากการท างานหนักมาทั้งชีวิต จึงมีศักยภาพสูงในการ
บริโภค ขณะเดียวกันค านึงถึงความมั่นใจด้านความปลอดภัย ความมั่นใจด้านบริการ ใส่ใจดูแลสุขภาพที่ดี เลือกกิจกรรมที่เหมาะกับวัย
และสุขภาพ อีกทั้งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ไม่ต้องกังวลต่อค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิต จึงมีความ
ละเอียดรอบคอบในการเลือกซื้อสินค้าและบริการต่างๆ มากยิ่งข้ึน และเนื่องจากผู้สูงอายุมักมีข้อจ ากัดในการเดินทางมากกว่าวัยหนุ่ม
สาว ดังนั้นการเตรียมความพร้อมในการรองรับตลาดกลุ่มนี้จึงต้องมีการศึกษาในรายละเอียดค่อนข้างมาก และควรมีการเตรียมการที่ดี 

4.วิธีการด าเนินวิจัย 
 การศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในอ าเภอหัวหิน ทางผู้วิจัยได้มีการเก็บข้อมูลโดย การใช้แบบสอบถามเก็บ
รวบรวมจากกลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งการด าเนินการวิจัยเป็นล าดับขั้นดังนี้ 
การก านหนดประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุคนไทยที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปในในอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ซึ่งเป็นประชากรที่ไม่ทราบค่า 
การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้งนี้คือ นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุคนไทยที่เข้ามาท่องเที่ยวในอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจาก
เป็นประชากรที่ไม่ทราบจ านวนจึงใช้สูตรค านวณของ (กัลยา วานิช์บัญชา, 2546: 26) ซึ่งค านวณได้ดังนี้ 

n =z 2/ 4e2 
เมื่อ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 

  Z = 1.96 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
  E = ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ไม่เกิน 5% 

เมื่อแทนค่าในสูตร 
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จะได้   
       

          
          

  = 385คน            [1] 
 
การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
 ทางผู้วิจัยได้ใช้การสุ่มตัวอย่าง แบบสะดวก (Convenience Sampling) แจกแบบสอบถามด้วยการสอบถามถึงอายุ และยังมี
การกระจายแบบสอบถามตามเว็บต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, twitter, line อื่นๆ โดยระบุว่าผู้ท าแบบสอบถามจะต้องมีอายุ
มากกว่า 50 ปีขึ้นไปและท่องเที่ยวในอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายในระยะเวลา 2 ปี 
การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยแบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิด (Open-ended Form) เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยน าไปเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยตนเองและแบบสอบถามแบบออนไลน์ (Question web page) เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างมีความสะดวกในการตอบค าถามผ่าน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทางผู้วิจัยได้ท าการสร้างขึ้นจากการรวบรวมข้อมูล รูปแบบต่างๆของแบบสอบถามที่ได้ศึกษาจากต ารา 
บทความ เอกสาร ทฤษฎีของงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องต่างๆและน ามาประยุกต์ เปลี่ยนแปลงเป็นข้อค าถามโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
 ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมลูพื้นฐานผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานะ รายไดโ้ดยเปน็ค าถามปลายปิดจ านวน 
8 ข้อ 
 ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับพฤตกิรรมนักท่องเที่ยวของผู้ตอบแบบสอบถามโดยเป็นค าถามปลายปิด 14ข้อ 
 ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามถึงข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม (โดยสามารถตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติคือ SPSS Statistics 24 เมื่อได้ข้อมูลแล้ว น าแบบสอบถาม
ทั้งหมดมาวิเคราะห์การประมวลผลทางสถิติ โดยการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ค่าความถี่ของข้อมูล 
(Frequency) และค่าร้อยละของข้อมูล (Percentage) 

 
5.ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ตารางข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตัวแปร ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
เพศ 1. ชาย 

2. หญิง 
191 
194 

49.61 
50.39 

อาย ุ 1. 51-55 ปี 
2. 56-60 ปี 
3. 61-65 ปี 
4. 66 ปีข้ึนไป 

154 
180 
47 
4 

40 
46.75 
12.2 
1.05 

สถานะ 1. โสด 
2. สมรสแล้ว 
3. หย่าร้าง 
4. หม้าย 

43 
322 
19 
1 

11.17 
83.64 
4.93 
0.26 

บุตรหลาน 1. ม ี
2. ไม่ม ี

351 
34 

91.17 
8.83 
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รายได้ต่อเดือน (หากเกษียณ
ให้ระบุรายได้ก่อนการ

เกษียณ 

1. 0-19,999 บาท 
2. 20,000-30,000 บาท 
3. 30,001-40,000 บาท 
4. 40,001-50,000 บาท 
5. 50,001 บาทขึ้นไป 

8 
43 
66 
166 
102 

2.08 
11.17 
17.14 
43.12 
26.49 

ระดับการศึกษา 1. ต่ ากว่าปริญญาตร ี
2. ปริญญาตร ี
3. สูงกว่าปริญญาตร ี

61 
252 
72 

15.84 
65.45 
18.70 

ที่อยู่ปัจจุบัน 1. ภาคเหนือ 
2. ภาคใต ้
3. ภาคตะวันตก 
4. ภาคตะวันออก 
5. ภาคกลาง 

11 
103 
56 
41 
174 

2.86 
26.75 
14.55 
10.65 
45.79 

สุขภาพ 1.แข็งแรง 
2. ไม่แข็งแรง 

297 
88 

77.14 
22.86 

 ผลการวิเคราะห์จากตางราง 1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 385 คน เป็นเพศชายร้อยละ 49.61 และเป็น
เพศหญิงร้อยละ 50.39 ตามล าดับ ซึ่งมีอายุ 56-60 ปีร้อยละ 46.75 รองลงมา คืออายุ 51-55 ปีร้อยละ 40 อายุ 61-65 ปีร้อยละ 12.2 
และอายุ 66 ปีขึ้นไปร้อยละ 1.05 ตามล าดับ โดยมีสถานภาพสมรสร้อยละ 83.64 และโสดร้อยละ 11.17 ต่อมา คือหย่าร้างร้อยละ 
4.93 และหม้ายร้อยละ 0.26 ตามล าดับ มีบุตรหลานร้อยละ 91.17 และไม่มีบุตรหลานร้อยละ 8.83 ตามล าดับมีรายต่อเดือน  คือ 
40,001-50,000 บาทร้อยละ 43.12 รองลงมา คือรายได้ 50,001 บาทขึ้น และน้อยที่สุด คือรายได้ 0-19,999 บาทร้อยละ 2.08 
ตามล าดับ มีการศึกษาระดับปริญญาตรีร้อยละ 65.45 สูงกว่าปริญญาตรีร้อยละ18.70 และต่ ากว่าปริญญาตรีร้อยละ 15.84 ตามล าดับ 
ที่อยู่ปัจจุบันอาศัยอยู่ในภาคกลางร้อยละ 45.79 รองลงมา คือภาคใต้ร้อยละ 26. และภาคเหนือร้อยละ 2.86 ตามล าดับ มีสุขภาพ
แข็งแรงร้อยละ 77.14 และสุขภาพไม่แข็งแรงร้อยละ 22.86 ตามล าดับ  
2. ตารางพฤตกิรรมการท่องเท่ียวของผู้สูงอายุ 

พฤติกรรมการท่องเท่ียว ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว 1. เพื่อพักผ่อน 

2. เพื่อความสนุกสนานและความบันเทิง 
3. เพื่อศึกษาวัฒนธรรม 
4. เพื่อการท าธุรกิจ 
5. เพื่อสนองความต้องการของตนเอง 

242 
40 
4 
11 
88 

62.86 
10.39 
1.04 
2.86 
22.86 

 
สถานท่ีในการท่องเที่ยว 

1. โรงแรมหรือรีสอร์ท 
2. สถานท่ีบันเทิง(คลับ บาร์) 
3. ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินคา้ 
4. สถานท่ีทางวัฒนธรรม 
5. สถานท่ีทางธรรมชาต ิ

281 
0 
44 
7 
53 

72.99 
0 

11.43 
1.82 
13.77 

ระยะเวลาในการท่องเที่ยว
ต่อครั้ง 

1. 1-2 วัน 
2. 3-4 วัน 
3. 5-6 วัน 

253 
101 
28 

65.71 
26.23 
7.27 
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4. มากกว่า 6 วัน 3 0.78 
ช่วงเวลาในการท่องเที่ยว 1. วันจันทร์-วันศุกร์ 

2. วันเสาร-์วันอาทิตย์ 
3. วันหยุดนักขัตฤกษ์ 
4. วันลาพักผ่อน 

23 
146 
131 
85 

5.97 
37.92 
34.03 
22.08 

จ านวนครั้งของการท่องเที่ยว
ในระยะเวลา 1 ปี 

1. 1-2 ครั้ง 
2. 3-4 ครั้ง 
3. 5-6 ครั้ง 
4. มากกว่า 6 ครั้ง 

22 
107 
163 
93 

5.71 
27.79 
42.34 
24.16 

วิธีการเดินทาง 1. รถโดยสารประจ าทาง 
2. รถไฟ 
3. เครื่องบิน 
4. รถส่วนตัว 

37 
107 
43 
198 

9.61 
27.79 
11.16 
51.43 

ลักษณะการท่องเที่ยว 1. การท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ 
2. การซื้อโปรแกรมการท่องเที่ยว 
3..การท่องเที่ยวคนเดียวหรืออิสระ 
 

343 
34 
15 

89.09 
8.83 
3.90 

ผู้ร่วมเดินทาง 1. เดินทางด้วยตนเอง 
2. ครอบครัว / ญาต ิ
3. เพื่อน 
4. คู่รัก 
5. บริษัทหรือท่ีท างาน 

24 
223 
43 
83 
12 

6.23 
57.92 
11.17 
21.56 
3.12 

จ านวนผู้ร่วมเดินทางในแต่
ละครั้ง 

1. น้อยกว่า 3 คน 
2. 4-7 คน 
3. 8-11 คน 
4. มากกว่า 11 คน 

57 
264 
52 
12 

14.80 
68.57 
13.51 
3.12 

ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่อ
ครั้ง 

1. น้อยกว่า 10,000 
2. 10,001-20,000 
3. 20,001-30,000 
4. มากกว่า 30,000 

178 
132 
63 
10 

46.23 
31.29 
16.36 
2.60 

ค่าใช้จ่ายเพื่อการ 1. ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยว 
2. ค่าเดินทาง 
3. ค่าท่ีพัก 
4. ค่าอาหาร 
5. ค่าบริการจดัทัวร ์
6. ค่าของที่ระลึก 

12 
117 
144 
98 
10 
4 

3.17 
30.39 
37.40 
25.46 
2.60 
1.04 

กิจกรรมระหว่างการ
ท่องเที่ยว 

1.ท าบุญ 
2. ถ่ายรูป 

52 
12 

13.51 
3.12 
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3. ชมวิวทิวทัศน์ 
4. รับประทานอาหารที่ต้องการ 
5. เที่ยวสวนสนุกหรือสวนน้ า 

65 
75 
181 

16.88 
19.48 
47.01 

การซื้อสินค้าท่ีระลึก 1.สินค้าประเภทเสื้อผ้า 
2. สิ่งของโบราณ 
3. สินค้าประเภทสุขภาพ 
4. สินค้าประเภทอาหาร 
5. สินค้าประเภทเครื่องรางเครื่องประดับ 

132 
5 
56 
104 
88 

34.29 
1.30 
14.55 
27.01 
22.86 

การไดร้ับข้อมลูในการเลือก
แหล่งท่องเที่ยว 

 

1. โทรทัศน์ 
2. นิตยสารการท่องเที่ยว 
3. จากบุคคลเช่น เพื่อน คนสนิท ครอบครัว  
4. อินเทอร์เน็ต 
5. หนังสือพิมพ์ 

132 
56 
53 
101 
43 

34.29 
14.55 
13.77 
26.23 
11.17 

รวม 385 100 

 ผลการวิเคราะห์จาก 2. ตารางพฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามพบว่า มีวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว 
คือการพักผ่อนร้อยละ 62.86 รองลงมา คือเพ่ือสนองความต้องการของตนเองร้อยละ 22.86และน้อยที่สุด คือเพื่อการท าธุรกิจร้อยละ 
1.04 ตามล าดับ สถานท่ีในการท่องเที่ยวคือ โรงแรมหรือรีสอร์ทร้อยละ 72.99 รองลงมา คือสถานที่ทางธรรมชาติร้อยละ 13 .77 และ
น้อยที่สุด คือสถานท่ีทางวัฒนธรรมร้อยละ 1.82 ตามล าดับ ใช้ระยะเวลาในการท่องเที่ยวต่อครั้ง คือ 1-2 วันร้อยละ 65.71 รองลงมา 
คือ 3-4 วันร้อยละ 26.23 และน้อยท่ีสุด คือมากกว่าร้อยละ 6 วันร้อย 0.78 ตามล าดับ มีช่วงเวลาในการท่องเที่ยวคือวันเสาร์-อาทิตย์
ร้อยละ 37.92 รองลงมา คือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ร้อยละ 34.03 และน้อยที่สุด คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์ร้อยละ 5.97 ตามล าดับ มีวิธีใน
การเดินทาง โดยรถส่วนตัวร้อยละ 51.43 รองลงมา คือรถไฟร้อยละ 27.79 และน้อยที่สุด คือรถโดยสารประจ าทางร้อยละ 9.6 
ตามล าดับ มีลักษณะการท่องเที่ยวเป็น การท่องเที่ยวแบบหมู่คณะร้อยละ 89.09 รองลงมา คือการซื้อโปรมแกรมการท่องเที่ยวร้อยละ 
8.83 และน้อยท่ีสุด คือการท่องเที่ยวคนเดียวร้อยละ 3.90 ตามล าดับ มีผู้ร่วมเดินทางคือ ครอบครัวหรือญาติร้อยละ 57.92 รองลงมา 
คือคู่รักร้อยละ 21.56 และน้อยที่สุด คือบริษัทหรือท่ีท างานร้อยละ 3.12ตามล าดับ จ านวนผู้ร่วมเดินทางในแต่ละครั้ง คือ 4-7 คนร้อย
ละ 68.57 รองลงมาคือ น้อยกว่า 3 คนร้อยละ 14.80 และน้อยที่สุด คือมากกว่า 11 คนร้อยละ 3.12 ตามล าดับ มีค่าใช้จ่ายในการ
ท่องเที่ยวต่อครั้งคือ น้อยกว่า 10,000 บาทร้อยละ 46.23 รองลงมา มีค่าใช้จ่าย 10,001-20,000บาทร้อยละ 31.29 และน้อยที่สุด คือ
มีค่าใช้จ่าย 30,000 บาทขึ้นไปร้อยละ 2.60 ตามล าดับ ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเป็น ค่าที่พักร้อยละ 37.40 รองลงมา คือค่าเดินทาง
ร้อยละ 30.39 และน้อยที่สุด คือค่าของที่ระลึกร้อยละ 1.04 ตามล าดับ มีกิจกรรมระหว่างท่องเที่ยวคือ เที่ยวสวนสนุกและสวนน้ าร้อย
ละ 47.01 รองลงมา คือชมวิวทิวทัศน์ร้อยละ 19.48 และน้อยที่สุด คือถ่ายรูปร้อยละ 3.12 ตามล าดับ การเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก คือ
สินค้าประเภทเสื้อผ้าร้อยละ 34.29 รองลงมา คือสินค้าประเภทอาหารร้อยละ 27.01 และน้อยที่สุด คือสิ่งของโบราณร้อยละ 1.30 
ตามล าดับ การได้รับข้อมูลในการเลือกแหล่งท่องเที่ยวมาจาก โทรทัศน์ร้อยละ 34.29 รองลงมา คืออินเทอร์เน็ตร้อยละ 26.23 และ
น้อยที่สุด คือหนังสือพิมพ์ร้อยละ 11.17 ตามล าดับ 
3. ตารางข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะ จ านวน(ค าตอบ) ร้อยละ 
การเพิ่มระดับความปลอดภัยในการดูแลนักท่องเที่ยว 258 22.38 
การเพิ่มช่องทางคมนาคมภายในอ าเภอหัวหิน 195 16.91 

การควบคุมการจราจรภายในอ าเภอหัวหิน 195 16.91 
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การปรับปรุงด้านความสะอาดตามสถานท่ีท่องเที่ยว 275 23.85 
การเพิ่มการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 198 17.17 

อื่นๆ 32 2.78 
รวม 1,153 100 

  ในส่วน 3. ตารางข้อเสนอแนะนั้น ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าควรจะปรับปรุงเรื่อง  การเพิ่มระดับความปลอดภัยใน
การดูแลนักท่องเที่ยวร้อยละ 22.38 การเพิ่มช่องทางการคมนาคมในจังหวัดร้อยละ 16.91การควบคุมการจราจรภายในจังหวัดร้อยละ 
16.91 การปรับปรุงด้านความสะอาดตามสถานท่ีท่องเที่ยวร้อยละ 23.85 การเพิ่มการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้มร้อยละ 17.17 และอื่นๆร้อย
ละ 2.78 ตามล าดับ 
 

6.สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์พื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 385 คน เป็นเพศชายร้อยละ 49.61 และเป็นเพศ
หญิงร้อยละ 50.39 ตามล าดับ ซึ่งมีอายุ 56-60 ปีร้อยละ 46.75 โดยมีสถานภาพสมรสร้อยละ 83.64 มีบุตรหลานร้อยละ 91.17 มีราย
ต่อเดือนคือ 40,001-50,000 บาทร้อยละ 43.12 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีร้อยละ 65.45 ที่อยู่ปัจจุบันอาศัยอยู่ในภาคกลางร้อยละ 
45.79 มีสุขภาพแข็งแรงร้อยละ 77.14 และสุขภาพไม่แข็งแรงร้อยละ 22.86  
 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามพบว่า มีวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว คือการ
พักผ่อนร้อยละ 62.86 สถานท่ีในการท่องเที่ยวคือ โรงแรมหรือรีสอร์ทร้อยละ 72.99 ใช้ระยะเวลาในการท่องเที่ยวต่อครั้ง คือ 1-2 วัน
ร้อยละ 65.71 มีช่วงเวลาในการท่องเที่ยวคือวันเสาร์-อาทิตย์ร้อยละ 37.92 มีวิธีในการเดินทาง โดยรถส่วนตัวร้อยละ 51.43 มีลักษณะ
การท่องเที่ยวเป็น การท่องเที่ยวแบบหมู่คณะร้อยละ 89.09 มีผู้ร่วมเดินทางคือ ครอบครัวหรือญาติร้อยละ 57.92 จ านวนผู้ร่วม
เดินทางในแต่ละครั้ง คือ 4-7 คนร้อยละ 68.57 มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่อครั้งคือ น้อยกว่า 10,000 บาทร้อยละ 46.23 ค่าใช้จ่าย
ในการท่องเที่ยวเป็น ค่าที่พักร้อยละ 37.40 มีกิจกรรมระหว่างท่องเที่ยวคือ เที่ยวสวนสนุกและสวนน้ าร้อยละ 47.01 การเลือกซื้อ
สินค้าที่ระลึก คือสินค้าประเภทเสื้อผ้าร้อยละ 34.29 การได้รับข้อมูลในการเลือกแหล่งท่องเที่ยวมาจาก โทรทัศน์ร้อยละ 34.29 
ข้อเสนอแนะนั้น ควรจะปรับปรุงเรื่อง  การเพิ่มระดับความปลอดภัยในการดูแลนักท่องเที่ยวร้อยละ 22.38 
การอภิปรายผล 
 จากการสรุปการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุนิยมการท่องเที่ยวโดยกิจกรรมในการพักผ่อนอย่างหนึ่งที่ท าให้เกิดการผ่อนคลาย และยัง
ได้พบกับสิ่งแปลกใหม่ ได้รับรู้ถึงวัฒนธรรมประเพณีที่ไม่เคยได้พบเห็นมาก่อน (ปรารถนา ศิริเบ็ญนรัต, 2553) นอกจารนี้รูปแบบการ
ท่องเที่ยวของผู้สูงอายุนั้นมีความหลากหลาย โดยส่วนใหญ่จะเน้นการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะประมาณ 4 -7 คนโดยบุคคลส่วนใหญ่ที่
ท่องเที่ยวด้วยนั้นก็คือครอบครัว ประเทศไทยนั้นมีวัฒนธรรมที่ดีกล่าวคือ ลูกจะมีหน้าท่ีเลี้ยงดูบิดามารดาและผู้สูงอายุในครอบครัว ซึ่ง
การที่ผู้สูงอายุอยู่ในครอบครัวไปตลอดสิ้นชีวิตจะเป็นผลดีต่อผู้สูงอายุ ลูกหลาน และสังคมโดยรวม (ศรินยา สุริยะฉาย , 2522) การ
พัฒนาตลาดการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุจึงมีความส าคัญที่จะท าให้เศรษฐกิจในประเทศขยายตัวมากขึ้น เพราผู้สูงอายุนั้นมีก าลังในการ
ซื้อ ไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลาในการเดินทาง มีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างมากในแต่ละปี ดังนั้นการเพิ่มความส าเร็จทางธุจกิจได้นั้น ประชากร
ผู้สูงอายุถือว่าเป็นส่วนส าคัญเป็นอย่างมาก (สมยศ วัฒนากมลชัย, เยาวลักษณ์ ยิ้มอ่อน, 2556)  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุที่มาท่องเที่ยวในอ าเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทางคณะผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหรือพัฒนากลยุทธ์การท่องเที่ยวภายในจังหวัดดังนี้ 
 จากข้อมูลพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม มีจุดประสงค์ส่วนมากคือเพื่อพักผ่อน โดยพักที่โรงแรมหรือรีสอร์ทและท่องเที่ยวกับ
ครอบครัว ทางคณะผู้วิจัยเห็นว่าควรจะมีการสง่เสรมิและพัฒนาประสิทธิภาพของกลยุทธ์ ในการส่งเสริมการตลาดของผู้สูงอายุเช่นควร



 

สาขามนุษยศาสตร์ สังคมวิทยาและการศึกษา I 1408 

มีการปรับการรองรับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายในการเข้าใช้บริการในโรงแรมหรือรีสอร์ท และควรมีการจัดโปรโมช่ัน
เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ควรมีการวิจยัผูสู้งอายุชาวต่างชาติ เพื่อเข้าใจถึงพฤติกรรมในการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุโดยรวมมากข้ึน เนื่องจากมีความเป็นไป
ได้ที่จะมีพฤติกรรมที่แตกตา่งกัน 
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	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)
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