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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมของผู้สูงอายุ และ 2) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ  ผู้ให้ข้อมูล
หลักคือ ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 16 คน เป็นเพศหญิง 10 คน เพศชาย 6 คน เก็บข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์บทสัมภาษณจ์ากการบันทึกเสียงและถอดข้อมลูเสยีง
ที่ได้ให้อยู่ในรูปแบบของข้อความ ประกอบกับการค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ 

ผลวิจัยพบว่า รูปแบบการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุจะเดินทางโดยรถส่วนตัวกับครอบครัว หากเดินทางคนเดียวหรือรวม
กับกลุ่มเพื่อนจะเดินทางโดยการเหมารถตู้ ใช้เวลาการท่องเที่ยวท้ังแบบเต็มวัน แบบไปกลับและการท่องเที่ยวแบบค้างแรมใช้
เวลาประมาณ 4-5 วัน มีวัตถุประสงค์หลักในการท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ สร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว และ
เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น พระธาตุดอยสุเทพ วัดอุโมงค์ การท าร่มบ่อสร้าง 
เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง จังหวัดเชียงใหม่ ตลาดน้ าด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ช่ืนชมวิถีชีวิตของคนในสมัยก่อน ดูสินค้า
หัตถกรรมมากมาย พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อชมสถาปัตยกรรมแบบไทยประยุกต์ และปราสาทหินวัดพู 
นครเวียงจันทน์ ประเทศลาว ที่มีซากสถาปัตยกรรมและผ้าไหมคุณภาพดีมากมาย มีงบประมาณในการท่องเที่ยวต่อครั้ง
ประมาณ 5,000-15,000 บาท โดยเงินที่ใช้ในการเดินทางเที่ยวเที่ยวส่วนใหญ่มาจากธุรกิจส่วนตัว เงินเก็บ และเงินจาก
ลูกหลาน ด้านข่าวสารข้อมูลส่วนใหญ่มาจากการถามญาติ คนรู้จัก คนในครอบครัว และสื่ออินเตอร์เน็ตต่าง ๆ ปัญหาที่พบ คือ
ปัญหาด้านการจราจรติดขัด หาที่จอดรถยาก ปัญหาด้านความแออัดของผู้คน และปัญหาด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่
จอดรถส าหรับผู้สูงอายุ ทางลาด ราวจับบันได ราวจับในห้องน้ า ป้ายสัญลักษณ์ ห้องน้ า และศาลาที่น่ังพัก วีลแชร์ เป็นต้น  
ค าส าคัญ: รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, ผู้สูงอาย,ุ จังหวัดกรงุเทพมหานคร 

 

Abstract 
This research is a qualitative research that aims to study the Patterns of Cultural Tourism of the 

Elderly in Bangkok 1) study the cultural tourism model of the elderly and 2) study the cultural tourism 
ability of the elderly. The data were collected by in-depth interview with accidental sampling were 19 
elderly people who lived in Bangkok Province. Analyze data by analyzing interviews from audio recordings 
and extracting audio data into text format. Including related to research support analysis.  

The results revealed that most of the elderly would go to take part in the ceremony. Mostly, 
they travel in long holidays and travel with family by private car or their friends from the charity group 
tour. Period of travel had one day trip for cultural ceremony, about 2-3 days for stay overnight trip and 
about 4-5 days. The objective of travel is for relaxing, making family relationship and learning different 
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cultures. Expense were 5000 - 15000 baht each time. Most of the money spent on travel is from personal 
business, and money from grandchildren. And they asked their family or friends and read a book about 
tourist attraction for information preparation. The problem is traffic jam, car parking and problems with 
facilities such as parking for the elderly, ramp, railing, toilet, sign and pavilion. 
Keywords: Patterns of Cultural Tourism, Elderly, Bangkok 
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1. บทน า 

ประเทศไทยเริ่มก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ตามนิยามขององค์การสหประชาชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 
จากการมีโครงสร้างประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง โดยขณะนั้นประชากรที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป มี
จ านวน 4.6 ล้านคน หรือร้อยละ 7.2 ของประชากรรวม ขณะที่ประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือผู้สูงอายุตามนิยามใน
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 มีจ านวน 6.5 ล้านคน หรือร้อยละ 10.4 ของประชากรรวม ปัจจุบันจ านวนประชากร
สูงอายุยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจากการส ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย ปี พ.ศ.2556 แสดงให้เห็นว่าประเทศ
ไทยมีประชากรสูงอายุประมาณ 9 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 13.2 ของจ านวนประชากรทั้งประเทศและส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดประมาณร้อยละประชากรสูงอายุไทยว่า ในปี พ.ศ.2558,         
พ.ศ.2563 และปี พ.ศ.2568 จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 15.90,19.13 และ 22.93 ของประชากรทั้งประเทศตามล าดับ ซึ่งการมี
จ านวนประชากรสูงอายุในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นนี้ ท าให้ประเทศไทยต้องเร่งด าเนินการรองรับในการให้การดูแล
ประชากรสูงอายุให้มีสุขภาพชีวิตที่ดี (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557)   

จากข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยว ระบุว่า ในปี 2558 นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุสร้างรายได้ให้ประเทศไทยรวม 
195,891 ล้านบาท หรือ 8.66% ของรายได้จากการท่องเที่ยว มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยปีละ 17.21% สูงกว่าการขยายตัวของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดเฉลี่ยต่อปี 10.21% โดยคาดว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า หรือปี 2564 ประเทศไทยจะมีนักท่องเที่ยว
ผู้สูงอายุสูงถึง 6.2 ล้านคน คนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีเวลาท่องเที่ยวมากกว่านักท่องเที่ยววัยอ่ืนๆ เนื่องจากไม่มีภาระด้านการท างาน
และครอบครัว ทั้งยังมีความพร้อมทางด้านการเงินที่สะสมมาจากการท างาน หรือการได้รับสวัสดิการจากรัฐบาล จึงต้องการ
พักผ่อน หรือแสวงหาก าไรให้ชีวิตด้วยการเดินทางท่องเที่ยว โดยการเดินทางแต่ละครั้งยังมักมีผู้ติดตามด้วยประมาณ 1-3 คน 
ประเด็นที่ควรให้ความส าคัญคือ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
ควรจะมีนโยบายการก าหนดมาตรการต่างๆ พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ห้องน้ า ทางเดิน ที่นั่งพัก รถเข็น บุคลากรผู้
คอยให้ความช่วยเหลือดูแล นวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านการท่องเที่ยวที่สามารถเข้าถึงผู้สูงอายุให้ได้มาตรฐาน เช่น การ
พัฒนาแอพพลิเคชัน่ต่างๆ ดังจะสังเกตเห็นได้ว่าปัจจุบันกลุ่มผู้สูงอายุมีการใช้แอพพลิเคช่ันไลน์เป็นจ านวนมาก การศึกษาและ
ประเมินความต้องการด้านการรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวส าหรับผู้สูงอายุ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก เพื่อสร้างความพึงพอใจและอ านวยความสะดวกต่อนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในด้าน
ต่างๆ (ภราเดช พยัฆวิเชียร, 2559)  

ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ธุรกิจการท่องเที่ยวไทยไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ผู้สูงอายุ
จ านวนหนึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่น่าจะให้ความส าคัญ เพราะถือเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ที่มีก าลังซื้อสูงทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต ไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลาในการเดินทาง และยังมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี  ผู้ประกอบการธุรกิจ
ท่องเที่ยวจึงควรตระหนักถึงช่องทางการเพิ่มโอกาสทางการตลาดของตนจากกลุ่มคนเหล่านี้ แต่การจะท าธุรกิจการท่องเที่ยว
ให้ประสบความส าเร็จได้นั้นจ าเป็นต้องมีข้อมูลรอบด้านเพื่อช่วยในการตัดสินใจบทความนี้จึงขอน าเสนอข้อมูลทั่วไปและ
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ผลงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวควรทราบเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวสูงอายุ เพื่อจะได้
สามารถวางแผนการด าเนินงานและจัดบริการทางการท่องเที่ยวที่เหมาะสม และดึงดูดให้ผู้สูงอายุตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว 
(สมยศ วัฒนากมล, 2553) 

จากความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาถึงรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มผู้สูงอายุ ว่า
ผู้สูงอายุมีความสามารถในการเดินทางท่องเที่ยวระดับไหน ต้องการท่องเที่ยวในรูปแบบใด และปัญหาที่พบเจอในการเดินทาง
ท่องเที่ยวมีอะไรบ้าง เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยส่งเสริมรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของกลุ่มผู้สูงอาย ุ 
วัตถุประสงค ์

การวิจัยเรื่อง รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มนักท่องเที่ย วผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 

1. เพื่อศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษา “การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร” ผู้ศึกษาได้ก าหนด
ขอบเขตการศึกษาดังนี้ ได้แก่ ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี ขอบเขตดา้นประชากร และขอบเขตด้านเวลา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 

 การศึกษาในครั้งนี้ใช้พื้นที่ในการศึกษา คือ เขตกรุงเทพมหานคร 
2. ขอบเขตด้านประชากร 

การศึกษาครั้งน้ีมีประชากรผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มผูสู้งอายุ 60 ปีขึ้นไป  
3. ขอบเขตด้านเวลา 

การศึกษาครั้งน้ีได้เก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือน เมษายน 2560 – พฤษภาคม 2560 
 

2. วิธีการศึกษา 
  การวิจัยเรื่อง รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นผู้สูงอายุจ านวน 16 คน โดยใช้การบันทึกข้อมูล
ภาคสนามเพื่อบันทึกข้อมูลทั่วไปประกอบการวิเคราะห์ โดยใช้ iPhone6s บันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ์และถอดข้อมูล
เสียงที่ได้ให้อยู่ในรูปแบบของข้อความและสร้างแนวค าถามแบบกึ่งโครงสร้างปลายเปิด เพื่อศึกษาและท าความเข้าใจในการ
เลือกรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อสะท้อนมุมมองรูปแบบการ
ท่องเที่ยวในด้านต่างๆ ของผู้สูงอายุ 

การตรวจสอบข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) ในการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของ
ข้อมูล โดยแบ่งเป็น  

1. การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล คือ การพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ วิธีการตรวจสอบความ
ถูกต้องข้อมูลนั้นจะต้องตรวจสอบแหล่งที่มา 3 แหล่งได้แก่ เวลา หมายถึง ถ้าข้อมูลต่างเวลากันจะเหมือนกันหรือไม่ สถานที่ 
หมายถึง ถ้าข้อมูลต่างสถานที่กันจะเหมือนกันหรือไม่ บุคคล หมายถึง ถ้าบุคคลผู้ให้ข้อมูลเปลี่ ยนไป ข้อมูลจะเหมือนเดิม
หรือไม่  
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2. การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย คือ การตรวจสอบว่าผู้วิจัยแต่ละคนได้ข้อมูลต่างกันอย่างไร โดยเปลี่ยนตัวผู้
สังเกต แทนท่ีจะใช้ผู้วิจัยคนเดียวกันสังเกตโดยตลอด เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือดีกว่าการมีผู้วิจัยเพียงคนเดียว  

3. การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี คือ ถ้าผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีที่ต่างไปจากเดิมจะท าให้การตีความข้อมูลแตกต่าง
กันมากน้อยเพียงใด (สุภางค์ จันทวานิช .2553, หน้า 128-130) 
 
3. ผลการวิจัย 

จากการศึกษาเรื่อง “รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร” ด้วยการสัมภาษณ์ระดับ
ลึกเพื่อศึกษาถึงการให้ความหมายและท าความเข้าใจถึงรูปแบบการท่องเที่ยว รวมทั้งปัญหาในการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุโดย
ผู้วิจัยขอน าเสนอข้อมูลที่ได้จากการศึกษาดังนี้ 
 1. รูปแบบและลักษณะการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
  1.1 ลักษณะสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผู้สูงอายุมีความสนใจในประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
จากท้องถิ่นของตนเอง เดินทางเพื่อไปเรียนรู้วิถีชีวิติและหาประสบการณ์ใหม่ สถานที่ส่วนใหญ่ที่ผู้สูงอายุมักจะเดินทางไปคือ 
วัด โบราณสถาน ตลาดน้ าต่างๆ เพื่อช่ืนชมสิ่งก่อสร้าง สถาปัตยกรรมและศิลปะโบราณ สักการบูชาเพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่
ตนเองและลูกหลาน เรียนรู้ ร่วมกิจกรรมในวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น การกินอยู่ของชุมชนต่างๆ ที่แตกต่างกัน พระธาตุ
ดอยสุเทพ วัดอุโมงค์ เพื่อสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การท าร่มบ่อสร้าง เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง จังหวัดเชียงใหม่ ตลาดน้ า
ด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ช่ืนชมวิถีชีวิตของคนในสมัยก่อน ดูสินค้าหัตถกรรมมากมาย พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จังหวัด
เพชรบุรี เพื่อชมสถาปัตยกรรมแบบไทยประยุกต์ ปราสาทหินวัดพู นครเวียงจันทน์ ประเทศลาว ที่มีซากสถาปัตยกรรม และ
ปราสาทนิโจ มีสถาปัตยกรรมที่สร้างจากไม้โดยไม่ใช้ตะปูท้ังหมด  เทศกาลดอกซากุระบาน เป็นเวลาแห่งการเฉลิมฉลองอย่าง
รื่นเริงใต้ต้นซากุระ ถือเป็นวัฒนธรรมสืบทอด ที่ครอบครัวและญาติมิตรจะมาร่วมปิคนิค ร้องเพลงเต้นร า  อย่างสนุกสนาน
ครื้นเครง เพ่ือช่ืนชมความสวยงามของธรรมชาติ ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น  
  1.2 รูปแบบการเดินทางและผู้ร่วมเดินทาง ส ารวจพบว่า ผู้สูงอายุมักจะเดินทางด้วยรถส่วนตัวและไปกับ
สมาชิกในครอบครัว ญาติพี่น้อง โดยมีเหตุผลว่า มีความคุ้นเคยและรู้สึกปลอดภัย สบายใจ มีความสนิทสนมที่สั่งสมมานานท า
ให้ผู้สูงอายุรู้สึกสนุกสนาน เกิดความเป็นกันเองมากกว่าการไปเที่ยวกับกรุป๊ทัวร์ และการเดินทางแบบน้ีมีความสะดวกสบายทั้ง
ในด้านของการเดินทางหรือสามารถเดินทางไปในแต่ละสถานที่ได้โดยไม่มีข้อจ ากัดทางด้านเวลาในการท ากิจกรรมต่างๆ และ
ถ้าเป็นเดินทางกับเพื่อนมักจะเดินทางโดยการเหมารถตู้เพื่อความสะดวกสบายในเรื่องของการเดินทางและเวลาในการท า
กิจกรรมต่างๆ แทนท่ีจะนั่งรถตู้โดยสารทั่วไป แต่ถ้าหากเป็นการเดินทางท่องเที่ยวในระยะไกล เช่น จังหวัดเชียงใหม่ หาดใหญ่ 
หรือการเดินทางไปต่างประเทศ ผู้สูงอายุจะเลือกเดินทางโดยเครื่องบิน เพราะรวดเร็ว ประหยัดเวลาและมีความสะดวกสบาย
มากกว่า และส าหรับผู้สูงอายุที่มีสถานะโสด มักจะเดินทางท่องเที่ยวรวมกับกลุ่มเพื่อนที่มีความประสงค์ โดยอาจจะเดินทาง
ด้วยรถส่วนตัว เหมารถตู้ หรือใช้บริการของบริษัทน าเที่ยวท่ีจัดทัวร์เพื่อความสะดวกสบายและง่ายต่อการเดินทาง 
  1.3 ช่วงเวลาและระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยว พบว่า ระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวจะแตกต่าง
ไปตามสถานที่และผู้ร่วมเดินทาง ส่วนใหญ่มักจะเดินทางกันในช่วงเทศกาล หรือวันหยุดยาว เช่น เทศกาลปีใหม่ในเดือน
มกราคม เทศกาลสงกรานต์ในเดือนเมษายน วันหยุดนักขัตฤกษ์ต่าง ๆ ที่หยุดติดต่อกันประมาณ 3-5 วัน โดยให้เหตุผลว่า เป็น
เวลาที่ทุกคนในครอบครัวมีเวลาว่างจากการท างาน ว่างจากการเรียนจึงและพร้อมที่จะเดินทางพร้อมหน้าพร้อมตากัน และ
มักจะใช้เวลาการท่องเที่ยวทั้งแบบ 1 วันแบบไปกลับ และการท่องเที่ยวแบบค้างแรมใช้เวลาประมาณ 4-5 วันเนื่องจาก
วันหยุดหรือเวลาว่างของลูกหลานมีจ ากัดไม่สามารถไปได้นาน 
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  1.4 แหล่งที่มาของรายได้  ปัจจุบันผู้สูงอายุส่วนมากยังคงมีรายได้ในแต่ละเดือนจากการประกอบอาชีพ
ด้วยตนเองอยู่ เช่น การท าธุรกิจส่วนตัว เช่น เปิดร้านเสริมสวย ร้านกาแฟ ร้านขายของ ร้านขายอุปกรณ์ต่างๆ ผู้สูงอายุบางคน
อาจะได้รับเงินในแต่ละเดือนจากการท างานของลูกหลาน หรือเงินบ านาญจากที่เคยได้ประกอบอาชีพทางราชการ โดยรายได้
ของของผู้สูงอายุนั้นยังคงมีความต่อเนื่อง เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปท าให้ผู้สูงอายุต้องพึ่งพาตนเองมากขึ้นและเมื่อมี
เวลาว่างจากการท างาน ผู้สูงอายุมักจะนิยมเดินทางท่องเที่ยวกับสมาชิกในครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อน  
  1.5 งบประมาณในการท่องเที่ยวแต่ละครั้ง จากการวิจัยพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักเป็นผู้ที่เกษียณอายุแล้ว
จึงมีเงินจากการท างานของลูกหลานที่ให้ในแต่ละเดือนหรือจากการประกอบธุรกิจส่วนตัว ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของรายได้ในการ
เดินทางท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง ดังนั้นในส่วนของงบค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวจะมีจ านวนประมาณ 5,000 – 15,000 บาท 
ขึ้นอยู่กับจ านวนผู้ร่วมเดินทางของครอบครัวว่ามีกี่คน และจ านวนวันในการเดินทาง โดยผู้สูงอายุที่เดินทางไปท่องเที่ยวกับ
ครอบครัวจะเสียค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย เพราะค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ลูกหลานจะเป็นผู้ออกให้ เช่น ค่าน้ ามัน ค่าที่พัก ค่าอาหาร 
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ หากเป็นผู้สูงอายุท่ีเดินทางคนเดียวหรือเดินทางกับกลุ่มเพื่อน ส่วนใหญ่จะออกค่าใช่จ่ายใน
การเดินทางท่องเที่ยวไม่เกิน 2000 บาทต่อครั้ง เพราะจะใช้แค่ในส่วนของการบริจาคและค่าใช้จ่ายส่วนตัวเท่านั้น เช่น เงิน
ท าบุญ และค่าซื้อของฝาก  
  1.6 ความรู้สึกหลังจากการเดินทางไปท่องเที่ยว ส่วนใหญ่พบว่า มีความรู้สึกสบายใจ ได้พักผ่อน มีความรู้
และประสบการณ์ในการเดินทาง มีสติ มีแรงในการท างาน และได้สร้างความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวหรือเพื่อนให้ใกล้ชิด
กันมากข้ึน  
  1.7 ด้านการรับรู้ข้อมูลและข่าวสารของแหล่งท่องเที่ยว โดยส่วนมากผู้สูงอายุจะได้รับข้อมูลต่าง ๆ จาก
ครอบครัว ลูกหลาน กลุ่มเพื่อน หรือการหาข้อมูลการท่องเที่ยวด้วยตนเอง เช่น ได้รับข่าวสารจากโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
นิตยสารที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว และการหาข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค พันทิป  โดยจะศึกษาข้อมูล
เกี่ยวกับสถานท่ีท่องเที่ยว เส้นทางการด้านทาง สภาพอากาศ สถานท่ีพัก เป็นต้น  
 2. ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่พบในการเดินทางเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ 
  2.1 การเดินทาง หากผู้สูงอายุเป็นผู้ขับรถยนต์ด้วยตัวเองปัญญาหาที่พบคือ สภาพร่างกายที่ไม่พร้อม
เหมือนในอดีต ปัญหาทั้งด้านสายตา การมองป้ายบอกทาง หรือไฟสัญญาณจราจรที่เป็นไปอย่างไม่ราบรื่น ปัญหาการปวด
เมื่อยตามร่างกายและไขข้อ ร่างกายอ่อนล้าง่ายไม่สามารถขับในระยะทางไกลได้ ท าให้ต้องหยุดพักบ่อยๆ แต่หากว่าผู้สูงอายุ
ไม่ได้ขับรถเองปัญหาที่พบก็คือ เกิดอาการเมารถ เวียนหัว เป็นต้น  
  2.2 ป้ายบอกทางและระบบน าทาง ส าหรับการเดินท่องเที่ยวโดยใช้รถยนต์นั้นปัญหาคือ ป้ายบอกทางไม่
ชัดเจน ตัวหนังสืออ่านยาก สร้างความสับสนให้นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ 
  2.3 ช่วงเวลาในการเดินทาง ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุจะเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาว หรือช่วงเทศกาล 
มักจะเดินทางไปท่องเที่ยวกับครอบครัวเป็นจ านวนมาก โดยปัญหาหลักที่พบ คือ การจราจรติดขัดท าให้ใช้เวลามากกว่าปกติ
ในการเดินทางไปยังท่ีหมาย และเมื่อถึงที่หมายปัญหาอีกอย่างก็คือ หาท่ีจอดรถได้ยาก ยิ่งถ้าหากสถานที่นั้นมีช่ือเสียงและเป็น
ที่นิยมก็จะท าให้มีนักท่องเที่ยวจ านวนมากกว่าที่อ่ืนๆ ก่อให้เกิดอีกปัญหาหนึ่งก็คือ การขึ้นราคาค่าธรรมเนียมในการเข้าสถานที่
ต่างๆ ราคาอาหารและเครื่องดื่มด้วย อีกทั้งปัญหาความแออัดเบียดเสียดของผู้คนที่มาท่องเที่ยวส่งผลให้บริเวณดังกล่าวไม่
เหมาะสมกับผู้สูงอายุ และเนื่องจากสภาวะร่างกายที่อาจจะไม่พร้อม ประกอบกับสถานที่ส่วนใหญ่เป็นสถานที่เก่าแก่ จึงท าให้
ไม่ค่อยมีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุเท่าไหร่นัก เช่น ไม่มีที่จอดรถส าหรับผู้สูงอายุ ทางลาด ราวจับบันได ราวจับใน
ห้องน้ า ป้ายสัญลักษณ์ ห้องน้ า วีลแชร์ และศาลาที่น่ังพักมีจ านวนไม่พอต่อจ านวนผู้สูงอายุ  



 
 

สาขามนุษยศาสตร์ สังคมวิทยาและการศึกษา I 1527 
 

  2.4 ความสะอาด เป็นปัญหาหลักท่ีมักจะพบ เช่น ความสะอาดในบริเวณสถานที่ เกิดจากจ านวนถังขยะมี
ไม่พอต่อปริมาณขยะของนักท่องเที่ยว และความสะอาดภายในห้องน้ า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรพัฒนาในเรื่องของความ
สะอาดและเพิ่มจ านวนถังขยะให้มากขึ้น 
 
4. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาเรื่อง “รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร” สามารถอภิปราย
ผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. รูปแบบและลักษณะการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
  ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุมีความสนใจในการท่องเที่ยวในเรื่องประเพณีและวัฒนธรรมใหม่ๆ จะเดินทาง
ไปท่องเที่ยวท่ี วัด โบราณสถาน ตลาดน้ าต่างๆ เพื่อช่ืนชมศิลปะ ร่วมกิจกรรมทางประเพณีและวัฒนธรรม การกินอยู่ของคน
ท้องถิ่น สักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ตนเอง และลูกหลาน โดยจะนิยมท่องเที่ยวกับครอบครัวมากกว่า
มากกว่าไปกับกรุ๊ปทัวร์ สถานท่ีที่ผู้สูงอายุมักจะเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศได้แก่ ภาคเหนือ เช่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงราย เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ (มนัสสินี บุญมีศรีสง่า: 2557) ซึ่งสถานที่ที่ผู้สูงอายุเลือกเดินทางไปท่องเที่ยวมาก
ที่สุดได้แก่ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย โดยให้เหตุผลว่าเป็นการเดินทางท่องเที่ยวครั้งเดียวสาม ารถได้รับ
ประสบการณ์การท่องเที่ยวครบรูปแบบ เนื่องจากในภาคเหนือของประเทศไทยนั้น มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธ รรมอยู่
มากมาย เช่น วัดวาอารามที่เก่าแก่แต่ยังคงความสวยงามอยู่พร้อมให้ผู้สูงอายุได้เข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งยังมี
ประเพณีและวัฒนธรรมพื้นเมืองต่าง ๆ ของภาคเหนือที่ยังคงมีให้เห็นอยู่ มีการเดินทางที่สะดวก รวมถึงอากาศบริสุทธิ์ ท าให้
ผู้สูงอายุเกิดความผ่อนคลาย ลดการตึงเครียดที่เกิดจากการท างานและสภาพแวดล้อมรอบตัวต่างๆ ท าให้ผู้สูงอายุเหตุว่าแม้
จะต้องเดินทางระยะไกลแต่คุ้มค่าที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว แต่ผู้สูงอายุจะไม่ค่อยเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ โดยให้เหตุผล
ว่าใช้เวลานาน และมีค่าใช้จ่ายที่สูง 
 2. เหตุผลที่ผู้สูงอายุตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียว 
  ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า การออกเดินทางท่องเที่ยวเพราะต้องการหาประสบการณ์ ความใหม่ๆ 
สอดคล้องกับงานวิจยัของ นพวรรณ พรมเพ็ญ (2558: 27) ได้มีการศึกษาเรื่องของเหตุผลที่ผู้สูงอายุตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว 
จากงานวิจัย กล่าวว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวเพราะต้องการหาประสบการณใ์หม่ๆ ที่สามารถเปลี่ยนทัศนคติในการท่องเที่ยว
ได้ เป็นการกระชับความสัมพันธ์ของช่วงวัยที่แตกต่างกันระหว่างตนเองและบุตรหลาน การเดินทางท่องเที่ยวร่วมกัน ได้ใช้
เวลาร่วมกันกับสมาชิกในครอบครัวท าให้เกิดความเข้าใจในวัยท่ีแตกต่างและยอมรับในความคิดเห็นของกันและกันมากขึ้นจาก
การพูดคุยกันในระหว่างการเดินทาง และยังต้องการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ลดความตึงเครียด ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ ไปมาหาสู่ลูกหลาน ญาติพี่น้อง 
 3. ระยะเวลาในการเดินทางท่องเท่ียว 
  จากผลการวิจัยพบว่าในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ผู้สูงอายุมีการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ 3-4 ครั้งต่อปี 
ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของวันหยุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อจ ากัดทางร่างกาย เนื่องจากผู้สูงอายุมักจะมีโรคประจ าตัว เช่น ความดัน
โลหิต เบาหวาน โรคหัวใจ เป็นต้น ท าให้มีระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวลดน้อยลง การเดินทางในแต่ละครั้งจะอยู่ที่
ประมาณ 4-5 วัน จ านวนสมาชิกเดินทางไปด้วยประมาณ 4-6 คน เป็นบุคคลในครอบครัว ญาติมิตร เนื่องจากมีความใกล้ชิด
สนิทสนม ท าให้รู้สึกสบายใจและปลอดภัย ลดความเกรงใจในเรื่องต่างๆ โดยจะไม่ค่อยได้เดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ 
ด้วยเหตุผลในเรื่องของระยะทางที่ไกล ใช้เวลาในการเดินทางนานท าให้ปวดเมื่อยตามร่างกาย ช่วงเวลาว่างของลูกหลานไม่
เอื้ออ านวยต่อการเดินทางท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายต่อคนค่อนข้างสูง สอดคล้องกับงานวิจัยของ (จันทร์จิตร เธียรสิริ : 2555) ได้มี
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การศึกษาเรื่องระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยว จากงานวิจัย กล่าวว่า นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุส่วนใหญ่นิยมเดินทางกับ
ครอบครัว มักใช้เวลาในการท่องเที่ยวประมาณ 4-5 วัน ไม่นานเกินไปเนื่องจากสภาพร่างกายไม่อ านวยและมีความเป็นห่วง
บ้าน 
 4. ด้านการเตรียมพร้อมก่อนการเดินทางท่องเท่ียว 
  ก่อนการออกเดินทางไปยังสถานที่ที่ก าหนด ผู้สูงอายุจะตรวจสอบสภาพภูมิอากาศ วิธีการเดินทางกับ
ลูกหลาน เพื่อศึกษาข้อมูลเบื้องต้นและเตรียมตัว เตรียมของที่ใช้ในการเดินทาง เช่น เสื้อผ้าที่เหมาะกับสภาพอากาศ  ยารักษา
โรคประจ าตัว เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ (มนัสสินี บุญมีศรีสง่า : 2557) ได้มีการศึกษาในเรื่องด้านการเตรียมพร้อม
ก่อนการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ จากงานวิจัย กล่าวว่า ผู้สูงอายุมักจะสอบถามข้อมูลจากคนใกล้ชิด เช่น 
คนในครอบครัว กลุ่มเพื่อน โดยคนภายใยครอบครัวจะเป็นผู้เตรียมยาและอุปกรณ์อ านวยความสะดวกให้ 
 5. ด้านการเดินทาง 
  ผู้สูงอายุส่วนมากจะเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว และมีการขับรถด้วยตนเองแต่หากว่าเป็นการเดินทาง
ท่องเที่ยวในระยะทางไกล บุตรหลานจะสลับกันขับรถด้วย และจะมีการเช่ารถตู้ หากมีผู้เดินทางจ านวนมาก เพื่อลดความ
เหน็ดเหนื่อยจากการขับรถของลูกหลานและตนเอง ที่ผู้สูงอายุเลือกเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวก็เพราะว่า ต้องการความ
สะดวกสบายในการเดินทาง ไม่มีข้อจ ากัดในเรื่องของเวลาเข้าชมสถานที่ต่างๆ ผู้สูงอายุสามารถเดินทางและแวะพักรถในจุด
ต่างๆ ได้อย่างอิสระเมื่อเกิดความเมื่อยล้า อีกทางเลือกหนึ่งที่ผู้สูงอายุเลือกใช้ในการเดินทางก็คือ เครื่องบิน เพราะมีความ
รวดเร็ว สะดวกสบายยังช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางได้ด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ บรรจบพร สุมนรัตนกุล (2554: 
123) ได้มีการศึกษาเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเดินทางมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ จากงานวิจัย 
กล่าวว่า พาหนะที่นักท่องเที่ยวใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดกรุงเทพมหานคร คือ รถยนต์ส่วนตัว 
 6. ด้านสถานที่พัก 
  จากการศึกษาพบว่า สถานที่พักที่ผู้สูงอายุเข้าไปใช้บริการส่วนมากจะเป็นสถานที่ที่ลูกหลานเลือกมาให้ 
โดยดูจากความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น สิ่งอ านวยความสะดวก ระยะทางระหว่างที่พักกับสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งโรงแรม
ระดับ 3-5 ดาว จะเป็นตัวเลือกในอันดับต้นๆ ท่ีลูกหลานเลือกให้กับผู้สูงอายุ เนื่องจากโรงแรม 3-5 ดาว จะมีการให้บริการที่ดี 
มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน เช่น วีลแชร์ มีราวจับส าหรับผู้สูงอายุภายในห้องน้ า มีแสงส่องสว่างตามทางเดินเพียงพอ 
เตียงมีคุณภาพไม่นิ่มหรือไม่แข็งจนเกินไป เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ (Ananth, DeMicco, Moreo และ Howey : 
1992) พบว่านักท่องเที่ยวผู้สูงอายุต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ จากโรงแรมมากกว่าคนในช่วงอายุต่ ากว่า เช่น ราวจับ
ในห้องน้ า แสงสว่างท่ีเพียงพอ บริเวณต่างๆ ภายในโรงแรมมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลไม่ห่างเหิน 
 7. ด้านทัศนคติการท่องเท่ียวของผู้สูงอายุ 
  พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย เพราะผู้สูงอายุเห็นว่าสถานที่ใน
ประเทศนั้นมีความสวยงามทั้งด้านสถานท่ี และสิ่งก่อสร้าง เหมาะแก่การพักผ่อนและเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ แต่ในปัจจุบัน
นักท่องเที่ยงทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีจ านวนมากขึ้น ท าให้ปริมาณของขยะตามสถานที่ท่องเที่ยวนั้นเพิ่มตามไปด้วย 
จ านวนถังขยะไม่เพียงพอต่อความต้องการท าให้นักท่องเที่ยวท้ิงขยะไม่เป็นที่เป็นทาง อีกทั้งภาครัฐที่เกี่ยวข้องมีเจ้าหน้าที่ดูแล
ควบคุมเรื่องความสะอาดไม่เพียงพอ ผลที่ตามมาคือสถานที่ท่องเที่ยวสกปรก สภาพแวดล้อมเสียหาย ส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ 
ด้านการรักษาความปลอดภัยทางรัฐบาลควรมีการจัดต ารวจเวรยามแก่นักท่องเที่ยวให้มากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ มนสิ
ชา อินทจักร (2552: 29) ที่ได้ศึกษาด้านทัศนคติของผู้สูงอายุ จากงานวิจัย กล่าวว่ารัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวควรให้ความส าคัญในเรื่องของความปลอดภัยจากการโจรกรรมต่าง ๆ เช่น วิ่งราว กรีดหรือล้วงกระเป๋า 
 8. ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในการเดินทางท่องเท่ียว 
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  ผลการศึกษาพบว่า การเดินทางของผู้สูงอายุในส่วนใหญ่นั้นเป็นช่วงเทศกาล หรือวันหยุดยาว จึงท าให้พบ
ปัญหาหลักๆ คือ ปัญหาด้านการจราจรติดขัด หาที่จอดรถได้ยาก ปัญหาความแออัดเบียดเสียดของนักท่องเที่ยวจ านวนมาก 
เนื่องจากพ้ืนท่ีไม่สามารถอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุได้ ป้ายบอกทางด้านถนนหรือภายในสถานที่ด้านๆ ก็มีขนาดเล็ก 
สังเกตได้ไม่ชัดเจน ราคาอาหารและเครื่องดื่มที่มีการขึ้นราคาในช่วงเทศกาล ปัญหาจากสภาพร่างกายของผู้สูงอายุเองที่ไม่
พร้อมเหมือนในอดีต ปวดเมื่อยอ่อนล้าง่าย ท าให้ต้องหยุดพักบ่อยๆ เสียเวลาในการท่องเที่ยวและสุดท้ายปัญหาด้านความ
สะอาดในเรื่องของห้องน้ า และพื้นท่ีในบริเวณรอบๆสถานที่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ บรรจบพร สุมนรัตนกุล (2554: 123) 
ได้มีการศึกษาปัญหาด้านความสะอาด จากงานวิจัย กล่าวว่าควรปรับปรุงทัศนียภาพโดยรอบให้สะอาดสวยงาม มีการก าจัด
ขยะให้ถูกลักษณะ 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
  1.1 ปัญหาที่พบในการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวหรือเทศกาลนั้น จะมีนักท่องเที่ยวเดินไปทาง
เป็นจ านวนมาก ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านการจราจรติดขัด ดังนั้นควรศึกษาเส้นทางการเดินทางและวางแผนในเรื่องของการ
เดินทางอย่างละเอียดก่อนออกเดินทางเพื่อลดปัญหาการเสียเวลาในการเดินทาง 
  1.2 การเดินทางทุกครั้งควรเตรียมความพร้อมในส่วนของยารักษาโรคประจ าตัว เพราะในช่วงเทศกาลหรือ
วันหยุดยาว จะมีนักท่องเที่ยวจ านวนมาก ดังนั้นอาจก่อให้เกิดความไม่สะดวกในการท ากิจกรรมต่างๆของผู้สูงอายุ รวมไปถึง
อาการป่วย เช่น เป็นลม จะได้รักษาเบื้องต้นได้ทันเวลา 
  1.3 สถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวควรออกแบบรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อ
เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้มากข้ึน 
  1.4 การเสนอขาย ผู้ประกอบการสถานท่ีท่องเที่ยวควรมุ่งเน้นในด้านของการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการท่องเทีย่วผ่านอินเตอร์เน็ต การโฆษณาผ่านทางโทรทัศน์และวารสารการท่องเที่ยวเป็นหลัก เนื่องจากผู้สูงอายุใน
ปัจจุบันมีความสามารถในการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูลมากขึ้น 
 2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  2.1 ภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวควรจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกผู้สูงอายุ เช่น ราว
จับในห้องน้ าและทางขึ้นบันได ทางลาดส าหรับรถวีลแชร์ ปุ่มกดฉุกเฉินในห้องน้ า 
  2.2 ป้ายบอกทางไปแหล่งท่องเที่ยวควรท าให้ชัดเจน การบอกทางเลี้ยวต่างๆ ขนาดตัวหนังสือเพื่อเพิ่ม
ความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ 
  2.3 จัดท าป้ายบอกขอ้มูล รายละเอียดและประวัติของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกอีกทางหนึ่งแก่
แหล่งท่องเที่ยว 
  2.4 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรพัฒนาในเรื่องของความสะอาดและเพิ่มจ านวนถังขยะให้มากขึ้น 
 3. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
  การศึกษาในครั้งต่อไปควรขยายกลุ่มตัวอย่างการศึกษาไปยังจังหวัดต่างๆ นักท่องเที่ยวต่างชาติทีเป็น
ผู้สูงอายุเพื่อให้มุมมองท่ีหลากหลายและแตกต่างของรูปแบบและความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
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	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)



