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การตระหนักรู้ของวัยรุ่นที่ช่วยส่งเสริมการท่องเท่ียวแบบไม่เร่งรีบแก่ผู้สูงอายุเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ 
The Teenager Awareness that Support Slow Tourism of the Elderly for Recreation 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มี เพื่อศึกษาประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อทัศนคติการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ และเพื่อศึกษาพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวและความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบของวัยรุ่นส่งผลต่อทัศนคติการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ  โดยกลุ่ม
ตัวอย่างคือ วัยรุ่นตอนปลายที่อาศัยอยู่ในภาคกลาง จ านวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติ Chi-squareด้วยวิธี Crosstab 
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21 ปี ระดับการศึกษาอยู่ที่ช้ันปีท่ี 3 หรือเทียบเท่า
และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ 7,000-8,000 บาท ส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบคืออะไรและคิดว่าการ
ท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบคือการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม พฤติกรรมการท่องเที่ยวของวัยรุ่นตอนปลายมีรูปแบบการ
ท่องเที่ยวตามห้างสรรพสินค้า โดยเฉลี่ย 3-4 ครั้งต่อเดือน และมีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวแต่ละครั้งประมาณ 1,000 บาท 

ทัศนคติต่อการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ อยู่ในระดับปานกลาง (    = 3.28)  
 

Abstract 
 The objective of this research was to study demographic characteristic on Tourism Behavior and 
Knowledge about Slow Tourism that affect to the tourism attitude of elderly. The samples were 400 
teenagers in Central Region. The data collection was done by using questionnaires. The data analysis was 
operated by using average, percentage, standard deviation and chi-square as crosstab. 
 The research found that most of respondents were female, age 21 years old, studying 3rd year of 
Bachelor’s degree or equivalent and monthly income is between 7,000-8,000 baht. Most people do not 
know what Slow Tourism is, and think that the Slow Tourism is religious and cultural tourism. Tourism 
behaviors of the teenagers are according to shopping malls on average 3-4 times per month and each 

tourism costs about 1,000 baht. The attitude to travel of elderly people was at moderate level (   = 3.28) 
Keywords : Behavior, teenager, attitude, Slow Tourism, elderly people 
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1. บทน า 
 ปัจจุบันประเทศไทยก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ อันเนื่องมาจากการพัฒนาทางการแพทย์และความรู้
หรือทักษะการป้องกันและดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น ท าให้จ านวนผู้สูงอายุภายในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องมีอัตราการเสียชีวิตลดลง รวมถึงการวางแผนครอบครัวที่มีประสิทธิภาพท าให้สามารถลดอัตราการเกิดของประชากร
ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีส่วนในการเพิ่มขึ้นของจ านวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุทั้งสิ้น (สุวิชา จันทร์สุริยกุล.2536 : 1) โดยในปี 2550 
ประชากรโลกท้ังหมดมีจ านวนท้ังสิ้น 6,605 ล้านคน เป็นผู้สูงอายุ 440 ล้านคน โดยคาดการณ์ว่าในปี 2568 จ านวนประชากร
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โลกจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 8,200 ล้านคนและจะมีจ านวนผู้สงอายุ 1,100 ล้านคน (ส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ.2550) 
 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุงานประกอบกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมนันทนาการและการ
เดินทางท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน หรือเที่ยวชมศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ เนื่องจากมีเวลามากกว่านักท่องเที่ยววัยอื่นๆ และมี
ความพร้อมทางด้านการเงิน การท่องเที่ยวส าหรับผู้สูงอายุจึงเป็นช่องทางการท่องเที่ยวตลาดใหม่เนื่องจากเป็นตลาดที่มี
คุณภาพและมีก าลังซื้อในการท่องเที่ยวสูงกว่าตลาดทั่วไป ส าหรับผู้สูงอายุ การนันทนาการหรือท ากิจกรรมยามว่างถือว่าเป็น
การพักผ่อนหย่อนใจหรือความบันเทิง โดยอาจจะท าเพียงคนเดียวหรือว่าจะท าเป็นกลุ่มก็ได้ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (ปิย
ฉัตร ทองแพง.2554)  
 เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นวัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากและผู้สูงอายุไม่สามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ 
ท าให้ผู้สูงอายุเกิดความเครียดและพบเจอกับปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาสุขภาพร่างกายหรือความเครียด ด้วยเหตุนี้ท าให้การท า
กิจกรรมต่างๆของผู้สูงอายุนั้นลดน้อยลงเรื่อยๆรวมถึงการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจของผู้สูงอายุด้วยเช่นกัน 
 การท่องเที่ยวในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบ (Slow Tourism) เป็นการท่องเที่ยวที่
ใช้ระยะเวลาสั้น เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวแบบใหม่ท่ีเน้นถึงการไม่เร่งรีบ การพักที่นานมากขึ้น มีกิจกรรมการเรียนรู้ตามแหล่ง
ท่องเที่ยวนั้นๆผ่านวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า  ท าให้ผู้มาเยือนรับรู้และเข้าใจถึงเอกลักษณ์ของแต่ละสถานท่ีเพิ่มมากข้ึน (นรินทร์ 
สังข์รักษา, สุภาภรณ์ พรหมฤาษีและ ธีรังกูล วรบ ารุงกูล.2559) เหมาะสมกับผู้สูงอายุในการท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ
หรือคลายเครียด 
 ทั้งนี้ จากการศึกษาจากรายงานข้อมูลการส ารวจพฤติกรรมการท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ. 2559 (ในรอบปี 2558) 
มีผู้เดินทางท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 65.2 (จากร้อยละ 64.9) ตามรายละเอียดของแผนภูมิ จากภาพท่ี 1 และ ภาพท่ี 2 พบว่า 
  

 

  

 

 

 

 

รูปที่ 1 ร้อยละของประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามการเดนิทางท่องเที่ยวในรอบปี 2554-2558 
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รูปที่ 2 ร้อยละของประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปท่ีเดินทางท่องเที่ยว จ าแนกตามกิจกรรมที่ท าระหว่างเดินทาง
ท่องเที่ยว 5 อันดับแรกในรอบปี 2558 

 แหล่งที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้สรุปผลที่ส าคัญในการส ารวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ. 
2559 (ในรอบปี 2558)  เข้าถึงได้โดยhttp://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/files/TravelPocket59.pdf 
 จากปรากฏการณ์ข้างต้นท าให้ผู้วิจัยต้องการที่จะศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของวัยรุ่นและความรู้เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบแก่ผู้สูงอายุเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ เนื่องจากผู้วิจัยเห็นว่า
อัตราการท่องเที่ยวของวัยรุ่นเพิ่มสูงขิ้นและส่วนมากนิยมท่องเที่ยวเชิงพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งสามารถส่งผลให้เกิดการพาผู้สูงอายุ
ไปท่องเที่ยวตามสถานท่ีต่างๆเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ 
วัตถุประสงค ์

1. ศึกษาประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อทัศนคติการท่องเที่ยงของผู้สูงอายุ  
 2. ศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อทัศนคติการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

ลักษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์
- เพศ 
- อาย ุ
- รายได ้
- การศึกษา  
- สถานภาพ 
- อาชีพ 

 
พฤติกรรมการท่องเที่ยวของวัยรุ่นตอนปลายและ

ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบ 

- ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบ 
- จ านวนของการท่องเที่ยว 
- รูปแบบของการท่องเที่ยว  
- ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 

 
 
 

 
 
ทัศนคติของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการทอ่งเที่ยว
ของผู้สูงอาย ุ
- ความสะดวกสบายในการท่องเที่ยว 
- ประโยชน์ของการท่องเที่ยว 
- ระยะเวลาของการท่องเที่ยว 
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สมมุติฐานการวิจัย 
1. ลักษณะประชากรศาสตร์ส่งผลต่อทัศนคติการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ 
2. พฤติกรรมการท่องเที่ยวและความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบไม่เรง่รีบของวัยรุ่นส่งผลตอ่ทัศนคติการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ 
แนวคิดและทฤษฎี 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประชากร 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ(2538,หน้า41-42) ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ (Demographic) ซึงประกอบด้วย 
เพศ อายุ รายได้ การศึกษา สถานภาพ และอาชีพเป็นที่นิยมในการใช้แบ่งส่วนทางการตลาด ลักษณะของประชากรศาสตร์
เป็นส่วนส าคัญในการช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย ตัวแปรของประชากรศาสตร์ที่ส าคัญ มีดังน้ี 
 1. เพศ เพศสามารถแบ่งความต้องการของผู้บริโภคได้ ปัจจุบันเพศมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านการบริโภคเป็น
อย่างมาก ลักษณะของเพศที่ต่างกันจะท าให้ทัศนคติ การรับรู้ การตัดสินใจที่แตกต่างกัน  
 2. อายุ กลุ่มของผู้บริโภคที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน จะมีความต้องการในสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน  
 3. สถานภาพของครอบครัว สถานภาพสมรสมีส่วนส าคัญในการตัดสินใจของประชากร โดยองค์การสหประชาชาติ
ได้รวบรวมและแบ่งสถานภาพสมรส ดังนี้ โสด, สมรส, หม้าย, หย่าร้าง, สมรสแต่แยกกันอยู่โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่
สมรส 
 4. รายได้ ระดับการศึกษาและอาชีพ เป็นตัวแปรที่ส าคัญในการก าหนดส่วนของตลาด มีแนวโน้มความสัมพันธ์
ใกล้ชิดด้วยเหตุและผล 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเท่ียว 
 นิคม จารุมณี (2535:1) ให้ความหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวว่า การเดินทางที่อยู่ในเง่ือนไข 3 ประการ ได้แก่ การ
เดินจากสถานที่อาศัยประจ าไปยังสถานที่อื่นช่ัวคราว การท่องเที่ยวที่เดินทางด้วยความสมัครใจ ไม่ถูกบังคับ และเป็นการ
เดินทางด้วยเหตุผลอื่นๆที่ไม่ใช่การเดินทางเพื่อไปประกอบอาชีพหรือหารายได้ 
 วรรณา วงษ์วานิช (2539) ให้ความหมายว่า การท่องเที่ยว เป็นค าที่มีความหมายกว้างไม่ได้หมายถึงการเดินทางเพื่อ
พักผ่อนหรือสนุกสนานเพียงอย่างเดียว แต่การท่องเที่ยวยังหมายถึงการเคลื่อนย้ายประชากรจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง รวมถึง
การเดินทางทั้งในประเทศและนอกประเทศ 
 Pike Steven (2008) กล่าวถึง คุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยวว่าเป็นการผสมผสานระหว่างสินค้าทางการท่องเทียว 
ประสบการณ์ และการเสนอทรัพยากรที่จับต้องไม่ได้แก่ผู้บริโภค แหล่งท่องเที่ยวควรประกอบไปด้วย ความสามารถในการจัด
โปรแกรมการท่องเที่ยว, ความสามารถในการเข้าถึง, สิ่งดึงดูดใจ, สิ่งอ านวยความสะดวก, กิจกรรมและการให้บริการของแหล่ง
ท่องเที่ยว 
 Davidson (1995 : 2) กล่าวว่า การท่องเที่ยวคือการเดินทางออกจากที่พักไปยังสถานที่ต่างๆช่ัวคราว เพื่อพักผ่อน
หย่อนใจ หาประสบการณ์ใหม่ๆ โดยมีอุปสงค์ทางการท่องเที่ยวเข้ามาเกี่ยวข้อง 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคต ิ
 ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึกที่มีปฏิกิริยาต่อการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรือเพิกเฉยต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นภายในสังคม 
(Martin Fishlein อ้างถึงใน ดารณี พานทอง พาลุสุข และสรุเสกย์ พงษ์หาญยุทธ, 2548, หน้า 37) 
 ทัศนคติ หมายถึง ความคิดเห็นที่มีอารมณ์เป็นส่วนประกอบ เป็นปฏิกิริยาเฉพาะต่อสถานการณ์ภายนอกในทางใด
ทางหนึ่ง อาจจะเห็นด้วยหรือโต้แย้งก็ได้ (ประภาเพ็ญ สุวรรณ, 2520, หน้า 12) 
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 ทัศนคติ เป็นความคิดที่มีความรู้สึกแฝงอยู่ ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นในการตัดสินใจให้เกิดการกระท าต่อสิ่งหนึ่ง โดยทัศนคติ
มี 3 องค์ประกอบ ประกอบด้วย ความรู้หรือความคิด(Cognitive) ความรู้สึก(affective) ซึ่งหมายถึงสิ่งที่ท าให้เกิดพฤติกรรม
และ ความพร้อมที่จะท า(Predisposition to act)  ทริแอนดีส (อ้างถึงใน สิทธิพันธ์ พุทธหุน 2547, หน้า 91) 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม 
 ทัศนคติ คือตัวตัดสินพฤติกรรมซึ่งเป็นความรู้สึกในเชิงบวกหรือเชิงลบ เป็นภาวะของจิตใจในการที่จะส่งผลกระทบที่
เกิดขึ้นของตนไปยังบุคคล วัตถุ หรือสถานการณ์ และทัศนคติสามารถเรียนรู้ได้จากประสบการณ์ (Gibson, 2000,p.102) 
 ครอนบาค (Cronbach, 1963:68-70) ได้อธิบายว่าพฤติกรรมของบุคคลจะเกิดขึ้นได้ด้วยองค์ประกอบ 7 ประการ 
ซึ่งประกอบด้วย ความมุ่งหมาย(Goals), ความพร้อม(Readiness), สถานการณ์(Situation) , การแปลความหมาย
(Interpretation), การตอบสนอง(Respond), ผลที่ได้รับ(Consequence) และปฏิกิริยาต่อความผิดหวัง(Reaction to treat) 
สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นตัวก าหนดสิ่งที่บุคคลจะกระท าหรือพฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้น นับเป็นเง่ือนไขที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมของ
มนุษย ์
 
2.วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อค้นหาความจริงจากการเก็บข้อมูลปัจจัยที่สนับสนุนภาวะพฤติกรรมการท่องเที่ยวของวัยรุ่นต่อการส่งเสริม
การท่องเที่ยวของผู้สูงอายุเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ 
 1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
       ประชากร (People) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ กลุ่มวัยรุ่นตอนปลายในภาคกลาง ที่มีอายุ 18-21 ปี ด้วยเหตุที่ไม่ทราบ
จ านวนที่แน่ชัดของประชากรจึงได้ใช้สูตรของคอแครน (Cochran) ในการก าหนดกลุ่มของตัวอย่างโดยใช้ระดับความเช่ือมั่น 
95% และ ค่าความผิดพลาดสูงสุดที่จะเกิดขึ้น 0.05 โดยมีสูตรดังนี้  
     

 
 โดยที ่  n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  
   Z = ค่า Z ที่ระดับความเชื่อมั่นหรือนัยส าคัญ 
   e = ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างท่ียอมให้เกิดขึ้นได้  
 ในทางปฏิบัติเรานิยมก าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ดังนั้น Z = 1.96 

     

    = 384.16 หรือประมาณ 384 ตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ค านวณได้มีค่าเท่ากับ 384 ตัวอย่างและเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของข้อมูลและเพื่อความ
ครอบคลุมของข้อมูล ผู้วิจัยจึงสุ่มกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ชุด เพื่อป้องกันความผิดพลาดของแบบสอบถาม 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ กลุ่มวัยรุ่นตอนปลายในภาคกลาง ที่มีอายุ 18-21 ปี จ านวน 400 คน ซึงการ
สุ่มตัวอย่างเป็นการสุ่มแบบอาศัยความน่าจะเป็น (Probability Sampling)  วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Judgmental 
Sampling) 
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2. เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นโดยการศึกษางานวิจัยต่างๆ 
ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้  
  ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป (ปัจจัยชีวภาพ) ซึ่งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน  
4 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบส ารวจรายการ (Check list) 
 ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการท่องเที่ยวของวัยรุ่นและความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบ ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบส ารวจรายการ (Check list) 
 ส่วนที่ 3 ทัศนคติของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย ความ
สะดวกสบายในการท่องเที่ยว, ประโยชน์ของการท่องเที่ยว และระยะเวลาของการท่องเที่ยว โดยแบบสอบถามมีลักษณะ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
 ลักษณะของการตอบแบบสอบถามเป็นค าถาม จะแบ่งออกเป็น 5 ช่วง ดังนี ้
 5 หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากที่สุด 
 4 หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมาก 
 3 หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยปานกลาง 
 2 หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยน้อย 
 1 หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยน้อยที่สุด 
 การอภิปรายผลการวิจัยลักษณะแบบสอบถามที่ใช้ระดับการวัดข้อมูลที่เป็นประเภทอันตรภาค เป็นการวัดแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่าในแบบสอบถามเกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการอภิปรายผล ซึ่งสามารถใช้สูตรการค านวณความกว้างของอันตรภาค
ช้ันในการหาผลจากการค านวณ ดังนี้(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอ่ืนๆ,2548, หน้า 149) 

 สูตรความกว้างของอันตรภาคชั้น  =   

     =   

     =  0.8 
 5 คะแนน (ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00) หมายถึง เห็นด้วยในระดับมากท่ีสุด  
 4 คะแนน (ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20) หมายถึง เห็นด้วยในระดับมาก 
 3 คะแนน (ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40) หมายถึง เห็นด้วยในระดับปานกลาง  
 2 คะแนน (ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60) หมายถึง เห็นด้วยในระดับน้อย  
 1 คะแนน (ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80) หมายถึง เห็นด้วยในระดับน้อยท่ีสุด  
3. การตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ความเที่ยงตรงของแบบสอบถามสามารถตรวจสอบได้โดยการค านวณหาค่า IOC (Index of item objective 
congruence) ซึ่งเป็นการหาค่าสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ โดยผู้วิจัยน าข้อค าถามหรือแบบสอบถามให้
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความสอดคล้องและกรอกผลการ โดยให้เกณฑ์ในการตรวจพิจารณาข้อค าถาม ดังนี้ 
 ให้คะแนน +1 = แน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตามวัตถุประสงค์ 
 ให้คะแนน 0 = ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตามวัตถุประสงค์  
 ให้คะแนน -1 = แน่ใจว่าข้อค าถามวัดไม่ได้ตามวัดตุประสงค์ 
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 ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ยอมรับได้ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป (กรมวิชาการ, 2545:65)  
  สูตรในการค านวณค่า IOC   

     

  IOC คือ  ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 
  R คือ  คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ 
  N คือ  จ านวนของผู้เชี่ยวชาญ 

        คือ  ผลรวมของคะแนนผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน  
 จากนั้นผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุดแจกให้กับกลุ่มตัวอย่างเพื่อท าการทดสอบและน าข้อมูลหรือค่าที่ได้
หาค่าสัมประสิทธ์แอลฟา (Cronbach’s Alpha) โดยได้ค่าแอลฟาเท่ากับ 0.827 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้หลักสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของ
ประชากร และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 2.วิเคราะห์โดยใช้หลักสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การทดสอบความสัมพันธ์ (Chi-square) 
 
3. ผลการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้พบว่า วัยรุ่นส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.3 มีอายุ 21 ปี คิดเป็นร้อยละ 
68 ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาระดับช้ันปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 64.3 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 7,000-8,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
80.8  
 พฤติกรรมการท่องเที่ยวของวัยรุ่นและความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบของวัยรุ่นส่วนใหญ่ ไม่ทราบ
เกี่ยวกับความหมายของการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบ คิดเป็นร้อยละ 82 คิดว่าความหมายของการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบคือ
การท่องเที่ยวตามวัด คิดเป็นร้อยละ 64.5 รูปแบบการท่องเที่ยวของวัยรุ่นส่วนใหญ่คือท่องเที่ยวตามห้างสรรพสินค้า คิดเป็น
ร้อยละ 37 ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวครั้งละประมาณ 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.3 และมีจ านวนครั้งในการท่องเที่ยวแต่
ละเดือน 3-4 ครั้งต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 69  
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติต่อการท่องเที่ยวของผู้สูงอาย ุ

ทัศนคติต่อการท่องเท่ียวของผู้สูงอายุ X  SD ระดับทัศนคต ิ
ความสะดวกสบายในการท่องเที่ยว 3.28 0.72 ปานกลาง 

ประโยชน์ของการท่องเที่ยว 3.26 0.80 ปานกลาง 
ระยะเวลาของการท่องเที่ยว 3.30 0.77 ปานกลาง 

รวม 3.28 0.68 ปานกลาง 

  จากตารางที่ 1 พบว่า ทัศนคติต่อการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง(    = 3.28)  โดยความ
สะดวกสบายในการท่องเที่ยว ประโยชน์ของการท่องเที่ยวและระยะเวลาของการท่องเที่ยวอยู่ในระดับปานกลาง 
 
การทดสอบสมมุติฐาน  
 สมมุติฐานข้อท่ี 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ส่งผลต่อทัศนคติการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ 
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 สมมุติฐานข้อที่ 2 พฤติกรรมการท่องเที่ยวและความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบของวัยรุ่นส่งผลต่อทัศนคติ
การท่องเที่ยวของผู้สูงอาย ุ
 
ตารางที่ 2 ทดสอบสมมุติฐาน ลักษณะประชากรศาสตร์ส่งผลต่อทัศนคติการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ 

 
ทัศนคติการท่องเท่ียวของผู้สูงอายุ 

ลักษณะประชากรศาสตร์ 

เพศ อาย ุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ค ว า ม ส ะ ด ว ก ส บ า ย ใ น ก า ร
ท่องเที่ยว 

 19.329 84.758 162.065 122.946 

Sig 0.252 0.042* 0.000* 0.000* 
ประโยชน์ของการท่องเที่ยว  82.648 271.501 218.232 264.094 

Sig 0.000* 0.000* 0.003* 0.000* 

ระยะเวลาของการท่องเที่ยว  23.039 51.441 47.632 31.917 
Sig 0.003* 0.016* 0.037* 0.471 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 
 จากตารางที่ 2 แสดงการทดสอบลักษณะของประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อทัศนคติต่อการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ โดยใช้
สถิติ Chi-square ในการทดสอบ พบว่า ลักษณะของประชากรศาสตรท์ี่ไม่สง่ผลต่อทัศนคติการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ คือ ด้าน
เพศที่ไม่ส่งผลต่อความสะดวกสบายในการท่องเที่ยวและด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ไม่ส่งผลต่อระยะเวลาในการท่อง เที่ยว 
นอกเหนือจากนั้นลักษณะทางประชากรศาสตร์ล้วนส่งผลต่อทัศนคติการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ ด้านความสะดวกสบายในการ
ท่องเที่ยว ประโยชน์ของการท่องเที่ยวและระยะเวลาของการท่องเที่ยว ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 
ตารางที่ 3 ทดสอบสมมุติฐาน พฤติกรรมการท่องเที่ยวและความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบของวัยรุ่นส่งผลต่อ
ทัศนคติการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 3 แสดงการทดสอบพฤติกรรมการท่องเที่ยวของวัยรุ่นตอนปลาย ส่งผลต่อทัศนคติการท่องเที่ยวของ
ผู้สูงอายุ โดยใช้สถิติ Chi-square ในการทดสอบ พบว่า จ านวนของการท่องเที่ยว รูปแบบของการท่องเที่ยว และค่าใช้จ่ายใน
การท่องเที่ยวส่งผลต่อทัศนคติการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ ด้านความสะดวกสบายในการท่องเที่ยว ด้านประโยชน์ของการ
ท่องเที่ยว และด้านระยะเวลาของการท่องเที่ยวท่ีระดับนัยส าคัญที่ 0.05 

 
ทัศนคติการท่องเท่ียวของผู้สูงอายุ 

พฤติกรรมการท่องเท่ียวของวัยรุ่น 
จ านวนของการท่องเท่ียว รูปแบบของการท่องเท่ียว ค่าใช้จ่ายในกาท่องเท่ียว 

ความสะดวกสบายในการท่องเที่ยว  114.647 422.870 205.815 
Sig 0.000* 0.000* 0.000* 

ประโยชน์ของการท่องเที่ยว  227.122 626.241 294.545 
Sig 0.001* 0.000* 0.000* 

ระยะเวลาของการท่องเที่ยว  83.760 308.281 105.731 

Sig 0.000* 0.000* 0.000* 
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4.สุปผลและอภิปรายผล  
 ผลการวิจัยเรื่องการตระหนักรู้ของวัยรุ่นที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบแก่ผู้สูงอายุเพื่อการพักผ่อนหย่อน
ใจ พบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ของวัยรุ่นส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21 ปี เป็นนักศึกษาระดับช้ันปีที่ 3 และมีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 7,000-8,000 บาท โดยส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบคืออะไร และคิดว่าความหมายของการ
ท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบคือการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม พฤติกรรมการท่องเทียวของวัยรุ่นตอนปลายที่ส่งผลต่อ
ทัศนคติการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ พบว่า รูปแบบการท่องเที่ยวส่วนใหญ่ของวัยรุ่นตอนปลายคื อการท่องเที่ยวตาม
ห้างสรรพสินค้า โดยเฉลี่ย 3-4 ครั้งต่อเดือน และมีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวแต่ละครั้งประมาณ 1,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อินทร์ธีรา เดชธนันนิติกุล(2554) พฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้บริการห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางแค 
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้มาใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้ง 500-
1,000 บาท   

 จากการศึกษาทัศนคติต่อการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (    = 3.28)  ด้านความ
สะดวกสบายในการท่องเที่ยว,ด้านประโยชน์ของการท่องเที่ยวและด้านระยะเวลาของการท่องเที่ยวอยู่ในระดับปานกลาง
ทั้งหมด  
 จากการศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของวัยรุ่นตอนปลายและความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบที่ส่งผลต่อ
ทัศนคติการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ ด้านความสะดวกสบายในการท่องเที่ยว,ด้านประโยชน์ของการท่องเที่ยวและด้านระยะเวลา
ของการท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์ และ ปิยะนุช เงินคล้าย.(2550)  ซึ่งทัศนคติหมายถึง
ความรู้สึกทางจิตใจของแต่ละบุคคล ซึ่งพัฒนามาจากประสบการณ์ การเรียนรู้ ความเชื่อต่างๆของแต่ละบุคคล ซึ่งทัศนคติของ
แต่ละบุคคลนั้นจะกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมและความคิดของบุคคลไปในแนวทางใดทางหนึ่ง  
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย  
 1. จากผลการวิจัย ความรู้ความเข้าใจของวัยรุ่นตอนปลายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบ วัยรุ่นตอนปลายส่วน
ใหญ่ไม่ทราบเกี่ยวกับความหมายและความส าคัญของการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวที่มี
ส่วนส าคัญในการช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกผ่อนคลายจากความเครียดได้ ดังนั้นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบนั้นเป็นสิ่งส าคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบนี้ได้รับความนิยมมากขึ้น 
 2. จากผลการวิจัยทัศนคติด้านความสะดวกสบายในการท่องเที่ยว วัยรุ่นตอนปลายส่วนใหญ่คิดว่าการเดินทางไปยัง
สถานท่ีท่องเที่ยวของผู้สูงอายุควรมีความสะดวกสบาย ดังน้ัน การค านึงถึงความสะดวกสบายของผู้สูงอายุในการท่องเที่ยวเป็น
สิ่งที่ควรตระหนักอย่างยิ่ง เพราะสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุจะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้ง่าย การเดินทางระยะไกลโดยที่ไม่ได้
ค านึงถึงความสะดวกสบายของผู้สูงอายุอาจจะก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้สูงอายุได้ 
 3. จากผลการวิจัยทัศนคติด้านประโยชน์ของการท่องเที่ยว วัยรุ่นตอนปลายส่วนใหญ่คิดว่าควรมีสถานที่ที่รองรับ
ส าหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ เพราะการท่องเที่ยวในปัจจุบัน ประชาชนส่วนใหญ่จะไม่ค านึงถึงความส าคัญของผู้สูงอายุเท่าที่ควร 
โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม ผู้สูงอายุจะไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควร ดังนั้นการที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่รองรับ
ผู้สูงอายุโดยเฉพาะจะท าให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างเต็มที่และสามารถท าให้ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าในตนเองมากยิ่งข้ึน 
 4. จากผลการวิจัยทัศนคติด้านระยะเวลาของการท่องเที่ยว วัยรุ่นตอนปลายส่วนใหญ่คิดว่าการจัดการระยะเวลาที่
เหมาะสมในการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุจะท าให้ผู้สูงอายุเกิดความพึงพอใจในการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการจัดการ
ระยะเวลาการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุให้เหมาะสมจะท าให้ผู้สูงอายุเกิดความพึงพอใจและประทับใจในการท่องเที่ยวมากยิ่งข้ึน 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป  
 ควรท าการวิจัยเกี่ยวกับความรู้ด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆและประโยชน์ของการท่องเที่ยวแก่ผู้สูงอายุ  เพื่อ
ศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุและเพื่อสร้างคุณความรู้แก่ผู้สูงอายุให้ตระหนักถึงประโยชน์ของ
การท่องเที่ยว 
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	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)



