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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาผลกระทบจากการขยายตัวของธุรกิจร้านนมต่อผู้ประกอบการร้านนมและการ
ปรับตัวของผู้ประกอบการร้านนม และ (2) วิเคราะห์ปัจจัยก าหนดการตัดสินใจใช้บริการร้านนมของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยท าการรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้างกับกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการร้านนมจ านวน 17 
ราย ซึ่งใช้การเลือกแบบเจาะจง และแบบสอบถามเชิงโครงสร้างกับกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคจ านวน 400 ราย ซึ่งใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ
บังเอิญ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา สถิติเชิงพรรณนา และแบบจ าลองโลจิท ผลการวิจัยพบว่า การขยายตัวของธุรกิจ
ร้านนมมีผลกระทบในเชิงลบต่อผู้ประกอบการร้านนมโดยส่วนใหญ่ คือ ท าให้รายได้และจ านวนลูกค้าที่มาใช้บริการลดลง ส่งผ ลให้
ผู้ประกอบการร้านนมเหล่านี้มีการปรับตัว เช่น การปรับปรุงรายการอาหาร/เครื่องดื่ม การลดจ านวนแรงงาน ปัจจัยก าหนดการ
ตัดสินใจใช้บริการร้านนมในอนาคตของผู้บริโภคอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ การแนะน าร้านนมแก่บุคคลแวดล้อมในอนาคต ระดับ
การให้ความส าคัญของปัจจัยด้านการจัดจ าหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด นักเรียน/นักศึกษา ระยะห่างในการใช้บริการร้านนม 
และระยะเวลาในการใช้บริการร้านนม  
ค าส าคัญ : การปรับตัว, ร้านนม, การตัดสินใจ 

 

Abstract 
 The objectives of this research were to: (1) look into the impacts of milk shop business expansion on milk 
shop entrepreneurs and their adaptation, and (2) examine what factors are important in determining consumers’ 
decision on milk shop service in Hat Yai city municipality, Songkhla province. Primary data were collected using 
structured interviews from a total sample of 17 milk shop entrepreneurs, using the purposive selection, and also 
structured questionnaires from a total sample of 400 consumers, using the accidental sampling technique. 
Content analysis, descriptive statistics, and logit model were applied for data analysis. The results revealed that 
milk shop business expansion had negative impacts on most milk shop entrepreneurs, e.g., decrease in income 
and number of customers. These milk shop entrepreneurs have adapted, e.g., development of food and drink 
menu, and decrease in labor. The statistically significant variables determining the consumers’ further decision 
on milk shop service were dummy variable for further referral on milk shop to others, levels of importance given 
to place and promotion, dummy variable for student, frequency on milk shop service, and period of milk shop 
service.  
Keywords : adaptation, milk shop, decision 
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1. บทน า  
ร้านนมเป็นร้านอาหารรูปแบบหนึ่งที่ให้การบริการอาหารและเครื่องดื่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องดื่มที่ท าจากนมสดในช่วงเย็น

จนถึงดึก จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ไม่มีเวลาเพียงพอในการประกอบอาหารรับประทานเอง 
รวมถึงผู้บริโภคที่ค านึงถึงความสะดวกสบายเป็นหลัก และไม่ชอบการรับผิดชอบมาก [1] ซึ่งในช่วงปลายปี พ.ศ. 2557 จนถึงช่วงต้นปี 
พ.ศ. 2558 จ านวนร้านนมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และคาดว่าจะส่งผลกระทบในเชิง
ลบต่อผู้ประกอบการร้านนมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งนี้หากผู้ประกอบการร้านนมเหล่านั้นไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม และ/หรือไม่สามารถปรับตัวให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการร้านนมรายอื่นได้ อาจจะต้องปิดกิจการ 
เพราะประสบกับภาวะขาดทุน  

การวิจัยครั้งนี้ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการศึกษาแนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการร้านนมในเทศบาลนครหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ (1) เพื่อศึกษาผลกระทบจากการขยายตัวของธุรกิจร้านนมต่อผู้ประกอบการร้านนม
และการปรับตัวของผู้ประกอบการร้านนม และ (2) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยก าหนดการตัดสินใจใช้บริการร้านนมของผู้บริโภค ผลการวิจัยที่
ได้คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการร้านนมทั้งรายเก่า รายใหม่ และผู้ที่สนใจจะลงทุนในธุรกิจนี้ เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางใน
การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดภายใต้สถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้น โดยสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค  ณ 
ปัจจุบันในพ้ืนท่ีวิจัย และพื้นท่ีอื่น ๆ ท่ีมีบริบทแวดล้อมใกล้เคียงกัน หรือคล้ายคลึงกันต่อไป 

ในการก าหนดตัวแปรอิสระที่คาดว่าจะเป็นปัจจัยก าหนดการตัดสินใจใช้บริการร้านนมของผู้บริโภค ได้ประยุกต์แนวคิดต่าง ๆ 
อันได้แก่ แนวคิดว่าด้วยการแบ่งส่วนตลาดในด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ [2] [3] และ [4] และด้านภูมิศาสตร์ ประกอบด้วยเพศ 
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และที่ตั้งของที่พักอาศัย แนวคิดว่าด้วยพฤติกรรมผู้บริโภค [3] และ [4] แนวคิดว่า
ด้วยส่วนประสมทางการตลาดการบริการในมุมมองของผู้ประกอบการ ซึ่งจ าแนกเป็น 7 ด้าน (7Ps) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (product) ราคา 
(price) การจัดจ าหน่าย (place) การส่งเสริมการตลาด (promotion) บุคคล (people) ลักษณะทางกายภาพ (physical evidence) 
และกระบวนการ (process) [2] และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ [5] [6] [7] [8] และ [9]  

 
2. วิธีการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจแบบภาคตัดขวาง ประชากรและกลุ่มตัวอย่างจ าแนกเป็น 2 กลุ่ม ดังน้ี  
1. กลุ่มผู้ประกอบการร้านนม ประชากรเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการร้านนมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา การ

เลือกตัวอย่างใช้วิธีการแบบเจาะจง โดยมีเกณฑ์ในการเลือก คือ ผู้ประกอบการร้านนมต้องด าเนินธุรกิจร้านนมในอาคารพาณิชย์ หรือ
สิ่งปลูกสร้างที่มีความมั่นคงมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน และได้รับผลกระทบจากการขยายตัวของธุรกิจร้านนมในพื้นที่วิจัย ซึ่งได้ตัวอย่าง
จ านวน 17 ราย ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้างในการรวบรวมข้อมูล ประเด็นในการสัมภาษณ์ ได้แก่ ผลกระทบจากการขยายตัว
ของธุรกิจร้านนมต่อผู้ประกอบการร้านนม และการปรับตัวของผู้ประกอบการร้านนม 

2. กลุ่มผู้บริโภคที่มาใช้บริการของร้านนม ประชากรเป้าหมาย คือ ผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านนมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา มีที่พักอาศัยอยู่ทั้งในเขตและนอกเขตพ้ืนท่ีดังกล่าว และมีอายุตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความสามารถใน
การใช้จ่าย กอปรกับมีอ านาจในการตัดสินใจใช้บริการร้านนมได้อย่างอิสระด้วยตนเอง และมีวิจารณญาณเพียงพอในการพิจารณา
ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งมีความสามารถในการเข้าใจข้อค าถาม และมีการผสมผสานความเป็นปัจเจกบุคคลใน
การตอบข้อค าถามได้ดีกว่าผู้ที่มีอายุต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ นอกจากนี้หากตัวอย่างเป็นผู้ที่มีความคิดเป็นของตนเอง รวมถึงรู้จักใช้เหตุ ผล
และประสบการณ์ประกอบการตัดสินใจ จะท าให้ผลการวิจัยที่ได้มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ  

   ขนาดของตัวอย่างก าหนดจากสูตรการประมาณขนาดของตัวอย่างในกรณีที่ไม่ทราบจ านวนที่แน่นอนของประชากรเป้าหมาย 
และจ านวนประชากรเป้าหมายมีขนาดใหญ่ เมื่อเทียบกับขนาดของตัวอย่าง [10] โดยก าหนดสัดส่วนตัวอย่างท่ีต้องการประมาณค่าจาก
ประชากรทั้งหมดไว้ร้อยละ 60 หรือ 0.60 ตามค าแนะน าของ Freund [10] ที่ระบุว่า การประมาณค่าสัดส่วนตัวอย่างที่เหมาะสมและ
เช่ือถือได้ ควรอยู่ในช่วง 0.60-0.80 ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05 และยอมให้ค่าความคลาดเคลื่อนจากสัดส่วนที่แท้จริง
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เกิดขึ้นได้ไม่เกินร้อยละ 5 พร้อมทั้งได้ส ารองตัวอย่างเผื่อความคลาดเคลื่อนจากการรวบรวมข้อมูลจ านวน 31 ราย รวมเป็น 400 ราย 
ซึ่งใช้แบบสอบถามเชิงโครงสร้างในการรวบรวมข้อมูล ประเด็นในการสอบถาม ได้แก่ สภาพทางเศรษฐสังคมของผู้บริโภค พฤติกรรม
การใช้บริการร้านนมของผู้บริโภค และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านนมของผู้บริโภค การสุ่ม
ตัวอย่างใช้วิธีการแบบบังเอิญที่มีแบบแผนและไม่จ ากัดเขตภายใต้ข้อสมมติว่า ความแตกต่างระหว่างหน่วยต่าง ๆ ของประชากร
เป้าหมายนั้นเป็นเอกพันธ์ เนื่องจากกรอบของประชากรมีขนาดใหญ่มาก ท าให้การวางแผนเลือกตัวอย่างกระท าได้ยาก โดยไม่สามารถ
ท าการเก็บข้อมูลด้วยการแจงนับ หรือระบุรายชื่อประชากรเป้าหมายทั้งหมดที่ต้องการศึกษาภายใต้เง่ือนไขของเวลาและทรัพยากรได้ 
การรวบรวมข้อมูล ณ ร้านนมต่าง ๆ จ านวน 17 ร้านในพื้นที่วิจัยได้ด าเนินการในช่วงเวลาที่ร้านนมเหล่านั้นเปิดให้บริการ เพื่อให้เกิด
ความครอบคลุมและความหลากหลายของสภาพทางเศรษฐสงัคมของผู้บรโิภค ตลอดจนลดความอคติในด้านการกระจายของข้อมูลที่ไม่
สม่ าเสมอ ทั้งนี้ขนาดของตัวอย่างที่ท าการสอบถามในแต่ละร้าน พิจารณาจากจ านวนผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านนมในช่วงเวลาที่
ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเป็นส าคัญ 

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหาสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และแบบจ าลองโลจิท (logit model) 
ซึ่งเป็นเทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยในกรณีที่ตัวแปรตามมีค่าไม่ต่อเนื่อง คือ มีเพียงค่า 2 ค่า (0 และ1) โดยประมาณการค่า
สัมประสิทธิ์ของตัวแปรด้วยวิธีการความควรจะเป็นสูงสุด (maximum likelihood estimation หรือ MLE) เพื่อท านายความน่าจะ
เป็นของการตัดสินใจใช้บริการร้านนมของผู้บริโภค โดยได้ก าหนดรูปแบบของแบบจ าลองโลจิทดังนี้ 
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iZ  b0 + b1GENi + b2AGEi + b3STAi + b4EDUi + b5OCC1i + b6OCC2i + b7OCC3i + b8OCC4i  + b9OCC5i +  
        b10INCi + b11MEMi + b12LOCi + b13NUMi + b14FREi + b15DURi + b16EXPi + b17EXPTi + b18REFi + b19PDi +  
        b20PRi + b21PLi + b22PMi + b23PEi + b24PHi + b25PCi + Ui 
 
โดยก าหนดให้ P หมายถึง ความน่าจะเป็นของการตัดสินใจใช้บริการร้านนมในอนาคต Z หมายถึง ตัวแปรหุ่นการตัดสินใจใช้

บริการร้านนมในอนาคต โดยที่จะใช้บริการร้านนมในอนาคตแทนด้วย 1 และจะไม่ใช้บริการร้านนมในอนาคตแทนด้วย 0 e หมายถึง 
ค่าลอคการิธึมธรรมชาติ ซึ่งมีค่าประมาณ 2.72 GEN หมายถึง ตัวแปรหุ่นเพศตั้งแต่ก าเนิด โดยที่เพศหญิงแทนด้วย 1 และเพศชายแทน
ด้วย 0 AGE หมายถึง อายุ (ปี) STA หมายถึง ตัวแปรหุ่นสถานภาพสมรส โดยที่สมรสแล้วแทนด้วย 1 และมีสถานภาพอื่นแทนด้วย 0 
EDU หมายถึง จ านวนปีที่ได้รับการศึกษา (ปี) OCC หมายถึง ตัวแปรหุ่นอาชีพที่สร้างรายได้หลัก 5 ตัวจากอาชีพทั้งหมด 6 กลุ่ม คือ 
OCC1 ก าหนดให้ข้าราชการแทนด้วย 1 และอาชีพอื่นแทนด้วย 0 OCC2 ก าหนดให้นักเรียน/นักศึกษาแทนด้วย 1 และอาชีพอื่นแทน
ด้วย 0 OCC3 ก าหนดให้ธุรกิจส่วนตัวแทนด้วย 1 และอาชีพอื่นแทนด้วย 0 OCC4 ก าหนดให้พนักงานบริษัทเอกชนแทนด้วย 1 และ
อาชีพอ่ืนแทนด้วย 0 และ OCC5 ก าหนดให้รับจ้างแทนด้วย 1 และอาชีพอ่ืนแทนด้วย 0 INC หมายถึง รายได้/รายรับส่วนตัว (บาทต่อ
เดือน) LOC หมายถึง ตัวแปรหุ่นที่ตั้งของที่พักอาศัย โดยที่อยู่นอกเขตเทศบาลแทนด้วย 1 และอยู่ในเขตเทศบาลแทนด้วย 0 NUM 
หมายถึง จ านวนผู้ที่มาใช้บริการร้านนมกับผู้บริโภค ซึ่งรวมผู้บริโภคด้วย (คน) FRE หมายถึง ระยะห่างในการใช้บริการร้านนม (วันต่อ
ครั้ง) DUR หมายถึง ระยะเวลาในการใช้บริการรา้นนม (นาทีต่อครั้ง) EXP หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการร้านนมโดยปกติ (บาทต่อ
ครั้ง) EXPT หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการร้านนมครั้งล่าสุด (บาท) REF หมายถึง ตัวแปรหุ่นการแนะน าร้านนมแก่บุคคลแวดล้อม
ในอนาคต โดยที่จะแนะน าร้านนมแก่บุคคลแวดล้อมในอนาคตแทนด้วย 1 และจะไม่แนะน าร้านนมแก่บุคคลแวดล้อมในอนาคตแทน
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ด้วย 0 PD หมายถึง ระดับการให้ความส าคัญของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (คะแนน) PR หมายถึง ระดับการให้ความส าคัญของปัจจัยด้าน
ราคา (คะแนน) PL หมายถึง ระดับการให้ความส าคัญของปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย (คะแนน) PM หมายถึง ระดับการให้ความส าคัญ
ของปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (คะแนน) PE หมายถึง ระดับการให้ความส าคัญของปัจจัยด้านบุคคล (คะแนน) PH หมายถึง 
ระดับการให้ความส าคัญของปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (คะแนน) PC หมายถึง ระดับการให้ความส าคัญของปัจจัยด้าน
กระบวนการ (คะแนน) และ U หมายถึง ตัวแปรสุ่มคลาดเคลื่อนที่มีการแจกแจงแบบโลจิสติก 

 
3. ผลการวิจัย 
3.1 ผลกระทบจากการขยายตัวของธุรกิจร้านนมต่อผู้ประกอบการร้านนมและการปรับตัวของผู้ประกอบการร้านนมในพ้ืนท่ีวิจัย 

จ านวนร้านนมท่ีเพิ่มขึ้นได้ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผู้ประกอบการร้านนมโดยส่วนใหญ่ (15 ราย หรือร้อยละ 88.24) ไม่ว่าจะ
เป็นการลดลงของรายได้และจ านวนลูกค้าที่มาใช้บริการตั้งแต่ร้อยละ 20 ไปจนถึงร้อยละ 50 และส่งผลต่อเนื่องไปยังก าไร 
ความสามารถในการช าระหนี้สิน (กรณีที่ผู้ประกอบการร้านนมมีหนี้สินจากการกู้เงิน) และเงินออมให้ลดลงตามไปด้วย อย่างไรก็ตามมี
ผู้ประกอบการจ านวน 2 ราย หรือร้อยละ 11.76 ที่ระบุว่า ไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ อาจเนื่องมาจากร้านนมเหล่านี้มีท าเลที่ตั้งอยู่ใกล้กับ
กลุ่มลูกค้าหลัก คือ อยู่ใกล้กับโรงเรียน ท าให้ยังคงมีจ านวนลูกค้าที่มาใช้บริการเป็นจ านวนมาก ผู้ประกอบการร้านนมเกือบท้ังหมด (15 
ราย หรือร้อยละ 88.24) มีการปรับตัวด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ การเพิ่มรายการอาหาร/เครื่องดื่ม (รายการอาหาร/เครื่องดื่มใหม่ และ/
หรือที่แตกต่างจากร้านอื่น) การปรับปรุงรายการอาหาร/เครื่องดื่มให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าหลัก การลดจ านวนแรงงาน (ถ้าบริกร
ลาออก จะไม่มีการเปิดรับสมัครบริกร) การเปิดให้บริการเร็วขึ้น การสร้างเพจในสื่อสังคมออนไลน์  

ผู้ประกอบการร้านนมเห็นว่า ปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ธุรกิจร้านนมอยู่รอดได้ในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน คือ การก าหนดราคา
อาหาร/เครื่องดื่มอย่างเหมาะสม หรือไม่แพง อาหาร/เครื่องดื่มมีรสชาติอร่อย การมีรายการอาหาร/เครื่องดื่มที่แตกต่างจากร้านอื่น 
การใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพในการท าอาหาร/เครื่องดื่ม การให้บริการที่มีคุณภาพ การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าท่ีมาใช้บริการ การ
ทราบถึงความต้องการของลูกค้า การมีบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย 

ผู้ประกอบการร้านนมรายหนึ่งให้สัมภาษณ์ว่า “คนท่ีแข็งแรงเท่าน้ันถึงจะอยู่รอด ดังนั้นจึงต้องมีการปรับปรุงร้านอยู่ตลอด ร้าน
นมจะมีแต่นมไม่ได้ ต้องมีของกินอย่างอื่นด้วย แล้วต้องสร้างความแตกต่างให้โดดเด่น เด็กเสิร์ฟบริการ หรือพูดจาเป็นยังไงบ้าง ถ้ามี
ลูกค้ามาคอมเมนท์ จะไปพูดกับเด็กเลย” 

ผู้ประกอบการร้านนมรายหนึ่งให้สัมภาษณ์ว่า “ผู้ที่ท าธุรกิจร้านนมควรมีใจรักในการบริการ เพราะในการท างานบริการนั้น เรา
ไม่รู้ว่าจะเจอลูกค้าประเภทไหน เราต้องรับมือกับลูกค้าทุกประเภทให้ได้ และความชอบของลูกค้าแต่ละคนไม่เหมอืนกัน ดังนั้นสิ่งส าคัญ
ที่สุดนั่นก็คือ เราต้องมีการปรับตัวให้ได้” 

ผู้ประกอบการร้านนมรายหนึ่งให้สัมภาษณ์ว่า “ผู้ที่ท าธุรกิจร้านนมควรท าด้วยใจแล้วมันก็จะสนุกไปเอง พอมันสนุกแล้ว อะไร
เราก็ตั้งใจไปหมด ดูดีไปหมด อย่าคิดที่จะมาเปิดแบบฉาบฉวย มาท าแบบผักชีโรยหน้า มันจะอยู่ได้แค่เพียงแป๊บเดียว อยู่ได้ไม่นาน” 

ผู้ประกอบการร้านนมรายหนึ่งให้สัมภาษณ์ว่า “ท ายังไงก็ได้ให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการรู้สึกดี ซื่อสัตย์กับลูกค้า ใช้ของดี ถึงแม้
ก าไรน้อย แต่อยู่ได้ยาว ห้ามโลภเด็ดขาด” 

ผู้ประกอบการร้านนมรายหนึ่งให้สัมภาษณ์ว่า “ถ้าเกิดเช็คบิลแล้วเห็นของเหลือบนโต๊ะอาหาร จะถามเลยว่า เพราะอะไร ที่
เหลือเพราะอาหาร/เครื่องดื่มไม่อร่อย หรืออ่ิม รสชาติอาหาร/เครื่องดื่มเป็นยังไง หลัก ๆ คือต้องถามแนวนี้ แล้วก็จะดูบัญชีร้านด้วยว่า 
รายการอาหารและเครื่องดื่มชนิดใดที่ลูกค้าสั่งเป็นจ านวนมาก และชนิดใดที่ไม่มีลูกค้าสั่ง หรือสั่งน้อย เพื่อท่ีจะใช้เป็นข้อมูลในการปรับ
รายการอาหาร/เครื่องดื่ม” 

ผู้ประกอบการร้านนมรายหนึ่งให้สัมภาษณ์ว่า “อาหารต้องอร่อยและมีความหลากหลาย มีข้าว มีน้ า มาทีเดียวได้กินครบ แล้ว
ต้องมีไวไฟ เพราะเมื่อก่อนไม่มีไวไฟ แล้วลูกค้าบอกว่า ท าไมไม่ติดไวไฟให้บ้าง ร้านอื่นมีไวไฟกันหมดแล้ว” 

ผู้ประกอบการร้านนมรายหนึ่งให้สัมภาษณ์ว่า “ลูกค้าท่ีเป็นนักเรียน ซึ่งมานั่งรอพ่อ-แม่ ก่อน 6 โมงเย็น จะลดราคาเครื่องดื่มให้ 
5 บาทต่อแก้ว” 
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3.2 ปัจจัยก าหนดการตัดสินใจใช้บริการร้านนมของผู้บริโภคในพ้ืนท่ีวิจัย 
ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองโลจิทในตารางที่ 1 พบว่า McFadden R2 มีค่าเท่ากับ 0.35 และแบบจ าลองสามารถท านายได้อย่าง
ถูกต้องร้อยละ 96.50 ค่าสถิติอัตราส่วนความควรจะเป็นท่ีมีการแจกแจงแบบไคก าลังสองมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่า มี
ค่าประมาณการสัมประสิทธ์ิของตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวในแบบจ าลองที่มี 

ค่าแตกต่างจากศูนย์ หรือสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของการตัดสินใจใช้บริการร้านนมในอนาคตของผู้บริโภคได้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
 ค่าประมาณการสัมประสทิธ์ิของตัวแปรหุ่นการแนะน ารา้นนมแก่บุคคลแวดลอ้มในอนาคตมเีครือ่งหมายในทิศทางบวก แสดงว่า 
ผู้บริโภคที่จะแนะน าร้านนมแก่บุคคลแวดล้อมในอนาคตมีความน่าจะเป็นของการตัดสินใจใช้บริการร้านนมในอนาคตเพิ่มขึ้น 0.0197 
หรือร้อยละ 1.97 โดยก าหนดให้ตัวแปรอื่น ๆ มีค่าคงที่ เนื่องจากผู้บริโภคที่มีความพึงพอใจ หรือความประทับใจในการใช้บริการร้าน
นม จะกลายเป็นผู้แนะน า โดยการถ่ายทอดประสบการณ์ในอดีตจากการใช้บริการร้านนมไปยังบุคคลแวดล้อม ซึ่งอาจผสมผสานกับ
ความรู้สึก อารมณ์ ความพึงพอใจ หรือความประทับใจส่วนตัวท่ีต้องการให้บุคคลที่รู้จัก และ/หรือบุคคลใกล้ชิดมีโอกาสได้ใช้บริการร้าน
นมนั้น ในขณะที่ตัวผู้บริโภคเองจะยังคงใช้บริการร้านนมต่อไปในอนาคต ในที่นี้ผู้บริโภคจะอยู่ในฐานะผู้มีอิทธิพลที่มีบทบาทส าคัญใน
การให้ค าแนะน าว่า ควรหรือไม่ควรใช้บริการ ณ สถานที่แห่งนั้น [11] อาจกล่าวได้ว่า ผู้บริโภคเป็นกลุ่มอ้างอิงทางตรงที่มีอิทธิพลต่อ
ความคิดเห็น ทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคคล/กลุ่มบุคคลอื่น โดยผ่านการติดต่อสื่อสารแบบเผชิญหน้า 
 ค่าประมาณการสัมประสิทธิ์ของระดับการให้ความส าคัญของปัจจัยด้านการจัดจ าหน่ายมีเครื่องหมายในทิศทางบวก แสดงว่า  
หากคะแนนเฉลี่ยของระดับการให้ความส าคัญของปัจจัยด้านการจัดจ าหน่ายของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น (ลดลง) 1 คะแนน จะท าให้ความ
น่าจะเป็นของการตัดสินใจใช้บริการร้านนมในอนาคตเพิ่มขึ้น (ลดลง) 0.0151หรือร้อยละ 1.51 โดยก าหนดให้ตัวแปรอื่น ๆ มีค่าคงที่ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler and Keller [2] และ Kotler and Armstrong [4] ที่กล่าวว่า การจัดจ าหน่ายมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจของผู้บริโภค เนื่องจากในปัจจุบันร้านนมมีจ านวนเพิ่มขึ้น ท าให้ผู้บริโภคมีความสะดวกในการใช้บริการ หรือสามารถเข้าถึงการ
บริการได้ง่าย อันน าไปสู่อรรถประโยชน์ในด้านเวลาและสถานที่ [12] ได้กล่าวถึงทฤษฎีว่าด้วยเศรษฐมนุษย์ (economic man) ซึ่งอยู่
ภายใต้ทฤษฎีว่าด้วยพฤติกรรมที่มีเหตุผลว่า การตัดสินใจของผู้บริโภคจะใช้ประโยชน์ หรืออรรถประโยชน์ที่จะไดร้ับมากท่ีสุดเป็นเกณฑ์ 
จึงกล่าวได้ว่า การจัดจ าหน่ายเป็นสิ่งกระตุ้นทางการตลาดที่ท าให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการใช้บริการร้านนม 
 ค่าประมาณการสัมประสิทธ์ิของระดับการให้ความส าคัญของปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีเครื่องหมายในทิศทางลบ แสดง
ว่า หากคะแนนเฉลี่ยของระดับการให้ความส าคัญของปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น (ลดลง) 1 คะแนน จะท าให้
ความน่าจะเป็นของการตัดสินใจใช้บริการร้านนมในอนาคตลดลง (เพิ่มขึ้น) 0.0074 หรือร้อยละ 0.74 โดยก าหนดให้ตัวแปรอื่น ๆ มี
ค่าคงที่ สอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler and Keller [2] และ Kotler and Armstrong [4] ที่กล่าวว่า การส่งเสริมการตลาดมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค เนื่องจากผู้ประกอบการร้านนมโดยส่วนใหญ่ไม่มีการส่งเสริมการขายโดยการให้สิ่งจูงใจพิเศษ เพื่อ
กระตุ้นให้ผู้บริโภคมาใช้บริการมากขึ้น เช่น การให้ส่วนลด การแจกของสมนาคุณ ซึ่งจะท าให้ผู้บริโภครู้สึกว่า สิ่งที่ได้รับนั้นคุ้มค่ากับ
จ านวนเงินที่จ่ายไป นอกจากนี้ร้านนมส่วนใหญ่มีการสื่อสารกับผู้บริโภค โดยการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม และเว็บไซต์แนะน าร้านอาหาร เช่น www.wongnai.com เท่านั้น ทั้งนี้เพราะในปัจจุบันผู้บริโภค
มีการรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์มากขึ้น แตกต่างจากในอดีตที่ผู้ประกอบการธุรกิจมีการสื่อสารข้อมูลทาง
เดียวกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายผ่านช่องทางต่าง ๆ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ นิตยสาร เป็นต้น ซึ่งจ าเป็นต้องใช้เงินทุนมากขึ้น หาก
ต้องการขยายขนาดการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย [13] ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ผู้บริโภคไม่มีข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับร้านนม แต่ผู้บริโภคมี
ความต้องการที่จะใช้บริการร้านนม ผู้บริโภคจะไม่เริ่มต้นหาข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ หรือนิตยสาร แต่จะใช้สื่อสังคมออนไลน์ และ/หรือ
เว็บไซต์แทน เพราะนอกจากจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับร้านนมแล้ว ยังได้ทราบความคิดเห็น การวิพากษ์ การวิจารณ์ และข้อเสนอแนะที่
หลากหลายเกี่ยวกับร้านนมต่าง ๆ จากผู้บริโภครายอื่นท่ีเคยใช้บริการร้านนมนั้นมาแล้ว นอกจากนี้นิตนา ฐานิตธนกร [14] ได้กล่าวใน
ท านองเดียวกันว่า สื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อที่ได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่มผู้บริโภค และมีอิทธิพลอย่างมากในการสื่อสารและการ
ด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน 

http://www.wongnai.com/
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองโลจิทปัจจัยก าหนดการตัดสินใจใช้บริการร้านนมของผู้บริโภคในพ้ืนท่ีวิจัย 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ ์ ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ค่าสถิติแซด Prob. ผลกระทบส่วนเพ่ิม 
 ค่าคงท่ี             0.39           3.84  0.10    0.92             0.9946 
 GEN            -0.68           0.97 -0.70    0.48             -0.0031 

 AGE             0.02           0.04  0.57    0.57              0.0001 
 STA            -1.13           1.08 -1.05    0.29            -0.0090 

 EDU            -0.20           0.19 -1.03    0.30             -0.0011 
 OCC1             0.12           1.41  0.09    0.93             0.0006 

 OCC2             1.88           1.08  1.74    0.08             0.0139 
 OCC3            -0.21           1.03 -0.20    0.84            -0.0012 

 OCC4             0.49           1.12  0.44    0.66             0.0022 
 OCC5            -0.81           1.24 -0.66    0.51            -0.0065 

 INC        -0.00001       0.00002 -0.36    0.71      -0.00000003 
 MEM             0.30           0.27  1.11    0.27             0.0016 
 LOC             0.44           0.66  0.67    0.50              0.0022 

 NUM             0.32           0.28  1.14    0.25              0.0017 
 FRE            -0.02           0.01 -1.85    0.06         -0.000092 
 DUR             0.01           0.01  1.70    0.09          0.000074 
 EXP         -0.0017        0.0041 -0.43    0.67      -0.00000929 
 EXPT          0.0023        0.0043  0.54    0.59          0.000012 
 REF             2.08           0.67  3.13 0.0018             0.0197 

 PD            -0.33           1.03 -0.32    0.75            -0.0017 
 PR            -0.64           0.72 -0.89    0.37            -0.0034 
 PL             2.83           0.98  2.88 0.0039              0.0151 
 PM            -1.39           0.54 -2.58    0.01             -0.0074 
 PE            -0.41           0.57 -0.72    0.47             -0.0022 

 PH            -0.06           0.90 -0.06    0.95             -0.0003 
 PC             0.27           0.70  0.38    0.70              0.0014 

McFadden R2 = 0.3465                                            Log Likelihood = -43.9036  
Restricted Log Likelihood = -67.1777                         Likelihood Ratio Statistic (25 df) = 46.5481*** 
หมายเหตุ: McFadden R2 = 1 -            Log likelihood 
 

 
ค่าประมาณการสัมประสิทธิ์ของตัวแปรหุ่นนักเรียน/นักศึกษามีเครื่องหมายในทิศทางบวก แสดงว่า  ผู้บริโภคที่เป็นนักเรียน/

นักศึกษามีความน่าจะเป็นของการตัดสินใจใช้บริการร้านนมในอนาคตเพิ่มขึ้น 0.0139 หรือร้อยละ 1.39 โดยก าหนดให้ตัวแปรอื่น ๆ มี
ค่าคงท่ี สอดคล้องกับแนวคิดของ [2] ที่กล่าวว่า บุคคลแต่ละอาชีพมีความจ าเป็นและความต้องการสินค้า/บริการที่แตกต่างกัน ดังนั้น

Restricted log likelihood 
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อาชีพจึงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค เป็นไปได้ว่า การใช้บริการร้านนมของผู้บริโภคที่เป็นนักเรียน/นักศึกษา นอกจากจะ
ได้รับประโยชน์พ้ืนฐาน คือ รับประทานอาหารเพื่อประทังความหิว หรือตอบสนองความต้องการทางร่างกายตามทฤษฎีความต้องการ
ล าดับขั้นของมาสโลว์ในข้ันแรก และความต้องการเพื่อการด ารงชีวิตตามทฤษฎีอีอาร์จีของแอลเดอร์เฟอร์ [15] แล้ว ยังได้รับประโยชน์
เพิ่มเติม เช่น ใช้เป็นสถานที่พบปะพูดคุย/สังสรรค์กับเพื่อน หรือสถานที่ผ่อนคลาย เพื่อตอบสนองความต้องการทางสังคมตามทฤษฎี
ความต้องการล าดับขั้นของมาสโลว์ในขั้นที่ 3 และความต้องการความสัมพันธ์ตามทฤษฎีอีอาร์จีของแอลเดอร์เฟอร์ [15] นอกจากนี้
อาหารและเครื่องดื่มของร้านนมมีราคาที่เหมาะสม ซึ่งนักเรียน/นักศึกษามีความเต็มใจที่จะจ่ายและมีความสามารถที่จะจ่ายได้ 
ตลอดจนร้านนมในพ้ืนท่ีมีท าเลที่ตั้งใกล้กับสถานศึกษาเป็นส่วนใหญ่ เพราะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของร้านนมเหล่านี้ คือ นักเรียน/
นักศึกษา 

ค่าประมาณการสัมประสิทธ์ิของระยะห่างในการใช้บริการร้านนมมีเครื่องหมายในทิศทางลบ แสดงว่า หากผู้บริโภคมีระยะห่าง
ในการใช้บริการร้านนมเพิ่มขึ้น (ลดลง) 1 วันต่อครั้ง จะท าให้ความน่าจะเป็นของการตัดสินใจใช้บริการร้านนมในอนาคตลดลง 
(เพิ่มขึ้น) 0.000092 หรือร้อยละ 0.0092 โดยก าหนดให้ตัวแปรอื่น ๆ มีค่าคงที่ เนื่องจากความถี่ของการปฏิบัติพฤติกรรมที่เหมือนกัน 
หรือคล้ายคลึงกันในอดีตสามารถใช้เป็นตัวท านายการปฏิบัติพฤติกรรมในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี โดยมีผลกระทบทางตรง คือ การใช้
บริการร้านนมตามความเคยชินตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และมีผลกระทบทางอ้อมผ่านการรับรู้ประโยชน์จากประสบการณ์ในอดีตและ
ความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับการใช้บริการร้านนม กล่าวคือ หากผู้บริโภคมีความรู้สึกทางบวกอันเนื่องมาจากการได้รับประสบการณ์ที่ดีจาก
การใช้บริการร้านนมในอดีต คือ ได้รับประโยชน์จากการใช้บริการร้านนม และเกิดความพึงพอใจ หรือความประทับใจ ซึ่งเก็บไว้ใน
ความทรงจ า จะเป็นสิ่งจูงใจส าคัญที่ท าให้ผู้บริโภคมีความโน้มเอียงท่ีจะใช้บริการร้านนมต่อไป  
ค่าประมาณการสัมประสิทธิ์ของระยะเวลาในการใช้บริการร้านนมมีเครื่องหมายในทิศทางบวก แสดงว่า  หากผู้บริโภคมีระยะเวลาใน
การใช้บริการร้านนมเพิ่มขึ้น (ลดลง) 1 นาทีต่อครั้ง จะท าให้ความน่าจะเป็นของการตัดสินใจใช้บริการร้านนมในอนาคตเพิ่มขึ้น (ลดลง) 
0.000074 หรือร้อยละ 0.0074 โดยก าหนดให้ตัวแปรอื่น ๆ มีค่าคงท่ี เป็นไปได้ว่า ผู้บริโภคที่ใช้บริการร้านนมเป็นระยะเวลานานในแต่
ละครั้ง ไม่ว่าจะเพื่อพบปะพูดคุย/สังสรรค์กับเพื่อน หรือรับประทานอาหารตามปกติ หรือในโอกาสส าคัญ/ 

พิเศษ หรือวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม มีความชอบร้านนมโดยส่วนตัวอยู่แล้ว หรืออาจเป็นผลมาจากประสบการณ์ในอดีตที่เคยใช้
บริการร้านนมมาแล้ว หรือประสบการณ์ที่ได้รับ ณ ขณะนั้น ซึ่งก่อให้เกิดความพึงพอใจ หรือความประทับใจต่อการใช้บริการร้านนม 
กล่าวคือ หลังจากผู้บริโภคได้ใช้บริการร้านนมแล้ว ผู้บริโภคจะมีประสบการณ์ตามระดับความพอใจ หรือไม่พอใจในระดับหนึ่ง โดย
พิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังในการใช้บริการของผู้บรโิภค และผลที่ได้รับจากการใช้บริการ ถ้าผลที่ได้รับจากการใช้
บริการเป็นไปตามที่ผู้บริโภคคาดหวังไว้ ผู้บริโภคจะรู้สึกพึงพอใจ และถ้าผลที่ได้รับจากการใช้บริการสูงกว่าความคาดหวังของผู้บริโภค 
ผู้บริโภคจะรู้สึกประทับใจ [2] [4] ซึ่งความรู้สึกเหล่านี้มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านนมในอนาคต และความเต็มใจที่จะจ่ายหาก
อาหารและเครื่องดื่มมีราคาสูงขึ้น ตลอดจนการพูดถึงร้านนมในแง่ด ีหรือไม่ดีกับบุคคลแวดล้อมต่อไป   

 
4. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

ผู้ประกอบการร้านนมโดยส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบในเชิงลบจากการขยายตัวของร้านนม เช่น การลดลงของรายได้และจ านวน
ลูกค้าท่ีมาใช้บริการ ส่งผลให้ผู้ประกอบการร้านนมเหล่านี้มีการปรับตัวเพื่อรองรับสถานการณ์การแข่งขันในตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม เช่น การปรับปรุงรายการอาหาร/เครื่องดื่ม การลดจ านวนแรงงาน ปัจจัยก าหนดการตัดสินใจใช้บริการร้านนมในอนาคตของ
ผู้บริโภคอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ การแนะน าร้านนมแก่บุคคลแวดล้อมในอนาคต ระดับการให้ความส าคัญของปัจจัยด้านการจัด
จ าหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด นักเรียน/นักศึกษา ระยะห่างในการใช้บริการร้านนม และระยะเวลาในการใช้บริการร้านนม 

นอกจากวิธีการปรับตัวของผู้ประกอบการร้านนมดังท่ีได้รายงานในผลการวิจัยแล้ว ยังมีข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจัยในส่วน
อื่น คือ (1) ผลการวิจัยพบว่า การแนะน าร้านนมแก่บุคคลแวดล้อมในอนาคตและระยะห่างในการใช้บริการร้านนมเป็นปัจจัยที่มี
นัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นผู้ประกอบการร้านนมควรให้ความส าคัญกับการสร้างความพึงพอใจ หรือความประทับใจให้กับผู้บริโภค โดย
การรักษาคุณภาพการบริการที่ดีอยู่แล้ว และปรับปรุงการบริการที่ยังพบข้อบกพร่องอยู่ เพื่อให้ผู้บริโภคมีการกลับมาใช้บริการร้านนม
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ในอนาคต หรือมาใช้บริการร้านนมบ่อยครั้งขึ้น และมีการบอกต่อเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ดี ซึ่งได้รับจากการใช้บริการร้านนมแก่บุคคล
แวดล้อม และ (2) ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ระดับการให้ความส าคัญของปัจจัยด้านการจัดจ าหน่ายเป็นปัจจัยที่มีนัยส าคัญทางสถิติ  
ดังนั้นผู้ประกอบการร้านนมควรให้กับส าคัญปัจจัยด้านการจัดจ าหน่ายที่ยังมีข้อบกพร่องอยู่ เช่น โต๊ะอาหาร-ที่นั่งและสถานที่จอดรถมี
ไม่เพียงพอในช่วงที่ลูกค้ามาใช้บริการเป็นจ านวนมาก  
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	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)
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