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ปัจจัยความส าเร็จของธุรกิจแมลงทอด กรณีศึกษา แมลงทอดตราไฮโซ 
Successful factor of insect fried business Hiso Brand case study 

 

ดวงตา เกลี้ยงเกลา*  ปานชนก ศรีแก้วแดง  และเกตุวดี สมบูรณ์ทวี 

สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศลิปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบรุี 
บทคัดย่อ 

 งานวิจยันี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ปัจจัยความส าเร็จของธุรกิจแมลงทอด กรณีศึกษา แมลงทอดตราไฮโซ ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบปฐมภมูิโดยการสมัภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลกั3 คน คือ ผู้ประกอบการ
และพนักงานขององค์กรซึ่งค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ในหัวข้อเรื่อง ปัจจัยในการประสบความส าเร็จ ของแมลงทอด ตราไฮโซ แบบ
ทุติยภูมิ โดยแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา คือ ข้อมูลประเภทเอกสาร บทความ งานวิจั ยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลในอินเตอร์เน็ต ที่
เกี่ยวข้องกับปัจจัยในการประสบความส าเร็จของธุรกิจแมลงทอด ตราไฮโซ เพื่อศึกษาให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมในการท าวิจัยครั้งนี้ 
ผลการวิจัย เพื่อศึกษาปัจจัยในการประสบความส าเร็จขององค์กรธุรกิจ แมลงทอดไฮโซ ต้องเริ่มต้นจากการท าให้ลูกค้ารู้จักตราสินค้า
ของเราเป็นอันดับแรก โดยการสื่อสารการตลาดเพื่อการสร้างแบรนด์ เป็นการท าให้ลูกค้ารับรู้ว่าสินค้าของเราขายอะไร มีประโยชน์
อย่างไรหรือมีจุดเด่นท่ีต่างจากคนอ่ืนอย่างไร และในการท าให้ลูกค้ารับรู้จะต้องมีการสร้างเอกลักษณ์ให้แบรนด์ มีการสร้างค าแทนใจที่
สั้นๆ แต่สามารถจดจ าได้ง่ายมาใช้ในการตั้งช่ือแบรนด์ รวมถึงจะต้องมีช่องทางการจัดจ าหน่ายที่มีดี และการที่จะท าให้แบรนด์อยู่ในใจ
ของลูกค้าอยู่ตลอด ธุรกิจจะต้องมีการรักษามาตรฐานสินค้าให้ได้คุณภาพอยู่เสมออีกด้วย 
ค าส าคัญ : ปัจจัยในการประสบความส าเร็จ, ธุรกิจแมลงทอด 
 

Abstract 
 The purpose of research was to study about successful factors of “Hi-So” insect fried business. This 
research was a qualitative research. Data were collected from primary data collection by in-depth interviews with 
key informants’ provider for 3 people are the Operators and employees of the organization. The interview 
questions were the business model of secondary. The sources data was the type of documents, articles, related 
research and including information on the internet that was related to the success factors of the success of the 
business. The results of this research for studied the factors to be success the business should begin with making 
customers recognized our brand first by marketing communication for branding. How useful the product are, how 
different from others are. Making customers perceived there’s would create a unique for brand, create law of the 
word in a short, but easy to remember became to set the name of brand. Moreover, business should have a 
good distribution channel and to make the brand was in the customer's mind forever. The business also had to 
maintain the product quality standards. 
Keywords : Successful factors, Insect fried business 
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1.บทน า 

ประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมามีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่โมเดล “ประเทศไทย 1.0” ที่เน้นภาคการเกษตร ไปสู่ 
“ประเทศไทย 2.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา และก้าวสู่โมเดล“ประเทศไทย 3.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมหนักในปัจจุบันความท้าทายที่
ส าคัญที่ผ่านมาเราต้องเผชิญกับดักความเหลื่อมล้ าประเทศรายได้ปานกลางและการไม่สมดุลของการพัฒนา การมุ่งสู่ “ ประเทศไทย 
4.0” จึงเป็นการค้นหาการเจริญเติบโตที่จะสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่ งยืนให้กับประเทศไทยในอนาคตและยังเข้ามาช่วยยกระดับ
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ความสามารถของผู้ประกอบการไทย แนวคิดนี้เป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างจากเดิมที่มีการลงทุนสูงแต่ได้ผลก าไรน้อยให้เป็นการลด
ต้นทุนแต่เพิ่มผลก าไรซึ่งจะเป็นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs  รายใหม่เล็งเห็นถึงช่องทางในการน าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี
มูลค่าสูงสุด ในการพัฒนาเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน เราจะเห็นได้ว่าSMEsถือเป็นกลไกส าคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจหลายประเทศทั่ว
โลก โดยเฉพาะประเทศก าลังพัฒนาเช่นประเทศไทย ซึ่งมีจ านวน SMEsเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งSMEsยังกระจายตัวไปในหลาย
สาขาการผลิต และเนื่องจากSMEsซึ่งเป็นวิสาหกิจที่ใช้ เงินทุนจ านวนไม่สูงมากนัก กิจการจึงมีการบริหารจัดการที่ไม่ซับซ้อนมากเมื่อ
เทียบกับกิจการขนาดใหญ่ ส่งผลให้SMEsมีความคล่องตัวในการบริหารธุรกิจและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ทั่วไปได้อย่าง
รวดเร็ว ดังนั้น บทบาทของSMEsจึงไม่ได้เป็นเพียงกิจการที่สนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจในระดับประเทศแต่เพียงเท่านั้น แต่ยังมี
บทบาทส าคัญมากข้ึนในระดับธุรกิจภาคประชาชน ที่น าไปสู่การกระจายรายได้ที่ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็ง ต่อระบบเศรษฐกิจ
และสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน(ดร.โชติชัย สุวรรณาภรณ์, 2558) 
 ซึ่งปัจจัยส าคัญในการประสบความส าเรจ็ของแมลงทอด ตราไฮโซ คือได้น าแนวคิดธุรกิจSMEs มาใช้ได้อย่างประสบความส าเรจ็ 
โดยการน าแมลง มาแปรรูปเป็นขนมอบกรอบบรรจุในบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า โดยการปรุงรสชาติให้มีความหลากหลาย เป็น
ผลิตภัณฑ์มีการใช้ช่ือแบรนด์เป็นค าจ ากัดความ “ไฮโซ” ที่บ่งบอกถึงภาพลักษณ์ที่ดี ซึ่งเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยในการ
น าแมลงมาแปรรูปเป็นขนมอบกรอบที่มีคุณค่าและคุณประโยชน์ทางโภชนาการ  อีกทั้งยังเป็นการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการ
สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร โดยท าการซื้อแมลงจากฟาร์มของเกษตรกรธุรกิจแมลงทอดตราไฮโซได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้บริโภค ที่
ช่ืนชอบการบริโภคแมลงอยู่แล้วและกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการลองทานอะไรใหม่ๆ เนื่องมาจากการมองเห็นถึงสิ่งที่มีขายอยู่ในรูป
แบบเดิมๆแต่สามารถน ามาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าได้ และเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
เป็นเครื่องมือที่องค์กรใช้ในการประกอบธุรกิจเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ตัวอย่างปัจจัยแห่งความส าเร็จ มีดังนี้ เจาะ
กลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน  เพื่อจะได้ท าการเลือกสินค้า และบริการที่สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้า, ใช้เทคโนโลยี ในการติดตามพฤติกรรมการ
ซื้อของลูกค้า เพื่อผลิตสินค้าให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า , เข้มงวดในมาตรฐาน เพื่อท าให้ลูกค้าจงรักภักดีในแบรนด์และ
รักษาระดับมาตรฐานน้ันไว้เพื่อให้ผู้บริโภคจงรักภักดีต่อแบรนด์ตลอดไป ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาเรื่องปัจจัย
ความส าเร็จของธุรกิจแมลงทอด กรณีศึกษา แมลงทอดตราไฮโซ  โดยผู้วิจัยหวังว่าข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใหม่
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ต่อได้ในอนาคต (ก้องเกียรติ ,2556) 

 

2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่องปจัจัยความส าเรจ็ของธุรกิจแมลงทอด กรณีศึกษา แมลงทอดตราไฮโซ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยในการ
ประสบความส าเร็จขององค์กรธุรกิจแมลงทอดไฮโซ 

 

3.ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดเกี่ยวกับช่องทางกาจัดจ าหน่าย   คือโครงสร้างของช่องทางที่ใช้เพื่อเคลื่อนย้ายสินค้าจากองค์ธุรกิจไปยังตลาด ตัวกลาง
ทางการตลาดเป็นธุรกิจที่ช่วยเสริมช่วยขายและจ าหน่ายสินค้าไปยังผู้ซื้อขั้นสุดท้าย  และยังสามารถควบคุมการตลาดได้ ซึ่งกิจการ
ผสมผสานเครื่องมือเหล่านี้ให้สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และยังประกอบด้วย
ทุกสิ่งทุกอย่างที่กิจการใช้เพื่อให้มีอิทธิพลโน้มน้าวความต้องการผลิตภัณฑ์ของกิจการ(Kotler , 2003) 
 แนวคิดเกี่ยวกับปัยจัยความส าเร็จ คือ สิ่งที่โครงการต้องมีหรือควรมีเพื่อให้โครงการประสบความส าเร็จและยังเป็นปัจจัยให้องค์
มีโอกาศได้มากข้ึนท่ีท าโครงการที่จะเข้ามาในอนาคตส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้มีความขวนขวายในการหาช่องทางในการลงทุน
ท าธุรกิจอยู่เสมอ ดังนั้นผู้ที่จะเป็นผู้ประกอบการ จ าเป็นจะต้องไม่ยอ่ท้อกับปัญหาอุปสรรคใดๆ ที่จะเกิดขึ้นมีแต่ความตั้งใจแน่วแน่ว่าจะ
ท า ต้องท าให้ได้แม้จะเหน็ดเหนื่อยอย่างไรก็ต้องอดทน ท างานหนักต่อไปและมีความผูกพันกับงานที่ท าเพื่อให้เกิดความส าเร็จ (MGR 
Online, 2552 ) 
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4.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การศึกษาการท าวิจัยในครั้งนี้เป็นการท าวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ทราบข้อมูลปัจจัยในการประสบความส าเร็จและช่องทาง
การจัดจ าหน่ายของบริษัทแมลงทอด ไฮโซ โดยผู้วิจัยได้เลือกใช้เครื่องมือการวิจัย ดังน้ี 

1.การสัมภาษณ์ (Interview) โดยผู้วิจัยได้คิดกรอบค าถามขึ้น เพื่อให้ได้ค าถามที่มีความครอบคลุมและได้ข้อมูลตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการท าวิจัยในครั้งนี้มากท่ีสุด 

2.อุปกรณ์บันทึกสียง ผู้วิจัยได้ท าการบันทึกเสียงเก็บข้อมูลขณะสัมภาษณ์ เพื่อให้เก็บข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นย า รวมทั้งลด
ความผิดพลาดของข้อมูลที่จะเกิดขึ้น 
 

5.วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2 วิธี คือ 
 1.การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ ได้แก่ หนังสือ บทความ งานวิจัยและข้อมูลในอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษา
เป็นแนวทางการตั้งค าถามการสัมภาษณ์และเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมในการท าวิจัย  
 2.การรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยท าการการสัมภาษณ์กับเจ้าของธุรกิจแมลงทอด ไฮโซ แบบตัวต่อตัว ซึ่งทางผู้วิจัยได้คิด
ค าถามที่จะสามารถตอบโจทย์วัตถุประสงค์ที่คิดไว้ได้ 
 ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลจากแหล่งที่มา 2 ประเภท คือ 1.แหล่งข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Date) โดยแหล่งข้อมูลที่ใช้ใน
การศึกษา คือ ข้อมูลปัจจัยในการประสบความส าเร็จและช่องทางการจัดจ าหน่ายของบริษัท แมลงทอดไฮโซ ที่ผู้วิจัยได้ จากการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) กับเจ้าของธุรกิจแมลงทอดไฮโซ ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informant)2.แหล่งข้อมูล
แบบทุติยภูมิ (Secondary Date)  โดยแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา คือ ข้อมูลประเภทเอกสาร บทความ งานวิจัย รวมทั้งข้อมูลใน
อินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยในการประสบความส าเร็จและช่องทางการจัดจ าหน่ายของแมลงทอด ไฮโซ 
 

6.การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
 การวิจัยเชิงคุณภาพมีความยืดหยุ่นสูง ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญในการเก็บข้อมูลเพื่อให้ผลการวิจัยมีความน่าเช่ือถือ และเกิด
ความไว้วางใจในคุณภาพของงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยจึงต้องใช้วิธีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนน าไปวิเคราะห์ วิธีที่ได้รับ
ความนิยม ก็คือ การตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) เพื่อใช้ในการตรวจสอบว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มามีความถูกต้องหรือไม่ โดย
ใช้ด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) ในการตรวจสอบ (วรรณี แกมเกตุ, 2551) 

 

7.การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาแนวทางความส าเร็จและช่องทางการจัดจ าหน่าย ของแมลงทอดไฮโซ โดยใช้การวิเคราะห์ (Qualitative Method) 
ผ่านรูปแบบการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) โดยผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์เจ้าของธุรกิจ ค้นคว้าจาก
บทความ งานวิจัยและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้ในการน ามาวิเคราะห์ข้อมูล 
 

8. ผลการศึกษา  
 ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์เชิงคุณภาพโดยการน าข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าเอกสารงานวิจัยและบทความต่างๆที่เกี่ยวข้อง  และ
สืบค้นข้อมูลออนไลน์มาจัดล าดับเหตุการณ์ เรียบเรียงและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีพรรณาวิเคราะห์ (Analytic descriptive) เมื่อผู้วิจัย
ได้ศึกษาข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ได้น าไปวิเคราะห์การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและความส าเร็จของธุรกิจแมลงทอด กรณีศึกษา 
แมลงทอดตราไฮโซ ผลการศึกษาการวิจัยเรื่องปัจจัยความส าเร็จของธุรกิจแมลงทอด กรณีศึกษา แมลงทอดตราไฮโซ ครั้งนี้ เป็นแนว
ทางการวิจัยเชิงคุณภาพ การศึกษาปัจจัยความส าเร็จของธุรกิจแมลงทอด กรณีศึกษา แมลงทอดตราไฮโซ และการสังเกตแบบไม่มีส่วน
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ร่วม โดยการศึกษาจากบทสัมภาษณ์ของ ผู้จัดการ การตลาด ของธุรกิจแมลงทอดตราไฮโซ  จากนั้นน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไป
วิเคราะห์ความส าเร็จของธุรกิจแมลงทอดตราไฮโซ โดยเริ่มจากจุดเริ่มต้นและเหตุผลในการเป็นธุรกิจแมลงทอดเจ้าแรกที่ประสบ
ความส าเร็จในด้านการสื่อสารการตลาด 

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้วิธีการ น าบทสัมภาษณ์ ของผู้จัดการการตลาด ของธุรกิจแมลงทอดไฮโซตามวัตถุประสงค์การ
วิจัย  ดังต่อไปนี้ 

1. เพื่อศึกษาปจัจัยความส าเร็จของธุรกิจแมลงทอด กรณีศึกษา แมลงทอดตราไฮโซ  
  1.1 ประวัติความเป็นมาของแมลงทอดตราไฮโซ  ปณิธาน ตงศิริ ผู้บริหารบริษัท สไมล์ บูล มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด หนึ่งในสาม
หุ้นส่วนหลักท่ีร่วมก่อตั้งบริษัทขึ้นมา บอกว่า แมลงทอดไฮโซ เกิดจากความคิดที่อยากหาสินค้าสักอย่างที่อยู่ในกระแส “บลู โอเชียน” 
และไม่ซ้ าคนอื่น เพราะไม่มีทุนมากนัก จึงต้องการหลีกเลี่ยงการแข่งขันทางการตลาดและราคา และกว่าจะลงตัวก็ต้องใช้เวลา
พอสมควร สังเกตพฤติกรรมของคนว่า ชอบกินแมลงทอดกันมาก แต่ก็ยังไม่มีขายเป็นการทั่วไป จึงเริ่มเข้าไปศึกษาตลาดถึงแหล่งค้าส่ง 
ซึ่งคุณปณิธาน ตงศิริ เคยท าธุรกิจเสื้อผ้ามาก่อนด้วย ท าให้รู้ว่าการจะศึกษาเริ่มต้นท าธุรกิจอะไรอย่างหนึ่ง เราต้องเข้าไปถึงแหล่งจริงๆ 
เพื่อดูว่าการท าธุรกิจจริงๆท ากันอย่างไร ซึ่ง คุณปณิธาน ก็เข้าไปดูถึงตลาดค้าส่งแมลง และพบว่ามีการซื้อขายกันมากซึ่งคาดว่าน่าจะมี
ตลาดรองรับ ประกอบกับในช่วงนั้น องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ออกมาประกาศว่า แมลงเป็นอาหารส าหรับ
อนาคต รวมกับเหตุผลด้านการลงทุน และมีตลาดรองรับ จึงเห็นว่าน่าจะเป็นแรงผลักดันให้ธุรกิจแมลงทอดประสบผลส าเร็จได้ใน
อนาคต 

1.2 ความประสบความส าเร็จของธุรกิจแมลงทอด ตราไฮโซ แมลงทอด ตราไฮโซ เป็นธุรกิจแมลงทอด เจ้าแรกและเจ้าเดียวของ
ประเทศไทยที่ขายแมลงทอดอบกรอบใส่บรรจุภัณฑ์ซึ่งวัตถุดิบที่ใช้มี2 ชนิด ดักแด้หนอนไหม และจิ้งหรีด (แมงสะดิ้ง) รับจากฟาร์ม
เลี้ยงในประเทศไทย สะอาด บริสุทธ์ิ ปราศจาก สารเคมี รสชาติดี จะไม่ใช้แมลงจากจีนเด็ดขาด เนื่องจากคุณภาพไม่สม่ าเสมอ ปัจจุบัน 
มี 4 รสชาติ ดังนี้ รสโนริสาหร่าย ดั้งเดิม บาร์บีคิวและชีส นอกจากชนิดแมลงที่เลือกสรรแล้วยังเลือกใช้น้ ามันปาล์มอย่างดี มีเครื่องวัด
คุณภาพน้ ามัน แพ็กเกจจิ้งเป็นซองไนโตรเจนเกรดส าหรับอาหาร ด้านในบุด้วยฟอยล์อย่างหนา ทุกกระบวนการผลิตอยู่ภายในห้อง
ปลอดเช้ือ ได้รับเครื่องหมาย อย. และ GMP ซึ่งระยะแรกใช้วิธีขายแมลงทอดตามร้านขายของฝาก ต่อมาเริ่มขายผ่านเฟซบุ๊ก ฝากขาย
ตามร้านขนมออกบู๊ธ  รับออกงานอีเว้นต์ จึงท าให้ยอดขายดีขึ้นเรื่อยๆ จากวันละ 1,000 ซอง ขยับเป็น 5,000 ซอง ต้นปี 2558 เริ่ม
ขยายตลาดไปเวียดนามและพม่าแล้ว ส าหรับกลุ่มลูกค้า 90 เปอร์เซ็นต์ เป็นคนที่ทานแมลงทอดอยู่แล้วมีทุกเพศ อีก 10 เปอร์เซ็นต์  
เป็นคนที่อยากลองทาน อยากลองน าแมลงทอดไปดัดแปลงเป็นเมนูต่างๆ ด้านพื้นที่โรงงาน ตอนเริ่มกิจการมีขนาดเพียง 400 ตาราง
เมตร หลังจากแมลงทอดวางจ าหน่ายได้ราว 1 ปี  กระแสการตอบรับดีขึ้นเริ่มขยายเนื้อที่เป็น 15,000 ตารางเมตร เพิ่มเครื่องทอด      
3 ตัว ใช้งบประมาณรวม 10 ล้านบาท ตั้งเป้าคืนทุนภายใน 2 ปี  

จึงสามารถสรุปผลได้ จากการวิเคราะห์ข้อมลูจากบทสมัภาษณ์ถึงปจัจัยความส าเร็จของธุรกิจแมลงทอด ตราไฮโซเริม่จากการ
สังเกตพฤติกรรมของคนว่า ชอบกินแมลงทอดกันมาก แต่ก็ยังไม่มีขายเป็นการทั่วไป จึงเริ่มเข้าไปศึกษาตลาดถึงแหล่งค้าส่งเพื่อเป็น
แนวทางในการเริ่มต้นท าธุรกิจอะไรอย่างหนึ่ง เราต้องเข้าไปถึงแหล่งจริงๆ จึงเข้าไปดูถึงตลาดค้าส่งแมลง และพบว่ามีการซื้อขายกัน
มากซึ่งคาดว่าน่าจะมีตลาดรองรับ ประกอบกับในช่วงนั้น องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ออกมาประกาศว่า 
แมลงเป็นอาหารส าหรับอนาคต รวมกับเหตผุลด้านการลงทุน และมตีลาดรองรับ จึงเห็นว่าน่าจะเป็นแรงผลักดันให้ธุรกิจแมลงทอด
ประสบผลส าเร็จได้ในอนาคต 

สิ่งที่ท าใหธุ้รกิจแมลงทอด ตราไฮโซประสบความส าเร็จ 
 1.ช่องทางในการจัดจ าหน่าย มีช่องทางในการจัดจ าหน่าย ฝากขายตามร้านขายของฝาก ฝากขายตามร้านขนม ออกบู๊ธ  ออก
งานอีเว้นต์ และใช้สื่อออนไลน์ โดยการใช้ facebook ซึ่งในอนาคตเริ่มขยายตลาดไปเวียดนามและพม่า    
 2.คุณภาพของวัตถุดิบ วัตถุดิบหลักคือแมลงซึ่งแมลงมีอยู่มากมายในประเทศไทยโดยแมลงทอดไฮโซได้เปิดฟาร์มเลี้ยงดักแด้
หนอนไหมเองบางส่วนและรับจากเกษตรกรด้วย ซึ่งมาตรฐานด้านการเลี้ยงแมลงที่ปลอดสารเคมีตกค้าง สะอาด และผ่านการ
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ตรวจสอบความปลอดภัย และน ามาผ่านกระบวนการผลิตที่ได้รับรองมาตรฐาน จนเกิดเป็นแมลงทอดอบกรอบ เจ้าแรกและเจ้าเดียวใน
ประเทศไทย 
 3.การสร้างภาพลักษณ์  โดยการใช้ช่ือแบรนด์ว่า “ ไฮโซ” เพื่อท าให้ลูกค้าเกิดการจ าจดและมีทัศนคติที่ดีต่อแบรนด์ มองข้าม
ภาพลักษณ์เดิมๆของแมลงทอดตามตลาดนัด 
 

9.อภิปรายผลการศึกษา 
 แมลงทอด ตราไฮโซ เป็นธุรกิจแมลงทอดเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทย ซึ่งตีตลาดผู้ที่ช่ืนชอบการรับประทานแมลงทอด 
แต่หาซื้อได้ยาก มีราคาแพงและไม่ได้รับรองความสะอาดถูกสุขอนามัย โดยในระยะแรกแมลงทอด ตราไฮโซ ได้ขายผ่านทางสื่อ
ออนไลน์เพียงช่องทางเดียว ในการท าให้รู้ว่ามีแบรนด์ใหม่เกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างแบรนด์ คือ การท าให้
ผู้คนรับรู้ว่าแบรนด์ของเราเป็นแบรนด์แรกในตลาดสินค้าประเภทน้ันๆ และมีประโยชน์อย่างไร เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของสินค้า
ให้ผู้บริโภคได้รับรู ้มากกว่าการโฆษณาเพื่อให้ซื้อเท่านั้น (ประดิษฐ์ จุมพลเสถียร, 2547) โดยเจ้าของธุรกิจมีวัตถุประสงค์ที่จะท าให้ผู้คน
ไม่ติดภาพลักษณ์เดิมๆของแมลงทอดที่เป็นสินค้าไม่มีคุณภาพขายตามตลาดนัด โดยการใช้ช่ือแบรนด์ว่า“ไฮโซ”เพื่อท าให้ผู้บริโภครู้สึก
ว่าสินค้าของเรามีมาตรฐานสูง ซึ่งสอดคล้องกับ กฎการสร้างค าแทนใจ คือ ค านิยามที่อยู่ในใจกลุ่มเป้าหมาย ท าให้กลุ่มเป้าหมายเกิด
การจดจ าและสร้างทัศนคติที่ดีต่อแบรนด์เพื่อท าให้สามารถสร้างตราสินค้าที่แข็งแกร่งไปพร้อมกับการเติบโตของตลาดที่มีโอกาส
ขยายตัวอย่างรวดเร็วในอนาคต    
 การสร้างแบรนด์สินค้าเปเปอร์มาเช่ของไทย โดย นันธิดา รอดสถิตย์ (2555) พบว่า หนึ่งในกลยุทธ์ที่ท าให้สินค้าเปเปอร์มาเช่
เป็นที่รู้จักในตลาด คือ การสร้างความรับรู้ต่อแบรนด์ ด้วยการท าการสื่อสารการตลาด การประชาสัมพันธ์ การเปิดหน้าร้าน การสร้าง
เว็บไซต์ การแจกนามบัตร ซึ่งสอดคล้องกลยุทธ์ที่แมลงทอดไฮโซใช้ในการที่ท าให้คนรู้จัก โดยการสื่อสารผ่านสื่อโซเชียลออนไลน์ 
 กลยุทธ์ทางการสื่อสารการตลาดและการบริหารจัดการเพื่อสร้างภาพลักษณ์ ตราสินค้าไทย  : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ Hermes 
โดย เซปิง ไชยสาสน์ (2558) พบว่า Hermes มีกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง การสร้างแบรนด์เป็นเรื่อง
ส าคัญมากในการท าธุรกิจ ถ้าสินค้าไทยต้องการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นในตลาดต้องสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ ซึ่ง
สอดคล้องกับการสื่อสารเพื่อการตลาดและการใช้ค าแทนใจในการสร้างภาพลักษณ์ของแมลงทอดไฮโซ เพื่อท าให้ลูกค้าเกิดการจ าจด
และมีทัศนคติที่ดีต่อแบรนด์ 
 ผลการศึกษาดังกล่าว สอดคล้องกับงานวิจัย กลยุทธ์การสร้างและการสื่อสารตราสินค้ารูปแบบการด า เนินชีวิต โดย ภทร ภทร
ภานุ ไชยเชียงของ (2556) พบว่า กลยุทธ์การสร้างและการสื่อสารตราสินค้ามีกระบวนการเริ่มต้นจาก 1.กระบวนการวิเคราะห์คู่แข่ง
และวิเคราะห์ตนเอง ท าให้เห็นโอกาสในการประกอบธุรกิจ โดยได้ท าการวิเคราะห์ภาพรวมของผู้บริโภค 2.การก าหนดตัวตนของตรา
สินค้าหรือแนวคิดเชิงนามธรรมอันเป็นรากฐานของตราสินค้า คือ ได้ก าหนดแก่นแท้ของตราสินค้า 3.การสื่อสารตราสินค้าไปยังกลุ่ม
ผู้บริโภคเป้าหมาย เน้นการสร้างประสบการณ์และการแบ่งปันรูปแบบการด า เนินชีวิตกับผู้บริโภค 4.กระบวนการขยายตราสินค้า  ที่มี
การจัดการโครงสร้างตราสินค้าใหม่ที่ขยายไปอย่างเป็นระบบ 
 จากการศึกษางานวิจัยทั้ง 3 เรื่อง ท าให้ได้ทราบว่าปัจจัยความส าเร็จของธุรกิจนั้น การสื่อสารการตลาดเพื่อการสร้างแบรนด์
เป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จได้ โดยการสร้างแบรนด์ของแต่ละบริษัท หรือแต่ละองค์กรจะมีความแตกต่างกัน
ออกไป ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าต้องการสื่อสารเพื่ออะไร เช่น การสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ในต าแหน่งของแบรนด์ การสื่อสารเพื่อเพิ่มยอดขาย
หรือเพิ่มจ านวนลูกค้า เป็นต้น 

10.สรุปผลการศึกษา 
ผลการวิจัย เพื่อศึกษาปัจจัยในการประสบความส าเร็จขององค์กรธุรกิจแมลงทอดไฮโซ ต้องเริ่มต้นจากการท าให้ลูกค้ารู้จัก

ตราสินค้าของเราเป็นอันดับแรก โดยการสื่อสารการตลาดเพื่อการสร้างแบรนด์ เป็นการท าให้ลูกค้ารับรู้ว่าสินค้าของเราขายอะไร มี
ประโยชน์อย่างไรหรือมีจุดเด่นที่ต่างจากคนอ่ืนอย่างไร และในการท าให้ลูกค้ารับรู้จะต้องมีการสร้างเอกลักษณ์ให้แบรนด์ มีการสร้างค า
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แทนใจที่สั้นๆ แต่สามารถจดจ าได้ง่ายมาใช้ในการตั้งช่ือแบรนด์ รวมถึงจะต้องมีช่องทางการจัดจ าหน่ายที่มีดี และการที่จะท าให้แบรนด์
อยู่ในใจของลูกค้าอยู่ตลอด ธุรกิจจะต้องมีการรักษามาตรฐานสินค้าให้ได้คุณภาพอยู่เสมออีกด้วย 
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	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)
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