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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานดูแลผู้สูงอายุในอ าเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล 400 ชุด การวิเคราะห์ข้อมูลจะ
ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานดูแลผู้สูงอายุที่ครอบครัวให้ความส าคัญเป็นมีอยู่ด้วยกัน
ทั้งหมด 5 องค์ประกอบ โดยอันดับแรกคือ องค์ประกอบด้านทักษะบุคลากร รองลงมาคือ องค์ประกอบด้านลักษณะทางกายภาพ 
องค์ประกอบด้านราคา องค์ประกอบด้านกระบวนการให้บริการ และองค์ประกอบด้านผลิตภัณฑ์ ตามล าดับ 
ค าส าคัญ : การตัดสินใจ,  สถานดูแลผู้สูงอายุ  

 

Abstract 
 The objective of this research was to study factors affecting to decision making for elderly care in Hua 
Hin, Prachuapkhirikhan. The purpose of this study was a quantitative research. Questionnaires were used to 
collect data 400 persons. Data analysis was used to analyze descriptive statistics, frequency, percentage, mean 
and standard deviation.  
 The result showed that the factors affecting the decision making for the elderly care, which family 
concerned about five factors. The first was the people factor, followed by the physical evidence factors, the 
price factor, the service process factor and the product factor, respectively. 
Keywords : decision making, elderly care 
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1. บทน า 
1.1 ที่มาและความส าคัญ 

ความก้าวหน้าด้านการพัฒนาด้านนวัตกรรมทางการแพทย์นั้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้ประชากรมีอายุเพิ่มขึ้น อัตราการ
เกิดเพิ่มขึ้น แต่อัตราการตายลดลง ต่างจากสังคมไทยในสมัยก่อนที่มีอัตราการเกิดลดลง แต่อัตราการตายเพิ่มขึ้น เพราะเทคโนโลยีด้าน
การรักษาโรคยังไม่มีความก้าวหน้า ท าให้ประชากรผู้สูงอายุคิดเป็นอัตราส่วนท่ีเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับประชากรไทยท้ังหมด ส่งผลให้สังคม
ประชากรไทยในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมผู้สูงอายุ(กนกศิลป์ เข็มจินดา, 2558) นั่นแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยก าลังเข้าสู่ภาวะ
ประชากรสูงวัย ซึ่งมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุสูงกว่าประชากรทั้งหมด และในอนาคตคาดว่าประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมสูงวัยอย่าง
สมบูรณ์ (รศรินทร์ เกรย์และคนอ่ืนๆ, 2556) 
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สภาพสังคมผู้สูงวัยที่ได้ท าการส ารวจ ได้แสดงจ านวนผู้สูงอายุซึ่งควรน าไปไปวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย การเพิ่ม
ศักยภาพการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุในอนาคต อัตราของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามล าพังคนเดียวมีอัตราเพิ่มขึ้น การอยู่คนเดียวตาม
ล าพังจึงมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในอนาคต (คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติกองทุนผู้สูงอายุ, 2555) 

จากอัตราอายุเฉลี่ยของคนไทยที่สูงขึ้น ท าให้เกิดปัญหาผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งและขาดการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัว ปัญหา
ร่างกาย และตามมาด้วยปัญหาด้วยสุขภาพจิต (ทิพย์สุคนธ์ อิ่นค ามา, 2556) อัตราผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งในสังคมไทยมีเพิ่มมากขึ้น 
เนื่องจากสภาพครอบครัวที่เปลี่ยนไป ความรักในครอบครัวมีต่ าลงเรื่อยๆ บุตรหลานอาจไม่เอาใจใส่ผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด เพราะต้อง
ออกไปท างาน อาจส่งผลกระทบให้ผู้สูงอายุรู้สึกขาดการดูแล (Ta Whan, 2555) 

เมื่อมีจ านวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น โดยที่ประเทศไม่ได้มีการวางแผนเพื่อรับกับประชากรผู้สูงอายุ อาจท าให้เกิดผลกระทบกับ
ประเทศไทย เมื่อมีผู้สูงอายุมากขึ้น คือ มีรายได้น้อยลงและผู้สูงอายุจึงต้องพึ่งพิงลูกหลานวัยท างาน เมื่อครอบครัวมีภาระค่าใช้จ่ายที่
สูงขึ้น จึงต้องหารายได้มาจุนเจือ จนท าให้ไม่มีเวลาดูแลผู้สูงอายุ และในที่สุดผู้สูงอายุจึงมีแนวโน้มที่จะถูกทอดทิ้ง (กนกศิลป์ เข็มจินดา, 
2558) 

วัยสูงอายุเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลง เมื่อมีอายุมากข้ึน สภาพร่างกายก็ย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นด้านประสาท
การรับรู้ หรือร่างกายที่เปลี่ยนไป สภาพจิตใจก็มีต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ , 2557) ผลกระทบด้าน
สภาพจิตใจของผู้สูงอายุ เมื่อมีอายุมากขึ้นก็มีอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่ออายุมากขึ้นก็จะไม่สามารถออกไปนอกบ้านเพื่อท างานได้ 
นั่นอาจเป็นสาเหตุให้ผู้สูงอายุเกิดความเครียดหรือเก็บตัว (ประไพ ยศะทัตต์มา, 2551) 

คนไทยนั้นด าเนินชีวิตโดยให้ความส าคัญด้านเวลาที่เร่งด่วน สมาชิกในครอบครัวแต่ละคนต่างมีหน้าที่ท่ีจะต้องรับผิดชอบ จน
ท าให้ไม่มีเวลาในการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างใกล้ชิด และอาจท าให้การดูแลสุขภาพ การรับประทาน การพักผ่อนและความเป็นอยู่ของ
ผู้สูงอายุท าได้ไม่ทั่วถึง (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2552) การดูแลผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เป็น
เรื่องที่ล าบาก จะต้องมีแพทย์ผู้เช่ียวชาญหรือห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานในการตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุ  (สมบูรณ์  อินทลาภาพร, 
2553) 

จากข้อมูลและปัญหาที่ได้กลา่วมาในข้างต้นผูว้ิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถาน
ดูแลผู้สูงอายุในอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์ทางด้านการพัฒนาสถานดูแลผู้สูงอายุให้
ตอบสนองปัญหาทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุและเพื่อให้เกิดความพึงพอสูงสุดในการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุในปัจจุบัน 
 
1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานดูแลผู้สูงอายุในอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
1.3 แนวคิดที่เกี่ยวข้อง 
 แนวคิดทางการตลาด7Psจะช่วยให้องค์กรสามารถระบุผลกระทบทางการตลาดของสินค้าและการบริการ (Annmarie 
Hanlon, 2007) จากทฤษฎีส าหรับองค์กรการให้บริการของ (Philip Kotler, 2008) ที่เกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด 7Ps เพื่อธุรกิจ
การบริการ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541) ซึ่งประกอบด้วย         
 1. ด้านผลิตภัณฑ์  (Product) คือ  สิ่งที่จะต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าเห็นคุณค่าของสินค้านั้น ๆ ผลิตภัณฑ์แบ่งเป็น  2  
ลักษณะ คือ  ตัวผลิตภัณฑ์  และการบริการ 
 2. ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ที่สามารถซื้อได้ ลูกค้าจะพิจารณาระหว่างคุณภาพของการบริการกับราคา 
ถ้าลูกค้าเห็นว่าคุณค่าของสินค้าเหมาะสมกับราคาก็จะตัดสินใจซื้อ การก าหนดราคาการให้บริการต้องมีความเหมาะสมกับการ
ให้บริการ 
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 3.  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) เป็นช่องทางในการน าเสนอบริการให้แก่ลูกค้า ซึ่งมีผลต่อลูกค้าในด้านการน าเสนอ 
ซึ่งจะต้องพิจารณาในด้านช่องทางในการน าเสนอการบริการ 
 4. ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นช่องทางสื่อสารที่เสนอให้ผู้ใช้บริการโดยมีวัตถุประสงค์ที่แจ้งข่าวสารหรือเชิญ
ชวนลูกค้าให้เกิดการใช้บริการ 
  5. ด้านบุคคลากร (People) จะต้องมีการฝึกอบรมพนักงาน เพื่อสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าและสร้างความแตกต่างจาก
องค์กรอื่นๆ เจ้าหน้าท่ีต้องมีความสามารถ มีความรู้ที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่จะ
ส่งผลกระทบต่อองค์กร 
 6. ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เป็นการน าเสนอลักษณะทางกายภาพให้กับลูกค้า เน้นการสร้างคุณภาพ
ด้านกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกาย การพูดจาต้องอ่อนน้อม และมีการ
บริการที่รวดเร็วทันใจ 
 7. ด้านกระบวนการ (Process) เป็นการปฏิบัติงานในด้านการให้บริการ เพื่อน าเสนอให้กับลูกค้าและมอบการบริการแก่
ลูกค้าอย่างสมบูรณ์ และท าให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ       
 สรุปได้ว่า ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริการ จะต้องน าทฤษฏี แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 7Psมาใช้ในกระบวนการด าเนิน
ธุรกิจ เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของธุรกิจ พัฒนาศักยภาพการบริการให้ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า 
 
1.4 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
      ตัวแปรต้น (Independent Variables)           ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลประชากรศาสตร์  

- เพศ 

- อายุ  

- สถานภาพสมรส 

- รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 

- ระดับการศึกษา 

- ลักษณะครอบครัว 

- ลักษณะความสัมพันธ์กับผู้สูงอายุ 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานดูแลผู้สูงอาย ุ
- ผลติภณัฑ ์
 - ราคา 
- ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
- การส่งเสรมิการตลาด 
- ทักษะบุคลากร 
- กระบวนการให้บริการ 
- ลักษณะทางกายภาพ 
 

การตัดสินใจเลือกใช้บริการสถาน
ดูแลผูสู้งอาย ุ

ในอ าเภอหัวหิน 
 จังหวัดประจวบครีีขันธ์           
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2. ระเบียบวิธีการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีเป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยทีส่่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสถานดูแลผูสู้งอายุในอ าเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)   
2.1 ขอบเขตของการวิจัย มีขอบเขตการวิจัย ดังนี ้

ขอบเขตด้านประชากร คือ ครอบครัวหรือบุคคลที่ต้องดูแลผูสู้งอายทุี่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ในอ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบครีีขันธ์ จ านวน 400 คน 

ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยนีผู้้วจิัยได้ศึกษาปัจจัยทีส่่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสถานดูแลผูสู้งอายุในอ าเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

ขอบเขตด้านตัวแปร 
 ตัวแปรต้น ได้แก่ ข้อมูลประชากรศาสตร์ และปจัจัยที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสถานดูแลผูสู้งอายุ 
 ตัวแปรตาม คือ การตดัสินใจเลือกใช้บริการสถานดูแลผู้สูงอายุในอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์           
2.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทีส่่งผล
ต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสถานดูแลผู้สูงอายุ แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ  
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษา ลักษณะ
ครอบครัว และลักษณะความสัมพันธ์กับผู้สูงอายุ          
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานดูแลผู้สูงอายุ      
2.3 การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 ผู้วิจัยด าเนินการสร้างแบบสอบถามตามขั้นตอนดังต่อไปนี ้

2.3.1 ศึกษาทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อน ามาเป็นกรอบในการสร้างแบบสอบถาม 
2.3.2 น าผลการศึกษาท่ีได้มาสรา้งเป็นแบบสอบถามให้มีความเหมาะสมตามกรอบแนวคดิ 
2.3.3 จัดท าแบบสอบถามเพื่อน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมลู 

2.4 การตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ 
หาค่าความเช่ือมั่นโดยวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค (Cronbach,  2013) โดยใช้โปรแกรม SPSS ในการประมวลผล 

ซึ่งผลการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการวิจัยในครั้งนี้ พบว่ามีค่าอัลฟ่าเท่ากับ 0.819 ซึ่งแสดงว่าเครื่องมือมีความเช่ือมั่นสูง 
2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)  
ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  
ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานดูแลผู้สูงอายุ จะใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
3. ผลการวิจัย 

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์  พบว่า จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 400 คน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 238 คน (คิดเป็นร้อยละ 59.5) เมื่อจ าแนกตามอายุพบว่าส่วนใหญ่มีอายุ 30-39 ปี จ านวน 124 คน (คิด
เป็นร้อยละ 31) และมีสถานภาพสมรส จ านวน 148 คน (คิดเป็นร้อยละ 37) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 20,000-30,000 บาท 
จ านวน 124 คน (คิดเป็นร้อยละ 31) ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 158 คน (คิดเป็นร้อยละ 39.5) มีลักษณะ
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ครอบครัวแบบครอบครัวขยาย จ านวน 209 คน (คิดเป็นร้อยละ 52.2) ลักษณะความสัมพันธ์กับผู้สูงอายุเป็นบุตร จ านวน 181 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 45.2) 
ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานดูแลผู้สูงอายุ สามารถสรปุไดต้ามปจัจัย
ดังต่อไปนี้  
ตารางที่ 1 : ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ ์ X   S.D. ระดับความส าคัญ 

1.1 สถานบริการดูแลผู้สูงอายุต้องได้รับการจัดตั้งอย่างถูกต้อง 4.16 0.95 มาก 

1.2 สถานบริการมีประสบการณ์ดา้นการดูแลผูสู้งอายุมาเป็นเวลา
ยาวนาน 

3.19 0.85 ปานกลาง 

1.3 ความน่าเชื่อถือของสถานบริการดูแลผูสู้ง 3.33 0.82 ปานกลาง 

1.4 สถานบริการมีชื่อเสียงด้านการดูแลผู้สูงอาย ุ 3.50 0.91 ปานกลาง 
1.5 สถานบริการมคีุณภาพด้านการให้บริการผู้สูงอายุ  4.39 0.84 มาก 

รวม 3.71 0.49 มาก 
จากการวิเคราะห์ปัจจัยด้าน ผลิตภัณฑ์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับสถานบริการที่มีคุณภาพด้าน

การให้บริการผู้สูงอายุ (X  =4.39, S.D.= 0.84) รองลงมาคือ สถานบริการดูแลผู้สูงอายุต้องได้รับการจัดตั้งอย่างถูกต้อง(X  =4.16, S.D.= 

0.95) และสถานบริการมีชื่อเสียงด้านการดูแลผู้สูงอายุ (X  =3.50, S.D.= 0.91) 
 

ตารางที่ 2 : ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยด้านราคา 

2. ปัจจัยด้านราคา X   S.D. ระดับความส าคัญ 

2.1 ราคามีความเหมาะสมกับคณุภาพ สภาพแวดล้อมและท าเล
ที่ตั้ง 

4.04 0.86 มาก 

2.2 ค่าบริการที่ชัดเจน 4.06 0.86 มาก 

รวม 4.05 0.74 มาก 

จากการวิเคราะห์ปจัจัยด้านราคา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับค่าบริการที่ชัดเจน (X  =4.06, S.D.= 

0.86) รองลงมาคือ ราคามีความเหมาะสมกับคณุภาพ สภาพแวดลอ้มและท าเลที่ตั้ง (X  =4.04, S.D.= 0.86) 
ตารางที่ 3 : ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย X   S.D. ระดับความส าคัญ 

3.1 การสมัครเข้ารับบริการผ่านโรงพยาบาล 2.54 0.99 ปานกลาง 
3.2 การสมัครเข้ารับบริการผ่านเวบ็ไซต ์ 3.82 0.80 มาก 
3.3 การสมัครเข้ารับบริการทางโทรศัพท์ 3.15 0.84 ปานกลาง 
3.4 การสมัครเข้ารับบริการที่ศูนยข์องสถานบริการผู้สูงอาย ุ 2.38 1.18 น้อย 

รวม 2.97 0.61 ปานกลาง 
จากการวิเคราะห์ปจัจัยด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ย  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญักับการสมัครเข้ารับ

บริการผ่านเว็บไซต์ (X  =3.82, S.D.= 0.80)  รองลงมาคือ การสมัครเข้ารับบริการทางโทรศัพท ์(X  =3.15, S.D.= 0.84)  และการสมคัร

เข้ารับบริการผา่นโรงพยาบาล (X  =2.54, S.D.= 0.99) 
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ตารางที่ 4 : ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด X   S.D. ระดับความส าคัญ 

4.1 การมอบส่วนลด 2.92 0.97 ปานกลาง 
4.2 การประชาสัมพันธโ์ดยการแจกแผ่นพับหรือป้ายโฆษณา 3.36 0.89 ปานกลาง 

4.3 มีช่องทางเลือกใช้บริการได้หลากหลาย เช่น ทางโทรศัพท์ 
อีเมล์ เว็บไซต ์

3.58 0.81 มาก 

4.4  การโฆษณาผ่านสื่อออนไลนต์่างๆ 4.01 0.93 มาก 
4.5 การโฆษณาผ่านทางโทรทัศน ์ 3.25 0.83 ปานกลาง 
รวม 3.42 0.48 ปานกลาง 

จากการวิเคราะห์ปจัจัยด้านการสง่เสริมการตลาด  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการโฆษณาผ่านสื่อ

ออนไลน์ต่างๆ (X  =4.01, S.D.= 0.93)  รองลงมา คือ การมีช่องทางเลือกใช้บริการได้หลากหลาย เช่น ทางโทรศัพท์ อีเมล์ เว็บไซต์ 

(X  =3.58, S.D.= 0.81)  และการประชาสมัพันธ์โดยการแจกแผ่นพับหรือป้ายโฆษณา (X  =4.36, S.D.= 0.89) 
ตารางที่ 5 : ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยด้านทักษะบคุลากร 

5. ปัจจัยด้านทักษะบุคลากร X   S.D. ระดับความส าคัญ 

5.1 มีผูเ้ชี่ยวชาญที่ดแูลผูสู้งอายุอย่างท่ัวถึง 4.09 0.89 มาก 

5.2 บุคลากรมีความเตม็ใจในการดูแลผูสู้งอายุ มีอัธยาศยัไมตรีทีด่ี 4.08 0.84 มาก 
5.3 ผู้ดูแลมีความช านาญ สามารถรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ ท่ี
เกิดขึ้นได ้

4.32 0.84 มาก 

5.4 บุคลากรมีความรู้ในการท าหน้าท่ีดูแลผูสู้งอาย ุ 4.10 0.97 มาก 
รวม 4.15 0.61 มาก 

จากการวิเคราะห์ปจัจัยด้านทักษะบุคลากร  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับผู้ดูแลมีความช านาญ 

สามารถรับมือกับเหตุการณต์่างๆ ที่เกิดขึ้นได ้(X  =4.32, S.D.= 0.84)  รองลงมา คือ บุคลากรมีความรูใ้นการท าหน้าท่ีดูแลผู้สูงอายุ 

(X  =4.10, S.D.= 0.97) และมีผูเ้ชี่ยวชาญที่ดูแลผู้สูงอายุอย่างท่ัวถึง (X  =4.09, S.D.= 0.89) 
ตารางที่ 6 : ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ 

6. ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ X   S.D. ระดับความส าคัญ 

6.1 การให้บริการที่สะดวกและรวดเร็ว 3.53 0.94 มาก 
6.2 การสมัครใช้บริการที่ไม่ยุ่งยาก 4.01 0.93 มาก 

6.3 ความสามารถในการให้บริการทุกครั้งมีความ เหมาะสม 3.76 0.99 มาก 
6.4 การพัฒนาการให้บริการโดยอาศัยข้อมูลจากความคิดเห็นของ
ผู้ใช้บริการ 

4.02 0.87 มาก 

6.5 มีกระบวนการวิเคราะหจ์ัดการที่ชัดเจน 3.64 0.96 มาก 
รวม 3.79 0.61 มาก 

จากการวิเคราะห์ปจัจัยด้านกระบวนการให้บริการ  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาการ

ให้บริการโดยอาศัยข้อมลูจากความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ (X  =4.02, S.D.= 0.87)  รองลงมา คือ การให้บริการทีส่ะดวกและรวดเร็ว 

และการสมัครใช้บริการทีไ่ม่ยุ่งยาก (X  =4.01, S.D.= 0.93) และความสามารถในการให้บริการทุกครัง้มีความเหมาะสม (X  =3.76, 
S.D.= 0.99) 
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ตารางที่ 7 : ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ 
7. ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ X   S.D. ระดับความส าคัญ 

7.1 มีสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานดูแล 3.79 0.90 มาก 
7.2 สถานประกอบการมีการตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช้อยู่เป็น
ประจ า 

4.14 0.94 มาก 

7.3 มีการรักษาความสะอาดสถานที่อย่างสม่ าเสมอ 4.16 0.87 มาก 

7.4 ท าเลที่ตั้งของสถานดูแลผู้สูงอายุอ านวยความสะดวกในด้าน
การเดินทาง 

4.32 0.83 มาก 

7.5 สถานดูแลผูสู้งอายุมีการให้ความส าคญัด้านความปลอดภัย 4.32 0.89 มาก 

รวม 4.15 0.62 มาก 
จากการวิเคราะห์ปจัจัยด้านลักษณะทางกายภาพ  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับท าเลที่ตั้งของสถาน

ดูแลผูสู้งอายุอ านวยความสะดวกในด้านการเดินทาง (X  =4.32, S.D.= 0.83)  รองลงมา คือ สถานดูแลผู้สูงอายุมีการให้ความส าคญัด้าน

ความปลอดภัย (X  =4.32, S.D.= 0.89)  และมีการรักษาความสะอาดสถานท่ีอย่างสม่ าเสมอ (X  =4.16, S.D.= 0.87) 
ตารางที่ 8 : ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานดูแลผูสู้งอาย ุ

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานดูแล
ผู้สูงอายุ 

X   S.D. ระดับความส าคัญ 

ผลิตภณัฑ ์ 3.71 0.49 มาก 
ราคา 4.05 0.74 มาก 
ช่องทางการจัดจ าหน่าย 2.97 0.61 ปานกลาง 
การส่งเสริมการตลาด 3.42 0.48 ปานกลาง 
ทักษะบุคลากร 4.15 0.61 มาก 
กระบวนการให้บริการ 3.79 0.61 มาก 
ลักษณะทางกายภาพ 4.15 0.62 มาก 
รวม 3.75 0.59 มาก 

จากการวิเคราะห ์พบว่าปัจจัยที่สง่ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานดูแลผูสู้งอายุนั้น มีภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

(x =3.75, S.D.=0.59) ประชากรตดัสินใจเลือกใช้บริการโดยปัจจยัดา้นทักษะบุคลากร  (x =4.15, S.D.=0.61)ในระดับมาก  ด้าน

ลักษณะทางกายภาพ (x =4.15, S.D.=0.62)ในระดับมาก ด้านราคา (x =4.05, S.D.=0.74)ในระดับมาก ด้านกระบวนการให้บริการ (x =

3.79, S.D.=0.61)ในระดับมาก ด้านผลิตภณัฑ์ (x =3.71, S.D.=0.49)ในระดับมาก ด้านการส่งเสริมการตลาด (x =3.42, S.D.=0.48) ใน

ระดับปานกลาง และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (x  =2.97, S.D.=0.61)ในระดับปานกลาง 
 

4. อภิปรายผล 
 จากการศึกษาผลการวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานดูแลผู้สูงอายุในอ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อครอบครัวหรือบุคคลที่ต้องดูแลผู้สูงอายุที่จะตัดสินใจเลือกสถานบริการให้แก่ผู้สูงอายุมี
ทั้งหมด 5 องค์ประกอบ คือ 
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องค์ประกอบด้านทักษะบุคลากร พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับผู้ดูแลมีความช านาญสามารถรับมือกับ
เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ รองลงมาคือบุคลากรมีความรู้ในการท าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ มีผู้เช่ียวชาญที่ดูแลผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง และ
บุคลากรมีความเต็มใจในการดูแลผู้สูงอายุ มีอัธยาศัยไมตรีที่ดี  

องค์ประกอบด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานดูแลผู้สูงอายุมากที่สุด คือ 
ท าเลที่ตั้งของสถานดูแลผู้สูงอายุอ านวยความสะดวกในด้านการเดินทาง รองลงมาคือ สถานดูแลผู้สูงอายุมีการให้ความส าคัญด้านความ
ปลอดภัย ตามด้วยมีการดูแลรักษาความสะอาดสถานท่ีอย่างสม่ าเสมอ สถานประกอบการมีการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้อยู่เป็นประจ า 
และมีสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานดูแล 

องค์ประกอบด้านราคา พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานดูแลผู้สูงอายุมากที่สุด คือ ค่าบริการที่
ชัดเจน รองลงมาคือ ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ สภาพแวดล้อมและท าเลที่ตั้ง 

องค์ประกอบด้านกระบวนการให้บริการ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานดูแลผู้สูงอายุมากที่สุด คือ 
การพัฒนาการให้บริการโดยอาศัยข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้ ใช้บริการ รองลงมาคือ การสมัครใช้บริการที่ไม่ยุ่งยาก ตามด้วย
ความสามารถในการให้บริการทุกครั้งมีความเหมาะสม กระบวนการวิเคราะห์จัดการที่ชัดเจน และการให้บริการที่สะดวกและรวดเร็ว 

องค์ประกอบด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บริการสถานดูแลผูสู้งอายุมากท่ีสุด คือ สถานบริการ
มีคุณภาพด้านการให้บริการผูสู้งอายุ รองลงมาคือ สถานบริการดูแลผู้สูงอายุต้องได้รับการจัดตั้งอย่างถูกต้อง ตามด้วยสถานบริการมี
ช่ือเสียงด้านการดูแลผู้สูงอายุ ความน่าเชื่อถือของสถานบริการดูแลผูสู้ง และสถานบริการมีประสบการณ์ด้านการดูแลผูสู้งอายุมาเป็น
เวลายาวนาน 

 
5. ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจยั  

จากผลการวิจัย พบว่า ครอบครัวจะค านึงถึงทักษะของบุคลากรเป็นอันดับแรก ดังนั้นสถานประกอบการควรมีการฝึกอบรม
ทักษะบุคลากรให้มีความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุให้มากยิ่งขึ้น ด้านลักษณะทางกายภาพ สถานประกอบการจะต้องเข้มงวดด้าน
ความปลอดภัยและสิ่งอ านวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุเป็นส าคัญ ด้านราคา ควรตั้งราคาให้มีความสมกับคุณภาพการบริการและบอก
รายละเอียดค่าใช้จ่ายให้ผู้ใช้บริการทราบชัดเจน ด้านกระบวนการให้บริการ จะต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ เพื่อน าค าติชม
มาพัฒนาศักยภาพของสถานประกอบการ ด้านผลิตภัณฑ์ ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสถานประกอบการ แสดงให้เห็นถึงคุณภาพ
และความน่าเชื่อถือ ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรเพิ่มการลงทุนการโฆษณากับสื่อสังคมออนไลน์ เพราะผู้บริโภคจะให้ความสนใจกับ
สื่อออนไลน์มากที่สุด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้บริโภคไม่ค่อยให้ความส าคัญกับช่องทางการจัดจ าหน่ายมากนัก แต่ถ้าหากจะ
พัฒนาศักยภาพด้านการจัดจ าหน่าย ควรให้ความส าคัญกับช่องทางการจัดจ าหน่ายบนเว็บไซต์ เพราะผู้บรโิภคสามารถเข้าถึงได้ง่ายและ
รวดเร็ว 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรมีการศึกษางานวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้ทราบข้อมูลเชิงลึก ทราบความคิดเห็น ความต้องการของผู้บริโภคที่ชัดเจน น า
ข้อมูลที่ได้มาพัฒนาสถานประกอบการให้มีการบริการที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างตรงจุด 
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	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)



