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ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยและการเลือกใช้บริการ ศูนย์การค้าสยามพารากอนของผู้สูงอายุ 
Marketing Mix That Affect Behavior of Shopping And Making Options In  

The Use of Siam Paragon Of Elders. 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีจุดประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาลักษณะและพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้าและใช้บริการที่ศูนย์การค้าสยามพารากอ

นของผู้สูงอายุ และ 2) เพื่อศึกษาระดับความส าคัญของปัจจัยทางส่วนประสมทางการตลาดและสิ่งกระตุ้นที่มีผลต่อการจับจ่ายใช้สอย
และใช้บริการของผู้สูงอายุ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างคือผู้สูงอายุที่เข้าใช้บริการศูนย์การค้าสยามพารากอน
จ านวน 400 คน เก็บข้อมูลทางแบบสอบถาม โดยค่าสถิติที่ใช้ในการค านวณคือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบสถิติไคว์สแควร์ ผลวิจัยพบว่า 1) ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 66-70 ปี สถานภาพสมรส มีธุรกิจส่วนตัว และมีรายได้ 
30,000-50,000 บาท/เดือน 2) ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เข้าใช้บริการร้านอาหาร เพื่อพบปะสังสรรค์ มีความถี่ในการเข้าใช้ศูนย์การค้าอยู่ที่ 1-
2 ครั้ง/เดือน ในเวลา 16.00-18.00 น. ใช้เวลาในการเข้าใช้บริการ 2-4 ชม. และมีค่าใช้จ่าย 1,000-3,000 บาท/ครั้ง 3) ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีความส าคัญมากท่ีสุดคือ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือด้านช่องทางการจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 
และด้านราคา ตามล าดับ และ 4) สิ่งกระตุ้นของผู้บริโภคที่มีความส าคัญมากที่สุดคือ ลักษณะทางกายภาพของศูนย์การค้าส าคัญมาก
ที่สุด รองลงมาคือสิ่งกระตุ้นภายนอกต่อการเข้าใช้บริการ และสิ่งกระตุ้นภายในต่อการเข้าใช้บริการศูนย์การค้า ตามล าดับ 
ค าส าคัญ : ผู้สูงอาย,ุ ส่วนประสมทางการตลาด, สิ่งกระตุ้นของผู้บรโิภค 
 

Abstract 
 This research aims to study factors and behaviors of elders who choose to use the store, and to study 
marketing mix and stimulant that affects the elders to choose to use the store. This study is quantitative 
research. The samples are 400 elders who used the store. Using statistical analysis were percentage, mean 
standard deviation and chi-square. The results showed that the most customers was female between 66-70 
years old, married, business owner with an average income between 30,000-50,000 bath per month. They usually 
served at restaurants to get together. They usually came 1-2 times per month, between 04.00-06.00 p.m. and 
length of service was about 2-4 hours per time. The cost each visited to the store about 1,000-3,000 bath per 
time. The most necessary marketing mix were product, place, promotion and price and the most necessary 
stimulant were physical characteristics, external stimuli and internal stimuli to choose to service at Siam Paragon 
of elders. 
Keywords : Elders, Marketing mix, Stimulant of customer  
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1.บทน า 

ในปัจจุบันประเทศไทยก าลังจะเข้าสูส่ังคมผู้สงูอายุ โดยจากข้อมูลของ United Nations World Population Ageing พบว่า 
หลังจากปีพ.ศ.2552 ประชากรที่อยู่ในวัยพึ่งพิงนั่นคือผู้สูงอายุ จะมีจ านวนมากกว่าประชากรในวัยแรงงาน  ในปัจจุบันผู้สูงอายุมีถึง 1 
ใน 4 ของประชากรไทยซึ่งเป็นผลมาจากการเสียชีวิตของประชากรลดลง จึงท าให้สัดส่วนผู้สูงอายุของประเทศไทยนั้นสูงขึ้นอย่างมาก  
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( มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย , 2556) จากการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุจะเริ่มว่างงานจากการเกษียณ ท าให้มีเวลาว่างมาก
ขึ้น จึงเกิดความรู้สึกนึกคิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกเหงา เป็นกังวล เบื่อง่าย น้อยใจง่ายหรืออารมณ์แปรปรวน  โดยผู้สูงอายุควรมี
กิจกรรมนันทนาการให้กับตนเองเพื่อเป็นการฝึกสมอง สร้างความสุข สร้างความผ่อนคลาย ให้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี เช่น การ
อ่านหนังสือ การฟังเพลง การออกก าลังกาย  ผู้สูงอายุในปัจจุบันนั้นมีความแตกต่างจากผู้สูงอายุในอดีตอย่างเห็นได้ชัด ดังที่ EIC หรือ 
ศูนย์กลางความรู้ของเศรษฐกิจและธุรกิจของธนาคารไทยพาณิชย์ได้มีการส ารวจพฤติกรรมการบริโภคของผู้สูงอายุพบว่า ความเชื่อที่ว่า
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ชอบอยู่บ้านและมีการเข้าสังคมน้อยลงกลับไม่ได้เป็นเช่นนั้น แต่จากผลส ารวจพบว่า  ผู้สูงอายุคนไทยกว่า 60% 
มักจะออกไปท ากิจกรรมนอกบ้านอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง และกิจกรรมหลักอันดับหนึ่งคือการออกไปช้อปป้งง ซื้ออาหารหรือของใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน รองลงมาคือการออกไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูง ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีแนวโน้มใช้บริการศูนย์การค้ามากขึ้นทั้งเพื่อช้อป
ป้งงและเป็นสถานท่ีพบปะสังสรรค์ ทั้งนี้ได้มีศูนย์การค้าบางแห่งอาจมองข้ามการออกแบบร้านค้าให้เหมาะกับการใช้บริการของผู้สูงอายุ 
เนื่องจากอาจยังเห็นว่ามีจ านวนไม่มาก และจะพบว่ารูปแบบร้านค้า การจัดวางสินค้า หรือแม้แต่พื้นที่สนับสนุนอื่นๆ อาทิ ที่จอดรถ 
ห้องน้ า ทางเดิน กลายเป็นอุปสรรคในการใช้บริการของผู้สูงอายุจ านวนไม่น้อย (ปาณิดา ศยามานนท์, 2558)  
 ศูนย์การค้าสยามพารากอนเป็นโครงการที่ถูกสร้างขึ้นด้วยงบประมาณกว่า 15,000 ล้านบาท มีพื้นที่กว่า 500,000 ตาราง
เมตร สยามพารากอนเป็นอาคารสูง 8 ช้ัน ตัวอาคารจะใช้แก้วตกแต่งเป็นหลัก มีลิฟต์แก้วที่ใช้กระจกทั้งหมดเป็นแห่งแรกของ
ประเทศ  จ านวนลิฟต์ทั้งหมด 26 ตัว บันไดเลื่อน 85 ตัว ทางเลื่อน 4 ตัว และความจุของที่จอดรถ 4,000 คันและมีที่จอดรถส าหรับ
ผู้สูงอายุอีกด้วย ซึ่งสะดวกและง่ายต่อใช้บริการของผู้สูงอายุอย่างมาก ศูนย์การค้าสยามพารากอนนั้นครบถ้วนไปด้วยร้านค้าช้ันแนว
หน้าของไทยและอินเตอร์เนช่ันแนลแบรนด์ช้ันน าระดับโลกกว่า250 ร้านค้า ซึ่งครอบคลุมและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
และนักท่องเที่ยวทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารภัตตาคาร ศูนย์รวมแฟช่ัน  ความงาม ศูนย์รวมความบันเทิง  ศูนย์รวมศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งของไทยและนานาชาติ ศูนย์การศึกษา และศูนย์รวมเทคโนโลยีอันทันสมัย ศูนย์ประชุมและการแสดงนิทรรศการระดับ
นานาชาติที่เรียกว่า "รอยัล พารากอน ฮอลล์" นอกจากนี้ยังมี พารากอนดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ซุปเปอร์มาเก็ต กูเม่ร์ มาร์เก็ต  แหล่ง
บันเทิงและท่องเที่ยวช้ันน า อาทิ โรงภาพยนตร์มาตรฐานระดับโลก "พารากอน ซีนีเพล็กซ์" และ "สยาม โอเชี่ยน เวิลด์" อควอเรี่ยมแห่ง
แรกที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง อีกท้ังตัวศูนย์การค้ายังติดกับรถไฟฟ้าบีทีเอสสยามและติดกับสยามเซ็นเตอร์ ท าให้มีผู้คนไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่วัย
เด็ก วัยรุ่น วัยท างาน ไปจนถึงวัยผู้สูงอายุ มาใช้บริการที่น่ีค่อนข้างมาก ( ส านักงานเขตปทุมวัน กทม. , 2558)  
 โดยที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนมีปริมาณลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเฉลี่ยราว 200,000 คนต่อวัน แบ่งเป็นลูกค้าชาวไทย
ประมาณ 60% และชาวต่างชาติ 40% ซึ่งลูกค้าเหล่านี้เดินทางมาจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกและเป็นลูกค้าที่มีก าลังซื้อค่อนข้างสูง เช่น 
จีน ฮ่องกง รัสเซีย และกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง (โพสต์ทูเดย์ ออนไลน์, 2557)   

จากบทความข้างต้นท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้สูงอายุในการเลือกใช้บริการศูนย์การค้าสยาม
พารากอนว่าผู้สูงอายุให้ความสนใจและความส าคัญในปัจจัยด้านใดบ้าง เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับส าหรับศูนย์การค้าพารากอน และผู้ที่
สนใจ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาลักษณะและพฤติกรรมการจบัจ่ายใช้สอยและใช้บริการที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนของผู้สูงอายุ  
 2. เพื่อศึกษาระดับความส าคญัของปัจจัยทางส่วนประสมทางการตลาดต่อการจบัจ่ายใช้สอยและใช้บรกิารที่ศูนย์การคา้สยาม
พารากอนของผู้สูงอายุ                                                                                                                                
 3. เพื่อศึกษาระดับความส าคญัของสิ่งกระตุ้นทั้งภายในและภายนอกต่อการจับจ่ายใช้สอยและใช้บริการที่ศูนย์การค้าสยาม
พารากอนของผู้สูงอาย ุ
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3.สมมติฐานการวิจัย 
H0: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดไมม่ีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยและเลือกใช้บริการศูนย์การค้าสยาม

พารากอนของผู้สูงอาย ุ
H1: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยและเลือกใช้บริการศูนย์การค้าสยามพารา

กอนของผู้สูงอายุ 
4.กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการจับจ่ายใช้สอยและเลือกใช้บริการของผู้สูงอายุที่
ศูนย์การค้าสยามพารากอน มีกรอบแนวความคิดที่สามารถแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระที่ส่งผลถึงตัวแปรตาม ดังรูป 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

5.วิธีการด าเนินวิจัย 
1.ขอบเขตการศึกษา การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดที่มีผลตอ่พฤติกรรมการจบัจ่ายใช้สอยและการเลอืกใช้บริการศูนย์การค้าสยามพารากอนของผู้สูงอายุ  
 2.ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือผู้สูงอายุท่ีเข้าใช้บริการศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยไม่ทราบถึงจ านวนที่แน่นอน ทราบแต่
เพียงว่ามีจ านวนมาก (บุญชม ศรีสะอาด, 2538) โดยก าหนดระดับความเช่ือมั่น 95% และสัดส่วนความคลาดเคลื่อน0.05              
จึงใช้สูตรการค านวณดังนี้                     จากการค านวณและเพื่อง่ายต่อการเก็บข้อมูลจึงก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 400 
คน       

3.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งได้เป็น 5 ส่วน  ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของประชากร 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของประชากรในการจับจ่ายใช้สอยและการเข้าใช้บริการ  ส่วนที่  3 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความส าคัญในการเลือกใช้บริการ โดยจ าแนกปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออกเป็น 4 ด้านหลัก ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับสิ่ง
กระตุ้นของประชากรต่อการเลือกใช้บริการ และส่วนท่ี 5 ข้อเสนอแนะอื่นๆ  

4.ขั้นตอนการวิจัย          
 ขั้นตอนท่ี 1 ผู้วิจัยท าการทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและศึกษาทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด เพื่อสร้างกรอบ
แนวคิดและสร้างแบบสอบถามในการท าวิจัย         
  

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

- ด้านผลิตภณัฑ ์
- ด้านราคา 
- ด้านช่องทางการจ าหน่าย 
- ด้านการส่งเสริมการขาย 
- ลั กษณะทางกายภาพของ

ศูนย์การค้าสยามพารากอน 
- สิ่งกระตุ้นภายนอกต่อการเข้า

ใช้บริการศูนย์การค้าพารากอน 
- สิ่งกระตุ้นภายในต่อการเข้าใช้

บริการศูนย์การค้าพารากอน 

พฤติกรรมการจบัจ่ายใชส้อยและการเลือกเขา้ใช้
บริการของผูสู้งอาย ุ

-  ความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้สยาม
พารากอน 

-  ช่วงเวลาท่ีเขา้ใชศู้นยก์ารคา้สยามพารากอน 

-  ระยะเวลาในการใช้ศูนย์การค้าสยามพารา
กอน 

-  ค่าใชจ่้ายในแต่ละคร้ังท่ีจบัจ่ายใชส้อยและเขา้
ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้สยามพารากอน 

2

2

e

P)ZP(1
n
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ขั้นตอนที่ 2 ผู้วิจัยร่างแบบสอบถามโดยให้เป็นไปตามจุดประสงค์ในการท าวิจัย โดยพิจารณาเนื้อหาให้ถูกต้อง ครอบคลุม
และเหมาะสม       

ขั้นตอนท่ี 3 น าเสนอแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญและผูท้รงคุณวุฒิพิจารณาความเที่ยงตรง (validity) โดยเฉพาะค าถามแต่ละ
ข้อที่ค่าดัชนีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (Index-of-Item-Objective Congruence: IOC)      

ขั้นตอนที่ 4 น าแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงจากผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิไปทดลองใช้และน าไปวิเคราะห์ค่าความ

เช่ือมั่น (Reliability) ด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟา (  Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (Bryan W. Griffin, 2005) ได้เท่ากับ 
0.981 ซึ่งใกล้เคียง 1 มาก โดยเกณฑ์ยอมรับอยู่ที่ 0.7 ขึ้นไป (สรายุทธ กันหลง, 2555) 

ขั้นตอนท่ี 5 น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่พิจารณาความถูกต้องและความเที่ยงแล้วไปเก็บข้อมูลประชากรที่เข้าใช้บริการ
ศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยเฉพาะผู้สูงอายุเป็นจ านวน 400 ชุด 

 
6.การวิเคราะห์ข้อมูล 

1.ผู้วิจัยน าข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้ท าการเก็บข้อมูลมาแล้ว 400 ชุด ไปวิเคราะห์ในโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS 
for window การค านวณในส่วนของข้อมูลทั่วไป พฤติกรรมของการใช้บริการ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และความส าคัญที่ท าให้
ผู้สูงอายุเลือกใช้บริการนั้นใช้ค่าสถิติทางพรรณนา โดยหาความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Descriptive) 
ในการแปลความหมายในแต่ละด้านใช้ตามเกณฑ์ของ (วิเชียร  เกตุสิงห์ , 2538) ดังนี้  

1. คะแนนเฉลี่ย 4.21  -  5.00 หมายความว่า มากท่ีสุด                
2. คะแนนเฉลี่ย 3.41  -  4.20 หมายความว่า มาก 
3. คะแนนเฉลี่ย 2.61  -  3.40 หมายความว่า ปานกลาง 
4. คะแนนเฉลี่ย 1.81  -  2.60 หมายความว่า น้อย 
5. คะแนนเฉลี่ย 1.00  -  1.80 หมายความว่า น้อยทีสุ่ด 

2.การวิเคราะห์โดยสถติิเชิงอนุมาน คือ การทดสอบความสัมพันธ์ (Chi - square) 
 
7.ผลการวิจัย 

จากการรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามเพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยและเลือกใช้บริการ
ศูนย์การค้าสยามพารากอนของผู้สูงอายุจ านวน400ชุด การวิจัยมีผลดังนี ้      
 1.การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นเพศหญิง (ร้อยละ  69.2) มีอายุอยู่ในช่วง 66-70 
ปี (ร้อยละ39.5) มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 64.2)  ส่วนใหญ่มีอาชีพท าธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 39) และมีรายได้ต่อเดือน 30,000-
50,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 48.5)          
 2.การวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคสินค้าและบริการที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนพบว่าส่วนใหญ่แล้วประเภทร้านค้าที่เข้า
ใช้บริการคือร้านอาหาร (ร้อยละ 23) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพบปะสังสรรค์ (ร้อยละ 26.1) ส่วนใหญ่มีความถี่ในการเข้าใช้บริการที่
ศูนย์การค้าอยู่ที่ 1-2 ครั้งต่อเดือน (ร้อยละ 51) ช่วงเวลาที่เข้าใช้บริการที่ศูนย์การค้าคือ 16.00 – 18.00 น. (ร้อยละ 27) ใช้ระยะเวลา
ในการเข้าใช้บริการ 2-4 ช่ัวโมงต่อครั้ง (ร้อยละ 60) เป็นส่วนใหญ่ และมีค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้บริการในแต่ละครั้ง 1,000-3,000 บาท
ต่อครั้ง (ร้อยละ 48.8)   

3.การวิเคราะห์ระดับความส าคญัของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4P’s ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกจับจ่ายใช้สอย

และใช้บริการที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด ( ̅ = 4.30 , S.D. = 0.72) รองลงมา

คือด้านช่องทางการจ าหน่าย ( ̅ = 4.25 , S.D. = 0.70) ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ( ̅ = 4.20 , S.D. = 0.68) และด้านราคา ( ̅ 
=3.97, S.D. = 0.59) ตามล าดับ แสดงได้ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ด้านผลิตภณัฑ ์  ̅ S.D. ระดับความส าคัญ 

1.สินค้ามีความหลากหลายใหเ้ลือก 4.20 0.85 มาก 
2.สินค้ามีคณุภาพ ได้มาตรฐาน  4.46 0.67 มากที่สุด 

3.สินค้าตรงกับความต้องการของลูกค้า 4.34 0.83 มากที่สุด 
4.สินค้ามีความทันสมัยกวา่ที่อ่ืนๆ เช่น แบรนด์เสื้อผ้า 4.21 0.81 มากที่สุด 

รวม 4.30 0.72 มากที่สุด 
ด้านราคา  ̅ S.D. ระดับความส าคัญ 

1.สินค้ามีราคาหลากหลายให้เลือกซื้อ  4.06 0.80 มาก 

2.ราคาเหมาะสมกับคณุภาพสินคา้ 4.08 0.73 มาก 
3.มีป้ายราคาแสดงได้อย่างชัดเจน 4.12 0.78 มาก 

4.สินค้ามีราคาถูกกว่าทีอื่น 3.64 0.63 มาก 
รวม 3.97 0.59 มาก 

ด้านช่องทางการจ าหน่าย  ̅ S.D. ระดับความส าคัญ 
1.มีการจัดวางสินค้าเป็นระเบยีบ ง่ายต่อการเลือกซื้อ 4.19 0.82 มาก 
2.ขนาดของร้านค้าต่างๆกว้างขวาง สะดวกต่อการเลือกซื้อ 4.34 0.72 มากที่สุด 
3.เวลาเปด้-ป้ดของศูนย์การค้าอยูใ่นเวลาที่เหมาะสม 4.22 0.81 มากที่สุด 
4.มีป้ายบอกต าแหน่งต่างๆของร้านค้าและสินค้าอย่างชัดเจน 4.25 0.77 มากที่สุด 

รวม 4.25 0.70 มากที่สุด 
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด  ̅ S.D. ระดับความส าคัญ 

1.มีการประชาสัมพันธ์ข้อมลูโปรโมชั่นต่างๆให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจน 4.15 0.80 มาก 
2.มีการจัดโปรโมชั่น ลดาคา ของแถม ที่น่าดึงดูดใจให้กับลูกคา้ 4.33 0.71 มากที่สุด 
3.มีโปรโมชั่น การแจกของที่ระลึก ของแถมในเทศกาลต่างๆ 4.18 0.80 มาก 
4.มีสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าสมาชิก เช่น ลดราคา ของแถม 4.14 0.78 มาก 

รวม 4.20 0.68 มาก 
 

4.การวิเคราะห์ความส าคัญของสิ่งกระตุ้นผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการเลือกจับจ่ายใช้สอยและใช้บริการที่ศูนย์การค้าสยามพารา

กอน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ลักษณะทางกายภาพของศูนย์การค้าสยามพารากอนส าคัญมากที่สุด ( ̅ = 4.21 , S.D. = 0. 66) 

รองลงมาคือสิ่งกระตุ้นภายนอกต่อการเข้าใช้บริการศูนย์การค้าพารากอน ( ̅ = 4.12, S.D. =0.60) และสิ่งกระตุ้นภายในต่อการเข้าใช้

บริการศูนย์การค้าพารากอน ( ̅ = 4.01, S.D. = 0.57) ตามล าดับ แสดงได้ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส าคัญของสิ่งกระตุ้นผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการเลือก
จับจ่ายใช้สอยและใช้บริการที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน 

ลักษณะทางกายภาพของศูนย์การค้าสยามพารากอนส าคัญมากท่ีสุด  ̅ S.D. ระดับความส าคัญ 
1.ท าเลที่ตั้งของศูนย์การค้าสยามพารากอน 4.18 0.83 มาก 
2.ความสะดวกสบายในการเข้าออกศูนย์การค้าสยามพารากอน 4.33 0.71 มากที่สุด 

3.ความสะดวกสบายของที่จอดรถ 3.86 0.70 มาก 
4.ความสะอาดของศูนย์การค้าสยามพารากอน 4.24 0.80 มากที่สุด 

5.ความสวยงามของศูนย์การค้าสยามพารากอน 4.27 0.82 มากที่สุด 
6.ความครบครัน ครบวงจรของร้านค้า 4.31 0.81 มากที่สุด 

7.สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆที่เหมาะกับผู้สูงอาย ุ 4.22 0.83 มากที่สุด 
8.พนักงานมีความรู้ความสามรถ ให้ความช่วยเหลือ 4.23 0.79 มากที่สุด 

รวม 4.21 0.66 มากที่สุด 
สิ่งกระตุ้นภายนอกต่อการเข้าใช้บริการศูนย์การค้าพารากอน  ̅ S.D. ระดับความส าคัญ 

1.บุคคลในครอบครัวเป็นผู้ชักชวน 4.16 0.81 มาก 
2.เพื่อนเป็นผู้ชักชวน 4.20 0.79 มาก 
3.กิจกรรมส่งเสริมการขายของร้านค้าท่ีดึงดูด 4.08 0.79 มาก 

4.ช่ือเสียงของร้านค้า 4.11 0.74 มาก 
5.การบริการของร้านค้า 4.14 0.74 มาก 
6.กิจกรรมประจ าเทศกาลของศูนย์การค้าสยามพารากอน 4.22 0.78 มากที่สุด 
7.การประชาสัมพันธ์ของศูนย์การค้าสยามพารากอน 4.04 0.76 มาก 
8.กระแสนิยมของศูนย์การค้าสยามพารากอน 4.01 0.72 มาก 

รวม 4.12 0.60 มาก 

สิ่งกระตุ้นภายในต่อการเข้าใช้บรกิารศูนย์การค้าพารากอน  ̅ S.D. ระดับความส าคัญ 
1.รสนิยม เช่น แบรนด์ของสินค้าและบริการ 4.02 0.74 มาก 
2.ความเชื่อส่วนตัว เช่น การได้รับการยอมรับจากสังคม 4.00 0.71 มาก 
3.ค่านิยม เช่น ความหรหูรา ทันสมัย 3.94 0.74 มาก 
4.ความคิดเห็นหรือทัศนะคติส่วนบุคคล 4.01 0.67 มาก 

5.ความรู้สึกและความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการศูนย์การคา้สยาม
พารากอน 

4.10 0.71 
มาก 

รวม 4.01 0.57 มาก 
 5.การทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและ
ด้านส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความถี่ในการเข้าใช้บริการต่อเดือน ช่วงเวลาในการเข้าใช้บริการ ระยะเวลาในการ
เข้าใช้บริการในแต่ละครั้ง และ ค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้ง ลักษณะทางกายภาพและสิ่งกระตุ้นภายนอกต่อการเข้าใช้บริการศูนย์การค้า
พารากอน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความถี่ในการเข้าใช้บริการต่อเดอืน ระยะเวลาในการเข้าใช้บริการแต่ละครั้งและค่าใช้จ่ายในแต่
ละครั้ง ระยะเวลา สิ่งกระตุ้นภายในต่อการเข้าใช้บริการศูนย์การค้าพารากอน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมระยะเวลาในการเข้าใช้
บริการแต่ละครั้งและค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้ง ดังตารางที่3 
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ตารางที่3 การทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมคีวามสัมพันธ์กับพฤติกรรม 
ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด 
พฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยและการเลือกใช้บริการศูนย์การค้าสยามพารากอน 

ความถี่ในการเข้าใช้
บริการต่อเดือน 

ช่วงเวลาที่ใช้บริการ ระยะเวลาในการเช้าใช้
บริการแตล่ะครั้ง 

ค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้ง 

ด้านผลิตภณัฑ ์ Sig = .000* 
H1 

Sig = .000* 
H1 

Sig = .000* 
H1 

Sig = .000* 
H1 

ด้านราคา Sig = .000* 
H1 

Sig = .018* 
H1 

Sig = .000* 
H1 

Sig = .000* 
H1 

ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย 

Sig = .000* 
H1 

Sig = .045* 
H1 

Sig = .000* 
H1 

Sig = .000* 
H1 

ด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด 

Sig = .007* 
H1 

Sig = .023* 
H1 

Sig = .000* 
H1 

Sig = .000* 
H1 

ลักษณะทางกายภาพของ
ศูนย์การค้า 

Sig = .000* 
H1 

Sig = .238 
H0 

Sig = .000* 
H1 

Sig = .000* 
H1 

สิ่งกระตุ้นภายนอกต่อการ
เข้าใช้บริการศูนย์การค้า

พารากอน 

Sig = .046* 
H1 

Sig = .409 
H0 

Sig = .000* 
H1 

Sig = .007* 
H1 

สิ่งกระตุ้นภายในต่อการเข้า
ใช้บริการศูนย์การค้าพารา

กอน 

Sig = .160 
H0 

Sig = .005 
H0 

Sig = .000* 
H1 

Sig = .016* 
H1 

  *มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 
 
8.อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยและเลือกใช้บริการศูนย์การค้าสยาม
พารากอนของผู้สูงอายุสามารถอภิปรายได้ดังนี้         
 1.ผู้สูงอายุท่ีไปจับจ่ายใช้สอยและใช้บริการศูนย์การค้าพารากอนส่วนใหญ่แล้วจะเข้าใช้บริการร้านอาหาร และมีวัตถุประสงค์
เพื่อพบปะสังสรรค์เป็นส่วนมาก โดยความถี่ในการเข้าใช้บริการที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนอยู่ที่ 1-2 ครั้งต่อเดือน เข้าใช้บริการใน
ช่วงเวลา 16.00 – 18.00 น. โดยใช้เวลา 2-4 ช่ัวโมงต่อครั้งและมีค่าใช้จ่ายในการจับจ่ายใช้สอยและเข้าใช้บริการในแต่ละครั้ง 1,000-
3,000 บาทต่อครั้ง 

2.ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีความส าคัญต่อการจับจ่ายใช้สอยและเลือกใช้บริการของผู้สูงอายุที่ศูนย์การค้าสยามพารา
กอนอยู่ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยที่อันดับแรกคือด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ด้านช่องทางการจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด และด้านราคา ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิชชารียา เรืองโพธิ์ (2553) ที่ท าการศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนยก์ารค้าสยามพารากอน พบว่า ความส าคัญด้านการส่งเสริมทางการตลาดอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
ทางศูนย์การค้าสยามพารากอนมักจะจัดกิจกรรมพิเศษในช่วงเทศกาล เช่น เทศกาลปีใหม่ วาเลนไทน์ เป็นต้น และจะมีการลดราคา
สินค้าและบริการในช่วงเทศกาลต่างๆมากมาย อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น แจกของขวัญหรือของที่ระลึกให้กับ
ผู้บริโภคหรือผู้ที่เข้าใช้บริการ 

3.สิ่งกระตุ้นที่มีความส าคัญกับผู้สูงอายุในการจับจ่ายใช้สอยและเลือกใช้บริการโดยภาพรวมแล้วอยู่ในระดับมาก โดยที่อันดับ
แรกคือ ลักษณะทางกายภาพของศูนย์การค้าสยามพารากอน รองลงมาคือ สิ่งกระตุ้นภายนอกต่อการเข้าใช้บริการศูนย์การค้าสยาม
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พารากอน และสิ่งกระตุ้นภายในต่อการเข้าใช้บริการศูนย์การค้าสยามพารากอน ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวรฤทัย สุภัทร
เกียรติ (2553) ที่ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการของลูกค้าในเซ็นทรัล พลาซ่า รัชดา – พระราม 3 พบว่า ผู้บริโภคให้
ความส าคัญและความต้องการกับลักษณะทางกายภาพของศูนย์การค้าอยู่มาก   เช่น  มีท าเลที่ตั้งดี มีสิ่งอ านวยความสะดวก  
 
9.ข้อเสนอแนะ 

1.ด้านผลิตภัณฑ์ จากการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุให้ความส าคัญกับคุณภาพของสินค้าอย่างมาก ทางศูนย์การค้าควรดูแลเรื่อง
มาตรฐานของสินค้าเป็นหลัก เช่น ในเรื่องวัตถุดิบ หรืออายุการใช้งานของสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคเห็นว่าคุ้มค่ากับการซื้อไป และสร้าง
ความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค 

2.ด้านราคา จากการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุเห็นราคาของสินค้าบางอย่างสูงกว่าที่อื่นๆ ทางศูนย์การค้าควรตั้งราคาสินค้าให้
เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้าและสร้างคุณค่าให้สินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคเห็นถึงความส าคัญและความต้องการซื้อ 

3.ด้านช่องทางการจ าหน่าย จากการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุให้ความส าคัญในขนาดของร้านค้าต่างๆในศูนย์การค้ามากอย่าง 
ทางศูนย์การค้าควรออกแบบร้านค้า รวมถึงการวางสินค้าให้น่าสนใจ ไม่ซับซ้อน เพื่อให้ผู้สูงอายุหรือผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าได้
อย่างง่าย 

4.ด้านการส่งเสริมทางการตลาด จากการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุให้ความส าคัญกับการจัดโปรโมช่ันต่างๆ การลดราคา หรือมี
ของแถมให้กับผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ทางศูนย์การค้าควรจัดโปรโมช่ันเรื่อยๆเพื่อกระตุ้นให้ความต้องการของผู้บริโภคอยากซื้อสินค้า
มากขึ้น 

5.ด้านลักษณะทางกายภาพของศูนย์การค้า จากการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุให้ความส าคัญกับสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่
เหมาะกับผู้สูงอายุ ทางศูนย์การค้าควรบ ารุงและพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อผู้สูงอายุ และโดยเฉพาะที่จอดรถ ควรมีที่จดรถเพื่อ
ผู้สูงอายุโดยเฉพาะ หรือขยายพื้นท่ีจอดรถ เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้เข้าใช้บริการ     
 6.ด้านสิ่งกระตุ้นภายนอกต่อการเข้าใช้บริการศูนย์การค้า จากการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุให้ความส าคัญกับกิจกรรมตาม
เทศกาลต่างๆที่ทางศูนย์การค้าจัดขึ้นอย่างมาก ทางศูนย์การค้าควรมีกิจกรรมตามเทศกาลต่างๆที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุ
เข้าร่วมได้ รวมถึงยังสามารถดึงดูดผู้คนให้เข้ามาใช้บริการเพิ่มอีกด้วย 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1.การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยและใช้บริการที่ศูนย์การค้าสยามพาราพารา
กอนเท่านั้น ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่จ ากัด จึงควรมีการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างอื่นๆให้มากขึ้นเพื่อให้เกิดข้อมูลที่หลากหลายและสามาร ถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ 

2.การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาท่ีมีเนื้อหาเฉพาะปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้สูงอายุจับจ่ายใช้สอยและเข้าใช้บริการเท่านั้น ดังนั้น
จึงควรมีการศึกษาเกี่ยวกับ ทัศนคติ ค่านิยม แนวคิด และความพึงพอใจท่ีเข้ามาใช้บริการที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน ซึ่งจะท าให้เกิด
ข้อมูลที่หลากหลายและสามารถน าไปพัฒนากลยุทธ์ต่างๆของศูนย์การค้าได้ 

 
10.กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณาจารย์  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่าน ที่ท่านได้ให้ความรู้
และความกรุณาช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าในการศึกษาครั้งนี้ รวมถึงช่วยตรวจสอบ แก้ไข และปรับปรุงในการวิจัยครั้งนี้ให้
ออกมาเสร็จสมบูรณ์  ขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่มีความกรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ และ
ท าให้การศึกษาวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 
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	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)



