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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบและกลยุทธ์ในการถ่ายทอดสูตรและวิธีการท าขนมไข่ปลาให้กับลูกหลานและ
บุคคลภายนอกจากเจ้าของร้าน ผู้สืบทอด และลูกค้าท่ีมาใช้บริการร้านขนมคุณยายผ่องศรี  แนวคิดเกี่ยวกับการวิธีการทางการตลาดให้
เหมาะสมกับสังคมในปัจจุบัน  ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหาทางการตลาด โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกตแบบไม่
มีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ เจ้าของร้านและผู้สืบทอด จ านวน 1 คน ลูกค้าที่มาใช้บริการ จ านวน 22 
คนโดยผลการวิจัยพบว่า การถ่ายทอดสูตรการท าขนมให้กับลูกหลานและบุคคลภายนอก คือ การสนับสนุนจากรายการครัวคุณต๋อย 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการทางร้าน พบว่า มีกลุ่มลูกค้าที่รู้จักขนมไข่ปลาของทางร้านจากรายการครัวคุณต๋อยจ านวน 
15 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 68.18 ถือว่าเกินครึ่งของจ านวนผู้สัมภาษณ์ทั้งหมด ส่งผลให้มีคนรุ่นใหมแ่ละวัยรุ่นรู้จักขนมไข่ปลามากขึ้น ถือ
ว่าเป็นการถ่ายทอดและเผยแพร่สูตรการท าขนมไข่ปลาได้ส าเร็จ  แนวคิดเกี่ยว  วิธีการ  ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา ทาง
การตลาดให้เหมาะสมกับสังคมในปัจจุบัน คือ วิธีการปรับตัวให้เข้ากับสังคมในปัจจุบันคือการท าให้เป็นที่รู้ จักในสังคม เช่น  การน า
ขนมออกขายตามงานแสดงสินค้าในห้างสรรพสินค้าต่างๆ และใช้การสนับสนุนจากรายการอาหารช่ือดังเพื่อเป็นเครื่องมือในการยืนยัน
ถึงรสชาติที่อร่อยของขนมไข่ปลาสูตรโบราณจากทางร้าน ซึ่งสอดคล้องกับปัจจัยด้านจิตวิทยาและปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
ของผู้บริโภคพบปัญหาด้านระยะทาง เนื่องจากระยะทางระหว่างจังหวัดสุพรรณบุรีกับจังหวัดที่จะไปท าการขายขนมมีระยะทางที่ห่าง
กัน จึงอาจท าให้ขนมและวัตถุดิบต่าง เกิดการเน่าเสียได้  และปัญหาด้านความสะดวกในการหาซื้อขนมไข่ปลาจากทางร้านเนื่องจาก
ร้านขนมคุณยายผ่องศรีมีหน้าร้านอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี จึงท าให้มีความยากในการซื้อสินค้าที่อร่อย และมีคุณภาพ   วิธีการที่ดีที่สุด
คือทางร้านควร เพิ่มสาขาภายในกรุงเทพมหานคร เพื่อสะดวกในการเดินทางของกลุ่มลูกค้าและเจ้าของร้าน รวมถึงยังเป็นลดปัญหา
ทางด้านการตลาด และยังเป็นการเผยแพร่ให้คนรุ่นใหม่สามารถพบ และรู้จักขนมไข่ปลาได้อย่างง่ายดาย  
ค าส าคัญ : ขนมไทย, ผู้สูงอาย,ุ ขนมไข่ปลา, การสืบสาน, กลุ่มวัยรุ่น, กรุงเทพมหานคร  

 
Abstract 

 This research aims to: 1) studyed the patterns and strategies to convey the ancient rice flow mixed with 
toddy plam and shredded coconut (Food Travel TV Channel ,2013)  to teenager and other people from the store 
owner, inheritor and customer service dessert shop grandmother Pongsri. 2) the concept of marketed methods 
for suitable the current situation 3) problems and how to fix the marketed by observation without participation 
and in-depth interviews was the primary owner and recipient of the first customers to used the services of 22 
people, the researchers found. Transfer recipe for maked the ancient rice flow mixed with toddy palm and 
shredded coconut to teenager and other people  is supported by TV show Kruakhuntoi (JimJam, 2016) do. From 
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interviewed with customers who come to the store, found a group of the rice flow mixed with toddy palm and 
shredded coconut known pastry shops from TV show Kruakhuntoi at least 15 people, representing 68.18% more 
than half of all those interviewed. As a result, young people and teenagers know more the ancient rice flow 
mixed with toddy palm and shredded coconut. It was transcribed and published the rice flow mixed with toddy 
palm and shredded coconut success and idea how the problems and how to resolved them. The support of 
food items such as tools to verify the tasted of the rice flow mixed with toddy palm and shredded coconut from 
dessert shop grandmother Pongsri. This was consistent with the psychological and social factors that affect 
consumer behavior (George N. Root III), the problems of distance. Due to the distance between the province and 
the province to sell candy at a distance apart. It might sweets and raw materials. The rotten and the ease of 
shopping for candy eggs from the shop because delicatessen grandmother Pongsri a storefront on offense. It is 
hard to shop for delicious and quality way is the best way to be. Branch in Bangkok To facilitate the travel of 
customers and shop owners. Including a decrease in marketing. It also published a new generation to discover 
Sweets and eggs were easily recognizable  
Keywords : Thai Dessert, the elderly, rice flow mixed with toddy palm and shredded coconut, heritage, youth 
groups, Bangkok 
*ผู้นิพนธ์ประสานงาน 
 
1. บทน า 
 ปัจจุบันโลกของเราได้มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทั้งทางด้าน เทคโนโลยี อาหาร หรือแม้แต่  การติดต่อสื่อสารก็ล้วนแต่
มีความก้าวหน้าไปเป็นอย่างมาก จึงท าให้สิ่งของเก่าๆหรือคนรุ่นเก่าถูกลืมเลือนไปในสังคมไทยทุกวันนี้ วัยรุ่นและผู้คนส่วนมากนิยม
บริโภคขนมและอาหารจากต่างประเทศ อาทิเช่น โดนัท เค้ก ไอศกรีม พิซซ่า ฯลฯ ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ขนมไทยไม่เป็นท่ีรู้จักและลืมเลือน
ไปในท่ีสุดอีกทั้งความสามารถในการหาซื้อขนมและอาหารจากตา่งประเทศนั้น ยังสามารถหาซื้อได้ง่ายและสะดวกสบายมากกว่าการหา
ซื้อขนมไทยสูตรโบราณ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ในสังคมไทยของเราจะไม่นิยมบริโภคขนมไทยและขนมไทยสูตรโบราณ 
 ขนมไทย เป็นขนมหวานที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ถือเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของไทยมาอย่างยาวนาน ในสมัยก่อนขนม
ไทยจะท าเฉพาะเวลามีงานส าคัญ ไม่ว่าจะเป็น งานเทศกาล งานประเพณี งานบุญต่างๆ ขนมไทยแท้นั้น จะมีส่วนประกอบเพียงสาม
อย่างคือ แป้ง น้ าตาล มะพร้าว โดยการท าขนมไทยนี้เป็นการบ่งบอกถึงลักษณะนิสัยของคนไทย ในเรื่องความอดทน ใจเย็น 
ละเอียดอ่อน และช่างสังเกตแต่ยังมีความหมายที่ลึกซึ้งไว้ในช่ือของขนมไทยแต่ละชนิดด้วย เช่น  ขนมตาล หมายถึง ความหวานช่ืน 
ราบรื่นของชีวิต ,ขนมเสน่ห์จันทร์ หมายถึง ความมีเสน่ห์ดุจจันทร์วันเพ็ญและ ขนมทองเอก หมายถึง ความเป็นหนึ่ง เป็นต้น (โดย
นางสาวดวงใจ รุ่งแสง, 2554) 
 ผู้สูงอายุ ในความหมายขององค์กรสหประชาชาติ หมายถึงผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป โดยสามารถแบ่งความหมายของ
ผู้สูงอายไุด้อีก   คือในความหมายของภาษาไทย ผูสู้งอายุ หมายถึงการน าอายมุาเป็นหลักในการเรยีกโดยส่วนมากมีอายุ 60ปีขึ้นไป   
คนชรา หมายถึงการน าลักษณะทางกายภาพมาเป็นหลักในการเรียก   ผู้อาวุโส หมายถึงการน าสถานภาพทางราชการ แก่กว่า เก่ากวา่ 
มาเป็นหลักในการเรียก(ในทางศาสนา ภิกษุผู้ใหญ่ เรียก ภิกษผุู้น้อยว่า อาวุโส ภิกษุผู้น้อยเรียกภิกษผุู้ใหญ่ว่า ภันเต) เป็นต้น นอกจากน้ี
ส านักงานสถิติแห่งชาต ิส านักนายกรัฐมนตรียังไดม้ีการแบ่งผู้สูงอายุเป็น 2 ช่วงวัยด้วยกันแบ่งเป็น ผูส้งูอายุตอนต้น หมายถึงบุคคลที่มี
อายุ 60-69 ปี ทั้งชายและหญิงและผู้สูงอายตุอนปลาย หมายถึงบุคคลที่มีอายุ 70 ปี ขึ้นไปท้ังชายและหญิง (นายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช 
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ปกิณกะ งานผูสู้งอาย ุ, กองคลังข้อมูลและสนเทศสถิติ ส านักงานสถิติแห่งชาติ. 2541 ,สถิติผูสู้งอายขุองประเทศไทย กรุงเทพฯ: บริษทั 
พี.เอ.ลีฟวิ่ง จ ากัด) 
 ขนมไข่ปลา (ขนมไทย) เป็นขนมไทยพ้ืนบ้านเป็นท่ีนิยมในแถบจังหวัดที่มีการปลูกต้นตาลจ านวนมาก จุดเด่นคือ รูปทรงขนม
ที่มีลักษณะคล้ายกับไข่ปลาสลิดทีม่ีเอกลักษณ์เฉพาะ มีกลิ่นหอมของเนื้อตาลผสมกับความเหนยีวนุ่ม หวาน มัน เค็ม ก าลังดี ขนมไข่
ปลาจึงเป็นท่ีนิยมของผู้ทีล่ิ้มลอง   ขั้นตอนในการท าขนมนั้นไม่ยุ่งยาก  แต่ในปัจจุบันพบว่าขนมไขป่ลามีให้ซื้อรบัประทานไมม่ากเท่า
เมื่อก่อน  ขนมไข่ปลาเหมาะส าหรับท าเลีย้งรับรองแขก ใช้เป็นขนมถวายพระในงานบุญ หรือท าเป็นอาชีพก็ได้ ถือเป็นอีกหนึ่งขนมไทย
พื้นบ้านท่ีน่าสนใจเป็นอย่างมาก(www.foodtravel.tv , โดยเชฟนา ,2556) 
 การสืบสาน หมายถึงการท าให้ด ารงอยู่ และการสานต่อให้มีอยู่ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ให้มีการด ารงอยู่ตลอดโดยไม่ขาด
สาย (ญาณิศา บุญจิตร์ และ สุชาติ มีสมบตัิ ,2554) 
 ด้วยเหตดุังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจเรื่องในการสืบสานการท าขนมไทยสูตรโบราณโดยเฉพาะการท าขนมไข่ปลา
สตูรโบราณที่ก าลังจะเลือนหายไปจากสังคมไทย โดยมีความตอ้งการให้ผู้สูงอายุเป็นสื่อกลางในการช่วยน าเสนอและแนะแนวทาง
วิธีการท าขนมไข่ปลาสตูรโบราณให้กับวัยรุ่นและคนรุ่นใหม่ ได้ทราบถึงรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ วิธีการท า และส่วนประกอบในการท า 
อีกทั้งยังสามารถท าให้เห็นถึงคณุคา่ของขนมไทยสูตรดั่งเดิมที่ก าลังจะสูญหายไปอีกด้วยทั้งนี้ผู้สูงอายยุงัสามารถได้พบปะผู้คนใหม่ๆ  ได้
น าความรู้ที่ตนมีมาใช้ให้เกิดประโยชน์จึงท าให้ผู้สูงอายุมองเห็นคณุค่าในตนเอง 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสืบสานสูตรการท าขนมไข่ปลาของร้านขนมคุณยายผ่องศรี ตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี โดยการศึกษาวิธีการ
ถ่ายทอดสูตรการท าขนมไข่ปลาให้กับลูกหลานและบุคคลภายนอก 
 2. ส่งเสริมการน าความรู้ความสามารถของผู้สูงอายุมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ ถือเป็นบุคคลที่มีคุณค่า จึงสามารถให้ค าแนะน าการท าขนมไทยสูตรโบราณดังนั้นจึงเป็นการดีในการถ่ายทอดความรู้
ต่างๆให้แก่บุตรหลานและผู้ที่สนใจในวิชาชีพ (ส่วนอนามัยผู้สูงอายุ , ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข) 
 3. เพื่อสนับสนุน ค้นหา ปรับเปลี่ยน แนวคิดและวิธีการทางการตลาดให้เหมาะสมกับสังคมในปัจจุบัน   
 4. เพื่อทราบถึงปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา ทางด้านการตลาดและทางด้านการสืบทอดสูตรการท าขนมไข่ปลาสูตร
โบราณ  
 5. สร้างความตระหนักรู้ให้กับคนรุ่นใหม่ได้สืบทอดการท าขนมไข่ปลาสูตรโบราณไม่ให้เลือนหายจากสังคมไทย 
ค าถามงานวิจัย 
 1. วิธีการถ่ายทอดสูตรการท าขนมให้กับลูกหลานและบุคคลภายนอก 
 2. แนวคิดเกี่ยวและวิธีการทางการตลาดให้เหมาะสมกับสังคมในปัจจุบัน 
 3. ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแกไ้ขปัญหา ทางด้านการตลาด 
ขอบเขตงานวิจัย 
 การศึกษาและการสืบสานวิธีการท าขนมไทยไข่ปลาสูตรโบราณของวัยรุ่นที่สอบทอดมาจากผู้สูงอายุ :  กรณีศึกษาร้านขนม
คุณยายผ่องศรีตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีมีขอบเขตการศึกษาวิจัยดังนี้ 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 เป็นการสืบสานการท าขนมไข่ปลาสูตรโบราณของร้านขนมคุณยายผ่องศรี ตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ให้คงอยู่กับ
คนไทยและสังคมไทยนานเท่านาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเช่ือมั่นในตัวของผู้สูงอายุให้เช่ือมั่นในตัวเองว่าตนนั้นมีความสามารถ
และมีคุณค่า  รวมไปถึงค้นหาหนทางการพัฒนาวิธีทางการตลาดของทางร้านเพื่อให้เป็นท่ีรู้จักในผู้คนทั่วไปโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและ
คนรุ่นใหม ่

http://www.foodtravel.tv/
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 2. ขอบเขตด้านประชากร(ผู้ให้ข้อมูล) 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้ให้ข้อมูลหลักคือ เจ้าของร้านขนมคุณยายผ่องศรี อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี และลูกค้าท่ีมาใช้บริการโดย
จะเน้นไปในกลุ่มของวัยรุ่นและบุคคลรุ่นใหม่ 
 3. ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี  

 พื้นที่ท่ีใช้ในการวิจัยคือร้าน ขนมขนมคุณยายผ่องศรี ที่ตลาดร้อยปสีามชุก  ต าบลสามชุก อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบรุ ี

 4. ขอบเขตด้านเวลา  

 ใช้ระยะเวลาในการศึกษา และสืบค้นข้อมูลตั้งแตเ่ดือนมกราคม 2560 จนถึงเดือนพฤษภคม 2560 
 
2. วิธีด าเนินการวิจัย  
 การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใช้แนวทางในการศึกษาแบบปรากฏการณ์วิทยามี รายละเอียดดังนี้  
 1. การก าหนดผู้ให้ข้อมลูหลัก 
 ผู้วิจัยเจาะจงเลือกผู้ให้ข้อมลูหลักจากส่วนของผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับและสามารถให้ข้อมูลได้ดีทีสุ่ดและลึกท่ีสุดเพื่อรวบรวม
ข้อมูลจากการสนทนาท้ังจากการสนทนาแบบรายบุคคลโดยผู้เข้าร่วมสนทนาและผู้ใหส้ัมภาษณเ์ชิงลึก มาจากผู้ให้ข้อมลูหลัก มีจ านวน 
17 คน ซึ่งมีจุดอิ่มตัวตรงตามเทคนิค เดลฟายของโทมสั ที แมคมิลแลน (Thomas T. Macmillan, 1971) (บุญมี พันธ์ไทย) หากมี
ผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่ 17 คนขึ้นไป อัตราการลดลงของความคลาดเคลือ่น (Error) จะมีน้อยมากและจะเริ่มคงที่คือ 0.02  
 เจ้าของร้านจ านวน 1 คน 
 ผู้สืบทอดสูตรการท าขนมไข่ปลารา้นขนมคุณยายผ่องศรี อีกจ านวน 1 คน  
 กลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการร้านขนมคุณยายผ่องศรีโดยคดัเลือกแบบเจาะจงลูกค้าที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นและบคุคลรุ่นใหม่ จ านวน 17  
คน มีรายละเอียดดังนี ้

กลุ่มวัยรุ่นทีม่ีอายุ 19 ปี   จ านวน 5 คน 

กลุ่มวัยรุ่นทีม่ีอายุ 20 ปี   จ านวน 4 คน 

  กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีอายุ ตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป  จ านวน 8 คน     

   2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เครื่องมือในการวิจัยครั้งนีไ้ด้แก่  

2.1ตัวผู้วิจัย ในฐานะที่เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในงานวิจัยเชิงคุณภาพ แนวค าถามที่ต้องการทราบถึงความเป็นมา  

2.2 รูปแบบและกลยุทธ์ในการถา่ยทอดสูตรและวิธีการท าขนมไขป่ลาให้กับลูกหลานและบุคคลภายนอกจากเจ้าของร้าน ผู้

สืบทอด และลูกค้าท่ีมาใช้บริการร้านขนมคณุยายผ่องศรี แนวคิดเกี่ยวกับการวิธีการทางการตลาดให้เหมาะสมกับสังคมในปัจจบุัน 

ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแกไ้ขปัญหาทางการตลาดทีเ่กิดขึ้น   

2.3 โทรศัพท์มือถือซัมซุงGalaxy S4สมุดบันทึก ปากกา  

3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เจ้าของร้าน ผู้สบืทอด และลูกค้าท่ีมาใช้บริการร้าน

ขนมคุณยายผ่องศรี โดยสร้างแนวค าถามอย่างกว้างๆซึ่งสามารถแตกประเด็นในการสัมภาษณไ์ด้ อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตาม ความ

เหมาะสม  
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กาวตรวจสอบความน่าเชื่อถือ 

การตรวจสอบข้อมลูที่ใช้กันมากในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การตรวจสอบข้อมลูแบบสามเส้า (triangulation) มีวิธีการ

ตรวจสอบ 4 วิธี ดังนี้  

4.1 ด้านข้อมูล (Data Triangulation) เน้นการพิสูจน์ว่าข้อมลูทีผู่้วิจัยได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ วิธีการตรวจสอบ คือ การ

ตรวจสอบแหล่งของข้อมูล แหล่งที่จะพิจารณาในการตรวจสอบ 

4.2 ด้านผู้วิจัย (Investigator Triangulation) ตรวจสอบว่า ผู้วิจยัแต่ละคนจะได้ข้อมลูแตกตา่งกันอย่างไร โดยเปลีย่นตัวผู้

สังเกต แทนท่ีจะใช้ผู้วิจัยคนเดียวกันสังเกตโดยตลอด ในกรณีที่ไม่แน่ใจในคุณภาพของผู้รวบรวมข้อมลูภาคสนาม ควรเปลีย่นให้มีผู้วจิัย

หลายคน 

4.3 ด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) การตรวจสอบว่า ถ้าผูว้ิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีที่ต่างไปจากเดิมจะท าให้การตีความ

ข้อมูลแตกต่างกันอาจท าได้ง่ายกวา่ในระดับสมมติฐานช่ัวคราว(Working hypothesis) และแนวคดิขณะทีล่งมือตีความสรา้งข้อสรุป

เหตุการณ์แตล่ะเหตุการณ์ ปกตินกัวิจัยจะตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎีได้ยากกว่าตรวจสอบด้านอื่น 

4.4 ด้านวิธรีวบรวมข้อมูล (Methodological triangulation) การใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมลูต่างๆกันเพื่อรวบรวมข้อมลูเรื่อง

เดียวกัน เช่น ใช้วิธีการสังเกตควบคู่กับการซักถาม พร้อมกันนั้นก็ศึกษาข้อมูลจากแหล่งเอกสารประกอบด้วย (สุภางค์ จันทวานิช, 

2553) 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 

ทฤษฎีเทคนิคโมดิฟายจากโทมัส ที แมคมิลแลน (Thomas T. Macmillan) ได้เสนอผลการวิจัยเกี่ยวกับจ านวน

ผู้เชี่ยวชาญในการวิจยัตามเทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) พบว่า หากมีผูเ้ชี่ยวชาญตั้งแต่ 17 คนข้ึนไป อัตราการลดลงของความ

คลาดเคลื่อน (Error) จะมีน้อยมากและจะเริ่มคงที่คือ 0.02 (บุญมี พันธ์ไทย 2552) 

 การสืบสานอนุรักษ์ขนมไทย ขนมไทยมีความสมัพันธ์กับคนไทยและเข้ามาอยู่ในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม 

วัฒนธรรม ประเพณีและความเช่ือต่างๆ มาตั้งแต่สมยัสโุขทัย การท าขนมไทยนั้นมีขั้นตอนหลากหลายอีกท้ังยังต้องอาศัยฝีมือ ความ

ประณตี ให้ออกมาสวยงาม ด้วยจดุเริ่มต้นจากการท าถวายในวัง ออกมาสู่ชาวบ้าน เป็นการถ่ายทอดกนัมาจากรุ่นสู่รุ่นดังนั้น เราทุกคน

สามารถร่วมกันอนุรักษ์ขนมไทยไวไ้ม่ให้สญูหายโดยการหันมา บริโภคขนมไทยเพราะเมื่อเราบริโภคมากขึ้น แม่ค้าขนมไทยก็จะมี

ก าลังใจในการผลิต และยังคงสืบสานขนมไทยไม่ให้สญูหายไปกับกาลเวลา(สิรรีัตน์ , 6/6/2556) 

บทบาทผู้สูงอายุต่อสังคม ครอบครัว ชุมชน ผูสู้งอายุเป็นบุคคลที่มากไปด้วยความรู้และประสบการณ์ถือเป็นบคุคลทีม่ี

คุณค่าและพร้อมที่จะให้ค าแนะน าปรึกษาในด้านต่างๆ ผูสู้งอายุบางท่านมีทักษะการท าขนมไทยสูตรโบราณดังนั้นจึงเป็นการดีในการ

ถ่ายทอดความรูต้่างๆให้แก่บุตรหลานและผู้ทีส่นใจในวิชาชีพ เพราะตัวผู้สูงอายุจะรูส้ึกว่าตนมคีุณค่าและไมไ่ด้เป็นภาระของลูกหลาน

และบุคคลรอบข้าง (ส่วนอนามยัผูสู้งอายุ , ส านักส่งเสรมิสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข)   
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ข้อมูลของจ านวนผู้สูงอายุจากสถานการณ์ประชากรโลก อาเซียน และไทย ศึกษาพบว่าใน ปี2558มีประชากรโลก7,349

ล้านคนในจ านวนนี้เป็นผู้สูงอายรุาว901ล้านคน หรือร้อยละ 12ของประชากรทั้งหมดซึ่งถือได้ว่าประชากรโลกเข้าสู่เกณฑ์‘สังคมสูงวัย’ 

แล้ว ทวีปยุโรป มีสดัส่วนประชากรสูงอายุมากท่ีสุดถึง ร้อยละ 24ทวีปแอฟฟริกามีสัดส่วนประชากรสงูอายุต่ าที่สุดคือ ร้อยละ 5 ทวีป

เอเชียแม้จะมีสดัส่วนของประชากรสูงอายุสูงเป็นอันดับ4 ร้อยละ12 รองจากทวีปยุโรปร้อยละ24 อเมริกาเหนือร้อยละ21 และโอเชีย

เนีย ร้อยละ17 แต่มีจ านวนประชากรสูงอายุมากท่ีสุดคือราว508ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 56 ของประชากรสูงอายุท้ังโลก ประชากร

สูงวัยในประเทศไทย ใน ปี2548 ประเทศไทยเริม่เข้าสู่เกณฑ์สังคมสูงวัย (Aged Society) โดยมสีัดส่วนประชากรผูสู้งวัยถึงร้อยละ10

และในปี 2558 ประเทศไทยมีประชากรทั้งหมด 65.1ล้านคนในจ านวนนี้เป็นผูสู้งอายุ11 ล้านคน หรือร้อยละ 16 มีการคาดว่าในปี

2564 ประเทศไทยจะกลายเป็นสงัคมสูงวัยอย่างสมบรูณ์(Complete Aged Society)และปี 2574 ประเทศไทยจะกลายเป็น ‘สังคมสูง

วัยระดับสุดยอด’ (Super Aged Society) (มูลนิธิสถาบันวิจยัและพัฒนาผู้สูงอายุไทย ,สังคมผู้สูงวัย , April 28, 2017)  

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 สืบสานและอนุรักษ์ขนมพ้ืนเมืองหายากของจังหวัดปัตตานี: กรณีศึกษาชุมชนปูยุด อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี (นุชฤด ี

รุ่ยใหม่ และคณะ ,2558) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการสืบสานและอนุรักษ์ขนมพื้นเมืองหายากของจังหวัดปัตตาน:ีกรณีศึกษาชุมชนปูยดุ 

อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จากการศึกษาพบว่า ขนมพื้นเมืองหายากของจังหวัดปัตตานี มีทั้งหมด 4 ชนิดคือ ขนมนิบะ ขนมบาตาบู

โระขนมตือปงอาเกาะ และขนมราดู จากการใช้แบบสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ ก่อนเข้าร่วม

กิจกรรม รู้จักขนมทั้ง 4 ชนิด เคยรับประทานและทราบถึงส่วนผสมของขนมเหล่านั้น แตไ่ม่ทราบถึงวิธีการท าขนม และส่วนใหญ่ทราบ

ถึงประโยชน์ของขนมทั้ง 4 ชนิดหลังเข้าร่วมกิจกรรม ทราบถึงส่วนผสมวิธีการท าขนม ประโยชน์และชอบขนมทั้ง 4 ชนิด แต่สามารถ

ถ่ายทอดวิธีการท าขนมราดูได้มากที่สุด แต่สามารถถ่ายทอดการท าขนมมาตาบโูระได้น้อยที่สุด ซึ่งความรู้ ความเข้าใจในส่วนผสม 

วิธีการท า และประโยชน์ของขนมพื้นเมืองรวมทั้งสามารถถ่ายทอดวิธีการท าขนมได้ นับว่าตรงตามวตัถุประสงค์ในการอนุรักษ์และสบื

สานขนมพื้นเมือง 

แนวทางการส่งเสริมการอนุรักษแ์ละสืบทอดภมูิปัญญาว่าวไทย (อารีรัตน์ พุฒิรุ่งโรจน,์ 2557) ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการ

ส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบทอดภมูิปัญญาว่าวไทย จากผลการศึกษาพบว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสงัคมโลกเป็นสิ่งส าคญัที่ท า ให้ภูมิ

ปัญญาว่าวไทยถูกลดบทบาทลงขาดผู้สบืทอด การถ่ายทอดความรูจ้ากรุ่นสูรุ่่นจึงขาดหายไป ขาดการไดร้ับความสนใจจากหน่วยงาน

และบุคคล ดังนั้นการอนุรักษ์ภูมปิัญญาว่าวไทย จึงควรไดร้ับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ

สถานศึกษา โดยการจัดเก็บรวบรวมความรูเ้รื่องว่าวไทย ใหม้ีการน า เสนอในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ สื่อการเรยีนการสอน 

จัดตั้งให้มีการด า เนินงานร่วมกันในรูปแบบขององค์กร จัดตั้งแหล่งการเรยีนรู้ภมูิปัญญาของชุมชน เพื่อก่อให้เกิดความตระหนักในการ

อนุรักษ์ร่วมกัน มีการบรูณาการเสรมิสร้างหลักสูตรการเรียนรูภู้มปิัญญาว่าวไทยในระบบการศึกษา สนับสนุนการสร้างครภููมิปญัญา

ด้านว่าวไทยให้เพิม่มากข้ึน อีกทั้งควรมีการประชาสัมพันธ์การจดังานการละเล่นวา่วและเรื่องการจัดการเรียนรู้แลกเปลี่ยน เพื่อ

ยกระดับภูมิปญัญาว่าวไทยให้เป็นกีฬาสากลและเป็นวัฒนธรรมโลก 

รูปแบบและกลยุทธก์ารตลาดการจัดการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ของร้านไอเบอร์ร่ีฟรุ๊ทคาเฟ่ สยามพารากอน 

กรุงเทพมหานคร (พลวัฒน์  ปราณีตพลกรัง, 2560)  เป็นการศึกษาการให้ความหมายของการตลาดเชิงสร้างสรรค์ คือ การสร้างแรง
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บันดาลใจใหผู้้ที่มีแรงบันดาลใจท่ีจะท าธุรกิจหรือมีธุรกิจเป็นของตันเองและท าให้ผู้คนมีวิถีการด าเนินชีวิตที่มีสุขภาพท่ีดีขึ้น มีการ 

สนับสนุนกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเพื่อให้เกิดความยั่งยืนดา้นรูปแบบการด าเนินธุรกิจ ยึดมั่นในการผลติและน าเสนออาหารที่สดใหม่ที่มาจาก

วัตถดุิบคือผลไม้เป็นหลักมาจากแหล่งผลิตที่มีคณุภาพ และสนับสนุนให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคใช้บรรจภุัณฑ์ทีส่ามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้

หรือเป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทังยังศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาด ใช้ส่วนประสมทางการตลาด 8P’s ในการด าเนินการ ปัญหาที่

พบในการให้บริการ คือ การสือ่สารระหว่างลูกค้าและทางพนักงานบริการของร้านเพราะลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติจึงท าให้การ

สื่อสารอย่างเช่นการสั่งอาหารค่อนข้างเป็นอุปสรรคของทางร้าน 

 
ผลจากการวิเคราะห ์
  

 จากการศึกษาด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า การสืบสานวิธีการท าขนมไทยไข่ปลาสูตรโบราณของวัยรุ่นที่สืบทอด

มาจากผูสู้งอายุ ร้านขนมคณุยายผ่องศรี และมีข้อสรุปการสัมภาษณ์ดังนี ้

1. การถ่ายทอดสตูรการท าขนมให้กบัลูกหลานและบคุคลภายนอก 

เจ้าของร้าน (คุณยายผ่องศร)ี –เน้นปลูกฝังให้คนในครอบครัวเห็นถึงความส าคัญของขนมไทยว่าสามารถน ามาประกอบ

เป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้ อีกทัง้ยังเป็นการสืบทอดสูตรขนมที่สืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อไม่ให้สตูรขนมตา่งๆสญูหายไป 

โดยเริ่มจากเจ้าของร้านกับลูกหลานได้ลงมือท าร่วมกันตั้งแต่วยัเยาว์เพื่อส่งเสรมิการท ากิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัว เมือ่

เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพจึงพัฒนาเพื่อสร้างรายไดภ้ายในครอบครัวจนกลายมาเป็นอาชีพท่ีมั่นคง และในตอนนี้มี

การส่งเสริมใหเ้ด็กในชุมชนโดยรอบมีรายได้พิเศษในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และช่วงปิดภาคเรียนอีกทั้งยังมีการร่วมในงาน

แสดงสินค้าตามทีต่่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดจึงท าให้สูตรขนมที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุน่มาเป็นที่รู้จักในวง

กว้าง 

ผู้สืบทอด (คุณนุชศรา)  –จากการท าขนมเพื่อประกอบอาชีพภายในครัวเรือนส่งผลให้เกดิการเผยแพร่ในวงกว้าง เริ่ม

จากการออกรายการ ‘ครัวคุณต๋อย’ ทางไทยทีวีสีช่องสาม ในวันท่ี 8 กรกาคม 2558 รวมไปถึงการรว่มงานแสดงสินคา้ตามที่

ต่างๆทั้งภายในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด โดยพบว่าลูกคา้ส่วนใหญ่ที่มาซื้อขนมไข่ปลาของทางร้านได้ข้อมลูมาจาก

รายการครัวคณุต๋อย รวมถึงการพูดกันปากต่อปากในสื่อโซเชียลมีเดียว่าทางรา้นไดม้าท าการเปิดรา้นขายขนมที่งานแสดง

สินค้าตามจุดที่มีการพูดถึง จึงท าให้ขนมไข่ปลาเป็นที่รู้จักมากขึ้นในกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มคนรุ่นใหม่  

ลูกค้าท่ีมาใช้บริการ  – กลุ่มวัยรุน่ท่ีมีอายุ 19 ปี กล่าวว่าเมื่อรับประทานขนมไข่ปลาของคุณยายผ่องศรี พบว่ามีความ

หอมคล้ายกับขนมตาลแต่มคีวามเหนียวนุ่มคล้ายกับขนมกาละแมอกีท้ังยังทานไม่ยากอย่างที่คิด จ านวน 8 คนของกลุ่มคนรุ่น

ใหม่ท่ีมีอายุ 22 ปีขึ้นไป กล่าวว่าเมื่อทานแล้วมีการแนะน าและซื้อไปฝากคนในครอบครัวรวมถึงผูสู้งอายุท่ีอยู่ภายในบ้าน 

เพราะเคยได้ยินช่ือขนมชนิดนี้ผ่านทางสื่อต่าง ๆ อีกทั้งยังมีหน้าตาที่น่ารับประทานอีกด้วย นอกจากน้ีกลุ่มวัยรุ่นที่มีอายุ 

20 ปียังมีการบอกต่อกลุม่เพื่อนผา่นทางสื่อสังคมออนไลน์อีกด้วย แต่ในขณะเดียวกันมีกลุ่มลูกค้าท่ีมอีายุตั้งแต่ 19-20 ปี ไม่

เคยรู้จักและรับประทานขนมไข่ปลาแต่ก็มคีวามสนใจท่ีจะลองรับประทานจ านวน 4 คน จากการสัมภาษณ์พบว่า กลุม่ลูกคา้



 
 

สาขามนุษยศาสตร์ สังคมวิทยาและการศึกษา I 1261 
 

กลุ่มนีไ้ม่เคยรู้จักและพบไม่เคยเหน็ขนมไข่ปลาจนกระทั่งมาพบในงานแสดงสินจึงเกิดความสนใจสอบถามถึงช่ือ ประวัติ รวม

ไปถึงวิธีการท าและส่วนประกาบของขนมชนิดนี้ 

จากการสมัภาษณ์ข้างต้นสรุปได้วา่ การถ่ายทอดสูตรการท าขนมไข่ปลาให้กับลูกหลานและบุคคลภายนอกได้ดีทีสุ่ดคือ

การสนับสนุนจากรายการครัวคณุต๋อย เนื่องขนมไข่ปลาเป็นที่รู้จักเฉพาะในจังหวัดสุพรรณบุรีและกลุ่มคนบางกลุม่ แต่ทาง

รายครัวคณุต๋อยไดเ้ชิญเจา้ของร้านไปสัมภาษณ์และบอกข้ันตอนวิธีการท าขนมไข่ปลาโดยละเอียด จึงท าให้มีคนรุ่นใหม่และ

วัยรุ่นรู้จักขนมชนิดนีเ้ป็นจ านวนมาก อีกทั้งจากการสัมภาษณ์กลุม่ลกูค้าท่ีมาใช้บริการทางร้านจ านวน 22 พบว่า มีกลุ่มลูกคา้

ที่รู้จักขนมไข่ปลาของทางร้านจากรายการครัวคณุต๋อยจ านวน 10 คน ซึ่งคิดเป็น 58.82% ของจ านวนลูกค้าท้ังหมดที่

สัมภาษณ์ ซึ่งเกินครึ่งของจ านวนผู้สัมภาษณ์ทั้งหมด 

2. แนวคิดเกี่ยวและวิธีการทางการตลาดให้เหมาะสมกับสังคมในปัจจบุัน 

วิธีการปรับตัวให้เขา้กับให้เข้ากับสงัคมในปัจจุบันคือการท าให้เป็นทีรู่้จักและทีส่นใจให้ได้มากท่ีสดุ กล่าวคือ การที่ผูส้ืบ

ทอดได้มีการขายขนมตามงานแสดงสินค้าตามห้างสรรพสินค้าต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เป็นการเปิดตัวให้

เป็นจุดสนใจและใช้การสนับสนุนจากรายการโทรทัศน์ช่ือดัง(ครัวคุณต๋อย) เพื่อเป็นเครื่องมือในการยืนยันถึงรสชาติที่อร่อย

ของขนมไข่ปลาสตูรโบราณจากทางร้าน ซึ่งสอดคล้องกบัปัจจัยดา้นจิตวิทยาและปัจจัยทางสังคมทีส่่งผลต่อพฤติกรรมของ

ผู้บริโภค สามารถอธิบายไดด้ังนี้ 

- ปัจจัยทางจิตวิทยา คือ สิ่งที่ส่งผลต่อกระบวนการการรับรู้และการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค สามารถเช่ือมโยงได้
กับอิทธิพล 2 ด้านดังนี้ 

o ด้านแรงจูงใจ หมายถึง การชักน าหรือเกลีย้กล่อมให้บุคคลคล้อยตามและกระตุ้นให้อยากซื้อสินค้าหรอืบริการ
นั้นๆ ในที่นีส้อดคล้องกับกลุม่ลูกค้าท่ีแนะน าขนมไข่ปลาของทางร้านให้กับคนรอบข้างรวมไปถึงการใช้สือ่
สังคมออนไลนเ์ป็นตัวกลางในการกระตุ้นหรือชักน าให้ผู้คนมาท าความรู้จักกับขนมไข่ปลามากขึ้น 

o การรับรู้ หมายถึง กระบวนการการรับรู้ที่บุคคลได้จากสารสนเทศต่างๆ โดยยดึการส่งสิ่งเรา้ออกไปเป็นหลัก
กล่าวคือ สิ่งเร้าที่บุคคลไดร้ับจะตอ้งโดดเด่น ชัดเจน และจ าง่าย สอดคล้องกับการที่ทางร้านอ้างอิงถึงการได้
ออกรายการโทรทัศน์ช่ือดังเพื่อเปน็เครื่องมือยืนยันถึงรสชาติที่อร่อยของขนมไข่ปลา 

- ปัจจัยทางสังคม คือ สิ่งต่างๆในสังคมที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ในที่น้ีสอดคล้องกับอิทธิพลด้าน
บุคคลอ้างอิง กล่าวคือ กลุ่มบุคคลที่ผู้บรโิภคยึดถือ หรือ ใช้เป็นแบบอย่างในการปฏิบัตติาม สอดคล้องกับการแนะน า
จากกลุ่มลูกค้าท่ีมาใช้บริการและรายการครัวคุณต๋อยที่มีการแนะน าถึงขนมไข่ปลาของทางร้านให้เป็นที่รู้จักผ่านทาง
สารสนเทศต่างๆไม่วา่จะเป็นสื่อออนไลน์สื่อทางโทรทัศน์และการพดูปากต่อปาก(www.elearning.bu.ac.th ,นักศึกษา
ช้ันปีท่ี 4 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ , ส านักงานคณะกรรมอดุมศึกษา) 
 

3. ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแกไ้ขปัญหา ทางด้านการตลาด 

ร้านขนมคณุยายผ่องศรีมีหนา้ร้านอยู่ท่ี ตลาดร้อยปสีามชุก  จังหวัดสุพรรณบรุี ดังนั้นจึงไมส่ามารถเข้าถึงกลุ่ม
ลูกค้าท่ีอยู่ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดโดยรอบได้ จึงแก้ไขโดยการขายตามงานแสดงสินคา้ในที่ต่างๆเพื่อให้เป็นท่ี
รู้จักมากขึ้น แต่พบว่าเกิดปญัหาด้านระยะทาง เนื่องจากระยะทางระหว่างจังหวัดสุพรรณบุรีกับจังหวัดที่จะไปท าการ

http://www.elearning.bu.ac.th/
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ขายขนมมีระยะทางที่ห่างกัน จึงอาจส่งผลให้ขนมต่างๆมีการเน่าเสียได้ จึงแก้โดยการน าวัตถุดิบมาท าและปรุงในสถานท่ี
ที่จะท าการขายเพื่อให้ขนมมีรสชาติอร่อย สดใหม่อยู่เสมอในส่วนกลุม่ลูกค้าท่ีมาใช้บริการ โดยส่วนมากกลุ่มลูกคา้จะพูด
ถึงความสะดวกในการหาซื้อขนมไข่ปลาจากทางร้านเนื่องจากร้านขนมคุณยายผ่องศรมีีหน้ารา้นอยู่ทีจ่ังหวัดสุพรรณบรุี 
จึงท าให้กลุ่มลูกค้านอกพ้ืนท่ีจังหวัดสุพรรณบรุี ไมส่ามารถหาซื้อขนมไข่ปลาจากทางร้านได้ จึงท าได้เพียงรอช่วงที่มีงาน
แสดงสินค้าท่ีเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย ซึ่งทางร้านจะมาเปดิร้านขายขนมไทยต่างๆรวมถึงขนมไข่ปลาสูตรโบราณ  

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 ปัญหาที่มผีลต่อความส าเร็จทางดา้นการตลาดและการสืบทอดสูตรการท าขนมไข่ปลาของทางร้านคือ ระยะทาง
และกลุม่ผู้ทีส่นใจ กล่าวคือ กลุ่มผู้ที่สนใจโดยส่วนมากเป็นกลุ่มวยักลางคนจนถึงผูสู้งอายุ รวมถึงกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในจังหวัด
สุพรรณบุรีและบริเวณใกล้เคยีง จึงท าให้ทางร้านออกขายขนมในงานแสดงสินค้าตามหา้งสรรพสินค้าในกรุงเทพมหานคร
เพื่อให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้าอ่ืนนอกเหนือจากกลุ่มลูกค้าวัยกลางคนและผู้สูงอายุ ส่งผลให้มีกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นและคนรุ่นใหม่
เพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมาก จากสถติใินป ี 2559 พบว่ากลุ่มคนที่มีอายุตัง้แต่ 14- 26 ปีในกรุงเทพมหานครมีโดยเป็นการรวมทั้ง
เพศชายและเพศหญิงมีจ านวนประมาณ 813,445คน ทั้งนี้เป็นเพียงจ านวนผู้ที่ถือสัญชาติไทยและมีช่ืออยู่ทะเบยีนบ้าน
เท่านั้นยังไมไ่ด้รวมผู้ที่ถือสญัชาติอืน่และผู้ทีไ่มไ่ด้มีช่ืออยู่ในทะเบยีนบ้านในกรุงเทพมหานคร (ระบบสถิติทางการทะเบียน, 
ธันวาคม ,2559) ดังนั้นหากมีการรวมช่ือของบุคคลดังกล่าวแล้วอาจส่งผลให้จ านวนวัยรุ่นหรือผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 14-26 ปีเพิ่ม
สูงขึ้นมากกว่าท่ีปรากฏใหเ้ห็นในข้างต้น หากทางร้านต้องการที่จะเผยแพร่ขนมไข่ปลาให้กับกลุ่มวัยรุ่นและคนรุ่นใหม ่
กรุงเทพมหานครคือทางเลือกที่ดทีี่สุด  

เนื่องจากทางเจ้าของร้านและผู้สืบทอดเล็งเห็นถึงปญัหาทางเรื่องระยะทางและการเดินทางในการขายขนมทีง่าน
แสดงสินค้าตามหา้งสรรพสินค้าภายในกรุงเทพมหานคร จึงควรไดร้ับการสนับสนุนจากทางภาครฐัเพื่อให้ขนมไข่ปลาสูตร
โบราณยังคงอยู่กับประเทศไทยและคนไทยตราบนานเท่านาน โดยมีการสนับสนุนให้ทางร้านเพิ่มสาขาภายใน
กรุงเทพมหานคร เพื่อสะดวกในการเดินทางของกลุ่มลูกค้าและเจา้ของร้าน รวมถึงยังเป็นลดปญัหาทางด้านการตลาด ช่วย
ลดปัญหาทางเรื่องวัตถุดิบเน่าเสีย ซึ่งส่งผลกระทบกับต้นทุนและก าไรของทางร้าน อีกทั้งหากทางร้านมีหน้ารา้นภายใน
กรุงเทพฯยังสามารถลดต้นทุนดา้นการเดินทางไปขายขนมตามงานแสดงสินค้าในหา้งสรรพสินค้าภายในกรุงเทพฯ 

นอกจากน้ียังสามารถส่งเสริมให้ขนมไข่ปลาเป็นที่รู้จักในกลุ่มวัยรุ่นได้เป็นอย่างดี เนื่องจากขนมไข่ปลาสามารถหา
ซื้อได้ง่าย และมีราคาที่ไมสู่งเมื่อเทียบกับขนมเค้ก โดนัท หรือขนมจากต่างประเทศชนิดอื่นๆ จึงสามารถเป็นทางเลือก
ทางด้านราคาให้กับกลุม่ลูกคา้วัยรุน่ท่ีมีรายได้ไม่มากรวมถึงยังสามารถเผยแพร่ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ไดโ้ดยการเริ่มจาก
กลุ่มลูกค้าวัยรุ่นที่มาใช้บริการ และมีการแนะน าผ่านทาง Facebook หรือ Instagram หรือทางอื่นๆ ซึ่งง่ายต่อการเผยแพร่
และรวดเร็ว ท าให้เป็นท่ีรู้จักและเป็นท่ีสนใจในกลุ่มวัยรุ่นและคนรุ่นใหม่  

ซึ่งสอดคล้องกับจุดประสงค์ของการวิจัยที่ว่าเพื่อสืบสานการท าขนมไทยสตูรโบราณ โดยเฉพาะสตูรการท าขนมไข่
ปลาสตูรโบราณของร้านขนมคณุยายผ่องศรี ตลาดร้อยปสีามชุก จังหวัดสุพรรณบรุี  อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนใหผู้้สูงอายไุด้
ใช้ความรู้ที่มีของตนได้อยา่งเต็มที ่ ซึ่งตรงตามจุดประสงค์ข้อ 2 คือ ส่งเสริมการน าความรู้ความสามารถของผู้สูงอายุมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ ถือเป็นบคุคลที่มคีุณคา่ จึงสามารถให้ค าแนะน าการ
ท าขนมไทยสตูรโบราณดังนั้นจึงเปน็การดีในการถ่ายทอดความรูต้่างๆให้แก่บุตรหลานและผู้ที่สนใจในวิชาชีพ (ส่วนอนามัย
ผู้สูงอายุ , ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข) 
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	การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย: กรณีศึกษาชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม (56-64)
	ความพึงพอใจต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (65-71)
	คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามทัศนะผู้ใช้บัณฑิต ศึกษาเฉพาะกรณี บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (72-73)
	การสังเคราะห์กรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานตามหลักทักษะชีวิต 4H เพื่อให้ได้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ (74-84)
	การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ (85-96)
	การบริหารความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า ของสานักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (97-104)
	ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุ วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม (105-115)
	การสำรวจความต้องการรับบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีของชุมชนกรณีศึกษาอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (116-131)
	โครงการวิจัยเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (132-143)
	โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (144-160)
	การประยุกต์ใช้การการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของชาวบ้านเกาะเกร็ด (161-172)
	คุณภาพชีวิตการทำงานที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของแรงงานต่างด้าว บริษัท อินโนแวลูส์ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (173-183)
	กลยุทธ์และกระบวนการพัฒนาเกมทางการศึกษาสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น (184-192)
	การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง การบริจาคเลือด (193-197)
	การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการ Elephant Haven Thailand (198-203)
	การวัดความพึงพอใจสำหรับเกม 2 มิติ เรื่อง ThaiCooking (204-208)
	โครงการผลิตสื่อการเรียนรู้ 3 มิติของระบบการทำงานแปรรูปโลหะผ่านเครื่องใช้งานจริงในสถานประกอบการภายใต้หัวข้อการประยุกต์ใช้ระบบไฮดรอลิกส์ และระบบรีเลย์ควบคุมของเครื่องกลึงบอลวาล์ว (209-214)
	พฤติกรรมการบริโภคอาหารไทยของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติกรณีศึกษา  โรงแรมขนาดใหญ่  จังหวัดสงขลา (215-225)
	การแก้ไขปัญหาจราจรในเขตภาคตะวันออกโดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ (226-232)
	การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แม่เหล็กเรขาคณิตแบบจับต้อง เรื่อง การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิตในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (233-242)
	การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (243-251)
	การลดอัตราการออกกลางคันของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้วยโครงการเรียนปรับพื้นฐาน (252-258)
	ความพึงพอใจและความคาดหวังในการปฏิบัติงานของบุคลากร หน่วยงานกระดูกชาย (ออร์โธปิดิกส์) โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก (259-275)
	การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติของชมรมผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร (276-286)
	การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การตรวจสอบปั้นจั่นหอสูง (287-292)
	การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดสื่อประสมเรื่องสายอากาศไมโครสตริป (293-302)
	ศึกษาปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างประเทศของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน (303-311)
	การศึกษาความต้องการในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาพืชศาสตร์                คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน (312-320)
	ปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษของพนักงานต้อนรับในโรงแรมจังหวัดน่าน ในทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ (321-328)
	ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการประกอบวิชาชีพครูกับความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ (329-340)
	แนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการร้านนมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (341-349)
	ภาวะน้ำหนักเกินกับพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (350-360)
	ความพึงพอใจในการใช้บริการรถสองแถวเพื่อขึ้นไปท่องเที่ยววัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว (361-379)
	ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจแมลงทอด กรณีศึกษา แมลงทอดตราไฮโซ (380-385)
	การพัฒนารูปแบบชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านเพศศึกษาเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ (386-401)
	การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิรูปการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยสำหรับอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (402-414)
	เหตุผลและความต้องการในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (415-423)
	แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนของนักเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (424-431)
	ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (432-441)
	สื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างความปลอดภัยในวัยเรียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (442-453)
	สื่อสร้างสรรค์ตามรอยภูมิปัญญาไทยในอดีต (454-464)
	สื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ของเด็กประถมศึกษา (465-476)
	การพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (477-489)
	การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (490-498)
	สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ร้านโฉมงามสปา (499-508)
	การพัฒนาเว็บไซต์กายสิทธิ์ (509-517)
	การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการนำสมุนไพรมาใช้ตามแนวปรัญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาในเขตจังหวัดนนทบุรี (518-524)
	การศึกษาศักยภาพการรองรับการท่องเที่ยวเสม็ดนางชี ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (525-538)
	การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเยาวชน เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม (539-545)
	พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง (546-555)
	รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์การละเล่นผีพุ่งไต้สำหรับเยาวชน อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (556-565)
	การศึกษาความต้องการใช้งานบริการห้องสมุดนอกเวลา กรณีศึกษาห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย (566-571)
	การศึกษาปัจจัยพหุระดับสมรรถนะ ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงาน วิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 15 ในจังหวัดชายแดนใต้ (572-582)
	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (583-591)
	ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทำงาน ความพึงพอใจในงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง (592-602)
	อิทธิพลของการมองโลกในแง่ดี ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน โดยมีกลวิธีในการเผชิญปัญหาเป็นตัวแปรสื่อ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ (603-619)
	ความสำเร็จในอาชีพ เชาวน์อารมณ์ และความพึงพอใจในชีวิต โดยมีความภาคภูมิใจในตนเองเป็นตัวแปรสื่อ ของพนักงานระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา : บริษัทโทรคมนาคมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร (620-631)
	ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการทำงาน คุณภาพชีวิตในการทำงาน การรับรู้คุณค่าของงาน และความเหนื่อยหน่ายในการทำงาน ของบุคลากรสายวิชาการ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร (632-642)
	ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานสายวิจัยและพัฒนา (643-652)
	ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาการบัญชีชั้นต้นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (653-661)
	ผลของการพัฒนาเมตาคอกนิชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการประเมินแบบเจรจาต่อรอง (662-671)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อผู้สูงอายุตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวที่ชายหาดบางเสร่ในจังหวัดชลบุรี (672-682)
	ท้องถิ่นไทย 4.0 กับ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (683-691)
	การวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าของสุนัขในการเลือกใช้บริการที่พักที่สามารถนำสุนัขเข้าพัก (692-704)
	การผลิตมิวสิควิดีโอเพลงเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปูองกันการเกิดโรคกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยเทคนิคอินโฟกราฟิกแบบ 2 มิติ ให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี (705-712)
	ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงการเป็นฐาน ในรายวิชา สต423 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ (713-719)
	ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (720-732)
	ศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการในแหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันตก เพื่อพัฒนาเป็นไมซ์ซิตี้ในประชาคมอาเซียน (733-743)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (744-753)
	ทรัมเป็ต การแสดงดนตรี การฝึกซ้อม (754-762)
	ศึกษาวิถีภูมิปัญญาการจักสานเตยปาหนันบ้านดุหุนสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดตรัง (763-775)
	ศึกษาความเป็นมา อนุรักษ์ และสืบสานประเพณีข้าวลาซังบ้านพรุจูด ตาบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (776-785)
	รูปแบบการส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ โรงเรียนบ้านแม่สา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (786-797)
	ปัจจัยในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสงขลา (798-807)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาระหนี้สินของเกษตรกรหมู่ที่ 7 บ้านท่าช้าง ตาบลทับผึ้ง อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย (808-824)
	ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดระเบียบที่จอดรถบริเวณศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (825-837)
	การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (838-853)
	การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ร่วมกับวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม (854-866)
	ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม (867-884)
	พฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณของพนักงามหาวิทยาลัย ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ (885-893)
	การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะโรคอ้วนของนักเรียนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ (894-908)
	ศึกษาพฤติกรรมบริโภคอาหารเช้าและความรู้ความเข้าใจตามหลักโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านดอนสาโรง จ.สุโขทัย (909-921)
	ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นในชุมชน (922-935)
	การป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านโซกม่วง ตำบลทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย (936-948)
	ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (949-957)
	ศึกษาวิธีการป้องกันพฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุ่นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ : กรณีศึกษา โรงเรียนวัดสุวรรณประดิษฐ์ หมู่ 3 (958-970)
	การบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย สังกัดเทศบาลเมืองตาก ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (972-983)
	ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน แผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร (984-998)
	การศึกษาองค์ประกอบความสามารถในการฟื้นพลังของนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (999-1013)
	การพัฒนาแบบทดสอบทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตาม SOLO Taxonomy ของบิกส์และคอลลิส (1014-1024)
	การพัฒนาระบบคลังข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) (1025-1035)
	การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ กรณีศึกษา ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (1036-1042)
	แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจที่พักแรมแบบบูติคโฮเต็ลในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1043-1052)
	การพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินการจัดการเรียนรู้ของครูตามแนวทางสะเต็มศึกษา (1053-1062)
	การส่งเสริมความเป็นพลเมืองผ่านกลยุทธ์ CSR ในยุคไทยแลนด์ 4.0 (1063-1072)
	การออกแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง เรื่อง พุทธมณฑลศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก (1073-1081)
	ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความเครียดของผู้สูงอายุในเขตบางพลัด  จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1082-1090)
	การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตตลาด ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (1091-1098)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานดูแลผู้สูงอายุในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1099-1107)
	แนวทางในการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของผู้สูงอายุ เพื่อให้วัยรุ่นตระหนักรู้ (1108-1115)
	การใช้สื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) เรื่อง โปรโตคอล TCP/IP เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (1116-1122)
	การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการสวนหลวงราชินี 19 ไร่ หัวหิน (1123-1129)
	แนวทางการสืบทอดการทำขนมฝรั่งกุฎีจีนจากผู้สูงอายุในชุมชนกุฎีจีน จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1130-1140)
	แรงจูงใจในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่ใช้สถานที่ออกกำลังกายแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร กรณีศึกษาศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ สำนักวัฒนธรรมกีฬา และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (1141-1150)
	รูปแบบการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดชุมพร (1151-1157)
	การศึกษาทัศนคติของวัยรุ่นตอนกลางต่อการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้สูงอายุเพื่อการท่องเที่ยวในต่างประเทศ (1158-1169)
	ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในสวนรมณีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1170-1179)
	ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในสวนรมณีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1180-1190)
	ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยและการเลือกใช้บริการ ศูนย์การค้าสยามพารากอนของผู้สูงอายุ (1191-1199)
	สภาพปัญหา และการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ผู้สูงอายุที่ใช้สมาร์ทโฟน ในพื้นที่บริเวณโดยรอบพระปิ่นเกล้า เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1200-1210)
	การให้ความหมายที่มาของความหมายและการวางแผนการออมเพื่อรองรับการเกษียณอายุของพนักงานเอกชน เขตสีลม-สาทร กรุงเทพมหานคร (1211-1220)
	พฤติกรรมการเลือกใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในอำเภอเมือง จังหวัดระนอง (1221-1232)
	ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้เฟซบุ๊กของผู้สูงอายุในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1233-1245)
	พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ (1246-1253)
	การศึกษาและการสืบสานการวิธีทำขนมไทยไข่ปลาสูตรโบราณของวัยรุ่นที่สืบทอดมาจากผู้สูงอายุร้านขนมคุณยายผ่องศรี ตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (1254-1264)
	พฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการบริโภคผลิตภัณฑ์จากนมเพื่อสุขภาพในผู้สูงอายุ (1265-1273)
	พฤติกรรมและทัศนคติของวัยรุ่นต่อการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้เสิร์ชเอนจินบนกรูเกิลเพื่อเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ (1274-1284)
	รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุในชุมชนหมู่บ้านสยามนิเวศน์อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ (1285-1294)
	พฤติกรรมของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ อย่างสร้างสรรค์สำหรับการเลือกชมรายการบันเทิงในสื่อยูทูป (1295-1307)
	แนวทางพัฒนาการให้บริการตรวจสุขภาพฟรีแก่ผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ (1308-1317)
	ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่เข้าบริการภายในคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1318-1324)
	นวัตกรรมการบริการของโรงแรมที่พักเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทยในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1325-1332)
	กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค สำหรับลูกค้าสูงอายุ กรณีศึกษา ไร่ปลูกรัก Thai Organic Farm อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (1333-1343)
	การตัดสินใจและกลยุทธ์การตลาดในการใช้บริการร้านอาหารเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาร้านอาหารคลีนที อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1344-1355)
	รูปแบบพฤติกรรมวัยรุ่นต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้ใช้งานแอพพลิเคชั่นช็อปปิ้งออนไลน์ (1356-1366)
	หลักธรรมกับการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา แหล่งชุมชน ณ บริเวณวัดศรีเมือง จังหวัดจันทบุรี (1367-1375)
	การดูแลสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ เขต บางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร (1376-1385)
	บทบาทของภาวะผู้นำในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมในอำเภอหัวหิน (1386-1398)
	พฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1399-1408)
	สภาพการณ์ปัญหาและแนวทางในการปรับตัวของผู้สูงอายุที่เลี้ยงดูเด็กเจนเนอเรชั่นซี (Generation Z)ในอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (1409-1418)
	ที่มาของตัวเลข การตีความหมายและพฤติกรรมการซื้อหวยใต้ดินของผู้สูงอายุในอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (1419-1426)
	การให้ความหมายและความต้องการจำเป็นของผู้สูงอายุข้าราชการวัยเกษียณในการขอรับบริการสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) (14271439)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของข้าราชการครู ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1440-1451)
	การประเมินศักยภาพขององค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในจังหวัดเพชรบุรี กรณีศึกษา: พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน (1452-1459)
	ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจขนมคางกุ้งทอดอบกรอบ  Okusno (1460-1465)
	ปัจจัยทางพฤติกรรมวัยรุ่นส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้ วิดีโอคอลผ่านสมาร์ทโฟน (1466-1476)
	พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของผู้สูงอายุ ในเขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานครกรณีศึกษา : กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนซอย 8 กองพลปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (1477-1488)
	การศึกษาความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร (1489-1501)
	แนวทางพฤติกรรมความสามารถของผู้สูงอายุในการดูแลตนเองทางด้านร่างกายและจิตใจอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (1502-1513)
	ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อประกันชีวิตของผู้สูงอายุ เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1514-1521)
	รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร (1522-1530)
	แนวทางการสืบสานคุณค่าจากภูมิปัญญาด้านการผลิตน้ำตาลมะพร้าวจากผู้สูงอายุในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (1531-1541)
	การศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของผู้สูงอายุประเภทสุนัขและแมวในอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง (1542-1550)
	ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบ หลักการ และแนวคิดของการทำความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อผู้สูงอายุกรณีศึกษา : บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (1551-1561)
	ที่มาความหมายของความสุขและแนวทางในการสร้างความสุขของผู้สูงอายุในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุริณท์ลาภัสร์ (1562-1569)
	การตระหนักรู้ของวัยรุ่นที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบแก่ผู้สูงอายุเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ(1570-1579)
	วาทกรรมนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ส่งผลต่อชีวิตของผู้สูงอายุชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงในเขตตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี (1580-1589)
	สภาพการณ์และแนวทางการปรับตัวของผู้สูงอายุที่เลี้ยงดูหลานในเจเนอเรชัน ซี ในอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี (1590-1597)
	รูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุในสังคมไทย กรณีศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร (1598-1605)
	รูปแบบกิจกรรมการสร้างความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ผู้สูงอายุ ด้วยกิจกรรมในฐานการเรียนรู้สัมมาชีพชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทงานดอกไม้ประดิษฐ์ หมู่บ้านหนองขอน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (1606-1615)
	ความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐพอเพียงของผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (1616-1625)
	การมีส่วนร่วมของวัยรุ่นตอนกลางในการส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ (1626-1635)
	พฤติกรรมของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มกิจกรรมคลายเครียดจากรายการวาไรตี้ผ่านระบบสมาร์ทโฟน (1636-1649)
	การศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามแนวทางสิทธิผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน (1650-1655)
	กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในการทำเครื่องเบญจรงค์ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (1656-1668)
	ปัจจัยทางพฤติกรรมวัยรุ่นในการส่งเสริมทักษะการใช้แอพพลิเคชั่นสำหรับการจองที่พักเพื่อผู้สูงอายุ (1669-1680)
	พฤติกรรมการเข้าถึงและการใช้งานอินเตอร์เน็ตของกลุ่มผู้สูงอายุอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (1681-1690)
	รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีชุมชนลุ่มแม่น้ำปราณบุรี (1691-1709)
	รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (1710-1630)
	คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามทัศนะผู้ใช้บัณฑิต ศึกษาเฉพาะกรณี บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  (1727-1732)



