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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมเชิงร้างสรรค์ของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการสร้างแรง
กระตุ้นให้เกิดการบริโภคผลิตภัณฑ์จากนมเพื่อสุขภาพ ในผู้สูงอายุ  2.เพื่อศึกษาพฤติกรรมของวัยรุ่นต่อการเลือกบริโภคนมเพื่อสุขภาพ 
ของผู้สูงอายุ  3.เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมเชิงร้างสรรค์ของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการสร้างแรง
กระตุ้นให้เกิดการบริโภคผลิตภัณฑ์จากนมเพื่อสุขภาพ ในผู้สูงอายุ ศึกษาจากลักษณะประชากรศาสตร์ เน้นการวิเคราะห์ในด้านพฤต
กรรมเชิงสร้างสรรค์ของวัยรุ่นที่สงผลต่อการสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการบริโภคนมเพื่อผู้สูงอายุ ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ สถิติ
พรรณนา ประกอบด้วย ค่าความถี่และร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน คือ ค่าไค-สแควร์ 
ตัวแปรอิสระคือ พฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ และตัวแปรตามคือ แรงกระตุ้นให้เกิดการบริโภค 
 ผลการวิจัยพบว่าลักษณะผู้ตอบแบบค าถามแบบสอบถาม ส่วนมากเป็นเพษหญิง มีอายุระหว่าง 20 -30 ปี ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001 – 10,000 บาท จากการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเช่ือตามโฆษณาที่โฆษณาได้กล่าวอ้าง
ตามสรรพคุณ และผู้ที่แสดงในโฆษณามีสุขภาพดีด้วยนมเพื่อสุขภาพ เชื่อว่าเมื่อดื่มนมเพื่อสุขภาพแล้วจะท าให้มีสุขภาพดีขึ้นได้ และยัง
มีการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุท่ีบ้านได้เลือกดื่มนมเพื่อสุขภาพ และทางครอบครัวหันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้น 
ค าส าคัญ : นมเพื่อสุขภาพ, ผู้สูงอาย,ุ พฤติกรรมเชิงสร้างสรรค,์ แรงกระตุ้น 

 

Abstract 
 This research is quantitative research. Objectives 1. To study adolescent behavioral patterns that 
influence the stimulation of healthy dairy products consumption in the elderly. 2. To study the behavior of 
adolescents on healthy milk consumption. Of the elderly 3. To study demographic characteristics related to 
adolescent behaviors that influence the stimulation of healthy dairy products consumption among the elderly. 
Focusing on the creative thinking of adolescents influences the motivation to consume milk for the elderly. 400 
samples were selected by using a questionnaire as a tool to collect data. Use a specific sampling method. The 
statistics used in the analysis were descriptive statistics, frequency and percentage. Average deviation And the 
statistics used to test hypotheses are chi-square values. Creative behavior And the variable is Impulse to 
consume 
 The results showed that respondents' questionnaire Mostly female. Age between 20-30 years old. 
Bachelor's Degree. The average monthly income of 5,001 to 10,000 baht. The research found that respondents 
believe the ads that the ads claimed properties. And those shown in healthy ads with healthy milk. Believe that 
when healthy milk is healthy. And also encourage the elderly at home to choose healthy milk. And the family 
more health care. 
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1.บทน า  
 ประเทศไทยอยู่ในช่วงการเข้าสูส่ังคมผูสู้งอายุโดยสมบรูณ์ จากข้อมลูของ United Nations World Population Ageing 
ทราบว่า ในปี 2560 ประชากรวัยผู้สูงอายุจะมีสดัส่วนมากที่สุด เป็นผลมาจากการลดภาวะเจริญพันธ์อย่างรวดเร็ว และการลดลงอย่าง
ต่อเนื่องของระดับการตายของประชากร จากข้อมูลประชากรของประเทศไทยในปี 2556 ประชากรไทยมีจ านวน 64.6 ล้านคน เป็น
ผู้สูงอายุมากถึง 9.6 ล้านคน โดยค าว่า “สังคมผูสู้งอายุโดยสมบรูณ์” หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีข้ึนไป ที่อยู่จริงในพื้นที่ต่อ
ประชากรทุกช่วงอายุในพ้ืนท่ีเดียวกัน ในอัตราเท่ากับหรือมากกว่ารอ้ยละ 20 ข้ึนไป (มูลนิธสิถาบันวิจยัและพัฒนาผู้สูงอายไุทย , 
2556) 
 ในปัจจุบันผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น เพราะต้องการให้มีสุขภาพพลานามัยที่ดีขึ้น  ไม่ว่าจะเรื่องการกิน ที่อยู่อาศัย ต้อง
สะอาด ปลอดภยั ไมม่ีสรพิษเจือปน ในเรื่องของอาหารการกิน ผู้บรโิภคส่วนใหญห่ันมารบัประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายกัน
มากขึ้น และรัฐบาลมีการสนับสนนุให้ความรู้แก่ผู้บริโภคอย่างจริงจงั เพื่อไม่ให้เป็นโรคต่างๆ เช่นโรคหัวใจ โรคเบาหวาน และโรค
กระดูกพรุน เป็นต้น โรคกระดูกพรุนนั้นพบมากในผูสู้งอายุ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจาก การเสื่อมตามอายุที่มกีารสะสมอยา่งค่อยเป็นค่อยไป
และยาวนานของการเสียสมดุลระหว่างการสรา้งและการสลายของกระดูก พบได้ทั้งในผู้หญิงและผู้ชายที่มีอายุมากกว่า 70-75 ปี มัก
พบกระดูกหักได้บ่อยบริเวณต้นขา ต้นแขน และสะโพก (ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ. “สาเหตุของโรคกระดูกพรุน , 2016) ซึ่งมีวิธีการ
ป้องกันโดยการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ โดยเฉพาะอาหารที่มีแคลเซียมสูง ซึ่งแหล่งแคลเซียมที่ดีท่ีสุดคือ นม (มลูนิธิหมอ
ชาวบ้าน. นิตยาสารหมอชาวบ้าน เล่มที่ 137. “กินอย่างไรเพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุน” , 2016)  โดยภาครัฐได้มีการส่งเสรมิให้ดื่มนม 
ทีเ่ป็นแหล่งแคลเซียมทีส่ าคญัของทุกเพศทุกวัย เพ่ือป้องกันการขาดแคลเซียม 
 ผู้วิจัยจึงท าการศึกษาพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการบรโิภคผลิตภณัฑ์จากนม
เพื่อสุขภาพในผูสู้งอายุ ให้ทราบถงึพฤติกรรมที่มผีลต่อการเลือกซื้อผลิตภณัฑ์นมเพื่อสุขภาพ ในผูสู้งอายุ 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมเชิงร้างสรรค์ของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการบรโิภคผลติภณัฑ์จากนมเพื่อสุขภาพ 
ในผู้สูงอาย ุ
 2.เพื่อศึกษาพฤติกรรมของวัยรุ่นตอ่การเลือกบริโภคนมเพื่อสุขภาพ ของผู้สูงอายุ 
 3.เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมเชิงร้างสรรค์ของวัยรุ่นทีส่่งผลตอ่การสร้างแรงกระตุ้น
ให้เกิดการบริโภคผลิตภณัฑ์จากนมเพื่อสุขภาพ ในผูสู้งอาย ุ
สมมติฐานการวิจยั  

1.ศึกษาพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของวัยรุ่นที่ไม่ส่งผลต่อการสร้างแรงกระตุ้นให้เกดิการบริโภคผลิตภัณฑ์จากนมเพื่อสุขภาพ
ในผู้สูงอาย ุ 
 
 2.ศึกษาพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการสร้างแรงกระตุ้นให้เกดิการบริโภคผลิตภัณฑจ์ากนมเพื่อสุขภาพใน
ผู้สูงอาย ุ
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในงานวิจัย 

 
2.ขอบเขตการวิจัย 

1.ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยมุ่งเนน้ศึกษาพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการสร้างแรงกระตุ้นให้เกดิการบริโภค
ผลิตภณัฑ์จากนมเพื่อสุขภาพในผูสู้งอายุ ไดผ้่านการทบทวนวรรณกรรมแนวคดิทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และเอกสารต่างๆ 

2.ขอบเขตด้านประชากร คือกลุ่มวัยรุ่นทั่วไปท่ีสนใจในเรื่องผลติภณัฑ์นมเพื่อสุขภาพ ในผู้สูงอายุ จ านวน 400 คน 
  3.ขอบเขตด้านเวลา ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยใช้เวลาในการเกบ็ข้อมูล 3 เดือน คือ มกราคม – เมษายน 2560 โดยใช้
แบบสอบถามปลายปิด 
3.วิธีด าเนินการวิจัย 
 1.ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์พฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการสร้างแรงกระตุ้นให้
เกิดการบริโภคผลิตภณัฑจ์ากนมเพื่อสุขภาพในผู้สูงอายุ เพื่อน าข้อมลูมาเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย 
 2.สร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในกรศึกษาวจิัย แบบสอบถาม 1 ชุด ได้แบ่งออกเป็นสามส่วน คือ 
 ส่วนท่ี1 ศึกษาข้อมูลทางลักษณะประชากรศาสตร์ คือ อายุ เพศ ระดับการศึกษา และรายได้ 
 ส่วนท่ี 2 ศึกษาพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ท่ีส่งผลต่อการสรา้งแรงกระตุ้นให้เกิดการบริโภคผลิตภัณฑ์จากนมเพื่อสุขภาพใน
ผู้สูงอายุ  
 ส่วนท่ี 3 ศึกษาการสร้างแรงกระตุน้ให้เกิดการบริโภคผลิตภณัฑ์จากนมเพื่อสุขภาพในผูสู้งอาย ุ
 ในส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งผู้วจิัยได้ก าหนดการให้ค่าน้ าหนักคะแนนเลือกดังนี้ 
 คะแนน 1 หมายถึง มีความส าคัญน้อยที่สุด 
 คะแนน 2 หมายถึง มีความส าคัญน้อย 
 คะแนน 3 หมายถึง มีความส าคัญปานกลาง 
 คะแนน 4 หมายถึง มีความส าคัญมาก 

คะแนน 5 หมายถึง มีความส าคัญมากที่สุด 

- ตัวแปรทางประชากรศาสตร ์

1.เพศ 

2.อาย ุ

3.ระดับการศึกษา 

4.รายได้ต่อเดือน 

- ปัจจัยด้านพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค ์

1.การแสวงหาโอกาส 

2.การริเริ่มความคิด 

3.การสรา้งแนวร่วม 

4.การประยุกต์ใช้ 

 

- การสร้างแรงกระตุ้นในการบริโภคผลติภณัฑ์นม
เพื่อสุขภาพ 

1.แนวคิดด้านการตัดสินใจซื้อ 

2.แนวคิดด้านประสบการณ ์

3.แนวคิดด้านอิทธิพลที่มผีลต่อพฤติกรรม 

 

2.ตัวแปรตาม 
 

1.ตัวแปรอิสระ 
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โดยผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมาย ค่าเฉลี่ยน้ าหนักค าตอบดังน้ี (บุญชม สรสีะอาด,2553) 
 อันตราภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสดุ 

   จ านวนช้ัน = 
   

 
 

       = 0.08  
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00 – 1.80 คือ น้อยทีสุด 

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.81 – 2.61 คือ น้อย 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.62 - 3.42 คือ ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.43 – 4.23 คือ มาก 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.24 – 5.00 คือ มากท่ีสุด 
การก าหนดประชากรและเลือกกลุม่ตัวอย่าง 
 ปะชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีคือ กลุ่มวัยรุ่น จ านวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ตามจ านวนดังกล่าว โดย
แจกแบบสอบถามในช่วง เดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน 2560 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือกลุม่วัยรุ่น ผู้วิจยัจึงได้ก าหนดขนาด
ตัวอย่างกรณไีม่ทราบจ านวนประชากร การก าหนดตัวอย่างโดยใช้สตูรค านวณแบบไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน (Non 
population) โดยมีค่าระดับความเชื่อมั่นไว้ท่ี 95 % และค่าความคลาดเคลื่อนยอมรับได้ 0.05 (กัลยา วานิชย์บัญชา , 2548:28)  

   สูตร n  =  
  

   
 

เมื่อ n = ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
     Z = ค่าปกติมาตรฐานท่ีได้จากตารางการแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน ข้ึนอยู่กับระดับความเช่ือมั่นที่ผู้วิจัยก าหนดไว้คือ 95 % นั้น

คือความคลาดเคลื่อน     = 0.05 หรือ 1- /2 = 0.975 เปิดตารางค่า z ได้ 1.96  
    E = ระดับของความคลาดเคลือ่นที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ 5% หรือ 0.05 
แทนค่าในสูตรดังนี ้

 N   =   
       

          
 

      384.16 หรือเท่ากับ 385 คน 
 ดังนั้นจ านวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 385 คน และส ารองความผิดพลาดของแบบสอบถามที่ไมส่มบรูณไ์วท้ี 4 % ของกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้เท่ากับ 15 คน รวมขนนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน โดยมีการก าหนดคา่ความเชื่อมั่นไว้ท่ี 95 % โดยในจ านวน
ตัวอย่าง 400 คนนี้มีการสุ่มแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) 
การวิเคราะห์ข้อมลู 
 การวิเคราะห์งานวิจัยโดยน าแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบรูณ์ของค าถาม
แล้วน ามาค านวณผลทางสถิตผ่านโปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช่วิเคราะหผ์ลทางสถิติดังนี ้
 1.แบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิตทิี่ใช้คือ ความถี่และค่าร้อยละ (ศิรวิรรณ เสรีรัตน์ ,2548) 
 2.แบบสอบถามตอนที่ 3 และตอนท่ี 4  สถิติที่ใช้คือ คาคะแนนเฉลีย่ และ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (ชูศรี วงศ์รัตนะ,2541) 
 3.การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของสองกลุ่มประชากร (T-test) การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลีย่มากกว่าสองกลุม่
ประชากร (One way Anova)  
3. ผลการวิจัย 
ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมลูลักษณะประชากรศาสตร์ 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมลูลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างการศึกษาครั้งน้ีจ านวน 
400 คน จ าแนกตัวแปรได้ดังนี ้
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ตารางที่ 1 แสดงค่าความถี่และรอ้ยละของตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน(คน) ร้อยละ 

ชาย 152 38.0 
หญิง 248 62.0 

รวม 400 100 
 จากตารางที่ 1 แสดงจ านวนตัวอยา่งจ าแนกตามเพศของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า พฤติกรรมการกระตุ้นให้ผู้สูอายุเลือก
บริโภคนมเพื่อสุขภาพส่วนใหญเ่ปน็เพศหญิง จ านวน 248 คน คือเป็นร้อยละ 62.0 และเพศชา จ านวน 152 คน คือเป็นร้อยละ 38.0 
ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 2 แสดงค่าความถี่และคา่ร้อยละของตัวอย่าง จ าแนกตามอายุ 

ช่วงอายุ จ านวน(คน) ร้อยละ 
อายุน้อยกว่า 20 ป ี 82 20.5 

21-30 ป ี 316 79.0 
30 ปีข้ึนไป 2 5.0 
รวม 100 100.0 

 จากตารางที่ 2 แสดงจ านวนตัวอยา่งจ าแนกตามอายุของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญเ่ป็นผู้ทีม่อีายุ 21-30 ปีจ านวน
316 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 79.0  รองลงมาคือ อายุน้อยกว่า 20 ปี จ านวน 82 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 20.5 ผู้มีอายุ 30 ปีข้ึนไป 
จ านวน 2 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 5.0 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 3 แสดงค่าความถี่และรอ้ยละของตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษา 

การศึกษา จ านวน(คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่าปริญญาตร ี 54 13.5 
ปริญญาตร ี 299 74.8 
สูงกว่าปริญญาตร ี 47 11.8 
รวม 400 100.0 

 จากตารางที่ 3 แสดงจ านวนตัวอยา่งจ าแนกตามระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 299 คนหรือคดิเป็นร้อยละ 74.8 รองลงมาเป็นระดับต่ าว่าปริญญาตรีจ านวน 54 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 13.5 และ
ระดับสูงกว่าปริญญาตรีจ านวน 47 คนคิดเป็นร้อยละ 11.8 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4 แสดงค่าความถี่และรอ้ยละของตัวอย่าง จ าแนกตามรายได ้

รายได้ จ านวน(คน) ร้อยละ 

ต่ ากว่า 5,000 บาท  83 20.8 
2,001 – 10,000 บาท  216 54.0 
10,000 – 15,000 บาท 41 10.3 
มากกว่า 15,000 บาท  60 15.0 
รวม 400 100.0 
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 จากตารางที่ 4 แสดงจ านวนตัวอยา่งจ าแนกตามรายได้ของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญม่ีระดับรายได้ที่ 2,001 – 
10,000 บาท จ านวน 216 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 54.0 รองลงมา ต่ ากว่า 5,000 บาท คิดเป็นจ านวน  83 คนคิดเป็นร้อยละ 20.8 
มากกว่า 15,000 บาทเป็นจ านวน 60 คนคิดเป็นร้อยละ 15.0 และ 10,000 – 15,000 บาท คิดเป็นจ านวน 41 คนคิดเป็นร้อยละ 10.3 
ตามล าดับ 
 
ตอนที่ 2 ตาราท่ี 5 การวิเคราะหข์้อมูลในส่วนของค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

พฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ 

การแสวงหาโอกาส Mean S.D ระดับความส าคัญ 

ได้ทราบถึงโครงการส่งเสริมการ
บริโภคนมเพื่อสุขภาพในผู้สูงอาย ุ

2.98 1.249 มีความส าคัญปานกลาง 

ได้ทราบถึงสรรพคุณของนมเพื่อ
สุขภาพ 

3.86 0.940 มีความส าคัญมาก 

รวม 3.42 0.838 มีความส าคัญปานกลาง 

การริเร่ิมความคิด 

น าเร่ืองการบริโภคนมเพื่อสุขภาพ
ไปปรึกษากับครอบครัว 

3.11 1.302 มีความส าคัญปานกลาง 

เข้าร่วมโครงการที่ภาครัฐจัด
เกี่ยวกบัการส่งเสริมการบริโภค
นมเพื่อสุขภาพ 

3.03 1.267 มีความส าคัญปานกลาง 

รวม 3.07 1.224 มีความส าคัญปานกลาง 

การสร้างแนวร่วม 

ได้ชักชวนให้คนรอบข้างหันมาให้
ผู้สูงอายุบริโภคนมเพื่อสุขภาพ 

3.28 1.045 มีความส าคัญปานกลาง 

เผยแพร่สรรพคุณต่างๆของนม
เพื่อสุขภาพ ในอินเทอร์เน็ต 

2.91 1.045 มีความส าคัญปานกลาง 

รวม 3.09 1.022 มีความส าคัญปานกลาง 

การประยกุต์ใช้ 

น าความรู้เกี่ยวกับนมเพือ่สุขภาพ
ไปประยุกต์ใช้กับผู้สูงอาย ุ

2.84 1.211 มีความส าคัญปานกลาง 

มีการน าผลิตภัณฑ์นมเพื่อสุขภาพ
ให้ผู้สูงอายุในครอบครัวบริโภค 

3.16 1.008 มีความส าคัญปานกลาง 

รวม 3.16 1.008 มีความส าคัญปานกลาง 

จากตารางการวิเคราะห์ข้อมลูในสว่นของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะเห็นว่าปัจจัยด้านการแสวงหาโอกาสโดยรวม
อยู่ในระดับมากสุด (Mean = 3.42 ,S.D. = 0.838) รองลงมาเป็น ปัจจัยด้านการริเริ่มความคิด ปัจจยัด้านการประยุกต์ใช้ และปัจจยั
ด้านการสร้างแนวร่วมตามล าดับ 
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ตอนท่ี 3 การวิเคราะหเ์ชิงอนุมาน การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลีย่ T-test และ One way anovaและการทดสอบสัมพันธ์ 
ตารางที่ 1 ทดสอบสมมุติฐาน t-test วิเคราะห์ภาพรวมโดยจ าแนกตามเพศ 

การสร้างแรงกระตุ้นในการบริโภค
ผลิตภัณฑ์นมเพ่ือสุขภาพ 

เพศ 
t sig 

ด้านการตดัสินใจซื้อ -4.831 0.000 

ด้านประสบการณ ์ -1.950 0.052 
ด้านอิทธิพลที่มีผลตอพฤติกรรม -8.742 0.000 

 จากตารางที่ 1 การสร้างแรงกระตุน้ในการบริโภคผลิตภัณฑ์นมเพื่อสขุภาพเมื่อจ าแนกตามเพศพบว่ามกีารพฤติกรรมและแรง
กระตุ้นที่ไม่ต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 
ตารางที่ 2 สมมุติฐาน F-test วิเคราะหภ์าพรวมโดยจ าแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ 
การสร้างแรงกระตุ้นใน
การบริโภคผลิตภัณฑ์

นมเพ่ือสุขภาพ 

อาย ุ
 

 

ระดับการศึกษา รายได้ 

F Sig F Sig F sig 
ด้านการตดัสินใจซื้อ 0.568 0.567 47.060 0.000 12.379 0.000 
ด้านประสบการณ ์ 8.653 0.000 4.567 0.10 7.312 0.000 
ด้านอิทธิพลที่มีผลตอ
พฤติกรรม 

8.32 0.000 166.457 0.000 42.843 0.000 

 จากตารางที่ 2 การสร้างแรงกระตุน้ในการบริโภคผลิตภัณฑ์นมเพื่อสขุภาพเมื่อจ าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา และรายได้ 
พบว่ามีการพฤติกรรมและแรงกระตุ้นที่ต่างกัน ที่ระดับนัยส าคญั 0.05 
 
ตารางที่ 3 ทดสอบสมมุติฐานพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของวัยรุ่นที่สง่ผลต่อการสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการบริโภคผลิตภัณฑ์จากนมเพื่อ
สุขภาพในผูสู้งอายุ (chi-square) 

พฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ สถิติ การสร้างแรงกระตุ้น 
ด้านการตัดสินใจซ้ือ ด้านประสบการณ์ ด้านอิทธิพลที่มีผลต่อ

พฤติกรรม 
การแสวงหาโอกาส Pearson 

Chi-Aquare 
                           

Sig 0.000 0.000 0.000 
การยอมรับ
สมมติฐาน 

         

การริเริ่มความคิด Pearson 
Chi-Aquare 

                            

Sig 0.000 0.000 0.000 
การยอมรับ
สมมติฐาน 
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การสร้างแนวร่วม Pearson 
Chi-Aquare 

                           

Sig 0.000 0.000 0.000 
การยอมรับ
สมมติฐาน 

         

การประยุกต์ใช้ Pearson 
Chi-Aquare 

                           

Sig 0.000 0.000 0.000 
การยอมรับ
สมมติฐาน 

         

 จากตารางที่ 3 พฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการสรา้งแรงกระตุ้นให้เกดิการบริโภคผลติภัณฑ์จากนมเพื่อ
สุขภาพในผูสู้งอายุ ที่ระดับนยัส าคญั 0.05 
 
4.อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาพบว่ากลุม่ตัวอย่างแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอยู่ในช่วงอายุ 20-30 ปี ระดับการศึกษาปรญิญาตรี มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001 – 10,000 บาท  
 ผลการวิเคราะห์พบว่าพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของวัยรุ่นได้แก่ การแสวงหาโอกาส การริเริ่มความคิด การสร้างแนวร่วม การ
ประยุกต์ใช้ มีอิทธิพลต่อการกระตุน้ให้เกิดการบริโภคนมเพื่อสุขภาพ น้ันมีการรับรูถึงสรรพคุณของนมเพื่อสุขภาพจ านวนมากและมี
การริเริ่มที่จะใหผู้้สูงอายุบริโภคนมเพื่อสุขภาพ ประยุกต์ใช้ในครอบครัว น าความรู้ทีไ่ด้จากการหาข้อมูลไปเผยแพร่ให้กับผูสู้งอายุทาน
อื่นๆ และเริ่มมีการชักชวนเพ่ือนเพื่อนๆ คนรู้จักให้ผูสู้งอายุเลือกบรโิภคนมเพื่อสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของ พรสุรีย์ สีทอง ได้
ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีมีปัจจัยทีม่ีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคนมถัว่เหลืองยูเอชทีในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า วัยรุ่นส่วนใหญ่หันมา
ดูแลสุขภาพด้วยการดืม่นมไฮแคลเซียม เพราะเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย  
  ผลกการวเิคราะห์พบว่าการสร้างแรงกระตุ้นใหเ้กิดการบริโภคนมเพื่อสุขภาพในผู้สูงอายุ ได้แก่ ด้านการตัดสินใจซื้อ ด้าน
ประสบการณ์ ด้านอิทธิพลที่มผีลตอพฤติกรรม นั้นพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อตามโฆษณาที่โฆษณาได้กล่าวอ้างตามสรรพคณุ และผู้
ที่แสดงในโฆษณามสีุขภาพดดี้วยนมเพื่อสุขภาพ เชื่อว่าเมื่อดื่มนมเพือ่สุขภาพแล้วจะท าให้มีสุขภาพดีขึน้ได้ และยังมีการส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุท่ีบ้านได้เลือกดื่มนมเพื่อสขุภาพ และทางครอบครัวหันมาดแูลสุขภาพกันมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของรวิพิมพ์ ฉวีสุข, 
อยุทธ์ อังศุธรวิไล และ ณัชชา เพชรดากูล ได้ท าการวิจยัเรื่อง พฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑ์นมแคลเซียมสูงของบุรุษในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีความถี่ในการซื้อมากกว่า 1 ครัง้ต่อสัปดาห์ จะให้ความส าคัญเรื่อง บรรจุภณัฑ์ ท่ีแสดงให้เห็นถึง
สรรพคณุ เช่น การออกแบบให้กลอ่งสลิมให้ได้ทราบว่าดื่มแล้วไม่อ้วน  
 
5.ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ในด้านต่างๆดังนี ้

1.ผลักดันใหม้ีโครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องนมเพื่อสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ 
2.มีการโฆษณาสรรพคุณของนมเพื่อสุขภาพแก่ผูสู้งอายุท่ีละเอียดมากข้ึน 
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6.ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 ให้ศึกษาปจัจัยด้านความพึงพอใจในการบริโภคนมเพื่อสุขภาพ ในผูส้งูอายุ ของการสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการบรโิภค
ผลิตภณัฑ์จากนมเพื่อสุขภาพในผูสู้งอายุ งานวิจัยจะชี้เห็นถึง ผูสู้งอายุเมื่อดืม่นมเพื่อสุขภาพแล้ว มผีลตอบกลับมาเช่นไร เป็นไปตามที่
คาดหวัง สมควรที่จะบรโิภคต่อเนือ่งหรือเผยแพรห่รือไม ่
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	การพัฒนารูปแบบชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านเพศศึกษาเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ (386-401)
	การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิรูปการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยสำหรับอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (402-414)
	เหตุผลและความต้องการในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (415-423)
	แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนของนักเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (424-431)
	ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (432-441)
	สื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างความปลอดภัยในวัยเรียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (442-453)
	สื่อสร้างสรรค์ตามรอยภูมิปัญญาไทยในอดีต (454-464)
	สื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ของเด็กประถมศึกษา (465-476)
	การพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (477-489)
	การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (490-498)
	สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ร้านโฉมงามสปา (499-508)
	การพัฒนาเว็บไซต์กายสิทธิ์ (509-517)
	การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการนำสมุนไพรมาใช้ตามแนวปรัญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาในเขตจังหวัดนนทบุรี (518-524)
	การศึกษาศักยภาพการรองรับการท่องเที่ยวเสม็ดนางชี ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (525-538)
	การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเยาวชน เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม (539-545)
	พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง (546-555)
	รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์การละเล่นผีพุ่งไต้สำหรับเยาวชน อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (556-565)
	การศึกษาความต้องการใช้งานบริการห้องสมุดนอกเวลา กรณีศึกษาห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย (566-571)
	การศึกษาปัจจัยพหุระดับสมรรถนะ ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงาน วิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 15 ในจังหวัดชายแดนใต้ (572-582)
	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (583-591)
	ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทำงาน ความพึงพอใจในงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง (592-602)
	อิทธิพลของการมองโลกในแง่ดี ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน โดยมีกลวิธีในการเผชิญปัญหาเป็นตัวแปรสื่อ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ (603-619)
	ความสำเร็จในอาชีพ เชาวน์อารมณ์ และความพึงพอใจในชีวิต โดยมีความภาคภูมิใจในตนเองเป็นตัวแปรสื่อ ของพนักงานระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา : บริษัทโทรคมนาคมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร (620-631)
	ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการทำงาน คุณภาพชีวิตในการทำงาน การรับรู้คุณค่าของงาน และความเหนื่อยหน่ายในการทำงาน ของบุคลากรสายวิชาการ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร (632-642)
	ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานสายวิจัยและพัฒนา (643-652)
	ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาการบัญชีชั้นต้นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (653-661)
	ผลของการพัฒนาเมตาคอกนิชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการประเมินแบบเจรจาต่อรอง (662-671)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อผู้สูงอายุตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวที่ชายหาดบางเสร่ในจังหวัดชลบุรี (672-682)
	ท้องถิ่นไทย 4.0 กับ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (683-691)
	การวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าของสุนัขในการเลือกใช้บริการที่พักที่สามารถนำสุนัขเข้าพัก (692-704)
	การผลิตมิวสิควิดีโอเพลงเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปูองกันการเกิดโรคกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยเทคนิคอินโฟกราฟิกแบบ 2 มิติ ให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี (705-712)
	ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงการเป็นฐาน ในรายวิชา สต423 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ (713-719)
	ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (720-732)
	ศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการในแหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันตก เพื่อพัฒนาเป็นไมซ์ซิตี้ในประชาคมอาเซียน (733-743)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (744-753)
	ทรัมเป็ต การแสดงดนตรี การฝึกซ้อม (754-762)
	ศึกษาวิถีภูมิปัญญาการจักสานเตยปาหนันบ้านดุหุนสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดตรัง (763-775)
	ศึกษาความเป็นมา อนุรักษ์ และสืบสานประเพณีข้าวลาซังบ้านพรุจูด ตาบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (776-785)
	รูปแบบการส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ โรงเรียนบ้านแม่สา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (786-797)
	ปัจจัยในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสงขลา (798-807)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาระหนี้สินของเกษตรกรหมู่ที่ 7 บ้านท่าช้าง ตาบลทับผึ้ง อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย (808-824)
	ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดระเบียบที่จอดรถบริเวณศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (825-837)
	การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (838-853)
	การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ร่วมกับวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม (854-866)
	ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม (867-884)
	พฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณของพนักงามหาวิทยาลัย ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ (885-893)
	การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะโรคอ้วนของนักเรียนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ (894-908)
	ศึกษาพฤติกรรมบริโภคอาหารเช้าและความรู้ความเข้าใจตามหลักโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านดอนสาโรง จ.สุโขทัย (909-921)
	ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นในชุมชน (922-935)
	การป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านโซกม่วง ตำบลทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย (936-948)
	ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (949-957)
	ศึกษาวิธีการป้องกันพฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุ่นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ : กรณีศึกษา โรงเรียนวัดสุวรรณประดิษฐ์ หมู่ 3 (958-970)
	การบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย สังกัดเทศบาลเมืองตาก ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (972-983)
	ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน แผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร (984-998)
	การศึกษาองค์ประกอบความสามารถในการฟื้นพลังของนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (999-1013)
	การพัฒนาแบบทดสอบทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตาม SOLO Taxonomy ของบิกส์และคอลลิส (1014-1024)
	การพัฒนาระบบคลังข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) (1025-1035)
	การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ กรณีศึกษา ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (1036-1042)
	แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจที่พักแรมแบบบูติคโฮเต็ลในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1043-1052)
	การพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินการจัดการเรียนรู้ของครูตามแนวทางสะเต็มศึกษา (1053-1062)
	การส่งเสริมความเป็นพลเมืองผ่านกลยุทธ์ CSR ในยุคไทยแลนด์ 4.0 (1063-1072)
	การออกแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง เรื่อง พุทธมณฑลศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก (1073-1081)
	ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความเครียดของผู้สูงอายุในเขตบางพลัด  จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1082-1090)
	การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตตลาด ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (1091-1098)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานดูแลผู้สูงอายุในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1099-1107)
	แนวทางในการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของผู้สูงอายุ เพื่อให้วัยรุ่นตระหนักรู้ (1108-1115)
	การใช้สื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) เรื่อง โปรโตคอล TCP/IP เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (1116-1122)
	การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการสวนหลวงราชินี 19 ไร่ หัวหิน (1123-1129)
	แนวทางการสืบทอดการทำขนมฝรั่งกุฎีจีนจากผู้สูงอายุในชุมชนกุฎีจีน จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1130-1140)
	แรงจูงใจในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่ใช้สถานที่ออกกำลังกายแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร กรณีศึกษาศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ สำนักวัฒนธรรมกีฬา และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (1141-1150)
	รูปแบบการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดชุมพร (1151-1157)
	การศึกษาทัศนคติของวัยรุ่นตอนกลางต่อการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้สูงอายุเพื่อการท่องเที่ยวในต่างประเทศ (1158-1169)
	ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในสวนรมณีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1170-1179)
	ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในสวนรมณีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1180-1190)
	ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยและการเลือกใช้บริการ ศูนย์การค้าสยามพารากอนของผู้สูงอายุ (1191-1199)
	สภาพปัญหา และการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ผู้สูงอายุที่ใช้สมาร์ทโฟน ในพื้นที่บริเวณโดยรอบพระปิ่นเกล้า เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1200-1210)
	การให้ความหมายที่มาของความหมายและการวางแผนการออมเพื่อรองรับการเกษียณอายุของพนักงานเอกชน เขตสีลม-สาทร กรุงเทพมหานคร (1211-1220)
	พฤติกรรมการเลือกใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในอำเภอเมือง จังหวัดระนอง (1221-1232)
	ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้เฟซบุ๊กของผู้สูงอายุในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1233-1245)
	พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ (1246-1253)
	การศึกษาและการสืบสานการวิธีทำขนมไทยไข่ปลาสูตรโบราณของวัยรุ่นที่สืบทอดมาจากผู้สูงอายุร้านขนมคุณยายผ่องศรี ตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (1254-1264)
	พฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการบริโภคผลิตภัณฑ์จากนมเพื่อสุขภาพในผู้สูงอายุ (1265-1273)
	พฤติกรรมและทัศนคติของวัยรุ่นต่อการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้เสิร์ชเอนจินบนกรูเกิลเพื่อเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ (1274-1284)
	รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุในชุมชนหมู่บ้านสยามนิเวศน์อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ (1285-1294)
	พฤติกรรมของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ อย่างสร้างสรรค์สำหรับการเลือกชมรายการบันเทิงในสื่อยูทูป (1295-1307)
	แนวทางพัฒนาการให้บริการตรวจสุขภาพฟรีแก่ผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ (1308-1317)
	ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่เข้าบริการภายในคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1318-1324)
	นวัตกรรมการบริการของโรงแรมที่พักเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทยในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1325-1332)
	กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค สำหรับลูกค้าสูงอายุ กรณีศึกษา ไร่ปลูกรัก Thai Organic Farm อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (1333-1343)
	การตัดสินใจและกลยุทธ์การตลาดในการใช้บริการร้านอาหารเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาร้านอาหารคลีนที อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1344-1355)
	รูปแบบพฤติกรรมวัยรุ่นต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้ใช้งานแอพพลิเคชั่นช็อปปิ้งออนไลน์ (1356-1366)
	หลักธรรมกับการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา แหล่งชุมชน ณ บริเวณวัดศรีเมือง จังหวัดจันทบุรี (1367-1375)
	การดูแลสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ เขต บางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร (1376-1385)
	บทบาทของภาวะผู้นำในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมในอำเภอหัวหิน (1386-1398)
	พฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1399-1408)
	สภาพการณ์ปัญหาและแนวทางในการปรับตัวของผู้สูงอายุที่เลี้ยงดูเด็กเจนเนอเรชั่นซี (Generation Z)ในอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (1409-1418)
	ที่มาของตัวเลข การตีความหมายและพฤติกรรมการซื้อหวยใต้ดินของผู้สูงอายุในอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (1419-1426)
	การให้ความหมายและความต้องการจำเป็นของผู้สูงอายุข้าราชการวัยเกษียณในการขอรับบริการสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) (14271439)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของข้าราชการครู ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1440-1451)
	การประเมินศักยภาพขององค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในจังหวัดเพชรบุรี กรณีศึกษา: พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน (1452-1459)
	ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจขนมคางกุ้งทอดอบกรอบ  Okusno (1460-1465)
	ปัจจัยทางพฤติกรรมวัยรุ่นส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้ วิดีโอคอลผ่านสมาร์ทโฟน (1466-1476)
	พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของผู้สูงอายุ ในเขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานครกรณีศึกษา : กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนซอย 8 กองพลปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (1477-1488)
	การศึกษาความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร (1489-1501)
	แนวทางพฤติกรรมความสามารถของผู้สูงอายุในการดูแลตนเองทางด้านร่างกายและจิตใจอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (1502-1513)
	ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อประกันชีวิตของผู้สูงอายุ เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1514-1521)
	รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร (1522-1530)
	แนวทางการสืบสานคุณค่าจากภูมิปัญญาด้านการผลิตน้ำตาลมะพร้าวจากผู้สูงอายุในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (1531-1541)
	การศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของผู้สูงอายุประเภทสุนัขและแมวในอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง (1542-1550)
	ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบ หลักการ และแนวคิดของการทำความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อผู้สูงอายุกรณีศึกษา : บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (1551-1561)
	ที่มาความหมายของความสุขและแนวทางในการสร้างความสุขของผู้สูงอายุในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุริณท์ลาภัสร์ (1562-1569)
	การตระหนักรู้ของวัยรุ่นที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบแก่ผู้สูงอายุเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ(1570-1579)
	วาทกรรมนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ส่งผลต่อชีวิตของผู้สูงอายุชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงในเขตตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี (1580-1589)
	สภาพการณ์และแนวทางการปรับตัวของผู้สูงอายุที่เลี้ยงดูหลานในเจเนอเรชัน ซี ในอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี (1590-1597)
	รูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุในสังคมไทย กรณีศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร (1598-1605)
	รูปแบบกิจกรรมการสร้างความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ผู้สูงอายุ ด้วยกิจกรรมในฐานการเรียนรู้สัมมาชีพชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทงานดอกไม้ประดิษฐ์ หมู่บ้านหนองขอน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (1606-1615)
	ความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐพอเพียงของผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (1616-1625)
	การมีส่วนร่วมของวัยรุ่นตอนกลางในการส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ (1626-1635)
	พฤติกรรมของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มกิจกรรมคลายเครียดจากรายการวาไรตี้ผ่านระบบสมาร์ทโฟน (1636-1649)
	การศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามแนวทางสิทธิผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน (1650-1655)
	กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในการทำเครื่องเบญจรงค์ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (1656-1668)
	ปัจจัยทางพฤติกรรมวัยรุ่นในการส่งเสริมทักษะการใช้แอพพลิเคชั่นสำหรับการจองที่พักเพื่อผู้สูงอายุ (1669-1680)
	พฤติกรรมการเข้าถึงและการใช้งานอินเตอร์เน็ตของกลุ่มผู้สูงอายุอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (1681-1690)
	รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีชุมชนลุ่มแม่น้ำปราณบุรี (1691-1709)
	รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (1710-1630)
	คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามทัศนะผู้ใช้บัณฑิต ศึกษาเฉพาะกรณี บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  (1727-1732)



