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บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือ เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านการตลาดที่สัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้สูงอายุท่ีเข้ารับบริการภายใน

คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่วังทองหลาง 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติหาค่าความสัมพันธ์ด้วยวิธี Pearson Correlation 

ผลการวิจัยพบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้สูงอายุผู้ที่เข้ารับบริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 61-70 ปี มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 20,001-30,000 บาท เข้ารับบริการภายในคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาเฉลี่ย 1 ครั้งต่อเดือน โดยส่วนใหญ่
จ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง ซึ่งค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้ง ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 1 ,000 บาท และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดทุกด้าน
สัมพันธ์กับปัจจัยความพึงพอใจของผู้สูงอายุทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ค าส าคัญ  : ผูสู้งอายุ, ความพึงพอใจ, ส่วนประสมทางการตลาด, คลินิกศูนย์แพทย ์

 

Abstract 
 The research purpose is to study marketing factors that relate to elders’ satisfaction in Clinic of Medical 
Development Center in Wang Thong Lang, Bangkok. The samples were 400 elders. The data collection was done 
by using questionnaires. The data analysis was operated by using average, percentage, standard deviation and 
Pearson Correlation. 
 The results showed that the demographic characteristics of the elderly were mostly female, aged 61-70 
years, average monthly income of 20,001-30,000 baht, an average of service accessing as one time per month, 
payment by their own, and an average cost per time of less than or equal to 1,000. As well as, the research 
identified every marketing mix factors related to every factors of elders’ satisfaction with statistical significance at 
level 0.05. 
Keywords : Elderly, Satisfaction, The marketing mix, Clinic Medical Center Development 
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1.บทน า 

ประเทศไทยได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ พ.ศ. 2548 โดยมีประชากรผู้สูงอายุ ร้อยละ10.4 ของประชากรทั้งประเทศและคาด
ว่าจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ในช่วงปี พ.ศ. 2567-2568 (สุโขทัยธรรมาธิราช,2557) จากการที่ประชากรสูงอายุมีแนวโน้มเพิ่ม
ปริมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ที่สามารถควบคุม ท าให้
สามารถปูองกันโรคและรักษาโรคต่าง ๆ จึงเป็นสาเหตุของอัตราการตายลดลง และประชากรไทยมีอายุยืนมากขึ้น ตลอดจนโครงการ
วางแผนครอบครัวที่มีประสิทธิภาพ สามารถลดอัตราการเกิดของประชากรสิ่งเหล่านี้มีส่วนในการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุทั้ง
ปริมาณและสัดส่วนต่อประชากรทั้งหมด (สุวิชา จันทร์สุริยกุล. 2536 : 1)  
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การเพิ่มจ านวนผู้สูงอายุมีผลกระทบโดยตรงต่อนโยบายและแผนงานด้านสาธารณสุขของ ประเทศ เพราะผู้สูงอายุจะมีปัญหา
ด้านสุขภาพมากเนื่องจากมีความเสื่อมและความเจ็บปุวยทางด้านร่างกาย จิตใจ บุคลิกภาพ รวมถึงการสูญเสียบทบาทและสถานภาพ
ทางสังคม จากการส ารวจอนามัย และสวัสดิการ พ.ศ.2548 ของส านักงานสถิติแห่งชาติพบว่า กลุ่มประชากรสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) มี
สัดส่วนของผู้ที่มีปัญหาเรื่องโรคเรื้อรังหรือโรคประจ าตัวสูงกว่าทุกกลุ่มอายุซึ่งโรคที่ส าคัญในผู้สูงอายุ 2 ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด
เป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 42.7 รองลงมา คือโรคระบบต่อมไร้ท่อ คิดเป็น ร้อยละ 24.3 โรคระบบกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น กระดูกและ
ข้อ คิดเป็น ร้อยละ 20.9 โรคระบบทางเดินอาหาร คิดเป็นร้อยละ 8.5 โรคระบบทางเดินหายใจ คิดเป็นร้อยละ 7.9 ตามล าดับ 
(คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ. 2548 : 7) 
ผู้สูงอายุมีความต้องการในการดูแลรักษาเพิ่มมากขึ้น ในปัจจุบันมีคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ที่ให้การดูแลรักษาผู้สูงอายุ ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง
ธุรกิจบริการ ซึ่งศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ(2550, อ้างถึงใน ธนาพงศ์ คุณะวิริยะวงศ์. 2554:22-24) ได้อ้างถึง แนวคิดส่วนผสมทาง
การตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Service Mix) ของ Philip Kotler (1984) ไว้ว่าเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ให้บริการ ซึ่งจะใช้ส่วน
ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือ7Ps ในการก าหนด กลยุทธ์การตลาดซึ่งประกอบด้วย  
 1.ด้านผลิตภัณฑ์หมายถึง สิ่งท่ีเสนอขายผลิตภัณฑ์โดยธุรกิจเพื่อตอบสนองความจ าเป็น หรือ ความต้องการของลูกค้าให้เกิด
ความพึงพอใจ โดยทั่วไปแล้วผลิตภัณฑ์แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ์ ที่อาจจับต้องได้และผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้  
 2. ด้านราคาหมายถึง จ านวนเงินที่จ่ายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ โดยลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่าง คุณค่าของบริการกับราคาของ
บริการนั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าจะตัดสินใจ ซื้อ ดังนั้นการก าหนดราคาและ การให้บริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการ
ให้บริการ ถ้าคุณค่าสูงกว่า ราคา ผู้บริโภคก็จะตัดสินใจซื้อ  
 3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ช่องทางหรือสถานท่ีในการจัดจ าหน่ายสินค้า และบริการ ซึ่งมีผล ต่อการรับรู้ ของลูกค้าและ
คุณประโยชน์ของบริการที่ลูกค้าจะได้รับ ซึ่งจะต้องพิจารณาในด้านท าเลที่ตั้งและช่องทางในการน าเสนอบริการ  
 4. ด้านการส่งเสริมการตลาดเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความส าคัญในการติดต่อสื่อสารให้ ผู้ใช้บริการโดยมีวัตถุประสงค์ที่แจ้ง
ข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้บริการ โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเชื่อ และพฤติกรรมการซื้อ  
 5. ด้านบุคคล ซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึกอบรมการจูงใจเพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าไดแ้ตกต่างเหนอื
คู่แข่งขัน เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการต่าง ๆ จะมองในส่วนของพนักงานในทุก ๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น
การพูดจา มารยาท การแต่งกาย สีหน้า และท่าทางที่อ่อนน้อม  
 6. ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพเป็นการสร้าง และน าเสนอลักษณะทางกายภาพให้กับลูกค้า โดยพยายาม
สร้างคุณภาพโดยรวมทั้งทางด้านกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นด้านการตกแต่งร้านที่มี
ความเป็นเอกลักษณ์ ความสะอาดของร้าน การแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน และการให้บริการที่  รวดเร็ว
หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ลูกค้าควรได้รับ  
 7. ด้านกระบวนการ เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในด้านการ บริการ ท่ีน าเสนอให้กับผู้ใช้บริการ
เพือ่มอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว และท าให้ผู้ใช้บริการเกิด ความประทับใจ และได้อธิบายไว้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง 
พฤติกรรมที่ผู้บริโภคท าการค้นหา (Searching) การซื้อ (Purchasing) การใช้ (Using) การประเมิน (Evaluating) และการจับจ่ายใช้
สอย (Disposing) สินค้าและบริการ ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าน่าจะตอบสนองความต้องการของตัวผู้บริโภคเองได้ (Schiffman & Kanuk, 
2000:G3) หรือเป็นข้ันตอนเกี่ยวกับความคิด ประสบการณ์ การซื้อ การใช้สินค้าและบริการของผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของตัวผู้บริโภค (Solomon, M.R. 1996) 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2542) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า พึงพอใจ หมายถึง รัก ชอบใจ และพึงใจ 
หมายถึง พอใจ ชอบใจ เสรี วงษ์มณฑา. (2542:30) ได้กล่าวไว้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) เป็นการศึกษาเรื่องการ
ตอบสนองความต้องการและความจ าเป็นของผู้บริโภคเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ ซึ่งการที่จะตอบสนองผู้บริโภคให้เกิดความพึงพอใจได้
นั้น จ าเป็นต้องท าความเข้าใจผู้บริโภค เพราะถ้าไม่เข้าใจว่าผู้บริโภคเป็นใคร ต้องการอะไร ชอบอะไร หรือไม่ชอบอะไร ท าให้ไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ และดิเรก  (2528) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติทางบวกของบุคคลที่มีต่อ
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สิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นความรู้สึกหรือทัศนคติที่ดีต่องานที่ท าของบุคคลที่มีต่องานในทางบวก ความสุขของบุคคลอันเกิดจากการปฏิบัติงาน
และได้รับผลเป็นที่พึงพอใจ ท าให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้น มีความสุข ความมุ่งมั่นที่จะท างาน มีขวัญและมีก าลังใจ มีความผูกพัน
กับหน่วยงาน มีความภาคภูมิใจในความส าเร็จของงานท่ีท า และสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานส่งผล
ต่อถึงความก้าวหน้าและความส าเร็จขององค์การอีกด้วย 

ศูนย์แพทย์พัฒนา เป็นโครงการหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นตามแนวทางพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ฯ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ  จึงทรงพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้งบริษัท บ้านบึงเวชกิจ จ ากัด เพื่อบริหารงานคลินิกขึ้น 
พระราชทานนามว่า ศูนย์แพทย์พัฒนา พร้อมทั้งพระราชทานเครื่องเมือแพทย์อันทันสมัย และ รูปกากบาทสามมิติ ให้เป็นสัญลักษณ์
ของศูนย์แพทย์แห่งนี้ ศูนย์แพทย์พัฒนา เป็นคลินิกขนาดใหญ่ (Super Clinic) ที่มีความพร้อมในด้านการช่วยชีวิตผู้ปุวยที่มีเหตุฉุกเฉิน 
(Emergency Resuscitation) โดยมีทีมงานจากโรงพยาบาลกรุงเทพคอยให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการส่งต่อผู้ปุวยเป็นอย่างดีทั้ง
ยังเป็นศูนย์รวมแพทย์และทันตแพทย์ ผู้เช่ียวชาญในการวินิจฉัยและรักษาโรคทุกระบบประกอบไปด้วย  แผนกอายุกรรม อายุกรรม
ทั่วไป โรคปอด หัวใจ ไต ผิวหนัง และเบาหวาน แผนกศัลยกรรม ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมกระดูก และศัลยกรรมประสาท แผนกสูติ
นรีเวช แผนกกุมารเวช แผนกจิตเวช แผนกทันตกรรม แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู แผนกไตเทียมเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ ต่อองค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ กระทรวงการคลังจึงก าหนดให้คลินิกแพทย์พัฒนา อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่วน
พระองค์ด าเนินการในรูปของบริษัทเอกชน เป็นสถานพยาบาลของทางราชการ ตามหนังสือจากกระทรวงการคลัง (ส านักงาน กปร.) 
2.วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดของคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา  
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้สูงอายุท่ีเข้ามาใช้บริการคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา 
3. เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดของคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา และความพึงพอใจของผู้สูงอายุ 

กรอบแนวคิด 
จากการศึกษาทฤษฎีแนวคิด และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาขอเสนอเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังต่อไปนี ้

ตัวแปรต้น              ตัวแปรตาม   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
3.ระเบียบวิธีวิจัย 
 1. ประชากร คือ ผู้สูงอายุท่ีอยู่ในเขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป โดยมีจ านวนประชากร
วัยสูงอายุท้ังหมด 1,030 คน (ส านักพัฒนาสังคม,2560) โดยใช้สูตรค านวณตัวอย่างของ Taro Yamane ผลลัพธ์ที่ได้คือ 385 คน แต่
เพื่อปูองกันความไมส่มบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามจึงได้แจกแบบสอบถามจ านวน 400 ชุดเครื่องมือในการวิจัย การศึกษาครั้งนี้ใช้
แบบสอบถาม (questionnaire) ในการเก็บรวบรวมข้อมลูซึ่งแบบสอบถามประกอบด้วย 
  2.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร ์ได้แก่ ปัจจัยทางด้านบคุคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ส่วนปะระสมทางการตลาด 
- ด้านผลติภณัฑ ์  
- ด้านราคา 
- ด้านการส่งเสรมิการตลาด  
- ด้านกระบวนการบริการ 
- ด้านสถานท่ี  
- ด้านบุคลากร 
- ด้านลักษณะทางกายภาพ  

     

ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการ บริการของ 
คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา พระราม 9 

- ด้านการให้บริการของแพทย์เจ้าหน้าท่ีพยาบาล 
- ด้านอุปกรณ์ทางการแพทย ์
- ด้านค่าใช้จ่ายในการรักษา 
- ด้านสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก 
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  2.2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7P’) ประกอบด้วย คณุภาพการบริการ ด้านราคา ด้านสถานท่ี ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการผลิต ด้านบคุลากรและด้านลักษณะทางกายภาพ โดยปรับปรุงจากแบบสอบถามของจิริฒิพา เรือง
กล (2558) 
  2.3 ปัจจัยทางความพึงพอใจของผู้สูงอายุ ประกอบด้วยด้านการให้บริการของแพทย์เจ้าหน้าที่พยาบาล อุปกรณ์
ทางการแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ คา่ใช้จ่ายในการรักษา และสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก โดยปรับปรุงจากแบบสอบถามของจิริฒิ
พา เรืองกล (2558) 
 2. การทดสอบเครื่องมือวิจัย แบบสอบได้ถูกน าไปตรวจสอบหาค่า Validity โดยใช้วิธีการตรวจสอบ IOC ให้ผู้เช่ียวชาญ 3 
ท่าน เป็นผู้ตรวจสอบ ซึ่งผลที่ได้ มคี่ามากกว่า0.5 และผู้วิจัยได้ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นจึงน า
แบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง แล้วน ามาหาค่าเฉลีย่ความเช่ือมั่นจากค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) ซึ่งได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.984 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  3.1 วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถติิเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อวิเคราะห ์
  3.2 วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถติิเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ด้วยวิธี Pearson Correlation ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดและความพึงพอใจของผู้สูงอายุท่ีเข้ารับบริการ 
 
4.ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัย 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้สูงอายุท่ีเข้ารับบริการภายในคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เขตวังทองหลาง จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาสรปุได้ดังนี ้
 1. ข้อมูลด้านประชากรศาสตรเ์ปน็เพศชายร้อยละ44และเพศหญิงร้อยละ56 โดยส่วนใหญ่มีอายุ 61-70ปี เฉลี่ยร้อยละ72.3 
สถานภาพสมรสร้อยละ 88.8 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีร้อยละ 83.8 ส่วนใหญ่เกษียณร้อยละ 78.3 มีรายไดเ้ฉลีย่ 20,001-
30,000 บาท ร้อยละ 67.3 จ านวนครั้งในการรับบริการเฉลี่ยต่อเดือน คือ 1 ครั้ง เฉลี่ยร้อยละ 63.5 โดยส่วนใหญจ่่ายค่ารักษาพยาบาล
เอง เฉลี่ยร้อยละ 66.5 และค่าใช้จา่ยเฉลีย่ต่อครั้ง ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 1,000 บาทเฉลี่ยร้อยละ 56.3 
 2. ข้อมูลปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดในการเข้ารับบริการภายในคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ด้านคุณภาพการให้บริการมี
ค่าเฉลี่ย 3.61 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.948 ด้านค่าใช้จ่ายมีค่าเฉลี่ย 3.22 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.867 ด้านสถานท่ีมีค่าเฉลี่ย 3.36 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.889 ด้านการส่งเสริมการตลาดมีค่าเฉลี่ย 3.25 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.895 ด้านกระบวนการบริการมี
ค่าเฉลี่ย 3.28 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.958 ด้านลักษณะทางกายภาพมีค่าเฉลีย่ 3.41 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.921 ด้านบุคลากรมี
ค่าเฉลี่ย 3.45 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.927 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.watpon.com/Elearning/pearson.pdf


 

สาขามนุษยศาสตร์ สังคมวิทยาและการศึกษา I 1322 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่มผีลต่อความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาด 

 3.ข้อมูลด้านความพึงพอใจของผู้สูงอายุท่ีเข้ารับบริการภายในคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ด้านการให้บริการของแพทย์เจ้าหน้าที่
พยาบาลและด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์มีค่าเฉลีย่ 3.47 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.862 ด้านยาละเวชภัณฑม์ีค่าเฉลี่ย 3.32 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.880 ด้านค่าใช้จ่ายในการรักษามีคา่เฉลีย่ 3.29 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.880 และด้านสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก
มีค่าเฉลีย่ 3.34 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.846 
 
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผู้สูงอายุท่ีเข้ารับบริการภายในคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา 

  

ส่วนประสมทางการตลาด 

ระดับความคิดเห็น 

5=มากที่สุด, 4=มาก, 3=ปานกลาง, 2=น้อย, 1=น้อยที่สุด 

x   S.D. 

1. ด้านคุณภาพการให้บริการ 3.61 0.948 

2. ด้านค่าใช้จ่าย 3.22 0.867 

3. ด้านสถานท่ี 3.36 0.889 

4. ด้านการส่งเสรมิการตลาด 3.25 0.895 

5. ด้านกระบวนการบริการ 3.28 0.958 

6. ด้านลักษณะทางกายภาพ 3.41 0.921 

7. ด้านบุคลากร 3.45 0.927 

ความพึงพอใจของผู้สูงอายุ 

ระดับความคิดเห็น 

5=มากที่สุด, 4=มาก, 3=ปานกลาง, 2=น้อย, 1=น้อยที่สุด 

x  S.D. 

1.ด้านการให้บริการของแพทย์เจ้าหน้าท่ีพยาบาล 3.47 0.862 

2.ด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ 3.47 0.862 

3.ด้านยาและเวชภณัฑ ์ 3.32 0.880 

4.ด้านค่าใช้จ่ายในการรักษา 3.29 0.813 

5.ด้านสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก 3.34 0.846 
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ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับปัจจัยความพึงพอใจของผู้สูงอายทุี่เข้ารับบริการภายในคลินิกศูนย์
แพทย์พัฒนา เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ส่วนประสมทางการตลาด ด้า
นก

าร
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นที่
 

ด้านคุณภาพ 

r 0.980 0.526 0.390 0.420 0.439 

Sig. 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 

ด้านสถานท่ี 

r 0.625 0.609 0.600 0.548 0.666 

Sig. 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

r 0.631 0.62 0.577 0.618 0.636 

Sig. 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 

ด้านกระบวนการผลิต 

r 0.704 0.685 0.695 0.65 0.758 

Sig. 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 

ด้านลักษณะทางกายภาพ 

r 0.660 0.627 0.630 0.486 0.695 

Sig. 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 

ด้านบุคลากร 

r 0.727 0.696 0.624 0.545 0.755 

Sig. 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 

ด้านค่าใช้จ่าย 

r 0.416 0.508 0.481 0.495 0.446 

Sig. 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 

*พิจารณาค่า sig = .000 ไม่เกิน 0.05 แสดงว่าตัวแปรมีความสัมพนัธ์กันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 
 จากการทดสอบโดยใช้สถติิด้วยวิธี Pearson Correlation ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับปัจจัย
ด้านความพึงพอใจของผู้สูงอายุท่ีเข้ารับบริการ พบว่าจากตารางที่ 2 ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้านส่งผลต่อปัจจยั
ด้านความพึงพอใจของผู้สูงอายุท่ีเข้ารับบริการทุกข้อ 
 
5.อภิปรายผล 
 จากการศึกษาพบว่าผู้ที่เข้ารับบริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 61-70 ปี ส่วนใหญ่เกษียณอายุ มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนประมาณ 20,001-30,000 บาท เข้ารับบริการภายในคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาเฉลี่ย 1 ครั้งต่อเดือน โดยส่วนใหญ่จ่ายค่า
รักษาพยาบาลเอง ซึ่งค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้ง ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 1,000 บาท จาก  
 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่เข้ารับการ
บริการภายในคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เมื่อพิจารณาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเช่น ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้าน
การส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการบริการ ด้านบุคลากรและด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของ
ผู้สูงอายุที่เข้ารับการบริการภายในคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของเสรี วงษ์
มณฑา(2542) ได้กล่าวไว้ว่า การที่ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการใช้สินค้าหรือบริการเป็นไปเพื่อตอบสนองความต้องการในสิ่งที่จ าเป็นต่อตัว
ผู้บริโภคเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ (Satisfaction) เมื่อเทียบกับการเข้ารับบริการของผู้สูงอายุ หากการบริการของคลินิกไม่มี
ประสิทธิภาพตามที่ผู้บริโภคต้องการ ผู้บริโภคก็จะไม่ตอบสนองต่อความพึงพอใจ ในทางตรงกันข้าม หากการบริการมีคุณภาพเพียงพอ 
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ผู้บริโภคจะยินยอมใช้บริการและเกิดความพึงพอใจต่อผู้บริโภค สามารถน ามาวิเคราะห์กับงานวิจัยของรุ่งฤดี นิลโสภา และคณะ 
(2550) ได้ศึกษาเรื่องทัศนคติของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อผู้บริโภคได้เข้ารับการบริการภายในโรงพยาบาลที่
มีคุณภาพ มีความรวดเร็วในการตรวจรักษา เครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยและมีความเช่ียวชาญเฉพาะโรค ซึ่งจะสามารถสร้างความพึง
พอใจให้แก่ผู้บริโภคได้ นอกจากน้ันความเอาใจใส่ของแพทย์เจ้าหน้าที่ยังเป็นการสร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภคให้กลับมาใช้งาน
อีกในครั้งต่อไป 
6.ข้อเสนอแนะ   
 1. คลินิกศูนย์การแพทย์พัฒนา สามารถน าข้อมูลจากการวิจัยครั้งนี้ไปปรับปรุงการด าเนินงานตามส่วนประสมทางการตลาด 
เพื่อเพ่ิมความพึงพอใจของผู้สูงอายุท่ีมาใช้บริการ 
 2. การศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอื่น ๆ เพิ่มมากข้ึน เพื่อจะได้เข้าใจถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อผู้สูงอายุ
ในภาพรวม 
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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)
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