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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความเครียดเพื่อศึกษาระดับความเครียดของผู้สูงอายุในเขตบาง
พลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยการศึกษาปัจจัย 5 ด้าน ได้แก่ ปัจจัย ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว ด้านสถานภาพทางการเงิน 
ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมและชุมชน   ด้านสุขภาพทางร่างกาย และด้านสุขภาพทางจิตใจ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้สูงอายุ ในเขตบาง
พลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 400 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้วยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อเปรียบเทียบระดับความเครียด
ในแต่ละปัจจัย ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุในเขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร ส่ วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 60-64 ปี 
ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส การศึกษาอยู่ท่ีระดับประถมศึกษา มีรายได้อยู่ระหว่าง 5,000 - 10,000 บาท แหล่งรายได้ส่วนใหญ่มาจาก
บุตรหลานหรือญาติพี่น้อง ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ประกอบอาชีพและมีโรคประจ าตัว โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับการปัจจัยที่ส่งผล

ให้เกิดความเครียด เรียงล าดับจากมากไปน้อย พบว่า ปัจจัยด้านสุขภาพทางร่างกาย (    = 3.68, S.D.=0.83) และปัจจัยด้านสุขภาพ

ทางจิตใจ (    = 3.62, S.D.=0.68) มีผลต่อการเกิดความเครียดอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ  รองลงมาคือ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทาง

สังคมและชุมชน  (    = 2.97, S.D.= 0.52) ด้านสถานภาพทางการเงิน (    = 2.82, S.D.= 0.61) และด้านสุดท้ายคือด้านความสัมพันธ์

ในครอบครัว (    = 2.80, S.D.= 0.59)  มีผลต่อการเกิดความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ 
ค าส าคัญ : ความเครียด, ผู้สูงอาย,ุ สุขภาพทางร่างกาย 

 

Abstract 
 The purpose of this research was to investigate factors affecting caused stress to study the stress levels of 
the elder in Bang Phlat District, Bangkok. The study contained five factors: family relationships, financial status, 
social and community environment, physical health, and mental health. The samples were 400 elderly people 
from 60 years of age in Bang Phlat, Bangkok. The data were collected by using questionnaires and analyzed by 
used software program finding frequency, percentage, mean, and standard deviation to compare the level of 
stress in each factor. The research found that the elderly people in Bang Phlat, Bangkok were mostly female 
between 60-64 years of age, and most of them were married. The average education level was elementary. Their 
mostly income was between 5,000 - 10,000 baht, and most income sources came from their children or relatives. 
Most elderly people did no                                                                                
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1. บทน า 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในโลกของเราปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างของประชากรอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีอัตราการเกิดและอัตรา
การตายที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอัตรามีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้โครงสร้างทางอายุของประชากรในประเทศ
ไทยมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยในปี พ.ศ. 2503 ประเทศไทยมีจ านวนผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 1.5 ล้านคนของประชากร
ทั้งหมด ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 จ านวนประชากรผู้สูงอายุยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น 6.7 ล้านคนใน และคาดว่าน่าจะมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอีก  2  เท่าในปี พ.ศ. 2568 เป็น 14.0 ล้านคนของประชากรทั้งหมด ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ประเทศไทยนั้นได้เริ่มก้าวเข้าสู่
สถานการณ์สังคมผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคต (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2558) 

จากการประมาณการทางด้านปัญหาสุขภาพจิตขององค์การอนามัยโลก (WHO) พบว่าในประเทศที่ก าลังพัฒนามีประชากร
โลกประมาณ 340 ล้านคนเกิดภาวะความเครียดและภาวะซึมเศร้า และเนื่องจากโลกก าลังก้าวสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว ท าให้มีการคาดการณ์ว่าอีก 25 ปีข้างหน้า จะมีผู้ป่วยทางด้านสุขภาพจิตเพิ่มขึ้นเป็น 80 ล้านคน โดยประเทศไทยก็เป็นอีก
ประเทศหนึ่งที่ก าลังพัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลงตามโลกปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ท าให้เป็นเรื่องปกติที่การเกิดปัญหาทางสุขภาพจิตจะมี
เพิ่มมากขึ้นตามความเจริญก้าวหน้าทางด้านสังคมวัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีของประเทศ           
(กรมสุขภาพจิต, 2551) 

การส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านสุขภาพจิตของคนไทย พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับการเกิดภาวะ
ความเครียด และอัตราการในการเกิดความเครียดจะมีความสัมพันธ์กับอายุ และผู้สูงอายุเป็นวัยที่สามารถเกิดความเครียดได้ตั้งแต่
ระดับน้อยไปจนถึงระดับรุนแรง โดยถ้าหากผู้สูงอายุมีอายุมากขึ้นก็อาจจะมีแนวโน้มในการเกิดความเครียดเพิ่มขึ้นด้วย             
(ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย, 2556) และเมื่อพิจารณาถึงระดับสุขภาพจิตโดยทั่วไปของคนไทย พบว่าผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีความ
เสี่ยงสูงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิต โดยจะพบในผู้สูงอายุเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (อภิชาต จ ารัสฤทธิรงค์และคณะ, 2553) 

ความเครียดเป็นปฎิกิริยาการตอบสนองด้านอารมณ์หรือความรู้สึกท่ีมีต่อสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่ถูกคุกคามหรือถูก
กดดัน เมื่อบุคคลไม่สามารถปรับตัวหรือเผชิญกับสภาพปัญหาได้ก็จะท าให้เกิดความทุกข์ทางจิตใจ ความวิตกกังวล หรือความรู้สึก
กดดัน เป็นต้น จนส่งผลให้เกิดความเครียดขึ้น ซึ่งถ้าหากบุคคลใดที่เกิดความเครียดสะสมมากขึ้นเรื่อยๆ จะท าให้ได้รับผลกระทบจาก
ความเครียด ซึ่งผลกระทบจะแสดงออกมาให้เห็นทางด้านพฤติกรรม ด้านร่างกายหรือด้านจิตใจ และสาเหตุการเกิดความเครียดส่วน
ใหญ่ก็มาจากสภาพปัญหาที่ เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน และทัศนคติด้านความคิดทางบวกหรือทาง ลบที่มีต่อสภาพปัญหา                 
(ศรีจันทร์ พรจิราศิลป์, 2556) 

ความเครียดเป็นปัญหาที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศ ทุกวัย ถ้าหากเราสามารถปรับตัวต่อสิ่งกระตุ้นจากทั้งภายในและ
ภายนอกที่ก่อให้เกิดความเครียดได้ก็จะเกิดผลดี แต่เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมลงเรื่อยๆ ท าให้
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่สามารถเผชิญหรือปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของสังคมในปัจจุบันได้ และเมื่อผู้สูงอายุไม่
สามารถเผชิญกับปัญหาตา่งๆได ้ก็จะส่งผลให้ผู้สูงอายุเกิดความเครยีดตามมา และถ้าหากผู้สูงอายุไมส่ามารถจัดการกับความเครยีดไดก้็
จะเกิดผลเสียในหลายๆด้านจนส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน  ดังนั้นผู้สูงอายุจึงเป็นวัยที่ต้องให้ความส าคัญเป็นพิเศษ
มากกว่าวัยอื่นๆ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงต้องการทราบถึงสาเหตุที่ท าให้ผู้สูงอายุเกิดความเครียด โดยการศึกษา ปั จจัยที่ส่งผลให้เกิด
ความเครียดของผู้สูงอายุ ในเขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาต่อไปในอนาคต 

 
1.2 วัตถุประสงค์การวิจยั 
 1.2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดความเครียดของผู้สูงอายุในเขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 1.2.2 เพื่อศึกษาระดับความเครียดของผู้สูงอายุในเขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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1.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 ความเครียดเป็นภาวะที่สามารถเกิดขึ้นได้จากการด าเนินชีวิตประจ าวันและเป็นสิ่งท่ีทุกคนไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เนื่องจาก
ทุกคนจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงจากทั้งภายในและภายนอกท่ีเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงต่างๆอาจส่งผลท าให้เกิด
ความเครียด และความเครียดที่เกิดขึ้นในแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับประสบการณ์หรือความสามารถในการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของแต่ละบุคคล (ผศ. นพ. พนม เกตุมาน, 2550)  
1.3.1 ความหมายของความเครียด 
 กรมสุขภาพจิตได้ให้ความหมายของ “ความเครียด” คือ ภาวะทางอารมณ์ที่บุคคลรู้สึกถูกกดดัน ไม่สบายใจ หรือวิตกกังวล 
ซึ่งเกิดจากการที่บุคคลเผชิญกับสถานการณ์หรือการรับรู้ถึงสิ่งที่เข้ามาว่าเป็นสิ่งที่คุกคามทางจิตใจหรือก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกา ย              
(กรมสุขภาพจิต, 2552) 
 ความเครยีด เป็นภาวะทางร่างกายและจติใจของบุคคลที่เกดิการตอบสนองต่อสิ่งเรา้หรือเผชิญกับสถานการณ์ที่ฉุกเฉินและ
เป็นอันตราย โดยสิ่งเร้าที่เข้ามานัน้จะมีลักษณะทีไ่มส่ามารถบังคับได้ (มุกดา ศรียงค์และคณะ, 2553) 
 ความเครยีด เป็นภาวะทางอารมณ์ที่ท าให้บุคคลเกิดการปรับตัวและตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมหรือเหตุการณ์คุกคามที่ท า
ให้เกิดความรู้สึกขัดแย้งกับตัวบุคคล (มธุรส สว่างบ ารุง, 2551)  
 ความเครยีด เป็นภาวะทางอารมณ์ที่ส่งผลมาจากปัจจัยต่างๆทั้งจากภายนอกและภายใน เป็นปฏิกิรยิาที่บุคคลตอบสนองต่อ
สิ่งที่เข้ามาคุกคามทั้งร่างกายและจิตใจ และจะท าใหบุ้คคลนั้นเกิดการปรับตัวเพื่อรักษาความสมดุลทางร่างกาย (วรรณา ลลีาอัมพรสิน, 
2554)  
1.3.2 ระดบัของความเครยีด 
 1.3.2.1 ความเครียดระดับต่ า เป็นความเครียดที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจ าวัน โดยที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อการด าเนินชีวิต และ
สามารถหายไปได้ในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งไม่ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านสรีรวิทยาของร่างกาย อารมณ์ และพฤติกรรม  
 1.3.2.2 ความเครียดระดับปานกลาง เป็นภาวะที่เกิดความเครียดรุนแรงกว่าชนิดแรก ซึ่งเกิดขึ้นจากสาเหตุหรือสถานการณ์
ต่างๆที่เข้ามาคุกคามบ่อยครั้ง และไม่สามารถแก้ไขหรือปรับตัวได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว เป็นระดับท่ีร่างกายและจิตใจตอบสนองโดย
มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสรีรวิทยา อารมณ์ความคิด และพฤติกรรม ส่งผลท าให้บุคคลมีการแสดงออกของความเครียด 
 1.3.2.3 ความเครียดระดับสูง เป็นภาวะความเครียดที่อยู่ในระดับรุนแรง ซึ่งเกิดจากการที่บุคคลได้รับการคุกคามอย่าง
ต่อเนื่องจากสาเหตุหรือสถานการณ์ต่างๆ และไม่สามารถจัดการหรือแก้ไขปัญหาได้ โดยส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้าน
สรีรวิทยา อารมณ์และพฤติกรรมอย่างเห็นได้ชัดเจน และจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน (รัตนา จิตโสภา, 2550) 
 
2. ระเบียบวิธีการวิจัย 
2.1 ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยแบบเชิงปริมาณโดยเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาถึงระดับความเครียดและปัจจัยที่
ส่งผลให้เกิดความเครียดของผู้สูงอายุ ในเขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 
 2.1.1 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุในเขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานครที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 
จ านวน 400 คน 
 2.1.2 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการอาศัยหลักความน่าจะเป็น ดังนี้ 

โดยใช้สูตรการค านวณของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1967) ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความเช่ือมั่น 95% (α= 0.5) 
และได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน 
2.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยค าถามในแบบสอบถามเป็นค าถามแบบปลาย
ปิด (Close-Ended Response Question) แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้
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 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ได้รับรายได้มาจาก อาชีพ และโรคประจ าตัว 
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านต่างๆที่ส่งผลให้เกิดความเครียดของผู้สูงอายุ ได้แก่ ปัจจัยด้านความสัมพันธ์
ในครอบครัว ด้านสถานภาพทางการเงิน ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมและชุมชน   ด้านสุขภาพทางร่างกาย และด้านสุขภาพทางจิตใจ 
2.3 การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 2.3.1 ผู้วิจัยได้มีการศึกษาและค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดขอบเขตของการวิจัย และเพื่อ
เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามในการวิจัย 
 2.3.2 ผู้วิจัยได้เลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อช่วยวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าทางสถิติที่ต้องการ 
 2.3.3 น าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ไปทดสอบหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา ผลการ
ทดสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามพบว่าค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาเท่ากับ 0.752 ซึ่งถือว่าค่าความเช่ือมั่นอยู่ในระดับที่มากกว่า 0.7 
แบบสอบถามจึงอยู่ในเกณฑ์ค่าความเชื่อมั่นที่สามารถน าไปใช้ในการสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลได้ 
 2.3.4 น าแบบสอบถามไปเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย เพื่อพิจารณาแก้ไขและปรับปรุง ตรวจสอบความถูกต้องหรือข้อ
ค าแนะน าเพิ่มเติม เพื่อน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้สูงอายุ 
2.4 การวิเคราะห์และประมวลผล 
 2.4.1 ข้อมูลทั่วไป เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบค าถามตามตัวแปรที่ศึกษาและรายละเอียดอื่นๆประกอบด้วย   เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ได้รับรายได้มาจาก อาชีพ และโรคประจ าตัว วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติ ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่และการกระจายแบบร้อยละ 
 2.4.2 ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความเครียด ได้แก่ ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว  ด้านสถานภาพทางการเงิน ด้าน
สภาพแวดล้อมทางสังคมและชุมชน   ด้านสุขภาพทางร่างกาย และด้านสุขภาพทางจิตใจ วิเคราะห์แจกแจงความถี่ ค านวณหาค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นรายข้อและรายด้านในแต่ละปัจจัยตามตวัแปรโดยการค านวณค่าอันตรภาคช้ันเพื่อก าหนดช่วงช้ัน ด้วย
การใช้สูตรค านวณและอธิบายแต่ละช่วงช้ัน ดังนี้ 
                อันตรภาคชั้น =  ค่าสูงสุด – ค่าต่ าสุด    =        5 – 1     =   0.8     (1) 
                                          จ านวนช้ัน                       5 
เกณฑ์ในการแปลผลระดับความเครียดของผู้สูงอายุในเขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีเกณฑ์ในการแปลผลดังนี้      
    คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00  หมายความว่า เครียดมากที่สุด 
                    คะแนนเฉลี่ย  3.41 - 4.20  หมายความว่า เครียดมาก 
                    คะแนนเฉลี่ย  2.61 - 3.40  หมายความว่า เครียดปานกลาง 

              คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60  หมายความว่า เครียดน้อย 
              คะแนนเฉลี่ย 1.00 –1.80  หมายความว่า เครียดน้อยที่สุด 

 
3. ผลการวิจัย 
 3.1 จากผลการวิจัย ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความเครียดของผู้สูงอายุในเขตบางพลัด   จังหวัดกรุงเทพมหานคร  จ านวน 
400 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุเพศหญิงจ านวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 64.8 มีอายุระหว่าง  60-64 ปี จ านวน 122 
คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสจ านวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 59  มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่ที่ระดับ
ประถมศึกษาจ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 23.8  มีรายได้ประมาณ  5,000 -10,000 บาท จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 
ได้รับรายได้ส่วนใหญ่มาจากบุตรหลานหรือญาติพี่น้องจ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8 และส่วนใหญ่ไม่ประกอบอาชีพจ านวน 
190 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 และผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีโรคประจ าตัวจ านวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 61.8 
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 3.2 จากผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความเครียดของผู้สูงอายุในเขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดย
พิจารณาเป็นรายปัจจัย 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับต่อการเกิดความเครียดของปัจจัยด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว 

ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว x   S. D. ระดับต่อการเกิดความเครียด 

1.คุณหรือสมาชิกในครอบครัวประสบกับความยากล าบาก 2.76 1.35 ปานกลาง 

2.คุณเกิดความขัดแย้งกับบุคคลภายในครอบครัว 1.98 1.22 น้อย 
3.คุณได้รับความสนใจและการดูแลเอาใจใส่จากบุคคลภายในครอบครัว 3.40 1.17 ปานกลาง 
4.สมาชิกภายในครอบครัวปฏิบัติต่อคุณด้วยท่าทางหรือค าพูดที่เหมาะสม 3.48 1.17 มาก 
5. สมาชิกภายในครอบครัวรับฟังความคิดเห็นของคุณ 2.93 1.25 ปานกลาง 

6. คุณมีกิจกรรมยามว่างกับสมาชิกภายในครอบครัว 2.30 1.09 น้อย 
รวม 2.80 0.59 ปานกลาง 

 ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวพบว่า ภาพรวมส่งผลต่อการเกิดความเครียดของผู้สูงอายุอยู่ในระดับปานกลาง     

( x  = 2.80, S.D.=0.59) โดยเรื่องที่มีผลต่อการเกิดความเครียดในระดับปานกลาง เรียงล าดับจากมากไปน้อยคือ เรื่องการได้รับความ

สนใจและการดูแลเอาใจใส่จากบุคคลภายในครอบครัว ( x  = 3.40, S.D.=1.17), สมาชิกภายในครอบครัวรับฟังความคิดเห็น ( x =2.93, 

S.D.=1.25) และเรื่องผู้สูงอายุหรือสมาชิกในครอบครัวประสบกับความยากล าบาก ( x  = 2.76, S.D.=1.35) รองลงมาคือเรื่องที่ส่งผล

ต่อการเกิดความเครียดในระดับน้อย คือ การมีกิจกรรมยามว่างกับสมาชิกภายในครอบครัว ( x  = 2.30, S.D.=1.09) และการเกิดความ

ขัดแย้งกับบุคคลภายในครอบครัว ( x  = 1.98, S.D.=1.22) ยกเว้นเรื่องสมาชิกภายในครอบครัวปฏิบัติตัวด้วยท่าทางหรือค าพูดที่

เหมาะสมที่ส่งผลต่อการเกิดความเครียดในระดับมาก ( x  = 3.48, S.D.=1.17) ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับต่อการเกิดความเครียดของปัจจัยด้านสถานภาพทางการเงิน 

ด้านสถานภาพทางการเงิน x   S. D. ระดับต่อการเกิดความเครียด 

1.คุณมีการกู้เงินเพื่อน ามาใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันหรือมีภาระหนี้สิน 2.53 1.50 น้อย 
2. คุณมีรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน 2.48 1.46 น้อย 
3. คุณมีรายได้น้อยลง เนื่องจากไม่มีการท างานหรือปัญหาด้านเศรษฐกิจ 2.91 1.32 ปานกลาง 
4.คุณได้รับความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาทางด้านการเงิน 3.39 1.31 ปานกลาง 

5.คุณมีเงินเก็บท่ีเพียงพอเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินในอนาคต 2.82 1.17 ปานกลาง 
รวม 2.82 0.61 ปานกลาง 

 ปัจจัยด้านสถานภาพทางการเงิน โดยภาพรวมส่งผลต่อการเกิดความเครียดของผู้สูงอายุในระดับปานกลาง ( x  = 2.82, 
S.D.=0.61) โดยเรื่องที่ส่งผลต่อการเกิดความเครียดในระดับปานกลาง เมื่อเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อยคือ เรื่องการได้รับความ

ช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาทางด้านการเงิน ( x  = 3.39, S.D.=1.31)  การมีรายได้น้อยลงเนื่องจากไม่มีการท างานหรือปัญหาด้าน

เศรษฐกิจ ( x  = 2.91, S.D.=1.32) และการมีเงินเก็บที่เพียงพอเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินในอนาคต ( x  = 2.82, S.D.=1.17) ต่อมาคือเรื่องที่

ส่งผลต่อการเกิดความเครียดในระดับน้อย คือเรื่องการกู้เงินเพื่อน ามาใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันหรือมีภาระหนี้สิน  ( x  = 2.53, 

S.D.=1.50) และเรื่องการมีรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน ( x  = 2.48, S.D.=1.46)  ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับต่อการเกิดความเครียดของปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมและชุมชน 
ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมและชุมชน x   S. D. ระดับต่อการเกิดความเครียด 

1.สภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยมีความมั่นคงและปลอดภัย 3.90 1.12 มาก 
2.ในชุมชนที่อยู่อาศัยมีสิ่งรบกวน เช่น มลพิษทางอากาศ น้ าเน่าเสีย  
ขยะหรือของเสีย 

2.43 1.09 น้อย 

3.คุณได้รับการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมจากบุคคลในสังคม 2.33 1.10 น้อย 

4.บุคคลภายในชุมชนให้ความช่วยเหลือ เอื้อเฟ่ือเผื่อแผ่ต่อคุณ 3.29 0.94 ปานกลาง 
5.ภายในชุมชนมีการจัดกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ เช่น กิจกรรม 
ทางศาสนา กิจกรรมนันทนาการ 

2.89 1.01 ปานกลาง 

รวม 2.97 0.52 ปานกลาง 
 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมและชุมชนพบว่า ภาพรวมส่งผลต่อการเกิดความเครียดของผู้สูงอายุอยู่ในระดับปาน

กลาง ( x  = 2.97, S.D.=0.52) โดยเรื่องที่มีผลต่อการเกิดความเครียดในระดับปานกลาง คือ เรื่องของบุคคลภายในชุมชนให้ความ

ช่วยเหลือเอื้อเฟื่อเผื่อแผ่ ( x  = 3.29 , S.D.=0.94) และเรื่องภายในชุมชนมีการจัดกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ ( x  = 2.89, S.D.=1.01) 
ต่อมาคือเรื่องที่ส่งผลต่อการเกิดความเครียดในระดับน้อย คือเรื่องภายในชุมชนที่อยู่อาศัยมีสิ่งรบกวนเช่น มลพิษทางอากาศ น้ าเน่าเสีย 

ขยะหรือของเสีย ( x  = 2.43, S.D.=1.09) และการได้รับการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมจากบุคคลในสังคม( x  = 2.33, S.D.=1.10)  ยกเว้น
เรื่องสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยมีความมั่นคงและปลอดภัยที่ผู้สูงอายุให้ความส าคัญ โดยส่งผลต่อการเกิดความเครียดอยู่ในระดับมาก    

( x  = 3.90, S.D.=1.12)   ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับต่อการเกิดความเครียดของปัจจัยด้านสุขภาพทางร่างกาย 

 ปัจจัยด้านสุขภาพทางร่างกาย พบว่า ส่งผลต่อการเกิดความเครียดของผู้สูงอายุอยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.68,       
S.D.= 0.83) โดยเรื่องที่ส่งผลให้เกิดเกิดความเครียดในระดับมาก เรียงตามล าดับ คือ เรื่องการมีโรคประจ าตัวหรือโรคเรื้อรังที่ยากต่อ

การรักษา ( x  = 4.16 , S.D.= 1.02) ต่อมาคือการมีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวร่างกายหรือเคลื่อนไหวล าบาก อย่างการเดินการลุก การ

นั่ง  ( x  = 4.13 , S.D.= 1.09) การมีปัญหาด้านการมองเห็น อย่างเช่น สายตายาวหรือมองเห็นไม่ชัดเจน ( x  = 3.50, S.D.= 1.16)  

และการมีปัญหาด้านการได้ยิน เช่นได้ยินไม่ชัดเจนหรือใช้เครื่องช่วยฟัง ( x  = 3.47 , S.D.= 1.43)  ยกเว้นเรื่องการมีปัญหาด้านการ

ควบคุมระบบขับถ่าย อย่างเช่นไม่สามารถกลั้นอุจจาระหรือปัสสาวะได้ ที่ส่งผลต่อการเกิดความเครียดในระดับปานกลาง ( x  = 3.18,      
S.D.= 1.10)   ดังตารางที่ 5 
 

ด้านสุขภาพทางร่างกาย x   S. D. ระดับต่อการเกิดความเครียด 

1.มีโรคประจ าตัวหรือโรคเรื้อรังที่ยากต่อการรักษา 4.16 1.02 มาก 

2.มีปัญหาด้านการได้ยิน เช่น ได้ยินไม่ชัดเจนหรือใช้เครื่องช่วยฟัง 3.47 1.43 มาก 
3.มีปัญหาด้านการมองเห็น เช่น  สายตายาวหรือมองเห็นไม่ชัดเจน 3.50 1.16 มาก 
4. มีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายล าบาก อย่างการเดิน การลุก    
การนั่ง 

4.13 1.09 มาก 

5.มีปัญหาด้านการควบคุมระบบขับถ่าย เช่น ไม่สามารถกลั้นอุจจาระหรือ
ปัสสาวะได้ 

3.18 1.10 ปานกลาง 

รวม 3.68 0.83 มาก 
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ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับต่อการเกิดความเครียดของปัจจัยด้านสุขภาพทางจิตใจ 
ด้านสุขภาพทางจิตใจ x   S. D. ระดับต่อกาเกิดความเครียด 

1.คุณพึงพอใจและมีความสุขกับชีวิตความเป็นอยู่ตอนนี้ 3.25 1.18 ปานกลาง 

2.คุณรู้สึกเบื่อหน่ายหรือท้อแท้กับการด าเนินชีวิตประจ าวัน 4.21 1.30 มากที่สุด 

3.คุณรู้สึกเหงาหรือโดดเดี่ยวในการใช้ชีวิตประจ าวัน 3.66 1.36 มาก 
4.คุณสามารถท าใจยอมรับได้ เมื่อมีปัญหาที่ยากจะแก้ไขเกิดขึ้น 3.57 1.31 มาก 
5.คุณรู้สึกหงุดหงิดหรือวิตกกังวลกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เสื่อมลง 3.44 1.33 มาก 

รวม 3.62 0.68 มาก 

 ปัจจัยด้านสุขภาพทางจิตใจ พบว่า ภาพรวมส่งผลต่อการเกิดความเครียดของผู้สูงอายุอยู่ในระดับมาก ( x  = 3.62, 
S.D.=0.68) โดยเรื่องที่ส่งผลต่อการเกิดความเครียดในระดับมากที่สุด คือ เรื่องรู้สึกเบื่อหน่ายหรือท้อแท้กับการด าเนินชีวิตประจ าวัน   

( x  = 4.21, S.D.=1.30 ) ต่อมาคือส่งผลต่อการเกิดความเครียดในระดับมาก คือการรู้สึกเหงาหรือโดดเดี่ยวในการใช้ชีวิตประจ าวัน     

( x  = 3.66 , S.D.=1.36) ต่อมาคือ เรื่องการสามารถท าใจยอมรับได้ เมื่อมีปัญหาที่ยากจะแก้ไขเกิดขึ้น ( x  = 3.57, S.D.=1.31)  และ

เรื่องรู้สึกหงุดหงิดหรือวิตกกังวลกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เสื่อมลงเรื่อยๆ  ( x  = 3.44 , S.D.=1.33)  ยกเว้นเรื่องการพึงพอใจ

และมีความสุขกับชีวิตความเป็นอยู่ตอนนี้ที่ส่งผลต่อการเกิดความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง ( x  = 3.25, S.D.=1.18)  ดังตารางที่ 5 
 ดังนั้นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความเครียดของผู้สูงอายุในเขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร เรียงล าดับจากมากไปน้อย 

พบว่า ปัจจัยด้านสุขภาพทางร่างกาย ( x  = 3.68, S.D.=0.83) และปัจจัยด้านสุขภาพทางจิตใจ ( x  = 3.62, S.D.=0.68) ส่งผลต่อการ

เกิดความเครียดอยู่ในระดับมากตามล าดับ  รองลงมาคือ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมและชุมชน ( x  = 2.97, S.D.= 0.52)  

ด้านสถานภาพทางการเงิน ( x  = 2.82, S.D.= 0.61) และด้านสุดท้ายคือด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว ( x  = 2.80, S.D.= 0.59)  ที่
ส่งผลต่อการเกิดความเครียดอยู่ในระดับปานกลางตามล าดับ 
 
4. อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความเครียดของผู้สูงอายุในเขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานครทั้งหมด 5 ปัจจัย 
พบว่า มี 2 ปัจจัยที่ผู้สูงอายุให้ความส าคัญว่าส่งผลให้เกิดความเครียดในระดับมาก ปัจจัยแรก คือ ปัจจัยด้านสุขภาพทางร่างกาย 
เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นวัยท่ีมีความเสื่อมถอยทางด้านร่างกาย สอดคล้องกับทฤษฎีความเสื่อมโทรม (Wear and tear theory) ที่กล่าว
ว่า ความแก่เป็นกระบวนการทีเ่กิดขึ้นเอง เมื่ออวัยวะมีการใช้งานมากย่อมมีความเสือ่มไดง่้ายและเรว็ข้ึนตามอายุที่มากข้ึน ดังนั้นจึงเป็น
เรื่องธรรมดาที่ผู้สูงอายุต้องเกิดปัญหาทางด้านสุขภาพและกลัวต่อการเสื่อมลงเรื่อยๆของร่างกาย ท าให้ การมีโรคประจ าตัวและโรค
เรื้อรังที่ยากต่อการรักษา การมีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวร่างกายหรือมีการเคลื่อนไหวล าบาก การมีปัญหาด้านการได้ยิน และการมี
ปัญหาด้านการมองเห็น จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้ผู้สงูอายุเกิดความเครยีดในระดับมากตามล าดบั ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
(วิทมา ธรรมเจริญ, 2555) ที่พบว่าสุขภาพทางร่างกายและความเครียดมีความสัมพันธ์กัน โดยผู้สูงอายุที่มีสุขภาพไม่ดีนั้น จะไม่มี
ความสุขและมีภาวะทางอารมณ์หรือเกิดความเครียด แต่ผู้สูงอายุท่ีมีร่างกายแข็งแรงจะมีความสุขและไม่มีภาวะทางอารมณ์หรือไม่เกิด
ความเครียด 
 ต่อมาอันดับที่สองคือ ปัจจัยด้านสุขภาพทางจิตใจ พบว่า การรู้สึกเบื่อหน่ายและท้อแท้กับการด าเนินชีวิตประจ าวัน
ส่งผลให้ผู้สูงอายุเกิดความเครียดในระดับมากที่สุด รองลงมาคือการรู้สึกเหงาหรือโดดเดี่ยวในการใช้ชีวิตประจ าวัน การสามารถท าใจ
ยอมรับได้เมื่อมีปัญหาที่ยากจะแก้ไขเกิดขึ้น และการรู้สึกหงุดหงิดหรือวิตกกังวลกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เสื่อมลง ที่ส่งผลให้
ผู้สูงอายุเกิดความเครียดในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการายงานสภาพจิตผู้สูงอายุไทยของ (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ, 2559) ที่พบว่า ปัญหาสุขภาพจิตส่วนใหญ่ของผู้สูงอายุ คือ อาการน้อยใจ ท้อแท้และเบื่อหน่าย ความวิตกกังวล และภาวะ
ซึมเศร้า ซึ่งปัญหาเหล่านี้เกิดจาก สุขภาพร่างกาย การไม่ได้รับการดูแลเอาใส่ใจ การเปลี่ยนทางร่างกาย และการไม่กล้าต่อสู้หรือเผชิญ
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กับปัญหา สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีสภาพจิตที่ไม่ดีและส่งผลให้เกิดความเครียดตามมา ดังนั้นปัจจัยด้านสุขภาพทางจิตใจ จึงส่งผล
ให้เกิดความเครียดในระดับมาก 

อันดับที่สาม คือ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมและชุมชน พบว่า ผู้สูงอายุให้ความส าคัญและค านึงถึง เรื่อง
สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยมีความมั่นคงและปลอดภัยเป็นหลัก ส่งผลให้เกิดความเครียดในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับปัจจัยด้านที่อยู่
อาศัยมีผลต่อความสุขของผู้สูงอายุ (Rossarin Suttipong Gray et al, 2008) กล่าวคือถ้าผู้สูงอายุรู้สึกมีความสุขกับที่อยู่อาศัยก็จะไม่
เกิดความเครียด แต่ถ้าไม่มีความสุขหรือรู้สกึไม่ปลอดภัยอย่าง เช่นชุมชนที่อยู่อาศัยมีสิ่งรบกวน อย่างมลพิษทางอากาศ น้ าเน่าเสีย ขยะ
หรือของเสียก็จะท าให้เกิดความเครียดได้ รองลงคือเรื่องบุคคลภายในชุมชนให้ความช่วยเหลือ เอื้อเฟื่อเผื่อแผ่ และภายในชุมชนมีการ
จัดกิจกรรมส าหรับผูสู้งอายุ ส่งผลให้เกิดความเครยีดในระดับปานกลาง และเรื่องการได้รับปฏิบัตทิี่ไม่เท่าเทียมจากบุคคลในสังคมส่งผล
ให้เกิดความเครียดในระดับน้อย ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีกิจกรรมของ (Robert Havighurst, 2011) ที่กล่าวว่าเมื่อบุคคลมีอายุมากขึ้น 
สถานภาพ บทบาทหรือกิจกรรมทางสังคมจะลดลง ท าให้ผู้สูงอายุอาจไม่ได้รบัความช่วยเหลือหรอืเห็นใจ และการปฏิบัติที่เท่าเทียมจาก
บุคคลในสังคมเท่าท่ีควร เนื่องจากบทบาทหรือความส าคัญทางด้านสังคมลดลง ดังนั้นภาพรวมของปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม
และชุมชนจึงส่งผลให้เกิดความเครียดในระดับปานกลาง 

อันดับที่สี่คือ ปัจจัยด้านสถานภาพทางการเงิน เนื่องจากผลการวิจัย พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่รับรายไดม้าจากบุตรหลานหรอื
ญาติพี่น้อง (ร้อยละ 33.8) อาจท าให้ผู้สูงอายุเหล่านี้ไม่ต้องวิตกกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายและไม่ค่อยมีปัญหาด้านการเงิน หรือเรื่องการเงิน
อาจไม่ใช่สิ่งส าคัญมากเท่าท่ีควร จึงท าให้เรื่อง การกู้เงินเพื่อน ามาใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันหรือมีภาระหนี้สิน และมีรายได้ไม่เพียงพอต่อ
ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน ส่งผลต่อการเกิดความเครียดในระดับน้อย แต่ส าหรับผู้สูงอายุบางส่วนที่ไม่ได้รับรายได้มาจากบุตรหลาน
หรือญาติพี่น้อง แต่มาจากการท างานด้วยตนเอง ผู้สูงอายุเหล่านี้จะให้ความส าคัญกับการหารายได้เพื่ อน ามาใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน
หรือมีปัญหาด้านการเงิน ท าให้เรื่องการได้รับความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาทางด้านการเงิน การมีรายได้น้อยเนื่องจากไม่มีการท างาน
หรือปัญหาด้านเศรษฐกิจ และการมีเงินเก็บที่เพียงพอเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินในอนาคต จึงส่งผลให้ให้เกิดความเครียดในระดับปานกลลาง
ตามล าดับ 
 และอันดับสุดท้ายคือ ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว พบว่าผู้สูงอายุให้ความส าคัญกับเรื่องสมาชิกภายใน
ครอบครัวปฏิบัติด้วยท่าทางหรือค าพูดที่เหมาะสม เนื่องจากวัยผู้สูงอายุเป็นวัยที่ต้องการการเคารพ และการปฏิบัติด้วยความสุภาพ มี
สัมมาคาราวะจากบุคคลที่อายุน้อยกว่า จึงท าให้เรื่องนี้ส่งผลต่อการเกิดความเครียดในระดับมาก รองลงมาคือเรื่อง การได้รับความ
สนใจและการดูแลเอาใจใส่จากบุคคลภายในครอบครัว สมาชิกภายในครอบครัวรับฟังความคิดเห็น และสมาชิกในครอบครัวประสบกับ
ความยากล าบาก ส่งผลต่อการเกิดความเครียดในระดับปานกลาง ส่วนเรื่องเกิดความขัดแย้งกับบุคคลภายในครอบครัว และมีกิจกรรม
ยามว่างกับสมาชิกภายในครอบครัว ส่งผลต่อการเกิดความเครียดในระดับน้อย สอดคล้องกับผลส ารวจของ(นิด้าโพล , 2560) โพล
ส ารวจแห่งประเทศไทยพบว่า ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 33.17 มีการท่องเที่ยวพักผ่อนและมีกิจกรรมยามว่างร่วมกับครอบครัว จึง
ท าให้ผู้สูงอายุเกิดความสัมพันธ์ที่ดีและเกิดความขัดแย้งน้อยกับสมาชิกภายในในครอบครัว 
 
5. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

5.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ อย่างเช่น กรมสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต เป็นต้น ควรจัดบริการหน่วยงานสุขภาพ
เคลื่อนที่ในเขตบางพลัดเพิ่มมากขึ้น เพื่อดูแลให้ความรู้หรือค าแนะน าด้านสุขภาพทางร่างกายและจิตใจกับผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่มีความเครียดกับปัญหาด้านสุขภาพทางร่างกายและจิตใจเป็นหลัก 

5.2 ส านักงานเขตบางพลัดควรมีการจัดกิจกรรมนันทนาการภายในชุมชนส าหรับผู้สูงอายุให้มากขึ้น อย่างเช่น กิจกรรมการ
ออกก าลังกาย อย่างการปั่นจักรยาน กิจกรรมท าความสะอาดชุมชน กิจกรรมการทางศาสนา เป็นต้น เพื่อให้คนในชุมชนมีปฏิสัมพันธ์
กันมากข้ึน 
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6. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
6.1 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความเครียดของผู้สูงอายุในเขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการวิจัยเชิง

คุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกหรือการสัมภาษณ์กลุ่ม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
6.2 ควรศึกษาตัวแปรหรือปัจจัยด้านอ่ืนเพิ่มเติมที่อาจส่งผลหรือมีความสัมพันธ์ต่อการเกิดความเครียด เพื่อท าความเข้าใจถึง

เหตุและผลที่ท าให้ผู้สูงอายุเกิดความเครียดจนกระทบกับการด าเนินชีวิต และควรศึกษาหาแนวทางหรือพฤติกรรมในการลด
ความเครียด 

6.3 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะพื้นที่ในเขตบางพลัดเพียงอย่างเดียว จึงควรศึกษาพื้นที่อื่นด้วยเพื่อเป็นการ
เปรียบเทียบว่าผลการวิจัยมีลักษณะใกล้เคียงกันหรือไม่ เพื่อเป็นการวัดถึงสาเหตุความเครียดว่ามาจากตัวผู้สูงอายุหรือมาจากพื้นที่ที่
แตกต่างกัน 
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	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)



