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การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการสวนหลวงราชินี19ไร่ หัวหิน 
Living with happiness of the elderly in Suan Luang Rachinee(Park) Huahin 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการให้ความหมายของการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของ

ผู้สูงอายุ เพื่อศึกษาแนวทางที่น าไปสู่ความสุขของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการสวนหลวงราชินี 19ไร่ หัวหิน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตอย่างมีส่วนร่วมและการศึกษาเอกสาร ผู้ให้ข้อมูลหลักคือ กลุ่มผู้สูงอายุที่มาใช้บริการสวนหลวงราชินี19ไร่ 
อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 17คน 
 ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุให้ความหมายของการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขว่า การมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง
สมบูรณ์  ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ การได้ใช้ชีวิตอยู่กับคนในครอบครัวที่มีการดูแลเอาใจใส่และได้ท ากิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัว 
แนวทางที่น าไปสู่ความสุขของผู้สูงอายุคือ การออกก าลังกายท่ีเหมาะส าหรับผู้สูงอายุอย่างเป็นประจ า การดูแลให้มีสุขภาพร่างกายและ
จิตใจที่แข็งแรง รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ท าจิตใจให้เบิกบานเพื่อไม่ให้เกิดความเครียด การใช้
เวลาว่างในการท ากิจกรรมต่างๆเพื่อให้รู้สึกเพลิดเพลินและเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
ค าส าคัญ : ความหมายของความสุข, วิธีการสร้างความสุข, ผู้สูงอาย ุ

Abstract 
 This research was a qualitative research with two objectives: to study the meaning of living with 
happiness of elderly in in Suan Luang Rachinee(Park) Huahin, to study approach that lead to the happiness of 
elderly in in Suan Luang Rachinee(Park) Huahin. This research collected the data by depth interviews, participant 
observation, and research documentation. The main informants are elderly in  Suan Luang Rachinee(Park) Huahin 
who aged over 60, 17 people. 
 The results showed that, the elderly provide the meaning of living and happiness is a being healthy and 
mentally completely healthy, living with a caring family and do some activities together. The approach lead to 
the happiness of elderly is usually exercise for elderly,  health care for strong body and mental health, eating 
healthy food, sleep well enough, make a cheerful and should not stress, use leisure time to do activities for 
make feel enjoy and beneficial to society. 
Keywords: meaning of happiness, approach that lead to the happiness, elderly                                 
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1. บทน า 

ผู้อาวุโส คนชรา หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ผู้สูงอายุ ในความหมายของสังคมไทยนั้นคือ ร่มโพธิ์ร่มไทร ท่ีเรายังให้ความเคารพ
ยกย่อง เพราะมีคุณค่าทั้งต่อครอบครัวและสังคม แม้ว่าผู้สูงอายุจะลดสถานภาพและบทบาทลงไปบ้าง แต่ก็ยังคงมีปฏิสัมพันธ์กับคนรุ่น
ปัจจุบันเป็นอย่างดี บางครอบครัวอาจจะปล่อยให้ผู้สูงอายุเผชิญกับความโดดเดี่ยวและถูกทอดทิ้ง แต่ในทางตรงกันข้ามส าหรับ
ครอบครัวใหญ่ ผู้สูงอายุก็เป็นท่ีพึ่งและที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของลูกหลาน เป็นผู้ที่คอยปกป้องคุ้มครองให้ลูกหลานมีความสุข ให้ความ
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อบอุ่น ร่มเย็น เป็นที่เคารพนับถือ ผู้สูงอายุจึงเปรียบเสมอืนเสาหลักของบ้าน สิ่งที่แสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน คือการมี วันผู้สูงอายุ 
ที่ก าหนดขึ้นในวันสงกรานต์ของทุกปี โดยลูกหลานแม้อยู่ห่างไกลก็จะเดินทางกลับมาแสดงความเคารพ แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุมี
ความส าคัญเปรียบเสมือนกับต้นโพธิ์ ต้นไทร ที่มีกิ่งก้านแผ่ปกคลุมเป็นร่มเงาที่พึ่งได้ทั้งกายและทางใจให้แก่ลูกหลาน (โชษิตา ,ประภา
พร. 2555) 
 ส านักงานสถิติแห่งชาติได้จัดท าการส ารวจประชากรสูงอายุมาแล้ว 4 ครั้ง โดยครั้งแรกด าเนินการส ารวจในปี 2537 ต่อมาใน
ปี 2545 ปี 2550 และปี2554 ผลจากการส ารวจที่ผ่านมา พบว่า ประเทศไทยมีจ านวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
และเห็นได้ชัด โดยปี 2537 มีผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 6.8 ของประชากรทั้งประเทศ ปี 2545และ 2550 เพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 9.4 และ 
10.7ตามล าดับ และในปี 2554 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ12.2 ซึ่งเป็นผลจากการที่ประเทศไทยประสบผลส าเรจ็ในนโยบายด้านประชากรและ
การวางแผนครอบครัว ท าให้อัตราเกิดลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งความก้าวหน้าทางการแพทย์สาธารณสุข และเทคโนโลยี ส่งผลให้
โครงสร้างประชากรของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไป เป็นโครงสร้างแบบผู้สูงอายุ หรืออาจกล่าวได้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งใน
อาเซียนที่เข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย(Aging Society) การเป็นสังคมสูงวัย คือ การที่มีจ านวนผู้สูงอ ายุหรือประชากรอายุ 60 ปีข้ึนไป เพิ่ม
สูงขึ้นจนมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมดในขณะที่วัยเด็กและแรงงานลดน้อยลงเรื่อยๆ จึงส่งผลกระทบต่อสภาวะทางสังคม
และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ท าให้ต้องมีการจัดระบบการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี (ส านักงานสถิติแห่งชาติ. 
2554)  

จากการประมาณสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีอายุขัยของประชากรที่ยืนยาวมากขึ้นยิ่งท าให้
ประเทศไทยเข้าสู้ภาวะสังคมผู้สูงอายุ  สังคมผู้สูงอายุเป็นปรากฏการณ์ที่บ่งบอกถึงภาวะพึ่งพาที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งการพึ่งพาทางด้าน
เศรษฐกิจและการพึ่งพาทางด้านสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุไม่เพียงแต่สภาพร่างกายเท่านั้น ยังมีการเปลี่ยนแปลงทาง
ความรู้สึก การรับรู้ บุคลิกภาพ ความจ า ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมด้วย การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม เช่น การเปลี่ยนต าแหน่งในครอบครัว ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้สูงอายุจะต้องยอมรับ จากที่เคยเป็นหัวหน้าครอบครัว ก็จะกลายเป็น
สมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว การเสื่อมความเคารพและการถูกทอดทิ้ ง จะเป็นปัญหาต่อสุขภาพจิตมาก มีความวิตกกังวล สูญเสีย
ความรู้สึกมีค่า ซึ่งท าให้เกิดข้อขัดแย้งในตัวเอง และจะเพิ่มมากข้ึนตามระดับอายุ จากการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจใน
ผู้สูงอายุเป็นผลให้ผู้สูงอายุจะต้องปรับตัวและสร้างวิธีการด าเนินชีวิตของตนเอง การมีอายุมากขึ้นคือ การเข้าใกล้กาลเวลาแห่งการ
สิ้นสุดของชีวิต การยอมรับสภาพดังกล่าว ท าให้ผู้สูงอายุบางคน มุ่งสร้างความดีงามให้แก่ตนเองเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ตนเองเกิดความสุข
และไม่เป็นทุกข์ น้ันก็คือการสร้างแนวทางการใช้ชีวิตให้มีความสุข (จันทนา รณฤทธิวิชัย.2530) 

สิ่งที่ท าให้ผู้สูงอายุมีความสุข หรือมีสุขภาวะทางจิตที่ดีนั้น ผู้ที่จะบอกได้ดีและตรงท่ีสุด คือ ผู้สูงอายุเอง ความสุขของผู้สูงอายุ 
คือ การที่ผู้สูงอายุรับรู้เกี่ยวกับสภาวะของตนเอง ความสุขเป็นความพึงพอใจในชีวิตที่ผู้สูงอายุมีอยู่ ซึ่งบางครั้งผู้สูงอายุอาจมี ภาวะ
สุขภาพทางกายไม่ดีนัก แต่มีความพึงพอใจ คือ ได้พักอาศัยอยู่กับลูกหลานท่ีตนรัก มีการดูแล เอาใจใส่ จนท าให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึก ว่า
ตนเองถึงแม้สุขภาพทางกายไม่ดี แต่ก็พึงพอใจได้อยู่ใกล้ลูกหลาน และลูกหลานเอาใจใส่ ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด ให้เกียรติ ยกย่อง 
เคารพนับถือ ผู้สูงอายุจะสุขได้นั้นอาจมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องและส่งผลท าให้ผู้สูงอายุมีความสุขได้ เช่น สุขจากการมีลูกหลานที่ดี สุข
จากการมีความสงบในจิตใจ ในสังคมไทยนั้นผู้สูงอายุมีพุทธศาสนาเป็นแกนหลักในการด าเนินชีวิต กล่าวคือ เมื่อมีสิ่งใดเกิดขึ้นในชีวิตก็
ท าใจได้ ผู้สูงอายุสุขจากการพึ่งอาศัยกัน ซึ่งได้มีการวิจัยหลายเรื่องสนับสนุนตรงกันว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะไม่มีรายได้เป็นของตนเอง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุหญิง และมีแหล่งรายได้หลักจากบุตร ในขณะเดียวกันนั้นผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะจัดเตรียมสิ่งของให้แก่บุตร
หลาน เช่น     การปลูกผักผลไม้จัดท าอาหารไว้แบ่งปันให้แก่ลูกหลาน ซึ่งบางครั้งลูกหลานที่ท างานนอกบ้านไม่มีเวลาที่จะประกอบ
กิจกรรมดังกล่าวได้ ดังนั้นจะเห็นว่ากิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่พึ่งพาระหว่างผู้สูงอายุและบุตรหลาน นอกจากนี้การที่ผู้สูงอายุจะมี
ความสุขได้นั้นจะต้องพยายามท าให้ชีวิตรื่นรมย์ ซึ่งผู้สูงอายุบอกว่าการที่จะประกอบกิจกรรมใดๆก็ตาม ก็ต้องท าด้วยความสุข 
(โครงการขยายโอกาสทางการเรียนรู้ด้านการดูแลตนเองสู่ประชาชน คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กันยายน2545) 
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จากที่กล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่สังคมให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องของสภาพจิตใจและ
ความรู้สึกของผู้สูงอายุท่ีเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและเป็นสิ่งที่น่าสนใจในการศึกษาว่าแท้จริงแล้ว สิ่งท่ีท าให้ผู้สูงอายุส่วนมากมีความสุขใน
การด าเนินชีวิตคืออะไร 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 1.เพื่อศึกษาการให้ความหมายของค าว่าความสุขของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการสวนหลวงราชินี  19 ไร่ อ าเภอหัวหิน         
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 2.เพื่อศึกษาแนวคิดหรือวิธีการสร้างความสุขของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการสวนหลวงราชินี  19 ไร่  อ าเภอหัวหิน              
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ขอบเขตของการศึกษา 
 1.ขอบเขตด้านพ้ืนท่ีการศึกษา ศึกษาจากพื้นที่ในบริเวณสวนหลวงราชินี19ไร่ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นพื้นที่
สาธารณะที่มีผู้สูงอายุเข้ามาใช้บริการเป็นจ านวนมาก 
 2.ขอบเขตด้านกลุ่มผู้ให้ข้อมูล กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ทั้งเพศหญิงและเพศชาย ที่มาใช้บริการในการท า
กิจกรรมต่างๆ ทั้งการออกก าลังกาย การพบปะสังสรรค์ ณ สวนหลวงราชินี 19 ไร่ อ าเภอหัวหิน  
 3.ขอบเขตด้านเนื้อหา ท าการศึกษาเรื่องของการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุให้เกิดความสุขหรือสิง่ที่ท าให้ผู้สูงอายุเกิดความสุขในการ
ด าเนินชีวิต ความหมายหรือค านิยามของค าว่า “ความสุข” ของผู้สูงอายุ รวมถึงแนวคิดหรือวิธีการสร้างความสุขให้แก่ตัวผู้สูงอายุเอง 
ท าการเก็บข้อมูลโดยการสังเกต สัมภาษณ์ ผลที่ได้จะน าไปวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าไปตีความข้อมูลดังกล่าว 
 4.ขอบเขตด้านระยะเวลาช่วงระยะเวลา 4 เดือน ท าการรวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร เก็บข้อมูลภาคสนามลงพื้นที่ ท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 – พฤษภาคม 2560 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.ท าให้ทราบถึงความหมายของค าว่าความสุขของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการสวนหลวงราชินี  19 ไร่  อ าเภอหัวหิน            
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 2.ท าให้ทราบถึงแนวคิดหรือวิธีการสร้างความสุขของของผู้สูงอายุที่ มาใช้บริการสวนหลวงราชินี 19 ไร่ อ าเภอหัวหิน    
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 3.ผลการศึกษาวิจัยที่สามรถเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุในเรื่องความต้องการและการสร้ าง
ความสุขให้แก่ผู้สูงอายุ ส าหรับสถาบันท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับผู้สูงอายุ เช่น บ้านพักคนชรา สถานท่ีบ าบัดร่างกายและจิตใจให้แก่ผู้สูงอายุ
ที่ป่วย ถึงบุคคลทั่วไปก็สามารถน าไปใช้ปฏิบัติกับผู้สูงอายุในครอบครัวได้เช่นกัน 
 
2. วิธีการด าเนินวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่อง การใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการสวนหลวงราชินี19ไร่ หัวหิน ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษา
ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ และท าการสืบค้นโดยการศึกษาความหมายของค าว่า ความสุขในการใช้ชีวิต แนวคิดหรือวิธีการสร้างความสุข
ในการใช้ชีวิต และศึกษาถึงปัจจัยต่างๆที่มีความจ าเป็น แล้วส่งผลต่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของผู้สูงอายุ โดยผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธี
การศึกษาข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ในการศึกษาและการเก็บข้อมูลนั้นเน้นการสัมภาษณ์จากกลุ่มผู้สูงอายุ 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงและสอบถามถึงรายละเอียดที่ต้องการทราบได้อย่างตรงจุด 
1.การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคือกลุ่มผู้สูงอายุทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไป ที่มาใช้บริการสวนหลวง
ราชินี19ไร่ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 17 คน 
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2.เคร่ืองมีที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 

 2.1 ตัวผู้วิจัย ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ตัวผู้วิจัยเป็นเครื่องมือส าคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก และวิธีการต่างๆร่วมกัน เช่น การบันทึกเสียง การสังเกต 
 2.2 แนวค าถาม ผู้วิจยัใช้แบบแนวค าถามเป็นแนวทางในการเก็บข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ     

 ส่วนท่ี 1 ความหมายของค าว่า ความสุขในการใช้ชีวิตของผู้สูงอาย ุ
 ส่วนท่ี 2 แนวคิด หรือวิธีการสร้างความสุข ในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ 

 2.3 อุปกรณ์การบันทึกข้อมูล ผู้วิจัยท าการจดบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสังเกต และท าการพูดคุย สอบถามนอกเหนือจาก
แบบสอบถาม โดยมีการใช้อุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการเก็บข้อมูล ดังนี้ สมุดบันทึก ปากกา เครื่องบันทึกเสียง กล้องในการบันทึกภาพท า
กิจกรรม เป็นต้น 
3.การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการเข้าไปสัมภาษณ์กับผู้สูงอายุที่มาใช้บริการสวนหลวงราชินี  19 ไร่ อ าเภอหัวหิน   
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขณะที่สัมภาษณ์ก็จะท าการสังเกตพฤติกรรมของผู้สูงอายุเหล่านั้นไปด้วยท าการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของ
ข้อมูลจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า การตรวจสอบสามเสา้วิธีการด้านข้อมูล เป็นข้ันตอนการตรวจสอบ
ข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มานั้นถูกต้องหรือไม่  
4.ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 

ช่วงระยะเวลา 4 เดือน ท าการรวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร เก็บข้อมลูภาคสนามลงพื้นที่ ท าการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลในช่วง
เดือนกุมภาพันธ์ 2560 – พฤษภาคม 2560 
5.การตรวจสอบและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ศึกษาจะน าข้อมลูที่ได้จากการสมัภาษณม์าตรวจสอบ เรียบเรียง แล้วน ามาวิเคราะห์ ตีความ โดยเปรียบเทียบกับแนวคดิที่
ใช้ในการวิจัย ใช้การวิเคราะห์แบบพรรณนาวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ข้อมูลตรงตามวตัถุประสงค์ และท าการสรุปผลจากผลสรุปการศึกษา
รวมทั้งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางหรือสิ่งท่ีท าให้ผู้สูงอายุมคีวามสุขในการใช้ชีวิต 
 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยเรื่อง “การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการสวนหลวง
ราชินี19ไร่ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาตามประเด็นเนื้อหาของการวิจัยโดยอาศัยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและลงภาคสนามท าการสัมภาษณ์ สังเกตวิถีชีวิตของผู้สูงอายุเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงตาม
สภาพการณ์ ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครอบคลุมของวัตถุประสงค์ของการศึกษาแบ่งเป็น  2 ตอน ได้แก่                 
1.ด้านความหมายของค าว่าความสุขของผู้สูงอายุ 2.ด้านแนวคิดหรือวิธีการสร้างความสุขของผู้สูงอายุ ผลการศึกษามีดังนี้ 
1.ด้านความหมายของค าว่าความสุขของผู้สูงอายุ 

จากการศึกษาความหมายของค าว่าความสุขของผู้สูงอายุที่ มาใช้บริการสวนหลวงราชินี 19 ไร่ อ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ พบว่า ความสุขของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่การศึกษานั้น มีความหลากหมายและแตกต่างกันไปตามสภาพชีวิตที่เป็นอยู่
และสภาพของสิ่งแวดล้อม ผลจากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า  ความหมายของค าว่าความสุขของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการสวนหลวง
ราชินี19ไร่ ส่วนใหญ่คือ การที่ได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงส่งผลให้มีสุขภาพจิตที่ดีจึงท าให้ชีวิตมีความสุข ตามค ากล่าวของสมใจ คน
ซื่อ(2560) ว่า “การไม่มีโรคอันเป็นลาบประเสริฐ การมีสุขภาพท่ีดีไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนับเป็นสิ่งที่โชคดีของชีวิต ต่อให้คนเรามีความร่ ารวย
มากมายแต่ก็ไม่สามารถซื้อสุขภาพที่ดีได้ ดังนั้นการที่คนเรามีสุขภาพดีถือว่าเป็นความสุขมากที่สุดในชีวิต” การได้อยู่กับสมาชิกใน
ครอบครัวที่มีความรักและการดูแลเอาใจใส่ต่อกัน ตามค ากล่าวของประทีป ประชารักษ์(2560) ว่า “การได้รับความรักและดูแลเอาใจ



 
 

สาขามนุษยศาสตร์ สังคมวิทยาและการศึกษา I 1127 

 

ใส่ของคนในครอบครัวถือว่าเป็นความสุขชนิดหนึ่งที่ท าให้รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าและสามารถเป็นที่พึ่งให้แก่ลูกหลานในครอบครัวได้ ”
การได้เห็นลูกหลานประสบความส าเร็จในชีวิต ตามค ากล่าวของปรัชญา สุวรรณศาล (2560)ว่า “การได้เห็นลูกหลานประสบ
ความส าเร็จในชีวิตถือว่าเป็นความภาคภูมิใจและความสุขที่ได้เห็นลูกหลานของตัวเองมีการพัฒนาเจริญเติบโตไม่ว่าจะเป็นการส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญา การได้มีหน้าท่ีการงานต าแหน่งที่ดีสามารถหาเงินเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้”   

สรุปได้ว่าความหมายของค าว่าความสุขของผู้สูงอายุ คือ การมีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจที่แข็งแรง การได้อยู่กับ
ครอบครัวที่มีการดูแลเอาใจใส่ด้วยความรัก มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆกับครอบครัว ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ผู้สูงอายุสามารถด ารง
ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ 

 
2.ด้านแนวคิดหรือวิธีการสร้างความสุขของผู้สูงอายุ 
2.1การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
 ออกก าลังกายทุกวันหรือทุกสัปดาห์ เลือกวิธีออกก าลังกายที่เหมาะสมกับวัยและสภาพร่างกายของตนเอง ตามค ากล่าวของ
ฉวีวรรณ เพชรทอง(2560) ว่า “การออกก าลังเป็นวิธีที่จะท าให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ควรท าอย่างเป็นประจ าและสม่ าเสมอ การมี
สุขภาพท่ีแข็งแรงสามารถเป็นภูมิคุ้มกันให้กับโรคภัยไข้เจ็บได้” รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ดื่มน้ าให้เพียงพอกับความต้องการของ
ร่างกาย เมื่อผู้สูงอายุดูแลสุขภาพกายของตนเองเป็นอย่างดีแล้ว ก็ต้องดูแลสุขภาพจิตของตนเองด้วย ตามค ากล่าวของศิริรัตน์ เทวกุล
(2560) ว่า “สุขภาพจิตถือว่าเป็นเรื่องส าคัญที่ส่งผลกับการด าเนินชีวิต ควรท าจิตใจให้เบิกบานมองโลกในแง่ดี ยอมรับกับสภาพความ
เป็นจริงไม่เอาตัวเองไปจมอยู่กับความทุกข์ให้เกิดความเครียด”  ด้วยการหากิจกรรมที่ท าให้ตนเองได้พักผ่อนหย่อนใจ มิฉะนั้น จะเป็น
ผลเสียต่อสุขภาพจิตของตนเองและสัมพันธภาพกับลูกหลานและคนอ่ืน 
2.2การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 ด้วยการท ากิจกรรมต่างๆ ที่ช่ืนชอบ เช่น การท างานอดิเรกต่างๆ ที่เหมาะสมกับวัยและสภาพร่างกายของตนเอง เช่นการ
ปลูกผัก ตามค ากล่าวของจันทร์ทิภา ชูชาติ(2560) ว่า “การได้ปลูกพืชผักสวนครัวบริเวณรอบบ้านซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่ืนชอบมาก เพราะ
ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้เรียนรู้วิธีการดูแลและเก็บเกี่ยวผักต่างๆ ผักเหล่านี้สามารถน ามากินเองและขายที่ตลาดได้ ถึงแม้ว่า
ก าไรอาจจะไม่ได้มากมายแต่ก็มีความสุขที่ได้ท า” การเลี้ยงสัตว์เลี้ยง ตามค ากล่าวของสมบูรณ์ ใจเสง่ียม(2560) ว่า “การได้ดูแลสัตว์
เลี้ยงที่ช่ืนชอบสามารถท าให้รู้สึกเพลิดเพลินและมีความสุขที่ได้เห็นการเจริญเติบโตและความน่ารักของสัตว์เลี้ยง” การอ่านหนังสือ 
ตามค ากล่าวของเพ็ญศรี เผือกผ่อง(2560)ว่า “การอ่านหนังสือนอกจากจะได้ความรู้ยังช่วยในการฝึกสมาธิและท าให้รู้สึกเพลิดเพลินใน
การอ่านหนังสือท่ีสนใจ” นอกจากน้ียังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกผ่อนคลาย เพลิดเพลินใน
การท ากิจกรรมและสามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขได้ 
2.3การสร้างอารมณ์ขัน 
 อารมณ์ขันจะช่วยคลายความกดดันลง ท าให้ผู้สูงอายุที่เกิดอารมณ์ขันรู้สึกเป็นทุกข์น้อยลง เกิดความรู้สึกที่ดี จิตใจเบิกบาน 
ตามค ากล่าวของพิมพ์ประภา สุขภิรมณ์(2560)ว่า “การสร้างอารมณ์ขันเป็นเรื่องที่ดี เพราะการที่ได้หัวเราะและยิ้มจากใจจริง ในแต่ละ
ครั้งนั้น เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความสุขท่ีเกิดขึ้น ท าให้จิตใจและอารมณ์ดีขึ้น” เมื่อหัวเราะก็จะมีสารเอ็นโดรฟินท่ีเป็นสารแห่งความสุขหลั่ง
ออกมา ท าให้คนนั้นมีความสุข ช่วยท าให้อายุยืนยาว มีสัมพันธภาพที่ดีกับลูกหลานและคนใกล้ชิด สามารถท าให้คนรอบข้างได้ยิ้ม 
หัวเราะ และมีจิตใจท่ีแจ่มใสตลอดเวลาที่อยู่ด้วย การหัวเราะช่วยให้คนมีความสุขและมีก าลังใจในการด าเนินชีวิตในแต่ละวัน การสร้าง
อารมณ์ขันให้ตนเองสามารถท าได้โดยเริ่มจากการรู้จักควบคุมอารมณ์ตนเอง ท าตัวให้ผ่อนคลาย ไม่เคร่งเครียด ตามค ากล่าวของสุดา
รัตน์ ไพบูลย(์2560)ว่า “การดูภาพยนตร์แนวตลกหรือรายการโทรทัศน์ การเข้าไปพูดคุยในกลุ่มหรือสภาพแวดล้อมที่มีคนชอบพูดหรือ
เล่าเรื่องตลก เป็นวิธีการสร้างอารมณ์ขันให้กับตัวเอง ตลอดจนฝึกยิ้มและหัวเราะทุกครั้งเมื่อมีโอกาส” 
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 สรุปได้ว่าแนวคิดหรือวิธีการสร้างความสุขของผู้สูงอายุ คือ การดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วยวิธีการออกก าลังกายที่
เหมาะสมกับผู้สูงอายุอย่างเป็นประจ า การดูแลสุขภาพจิต ไม่ให้เกิดความเครียด การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการท ากิจกรรม
ต่างๆ การสร้างอารมณ์ขันให้กับตนเอง ซึ่งวิธีเหล่านี้จะสามารถท าให้ผู้สูงอายุมีความสุขได้ 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
อภิปรายผล 

จากผลของการศึกษาความหมายของค าว่าความสุขของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการสวนหลวงราชินี19ไร่ อ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ พบว่า ความสุขของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่การศึกษานั้น มีความหลากหลายและแตกต่างกันไปตามสภาพชีวิตที่เป็นอยู่
และสภาพของสิ่งแวดล้อม ผลจากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า  ความหมายของค าว่าความสุขของผู้สูงอายุส่วนใหญ่คือ การที่ได้มี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่มีโรคภัย ส่งผลให้มีสุขภาพจิตที่ดี การได้อยู่กับครอบครัวที่มีการดูแลเอาใจใส่ด้วยความรัก มีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรมต่างๆกับครอบครวั ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ผู้สูงอายุสามารถด ารงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
อรวรรณ ลอยฟู (2555)ท่ีพบว่าความสุขของผู้สูงอายุคือการมีสุขภาพร่างกายและจิตใจท่ีแข็งแรง การได้พูดคุยและได้รับความเอาใจใส่
ของคนครอบครัวด้วยความอบอุ่น 

จากผลของการศึกษาแนวคิดหรือวิธีการสร้างความสุขของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการสวนหลวงราชินี19ไร่ อ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ พบว่า แนวคิดหรือวิธีการสร้างความสุขของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ คือ การออกก าลังกายอย่างเป็นประจ า ดูแลเรื่องอาหาร
การกินท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการท ากิจกรรมต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดวิธีการที่ผู้สูงอายุจะ
สร้างความสุขให้ตนเองของ        พรทิพย์ เกยุรานนท์ (2551)ท่ีพบว่าวิธีการที่ผู้สูงอายุจะสร้างความสุขให้ตนเองได้แก่ การดูแลสุขภาพ
ร่างกายทั้งจิตใจและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
ข้อเสนอแนะจากผลงานวิจัย 
 จากผลการวิจัยในครั้งนี้ถือเป็นความรู้ที่ดีที่ท าให้ได้เข้าใจผู้สูงอายุมากขึ้น ได้ทราบความเห็น ความต้องการของผู้สูงอายุ 
เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นวัยท่ีต้องการดูแลเอาใสใ่จจากครอบครัวดังจะเห็นได้จากความสุขเล็กๆน้อยๆของผู้สูงอายุท่ีเกิดจากครอบครัวเป็น
อันดับแรก แม้ในปัจจุบันจะเกิดการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นการท างานหรือการเรียนหนังสือของลูกหลาน ส่งผลให้เกิดการละเลยการดูแล
ผู้สูงอายุ ดังนั้นครอบครัวจึงต้องหมั่นดูแลและใส่ใจผูส้งูอายุด้วยการพูดคุยหรือท ากิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความสุขต่อการดูแล
เอาใจใส่และได้เป็นส่วนหนึ่งของคนในครอบครัวอันอบอุ่น 
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาต่อ 
 1.ควรศึกษาการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของผู้สูงอายุเพิ่มเติมทั้งในสวนหลวงราชินี19ไร่ อ าเภอหัวหิน และในพื้นที่อื่นๆ หรือ
กลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ขึ้น 
 2.ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในด้านของเศรษฐกิจ วัฒนธรรมของชุมชน ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อความสุขของ
ผู้สูงอายุด้วยเช่นกันเพื่อให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จด้วยดี โดยได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ปริญญา หรุ่นโพธิ์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในงานวิจัยและ
ได้ให้ข้อคิดเห็น ให้ค าปรึกษา แนะน า กระตุ้นให้การสนับสนุน ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆด้วยความเอาใจใส่ตลอดมา ผู้วิจัยจึงขอ 
กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบคุณเหล่าผู้สูงอายุที่มาใช้บริการสวนหลวงราชินี19ไร่ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ให้ความร่วมมือในการ
สัมภาษณ์และความช่วยเหลือในการเก็บข้อมูลด้วยความเต็มใจและยินดีอย่างยิ่ง 
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 สุดท้ายนี้ คุณค่าและประโยชน์ที่เกิดจากวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขอบูชาคุณพระบิดามารดา ครูอาจารย์ที่อบรมสั่งสอน แนะน าให้
การสนับสนุนและให้ก าลังใจอย่างดียิ่งเสมอมา 
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	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)



