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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีจุดประสงค์และเพื่อศึกษาลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุตาม
ตัวแปรทางชีวสังคม ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและลักษณะครอบครัว กลุ่มตัวอย่างเป็น
ผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในสวนรมณีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน สุ่มแบบสะดวก เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็นแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลและแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน ได้แก่ การทดสอบสมมุติฐาน t-test และการทดสอบ
ความแตกต่างค่าเฉลี่ยมากกว่าสองกลุ่มประชากร (One Way ANOVA)  

ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุตั้งแต่ 70-79 ปี สถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 10,001-15,000 บาท ลักษณะครอบครัวเป็นครอบครัวขยาย ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพอยู่ใน
ระดับมาก ลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ 
ค าส าคัญ : ปัจจัย, พฤติกรรม, การดูแลสุขภาพ, ผู้สูงอาย ุ

 
Abstract 

 The purpose of research were:  to study the demographic that affect elderly health care behavior and to 
study the different demographic characteristics affecting elderly health care behaviors. The behavior of taking 
care of elderly according to the biosocial characteristic variables namely age, to compare gender, marriage status, 
education level, earnings and family. The samples of this research are the elderly who came to Rommaninart 
Park, Bangkok 400 elders. They chose the samples by convenient sampling. The instruments for collecting the 
data were questionnaires on biosocial factors and questionnaires on self-care of the elderly. Data analyzed by 
using Percentage, frequency, mean and standard deviation and inferential statistics which T-test and One Way 
ANOVA 
 The result of this research shows that mostly respondents were elderly female age 70-79 years. The 
statuses were marriage. The education levels were bachelor degree. The average monthly incomes were 
between 10,001-15,000 baht. The family characters were extended family. The health care behaviors were high. 
Different of  demographic characteristics didn’t affect to elderly’s health care behavior  
Keywords  :   Factor, Behavior, Care, Elderly 
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1.บทน า 
ในปัจจุบันประเทศไทยก าลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) โดยจากข้อมูลของ 

United Nations World Population Ageing พบว่า หลังจากปี 2552 ประชากรที่อยู่ในวัยพึ่งพิงได้แก่ ผู้สูงอายุ และจะมีจ านวน
มากกว่าประชากรในวัยแรงงาน ในปี 2560 จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประชากรเด็กน้อยกว่าผู้สูงอายุ สถานการณ์นี้เป็นผลมา
จากการลดภาวะเจริญพันธ์อย่างรวดเร็ว และการลดลงอย่างต่อเนื่องของระดับการตายของประชากร ท าให้จ านวนและสัดส่วน
ประชากรสูงอายุของไทย เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ( มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2556 ) ในปี 2558 ผู้สูงวัยอายุ 65 ปีขึ้นไป
มีจ านวนกว่าร้อยละ 10 หรือมากกว่า 7 ล้านคน และมีการคาดการณ์ว่าจ านวนจะเพิ่มขึ้นถึง 17 ล้านคน ภายในปี 2583 ซึ่งมากกว่า 1 
ใน 4 ของประชากรไทยท้ังหมด ประเทศไทยมีสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุมากท่ีสุดในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟิก และคาดว่าจะมีสัดส่วนมากเป็นล าดับแรกของภูมิภาคภายในปี 2583 (the world bank, 2559) ทั้งนี้เป็นผลมาจากความ
เจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพมากขึ้น ท าให้มีการพัฒนาศาสตร์แขนงต่างๆ ในอันที่จะ
เอื้อประโยชน์ต่อมนุษย์ให้มากที่สุด กล่าวคือ การแพทย์มีความเจริญก้าวหน้าท าให้การบ าบัดรักษาโรคมีประสิทธิภาพกว่าแต่ก่อน 
ประชากรมีความปลอดภัยจากการเจ็บไข้ได้ป่วย มีการกระจายบริการด้านสาธารณสุขและจากนโยบายการวางแผนครอบครัวมากขึ้น 
ท าให้ช่วง 2 ทศวรรษท่ีผ่านมาอัตราการตายลดลงอย่างรวดเร็ว ประชากรไทยจึงมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น (วณิตา กองแก้ว, 2549)  

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งส าคัญในการที่จะพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า  แต่การที่จะพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพนั้น มิใช่มุ่งแต่เฉพาะวัยเด็กและวัยรุ่นเพียงอย่างเดียว ควรมีการพัฒนาวัยผู้สูงอายุด้วยเช่นเดียวกัน 
(เบญจมาศ นาควิจิตร, 2551) หากละเลยวัยสูงอายุก็ไม่ต่างไปจากการละเลยต่อทรัพยากรที่ทรงคุณค่า เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นผู้ที่ผ่าน
ประสบการณ์ต่างๆในชีวิตมากมายทั้งในการท างานและการด าเนินชีวิต และมีความรู้ความสามารถในด้านใดด้านหนึ่งเป็นอย่างดี จึง
เป็นส่วนที่ท าให้ผู้สูงอายุมีความสุขุมรอบคอบ มองการณ์ไกล มีความคาดคะเน และมีการตัดสินใจที่ดี โดยประสบการณ์ต่างๆที่มี
สามารถถ่ายทอดให้กับบุคคลรุ่นหลังได้ ผู้สูงอายุบางคนก็ยังแข็งแรง มีความพร้อมทั้งทางด้านจิตใจ ร่างกาย ที่จะท าประโยชน์ให้แก่
สังคม จึงนับเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า (วณิตา กองแก้ว, 2549) ลูกหลานจึงควรให้ความส าคัญ ดูแลในเรื่องสุขภาพของผู้สูงอายุ
เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถมีชีวิตได้อย่างยาวนานขึ้นเพื่อสามารถเป็นต้นแบบและถ่ายทอดประสบการณ์ที่มีให้คนรุ่นหลังได้ปฏิบัติตาม 

ความส าคัญของผู้สูงอายุนั้นประเด็นไม่ได้ขึ้นอยู่กับจ านวนที่เพิ่มขึ้นเพียงอย่างเดียว คุณภาพชีวิตที่ดี ความสุขความพึงพอใจ
ในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุเป็นสิ่งส าคัญที่ลูกหลานหรือคนในครอบครัวควรที่จะตระหนักและพิจารณาในจุดนี้ด้วยว่าควรที่จะเป็น
อย่างไร เนื่องจากเมื่อบุคคลเข้าสู่ วัยสูงอายุแล้วย่อมมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย โรคภัยไข้เจ็บ ปัญหาทางด้านจิตใจ ความจ า การ
เรียนรู้ บุคลิกภาพ สิ่งต่างๆเหล่านี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมทั้งสิ้น (สิริพร สุธัญญา , 2550) และผู้สูงอายุจัดอยู่ในช่วง
พัฒนาการของชีวิตแบบเสื่อมถอยทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ดังนั้นผู้สูงอายุจึงเป็นวัยที่มีปัญหาสุขภาพมากกว่าบุคคลวัยอื่นๆ 
การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่เกิดขึ้นแม้จะไม่ทันทีทันใดก็ตาม แต่ก็ท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกสูญเสียหรือมีสมรรถภาพทางร่างกายน้อยลง 
(เบญจพร สว่างศรี และ เสริมศิริ แต่งงาม, 2556) ในด้านสถานการณ์สุขภาพของผู้สูงอายุ พบว่าผู้สูงอายุไทยเป็นโรคเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น 
เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิต ไตวาย โรคดังกล่าวสามารถน าไปสู่ภาวะทุพพลภาพและการเสียชีวิตของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นภาวะที่บั่น
ทอนสุขภาพ (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้สูงอาย,ุ 2554) สิ่งที่ผู้สูงอายุต้องการมากที่สุดในช่วง บั้นปลายชีวิต คือ ความสุข อันเกิด
จากการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 3 องค์ประกอบด้วยกัน ได้แก่ การมีสุขภาพท่ีดี ทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม (ลัดดา ด าริการเลิศ, 2555) โดย 
การมีสุขภาพที่ดีย่อมเกิดจากการที่บุคคลท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์และส่งเสริมสุขภาพของตนเอง ในทางกลับกัน  การที่บุคคลมี
สุขภาพไม่ดีย่อมเกิดจากการมีพฤติกรรมใน การดูแลสุขภาพท่ีไม่ดีหรือไม่เหมาะสม (Pender, 1996: 98)  

สวนรมณีนาถ ตั้งอยู่บริเวณเรือนจ าพิเศษ ถนนมหาไชย จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีพ้ืนท่ี 29 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา ถือได้ว่า
เป็นสวนสาธารณะที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ มีต้นไม้ขนาดใหญ่ที่สามารถให้ความร่มรื่น เหมาะแก่การออกก าลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ 
และเป็นสวนสาธารณะที่มีสิ่งดึงดูดมากมายในการเข้ามาใช้บริการ อาทิเช่น ประติมากรรมสังข์สัมฤทธิ์ ตั้งอยู่กลางสระน้ าพุเฉลิมพระ
เกียรติ ซึ่งสามารถเป็นสถานท่ีผ่อนคลายให้กับผู้สูงอายุ หรือสวนสุขภาพ ที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ออกก าลังกายมากมาย เป็นจุดพร้อม
ค าแนะน า มีลานกีฬา เช่น สนามบาสเกตบอล และลานสเก็ต โดยจัดต าแหน่งไม่ให้เกิดการรบกวนระหว่างกิจกรรม ลานกว้างๆส าหรับ
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เต้นแอโรบิคหรือร าไทเก๊ก หรือเป็นทางรอบบริเวณที่ใช้ส าหรับเดินออกก าลังกายหรือวิ่งออกก าลังกาย (สวนรมณีนาถ, 2560) ซึ่งในวัน
ธรรมดามีผู้มาใช้บริการประมาณ 1,500-1,800 คน ส่วนในวันหยุดมีผู้มาใช้บริการประมาณ 1,000- 1,200  คน (ข้อมูลจากกอง
สวนสาธารณะกรุงเทพมหานคร) และจากการส ารวจพบว่าผู้ที่มาใช้บริการในแต่ละช่วงเวลา (ช่วงเช้า ช่วงบ่าย ช่วงเย็น) มากที่สุดคือ
ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป โดยในแต่ละเวลาก็จะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไป เช่น ช่วงเช้า ผู้สูงอายุมักจะท ากิจกรรมใน
ลักษณะพบปะพูดคุยและออกก าลังกาย (ร ามวยจีน โยคะ ร าพัด เดินออกก าลังกาย) ช่วงบ่าย ผู้สูงออกยุมักจะนักอ่านหนังสือ และ
พักผ่อน ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการมีสุขภาพจิตที่ดี ช่วงเย็น ผู้สูงอายุมักจะท ากิจกรรมเบาๆ (การเดิน ร ามวยจีน) หรือพบปะพูดคุย เป็น
ต้น (ภควดี ศรีอ่อน, 2555) 

ด้วยเหตุนี้คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุท่ีมาใช้บริการในสวนรมณีนาถ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร เพราะผู้สูงอายุเป็นประชากรที่มีคุณค่าอย่างมากและมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคม  
(Teacher Lyn, 2008) การดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่ประชาชนทุกคนพึงปฏิบัติ อันเนื่องมาจากการดูแลสุขภาพจะท าให้สุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง สามารถท ากิจวัตรประจ าวันต่างๆได้อย่างคล่องแคล่ว และเป็นผลระยะยาวที่จะท าให้ผู้สูงอายุมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น
เนื่องมาจากการมีสุขภาพที่ดีโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ซึ่งผ่านการใช้ชีวิตมาอย่างยาวนาน จึงควรดูแลสุขภาพทั้งภายนอกและภายในให้
แข็งแรงเพราะเมื่อมีอายุมากข้ึนสมรรถภาพทางร่างกายจะเสื่อมลง เนื่องจากได้ผ่านการใช้งานมาเป็นเวลานาน และนอกจากการดูแล
สุขภาพร่างกายแล้ว สุขภาพจิตใจเป็นสิ่งส าคัญในการด ารงชีวิต เนื่องมาจากการมีสุขภาพจิตที่ดีจะส่งผลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายที่ดี
ด้วย ถ้าผู้สูงอายุมีทั้งสุขภาพกายดีและสุขภาพจิตดี ร่างกายของผู้สูงอายุก็จะสมบูรณ์แข็งแรง ห่างไกลจากโลกภัยไข้เจ็บได้มากยิ่งขึ้ น 
ประกอบกับสวนรมณีนาถเป็นสถานที่ที่ผู้สูงอายุมักมาใช้บริการอยู่เป็นจ านวนมากในแต่ละวัน ซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่เน้นการมาออก
ก าลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาพื้นที่นี้เพื่อน ามาวิเคราะห์ปัจจัยในแต่ละด้านที่ส่งผลต่อการดูแลสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ 
2.วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุท่ีมาใช้บริการที่สวนรมณีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

2.เพื่อศึกษาลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ และลักษณะ
ครอบครัวส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ 
3.สมมติฐานการวิจัย 
 H0: ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในสวนรมณี
นาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 H1: ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในสวน
รมณีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
4.ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใส่ใจสุขภาพของผู้สูงอายุ
ที่มาใช้บริการสวนรมณีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป  

1. ขอบเขตด้านประชากร : เป็นประชากรผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปที่มาใช้บริการในสวนรมณีนาถ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นประชากรที่ไม่ทราบค่า 

2. ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง : กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในสวนรมณีนาถ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน 

3. ขอบเขตด้านเวลา : ระหว่างเดือนเมษายน 2560 ถึง พฤษภาคม 2560 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
จากการศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในสวนรมณีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ก าหนดตัวแปรที่

เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของผูสู้งอายุไว้ดังนี ้
         ตัวแปรต้น        ตัวแปรตาม       
                   
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
5.วิธีการด าเนินวิจัย 

1. ขอบเขตการศึกษา 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมการดูแลและการใส่ใจสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในสวนรมณีนาถ จังหวัด

กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา  (Descriptive Research) โดยมีผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่มาใช้บริการในสวน
รมณีนาถ เป็นหน่วยของการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) มีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลและใส่ใจสุขภาพของผู้สูงอายุ (ประสพ
ชัย พสุนนท์, 2553) 
 2. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ประชากรผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในสวนรมณีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 
คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยหลักความน่าจะเป็นด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก ด าเนินการเก็บข้อมูลในเดือนพฤษภาคม 
2560 และจากจ านวนประชากรเป็นจ านวนที่ไม่ทราบค่าแน่นอน ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงได้ท าการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
โดยอาศัยสูตรไม่ทราบค่าประชากรในการค านวณกลุ่มตัวอย่าง William G. Cochran (1977:75) 

      n =         z
2pq = (1.96)2 (0.5) (0.5)      = 385.16 

                                       e2     0.052 

โดย n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างประชากร 
 Z = ค่ามาตรฐานขึ้นอยู่กับระดับความเช่ือมั่น 
 p = สัดส่วนของประชากรที่สนใจเท่ากับ 50% 
 q = 1-p 
 e = ระดับของความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นเท่ากับ 0.05 ในทางปฏิบัติเรานิยมใช้ระดับความเช่ือมั่นที่ 95% ดังนั้น Z = 
1.96 

3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ที่ได้สร้าง
ขึ้น โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี ้

ลักษณะประชากรศาสตร์ 
- อายุ    
- เพศ  
- สถานภาพสมรส 
- ระดับการศึกษา   
- รายได้ 
- ลักษณะครอบครัว 

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ 
1. ด้านโภชนาการ  

2. ด้านการออกก าลังกาย  

3. ด้านการพักผ่อน  

4. ด้านการป้องกันอุบัติเหตุ 

5. ด้านการหลีกเลี่ยงสิ่งท่ีเป็นโทษหือเป็นภัยต่อตนเอง 

6. ด้านทั่วไป 
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 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม (ปัจจัยทางชีวสังคม) ประกอบด้วย 
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และลักษณะครอบครัว โดยลักษณะค าถามเป็นแบบส ารวจรายการ 
(Check list) 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามด้านพฤติกรรมการดูแลและใส่ใจสุขภาพของผู้สูงอายุโดยมีทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่  
ด้านโภชนาการ ด้านการออกก าลังกาย ด้านการพักผ่อนนอนหลับ และด้านการป้องกันอุบัติเหตุ ด้านการหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นโทษหรือ
เป็นภัยต่อตนเอง และด้านทั่วไป โดยแบบสอบถามในส่วนนี้ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตาม
แนวทางของ Likert scale คือ มากที่สุด, มาก, ปานกลาง, น้อย, น้อยที่สุด ซึ่งมีค่าเท่ากับ 5, 4, 3, 2, 1 ตามล าดับ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ
, 2552)  
 4. ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม 

ผู้ศึกษาด าเนินการสร้างโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
ขั้นตอนท่ี1 ทบทวนวรรณกรรมเพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดประเด็น สร้างกรอบแนวคิด

ในการวิจัย และน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
ขั้นตอนที่ 2 น าผลการศึกษาที่ได้มาสร้างเป็นแบบสอบถามให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมตามกรอบแนวคิดและ

วัตถุประสงค์ในการท าวิจัย 
ขั้นตอนท่ี 3 น าเสนอแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาความเที่ยงตรง (validity) โดยเฉพาะค าถาม

แต่ละข้อท่ีค่าดัชนีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (Index-of-Item-Objective Congruence: IOC)   
ขั้นตอนท่ี 4 จัดท าแบบสอบถามเพื่อน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์ต่อไป 
5.การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
น าแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงจากผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิไปทดลองใช้และน าไปวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่น 

(Reliability) โดยใช้โปรแกรม SPSS ในการประมวลผล ด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟา (  Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 
(Bryan W. Griffin, 2005) ได้เท่ากับ 0.837 ซึ่งใกล้เคียง 1 มาก แสดงว่าเครื่องมือมีความเช่ือมั่นสูง 
 6. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ 

ผู้วิจัยได้เริ่มวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว และน าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์โดย
ใช้โปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) โดยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่  

ส่วนท่ี 1 วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอนแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน และลักษณะครอบครัวโดยการวิเคราะห์ในส่วนนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percentage) 

ส่วนท่ี 2 วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการดูแลและใส่ใจสุขภาพของผู้สูงอายุในแต่ละด้านประกอบด้วย ด้านโภชนาการ ด้านการ
ออกก าลังกาย ด้านการพักผ่อนนอนหลับ และด้านการป้องกันอุบัติเหตุ ด้านการหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นโทษหรือเป็นภัยต่อตนเอง และด้าน
ทั่วไป โดยการวิเคราะห์ในส่วนนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

ส่วนที่ 3 น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาทดสอบสมมติฐาน โดยมีการทดสอบการทดสอบสมมุติฐาน t-test และการ
ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยมากกว่าสองกลุ่มประชากร (One Way ANOVA) 

7. การแปลความหมาย 
ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยน้ าหนักต าตอบดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) 
  ระดับ 5 คะแนนเฉลี่ย  4.21 - 5.00 มากที่สุด 
  ระดับ 4 คะแนนเฉลี่ย  3.41 - 4.20 มาก 

ระดับ 3 คะแนนเฉลี่ย  2.61 - 3.40 ปานกลาง 
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  ระดับ 2 คะแนนเฉลี่ย  1.81 - 2.60 น้อย 
  ระดับ 1 คะแนนเฉลี่ย  1.00 - 1.80 น้อยที่สุด 

 
6.สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ซึ่งเป็นปัจจัยส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ จ านวน 400 ตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง (ร้อยละ 59.2) อายุระหว่าง 70-79 ปี (ร้อยละ 40.2) สถานภาพสมรส (ร้อยละ 68.5) มีการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 35.8) 
รายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือน 10,001-15,000 บาท (ร้อยละ 63.5) ลักษณะครอบครัวเป็นครอบครัวขยาย (ร้อยละ 54.5)  
ตารางที่ 1 ตารางค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤตกิรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในแต่ละด้าน 

รายการ Mean S.D แปลความหมาย 

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านโภชนาการ 3.93 0.43 มาก 
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านการออกก าลังกาย 3.89 0.48 มาก 

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านการพักผ่อนนอนหลับ 3.87 0.46 มาก 
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านการป้องกันอุบัติเหตุ 3.54 1.00 มาก 

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านการหลีกเลี่ยงสิ่งท่ีเป็นโทษหรือเป็นภยัต่อตนเอง 4.10 0.40 มาก 
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านทั่วไป 4.09 0.46 มาก 
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพโดยรวม 3.90 0.34 มาก 

จากตารางที่ 1 พบว่า พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.90 S.D = 0.34 ) 
เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านโภชนาการอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.93 S.D = .0.43) 
ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านการออกก าลังกายอยู่ในระดับมาก (Mean= 3.89 S.D = 0.48) ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพด้านการพักผ่อนนอนหลับอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.87 S.D = 0.46) ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านการป้องกัน
อุบัติเหตุอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.54 S.D = 1.00) ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านการหลีกเลี่ยงสิ่งท่ีเป็นโทษหรือเป็นภัย
ต่อตนเองอยู่ในระดับมาก(Mean = 4.10 S.D = 0.40) ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านทั่วไปอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.09 
S.D = 0.46 

 
7.ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ตารางที่ 2  แสดงการทดสอบโดยใช้สถิติ t-test 

ตัวแปร Mean S.D t Sig. 
เพศ ชาย 4.01 0.27 2.64 0.009 

หญิง 3.92 0.22   
ลักษณะครอบครัว ครอบครัวเดี่ยว 3.93 0.34 -1.52 0.131 

ครอบครัวขยาย 3.98 0.35   
     จากตารางที่ 3 พบว่า การทดสอบพฤติกรรมการดูแลสุขภาพจ าแนกตามเพศ ค่า t = 2.64 ค่า Sig. = 0.009 ซึ่งต่ ากว่า 0.05 
ดังนั้นสรุปได้ว่า ผู้สูงอายุที่มีเพศต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่แตกต่างกัน ส่วนการทดสอบพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพจ าแนกตามลักษณะครอบครัว พบว่า ค่า t = -1.52 ค่า Sig. = 0.131 ซึ่งสูงกว่า 0.05 ดังนั้นสรุปได้ว่า ผู้สูงอายุที่มีลักษณะ
ครอบครัวต่างกันไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุท่ีแตกต่างกัน 
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ตารางที่ 3 แสดงการทดสอบโดยใช้สถิติ One- way ANOVA 
ตัวแปร แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

อายุ ระหว่างกลุม่ 0.046 2 0.023 0.193 0.824 
ภายในกลุ่ม 47.113 397 0.119   

สถานสมรส ระหว่างกลุม่ 0.006 2 0.003 0.027 0.973 
ภายในกลุ่ม 47.153 397 0.119   

ระดับการศึกษา ระหว่างกลุม่ 0.874 5 0.175 1.487 0.193 
ภายในกลุ่ม 46.286 394 0.117   

รายได้ ระหว่างกลุม่ 0.138 2 0.069 0.583 0.558 

ภายในกลุ่ม 47.021 397 0.018   
     จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้สูงอายุที่มีอายุต่างกัน สถานภาพสมรสต่างกัน ระดับการศึกษาต่างกัน รายได้แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 
8.อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาผู้สูงอายุท่ีมาใช้บริการในสวนรมณีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง70 -79 
ปี มีสถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือน 10,001-15,000 บาท ลักษณะครอบครัวเป็นครอบครัว
ขยาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจพร สว่างศรีและเสริมสิริ แต่งงาม (2556) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ การดูแลสุขภาพตนเองของ
ผู้สูงอายุ อ าเภอสามชุก จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนมากเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 76 ปีขึ้น
ไป มีสถานภาพสมรส 

จากผลการวิจัยพบว่าผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพท้ัง  6 ด้านอยู่ในระดับมากซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยมาริสา ประทุม
มา (2550) ที่ศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่นบนพื้นฐานของปัจจัยส่วน
บุคคลและการสนับสนุนทากสังคมจากบุคคลในครอบครัวพบว่าพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุโดยรวมอยู่ในระดับดี  ทั้งนี้
เนื่องจากผูสูงอายุท่ีมาใชบริการในสวนรมณีนาถสวนใหญจะมาเพื่อออกก าลังกาย เชน การวิ่งจอกกิ้ง กายบริหาร เตนแอโรบิค ร ามวย
จีน ไทเกก เปนตน มีการเขารวมท ากิจกรรม พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนทัศนะคติและความคิดเห็นตางๆ จากกลุมผูสูงอายุดวยกัน 
รวมทั้งการมาเพื่อพักผอนหยอนใจรับอากาศบริสุทธ์ิในพื้นที่ของสวนสาธารณะอีกดวย ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูสูงอายุกลุมนี้ใหความส าคัญ 
และใสใจต่อสุขภาพของตนเอง ปฏิบัติตนเพื่อใหมีสุขภาพท่ีแข็งแรงและสมบูรณอยเูสมอ ทั้งทางรางกายและจิตใจ  

ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านโภชนาการในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธราธร ดวงแก้ว และหิรัญญา 
เดชอุดม (2550) ได้ศึกษาพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ ต าบลโพรงมะเดื่อ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรม
สุขภาพด้านการรับประทานอาหารอยู่ในระดับดี โดยผู้สูงอายุมักจะดูแลเรื่องดื่มน้ าอย่างน้อยวันละ 8-10 แก้ว การรับประทานอาหารที่
มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ การรับประทานอาหารเพียงพอต่อร่างกายต่อวัน การเลือกรับประทานอาหารประเภทปลาแทนการรับประทาน
เนื้อสัตว์ การหลีกเลี่ยงอาหารที่ท าลายสุขภาพ เช่น อาหารจ าพวกท่ีมีไขมันสูง ขนมหวานต่างๆ เป็นต้น หรือการรับประทานผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารต่างๆเพื่อบ ารุงร่างกาย  

ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการดแูลสขุภาพด้านการออกก าลังกายในระดับมากซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วณิตา กองแก้ว (2549) 
ที่ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะชีวสังคมที่มีผลตอการรับรูภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู สูงอายุในชมรมผูสูงอายุ 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา กรุงเทพมหานคร พบว่าพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุด้านการออกก าลังกายอยู่ในระดับดี โดย
ผู้สูงอายุมักจะออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมออย่างน้อย 20 - 30 นาที โดยออกก าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ออกก าลังกายจาก
ท ากิจวัตรประจ าวัน เช่น เดินเข้าห้องน้ า อาบน้ า กวาดบ้าน ซักผ้า ฯลฯ ออกก าลังกายจากการเล่นกีฬา เช่น การเดินเล่นในสวน
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สวนสาธารณะ ว่ายน้ า เป็นต้น ไม่หักโหมในการออกก าลังกายจนเกินไป เลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้สูอายุ ช่ืนชอบการออ กก าลัง
กายและคิดว่าการออกก าลังกายเป็นสิ่งท่ีพึงปฏิบัติเป็นประจ า  

ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านการพักผ่อนนอนหลับในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วณิตา กองแก้ว 
(2549) ที่ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะชีวสังคมที่มีผลตอการรับรูภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุ 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา กรุงเทพมหานคร พบว่าพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุด้านการพักผ่อนนอนหลับอยู่ในระดับดีโดย
ดูแลในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพออย่างน้อย 6 -8 ช่ัวโมงต่อวัน นอนในท่านอนที่เหมาะสม มีการเปลี่ยนท่านอนในท่าที่
สุขสบายขึ้น เช่น เพิ่มหมอนหนุนศีรษะเพื่อให้หายใจสะดวกขึ้น หลีกเลี่ยงการมีความเครียดสะสมที่ส่งผลกับการนอนหลับของผู้สูงอายุ 
หลีกเลี่ยงการใช้ยาเพื่อท าให้สามารถนอนหลบัได้ นอนหลับและตื่นตรงเวลา หลีกเลี่ยงการงีบหลับในช่วงเวลากลางวันหรือช่วงเวลาใกล้
เวลานอน เลือกที่นอนที่มีคุณภาพและมีอากาศถ่ายเทสะดวกที่จะส่งผลให้การนอนของท่านรู้สึกสบายและมีความสุข  

ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านการป้องกันอุบัติเหตุอยู่ในระดับมากซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วณิตา กองแก้ว 
(2549) ที่ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะชีวสังคมที่มีผลตอการรับรูภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุ 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา กรุงเทพมหานคร พบว่าพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุด้านการป้องกันอุบัติเหติอยู่ในระดับดี โดย
ผู้สูงอายุมีการป้องกันอุบัติเหตุในเรื่องต่างๆ เช่น ระมัดระวังในการท ากิจวัตรประจ าวันหรือในการท ากิจกรรมต่างๆ ติดไฟตามทางเดิน
ต่างๆเพื่อให้แสดงสว่างเพียงพอช่วยให้ท่านสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ติดตั้งราวจับในห้องน้ าข้างๆ โถส้วม และบริเวณที่ยืนอาบน้ า 
รวมถึงพ้ืนห้องน้ าได้เปลี่ยนเป็นพื้นหยาบ ไม่มีของเกะกะระหว่างทางเดินภายในบ้าน หลีกเลี่ยงการขับข่ียานพาหนะด้วยตนเอง  
 ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านการหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นโทษต่อตนเองอยู่ในระดับมากซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วณิตา กองแก้ว (2549) ที่ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะชีวสังคมที่มีผลตอการรับรูภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุใน
ชมรมผูสูงอายุ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา กรุงเทพมหานคร พบว่าพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุด้านการหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็น
โทษต่อตนเองอยู่ในระดับดี โดยการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีน 
หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารจ านวนมากในแต่ละมื้อ หรืออาหารมื้อใหญ่ก่อนนอน หลีกเลี่ยงสถานที่หรือสถานการณ์ที่อาจจะเกิด
ความรุนแรง ซึ่งส่งผลให้ร่างกายของท่านได้รับบาดเจ็บ หลีกเลี่ยงการเดินทางคนเดียว หลีกเลี่ยงที่อยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อมที่เป็น
มลพิษ เพศ ระดับการศึกษา และรายได้ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านการหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นโทษต่อตนเองซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของภรณี ตังสุรัตน์ และวิมลฤดี พงษ์หิรัญญ์ (2558) ได้ศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลต าบลบาง
เมือง อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการพบว่าเพศและระดับการศึกษาส่งผลต่อปัจจัยการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุที่
มีเพศต่างกันมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพท่ีไม่เหมือนกัน และผู้สูงอายุท่ีมีระดับการศึกษาสูงมีความสามารถในการ แสวงหาความรู้และ
ข่าวสารต่างๆจากแหล่งที่เป็นประโยชน์และแหล่งนันทนาการต่างๆ ได้มากกว่าผู้ ที่มีการศึกษาน้อยกว่าโดยเฉพาะในเรื่องการ
รับประทานอาหารหรือการออกก าลังกาย 
 ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านท่ัวไปอยู่ในระดับมาก โดยผู้สูงอายุจะดูแลในเรื่องการไปพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพ
ร่างกายประจ าปี การใช้เทคโนโลยีหรืออ่านหนังสือเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ท ากิจกรรมนันทนาการต่างๆ หรืองานอดิเรก
ต่างๆเพื่อให้เกิดสุขภาพจิตที่ดี ตระหนักและเข้าใจถึงวิธีการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง หรือการท าให้ร่างกายของผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี 
สมบูรณ์ แข็งแรง อายุ ระดับการศึกษา  
 
9.ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
จากผลการวิจัยพบว่าผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการดูแลด้านการป้องกันอุบัติเหตุน้อยที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการติดไฟตามทางเดิน การ

ติดตั้งราวจับในห้องน้ า หรือเปลี่ยนพื้นห้องน้ าเป็นพื้นหยาบ การขับขี่พาหนะด้วยตนเอง ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะคือ ครอบครัวของ
ผู้สูงอายุควรให้ความใส่ใจในเรื่องการป้องกันอุบัติเหตใุห้มากข้ึน เพราะอุบัติเหตุเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้ผู้สงูอายุไดร้ับบาดเจ็บ และควรมี
การป้องกันท่ีครอบคลุมเพื่อหลีกเลี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุให้มากที่สุด  
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรท าการศึกษากลุม่ตัวอย่างผูสู้งอายุในพ้ืนท่ีใกล้เคียงเพื่อสามารถเปรียบเทียบผลการศึกษาท่ีแตกต่างกันออกไปได้และ

ควรเพิ่มปัจจยัด้านอ่ืนๆทีส่่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ เช่น ความรู้สึกการมีคณุค่าในตนเอง แรงสนับสนุนจากบุคคลครอบครัว 
การรับรู้ข่าวสาร เพราะจะท าให้ทราบถึงปัจจัยอื่นๆทีส่่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุได้เพิ่มขึ้น 

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



