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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเพื่อศึกษารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

ของผู้สูงอายุ โดยการวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีสังเกต และการสัมภาษณ์ 
ผลการวิจัยพบว่าผู้สูงอายุในชุมชนมีคุณภาพชีวิตเชิงลึกในด้านร่างกายและการดูแลรักษา ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ 
และด้านสวัสดิการ เนื่องจากส่วนหนึ่งผู้สูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัว และการให้ความส าคัญจากชุมชน
และมีการแลกเปลี่ยนความรู้ กลั่นกรองและถ่ายทอดความรู้ ด้วยการบอกต่อในแต่ละด้านที่ต่างกัน แต่ผู้สูงอายุยังมี
ความต้องการในเรื่องของเครื่องมือการค้นคว้าหาความรู้ สถานที่แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อ ใช้ในกระบวนการจัดการ
ความรู้ในแต่ละด้าน  
ค าส าคัญ : คุณภาพชีวิตที่ดีของผูสู้งอายุ , กระบวนการจัดการความรู้  
 

Abstract 
 The objective of this research is to study the patterns of good quality of life for the elderly 
and tools for searching the knowledge of the elderly This research is a qualitative research and 
collected data by observation and interview methods. The results of the study showed that the 
quality of life of elderly in the village was rated at the medium level when considering the 
overview of the various aspects that the elderly received including physical aspect, psychological, 
relationship and Social welfare because elderly received a good care from the family and get 
importance from the community and exchange knowledge with screening and knowledge transfer. 
By telling on each side are different. However, the elderly also needed a tool for searching 
knowledge and needed a place for exchange knowledge for using in the knowledge management 
process in each aspect. 
Keyword: Good quality of life for the elderly, knowledge management process 
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1. บทน า 
ความส าคญัและที่มาของปัญหา  
 ปัจจุบันประเทศไทยก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูอายุโดยพิจารณาจากสังคมที่มีประชากรอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ซึ่ง
หากมีมากกว่า 10 % ประเทศไทยก็จะต้องถูกจัดเป็นประเทศท่ีเป็นสังคมผู้สูงอายุ และจากสถิติจ านวนและสัดส่วนของ
ผู้สูงอายุไทยในภาพรวม กล่าวว่า นับจากปี 2557 ต่อไปอีก 7 ปี ประเทศไทยจะเข้าสู่ สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ จาก
จ านวนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี โดยแบ่งเป็นผู้สูงอายุแบบผู้สูงอายุแบบติดเตียง ผู้สูงอายุแบบติดบ้าน 
และผู้สูงอายุแบบติดสังคม (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557)  เมื่อประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุการเตรียมการเพื่อ
รองรับส าหรับผู้สูงอายุจึงเป็นเรื่องที่ควรเตรียมการวางแผนเป็นอย่างยิ่งโดยในเฉพาะกับตัวผู้สูงเองเพราะผู้สูงอายุมี
ความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ผู้สูงอายุจึงต้องรับผิดชอบตนเอง
มากขึ้นเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถมีความสุขและพึงพอใจในการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสม  
ช่วยเหลือตนเองได้ตามอัตภาพ ไม่เป็นภาระให้แก่ผู้อื่นและด ารงไว้ซึ่งการมีคุณค่าในตนเองซึ่งหมายถึงการส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั่นเอง (ภูริชญา เทพศิริ,  2555) 
 คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ หมายถึง การรับรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล ซึ่งสามารถอธิบายได้ดีที่สุด
จากความพึงพอใจที่ผู้สูงอายุแต่ละบุคคลได้รับได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้าน
สวัสดิการทางสังคม  การเตรียมความพร้อมด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ต้องการ
ได้รับการพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนทักษะในการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือต้องการได้รับการพัฒนาทักษะในการ
เรียนรู้  ถัดมาคือต้องการได้รับการพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนทักษะในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  และมีความต้องต้องการ
ได้รับการพัฒนาทักษะในการเรียนรู้และน า ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงจัง (เปรมศักดิ์ อาษากิจ,2556) 
 ผู้สูงอายุในหมู่บ้านสยามนิเวศน์ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทปราการ  เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตปริมณฑล ท าให้มี
วิถีการด าเนินชีวิตแตกต่างจากสังคมชนบททั้งในเรื่องของความเป็นอยู่ การดูแลสุขภาพ และการเข้าร่วมกิจกรรมทาง
สังคม ท าให้มีความน่าสนใจในการวิเคราะห์ว่าสภาพความเป็นอยู่ว่าที่อยู่อาศัยมีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุหรือไม่ จากงานวิจัยท่ีมีการศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของ ผู้สูงอายุในภาคเหนือตอนบน
ของประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วน ใหญ่มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับกลาง เนื่องจาก  ไม่เคยตรวจ
สุขภาพประจ าปี เมื่อเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อยนิยมซื้อยา รับประทานเอง แต่เมื่อมีการเจ็บป่วยรุนแรงจะรักษากับ
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข (เอกรัตน์ เช้ืออินถา,2540) 
 จากท่ีกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่สังคมให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องของการ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ซึ่งการมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นผู้สูงอายุจะต้องมีความรู้และความเข้าใจในด้านต่างๆเป็นอย่างดี 
เพราะฉะนั้นแนวทางในการค้นคว้าหาความรู้และการสร้างความสัมพันธ์จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจในการศึกษาว่า
กระบวนการค้นหาความรู้ของผู้สูงอายุส่งผลต่อการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างไร 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 เพื่อศึกษารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผูสู้งอายุเพื่อการน าไปสูคุ่ณภาพชีวิตที่ดี 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดร้ับ 
 1.เป็นแนวทางการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการค้นคว้าหาความรู้ของผูสู้งอายุ 
  2.เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาของผู้สูงอายุสู่คณุภาพชีวิตที่ด ี
 3.ผลการศึกษาวิจัยที่สามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาท้ังรูปแบบการให้ข้อมูลทางด้านต่างๆ เพื่อผูสู้งอายุ 
 
2. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่อง รูปแบบการค้นคว้าหาความรู้ ความสัมพันธ์เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ ผู้วิจัยได้
ด าเนินการศึกษาระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ และท าการสืบค้นโดยการศึกษาแนวคิดหรือทฤษฏีเกี่ยวกระบวนการการหา
ความรู้ และศึกษาเกี่ยวกับด้านต่างๆ ท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ   โดยผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีการศึกษาข้อมูลจาก
เอกสารและการสัมภาษณก์ลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลจากหมูบ่้านสยามนิเวศน์ เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักท่ีมีพื้นท่ีอาศัยอยู่ใน
เขตปริมณฑล ซึ่งมีความแตกต่างทางการใช้ชีวิต และสภาพความเป็นอยู่ครอบครัว  ในการศึกษาและการเก็บข้อมูลนั้น
เน้นการสัมภาษณ์จากกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงและสอบถามถึงรายละเอียดที่ต้องการทราบได้อย่างตรงจุด 
โดยมีสาระส าคัญของการด าเนินการวิจัยดังนี้  
1.ผู้ให้ข้อมูลหลัก  
 ผู้ให้ข้อมูลหลักคือกลุ่มผู้สูงอายุทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ในหมู่บ้านสยามนิเวศน์    
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ จ านวน 12 คน 
2 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย 
        เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
 1. ตัวผู้วิจัย ในการศึกษาครั้งนี้เปน็การวิจัยเชิงคุณภาพ ตัวผู้วิจยัเปน็เครื่องมือส าคญัในการเกบ็รวบรวมข้อมูล
โดยการสังเกตแบบไมม่ีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์ แบบกึ่งโครงสร้าง 
 2. แนวค าถาม ผู้วิจัยใช้แบบแนวค าถามเป็นแนวทางในการเก็บข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ  โดยแบ่ง
ข้อมูลเป็นสองส่วนข้อมูลทั่วไป และ ค าถามเกี่ยวกับการวิจัย ที่ได้จากการทบทวนทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและ
ส่วนของอุปกรณ์การบันทึกข้อมูล  
3.การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และ การเข้าไปสัมภาษณ์กับผู้ สูงอายุใน
หมู่บ้านสยามนิเวศน์ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ จ านวน 12 คน  ผู้วิจัยท าการจดบันทึกข้อมูลที่ได้จากการ
สังเกต และท าการพูดคุย สอบถามนอกเหนือจากแบบสอบถาม โดยมีการใช้อุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการเก็บข้อมูล ดังนี้ 
สมุดบันทึก ปากกา เครื่องบันทึกเสียง กล้องในการบันทึกภาพท ากิจกรรม เป็นต้น  ขณะที่สัมภาษณ์ก็จะท าการสังเกต
พฤติกรรมของผู้สูงอายุเหล่านั้นไปด้วยท าการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการ
ตรวจสอบสามเส้าวิธีการด้านข้อมูล จากกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มานั้นถูกต้องหรือไม่  
4. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 
 ช่วงระยะเวลา 4 เดือน ท าการรวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร เก็บข้อมูลภาคสนามลงพื้นที่ ท าการวิเคราะห์
ข้อมูลสรุปผลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 – พฤษภาคม 2560 
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5 การตรวจสอบและการวิเคราะหข์้อมูล 
 กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้น าข้อมูล ที่ได้จากการสัมภาษณ์มาท าการ ถอด
เทปมาฟัง และ เรียบเรียงเพื่อให้งายต่อการท าความเข้าใจ  แล้วน ามาวิเคราะห์ ตีความ โดยเปรียบเทียบกับแนวคิดท่ีใช้
ในการวิจัย ใช้การวิเคราะห์แบบพรรณนาวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ และท าการสรุปผลจาก
ผลสรุปการศึกษารวมทั้งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางหรือสิ่งท่ีท าให้ผู้สูงอายุคุณภาพชีวิตที่ดี 
 
3. ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยรูปแบบการสร้างแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุในชุมชนหมู่บ้านสยามนิเวศน์ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ประกอบด้วย 5 ด้าน 
ได้แก่ ด้านร่างกายและด้านการรักษาพยาบาล ด้านทางจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทั้งทางด้านสังคมและด้านความสัมพันธ์
กับสมาชิกในครอบครัว ด้านสวัสดิการสังคม โดยศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและวิธีการสมัภาษณเ์ชิงลึก ผลการศึกษา
มีดังนี ้
รูปแบบการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ 
 ด้านร่างกายและด้านการรักษาพยาบาล จากการศึกษาผู้ให้ข้อมูลหลักในหมู่บ้านสยามนิเวศน์ อ.พระสมุทร
เจดีย์ จ. สมุทรปราการ พบว่าปัญหาหลักของผู้สูงอายุคือ ปัญหาสุขภาพ ซึ่งปัญหาที่พบคือ สุขภาพไม่สมบูรณ์ ไม่
แข็งแรงเช่นแต่ก่อน และปัญหาการเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคต่างๆ ซึ่งโรคที่มักพบในผู้สูงอายุทั่วไปได้แก่ ความดันโลหิตสูง 
เบาหวาน และโรคเกี่ยวกับกระดูก โรคตา เป็นต้น  
 จากผลความรู้ พบว่าผู้สูงอายุมีการค้นคว้าหาความรู้ในด้านการรักษาโรคของตนเอง โดยผู้สูงอายุส่วนใหญ่
เมื่อพบความผิดปกติทางด้านร่างกายมักจะปรึกษาแพทย์ทันที ไม่กล้าซื้อยาทานเอง หรือ ทานยาตามค าแนะน าจาก
บุคคลทั่วไป เช่น ยาสมุนไพรต่างๆ หรือในระหว่างที่รอเข้าพบแพทย์ที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุมีการศึกษาจากสื่อเอกสาร
เกี่ยวกับโรคต่างๆ ท าให้โดยส่วนมากผู้สูงอายุมีความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพและได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกวิธี ใน
ด้านของการแลกเปลี่ยนข้อมูลของผู้อายุนั้นผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีการพูดคุยกันเมื่อผู้สูงอายุทราบว่าเพื่อน หรือ ผู้สูงอายุ
ท่านอื่นๆ เป็นโรคเดียวกันก็จะมีการให้ค าแนะน า เช่น ผู้สูงอายุสองท่านเป็นโรคตาเหมือนกัน โดยผู้สูงอายุท่านแรกได้มี
การเข้ารับการรักษาและได้การผ่าตัดก่อน จึงเล่าประสบการณ์ในการผ่าตัดและสิ่งที่หมอให้เฝ้าระวังเพื่อเตือนผู้สูงอายุ
ท่านที่สอง ซึ่งผู้สูงอายุท่านที่สองก็จะปฏิบัติตามเนื่องจากเห็นว่าการรักษาของผู้สูงอายุท่านแรกประสบความส าเร็จ 
และเป็นค าแนะจากแพทย์ผู้เช่ียวชาญทางด้านตาโดยเฉพาะ หรือ การแนะน าให้ทานน้ าหมักจากผักของผู้สูงอายุท่าน
หนึ่งซึ่งจะมีพฤติกรรมคือ เมื่อทราบว่า ใครป่วยเป็นโรคอะไรก็จะมีการแนะน าน้ าหมักให้ทาน แต่จากการสอบถาม
ผู้สูงอายุท่านอื่นๆไม่มีใครเช่ือถือและกล้าทานตาม แม้ว่าผู้สูงอายุท่านที่แนะน าจะมีทานด้วยตนเองแต่ก็ไม่ท าให้
ผู้สูงอายุท่านอื่นๆเช่ือถือ เนื่องจากมีการทราบข่าวว่าการท าน้ าหมักนั้นผิดกฎหมาย จึงไม่กล้าลองเสี่ยงที่จะทาน ซึ่ง
เรื่องราวเหล่านี้ผู้สูงอายุมักจะบอกกล่าวกันเมื่อพบกันในตามที่สาธารณะในหมู่บ้าน หรือ การพูดคุยกันในช่วงเวลา
เย็นๆซึ่งจะมีผู้สูงอายุออกมาออกก าลังกายกันเป็นจ านวนมาก  จากผลความรู้ทางด้านร่างกายผู้สูงอายุจะเห็นได้ว่า
ผู้สูงอายุมีความเช่ือถือกับแพทย์ผู้เช่ียวชาญ หรือผู้สูงอายุท่านอื่นๆที่ประสบความส าเร็จในการรักษามาก่อน ผู้สูงอายุ
จะไม่ปฏิบัติตามค าบอกเล่าทั่วไปจากคนอ่ืนๆ หรือ เช่ือในวิธีที่เล่าต่อๆกันมาหา ผู้สูงอายุจะมีการกลั่นกรองความรู้ก่อน
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เสมอเพราะรู้สึกว่าการรักษาร่างกายนั้นเป็นเรื่องที่ส าคัญ และต้องระมัดระวังเป็นอย่างดี ข้อมูลที่จะเช่ือจึงต้องมาจาก
แหล่งทีน่่าเชื่อถือเช่นเดียวกัน  
 จากการศึกษาด้านร่างกายและการรักษาพบว่าเมื่อผู้สูงอายุมีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน โดยวิธีการ
ค้นคว้า แบ่งปัน และกลั่นกรองความรู้ในรูปแบบของแพทย์ผู้เช่ียวชาญ ผู้สูงอายุท่านอื่นๆที่ได้รับการรักษาและประสบ
ความส าเร็จ และแหล่งสื่อ ท าให้ได้รับการรักษาที่ดีและถูกวิธีส่งผลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ในการใช้ชีวิตประจ าวัน ดูแลตนเองในเรื่องอาหารและโภชนาการ ตลอดจนการรับข้อมูลข่าวสาร 
เพื่อการดูแลสุขภาพของตนเอง ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีทางด้านร่างกาย  
 ด้านจิตใจ จากการศึกษาผู้ให้ข้อมูลหลักในหมู่บ้านสยามนิเวศน์ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ ผู้สูงอายุ
ไม่มีความวิตกกังวลทุกข์ร้อนห่วงใยลูกหลานกลัวจะถูกทอดทิ้ง กังวลว่าจะไม่มีคนดูแล เพราส่วนใหญ่ผู้สูงอายุอาศัยกับ
ลูกหลาน  แต่อาจจะมีความรู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวหมดก าลังใจในบางครั้งแต่ก็เลือกที่จะไม่บอกกล่าวกับลูกหลาน
โดยตรงเพราะไม่อยากให้รู้สึกว่าเป็นภาระ มักจะใช้วิธีการหากิจกรรมท าเพื่อผ่อนคลายความเครียดและกังวลด้วย
ตนเอง 
 จากผลความรู้ พบว่าผู้สูงอายุมีการค้นคว้าหาความรู้ในด้านจิตใจ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะค้นคว้าหาความรู้ด้วย
ตนเอง เช่น ในเรื่องของการผ่อนคลายความเครียด หรือ การค้นคว้าวิธีจะท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกปล่อยวางในชีวิต ซึ่งวิธีการ
ส่าวนใหญ่เป็นการศึกษาผ่านสื่อ โดยอาจะเป็นการดูรายการที่มีสาระดีๆ ให้ความคิดในแง่บวก การฟังรายการธรรมะ 
หรือการอ่านหนังสือ เพราะรู้สึกว่าตนเองนั้นอายุมากแล้วจึงไม่อยากให้ความสนใจในเรื่องอื่นๆนอกจากลูกหลาน และ
สุขภาพร่างกายจึงไม่ค่อยใส่ใจกับปัญหาในชีวิตประจ าวันท่ีจะท าให้ตนเองเครียดจนเกินไป ในด้านของการะแลกเปลี่ยน
ความรู้ ผู้สูงอายุไม่มีการแลกเปลี่ยนความรู้กับท่านอื่นๆ เพราะมีความเช่ือมั่นในตนเองว่าความเครียด หรือ ปัญหาที่
เกิดขึ้นเป็นปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคลจึงคิดว่าหาวิธีแก้ไขด้วยตนเองจะดีกว่า การกลั่นกรองผลจะใช้วิธีปฏิบัติตามสิ่งที่
ศึกษามา เช่น ในหนังสือธรรมะมีการบอกให้ผู้สูงอายุหมั่นสวดมนต์นั่งสมาธิ ผู้สูงอายุก็จะปฏิบัติตามและวัดผลจาก
ความสบายใจท่ีเกิดขึ้น บางท่านแค่ฟังธรรมะก็รู้สึกดีขึ้น บางท่านหากิจกรรมต่างๆท า เช่น เดินออกก าลังรอบๆหมู่บ้าน 
ปลูกต้นไม้  เป็นต้น 
 จากการศึกษาด้านจิตใจพบว่าเมื่อผู้สูงอายุไม่มีการแลกเปลี่ยนความรู้โดยการพูดคุยกับบุคคลอื่นๆ แต่จะใช้
การค้นคว้าหาความรู้ ในรูปแบบของสื่อต่างๆ เช่น รายการโทรทัศน์ ช่องธรรมะ และน ามาปฏิบัติตามโดยกลั่นกรอง
ความรู้จะวัดจากผลลัพธ์โดยตรงท่ีเกิดขึ้นกับตัวบุคคลว่าวิธีการนั้นๆ ได้ผลหรือไม่ การที่ผู้สูงอายุมีความสุขและพึงพอใจ
ในการด าเนินชีวิต มีสุขภาพจิตที่ดีไม่มีความวิตกกังวล ปราศจากความเครียด รู้จักการยอมรับตนเอง เห็นคุณค่าของ 
ตนเอง รวมถึงการควบคุมอารมณ์ของตนเอง ท าให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม จากการศึกษาผู้ให้ข้อมูลหลักในหมู่บ้านสยามนิเวศน์ อ.พระสมุทร พบว่า ใน
พบว่า ในชุมชนที่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่มีกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี ได้รับความช่วยเหลือ  ให้
ผู้สูงอายุได้ท ากิจกรรมร่วมกัน เช่น ออกก าลังกาย สวดมนต์ เป็นต้น การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของผู้สูงอายุ ท าให้
ผู้สูงอายุมีการพบปะพูดคุยกันมากขึ้นและได้แลกเปลี่ยนความคิดในด้านต่างๆ หรือ ปรึกษาปัญหาที่พบเจอในแต่ละวัน 
แต่บางคนก็ไม่ทราบข่าวสาร ข้อมูลบางกิจกรรมท าให้พลาดโอกาสในการท ากิจกรรมนั้นไป   และผู้สูงอายุคาดหวังให้มี
การสร้างโรงเรียนเพื่อผู้สูงอายุ และ ชมรมเพื่อผู้สูงอายุ เพื่อให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุได้รับข้อมูลข่าวสารอย่า งทั่วถึง 
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ด้านความสัมพันธ์กับสมาชิก พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่อยู่กับลูกหลาน ท าให้ได้รับการใส่ใจจากครอบครัวอย่างสม่ าเสมอ 
และมีการท ากิจกรรมร่วมกันในโอกาสพิเศษต่างๆ ท าให้ผู้สูงอายุไม่รู้สึกโดดเดี่ยว หรือเป็นภาระให้แก่ลูกหลาน แม้ว่า
บทบาทในครอบครัวจะเปลี่ยนไป แต่ผู้สูงอายุก็ยังรู้สึกได้รับการเคารพนับถือจากลูกหลาน  
  จากผลความรู้ พบว่าผู้สูงอายุมีการพูดคุย เชิญชวนกันท ากิจกรรมจากคนรอบข้างซึ่งจากสถานที่ในชุมชนนั้น
จะแบ่งเป็นซอยหลายๆซอย ซึ่งผู้สูงอายุจะอยู่กันเป็นกลุ่ม จึงมีการพูดคุย เชิญชวนกันในลักษณะเป็นกลุ่ม ๆ เพื่อ ไป
รวมตัวในกิจกรรมกลุ่มใหญ่ของหมู่บ้าน เช่น ผู้สูงอายุซอย 5/3 มีการชวนกันไปร่วมสวดมนต์ที่โรงเรียนแถวชุมชนเพื่อ
ถวายแด่รัชกาลที่ 9 เมื่อมีการวมตัวกันจึงไปจัดเป็นกิจกรรมใหญ่เชิญชวนคนในชุมชนมาร่วมกัน ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น
น าไปสู่การจากแลกเปลีย่นความรูใ้นด้านต่างๆ ที่ไม่เจาะจง เช่น ผู้อายุบางท่านอาจจะสนใจในด้านการออกก าลังกายจงึ
ชวนกันไปออกก าลังกายท่ีสวนสาธารณะของหมู่บ้าน เมื่อมีการรวมตัวกันเยอะขึ้นจึงมีการปรับเป็นโครงการการเต้นแอ
โรบิคส าหรับชุมชน โดยมีผู้สูงอายุเป็นเป้าหมายหลัก หรือ ผู้สูงอายุซอย 5/2 หลายท่านมีควา มสามารถในการ
ท าอาหาร เวลาที่ชุมชนมีกิจกรรมเช่นวันเด็ก ก็จะมีการรวมตัวกันไปท าอาหารเพื่อแจกจ่ายในซอยอื่นๆ และจาก
ความสัมพันธ์ของครอบครัว เนื่องจากผู้สูงอายุมักจะอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ ในบางครอบครัวจะมีการถ่ายทอด
ความรู้ในด้านต่างๆจากรุ่นสู่รุ่น เช่น บางบ้านในสมัยก่อนผู้สูงอายุเคยท าอาชีพขายขนมจีน ซึ่งเป็นสูตรเฉพาะตัวจึงมี
การบอกสูตรกันจากรุ่นสู่รุ่น ท าให้บ้านนั้นขึ้นช่ือในเรื่องการท าน้ ายาขนมจีน หรือ บ้านไหนมีเด็กอาจจะได้ความรู้ใน
การเลี้ยงดูในแบบสมัยก่อน เช่นความเชื่อในการใช้เหล้าขาวผสมใบต าลงึ รักษาอาการคันจากลมพิษ ซึ่งหลายครอบครัว
ก็จะเช่ือในวิธีเหล่านั้นเพราะถือเป็นวิธีจากบรรพบุรุษ ตามความเช่ือของสังคมไทยท่ีว่า ผู้ใหญ่อาบน้ าร้อนมาก่อน  
 จากการศึกษาด้านความสัมพันธ์ พบว่าผู้สูงอายุจะใช้การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันและกันซึ่งมาจาก
ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตของแต่ละคนมาแบ่งปันกัน น าไปสู่การสร้างกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อผู้สูงอายุในชุมชน เมื่อ
ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในชุมชน ได้พบปะพูดคุยกัน มีเพื่อนที่อายุใกล้เคียงไล่เลี่ยกัน ท าให้ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ในชุมชน
อย่างมีความสุขและเห็นถึงคุณค่าในตัวเองมากขึ้น และการได้อยู่กับลูกหลานและได้ถ่ายทอดในสิ่งท่ีดีให้กับลูกหลานท า
ให้ผู้สูงอายุรู้สึกดีที่มีความรู้จากบรรพบุรุษได้มีการสืบทอดกันการที่ผู้สูงอายุมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของกลุ่มทาง
สังคม มีส่วนร่วมในกลุ่มทางสังคม มีบทบาทในสังคมที่ตนอาศัยอยู่มีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมของสังคม 
ตลอดจนการได้รับการยอมรับทางสังคมและมีสถานภาพทางสังคมที่เป็นยอมรับของบุคคลทั่วไปส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดีในด้านของความสัมพันธ์  
 ด้านสวัสดิการ จากการศึกษาผู้ให้ข้อมูลหลักในหมู่บ้านสยามนิเวศน์ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 
พบว่า ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการเป็นเงินช่วยเหลือค่ายังชีพแก่จากรัฐ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ 2546 ให้
การจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นสิทธิ์ที่ต้องด าเนินการให้ครอบคลุมผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปทุกคน และยังได้รับสวัสดิการทาง
สังคมจากรัฐบาลและเอกชน เช่น บัตรประจ าตัวผู้สูงอายุ บัตรโดยสารส าหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น  ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ได้รับ
สวัสดิการทางสังคมด้านอื่นๆ แต่ผู้สูงอายุไม่ทราบว่า การบริการที่ได้รับนั้นเป็นสวัสดิการของรัฐ ส่วนหนึ่งมาจาก
แหล่งข้อมูลที่ไม่ชัดเจน ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ทราบข่าวจากการดูโทรทัศน์ และค าบอกต่อจากญาติพี่น้อง หรือ กลุ่มเพื่อนที่
สนิท 
 จากผลความรู้ พบว่า ความรู้ในด้านเบี้ยส าหรับคนชรานั้นเป็นความรู้พื้นฐานของผู้สูงอายุทุกคนอยู่แล้ว แต่ใน
ส่วนของสวัสดิการด้านอื่นๆ นั้นผู้สูงอายุจะไม่มีความรู้เท่าใดนัก แหล่งความรู้ส่วนใหญ่จะมาจากสื่อที่เป็นแหล่งข่าว 
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และ น าบอกต่อกันภายในกลุ่มเพื่อนสนิทเท่านั้น เช่น ข่าวการลงทะเบียนส าหรับคนจน บางท่านถือว่าตนเองนั้นไม่มี
รายได้จึงไปร่วมลงทะเบียน และแนะน าเพื่อนบ้าน ลูกหลาน ให้ไปลงทะเบียนเพื่อรับเงินด้วย ในด้านของสวัสดิการจะ
ไม่ค่อยมีการพูดคุยกันเท่าไหร่นักเพราะนานๆ ครั้งถึงจะมีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับข่าวสาร แต่จะพบในผู้สูงอายุวัย 60 
ต้นๆ ท่ีพึ่งจะได้รับเบี้ยยังชีพ บางท่านอาจะยังไม่ทราบว่าต้องลงทะเบียนยังไง หรือไปรับเงินที่ไหน ก็จะมีการหาความรู้
โดยถามจากพี่น้องก่อน หากไม่มีพี่น้องจึงจะถามจากเพื่อนบ้านท่ีสนิท แต่จากการสอบถามผู้สูงอายุที่สอบถามจากผู้อื่น
จะไม่เช่ือจากการได้ยินครั้งแรก จะต้องมีการถามบุคคลอื่นๆ เพื่อให้แน่ใจในข้อมูลก่อนจึงเชื่อ เพราะกลัวว่าผู้อื่นก็ได้รับ
ข่าวสารมาไม่ถูกต้องเช่นกัน  แต่หากเป็นการรับทราบจากสื่อท่ีเป็นแหล่งข่าว หรือ ประกาศจากทางหมู่บ้านผู้สูงอายุจะ
เชื่อทันที  เพราะถือว่าเป็นการประกาศอย่างเป็นทางการและมีความน่าเชื่อถือ  
 จากการศึกษาด้านสวัสดิการ พบว่าเมื่อผู้สูงอายุมีค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการในรูปแบบของสื่อเป็น
ข่าวสาร หรือ เป็นประกาศอย่างเป็นทางการมากกว่า ค าบอกเล่าของคนอื่น ๆ  แม้จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
กันบ้างก็ตาม ข้อมูลสวัสดิการถือเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ทราบและได้รับการสวัสดิการทางสังคมจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน ซึ่งช่วยเติมเต็มความต้องการของผู้สูงอายุเองมากขึ้นเพื่อเป็นสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้สูงอายุได้
อยู่ อย่างมีความสุขและมีศักดิ์ศรีในตนเอง 
 
4. สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลของการศึกษารูปแบบการแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุในชุมชน
หมู่บ้านสยามนิเวศน์ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ  สามารถสรุปได้ ดังนี้   
ตารางที่ 1  

คุณภาพชีวิต รูปแบบการสร้างความรู ้ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
1.ด้านร่างกายและการ

รักษา 
1.ใช้การค้นคว้าความรู้จากการปรึกษาผู้เช่ียวชาญ
ในด้าน ๆ เช่น แพทย์ หรือ ปรึกษาผู้สูงอายุที่มี
ความน่าเชื่อถือ และมีการหาข้อมูลเพิ่มเติมจากสื่อ
เอกสาร   
2.การแบ่งปันความรู้ มีการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อื่น 
มีการให้ค าแนะน า จากประสบการณ์ของตนเอง 
ในเวลาที่มีการพบปะกันตามสถานที่ต่างๆ ใน
หมู่บ้าน 
3.การกลั่นกรองความรู้ การดูแลรักษาสุขภาพ
ร่างกายเป็นสิ่งส าคัญ แหล่งข้อมูลของผู้สูงอายุ
จะต้องมีความน่าเช่ือ เป็นอย่างมาก จึงจะท าให้
ผู้สูงอายุเชื่อได้ 

การได้รับการรักษาที่ดีและถูกวิ ธี
ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง สามารถช่วยเหลือตนเองได้
ในการใช้ชีวิตประจ าวัน ดูแลตนเอง
ใน เ รื่ อ งอาหารและ โภชนาการ 
ตลอดจนการรับข้อมูลข่าวสาร เพื่อ
การดูแลสุขภาพของตนเอง ส่งเสริม
ให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. ด้านจิตใจ 1.ผู้สูงอายุมีการค้นคว้าด้วยตนเองในวิธีการต่างๆที่
จะท าให้ตนเองคลายเครียด เพราะไม่อยากให้รู้สึก

การที่ผู้สูงอายุมีความสุขและพึงพอใจ
ใน ก า ร ด า เ นิ น ชี วิ ต  ป ร า ศ จ า ก
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ว่าเป็นภาระของลูกหลาน  
2.ผู้สูงอายุจะกลั่นกรองข้อมูลด้วยตนเองในการ
ปฏิบัติตามจากสื่อที่ตนเองศึกษามา ว่าวิธีการนั้น
ได้ผลจริงหรือไม่  

ความเครียด เห็นคุณค่าของตนเอง 
รวมถึงการควบคุมอารมณ์ของตนเอง 
ท าให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

3.ด้านความสมัพันธ์ 1.ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ใช้การแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกัน
และกัน น าความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ของแต่ละ
คนมาถ่ายทอดแลกเปลี่ยน เพื่อน าไปสู่การสร้าง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อผู้สูงอายุ  
2.การกลั่นกรองความรู้ส่วนใหญ่มาจากการเช่ือถือ
เพราะมีความสนิทสนมกัน หรือ เพราะเป็นผู้
อาวุโส กว่า มีประสบการณ์มากกว่าจึงให้ความ
เชื่อถือ  

กา รที่ ผู้ สู ง อายุ ไ ด้ มี ส่ ว นร่ วม ใน
กิจกรรมต่างของ มีบทบาทในที่ที่ตน
อาศัยอยู่  ตลอดจนการได้รับการ
ยอมรับทางสังคมและจากครอบครัว
แม้ว่าจะถูกลดบทบาทจากผู้ให้เป็น
ผู้รับแล้วก็ตาม ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมี
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ที่ ดี ใ น ด้ า น ข อ ง
ความสัมพันธ์ 

4.ด้านสวัสดิการ 1.ผู้สูงอายุมีการค้นคว้าข่าวสารเกี่ยวกับสวัสดิการ
ของผู้สูงอายุในรูปแบบของสื่อโดยการติดตาม
ข่าวสารทางโทรทัศน์ หรือ ตามประกาศจาก
หมู่บ้าน  
2.การแลกเปลี่ยนความรู้ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะไม่
พูดคุยกันเท่าที่ควรเพราะถือว่าเป็นความรู้พื้นฐาน 
ส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุตอนต้นมากกว่าที่จะมีการ
สอบถามถึงกระบวนการต่างๆในการรับสวัสดิการ  
3.การกลั่นกรองข้อมูล ผู้สูงอายุจะจะเช่ือข้อมูล
ต่างๆจากแหล่งข่าวมากกว่าการพูดคุยกันแบบปาก
ต่อปาก แหล่งข้อมูลจะต้องมีความเป็นทางการ  

การได้รับสวัสดิการทางสังคมจาก
ภาครัฐและ ภาคเอกชน ซึ่งช่วยเติม
เต็มความต้องการของผู้สูงอายุเอง
มากขึ้นเพื่อเป็นสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้แก่ผู้สูงอายุได้อยู่ อย่างมีความสุข
และมีศักดิ์ศรีในตนเอง 

 
 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งในด้านของร่างกายและการรักษาโรค เนื่องจาก
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมีโรคประจ าตัว และยังต้องไปพบแพทย์บ่อยครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเอกรัตน์ เช้ืออินถา 
(2540) ได้ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของ ผู้สูงอายุในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ผล
การศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วน ใหญ่มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับกลาง เนื่องจาก  ไม่เคยตรวจสุขภาพประจ าปี เมื่อ
เจ็บป่วยเพียงเล็กน้อยนิยมซื้อยา รับประทานเอง แต่เมื่อมีการเจ็บป่วยรุนแรงจะรักษากับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ด้าน
จิตใจ ด้านความสัมพันธ์  เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีความเครียด แต่จะกังวลในเรื่องของสุขภาพมากกว่ า 
จากอาการที่เป็นอยู่ ถ้าเป็นความเครียดจากเรื่องอื่น ๆ มักจะไม่พบ เนื่องมาจากว่าผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับลูกหลานซึ่งได้
การดูเอาใจใส่อย่างดีซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุของจารุนันนท์ สมบูรณ์สิทธิ์ (2535) ซึ่งได้
ท าการศึกษาวิจัย เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางประชากร กิจกรรมในการด าเนินชีวิตประจ าวัน กับความพึง
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พอใจ ในชีวิตของผู้สูงอายุ จากชมรมพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุวิทยาลัยพยาบาลราชบุรี พบว่าลักษณะการอยู่ อาศัยที่
ผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับคู่ชีวิต บุตร หลาน ญาติ พี่น้อง หรือเพื่อน และมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน มี ความสัมพันธ์ทางบวก
กับความพึงพอใจในชีวิต และประภาพร  จินันทุยา (2535) ศึกษาเรื่องคุณภาพ ชีวิตของผู้สูงอายุในชมรมทางสังคม
ผู้สูงอายุดินแดง พบว่า ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับสมาชิกในครอบครัว มีคุณภาพชีวิตดีกว่าผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียว  
ด้านสวสัดิการผู้สูงอายุทุกคนทราบว่าสวัสดิการของผู้สูงอายุคือ เบี้ยคนชรา แต่ผู้สูงอายุขาดความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการ
ด้านอื่น ๆ ท าให้ไม่ได้รับสวัสดิการด้านนั้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับบทความวารสารเทคโนโลยีภาคใต้ เรื่อง สวัสดิการสังคม
ของผู้สูงอายุในประเทศไทยซึ่งได้เขียนไว้ว่า สวัสดิการของผู้สูงอายุจะต้องประกอบด้วย 1. การประกันสังคม 2.การ
ช่วยเหลือสาธารณะ 3.การบริการด้านสังคม โดยแบ่งเป็นด้านสุขภาพอนามัย ด้านการศึกษา ด้านการมีงานท า และมี
รายได้ ด้านบริการด้านสังคมและการมีรายได้ และ 4. การช่วยเหลือของภาคประชาชน   
 จากผลการศึกษารูปแบบการแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านต่างๆ  ของผู้สูงอายุ จะต้องมาจากแหล่งข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ เช่นถ้าเป็นแหล่งข้อมูลจากบุคคล ก็จะต้องเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับ หรือเป็นผู้เชียวชาญ เช่น แพทย์ ผู้ที่
มีประสบการณ์มาก่อน เพราะให้ความเช่ือถือได้มากกว่า การฟังแบบปากต่อปาก  ถ้าแหล่งข้อมูลจากสื่อ จะเป็น
รูปแบบของข่าวสาร  สื่อท่ีเป็นหนังสือ เอกสาร ผู้สูงอายุจะใช้ความรู้ในการกลั่นกรองข้อมูลต่าง ๆ เสมอ อย่างไรก็ตาม
ผู้สูงอายุ ยังมีความต้องการได้รับข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากแหล่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อข้อมูลที่แน่นอนมากกว่า ซึ่งใน
สอดคล้องกับงานวิจัยของเปรมศักดิ์ อาษากิจ(2540) ซึ่งได้ศึกษาในเรื่องของ ตลาดผลิตภัณฑ์และบริการส าหรับ
ผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่  ในเรื่องของการ การเตรียมความพร้อมด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ พบว่า 
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องการให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบสอบถาม/ส ารวจความต้องการข้อเสนอแนะ ร้อยละ 43.7 
ไม่ต้องการได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการ เรียนรู้ ร้อยละ 23.4 ต้องการให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบจัดส่งเสริม
สนับสนุน การเรียนรู้ ร้อยละ 17.1 และต้องการให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบจัดการเรียนรู้ ให้ต่อเนื่องเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ท่ีชัดเจน ร้อยละ 15.8 
ข้อเสนอแนะจากผลงานวิจัย 
 จากผลการวิจัยในครั้งนี้เห็นได้ว่าคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องมาจากที่อยู่อาศัย  และ
ความส าคัญของสถาบันครอบครัวเป็นหลัก เนื่องจากว่าผู้สูงอายุทุกคนได้อยู่กับครอบครัว ซึ่งจะส่งเสริมให้มี
ความสามารถในการพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆ เพื่อน าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  และ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของ
ผู้สูงอายุ มี3กระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยกัน ได้แก่ การค้นคว้าหรือแลกเปลี่ยนข้อมูล การแบ่งปันข้อมูล และ
การกลั่นกรองข้อมูล โดยมีเครื่องมือเป็นรูปแบบของคนสื่อ โดยแบ่งเป็น บุคคลทั่วไปและ บุคคลทางการแพทย์  และ 
แหล่งสื่อ เช่น รายการโทรทัศน์ ข่าว เอกสารให้ความรู้  
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1.ควรมีการศึกษาเชิงลึกในการเปลี่ยนด้านต่างๆ ของผู้สูงอายุ เพื่อน าไปต่อยอดการพัฒนาคณุภาพชีวิตใน
หมู่บ้านสยามนิเวศน์ อ. พระสมุทรเจดยี์ จ.สมุทรปราการ ให้มีคณุภาพชีวิตที่ดียิ่งข้ึน  
 2.ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในด้านการสร้างแหล่งรวมกลุ่มเพื่อผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายไุด้แสดงความคดิเห็น
หรือถ่ายความรู้ซึ่งกันและกัน  
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	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)



