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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านร่างกายของผู้สูงอายุ 2) ศึกษาพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพจิตใจของผู้สูงอายุ  งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก ผู้ให้ข้อมูลหลัก
เป็นผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขต บางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 17 คน ในเรื่องการดูแลตนเองด้านร่างกายของผู้สูง อายุ ผล
การศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุไม่ให้ความส าคัญกับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ ผู้สูงอายุ
รับประทานอาหารเสริมเพื่อบ ารุงสุขภาพและรับประทานยาอย่างสม่ าเสมอตามค าสั่งแพทย์  ผู้สูงอายุมีวิธีในการขจัดความเครียดที่
เกิดขึ้นโดยตั้งสติและหาทางแก้ไขปัญหา ผู้สูงอายุเข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปีน้อย การศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพจิตใจของผู้
อายุ ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุสามารถการปรับตัวเข้าสู่ภาวะผู้สูงอายุโดยการเข้าใจถึงภาวะเฉพาะที่จะเกิดขึ้น ผู้สูงอายุมีการ
ติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ท าให้ไม่มีภาวะซึมเศร้า ผู้สูงอายุขจัดความเครียดของตนเองโดยท าความเข้าใจกับ
ปัญหาที่ต้องเผชิญและใช้สติแก้ไขปัญหาท าให้ไม่ส่งผลต่อสุขภาพจิตใจ และผู้สูงอายุยังได้รับข่าวสารในการดูแลสุขภาพจากสื่อมวลชม 
ครอบครัว เพื่อน สาธารณะสุข เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีขึ้นด้วย 
ค าส าคัญ : การดูแลสุขภาพด้านรา่งกาย, การดูแลสุขภาพด้านจิตใจ, ผู้สูงอาย ุ

 
Abstract 

 This research aims to 1) study the physical health of the elderly, 2) study the mental health care of the 
elderly. This research is qualitative research. The data were collected through interviews depth. The key 
informants are elderly residents in Bang Khae, Bangkok 17 physical care of the elderly. The study indicated that 
elderly do not focus on diet and regular exercise is beneficial. The elderly supplements to support health and 
medication adherence under doctor's orders. The elderly have ways to eliminate stress caused by ARDS and find 
solutions. Seniors get annual checkups less. Study Health Care minds of the age. The study indicated that the 
elderly can adapt to aging by understanding the specific conditions to occur. The elderly are communicating with 
others to build a relationship with no depression. The elderly eliminate their stress by understanding the 
problems faced and the solutions make sense not affect mental health. And the elderly to receive health care 
from family, friends, mass media spectators Health to promote health care for the better 
Keywords  :   Health care of physically of elders, Health care of mentally of elders, Elderly 
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1.บทน า 
 ประเทศไทยเริ่มก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ตามนิยามขององค์การสหประชาชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 จากการมี
โครงสร้างประชากรที่วัยสูงอายุเพิ่มขึ้น วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง โดยขณะนั้นประชากรที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป มีจ านวน 4.6 ล้านคน 
หรือร้อยละ 7.2 ของประชากรรวม ขณะที่ประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือผู้สูงอายุตามนิยามในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 
มีจ านวน 6.5 ล้านคน หรือร้อยละ 10.4 ของประ ชากรรวม ซึ่งปัจจุบันจ านวนประชากรสูงอายุยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจากกา
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ส ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย ปี พ.ศ.2556 แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีประชากรสงูอายุประมาณ 9 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อย
ละ 13.2 ของจ านวนประชากรทั้งประเทศและส านักงานคณะกรรมการพัฒนากาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดประมาณร้อยละ
ประชากรสูงอายุไทยว่า ในปี พ.ศ.2558,พ.ศ.2563 และปี พ.ศ.2568 จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 15.90,19.13 และ 22.93 ของประชากรทั้ง
ประเทศตามล าดับ ซึ่งการมีจ านวนประชากรสูงอายุในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นนี้ ท าให้ประเทศไทยต้องเร่งด าเนินการรองรับ
ในการให้การดูแลประชากรสูงอายุให้มีสุขภาพชีวิตที่ดี (คีรีบูน จงวุฒิเวศย์; มาเรียม นิลพันธ์ุ; และ วรรณภา แสงวัฒนะกุล, 2558) 
 จากสถานการณ์ที่ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเพิ่มจ านวนผู้สูงอายุ มีผลกระทบโดยตรงต่อนโยบายและแผนงาน
ด้านสาธารณสุขของประเทศ เพราะผู้สูงอายุจะมีปัญหาด้านสุขภาพมาก เนื่องจากความเสื่อมถอยและความเจ็บป่วยทางด้านร่างกาย 
จิตใจ บคุลิกภาพ รวมถึงการสูญเสียบทบาทและสถานภาพทางสังคม ผู้สูงอายุท่ีต้องเผชิญกับความยากล าบากในการปรับตัว ขาดความ
เชื่อมั่น ขาดประสิทธิภาพในการคิด การตัดสินใจลดลง เกิดภาวะสับสน ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจและอารมณ์ได้ง่ายประกอบ
กับอาจมีปัญหาทางเศรษฐกิจ เนื่องจากช่วงของการเกษียณอายุ ต้องออกจากงานจากเดิมซึ่งมีบทบาทเป็นผู้น าของครอบครัวในการหา
รายได้กลับต้องกลายมาเป็นสมาชิกคนหนึ่งที่คนในครอบครัวต้องเลี้ยงดู ขาดอาชีพ มีปัญหากับบุตรหลานเกี่ยวกับช่องว่างระหว่างวัย 
รวมถึงสัมพันธภาพในครอบครัว ส่งผลให้ถูกทอดทิ้ง ภาวะเช่นน้ีท าให้ผู้สูงอายุมีความวิตกกังวลสูง กลัวการสูญเสีย กลัวถูกทอดทิ้ง ขาด
ความอบอุ่น รู้สึกโดดเดี่ยว มีผลให้เกิดอาการซึมเศร้าและอารมณ์อ่อนไหวง่าย (ศรินยา สุริยะฉาย,2552) 
 ผู้สูงอายุเป็นวัยท่ีต้องเผชิญกับการเปลีย่นแปลงและปัญหาหลายประการ เช่น การเปลี่ยนแปลงทาง ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม 
และเศรษฐกิจ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุเป็นวัยท่ีระบบประสาท สมองและ
กล้ามเนื้อเกิดการเสื่อมถอยลง ส่งผลให้สมรรถภาพทางกายลดลง ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องโรคเรื้อรังหรือโรคประจ าด้วยสูงกว่า
ทุกกลุ่มอายุ ซึ่งโรคที่ส าคัญในผู้สูงอายุ ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคต่อมไร้ทอ โรคระบบกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น กระดูกและข้อ โรค
ระบบทางเดินอาหาร โรคระบบทางเดินหายใจ (ศรีประภา ชัยสินธพ, 2558) 
 ดังนั้น หากผู้สูงอายุมีจ านวนเพ่ิมขึ้นและอายุยืนยาวข้ึน ภายใต้ภาวะเสื่อมถอย ทั้งทางร่างกายและการพึ่งพิงตนเองแล้ว การ
สนับสนุน ให้ค าปรึกษาแนะน าในลักษณะทางอารมณ์ ให้ค าแนะน าในการดูแลป้องกันโรค จะเป็นพลังส่งเสริมให้สามารถควบคุมหรือ
เอาชนะสิ่งท้าทายต่อชีวิตได้ รวมถึงเป็นการเตรียม พร้อมในการที่จะมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
กายและจิตใจ 
 จากความส าคัญของการสนับสนุนทางสังคม ท่ีมีต่อผู้สูงอายุดังกล่าว จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาถึง พฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพร่างกายของตนเอง และความสามารถในการดแูลจิตใจของผู้สูงอายุ ว่าผู้สูงอายุมีความสามารถในการดูแลตัวเองทั้งทางกาย
และจิตใจระดับไหน มีความรู้ในการป้องกันโรคและการปรับตัวต่อภาวะทางด้านจิตใจอย่างไรเพื่อเป็นข้อมูลส าหรับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ในการช่วยส่งเสริมปัจจัยในการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรคและดูแลผู้สูงอายุด้านจิตใจ 
2.วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านร่างกายของผู้สูงอายุ 
     2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพจิตใจของผู้สูงอายุ 
3.ทบทวนวรรณกรรม 

ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในวัยผู้สูงอายุ  
วัยสูงอายุเป็นวัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ที่มีผลท าให้ประสิทธิภาพในการท างานของอวัยวะ  ต่างๆ ลดน้อยลง การ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นส่งผลให้ผู้สูงอายุเกิดปัญหาสุขภาพในด้านร่างกายและจิตใจ นอกจากนี้ผู้สูงอายุอาจจะต้องเผชิญกับปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นวัย เกษียณการท างาน จึงไม่มีรายได้จากการท างาน (ขวัญดาว กล่ ารัตน์, 2554) โดยปัญหาที่เกิดขึ้นในวัย
ผู้สูงอายุสามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี้ 

1. ปัญหาสุขภาพกาย (โรคเรื้อรังและภาวะทุพพลภาพ) วัยสูงอายุจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายท าให้การท างาน
ของระบบต่างๆ ของ ร่างกายเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมสภาพ เช่น ความยืดหยุนของหลอดเลือดเริ่มลดลง ระบบภูมิคุ้มกันมีการ
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ท างานลดลง ผู้สูงอายจุึงอาจเกิดโรคต่างๆได้โดยเฉพาะโรคเรื้อรัง  (Eliopoulos, 2010) โดยโรคเรื้อรังที่มักเกิดเป็นปัญหาสุขภาพในวัย
ผู้สูงอายุได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและกระดูก โรคหอบหืด อัมพฤกษภ์าวะทุพพลภาพ  

2. ปัญหาด้านจิตใจ ปัญหาด้านจิตใจของผู้สูงอายุมักเกิดจากสาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและสังคม เช่น มีปัญหา
สุขภาพทางกาย การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก การเปลี่ยนแปลงบทบาททางสังคมจากสถานภาพ สาเหตุเหล่านี้สงผลต่อภาวะอารมณ์
และจิตใจของผู้สูงอายุจากรายงานการศึกษาปัญหาด้านจิตใจ (Lena L. Lim, 2011) ในวัยผู้สูงอายุได้แก ่อาการเหงา, ความวิตกกังวล, 
ภาวะซึมเศร้า 

จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ของผู้สูงอายุท าให้เกิดปัญหาแก่ผู้สูงอายุดังนั้น ผู้สูงอายุจึงต้องปรับตัว
ให้เข้ากับสภาพ การเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้น รวมทั้งการเริ่มพฤติกรรมดูแลตนเองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ จึงจะท าให้ผู้สูงอายุ
สามารถด าเนินวิถีชีวิตได้อย่างเป็นสุข 
3.1.แนวคิดเกี่ยวกับการดูแลตนเองด้านจิตใจของผู้สูงอายุ 

(Ann Marie White, 2009) ให้ความหมายของพฤติกรรมดูแลตนเองด้านการดูแลจิตใจในกิจกรรมที่บุคคลปฏิบัติเป็นปกติ
วิสัย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมสภาพจิตใจและคงไวซึ่งความ ผาสุกทางด้านจิตใจเกิดความสมดุลในการเผชิญชีวิต ซึ่งประกอบด้วย 
5 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาการรู้จักตนเอง ด้านการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ด้านการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการเผชิญ
ปัญหา ด้านการพัฒนาและด ารงรักษาระบบสนับสนุนทางสังคม ดังต่อไปนี้  

1.1 การพัฒนาการรู้จักตนเอง การรู้จักตนเอง  
 เป็นกระบวนการพิจารณาและประเมินตนเองเกี่ยวข้องกับการที่บุคคลรับรู้ความรู้สึกต่อตนเองทั้งในด้านพฤติกรรม ความคิด 
ความรู้สึก จุดเด่นจุดด้อย และความรู้สึกส านึกในคุณค่าของตนเอง เผชิญกับเหตุการณที่เป็น สิ่งไม่น่าพอใจ พร้อมที่จะสามารถเรียนรู้
จาก ประสบการณนั้นๆได้ 

1.2 การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
เป็นกระบวนการทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างบุคคลเป็นวิธีส่งสารรับสารและท าความเข้าใจเพื่อความ
สะดวกในการสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น 

1.3 การใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีการวางแผนการใช้เวลาอย่างสมดุลทั้งกิจกรรมในการท างานและกิจกรรมเพื่อสุขภาพจิต 

1.4 การเผชิญปัญหา  
เป็นกระบวนการทีเ่ป็นความพยายามของบุคคลในการจัดการกับสถานการณทีเ่ป็นปัญหาเพือ่คงไวซ้ึ่งดุลยภาพของตนเอง 

1.5 การสนับสนุนทางสังคม 
 การสนับสนุนทางสังคมเป็นกลุ่มคนที่มปีฏิสมัพันธ์กันอย่างมีจุดมุง่หมายโดยมกีารตอบสนองความต้องการ  ทางด้านจิตใจ อารมณ์และ
มีการช่วยเหลือด้านวัตถุแรงงาน และข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันเป็นแหล่งประโยชนที่บุคคลใช้เผชิญกับความเครียด เพราะแรง
สนับสนุนทางสังคมจะช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดความเครียด  

จากความหมายของพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านจิตใจของ (Ann Marie White, 2009) เมื่อน ามาพิจารณาในวัยผู้สูงอายุจะ
เห็นว่าผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจ และสังคม ท าให้มีวิถีชีวิตเปลี่ยนไป และจ าเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพการ
ที่เปลี่ยนไป ซึ่ง อาจส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านจิตใจของผู้สูงอายุ หากผู้สูงอายุสามารถรับรู้ เกี่ยวกับตนเองในเรื่อง
การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายจิตใจ และสังคม ตามกระบวนการสูงอายุรวมถึง การรับรู้ถึงความส าเร็จ และความล้มเหลวในชีวิตที่ผ่าน
มาได้ตรงกับความจริงย่อมเป็นผู้มีความเข้าใจในตนเอง สามารถปรับตัวและยอมรับสภาพการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้ดี 
3.2. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ 
 วณิตา กองแก้ว (2549) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ คือ การกระท าของบุคคลที่ท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อ
ประโยชน์แก่สุขภาพตนโดยตัวช้ีวัดการดูแลสุขภาพนั้นได้แก่ การมีวินัยในการเข้ารับการตรวจสุขภาพ การออกก าลังกาย การ
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์โดยค านึงถึงคุณค่าทางโภชนาการ งดเว้นการกระท าที่มีผลเสียต่อสุขภาพ เพื่อด ารงไว้ซึ่งสภาวะทาง
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สุขภาพท่ีสมบูรณ์ ปราศจากความเจ็บป่วย ซึ่งพฤติกรรมการดูแลสุขภาพถือเป็นองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพมากเพราะถึงแม้ว่า
บุคคลนั้นอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดี แต่ขาดซึ่งการปฏิบัติที่ดีและถูกต้องเหมาะสมแล้วบุคคลนั้นจะมีสุขภาพท่ีดีไม่ได้ 

อุไรรัชต์ บุญแท้ (2554) กล่าวไว้ว่า พฤติกรรมสุขภาพ (Health behavior) หมายถึงกิจกรรมต่าง ๆ ของร่างกายที่แสดง
ออกมาเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก (Covert and overt behavior) ที่มุ่งหวังให้บุคคลนั้นมีสุขภาพอนามัย
ของร่างกายที่ดี ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพและมีวิธีการรับมือไม่ให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพหรืออยู่ในสภาวะที่ไม่ท าให้เกิดโรคได้ง่าย ซึ่ง
พฤติกรรมสุขภาพนั้นจะเป็นกิจกรรมที่สังเกตเห็นได้หรือไม่สามารถสังเกตเห็นได้  แต่สามารถวินิจฉัยได้ว่าพฤติกรรมสุขภาพนั้น ๆ มี
หรือไม่มี โดยใช้วิธีการหรือเครื่องมือทางด้านจิตวิทยา ปัจจัยเหล่านี้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติของบุคคล 

อังศินันท์ อิทรกาแหง (2552) กล่าวไว้ว่า พฤติกรรมสุขภาพ (Health behavior) หมายถึง การกระท า การปฏิบัติ การ
แสดงออก และท่าทีที่จะกระท า ซึ่งก่อให้เกิดผลดี หรือผลเสียต่อสุขภาพของตนเอง พฤติกรรมสุขภาพนั้นสามารถจ าแนกได้เป็น 2 
ลักษณะ คือ การกระท าหรือการปฏิบัติของบุคคลที่มีผลดีหรือผลเสียต่อสุขภาพและการงดเว้นไม่กระท า หรือการไม่ปฏิบัติของบุคคลที่
มีผลดีหรือผลเสียต่อสุขภาพ 

3.3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 กาญจนา พิบูลย์ (2552) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความซึมเศร้าของผู้สูงอายุพบว่า ผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์กับการเกิด
ความซึมเศร้าในผู้สูงอายุแสดงว่าอายุเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาสุขภาพจิตส าหรับพฤติกรรมการดูแลตนเองตามพัฒนาการ  พบว่า ส่วน
ใหญ่ผู้สูงอายุท าใจยอมรับเมื่อเกิดความรู้สึกเหงา หงุดหงิด โกรธหรือเสียใจรวมทั้งยอมรับกับบทบาทหน้าที่ของตนเองที่ลดลง  

มาธุรี อุไรรัตน์ (2552) ศึกษาการดูแลตนเอง การดูแลของครอบครัวและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ในพื้นที่ชุมชนบ้านป่ากัน 
เทศบาลเมืองคลองแห อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่าผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุยังมีพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพไม่ถูกต้อง คือ
มีผู้สูงอายุไม่เคยออกก าลังกาย นิยมรับประทานอาหารหมักดองหรือรสจัดและบริโภคอาหารจ าพวกเนื้อสัตว์ที่ดิบๆสุกๆและเช่ือว่าสุรา
สามารถท าลายพยาธิได้ มีพฤติกรรมการดื่มสุราและสูบบุหรี่เป็นประจ า พบว่า ผู้สูงอายุปฏิบัติกิจกรรมเพื่อการพักผ่อนโดยการพูดคุย
กับเพื่อนบ้าน มีการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม เมื่อรู้สึกเหงาจะท างานอดิเรก เมื่อรู้สึกโกรธ เสียใจ หงุดหงิด และรู้สึกว่าบทบาทหน้าที่
ลดลงจะท าใจยอมรับ  

นงนวล พูลเกสร (2545) ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผูสูงอายุจังหวัดก าแพงเพชรโดยน า PRECEDE 
Framework มาเป็นกรอบแนวคิด กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุจังหวัดก าแพงเพชรแบบหลายขั้นตอน จ านวน420 คน 
ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงได้รับการสนับสนุนทางจากสังคมครอบครัว เพื่อนบ้าน บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และได้รับ
ข้อมูลข่าวสารทางด้านการแพทย์และสาธารณะสุขจากสื่อ    

วาสนา เถื่อนวงษ ์(2540) ได้ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง
เป็นผู้สูงอายุที่มีภูมิล าเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่ไม่นิยมออกก าลังกาย นอกจากนี้มีผู้สูงอายุเพียงส่วนน้อยที่ตรวจสุขภาพประจ าปี และสูบบุหรี่ ในเรื่องความรู้สึกเหงา พบว่า
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมีความรู้สึกเหงา มีการป้องกันและปฏิบัติตนเมื่อเกิดความรู้สึกเหงาโดยการพูดคุยกับคนรอบข้าง และท างาน
อดิเรก เมื่อเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อยนิยมซื้อยารับประทานเอง แต่เมื่อมีการเจ็บป่วยรุนแรงจะรับการรักษาจากแพทย์ 

กันยารัตน ์อุบลวรรณ (2540) ได้ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในภาคกลางของประเทศไทย 
กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุในจังหวัดสระบุรี จ านวน 400 คนเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ 
มีการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม มีการป้องกันอุบัติเหตุทั้งภายในและภายนอกบ้าน เมื่อรู้สึกโกรธ เสียใจ หงุดหงิด มีการปฏิบัติตัวโดย
การยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น 

 
4.วิธีด าเนินการวิจัย 
4.1. การก าหนดกลุ่มตัวอย่างและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
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 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคือผู้สูงอายุที่พักอาศัยอยู่เขต บางแค จังหวัดกรุงเทพฯ จ านวน 17 คน กลุ่มตัวอย่างคือ
ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปีขึ้นไป ท่ีพักอาศัยอยู่เขต บางแค จังหวัดกรุงเทพฯ  

4.2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย 
แนวค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์เป็นค าถามปลายเปิด ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ 1 ชุด ประกอบด้วย 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 

1 ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา ลักษณะครอบครัว ของผู้สูงอายุ ตอนที่ 2  แบบสัมภาษณ์
ด้านพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ เป็นการวัดที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับระดับการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุโดยแบ่งการ
ดูแลสุขภาพตนเองออกเป็น 2 ด้าน ดังน้ี 2.1 การดูแลตนเองด้านร่างกาย จ านวน 5 ข้อ 2.2 การดูแลตนเองด้านจิตใจ 6 ข้อ มีอุปกรณ์
ภาคสนามซึ่งประกอบด้วย สมุดจดบันทึก ปากกา โทรศัพท์มือถือ ตัวผู้วิจัยและผู้ให้สัมภาษณ์ 

4.3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลด้วยตนเองจ านวน 17 ชุด โดยการเก็บข้อมูลในการวิจัยนี้ใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
ประมาณ 10 วัน ภายในเดือนเมษายน 2560 ใช้เวลาในการสัมภาษณ์แต่ละครั้งไม่เกินครั้งละ 30 นาที หรือขึ้นอยู่กับความพร้อมของ
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม การตรวจสอบการวิเคราะห์ข้อมูล เก็บข้อมูลจนกว่าจะ
ได้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการตอบวัตถุประสงค์จึงยุติการเก็บรวบรวมข้อมูล 

4.4. การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูลโดยการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า  เป็นการป้องกันการขาดความ

น่าเชื่อถือของข้อมูล และถ้าข้อมูลที่ได้มาไม่เพียงพอ ผู้วิจัยสามารถเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อท าให้งานวิจัยสมบูรณ์ โดยการตรวจสอบด้าน
ข้อมูลเวลาที่แตกต่างกัน ด้านสถานที่แตกต่างกัน และตรวจสอบด้านบุคคลที่แตกต่างกัน ว่าในแต่ละบุคคลนั้นให้ข้อมูลเหมือนกัน
หรือไม่ หากไม่ตรงกัน ผู้วิจัยควรสัมภาษณ์ในเวลาและสถานท่ีที่แตกต่างกันออกไป เพ่ือเป็นการยืนยันและหาข้อมูลเพื่อความชัดเจน 

4.5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการศึกษาเรื่อง การดูแลสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุในเขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ใช้การ
วิเคราะห์เชิงคุณภาพ ด้วยวิธีปรากฏการณ์วิทยา ในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์โดยเมื่อผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์
เรียบร้อยแล้วจึงน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์เบื้องต้นว่าผู้สูงอายุมีการดูแลสุขภาพของตนเองทางด้านร่างกายและด้านจิตใจอย่างไร 
เพื่อพิจารณาว่าข้อมูลครบถ้วนหรือไม่ หากครบถ้วนแล้วจึงวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาข้อสรุปในขั้นถัดไปเมื่อได้ข้อมูลที่
ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วจึงน าไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและน าข้อมูลที่ได้จัดท าขึ้นเป็นรูปเล่ม 

5.ผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยเรื่อง “การดูแลสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจ ของผู้สูงอายุในเขต
บางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร” โดยศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกพบว่า ผู้สูงอายุมีการดูแลสุขภาพ
ตนเองทางด้านร่างกายและด้านจิตใจ มีดังนี ้

5.1. ด้านพฤติกรรมการดูแลสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุ 
 จากการศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านร่างกายของผู้สูงอายุในพื้นที่เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร พบว่า การ
ดูแลสุขภาพด้านร่างกายของผู้สูงอายุในเขตพื้นท่ีการศึกษานั้น มีความหลากหลายด้านการรับประทานอาหาร การออกก าลังกาย การ
ดูแลสุขภาพ การขจัดความเครียด การตรวจสุขภาพท่ีแตกต่างกันไปตามสภาพสิ่งแวดล้อมรอบตัว และสภาพชีวิตความเป็นอยู่ก่อนที่จะ
ก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า  

 1.1 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะรับประทานอาหารครบ 3 มื้อ คือ มื้อเช้า มื้อเที่ยง และมื้อเย็น แต่การรับประทานอาหารจะไม่ค่อย
ค านึงถึงคุณประโยชน์ของสารอาหารมากนัก จะเน้นรับประทานตามความพึงพอใจของตนเอง เนื่องจากมีความสะดวกมากกว่า  



 

สาขามนุษยศาสตร์ สังคมวิทยาและการศึกษา I 1381 

“…อยากกินอะไรก็ท ากินเอง เอาง่ายๆไม่ได้คิดว่ามีประโยชน์หรือไม่มี... ” ป้าบ๊วย (นามสมมุติ, 2560)  
อย่างไรก็ตามผู้สูงอายุทราบถึงการกินอาหารที่มีประโยชน์จะท าให้สุขภาพดีแต่ผู้สูงอายุเลือกจะกินอาหารตามความต้องการมากกว่า  
อาหารที่มีประโยชน์ที่ผู้สูงอายุเลือกกินจะเป็นผัก และผลไม้ อาหารที่ไม่มีประโยชน์ที่ผู้สูงอายุมักรับประทานคืออาหารที่มีไขมันสูง  
จ าพวกอาหารประเภททอดต่างๆ อาหารหมักดอง อีกท้ังยังมีการดื่มสุราเป็นประจ า  

 1.2 ผู้สูงอายุไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการออกก าลังกาย เนื่องจากผู้สูงมีอายุที่เพิ่มมากขึ้นจึงเกิดความถดถอยของสมรรถภาพ
ทางร่างกาย ท าให้เมื่อออกก าลังกายไปสักพักก็จะเกิดอาการเหนื่อยล้าท าให้ไม่ออกก าลังกายอีก และผู้สูงอายุยังคิดว่าตนเองไม่ได้เป็น
อะไรมีสุขภาพท่ีแข็งแรงดีจึงไม่ออกก าลังกาย 

 “...ยายไม่ได้ออกก าลังกายเลย เพราะยายไม่ได้เป็นอะไรแข็งแรงดีไม่รู้จะออกไปท าไม เหนื่อย...” ยายอ้อ (นามสมมุติ, 2560)  
นอกจากน้ันสาเหตุที่ผู้สูงอายุไม่ออกก าลังกายก็เป็นเพราะไม่มีเวลาหรือหากมีก็ใช้เวลาไปกับกิจกรรมอย่างอ่ืนมากกว่าการใส่ใจสุขภาพ  

“...ยายไม่มีเวลา กลับบ้านมาบ้านก็เย็นแล้วจะเอาเวลาที่ไหนไปออกก าลังกาย เอาเวลาไปนอนดีกว่า...” ยายหมู            
(นามสมมุติ, 2560) 

1.3 ผู้สูงอายุท่ีมีร่างกายแข็งแรงจะมีการดูแลสุขภาพตนเองโดยรับประทานอาหารเสริมสมุนไพรเพื่อบ ารุงสุขภาพ  ท่ีรู้จักจาก
การโฆษณาหรือบอกต่อปากต่อปาก เป็นยาจ าพวกบ ารุงร่างกาย บ ารุงหัวใจ แก้อาหารปวดเมื่อยตามตัว เมื่อไม่สบายจะซื้อยามา
รับประทานเองแทนการไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกาย เนื่องจากเห็นว่าเป็นการสิ้นเปลืองและผู้สูงอายุคิดว่าตนเองไม่ได้เป็นอะไรมาก
จึงไม่ไปพบแพทย์ ส่วนผู้สูงอายุที่มีโรคประจ าตัวจะพบแพทย์เป็นประจ าทุกเดือนเพื่อเข้ารับการรักษาโรคประจ าตัว มีดูแลตนเองโดย
การรับประทานยาตามค าสั่งแพทย์อย่างสม่ าเสมอเพื่อให้อาหารเจ็บป่วยดีขึ้น  

“...ไปหาหมอเดือนเว้นเดือน ต้องฉีดยาก่อนกินอาหารเช้า-เย็น และกินยาหลังอาหารมื้อเช้า กลางวัน เย็น ยายก็จัดยาเองจะ
ได้จ าได้แบ่งตลับไว้เป็นมื้อๆ ไม่ให้สับสน ...” ยายสาลี่ (นามสมมุติ, 2560)  

1.4 ผู้สูงอายุมีวิธีการขจัดความเครียดที่เกิดขึ้นกับตนเองโดยการตั้งสติกับสิ่งที่เกิดขึ้น ท าความเข้าใจถึงสาเหตุของสิ่งที่เกิดขึ้น
และแก้ไขปัญหานั้น  

“...ถ้ายายเครียดยายจะตั้งสติก่อน ดูว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไร เพราะเรามีอายุแล้วจะท าอะไรก็ต้องคิดดีดีก่อนตัดสินใจ.... ” 
ยายแดง (นามสมมุติ, 2560)  
ผู้สูงอายุยังใช้ธรรมะในการขจัดความเครียดที่เกิดขึ้นโดยการไปวัด การท าบุญ เพราะเป็นกิจกรรมที่ผู้สูงอายุมักจะปฏิบัติเนื่องจาก

เชื่อว่าจะท าให้จิตใจสงบและมีความสุข  
“...ยายชอบไปท าบุญไหว้พระ ขอพรท่าน มันท าให้รู้สึกจิตใจสงบมีสมาธิขึ้น เมื่อมีสมาธิก็สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ ถ้าเครียด

มากๆสะสมอาจท าให้คิดสั้นก็ได้ เพราะแก่แล้วโรคก็เยอะ ถ้าเครียดอีกก็ไม่ไหว...” ยายรส (นามสมมุติ, 2560)  
เมื่อผู้สูงอายุสามารถขจัดความเครียดได้ก็ส่งผลให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บที่ตามมาได้ยากเนื่องจากสุขภาพทางกายแข็งแรง 
  1.5 ผู้สูงอายุเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งหรือไม่ตรวจเลย เนื่องจากคิดว่าตนเองไม่ได้เป็นอะไร สภาพร่างกาย

ที่เป็นอยู่ก็ไม่มีลักษณะผิดปกติ อีกทั้งยังกังวลที่จะต้องทราบความจริง หากแพทย์ตรวจพบว่าร่างกายผิดปกติหรือมีโรคประจ าตัว 
ผู้สูงอายุจึงหลีกเลี่ยงท่ีจะเข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปี อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพประจ าปียังมีราคาที่สูงท าให้ผู้สูงอายุ ไม่
ตรวจสุขภาพเพราะคิดว่าเสียดายเงิน      

“.. .ไม่อยากตรวจกลัวรู้ว่าเป็นอะไร ให้รู้ตอนจะตายเลยทีเดียวดีกว่า จะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลาน... ” ตาโนช                      
(นามสมมุติ, 2560) และ “...บางปีก็ตรวจปีละครั้งบางปีก็ไม่ตรวจมันแพง เพราะต้องตรวจทั้งร่างกาย ถ้าปีไหนลูกพาไปก็ตรวจ ถ้าลูก
ไม่พาไปก็เลือกที่จะไม่ตรวจ เสียดายตัง...” ยายอ้อ (นามสมมุติ, 2560)  

การที่ผู้สูงอายุไม่ตรวจสุขภาพท าให้ไม่ทราบถึงอาการป่วยของตนเองท าให้ดูแลสุขภาพตนเองที่ไม่ถูกต้องส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย 
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5.2. ด้านพฤติกรรมการดูแลสุขภาพจิตใจของผู้สูงอายุ 
           ผลการศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพทางจิตใจของผู้สูงอายุ ในด้านการปรับตัวเข้าสู่ภาวะผู้สูงอายุ การ
ติดต่อสื่อสารหรือและเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคลอื่นเพื่อลดภาวะเก็บกดทางจิตใจ การใช้เวลาว่างของผู้สูงอายุท่ีท าให้เกิดภาวะจิตใจ
ที่ดี ท่ีสามารถส่งผลให้สุขภาพของผู้สูงอายุดีไปด้วย ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า 

2.1 ผู้สูงอายุเป็นวัยท่ีต้องปรับตัวต่อโลกภายนอกท่ีมีสภาพการเปลีย่นแปลงและปรับตัวตอ่การสญูเสยีตามวัย เพื่อผู้สูงอายุจะ
ด าเนินชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุแล้วนั้น ผู้สูงอายุสามารถปรับเข้าสู่ภาวะผู้สูงอายุได้ดี เข้าใจถึงภาวะ
เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นการเผชิญกับภาวะร่างกายที่เปลี่ยนไป การเผชิญความสูญเสีย การเผชิญความตาย 

 “...ก็ใช้ชีวิตตามสบายไม่ได้กังวลกับความแก่ คนเราก็ต้องแก่ทุกคน อายุมากขึ้นก็ต้องท าตัวให้เป็นที่พึ่งของลูกหลาน                      
เมื่อเวลาลูกหลานมีปัญหาจะได้ให้ค าปรึกษาได้...” ยายแดง (นามสมมุติ, 2560)  

การที่ผู้สูงอายุสามารถปรับตัวเข้าสู่ภาวะผู้สูงอายุได้ดีท าให้มีสุขภาพจิตใจท่ีดี 
2.2 ผู้สูงอายุมีการติดต่อสื่อสารปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคลอื่น ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆ ซึ่งกันและกัน ท า

ให้ได้ข่าวสารที่มีประโยชน์เป็นความรู้ หรือเพื่อสนุกสนานเพลิดเพลิน การพบปะพูดคุยของผู้สูงอายุจะมีการพูดคุยกับเพื่อนบ้าน, ตลาด
นัดเมื่อออกไปเลือกซื้ออาหาร, จากการประกอบอาชีพ, สถานท่ีท่องเที่ยว, สถานท่ีปฏิบัติธรรม การเข้าร่วมสังคมต่างๆ  

“...เดี๋ยวนี้เวลามีข่าวสารอะไรใหม่ๆ ยายก็รู้จากเพื่อนๆ เขาก็มาเล่าให้ฟังเวลาเย็นๆที่เจอกันหน้าบ้าน ... ” ยายหมู                      
(นามสมมุติ, 2560) และ “... เวลาไปวัดนอกจากได้ท าบุญให้จิตใจสงบแล้ว ยังเจอเพื่อนรุ่นเดียวกันอีก พูดคุยกันก็สนุกกว่าคุยกับพวก
วัยรุ่นที่บ้าน...” ยายอ้อ (นามสมมุติ, 2560)  

ในการพบปะพูดคุยกันของผู้สูงอายุท าให้ผู้สูงอายุหลีกเลี่ยงการอยู่คนเดียวตามล าพัง เป็นการช่วยคลายความเหงาและผ่อนคลาย
ความตึงเครียดอีกด้วย 

2.3 ผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีเวลาว่างมาก จากการหยุดประกอบอาชีพ ซึ่งพบว่าผู้สูงอายุใช้เวลาว่างในการท ากิจกรรมร่วมกับ
ครอบครัว โดยการไปเที่ยวต่างจังหวัด ไปท าบุญ หรือถ้าหากไม่ได้ออกไปเที่ยวนอกบ้านกับครอบครัว ก็อยู่บ้านท าอาหารให้ครอบครัว
รับประทาน เลี้ยงหลาน นอนดูหนัง 

“...ถ้ามีเวลาว่างก็อยู่บ้านกับครอบหากิจกรรมท าร่วมกัน เพราะวันธรรมดาลูกๆก็ไปท างานกันหมด ไม่ค่อยได้ใช้เวลาร่วมกัน 
...” ยายบ๊วย (นามสมมุติ, 2560)  

การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ของผู้สูงอายุช่วยลดความเหงาและภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุลงได้ อีกทั้งยังช่วยให้ผู้สู งอายุมี
สุขภาพจิตใจท่ีแข็งแรง 

2.4 ผู้สูงอายุเมื่อเผชิญปัญหาที่ส่งผลต่อสภาวะจิตใจให้เกิดความเครียด ความกดดัน จากการเข้าสู่สภาวะผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ
สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม ผู้สูงอายุจะมีการประเมินทักษะการเผชิญปัญหาได้ดี
โดยการท าความเข้าใจตนเองเกี่ยวกับวิธีการเผชิญปัญหาของตนเองและเหตุผลที่เลือกใช้วิธีนั้นๆ  

“...คนแก่ก็มีปัญหาให้เครียดได้ตลอดแหละลูก แต่ยายก็มองว่าทุกปัญหาสามารถแก้ได้ ...” ยายแดง (นามสมมุติ, 2560)  
การพยายามแก้ไขปัญหาที่เผชิญเป็นการลดความกดดันที่ท าให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตได้ 

2.5 ผู้สูงอายุได้รับทราบถึงข้อมูลข่าวสารทางด้านสุขภาพท่ีเป็นประโยชน์และสามารถน าไปปฏิบัติ จากสื่อมวลชน ครอบครัว 
เพื่อน หน่วยงานจากสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมสุขภาพทางด้านร่างกายและด้านจิตใจท่ีดี และป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้  

6.สรุปผลและอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยการดูแลสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจ ของผู้สูงอายุในเขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร สามารถน ามาสรุป
และอภิปรายผลได้ดังนี ้
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6.1. ด้านพฤติกรรมการดูแลสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุมีการรับประทานอาหารที่ไม่ให้ความส าคัญด้านคุณค่าทางโภชนาการมากนัก เน้นรับประทานอาหารตามความพึง
พอใจของตนเองเป็นหลัก และมีการดื่มสุราเป็นประจ า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มาธุรี อุไรรัตน์ (2552)  ได้ศึกษาการดูแลตนเอง 
การดูแลของครอบครัวและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ในพื้นที่ชุมชนบ้านป่ากัน เทศบาลเมืองคลองแห อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุนิยมรับประทานอาหารหมักดองหรือรสจัดและบริโภคอาหารจ าพวกเนื้อสัตว์ท่ีดิบๆสุกๆ โดยไม่ได้ค านึงถึง
คุณค่าทางอาหาร และมีพฤติกรรมการดื่มสุราและสูบบุหรี่เป็นประจ า อีกท้ังผู้สูงอายุไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการออกก าลังกายซึ่งเกิด
จากความเหนื่อยล้าและสภาพร่างกายถดถอยของสมรรถภาพและมีการตรวจสุขภาพประจ าปีปีละหนึ่งครั้งหรือไม่ตรวจเลย เนื่องจาก
กังวลว่าจะรู้ความจริงและค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพสูง เมื่อมีอาการป่วยจะซื้อยามารับประทานเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วาสนา เถื่อนวงษ์ (2540) ได้ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่นิยมออกก าลังกาย นอกจากนี้ยังมีผู้สูงอายุเพียงส่วนน้อยที่ตรวจสุขภาพประจ าปี และเมื่อเจ็บป่วยเพียงน้อยนิยม
ซื้อยามารับประทานเอง แต่เมื่อมีการเจ็บป่วยรุนแรงจะรับการรักษาจากแพทย์  

6.2. ด้านพฤติกรรมการดูแลสุขภาพจิตใจของผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ได้ โดยเข้าถึงภาวะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุต้อง
เผชิญเพื่อลดความมีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา พิบูลย์ (2552) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
ต่อความซึมเศร้าของผู้สูงอายุ ผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่ผู้สูงอายุท าใจยอมรับเมื่อเกิดความรู้สึกเหงา หงุดหงิด โกรธหรือเสียใจ 
รวมทั้งยอมรับกับบทบาทหน้าที่ของตนเองที่ลดลง การเจ็บป่วยการสูญเสีย  นอกจากนั้นผู้สูงอายุยังดูแลสุขภาพจิตใจให้ไม่เกิดความ
โดดเดี่ยว คลายความเหงา โดยมีการติดต่อสื่อสารสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคลอื่น ด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนข่าวสารเพื่อประโยชน์
หรือเพื่อความเพลิดเพลินกับเพื่อนข้างบ้าน, เพื่อนที่พบเจอกันในสถานที่และสถานการณ์ต่างๆ อีกทั้งผู้สูงอายุยังใช้เวลาว่างในการท า
กิจกรรมร่วมกับครอบครัวหรือนอนดูหนัง ท างานอดิเรก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มาธุรี อุไรรัตน์ (2552) ผลการศึกษาพบว่า
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมีความรู้สึกเหงา มีการป้องกันและปฏิบัติตนเมื่อเกิดความรู้สึกเหงาโดยการพูดคุยกับคนรอบข้างและท างานอดิเรก 
พูดคุยกับเพื่อนบ้าน มีการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม ผู้อายุเมื่อเกิดความเครียด ความกดดัน จากการเข้าสู่สภาวะผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ
สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กันยารัตน์ อุบลวรรณ 
(2540) ผลการศึกษาพบว่า เมื่อผู้สูงอายุโกรธ เสียใจ หงุดหงิด มีการปฏิบัติตัวโดยการยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น นอกจากนี้ผู้
สูงยังได้รับถึงข้อมูลข่าวสารทางด้านสุขภาพจากสื่อมวลชน ครอบครัว เพื่อน หน่วยงานจากสาธารณสุข ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
นงนวล พูลเกษม(2545) ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดก าแพงเพชร ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูง
ได้รับการสนับสนุนทางจากสังคมครอบครัว เพื่อนบ้าน บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และได้รับข้อมูลข่าวสารทางด้าน
การแพทย์และสาธารณะสุขจากสื่อ 

7.ข้อเสนอแนะ 

7.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1.1 การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและมีประโยชน์จะมีส่วนส าคัญในการท าให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมี

ความสุขและสุขภาพดีที่ยืนยาวต่อไป ดังนั้นหน่วยงานรัฐและโรงพยาบาลต่างๆควรให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุเรื่องความรู้ถึงโรคภัยไข้เจ็บ
และวิธีการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตนเอง  
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1.2 เนื่องจากผู้สูงอายุมีความสามารถในการดูแลตนเองด้านร่างกายและจิตใจน้อยและไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ 
ผู้สูงอายุท่ีมีโรคประจ าตัวก็ไม่ได้รับการรักษาอย่างจริงจัง ดังนั้นหน่วยงานการแพทย์ควรมีการตรวจสุขภาพฟรีส าหรับผู้สูงอายุปีละ 2 
ครั้งและโครงการรักษาฟรี  

1.3 จากการศึกษาผู้สูงอายุจ าเป็นต้องมีการสื่อสารกับบุคคลอื่นเพื่อลดความภาวะซึมเศร้าและความตึงเครียด จึงควร
จัดตั้งโปรแกรมเพื่อให้ผู้สูงอายุมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนให้มากขึ้นสนับสนุนให้คนในชุมชนเห็นความส าคัญของผู้สูงอายุ เน้น
การปฏิบัติการออกก าลังกายที่ถูกต้องและส่งเสริมเรื่องของการจัดการความเครียด รวมถึงสร้างสาธารณูปโภคและสวัสดิการสังคม
เพื่อให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นส่งผลให้มีสุขภาพจิตใจท่ีดี 

7.2.ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
2.1 การศึกษากลุ่มตัวอย่างครั้งนี้เป็นผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งอาจมีสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่

ทางด้านเศรษฐกิจ สภาพสังคม ความรู้ในการดูแลสุขภาพ ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ และการด าเนินชีวิตประจ าวันที่แตกต่าง
กันออกไปจากผู้สูงอายุในต่างจังหวัด ดังนั้นควรจะมีการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มีความแตกต่างกันออกไป เพ่ือให้ทราบถึง
ความสามารถในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุท่ีต่างกัน 

2.2 เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้เครื่องมือในการวิจัยเท่านั้นผู้วิจัยมีความเห็นว่าใน
การท าวิจัยครั้งต่อไป สามารถศึกษาในเชิงปริมาณเพิ่มเติมได้ เช่น การท าแบบสอบถามสัมภาษณ์ผู้สูงอายุ เพื่อให้ทราบการดูแลตนเอง
ของผู้สูงอายุ ในลักษณะตัวเลขสถิติ เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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	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)



