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พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของผู้สูงอายุ ในเขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
กรณีศึกษา : กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนซอย 8 กองพลปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน 

Clean food consumption behavior of elderly in Dusit District, Bangkok 
Case study : Group of Elderly at Soi 8 community in Artillery Anti Aircraft Division 

 

อารียา ยืนนาน  และธีระวัฒน์ จันทึก 
สาขาการจดัการธรุกิจและภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยศลิปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนที่ท าให้ผู้สูงอายุ ชุมชนซอย8 มีอายุที่ยืนยาวไม่มี
โรคภัย 2) ศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตและแนวคิดทัศนคติที่มีต่อการบริโภคอาหารคลีนของชุมชนซอย8 3) ศึกษาแนวทางการ
ตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารคลนีของผู้สูงอายุชุมชนซอย  8 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษา
จากผู้ให้ข้อมูลหลักคือ ผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน เป็นประจ าที่ ชุมชนซอย 8 กองพลปืนใหญ่ต่อสู่อากาศยาน 
จ านวน 9 คน มีการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเข้าถึงชุมชนด้วยการอ้างอิงต่อเนื่องปากต่อปาก (การสุ่มแบบลูกโซ่) และการ
สังเกตโดยใช้การเก็บข้อมูลแบบเผชิญหน้าและน าข้อมูลที่ได้มา ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูลด้วยวิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า 
วิเคราะห์เนื้อหา สรุปผลการศึกษาและน าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบการพรรณนา 

 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มที่มีพฤติกรรมบริโภคอาหารคลีนของผู้สูงอายุมีอายุระหว่าง 60 – 69 ปี เป็นกลุ่มผู้สูงอายุวัยต้น ซึ่ง
เป็นช่วงที่ยังมีพลังในการช่วยเหลือตนเองได้ พบว่าผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการบริโภค อาหารคลีน ที่ท าให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง 
อาหารคลีนส่วนใหญ่ที่บริโภคเป็น อาหารคลีนแบบไทย โดยกินอาหารครบ 5 หมู่ เน้น กินปลา กินผัก ปรุงแต่ งอาหารจากวัตถุดิบ
ธรรมชาติ ปรุงให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติที่สุดและภายในชุมชนยังได้มีการปลูกพืชผักสวนครัวของแต่ละบ้านไว้แลกเปลี่ยนกันบริโภค 
และเวลารับประทานก็น าอาหารคลีนของแต่ละบ้านน ามารับประทานร่วมกัน 
ค าส าคัญ  : ผูสู้งอายุ, อาหารคลีน, พฤติกรรมการบรโิภค 

 

Abstract 
 The purpose of this research was 1) studied the foods consumption of community Soi 8.  2) studied life 
style and attitude of elder affected to consume clean food.  3) studied guideline of elderly customers’ decision 
on consuming clean food. Research was qualitative research. Key informants of this research were elder 
community Soi 8. The interview was in-depth Interview and observation.  
 The result of this study showed that most of elderly customers had 60 – 69 years old. They had the 
ability to help themselves. It was found that the elders had a consumed clean food habits. That made elder 
healthy. Most of food was Thai clean food. Focus on consumption to 5 food groups. Chosen organic clean foods 
whenever possible. Avoiding processed and refined foods. The community had grown vegetable. Elderly had 
clean food together. 
Keywords  :   Elders, Clean Food 
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1.บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ขนาดของประชากรไทยมีอัตราการเพิ่มที่ต่ ามากในปัจจุบันและมีแนวโน้มว่าอาจจะหยุดขยายตัวในอีกไม่เกิน 20 ปีข้างหน้า 
จากการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของประชากรเป็นที่แน่ชัดว่า คนไทยจะยิ่งมีอายุเฉลี่ยสูงขึ้น และ ประเทศไทยจะกลายเป็น สังคม
ผู้สูงอายุ โดยสมบูรณ์  (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล,2555)    ดังนั้นการหันมาสนใจผู้สูงอายุจึงเป็นเรื่องที่ต้อง
ให้ความส าคัญ ส าหรับ1 ใน ปัจจัย 4 ที่ส าคัญของมนุษย์ คืออาหาร จึงเป็นสิ่งจ าเป็นพื้นฐานของมนุษย์ ดังนั้นอาหารที่ประกอบด้วย
คุณค่าทางโภชนาการที่มีประโยชน์ต่อร่างการของมนุษย์ จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่มนุษย์ต้องการเมื่อร่างกายของมนุษย์ได้รับสารอาหารที่ครบ
ตามโภชนาการจะส่งผลให้ร่างกายมีสุขภาพท่ีดีตามมา ( อิษฎาภัทร จังศิริวิทยากร,2549) 

ประชากรไทยของคนท่ีเสียชีวิตประมาณว่ารอ้ยละ 60 ของคนท่ีเสียชีวิตทั้งหมดในแต่ละปีเป็นผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ซึ่งสาเหตุ 
การเสียชีวิตของผู้สูงอายุที่ส าคัญส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการบริโภคและการใช้ชีวิตของตนเอง หรือด้วยโรคสมัยใหม่ซึ่ง
สาเหตุเหล่านี้สามารถป้องกันหรือหลกีเลีย่งเปลี่ยนพฤติกรรมส่วนบุคคลได้ เช่น พฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออกก าลังกาย การไม่
ดื่มสุรา เป็นต้น เมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คือมีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปเกินร้อยละ 10 และนับวันประชากรไทยจะยิ่งมีอายุ
สูงขึ้น เราก็พอมองเห็นภาพแนวโน้มของภาวะความเจ็บป่วยของประชากรที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ผู้สูงอายุย่อมมีโอกาสเจ็บป่วย
มากกว่าคนที่มีอายุน้อยและยิ่งอายุมากยิ่งก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังที่ต้องการดูแลระยะยาวซึ่งก็จะเป็นผลกระทบต่อการเพิ่มภาระ
ในการดูแลรักษาให้กับสังคมไทยในอนาคต ( ปราโมทย์ ประสาทกุล,2555)  ฉะนั้นการบริโภคอาหารจึงเป็นสิ่งหน่ึงที่ไมค่วรละเลย  การ
บริโภคอาหารที่มีประโยชน์และเพื่อดูแลสุขภาพจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างมาก    สุขภาพที่ดีเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ ผู้สูงอายุคือวัยที่มี
ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมากที่สุดดังนั้นการมีสุขภาพท่ีดีจึงจ าเป็นอย่างมากส าหรับผู้สูงอายุ การเลือกบริโภคอาหารจึงต้องให้ความส าคัญ
เพราะอาหารเป็นด่านแรกในการเริ่มต้นของสุขภาพท่ีดี                                                                                          

อาหารคลีน (Clean food) การกินอาหารที่ถูกหลักโภชนาการมีความปลอดภัย และไม่มีสารปนเปื้อน  การกินคลีนคือ วิถี
การบริโภคอาหารที่เน้นความสดใหมอ่ยู่เสมอ โดยที่ไม่ผ่านการแปรรูปหรือปรุงแต่ง ใส่สี ใสกลิ่นมากจนเกินไป การกินแบบ อาหารคลีน
จะเน้นการหุงต้ม ให้น้อยที่สุด เช่นผักท่ีรับประทานสดได้ ผลไม้ เป็นต้น จ าพวกเนื้อสัตว์จะเน้นแบบไม่ผ่านความร้อนสูง การน าอาหาร
มานึ่ง การย่างอาหารต่างๆ หรือการน าวัตถุดิบเหล่านั้นมาผดั ที่จะไม่นิยมการทอดใน น้ ามัน ปรุงสุกใหม่และปรุงแต่งน้อยจะสมัพันธ์กับ
หลักการโภชนาการเป็นส่วนใหญ่ มีคนหลายประเภทเช่ือว่าการบริโภคอาหารคลีนนั้นต้องทานอาหารจ าพวกผักมาก แต่การบริโภค
อาหารคลีนเป็นการทานให้ครบ 5 หมู่ตามสัดส่วนให้พอเหมาะต่อความต้องการพลังงานในแต่ละวันร่ายงกาย ตนเอง ( อาณดี นิติธรรม
ยง, 2558) ปัจจุบันจึงมีการตัดสินใจบริโภคอาหารคลีนมากขึ้นเพื่อ สุขภาพของตนเอง การกินอย่างเพียงพอและ ครบ 5หมู่นั้นจึงต้อง
ท าควบคู่กับการออกก าลังกาย จะน ามาซึ่งสุขภาพที่ดีเพราะการออกก าลังกายเพียงอย่างเดียวโดยไม่ค านึงถึงอาหารการกินนั้นไม่เป็น
ผลที่เกิดประโยชน์แต่อย่างใด (สง่า ดามาพงษ์,2557) นอกจากนี้ประโยชน์ของอาหารคลีนเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วจะให้ผลดีต่อ
สุขภาพในหลายๆด้าน อาทิเช่น ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ทั้งโรคไขมันอุดตันในหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง 
โรคหัวใจซึ่งเป็นสาเหตุหลักๆท าให้ผู้สูงอายุเสียชีวิต อาหารคลีนจึงเหมาะส าหรับผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังช่วยชะลอวัยและยังสามารถ
ควบคมุน้ าหนักได้อีกด้วย เพราะการไม่มีโรคที่เป็นความทุกข์ทางกายที่จะส่งผลให้ต่อทางใจ ทางสุขภาพจิตจึงท าให้การมีอายุยืนยาว
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพไม่เป็นภาระของสังคม 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบรโิภคอาหารคลีนท่ีท าใหผู้้สูงอายุ ชุมชนซอย8 มีอายุที่ยืนยาวไม่มีโรคภยั 
 2.เพื่อศึกษาแนวคิดทัศนคติที่มตี่อรูปแบบการด าเนินชีวิตในการบริโภคอาหารคลีนของชุมชนซอย8 
 3. เพื่อศึกษาแนวทางการตัดสินใจเลือกบรโิภคอาหารคลีนของผูสู้งอายุชุมชนซอย8 
3.ค าถามการวิจัย 
 1.พฤติกรรมการบรโิภคอาหารของผู้สูงอายุในชุมชนซอย 8 มีลักษณะอย่างไร 
 2.ทัศนคติในทางบวกส่งผลต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตที่จะเลือกบริโภคอาหารคลีนอย่างไร 
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 3.แนวทางการตัดสินใจในการเลือกบริโภคอาหารคลีนของผู้สูงอายุของชุมชน ซอย 8 เป็นอย่างไร 
4.ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมุ่งศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของผู้สูงอายุ ในเขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษากลุ่มผู้สูงอายุชุมชนซอย 8 กองพลปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ผู้ให้ข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ผู้สูงอายุที่มี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน พื้นที่ในการวิจัยครั้งนี้คือ ชุมชนซอย 8 กองพลปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ที่อาศัยอยู่ในบ้านพัก
ข้าราชการกับบุตรหลาน ที่เข้ารับราชการ เขตดุสิต ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัยได้ก าหนดระยะเวลาในการศึกษาการวิจัย
ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 รวมเป็นระยะเวลา 4 เดือน 
5.แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเกี่ยวข้อง 

1.อาหารคลีน (Clean Food) เป็นอาหารที่ผ่านกระบวนการและการปรุงแต่งน้อยที่สดุ หรือไม่ปรุงแต่งเลยยิ่งดีเพราะจะได้มี
สัมผสัจากธรรมชาติมากท่ีสดุ (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ,2557) 

การกินคลีน จึงมีวิธีหลักๆดังนี้ 
           1.การกินอาหารที่ขัดสีให้น้อยที่สุด เช่น ข้าวก็ไม่เลือกที่ขัดจนเป็นข้าวสวยขาว ส่วนขนมปังก็ไม่เลือกแบบเนื้อนุ่ม
แผ่นขาว หรือ ขนมแป้งขัดขาวก็ให้เลี่ยงอย่างโดนัท, คุกกี ้ 
           2.ปรุงแต่งเท่าที่จ าเป็น หลีกเลี่ยงการใช้น้ ามันทอดหรือผดัจนท่วม สามารถเติมน้ าสลัดจากน้ ามันธรรมชาติได้ ไม่
ปรุงน้ าตาล, น้ าปลา, เกลือหรือเตมิรสจดัจนท าให้รสผดิไปจากธรรมชาติมากไป 
         สิ่งหนึ่งเริ่มจากอาหารเช้าขาดไมไ่ด้ (ภายใน 1 ช่ัวโมงหลังลมืตาตื่น) 
         - แบ่งมื้ออาหารรับประทานเป็นมื้อย่อย เช่น 4 หรือ 6 มื้อต่อวัน 
         - เลือกบริโภคโปรตีนแบบ “ไม่ติดมัน” และคาร์โบไฮเดรตเชงิซ้อน (เช่น ข้าวกล้อง, ขนมปังโฮลวีต) ทุกมื้อ 
         - รับประทานไขมันดีทุกวัน เช่น น้ ามันปลา, ปลาท,ู น้ ามันมะกอก, น้ ามันสุขภาพอ่ืนๆ 
         - คุมส่วนของอาหาร (portion) ให้ดี ไม่ควรเลือกขนาดใหญ่หรือรับประทานขนาดอเมริกัน 
         - รับประทานไฟเบอร์, วิตามิน, สารอาหารและเอ็นไซม์จากผักสดและผลไม้ 
         - ส าคัญที่ดื่ม “น้ าเปล่า” ให้ได้วันละ 2-3 ลิตร ที่มา (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ,2557) 
         ส่วนของกินท่ีควร “เลี่ยง” นั้นมีในกลุ่มต่อไปนี้ 
         - แป้งขัดขาว อย่าง แป้งข้าวสาลี, ขนมปังขาว, ปาท่องโก๋, เค้ก, คุกกี้, และอาหารที่ท าจากแป้งหรือน้ าตาล น้ าหวาน รวมถึง
น้ าตาลเทียม เครื่องดื่มหวานทุกชนิดควรเลี่ยง อย่าง กาแฟชงส าเร็จ, ชาเขียวรสหวาน, น้ าอัดลม, น้ าหวานหรือแม้แต่น้ าผลไม้  
         - แอลกอฮอล์ทุกประเภท ไม่ว่าจะไวน์, เหล้า, เบียร์, ยาดอง, สาโท หรือเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ อย่างค็อกเทล 
         - ไส้กรอก รวมถึงแฮม, กุนเชียง, หมูสวรรค์, หมูแผ่น เพราะอาหารแปรรูปเหล่านี้ มักใส่ สารที่ซึ่งเป็นกลุ่มดินประสิวให้เนื้อแดง
น่ากิน 
         - ผงชูรสและซุปก้อน ควรเลี่ยงถ้าเป็นไปได้ ทางเลี่ยงง่ายๆ คือระวัง “น้ าซุป” ทั้งหลายเพราะมักใส่ผงชูรสและซุปปรุงรส เช่น 
ในก๋วยเตี๋ยวน้ า, แกงจืด, ต้มย า, อาหารจีนโดยเฉพาะที่รับประทานนอกบ้าน 
         - อาหารสังเคราะห์ เช่น อาหารไมโครเวฟ, บะหมี่ส าเร็จรูป, อาหารกระป๋องบางชนิด, ไอศกรีมปรุงแต่งรส, ครีมเทียมใส่กาแฟ, 
เนยเทียม, เยลลี่หลากสี  
         - ของทอดของมัน เพราะไขมันอ่ิมตัวและ ซึ่งเป็น “ไขมันผู้ร้าย” จะมีอยู่มากในอาหารกลุ่มนี้ เช่น ไก่ทอดน้ ามันท่วม , เฟรนช์ฟ
ราย, อาหารชุบแป้งและเกล็ดขนมปังทอด 
         ทั้งหมดนี้คืออาหารที่ “ไม่คลีน” ในแง่ของการปรุงแต่งรส ผ่านกระบวนการขัดสีและเป็นอาหารหมักดอง ซึ่งถ้ารับประทานนาน
เข้าจะส่งผลให้ “อ้วน” และ “แก่เร็ว” จากสารเคมีสังเคราะห์ทั้งหลาย  การรับประทานอาหารคลีน คือการรับประทานท่ีใกล้ธรรมชาติ
ที่สุด จะช่วยหยุดโรคอ้วนและสุขภาพเสื่อมแบบเร่งด่วนได้ (ภาวิณี ทับขามรัม,2557) 
การกินคลีน แบบไทย   
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กระแสการกินคลีน ที่ปัจจุบันเป็นที่นิยมอย่างมากว่า การกินคลีน มีที่มาจากประเทศแถบยุโรป ที่พบว่าการบริโภคอาหาร
ส าเร็จรูปมากๆ หวาน มัน เค็ม มากเกินไป จนท าให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจ านวนมาก ทั้งโรคอ้วน ความดัน เบาหวาน จึงหันมาทาน
อาหารแบบท่ีไม่ผ่านการปรุงแต่งมากนัก และเป็นอาหารปรุงสดใหม่ ซึ่งอาหารคลีน ที่จ าหน่ายในปัจจุบันลอกเมนูมาจากต่างประเทศ
ท าให้มีราคาแพง แต่ความจริงแล้วอาหารไทยก็สามารถท าเป็น อาหารคลีนได้ โดยมีหลักการว่าอาหารที่น ามารับประทาน ต้องไม่ผ่าน
กระบวนการถนอมอาหาร หมัก ดอง แช่แข็ง ต้องเป็นผักสด ปลาสด ปราศจากการปนเปื้อน ผักปลอดสารเคมีอินทรีย์ ที่ส าคัญคือต้อง
ทานครบ 5 หมู่ (สง่า ดามาพงษ,์2559) 
    2.ทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) 

คือวิถีที่คนมีชีวิตอยู่ (How One Lives)ซึ่งหมายถึง รูปแบบซึ่งคนเราใช้ชีวิต ใช้เวลา และใช้จ่ายเงิน (Engle et al., 1995) 
รูปแบบการด าเนิน ชีวิตของคนเรามีความหลากหลายวิถีทางทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในอดีตลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละคนและ
สถานการณ์แวดล้อมที่แตกต่างกันหรืออาจกล่าวได้ว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากกลไกการผสมผสาน 
ของลักษณะเฉพาะตัว ประสบการณ์ในอดีตของผู้บริโภค แต่ละรายมาปฏิสมัพันธ์กับสภาวะแวดลอ้มทาง สังคม ซึ่งส่งผลสู่วิถีการปฏิบัติ 
หรือพฤติกรรมของผู้บริโภค ในการตัดสินใจจะเลือกบริโภคสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
     3.แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ 

ทัศนคติหรือเจตคติ คือความเชื่อที่คงทนที่มนุษย์เรียนรู้ มาเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง มันเป็นการรวมตัวของความเช่ือที่ตั้งเป็น
ระบบคงทน ซึ่งก่อให้เห็นว่า ทัศนคตินั้นเป็นสิ่งที่รวมตัวกันจากความเช่ือเป็นกลุ่ม จนกระทั่งมีความมั่นคงและเป็นระบบ ในขณะที่ 
(Allport 1960) นักจิตวิทยา ได้ให้ความหมายของทัศนคติว่า เป็นสภาวะความพร้อมของ จิตใจ ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ สภาวะความ
พร้อมนี้เป็นแรงท่ีก าหนดทิศทางของปฏิกิริยาของ บุคคลที่มีต่อบุคคล สิ่งของ และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง (สุวัชรีย์ เดชาธรอมร ,2544)
ดังนั้นความรู้สึกของบุคลที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ หลังจากที่บุคคลได้รับหรือมีประสบการณ์ต่อสิ่ง นั้น ความรู้สึกนี้จึงแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ   
1 ความรู้สึกในทางบวก เป็นการแสดงออกในลักษณะของความพึงพอใจ  เห็นด้วย ชอบและสนับสนุน   2 ความรู้สึกในทางลบ เป็น
การแสดงออกในลักษณะของความไม่พึงพอใจ  ไม่เห็น ด้วย และไม่สนับสนุน  
     4.แนวคิดด้านการตัดสินใจ 
             Walters (1978, p. 115) การตัดสินใจ หมายถึงการตัดสินใจท าทางเลือกที่ได้เลือกไว้จากสิ่ง ต่างๆหลากหลาย ดังนั้นการ
ตัดสินใจจึงเกิดจาก 1.การรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหาที่ต้องตัดสินใจ 2.การหาข้อมูลของสิ่งนั้นๆ 3.การประเมินและก าหนด
ทางเลือก 4.การตัดสินใจซื้อ 5.พฤติกรรมหลังการซื้อซึ่ง5ประการดังกล่าวจะส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคสินค้าโดยตรง 
  5.แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 

Engel Kollat and Blackwell, 1968 ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคว่า เป็นการกระท าของบุคคลใดคนหนึ่งที่
เกี่ยวข้องกับการจัดหาและได้มาซึ่งสินค้าและบริการ รวมไปถึงกระบวนการตัดสินใจที่อยู่ก่อนและมีส่วนในการก าหนดให้เกิดการ
กระท าดังกล่าว 

Schiffman and Kanuk, 1994 พฤติกรรมของผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมซึ่งผู้บริโภคท าการค้นหา การซื้อ การใช้ การ
ประเมินผล การใช้สอยผลิตภัณฑ์และบริการซึ่งคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขา 
ดังนั้นพฤติกรรมผู้บริโภคจึงหมายถึง การเลือกซื้อหรือเลือกกระท าเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวผู้บริโภคเอง อาจจะเป็นผลมา
จาก ทัศนคติ การตัดสินใจ รูปแบบการด าเนินชีวิตทั้งในปัจจุบันหรืออาจจะส่งผลมาจากในอดีตหรือประสบการณ์ที่ผ่านมาของแต่ละ
บุคคล 
6.วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของผู้สูงอายุ ในเขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร  กรณีศึกษา : กลุ่ม
ผู้สูงอายุชุมชนซอย 8 กองพลปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การวิจัยที่ศึกษาและท า
ความเข้าใจความหมายของประสบการณ์ชีวิตที่บุคคลได้ประสบมาเป็นหลัก ผู้วิจัยได้น าหลักการของการศึกษาเชิงคุณภาพแบบ
ปรากฏการณ์วิทยามาเป็นแนวทางในการศึกษาดังน้ี   
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนหลักคือ 
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลขั้นทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการศึกษาเอกสาร รวบรวมข้อมูลจากเอกสารจากหนังสือ 
วารสาร บทความ วิทยานิพนธ์และเว็บไซต์ เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับอาหารคลีน พฤติกรรมการบริโภค ทัศนคติ รูปแบบการด าเนิน
ชีวิต แนวทางการตัดสินใจซื้อของผู้สูงอายุ และแนวคิดอื่นเพื่อเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้น 
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลขั้นปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลักที่วิจัยจะน ามาวิเคราะห์โดยมาจากการ
เก็บข้อมูลภาคสนาม ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ พูดคุย บันทึกเสียงและจดบันทึก  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยนั้น ผู้วิจัยได้เลือกใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อน ามาช่วยให้ผู้วิจัยสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้
ครบถ้วนและถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยผู้วิจัยได้ใช้แบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ที่มีการ
ก าหนดโครงสร้างของข้อค าถามต่างๆไว้ก่อนล่วงหน้า โดยซักถามผู้ถูกสัมภาษณ์ทุกๆท่านด้วยข้อค าถามเดียวกันตามแบบสัมภาษณ์โดย
ผู้วิจัยออกไปเก็บข้อมูลแบบเผชิญหน้า (face to face) พูดโต้ตอบซึ่งกันและกัน เริ่มตั้งแต่การแสดงความเคารพ แนะน าตัวผู้วิจัย และ
จุดมุ่งหมายในการสัมภาษณ์ เริ่มการสัมภาษณ์และจดบันทึกค าตอบท้ังหมดลงในแบบสัมภาษณ์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ 
 1. ประเภทบุคคล ได้แก่ ตัวผู้วิจัย เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตัวผู้วิจัยคือผู้ด าเนินการสัมภาษณ์และ
เป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่งผู้วิจัยควรมีความเตรียมความพร้อมในด้านความรู้เชิงวิชาการและทักษะในการสัมภาษณ์ด้วยการ
เป็นผู้ถามและผู้ฟังที่ดี 
 2. อุปกรณ์ที่ช่วยในการเก็บข้อมูล ได้แก่ เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายภาพและสมุดจดบันทึก 
  2.1 ใช้บันทึกเสียงในระหว่างการสนทนาเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลที่ส าคัญตกหล่น โดยการน าข้อมูลที่ได้จากค าพูด
ของผู้สัมภาษณ์มาถอดให้อยู่ในรูปแบบของตัวอักษรเพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ข้อมูล  
  2.2 เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลด้านบรรยากาศและ สภาพแวดล้อมเพื่อใช้ไปในการอ้างอิง 
  2.3 เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยใช้จดและบันทึกข้อมูล ความคิดและสถานการณ์ต่างๆที่สังเกต ในขณะที่ท าการซักถาม
ข้อมูลในการวิจัย 
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล     
 ในการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูลนั้น ผู้วิจัยได้ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีน้ าหนักและมี
ความน่าเชื่อถือโดยใช้อาศัยวิธี “การตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation)” แบ่งออกเป็น 1) การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านข้อมูล 
ตรวจสอบแหล่งของข้อมูล ได้แก่ แหล่งเวลา แหล่งสถานที่ แหล่งบุคคล 2) การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านผู้วิจัย และ 3) การ
ตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 4) การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล ( สุภางค์ จันทวานิช, 2552 ) 
. 
7.การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้น าข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุ ที่มีอายุระหว่าง 60-69 ปี ในชุมชนซอย 8 ที่มีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
คลีน โดยน าข้อมูลมาจัดหมวดหมู่ แยกแยะ เรียบเรียงและตีความหมายเพื่อน ามาวิเคราะห์ให้ได้ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์และ
สามารถน าเสนอในรูปแบบของการพรรณนาวิเคราะห์ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยน าข้อมูลทุติยภูมิที่ได้ จากต ารา เอกสาร 
งานวิจยั รวมถึงข้อมูลที่ได้ จากรายงานบทวิเคราะห์และเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้องมาประกอบเพื่อความสมบูรณ์ของงานวิจัย 
 
8.ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของผู้สูงอายุ ในเขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร     กรณีศึกษา : 
กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนซอย 8 กองพลปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน” สามารถวิเคราะห์และน าเสนอผลการวิเคราะห์เพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ศึกษาประวัติความเป็นมาของการเริ่มการมีพฤติกรรมบริโภคอาหารคลีนของผู้สูงอายุในชุมชนซอย 8  
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ประวัติการเริ่มต้นการบริโภคอาหารคลีนของชุมชนนี้ เริ่มจาก ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 ผู้สูงอายุในชุมชนซอย8 ที่มีอายุ 60ปี ได้มีอาการ
ป่วยจึงไปพบแพทย์ จึงพบว่าตัวเองเป็นโรคที่เกี่ยวกับความดัน แพทย์จึงแนะน าให้ ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 รับประทานอาหารคลีนควบคู่
ไปกับการทานยาและออกก าลังกาย จากนั้นอาการความดันที่เป็นจึงหายไป ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 จึงได้แนะน าคนในครอบครัวให้หันมา
บริโภคอาหารคลีนผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 ได้แนะน า ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 ผู้สูงอายุในชุมชนซอย8 ที่มีอายุ 62ปีสามีของเธอ เนื่องจาก
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 ก็มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเหมือนกัน ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 เป็นผู้สูงอายุวัย62 ปีมีที่มีปัญหาเกี่ยวกับ ไขมันใน
เลือดสูง ได้หันมาบริโภคอาหารคลีน ตามภรรยาจากนั้นผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 จึงหายจาก โรคไขมันในเลือดสูงเนื่องจากมี
คอเลสเตอรอลสูง จากนั้นสองสามีภรรยา จึงได้แนะน าลูกชายที่รับราชการให้บริโภคด้วย และเนื่องจากคนในชุมชนมีผู้สูง อายุวัย
เดียวกับผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 และผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 อยู่มาก เวลารับประทานอาหารจึงรับประทานกันเป็นกลุ่มใหญ่กับเพื่อนๆ
ผู้สูงอายุจึงได้ชักชวนให้ผู้สูงอายุ ในชุมชนหันมาบริโภคและรับประทานอาหารคลีนเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและยังช่วยลดโรคภัยที่จะ
ตามมาของผู้สูงอายุได้อีกด้วย ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 ได้กล่าวว่า “การกินคลีนนั้น สามารถปรับใช้ในชีวิตประจ าวันไม่ยาก และยัง
สามารถรับประทานระหว่างคน 2 วัยได้” ซึ่งหมายถึงลูกชายของผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 และผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 ก็สามารถรับประทาน
ได้ ทุกคนในครอบครัวก็สามารถรับประทานได้และยังส่งผลดีต่อทุกคนที่รับประทาน ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 ได้เล่าว่า “อาหารคลีนนั้น
ท าได้เองไม่ยาก เราสามารถท าอาหารคลีนแบบไทยได้ อาหารคลีนแบบไทย คืออาหารไทยนี่แหละ อย่างเช่น แกงเขียวหวาน ใส่มะเขือ
พวง หรือแกงส้มดอกแค โดยการท านั้นจะต้องหลีกเลี่ยงการปรุงรสที่มากเกินไป ปรุงจากวัตถุดิบธรรมชาติ ไม่หนักรสเค็ม หวาน ไม่ยึด
ติดรสชาติจนเกินไป เน้นการกินอาหารพวกปลานึ่ง ผักเป็นหลักของมื้ออาหาร” คุณบุญเพียรเล่าว่าช่วงแรกนั้นท าได้ยากเพราะตนเป็น
คนท าอาหารเองจะยึดติดในเรื่องของรสชาติเป็นส่วนใหญ่ แต่พอได้เริ่มรับประทานไปเรื่อยๆกับพบว่าเป็นเรื่องง่ายและสามารถ
รับประทานได้ถูกปาก โดยใช้วิธีการค่อยๆเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของตัวเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  รูปที่ 1 คือ ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 ผู้แนะน าคนในชุมชนซอย 8 ให้หันมาบริโภคอาหารคลีน 

(ภาพน้ีไดร้ับอนุญาตจากสถานที่เก็บข้อมูลสมัภาษณ์ในชุมชน ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560) 
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รูปที่ 2 คือ ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 1, ผู้ให้สัมภาษณค์นท่ี 2 และผูสู้งอายุในชุมชนที่บริโภคอาหารคลีน 
(ภาพน้ีไดร้ับอนุญาตจากสถานที่เก็บข้อมูลสมัภาษณ์ในชุมชน ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3 คือ ซ้ายสุดคือ ผู้ใหส้ัมภาษณ์คนที่ 3 ตรงกลางคือผู้ใหส้ัมภาษณ์คนที่ 1 ด้านขวาคนที1่ คือผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 6 ด้านขาวคนที2่ 

คือผู้ให้สัมภาษณค์นท่ี 5 ผู้สูงอายุในชุมชนที่บริโภคอาหารคลีน 
(ภาพน้ีไดร้ับอนุญาตจากสถานที่เก็บข้อมูลสมัภาษณ์ในชุมชน ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 รูปที่ 4 คือ ซ้ายสุดคือผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 5 ตรงกลางผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 6 ขวาสุด ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 4 ผู้สูงอายุใน
ชุมชนที่บริโภคอาหารคลีน 

(ภาพน้ีไดร้ับอนุญาตจากสถานที่เก็บข้อมูลสมัภาษณ์ในชุมชน ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560) 
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ตอนท่ี 2 รูปแบบแนวคดิทัศนคติในทางบวกส่งผลต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตในการเลือกที่จะบริโภคอาหารคลีน 
 ทัศนคติในความคิดเป็นสิ่งที่เราแสดงออกมาในรูปแบบการด าเนินชีวิตความคิดความชอบหรือความพึงพอใจของเราจะส่งผล
ในเราแสดงออกมาในชีวิตประจ าวันดังนั้นการมีทัศนคติที่ดีเป็นไปในทิศทางบวกต่อการอาหารคลีนก็จะท าให้เรามีรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตในการบริโภคอาหารคลีนเป็นไปโดยง่าย  
  (Hornby, 2001) ให้ความหมายของทัศนคติว่าวิถีทางที่คุณคิดหรือรู้สึกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่ง และวิถีทางที่คุณ
ประพฤติต่อใครหรือคนใดคนหนึ่ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า คุณคิดหรือรู้สึกอย่างไร 
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 3 ผู้สูงอายุในชุมชนซอย 8 ที่มีอายุ 61 ปี ได้เล่าว่าแต่ก่อนผู้ให้สมัภาษณ์คนที่ 1 และผู้ให้สัมภาษณค์นท่ี 2 
น าอาหารคลีนมาร่วมรับประทานในกลุ่มใหญ่รู้สึกว่าผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 ได้ท าอาหารรสชาติเปลี่ยนไปและเน้นผักเน้นปลากมากขึ้น
ตอนแรกที่ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 บอกว่ามันคือ อาหารคลีน “ตัวเรานั้นไม่รู้ว่าอาหารคลีนคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไรมีทัศนคติ
ในทางลบ”รู้สึกว่าแค่อาหารเปลี่ยนไปมันช่วยรักษาโรคได้จริงหรอ ดังนั้นผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 3 ได้เก็บความสงสัยและไปถามลูกสาวว่า 
“อาหารคลีน คืออะไรเพื่อนแม่เขากินกัน” จึงให้ลูกสาวท าการหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตให้  จึงได้ข้อมูล บวกด้วยความรู้เพิ่มขึ้นจากที่
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 และผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 เล่า จึงได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับอาหารไปในทิศทางบวก และได้หาข้อมูลและเริ่ม
ท าอาหารคลีนไปทานร่วมกับกลุ่มชุมชน 
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 4 ผู้สูงอายุในชุมชนซอย 8 ที่มีอายุ 68 ปี ได้เล่าว่า เริ่มรับประทานอาหารคลนีจากเพื่อนผู้สูงอายุในชุมชน
ชักชวน และบอกถึงประโยชน์ของอาหารคลีน ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารคลีน จึงเกิดทัศนคติทางบวกได้ความรู้และปรับเปลี่ ยนวิธีการ
ด าเนินชีวิตใหม่หันมาบริโภคอาหารคลีน “เราก็กินตามเขาแล้วมันก็ช่วยลดโรคภัยไข้เจ็บที่เรามีได้จริงเราก็ว่าจะตั้งใจกินต่อไปเรื่อยๆ” 
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 5 ผู้สูงอายุในชุนชม ซอย 8 ที่มีอายุ 65 ปี ได้เล่าว่า เพื่อนผู้สูงอายุในชุมชนน าอาหารคลีนมารับประทานส่วนตัวคิด
ว่าเป็นสิ่งใหม่ แต่เพื่อนกลับบอกว่าเราก็สามารถท าเองได้ไม่ยาก ประกอบด้วยเคยอ่านเจอในหนังสือพิมพ์ก็พบว่าตนเองสามารถท าเอง
ได้จริงๆ จึงเกิดทัศนคติเชิงบวกตั้งใจจะด าเนินชีวิตในรูปแบบการบริโภคอาหารคลีนไปตลอด “พอเริ่มมากินตามเขา เพื่อนๆนั้นแหละ
เราเป็นคนอ้วน อ้วนลงพุง พอเริ่มกินไปได้สักพักน้ าหนักเราลดจริงจะท าอะไรก็ท าได้ง่ายสะดวก นี่แหละที่เขาเรียก กินดี อยู่ดีชีวิตดี ก็
ตั้งใจจะกินไปเรื่อยๆ” 
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 6 ผู้สูงอายุในชุมชนซอย 8 ที่มีอายุ 69 ปี ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินชีวิตการบริโภคอาหารเพราะมี
ทัศนคติความเช่ือตามเพื่อนๆที่บริโภคแล้วโรคภัยไข้เจ็บหายจึงหันมาบริโภคอาหารคลีนตาม เพื่อนๆ  ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 6 ได้กล่าวว่า 
“ถามลูกชายว่าอาหารคลีน มันมีประโยชน์อย่างไร ลูกชายก็ตอบกลับมาว่าแม่ควรกินแล้วพวกแม่ๆก็ปลูกผักสวนครัวกินเองแต่ละบ้าน
อยู่แล้ว ตัวผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 6 จึงหันมารับประทานอาหารคลีนและปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินชีวิตมามีพฤติกรรมการบริโภค
อาหารคลีนในท่ีสุด 
 การมีทัศนคติในทางบวกเกี่ยวกับอาหารคลีนได้ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและรูปแบบการ
ด าเนินชีวิต เนื่องจาก มีความเข้าใจว่าอาหารคลีนคืออะไร จึงเกิดความรู้สึกที่อยากจะบริโภคอาหารคลีนส่งผลต่อไปในส่วนของการ
ปรับเปลี่ยยนพฤติกรรมในที่สุด 
ตอนท่ี 3 แนวทางในการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารคลีนของกลุ่มชุมชนซอย8 
 จากการศึกษาแนวทางตัดสินใจ ของผู้สูงอายุชุมชนซอย 8 เป็นไปตาม กระบวนการตัดสินใจของ (อุดลย์ จาตุรงคกุล,2543) 
ที่กล่าวว่าผู้บริโภคจะมีกระบวนการตัดสินใจหลายขั้นตอนและจะน าพาไปสู่การบริโภค ผู้บริโภคจะต้องผ่านการคัดกรองข้อมูลต่างๆ
ก่อนตัดสินใจบริโภค 
 1. การรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา ผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ เป็นขั้นแรกผู้สูงอายุจะนึกถึงความต้องการและ

ปัญหาของ อาหารคลีนว่าจ าเป็นหรือเปล่า ช่วยในการรักษาโรคและช่วยให้มีสุขภาพแข็งแรงได้จริงหรือไม่ 
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รูปที ่5 คือ ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 7  ผู้สูงอายุในชุมชนที่บริโภคอาหารคลีน 
(ภาพน้ีไดร้ับอนุญาตจากสถานที่เก็บข้อมูลสมัภาษณ์ในชุมชน ณ วันท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2560) 

 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 7 ผู้สูงอายุชุมชนซอย8 ที่มีอายุ 66ปี มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเป็นโรคเบาหวาน ถึงตอนนี้จะยัง
รักษาไม่หายขาดแต่ก็ดีขึ้นมาก เพราะหันมารับประทานอาหารคลีน แบบคนในชุมชม คุณรุ่งทิวาได้เล่าว่า  “ตั้งแต่ฉันตัดสินใจมากิน
อาหารคลีนเพราะโรคเบาหวาน คุณหมอก็ชมฉันเรื่องสุขภาพท่ีดีขึ้นเรื่อยๆของฉัน” 
2) การหาข้อมูล 
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 8 ผู้สูงอายุชุมชนซอย 8 วัย 60 ปี ได้เล่าว่าตนได้ถามข้อมูลจากเพื่อนผู้สูงอายุ และตนสามารถเข้า
อินเตอร์เน็ต สืบหาข้อมูลเองได้ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 8 ได้สืบค้นข้อมูลในอินเตอร์เน็ตเกี่ยวการการบริโภคอาหารคลีน ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 
8 ได้กล่าวว่า “ฉันหาข้อมูลจากถามเพื่อนผู้สูงอายุในชุมชน คนที่มีประสบการณ์ที่เคยกินมาก่อน และหาตามเว็บไซต์ต่างๆว่ามันมี
ประโยชน์อย่างไรจากนั้นฉันถึงตัดสินใจเลือกกินอาหารคลีน” 
3) การประเมิน โดยผู้สูงอายุจะน าปัญหาและข้อมูลที่ได้มาคิดพิจารณาในการตัดสินใจ 
4) การตัดสินใจบริโภค หลังจากผู้สูงอายุได้ วิเคราะห์โดยเริ่มจากปัญหาที่ตนมี ส่งไปยังการหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ท าให้เกิดการ
ประเมินผลที่จะ ตัดสินใจในการเลือกบริโภคอาหารคลีน จนท าให้เกิดพฤติกรรมหลั งการบริโภคอาหารคลีนมีความพึงพอใจกับผลที่
เกิดขึ้น ท าให้ผู้สูงอายุตั้งใจว่าจะบริโภคอาหารคลีนต่อไปเรื่อยๆ ในอนาคต 
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 9 ผู้สูงอายุในชุมชนซอย 8 วัย 61 เล่าว่าตนมีแนวคิดที่จะตัดสินใจบรโิภคอาหารคลนีจาก ตนอยากมีสุขภาพท่ีดีและ
แข็งแรง จึงถามข้อมูลจากลูกๆ และเวลาตนไปพบแพทย์ก็ได้ถามข้อมูลจากแพทย์เพิ่มเติมด้วย และน ากลับมาประเมินคิดพิจารณาและ
ตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารคลีน “ฉันอยากมีสุขภาพที่ดีคนในชุมชนก็แนะน าให้ฉันลองกินอาหารคลีน ฉันจึงให้ลูกๆหาข้อมูลให้
ถามหมอเองบ้าง พอคิดว่ามันก็ดี ฉันเลยลองกินดู สุขภาพฉันตอนนี้แข็งแรง หน้าตาฉันคนก็ชมว่าอ่อนกว่าวัยฉันปลื้มมาก ฉันจะกินไป
เรื่อยๆแหละอาหารคลีน ฉันว่ามันดี ฉันว่าทุกคนก็สามารถกินได้นะ ไม่ใช่คนแก่หรอก” 
 

  
 
 
 

 
 

รูปที ่5 คือ ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 9 ผู้สูงอายุในชุมชนที่บริโภคอาหารคลีน 
(ภาพน้ีไดร้ับอนุญาตจากสถานทีเ่ก็บข้อมูลสมัภาษณ์ในชุมชน ณ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2560) 
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9.อภิปรายผลการวิจัย  
 1.จากการศึกษา พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน ในชุมชนผู้สูงอายุอายุ เขตดุสิต กรุงเทพมหานครพบว่าปัจจัยในรูปแบบ
การด าเนินชีวิตและทัศนคติส่งผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารคลีน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐภัทร วัฒนถาวร 2558 ที่ท าเรื่อง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารคลีนฟู๊ด ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
 2.จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน ในชุมชนผู้สูงอายุอายุ เขตดุสิต กรุงเทพมหานครพบว่า 
การตัดสินใจบริโภคอาหารคลีน มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐนรี ชูถม 2558 ที่ท าเรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหาร เพื่อสุขภาพ(คลีนฟู๊ด)ของผู้บริโภคในเขตนิคมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
                          

 
 
 
 

รูปที่ 6 คือ กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนซอย 8 ที่บริโภคอาหารคลีน 
จากภาพจะเห็นได้ว่าผูสู้งอายุมีความสุขท่ีได้บริโภคอาหารคลีนร่วมกนั 

(ภาพน้ีไดร้ับอนุญาตจากสถานที่เก็บข้อมูลสมัภาษณ์ในชุมชน ณ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2560) 
 จากผลวิจัย พบว่าแทบทุกบ้านในชุมชนผู้สูงอายุซอย8ปลูกพืชผักสวนครัวรับประทานเอง และรับประทานอาหารคลีนร่วมกัน
เป็นกลุ่มโดยแต่ละบ้านท ากันมาเองและมากินร่วมกัน และผู้สูงอายุส่วนใหญ่สอบถามเรื่องการบริโภคอาหารคลีนจากคนรอบข้าง เพื่อน
ผู้สูงอายุและบุตรหลาน ดังนั้น ครอบครัว และกลุ่มผู้สูงอายุจึงส าคัญอย่างมาก ในการดูแลและในค าแนะน าแ ก่ผู้สูงอายุให้ได้รับ
ประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ ไม่น า พามาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพแข็งแรง และจากการวิจัยนี้ยังพบอีกด้วยว่า จุดมุ่งหมายของ
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่รับประทานอาหารคลีนเพราะ  1)เพื่อประกอบการรักษาโรค ผู้สูงอายุในชุมชนนี้มีโรคภัยที่ต่างกันแต่ก็มีจุดหมายที่
จะ กินคลีนเพื่อลดโรคเหล่านี้ท่ีเกิดจากพฤติกรรมของผู้สูงอายุเอง 2) ดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุในชุมชนแห่งนี้บางคนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแต่
ด้วยวัยที่ล่วงเลยท าให้อยากหันมาดูแลสุขภาพของตนเองให้มากขึ้น 3) ลดน้ าหนัก ผู้สูงอายุที่ต้องการมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความ
กระฉับกระเฉงการกินคลีน จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ผู้สูงอายุในชุมชนนี้เลือก 
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ทั้งนี้จากการสัมภาษณ์การกินคลีน นั้นไม่เพียงแต่แค่วัยสูงอายุ ที่ร่างกายถดถอยเสื่อมสภาพไปเรื่อยๆดงันั้นกินเลือกกินเพ่ือช่วยให้
ร่างกายได้ซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ เพื่อให้ร่างกายสามารถอยู่กับผู้สูงอายุไปได้นานๆ วัยหนุม่สาวท่ีเป็นลูกหลานของผูสู้งอายุก็สามารถ
รับประทานได้ เพราะอาหารคลีน เป็นอาหารที่ดตี่อคนทุกวัย เพียงแค่ไม่ยดึติดกส็ามารถรับประทานได้ 
 
10.ข้อเสนอแนะ 
                 ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
 1. ผู้วิจัยขอเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุในด้านพฤติกรรมการบริโภคโดยมี
รายละเอียดดังนี้ ควรถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการวิจัย ให้แก่หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมโภชนาการใน การเลือกบริโภค
ของผู้สูงอายุให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหารคลีน มากขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการให้ค าแนะน าในการส่งเสริมบทบาทของครอบครัว 
และบุตรหลานของผู้สูงอายุให้ดูแลผู้สูงอายุในด้านคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี                   
 2. การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกลุม่ชุมชนในซอย8 ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีเขตดุสติเท่าน้ัน ซึ่งเปน็กลุ่มตัวอย่างท่ีจ ากดั 
จึงควรมีการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างอื่นๆให้มากขึ้นเพื่อให้เกิดข้อมลูทีห่ลากหลายและสามารถน าไปใช้ประโยชนไ์ด้ 
 3. ผู้ประกอบการควรเพิ่มผลผลิตเกี่ยวกับอาหารคลีน ให้มีเมนูและมคีวามหลากหลายทีม่ากขึ้น เพื่อตอบสนองกับความ
ต้องการของผู้ที่อยากจะมสีุขภาพดีที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต  
 ข้อเสนอแนะงานวิจัยคร้ังต่อไป 
 1.ศึกษาด้านพฤติกรรมแนวโน้มของการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพเพื่อไปปรับใช้ในอนาคต โดยเน้นถึงอาหารที่มีประโยชน์
และโภชนาการสูง  
 2.ศึกษาด้านความพึงพอใจทัศนคติ รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุที่มีต่อการบริโภคอาหารคลีนในพื้นที่จังหวัดอื่น 
เพราะอาจจะมีความคิดเห็นและแนวทางที่ต่างออกไป โดยเน้นการส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกบริโภค 
 
11.กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณาจารย์  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่าน ที่ท่านได้ให้ความ รู้
และความกรุณาช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าในการศึกษาครั้งนี้ รวมถึงช่วยตรวจสอบ แก้ไข และปรับปรุงในการวิจัยครั้งนี้ให้
ออกมาเสร็จสมบูรณ์  ขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านและชุมชนผู้สูงอายุซอย8 ที่มีความกรุณาให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามครั้งนี้ และท าให้การศึกษาวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 
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	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)



