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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางพฤติกรรมการดแูลตนเองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้สงูอายุในอ าเภอ
เมือง จังหวัดปทุมธานี ใช้วิธีการด าเนินงานวิจัยแบบวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้สูงอายุผู้สูงอายุในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดปทุมธานี ที่มีอายุตั้งแต่ 60-80 ปี จ านวน 17 คน ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลการดูแลตนเองทางด้านร่างกายและจิตใจของ
ผู้สูงอายุด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกค าถาม 2 ตอน จากผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 17 คน โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่ายในขอบเขต
พื้นที่การวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดูแลตนเองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุในอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
  ผลการวิจัย พบว่าพฤติกรรมการดูแลสุขภาพทางด้านร่างกายของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  ให้
ความส าคัญกับการออกก าลังกาย และรับประทานอาหารอย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการ รวมไปถึงผู้สูงอายุมีการตรวจสุขภาพอย่าง
สม่ าเสมอ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองด้านจิตใจของผู้สูงอายุ มีการการรับมือกับความเครียด และมีวิธีการคลายเครียดอย่าง
หลากหลายวิธีแตกกันกันออกไป ผู้สูงอายุสามารถปรับตัวเข้าสู่ภาวะผู้สูงอายุได้โดยความเข้าใจถึงภาวะการทางธรรมชาติ  การ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในสังคม การพบปะหรือมีกิจกรรมที่ท าร่วมกันอย่างกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆอีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากทาง
เทศบาลมีการจัดสร้างสวนสาธารณะเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาพของผู้สูงอายุให้ดีขึ้นด้วย 
ค าส าคัญ : พฤติกรรม, การดูแลตนเอง, ผู้สูงอาย ุ
 

Abstracts 
 The purpose of this research is to study the behavior of the elderly on physical and mental self-caring in 
Amphoe Mueang Pathum Thani Province. This research is qualitative research. The population that was used in 
the research are the elderly in Pathum Thani province with the age of 60-80 years of 17 people. The data are 
collected by in-depth interview with 2 parts of questions. From the elderly samples were 17 people by means of 
simple random sampling in the boundary of research. The objective is to study the self- care both physical and 
mental of elderly in the district Pathum Thani province. 

The results showed that the health care behavior and physical of the elderly in the municipal district, 
Pathum Thani place importance on exercise and dining properly according to the principle of nutrition and also 
having a health checking up regularly. In term of health care behavior found that the elderly are able to cope 
with stress and realize how to relax in many ways. The elderly can be adapted into a state of the elderly by 
understanding the natural conditions Interactions with others in society and meetings or activities to do together 
as recreational activities. Moreover, on the support from the municipal government the construction of parks to 
promote quality of life and health of the elderly as well. 
Keywords : behavior, self-care, the elderly. 
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1. บทน า 
 ปัจจุบันสังคมไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย(Aging Society) สังเกตเห็นได้ชัดจากจ านวนผู้สูงอายุที่ทวีสูงขึ้นของประชากร โดย
ข้อมูลของ United Nations world Population Ageing พบว่าหลังจากปี 2552 ประชากรที่อยู่ในวัยพึ่งพิง ได้แก่ เด็กและผู้สูงอายุ มี
จ านวนมากกว่าประชากรในวัยแรงงาน และในปี 2560 จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประชากรเด็กน้อยกว่าผู้สูงอายุ ซึ่ง
สถานการณ์ดังกล่าวเป็นผลมาจากการลดลงของระดับการตาย อาจเป็นเพราะวิทยาการทางแพทย์ได้ก้าวหน้าไปมากขึ้น กอปรกับการ
ลดภาวะเจริญพันธ์อย่างรวดเร็วในสังคมจึงท าให้สัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุของไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาผู้สูงอายุ, 2556) 
 จากข้อมูลประชากรของไทยปี 2556 (มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ, 2559)  ประชากรไทยมีจ านวน 64.6 ล้านคน เป็นผู้สูงอายุ
มากถึง 9.6 ล้านคน คาดว่าในปี 2573 จะมีจ านวนผู้สูงอายุ 17.6 ล้านคน(ร้อยละ  26.3) และปี 2583  จะมีจ านวนถึง 20.5 ล้านคน
(ร้อยละ 32.1) ในองค์กรสหประชาชาติผู้สูงอายุ (Older person) หมายถึง ผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป สังคมสูงวัย (Aging 
Society) หมายถึงสังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่า 10% ของประชากรทั้งประเทศ หรือการมีประชากรอายุ 65 ปี เกิน 7% 
ของประชากรทั้งประเทศ (กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2556) ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุของประเทศ พ.ศ. 2546 
“ผู้สูงอายุ” หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุเกินกว่า  60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย 
 สุขภาวะที่ดีของผู้สูงอายุนั้นได้รวมไปถึงภาวะที่เป็นสุขสมบูรณ์ทั้งกาย จิตใจ อารมณ์ ปัญญา สังคม และสิ่งแวดล้อม (ประเวศ 
วะสี, 2541) สุขภาวะจัดเป็นปัจจัยที่เป็นรากเหง้าของการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คนซึ่งการที่ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่าง
สมบรูณ์นั้นเป็นสถานการณ์ส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนอย่างเห็นได้ชัด อาทิเช่น ผลกระทบทางด้านสังคมอย่างปัญหาผู้สูงอายุ
ถูกทอดทิ้ง การที่มีสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น อาจส่งผลให้ผู้ที่อยู่ในวัยท างาน ในครอบครัวนั้นต้องแบกภาระในการดูแล ในบ้าง
ครั้งอาจส่งผลให้ผู้สูงอายุรู้สึกขาดความอบอุ่นเอาใจใส่ หรืออาจถูกทอดทิ้งได้หรือปัญหาด้านสภาพจิตใจ เมื่อถึงวัยสูงอายุอาจรู้สึก
น้อยใจเหมือนเป็นภาระของลูกหลาน เนื่องจากถึงวัยเกษียณไม่ได้ท างาน อาจท าให้รู้สึกเหงาที่ไม่ได้ออกไปพบประสังสรรค์หรือเข้า
สังคม เหมือนตอนที่ยังสามารถไปท างานได้ อาจท าให้เกิดโรคซึมเศร้าต้องการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษรวมไปถึงปัญหาด้านสุขภาพ
ร่างกาย ตามธรรมชาติร่างกายย่อมมีการเปลี่ยนแปลงและเกิดความเสื่อมถอยของอวัยวะต่างๆในร่างกาย ผู้สูงอายุจึงเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อ
การเกิดปัญหาด้านสุขภาพ จ าเป็นต้องมีผู้ดูแลเอาใจใส่และต้องมรการใช้จ่ายในเรื่องค่ารักษาพยาบาล ในทางกลับกันผู้สูงอายุเป็นวัยที่
เกษียณแล้วจึงท าให้ไม่มีรายได้ กอปรกับการมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น อาจส่งผลให้มีความเป็นอยู่ที่ล าบาก หากไม่มีการวางแผนการเงินก่อน
เกษียณไว้ใช้ในยามชรา 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น หากผู้สูงอายุมีความสามารถในการดูแลตนเองได้จะท าให้ผู้สูงอายุสามารถด าเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมี
ความสุขและไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม จึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับด้านร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ โดย
ศึกษาแนวทางพฤติกรรมความสามารถของผู้สูงอายุในการดูแลตนเองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  เพื่อ
จะได้น าผลลัพธ์แนวทางการดูแลตัวเองมาปรับใช้กับผู้สูงอายุต่อไป 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาการดูแลตนเองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุในอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
 2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ที่มีเพศ อายุ ภาวการณ์พักอาศัย และภาวการณ์มีโรคประจ าตัว 
ต่างกันใน อ าเภอเมือง จังหวัดประทุมธานี 
ขอบเขตการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยสนใจศึกษาแนวทางพฤติกรรมความสามารถของผู้สงูอายุในการดูแลตนเองทางด้านร่างกายและจิตใจ 
อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จึงได้ก าหนดขอบเขตวิจัยไว้ดังน้ี 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
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 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งเน้นทีจ่ะศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยต่างๆในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อผู้สูงอายุ 
 2. ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีได้แก่ ผู้สูงอายุ ในอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จ านวน 17 คน ท าการก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง 
 3. ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้พื้นที่ในการศึกษาข้อมูลของผู้สูงอายุ ที่ตั้งสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9และสวนสุขภาพ ญสส.84 (สมเด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก) เทศบาลเมืองปทุมธานี 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.ท าให้ทราบถึงพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจที่อาศัยใน อ าเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี 
 2.ท าให้ทราบถึงความแตกต่างการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่มีปั จจัยสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันและน าผลที่ได้จากการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ 
 3.ผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมหรือโครงการของกอง
สวัสดิการสังคมและกองสาธารณสุขฯ อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ตลอดจน องค์กรต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ 
 4.ครอบครัวและชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลผู้สูงอายุร่วมกันช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง
เหมาะสม ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 5.เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยต่อไปในประเด็นต่าง ๆ ให้กว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น เช่น ปัญหาและอุปสรรคต่อ
พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ 
 
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 การศึกษาเรื่อง “แนวทางพฤติกรรมความสามารถของผู้สูงอายุในการดูแลตนเองทางด้านร่างกายและจิตใจอ าเภอเมือง 
จังหวัดปทุมธาน”ี ได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีตลอดจนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 1.แนวคิดเกี่ยวกับความหมายของผูสู้งอาย ุ
 2.ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอาย ุ
 3.แนวทางพฤติกรรมการดูแลสุขภาพกาย 
 4.แนวทางพฤติกรรมการดูแลสุภาพจิต 
 5.งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
1. แนวคิดเกี่ยวกับความหมายของผูสู้งอายุ 
 ผลการประชุมสมัชชาโลก เกี่ยวกับผู้สูงอายุ พ.ศ.2525 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรียได้ให้ความหมาย ค าว่า ผู้สูงอายุ 
หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ทั้งเพศชายและเพศหญิงองค์การอนามัยโลกจึงได้แบ่งเกณฑ์อายุตามสภาพของการมีอายุเพิ่มขึ้น 
ดังนี ้

 1.1 ผู้สูงอายุ (Elderly) มีอายุระหว่าง 60-74 ปี 
 1.2 คนชรา (Old) มีอายุระหว่าง 75-90 ปี 
 1.3 คนชรามาก (Very old) มีอายุ 90 ปีขึ้นไป 
 ส าหรับสังคมไทยนั้นก าหนดว่า ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลที่มีสัญชาติไทยและมอีายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (พระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546) 
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2. ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอาย ุ
  การดูแลตนเองเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่เริ่มพัฒนามาตั้งแต่วัยเด็กและค่อยๆ พัฒนาเต็มที่ในวัยผู้ใหญ่ซึ่งเป็นวัยที่
สามารถดูแลตนเองไดอย่างสมบรูณ์แต่ความสามารถดังกล่าวจะลดลงเมื่อเกิดความเสื่อม หรือความเจ็บป่วยขึ้นในร่างกาย หรือกรณีที่
การดูแลตนเองถูกจ ากัดจากความรู้ความช านาญ การขาดแรงจูงใจกิจกรรมการดูแลตนเองก็จะไม่เกิดขึ้น (Orem. 1985: 135) ผู้ที่
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือมีขีดจ ากัดต่างๆ ทีท่ าให้ไม่สามารถเหลือตนเองได้เต็มที่ บุคคลเหล่านี้ได้แก้ คนชรา คนเจ็บป่วย และคนพิการ 
การดูแลตนเองจึงมีผลโดยตรงต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ การคงไว้ซึ่งรูปร่างและหน้าท่ีในภาวะปกติการพัฒนาบุคลกิภาพศักยภาพของ
มนุษย์ป้องกันอันตราย ตลอดจนพยาธิสภาพต่างๆ และยังสามารถควบคุมผลอันเกิดจากการบาดเจ็บหรือพยาธิสภาพต่างๆได้โอเร็ม 
(1985 : 89) ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายในการดูแลตนเองไว้ดังนี ้
 1. ส่งเสริมการท าหน้าท่ีของร่างกายกายใหเ้ป็นไปตามปกติรวมทั้งพัฒนาการของบุคคลให้มีประสิทธิภาพตามก าหนด 
 2. ด ารงไว้ซึ่งโครงสร้างหน้าท่ีและพัฒนาการของร่างกายเพื่อด าเนินชีวิตตามปกติ 
 3. ป้องกัน ควบคุม หรือบรรเทาอาการตามกระบวนการเกิดโรค 
 4. ป้องกันความพิการ หรือทดแทนสิ่งท่ีสูญเสียไปแล้ว 
 5. สง่เสริมความเป็นอยู่ท่ีดี 
 ในแนวคิดของโอเร็ม (1985:89) การดูแลตนเองเป็นพฤติกรรมที่จงใจ และมีเป้าหมายซึ่งประกอบด้วย 2 ระยะ คือ 
 ระยะที่ 1 ระยะของการพินิจพิจารณาและตัดสินใจ (Intentional phase) ซึ่งจะน าไปสู่การกระท า โดยบุคคลที่สามารถจะ
กระท าการดูแลตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ขั้นแรกจะต้องมีการประเมินสถานการณ(์Estimative operation) ตอ้งรวบรวมข้อมูล
ต่างๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์ทั้งภายในและภายนอกจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้อม สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
มีการระบุทางเลือกในสถานการณ์นั้นๆ หรือไม่ขั้นที่สองการตัดสินใจ (Transitional operation) เป็นการพิจารณาทางเลือกต่างๆ แล้ว 
ตัดสินใจเลือกกระท ากิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายและสิ้นสุดที่การวางแผนว่าท ากิจกรรมอะไรบ้าง จะเห็นว่าในระยะ
นี้ต้องการความรู้ (Intellectual)ทักษะในการสังเกต และทักษะในการคิดเช่ือมโยงข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 
 ระยะที่ 2 เป็นระยะของการด าเนินการกระท า (Productive phase) ซึ่งจะเป็นการลงมือกระท านั้นหลังจากที่ได้ตัดสินใจ
และวางแผนไว้โดยการกระท านั้นจะต้องต่อเนื่องและมีระบบระเบียบตลอดจนประเมินว่า ผลของการกระท านั้นเป็นไปตามเป้าหมาย
หรือไม่ซึ่งการตั้งเป้าหมายเป็นสิ่งส าคัญ เพราะเป็นเกณฑ์ที่จะใช้ในการติดตามผลของการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ จะเห็นว่าระยะนี้ต้องใช้
ทักษะในการวางแผน การจัดการ การผสมผสานหลายๆ กิจกรรมทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายต่างๆ ที่วางไว้อีกทั้งยัง
ต้องการทักษะการประเมินผลในเวลาที่เหมาะสมด้วย 
3. แนวทางพฤติกรรมการดูแลสุขภาพกาย 
 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ เป็นสิ่งจ าเป็นพื้นฐานของบุคคลทุกวัยในทุกๆ สังคม การใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเองท าให้บุคคล
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้โดยเฉพาะเมื่อกล่าวถึงกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งเป็นวัยที่ต้องเผชิญกับสภาวะการเสื่อมถอยทางร่างกายในด้านต่างๆ 
เพราะฉะนั้นการที่ผู้สูงอายุจะมีคุณภาพชีวิตดีหรือไม่ย่อมสะท้อนออกมาให้เห็นโดยการแสดงออกทางพฤติกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ และเมื่อกล่าวถึงค าว่า “พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ” พบว่าผู้ให้ความหมายไว้หลายความหมาย มี
รายละเอียดดังนี้ 
 โอเร็ม (สมจิต หนูเจริญกุล. 2536: 27-30 ; อ้างอิงจาก Orem. 1991: 117) กล่าวว่าการดูแลตนเองเป็นกิจกรรมต่างๆ ที่
บุคคลริเริ่มกระท าดว้ยตนเอง เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการด ารงชีวิตสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีการดูแลตนเองเป็นการกระท าท่ีจงใจ มี
เป้าหมาย (Deliberate action)มีระบบระเบียบ เป็นขั้นตอนและเมื่อกระท าอย่างมีประสิทธิภาพจะมีส่วนช่วยให้โครงสร้างหน้าที่และ
พัฒนาการด าเนินไปถึงขีดสุดของแต่ละบุคคล 
การดูแลร่างกายเกี่ยวกับ อาหาร น้ า อากาศ 
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 อาหาร การดูแลตนเองในเรื่องภาวะโภชนาการเป็นสิ่งจ าเป็น และสิ่งที่ส าคัญเพื่อกันการทรุดโทรมเร็วเกินไปของร่างกาย การ
รับประทานอาหารที่เหมาะสมมีความส าคัญต่อสุขภาพ รวมทั้งลดความรุนแรงของโรคต่างๆ ท่ีพบได้บ่อยในผู้สูงอายุได้แก่ โรคอว้น โรค
ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดอุดตัน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคมะเร็ง เป็นต้น ผู้สูงอายุควรบริโภคอาหารให้ครบ 5 หมู่ ในแต่ละ
วัน ควรแบ่งอาหารเป็นวันละ 
 5 – 6 มื้อ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องแน่นท้องมากหลังรับประทานอาหาร โดยให้อาหารมื้อเที่ยงเป็นอาหารหลัก และเพิ่มมื้อสายและบ่าย 
ควรเป็นอาหารอ่อน ย่อยง่ายรสไม่จัด ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่ท าใหเ้กิดก๊าซท้องอืดได้ง่าย ลดการบริโภคไขมันน้อยลงโดยเฉพาะไขมันที่
มีกรดอิ่มตัวและคอเลสเตอรอลสูงไม่ควรรับประทานน้ าตาลทรายมากเกินไป เพราะจะมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานหรือภาวะไตรกลีเซอร์
ไรด์ในเลือดสูงได้ง่ายรับประทานอาหารที่ให้สารอาหารโปรตีนอย่างเพียงพอ บริโภคผักและผลไม้เป็นประจ าเพื่อให้ได้วิตามินและเกลือ
แร่ (จรัสวรรณเทียนประภาส และพัชรีตันสิริ. 2536 : 441 - 450) 
 น้ า เป็นสิ่งที่จ าเป็นท่ีสุดส าหรับชีวิต เพราะถ้าขาดแล้วจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้สูงอายุน้ ามีอยู่ใน 
ร่างกายถึงร้อยละ 60 ของน้ าหนักตัว น้ าท าหน้าที่เป็นตัวท าละลายละลายสารต่างๆ ภายในร่างกายช่วยพาอาหารไหลเวียนไปยังส่วน
ต่างๆ ช่วยพาของเสียจากเซลล์ไปขับถ่าย การขาดน้ าเพียงเล็กน้อยจึงอาจก่อใหเ้กิดอันตรายขึ้นได้ผู้สูงอายุจึงควรดื่มน้ าอย่างน้อยวันละ 
8 – 10 แก้ว หรือประมาณ 1,500 – 2,000 ซี.ซี. อาจได้น้ าหรือเครื่องดื่มอื่นๆ ท่ีมีประโยชน์แทนได้ เช่น น้ าผลไม้ นมสด ควรงดดื่มแอ
ลกฮออล์ชาและกาแฟ เพราะนอกจากนอนหลับยากแล้วกาแฟยังท าให้ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเพิ่มขึ้น ถ้าดื่มในปริมาณมาก 
(บริบูรณ์พรพิบูลย์. 2535 : 95) 
 อากาศส าหรับผู้สูงอายุในเรื่องของอากาศมีความจ าเป็นอย่างมากเพราะความจุของปอดและการระบายอากาศลดลงจึงมี
โอกาสเกิดโรคระบบทางเดินหายใจได้ง่าย ผู้สูงอายุควรจะอยู่ในบ้านท่ีมีสิ่งแวดล้อมท่ีดีอยู่ในที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกไม่ควรอยู่สถานที่
แออัดมากเกินไป บริเวณบ้านควรมีต้นไม้จะช่วยให้เกิดความร่นรื่น ได้ผ่อนคลายอารมณ์และได้รับอากาศที่ดีควรงดสูบบุหรี่ เพราะจะ
ท าให้ได้รับอากาศท่ีมีออกซิเจน 
น้อยและมีควันพิษปนเข้าไปด้วย ผลของการสูบุหรี่ต่อการหายใจนั้นน าไปสู่ภาวะถุงลมโป่ง มะเร็งปอด และความดันโลหิตสูง หลีกเลี่ยง
การนั่งอยู่ในห้องที่มีผู้สูบบุหรี่ ผลการวิจัยได้แสดงแล้วว่าการสูบบุหรี่ของผู้ที่อยู่ใกล้เคียงจะท าให้เกิดอันตรายไปถึงผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ด้วย (ชู
ศักดิ์เวชแพทย์. 2532 : 27-29) 
 การดูแลตนเองด้านการขับถ่ายของเสียให้เป็นไปตามปกติผู้สูงอายุไม่ ควรกลั้นปัสสาวะเป็นเวลานาน เพราะจะท าให้
ความสามารถในการบีบตัวของกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะเสียการบีบรัดตัว ผู้สูงอายุจะถ่าย 
ปัสาวะในตอนกลางคืน การถ่ายปัสสาวะบ่อยของผู้สูงอายุเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามปกตินิสัยไม่เกี่ยวข้องกับโรคหรือความ
เจ็บป่วยของร่างกายปัญหาจะอยู่ท่ีเป็นการรบกวนการนอนเพราะจะท าให้ตื่นบ่อย การปัสสาวะก่อนนอนและการลดเครื่องดื่มที่ 
กระตุ้นการขับปัสสาวะ เช่น ชา กาแฟ จะท าให้ถ่ายน้อยลงและนอนหลับได้มากขึ้น ในเรื่องของการขับถ่ายอุจจาระ อาการท้องผูกเป็น
ปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุทั้งนี้เนื่องจากสาเหตุหลายประการได้แก่ ขาดการเคลื่อนไหวและการออกก าลังกาย ท าให้ล าไส้ไส้
เคลื่อนไหวลดลง รับประทานอาหารที่มีกากน้อย และดื่มน้ าน้อย ขับถ่ายอุจจาระไมเป็นเวลา ผู้สูงอายุจึงควรป้องกันอาการท้องผูกโดย
การรับประทานผักและผลไม้ให้มากขึ้น ดื่มน้ าให้มากและหมั่นออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ ฝึกการขับถ่ายให้เป็นเวลา (ภัทรพร 
ไพเราะ. 2539 : 20) 
4. แนวทางพฤติกรรมการดูแลสุภาพจิต 
ทฤษฎีของอีริกสัน (Erikson’s Theory)  
          ทฤษฎีนี้กล่าวว่าการพัฒนาทางด้านจิตสังคมของคนในวัยสูงอายุเป็นช่วงชีวิตที่จะรู้สึกว่าชีวิตนั้นมีคุณค่า มีความมั่นคง จะมี
ความรู้สึกพึงพอใจในผลส าเร็จจากช่วงชีวิตที่ผ่านมา และเกิดความรู้สกึสงบทางใจและสามารถยอมรับได้ว่าความตายเป็นส่วนหนึ่งของ
ชีวิต ในทางตรงกันข้าม คนที่ไม่ยอมรับ จะมีความรู้สึก ตนนั้นมีโอกาสเลือกได้น้อยและต้องการให้มีชีวิตยืดยาวต่อไปอีกเกิดความ
ท้อถอยสิ้นหวัง คับข้องใจ รู้สึกว่าตนนั้นไร้ค่าและความสามารถที่จะเผชิญต่อความสูงอายุลดน้อยลงด้วย คนที่มีสุขภาพจิตดี คือคนที่
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สามารถปรับตัวเข้ากับเหตกุารณห์รือสิง่แวดล้อมใหม่ๆ ได้ ไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะเป็นไปในทางดีหรอืร้าย แนวทางที่จะท าให้มีสุขภาพจิต
ดีมีหลายแนวทางดังต่อไปนี้ (บรรลุ ศิริพานิช. 2551) 
         1. ครอบครัวร่มเย็นเป็นสุข 
          ครอบครัวเปรียบเสมือนโช้กอัพ (shock absorber) หรืออุปกรณ์กันสะเทือนของรถยนต์ เมื่อสมาชิกมีปัญหาร้าย ครอบครัวก็
ช่วยกันแก้ไข เยียวยา ปลอบประโลม หาทางแก้ไขจนเรื่องร้ายกลายเป็นดี เมื่อสมาชิกมีโชคดีครอบครัวก็ช่วยแสดงความยินดีด้วย 
บางครั้งถึงกับเลี้ยง ฉลอง เป็นต้น ยิ่งเป็นผู้สูงอายุยิ่งต้องเป็นหลักชัยของครอบครัว ช่วยช้ีแนะลูกหลานในทางดี เป็นผู้น าในกิจกรรม
เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมของครอบครัว จะท าให้คนในครอบครัวทุกคนมีสุขภาพจิตดี การที่ผู้สูงอายุจะเป็นหลักชัยของครอบครัวได้
ดี จ าเป็นที่ผู้สูงอายุต้องเรียนรู้ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของโลก และเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันอย่าจมปลักอยู่
กับอดีต        
 2. มีเพื่อนสนิทมิตรสหายและไม่อยู่เดียวดาย 
          มนุษย์เป็นสัตว์สังคมต้องอยู่เป็นหมู่คณะแต่ละคนก็ต้องมีเพื่อนเป็นธรรมดาเพื่อนคือของหวานแห่งชีวิต เมื่ออายุยังน้อยก็มี
เพื่อนร่วมเรียน อายุมากขึ้นก็มีเพื่อนร่วมงาน  สูงวัยหรือสูงอายุ เพื่อนเก่าๆ เริ่มล้มหายตายจากไปเป็นธรรมดา จ าเป็นท่ีจะต้องหาเพื่อน
ใหม่ไว้เพิ่มเติมเสมอ เพื่อไว้คุยปรึกษาหารือกัน ไม่จ าเป็นต้องมีเพื่อนอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน แต่ถ้าใกล้เคียงก็ย่อมดี ปัจจุบันมีการตั้ง
ชมรมผู้สูงอายุตามชุมชนมากมาย ผู้สูงอายุสามารถเลือกเป็นสมาชิกชมรมใกล้บ้าน จะได้มีเพื่อนใหม่และมีกิจกรรมร่วมกันช่วยคลาย
ความเหงาได้มาก ท าให้สุขภาพจิตดีขึ้น 
 3. รู้จักแก้ปัญหาที่ถูกต้อง 
           ทุกคนในโลกนี้ไม่มีใครไม่มีปัญหา ปัญหาท าให้เกิดทุกข์ เราต้องรู้จักแก้ทุกข์ หรือแก้ปัญหานั้นให้ได้ อย่าหนีปัญหาเพราะหนี
อย่างไรก็ไม่พ้นจงแก้ปัญหาด้วยปัญญาและเหตุผล  ถ้าปัญหาไม่มีทางแก้ให้หายขาดได้ จงปรับตัวอยู่ให้ได้อย่างดีที่สุด 
 4. ใช้ธรรมะจรรโลงใจ 
 ธรรมะในทุกศาสนาจะช้ีแนะให้ทุกคนมีสุขภาพจิต ดีทั้งนั้น ขอให้ปฏิบัติและศึกษาธรรมะของแต่ ละศาสนาให้ถูกต้อง 
โดยเฉพาะเรื่องสติและวิปัสสนา จะช่วยท าให้ สุขภาพจิตดีได้มาก 
 5. รักษาความสมดุลระหว่างการมีกิจกรรมและการพักผ่อน 
          โดยเลือกกิจกรรมให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวออกก าลังกายการตอบสนองทางอารมณ์ทางสติปัญญา และการมีปฏิสัมพันธ์กับ
บุคคลอื่นอย่างเหมาะสม ต้องรับรู้และสนใจถึงความต้องการการพักผ่อน และการออกก าลังกายของตนเอง และใช้ความสามารถ ความ
สนใจ ค่านิยม และกฎเกณฑ์ทางขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นพื้นฐานในการสร้างแบบแผนการพักผ่อน และการมีกิจกรรมของตนเอง 
 6. รักษาความสมดุลระหว่างเวลาการเป็นส่วนตัวกับการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 
          โดยคงไว้ซึ่งคุณภาพและความสมดุลที่จ าเป็นในการพัฒนาเพื่อเป็นที่พึ่งของตนเองและสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นเพื่อที่จะ
ช่วยให้ตนเองท าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักติดต่อขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นในเครือข่ายสังคมเมื่อจ าเป็น ควรปฏิบัติตน
เพื่อสร้างมิตร ให้ความรักความผูกพันกับบุคคลรอบข้างเพื่อจะได้พึ่งพาซึ่งกันและกัน ควรส่งเสริมความเป็นของตัวเอง 
(วิริยา สุขวงศ์,2545) 
5.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครได้มีผู้ศึกษาไว้แตกต่างกัน ดังนี ้
          สุลี ทองวิเชียร และ พิมพ์วรรณ ศิลป์สุวรรณ (2532) ได้ศึกษาเรื่องการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในชุมชนเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีการดูแลตนเองในระดับปานกลางค่อนข้างดีพัฒนาการทางด้านร่างกาย ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ขาดการออกก าลัง
กาย มีปัญหาเรื่องสายตาเหงือก ฟัน ผู้สูงอายุประมาณร้อยละ 48 มีโรคประจ าตัวโดยโรคที่พบมากที่สุด คือโรคหัวใจและหลอดเลือด 
ปัจจัยที่ส าคัญกับการดูแลตนเองของผู้สูงอายุได้แก่ เพศ สถานภาพทางเศรษฐกิจ ระดับการศึกษา ลักษณะการอยู่ สถานที่พักอาศัย
และอัตมโนทัศน์ของผูสู้งอาย ุ
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           วรนุช สิปยารก (2552) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการพึ่งตนเองในผู้สูงวัย ผลการวิจัย
พบว่า ผลการวิจัยถดถอยแบบพหุคูณปรากฏในกลุ่มรวมว่า ตัวท านายทางด้านจิตลักษณะและสถานการณ์สามารถท านายพฤติกรรมทั้ง
สามนี้ได้ระหว่าง 27.3% ถึง 37.3% โดยมีตัวท านายที่ส าคัญ คือ การเปรียบเทียบทางสังคม ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน การรับรู้คุณ
ความดีของแผ่นดิน การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว และการสนับสนุนจากภาครัฐ นอกจากน้ียังปรากฏอีกว่า ผู้สูงอายุเพศชายมี
ความเสี่ยงในพฤติกรรมการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ และพฤติกรรมการพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจ 
          อาทิตยา ทะวงศ์ (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดแูลตนเองของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ต าบล
ข่วงเปา อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุในภาพรวมอยู่ในระดับต่ า โดยพฤติกรรมด้าน
การดูแลตนเอง โดยทั่วไปอยู่ในระดับต่ า และพฤติกรรมการดูแลตนเองตามระยะพัฒนาการอยู่ในระดับปานกลาง ส าหรับพฤติกรรม
การดูแลตนเองตามภาวะการณ์เจ็บป่วยพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ดูแลตนเองโดยผู้สูงอายุจะซื้อยามารับประทานเอง ส่วนโรคเจ็บป่วย
เรื้อรังผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะดูแลตนเอง โดยการไปพบแพทย์ อาการที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ดูแลตนองโดยไม่ใช้ยา ได้แก่ อาการเบื่ออาหาร 
วิงเวียนศีรษะ นอนไม่หลับ และมีความวิตกกังวล เครียด ไม่สบายใจ 
     จากงานวิจัยดังกล่าวสรุปได้ว่า พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ เป็นพฤติกรรมที่พึงกระท าเพื่อคงไว้ซึ่งโครงสร้าง
หน้าท่ีของร่างกายให้นานเป็นปกติส่งผลให้มีชีวิตยืนยาว และมีความสุขกับวัยชรา นอกจากนี้การมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองที่
ถูกต้องเป็นปัจจัยส าคัญในการท าให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีป้องกันและชะลอความเสื่อมของร่างกายและจิตใจให้ช้าลง ลดภาวะการณ
เจ็บป่วยของผู้สูงอายลุงได้ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
           การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับ “แนวทางพฤติกรรมความสามารถของผู้สูงอายุในการดูแลตนเองทางด้านร่างกาย
และจิตใจ อ าเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี” มีซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
           1. ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
           2. สรา้งเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
           3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
           4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคือผู้สูงอายุท่ีพักอาศัยอยู่เขต อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จ านวน 17 คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างคือ
ผู้สูงอายุวัย 60-80 ปี ที่พักอาศัยอยู่เขต อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
 2.1 ตัวผู้วิจัย ในการศึกษาครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ ตัวผู้วิจัยเป็นเครื่องมือส าคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก และวิธีการต่างๆ ร่วมกัน เช่น การบันทึกเสียง การสังเกต 
 2.2 แนวค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์เป็นค าถามปลายเปิด ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ 1 ชุด ประกอบด้วย2 ตอน ดังนี้  
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา ลักษณะครอบครัว ของผู้สูงอายุ  
 ตอนท่ี 2 แบบสัมภาษณ์ด้านการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ เป็นการวัดที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับระดับการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผู้สูงอายุ โดยแบ่งการดูแลสุขภาพตนเอง ออกเป็น 2 ด้าน ดังน้ี  
  2.1 การดูแลตัวเองด้านร่างกาย จ านวน 5 ข้อ  
  2.2 การดูแลตนเองด้านจิตใจ จ านวน 5 ข้อ 
 2.3 อุปกรณ์ภาคสนามประกอบด้วย  
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  3.1 เครื่องบันทึกเสียงท่ีสะดวกในการใช้งาน  
  3.2 สมุดบันทึกและปากกาเพื่อใช้จดบันทึกการสัมภาษณ์  
  3.3 แฟ้มเอกสารที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ได้ในแต่ละวัน  
3. วิธีการตรวจสอบ 

3.1 การแยกวิเคราะห์ระหว่างผู้วิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องสอดคล้องของการวิเคราะห์ (Peer Debriefing) 
กรณีที่พบความไม่สอดคล้องของผลการวิเคราะห์ ให้ใช้การอภิปราย 
 3.2 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้ให้ข้อมูล (Key Informant Validation) โดยน าผล การวิเคราะห์ไปให้ผู้ให้
ข้อมูลตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ค้นพบจากการสัมภาษณ์เชิงลึก การศึกษาวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยร่วมสังเกตเหตุการณ์ในขณะ
สัมภาษณ์ เพื่อตรวจสอบข้อค้นพบท่ีได้ซึ่งกันและกัน (Investigator Triangulation) 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์ข้อมูลกระท าไปพร้อมๆ กับการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการศึกษาครั้งน้ี คณะผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
การวิเคราะห์เนื้อหา มีขั้นตอนดังน้ี  
1. ถอดเทปการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบค าต่อค า  
2. อ่านข้อมูลที่ได้จากการถอดเทปทั้งหมด ทบทวนข้อมูลทั้งหมดและท าความเข้าใจในข้อมูล   
3. จดักลุ่มความหมายแยกออกเป็นประเด็น (Content Analysis) โดยจัดกลุ่มข้อมูลที่มี ลักษณะร่วมหรือที่มีความหมายเหมือนกันไว้
ด้วยกัน จากนั้นให้ความหมายหรือจ าแนกช่ือแก่กลุ่มข้อมูลนั้นๆ (Theme)  
4. น าข้อความหรือประโยคที่ได้มาตีความหรือให้ความหมาย หากข้อมูลยังไม่มีความชัดเจนจะบันทึกแยกเป็นข้อสังเกตไว้ต่างหาก เพื่อ
สะสมข้อมูลนั้นไว้แล้วน ากลับมาร่วมวิเคราะห์เมื่อได้ ข้อมูลมากพอ  
5. ท าการวิเคราะห์หาคุณลักษณะของข้อมูลที่จ าแนกเป็นหัวข้อย่อยโดยพิจารณาความสอดคล้องกับค าถามการวิจัย  
6. เขียนค าบรรยายความหมายตามลักษณะข้อความที่ปรากฏและน าเสนอพร้อมท้ังยกตัวอย่าง ประกอบเพ่ือสะท้อนให้เห็นสาระส าคัญ
ของกลุ่มข้อมูลแต่ละกลุ่ม 
. 
ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยเรื่อง “แนวทางพฤติกรรมความสามารถของผู้สูงอายุในการดูแลตนเอง
ทางด้านร่างกายและจิตใจ อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี” โดยศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการศึกษามี
ดังนี ้
ตอนที่ 1 การดูแลตนเองด้านสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุ 
 จากการศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านร่างกายของผู้สูงอายุในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี พบว่า การดูแล
สุขภาพด้านร่างกายของผู้สูงอายุในเขตพื้นท่ีการศึกษานั้น มีความหลากหลายด้านการรับประทานอาหาร การออกก าลังกาย การดูแล
สุขภาพ การตรวจสุขภาพท่ีแตกต่างกันไปตามสภาพสิ่งแวดล้อมรอบตัว และครอบครัว รวมไปถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ก่อนที่จะก้าว
เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า 
 1.1 โรคประจ าตัว 
 ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่การศึกษาส่วนใหญ่เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุมักจะมีโรคประจ าตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคไขมันอุดตันในเส้น
เลือด โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคปอด โรคเกี่ยวกับดวงตา และโรคปวดเมื่อยตามไขข้อต่างๆ แต่มีผู้สูงอายุที่ให้ข้อมูลบางท่าน 
ไม่มีโรคประจ าตัว  
 “...ลุงมีลูกหลานและครอบครัวคอยดูแล และดูแลร่างกายตัวเองตั้งแต่อายุยังไม่ 60 เลยไม่ค่อยเป็นอะไร...” (วิเชียร, 2560) 
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 1.2 การตรวจสุขภาพ 
 ผู้สูงอายใุนเขตพื้นท่ีการศึกษาส่วนใหญ่มีการตรวจสุขภาพปีละ 1 ครั้ง และรองลงมาจะเป็นการที่ผู้สูงอายุไปพบแพทย์ทุกๆ 3 
เดือน/ครั้ง 4 เดือน/ครั้ง และ 2 เดือน/ครั้ง ตามล าดับเพราะด้วยภาวะโรคประจ าตัวที่เป็นอยู่จึงมีการไปพบแพทย์อย่างเป็นประจ า
สม่ าเสมอและถือเป็นการตรวจสุขภาพร่างกายไปด้วย  
 “...ป้าเป็นโรคหัวใจไปหาหมอตลอดเลย 3 เดือน เจอคุณหมอครั้ง...” (ละไม, 2560) 
 1.3 การรับประทานอาหาร 
 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ คือการรับประทานอาหารตรงตามหลักโภชนาการ 
เน้นการรับประทานประเภทผักและปลาที่ท าให้ย่อยง่าย รวมไปถึงผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังให้ความส าคัญกับการหลีกเลี่ยงไม่รับประทาน
อาหารประเภทที่มีไขมัน อาหารหารที่มีรสเค็มจัด หวานจัด และไม่รับประทานอาหารประเภทของหมักของดอง 
 “...หมอให้แม่กินผักกินปลาเยอะๆ เพราะแม่มีโรคประจ าตัว หลังจากนั้นแม่ก็ไม่ค่อยกินพวกเนื้อหมูแล้ว...” (บุญสม, 2560)
 1.4 การออกก าลังกาย 
 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการออกก าลังกาย มีการออกก าลังกายทุกวัน วันละ 1 ช่ัวโมง โดยการเดินเร็ว เดินแกว่ง
แขน และมีการออกก าลังกายโดยการเต้นแอโรบิกที่สวนสาธารณะ ส่วนผู้สูงอายุบางส่วนที่ไม่ค่อยมีเวลา แต่อาศัยการท างานบ้าน ท า
สวน เป็นการออกก าลังกายแทน และจากการสัมภาษณ์ยังพบว่ามีผู้ที่ไม่สามารถออกก าลังกายได้เนื่องจากเป็นโรคหัวใจ  
 “...ป้าอยากออกก าลังกายเหมือนกัน แต่ออกก าลังกายหนักแบบคนอ่ืนไม่ได้เพราะเป็นโรคหัวใจ เดินหรือท าอะไรนิดหน่อย ก็
เหนื่อยแล้ว...” (ประชุม, 2560) 
 1.5 ระบบการขับถ่าย 
 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีระบบการขับถ่ายที่อยู่ในเกณฑ์ปกติดี คือ ทุกวัน วันละ 1 ครั้ง และส่วนน้อยที่มีอาการท้องผูกท้องเฟ้อ 
จากการสัมภาษณ์พบว่าเกิดจากการไม่ค่อยเลือกรับประทานอาหารที่มีกากใย ทานอะไรก็ได้ที่รู้สึกอยากทาน ไม่ได้มีการเลือก
รับประทานตามหลักโภชนาการ 
 
ตอนที่ 2 การดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตใจของผู้สูงอายุ 
 2.1 วิธีการคลายเครียด 
 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีวิธีการคลายเครียดโดยการดูโทรทัศน์ รายการต่างๆ สารคดีธรรมชาติและสัตว์โลก 
นอกจากน้ันมีการนั่งสมาธิ สวดมนต์ ฟังธรรมะเป็นการคลายเครียด ท าให้จิตใจสงบ 
  “...เวลาป้าเครียดเรื่องลูก ป้าก็เปิดเพลงธรรมะฟัง สบายใจดี...” (จันทร์เพ็ญ, 2560) 
 2.2 การรับมือกับความเครียด 
 การรับมือกับความเครียดของผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นการปลง ไม่คิดมาก และหากิจกรรมท า เช่น การดูรายการโทรทัศน์ ดู
ละคร ดูหนัง นอกจากนั้นผู้สูงอายุบางส่วนมีวิธีการรับมือกับความเครียดโดยการพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูง 
 “...วันไหนเครียดๆ ก็มานั่งดื่มเบียร์กับเพื่อนแถวบ้านก็ไม่คิดมากแล้ว...” (ลือชัย, 2560) 
 “...หาสาเหตุว่าปัญหาความเครียดเกิดจากอะไร และค่อยๆปรับสภาพใจจิต แล้วค่อยๆ ปลง...”  
(ชนะชัย, 2560) 
 2.3 กิจกรรมนันทนาการ 
 โดยปกติแล้วผู้สูงอายุมีกิจกรรมนันทนาการโดยการดูรายการทางโทรทัศน์เป็นส่วนใหญ่ ดูข่าวสาร ดูกีฬา รวมไปถึงมีการฟัง
เพลง หรือออกไปออกก าลังกายที่สวนสาธารณะในตอนเย็น ท าให้พบปะเพื่อนฝูงและได้พูดคุยกันไปด้วย มีกิจกรรมนันทนาการอื่นๆ
อย่างการ ร้องเพลง เล่นดนตรี 
 “...ผมมีการเล่นกีตาร์ร้องเพลงกับเพื่อนๆ แล้วก็มีดื่มเบียร์บ้างอาทิตย์ละครั้ง...” (สมพงศ์, 2560)  
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 “...ลุงร้องเพลงคาราโอเกะที่บ้านเป็นประจ า...” (ภานุชิต, 2560) 
 2.4 การพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่น 
 ผู้สูงอายุมีการติดต่อสื่อสารปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคลอื่น ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆ ซึ่งกันและกัน ท าให้
ได้รับรู้ข่าวสาร และเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน การพบปะพูดคุยของผู้สูงอายุจะมีการพูดคุยกับเพื่อนบ้าน และจากการไปท าบุญที่
วัด รวมไปถึงจากการไปออกก าลังกายท่ีสวนสาธารณะ หรือมีบางส่วนท่ีมีอาชีพขายของ มีการพูดคุยกับลูกค้าและเพื่อนร้านข้างๆ 
 “...ลุงไปขายของทุกวันเสาร์อาทิตย์ ก็คุยกับลูกค้าไปเรื่อยๆ อยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ท าอะไรก็เหงา...” 
 (วีรชัย, 2560) 
 “...ป้าก็มีคุยกับคนแถวบ้านบ้างแต่ก็คุยไม่บ่อย เพราะชอบนินทากัน...” (เบญจพร, 2560) 
 2.5 ความกังวลกับอนาคตข้างหน้า 
 ส่วนใหญ่ความกังวลในอนาคตของผู้สูงอายุมักเกี่ยวกับลูกหลาน ที่ยังเรียนไม่จบ ยังไม่มีหน้าที่การงานที่ดีและมั่นคง หรือยัง
ไม่มีเงินทองมากพอไว้เลี้ยงตัวเอง และมีบางส่วนท่ีกังวลว่าหากเป็นอะไรไปแล้ว ลูกหลานจะอยู่กันอย่างไร 
  “...ป้ากลัวว่าถ้าป้าเป็นอะไรไป ลูกจะอยู่อย่างไร จะมีใครมาดูแลเพราะลูกป้าพิการ...”  
(แม่ละไม, 2560) 
 “...ลุงก็กังวลอยู่ทุกวัน เพราะลุงอยู่คนเดียวไม่มีใครมาดูและ อาศัยคนรู้จักแถวบ้านท ากับข้าวมาให้ทานบ้าง...” (ประยูร, 
2560) 
 
สรุปผลและอภิปรายผล 
 จากการสรุปผลการวิจัย ดังกล่าวข้างต้น สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 จากผลจากการศึกษาแนวทางพฤติกรรมความสามารถของผู้สูงอายุในการดูแลตนเองทางด้านร่างกายและจิตใจ อ าเภอเมือง 
จังหวัดปทุมธาน ีกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย เป็นผู้สูงอายุวัย 60-80 ปี จ านวน 17 คน พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีการดูแลสุขภาพร่างกาย
อยู่ในเกณฑ์คอนข้างดีซึ่งสอดคล้องกันงานวิจัยของ สุลี ทองวิเชียร และ พิมพ์วรรณ ศิลป์สุวรรณ (2532) ไดศึกษาเรื่องการดูแลตนเอง
ของผูสูงอายุในชุมชนเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีการดูแลตนเองในระดับปานกลางค่อนข้างดีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย ทั้งในเรื่อง การตรวจสุขภาพ การรับประทานอาหาร การออกก าลังกาย รวมไปถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการ
ดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุตามหลักแนวคิดของโอเร็ม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมจิต หนูเจริญกุล (2536) ; อ้างอิงจาก 
(Orem,1991) กล่าวว่าการดูแลตนเองเป็นกิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลริเริ่มกระท าด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดประโยชนในการด ารงชีวิตสุขภาพ 
และความเป็นอยู่ที่ดีการดูแลตนเองเป็นการกระท าที่จงใจ มีเป้าหมาย (Deliberate action) มีระบบระเบียบ เป็นขั้นตอนและเมื่อ
กระท าอย่างมีประสิทธิภาพจะมีส่วนช่วยให้โครงสร้างหน้าท่ีและพัฒนาการด าเนินไปถึงขีดสุดของแต่ละบุคคล ไดก าหนดจุดมุ่งหมายใน
การดูแลตนเองไว อาทิเช่น ส่งเสริมการท าหน้าที่ของร่างกายกายให้เป็นไปตามปกติรวมทั้งป้องกัน ควบคุม หรือบรรเทาอาการตาม
กระบวนการเกิดโรค และมีการส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีด ีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ เป็นสิ่งจ าเป็นพื้นฐานของบุคคลทุกวัยในทุกๆ สังคม 
การใสใจดูแลสุขภาพของตนเองท าให้บุคคลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไดโดยเฉพาะเมื่อกล่าวถึงผู้สูงอายุซึ่งเป็นวัยที่ต้องเผชิญเผชิญกับ
สภาวะการเสื่อมถอยทางร่างกายในด้านต่างๆ เพราะฉะนั้นการที่ผู้สูงอายุจะมีคุณภาพชีวิตดีหรือไมยอมสะท้อนออกมาให้เห็นโดยการ
แสดงออกทางพฤติกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ   

 จากผลจากการศึกษาแนวทางพฤติกรรมความสามารถของผู้สูงอายุในการดูแลตนเองทางด้านจิตใจพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีวิธี
รับมือกับความเรียดได้ดี มีการท ากิจกรรมนันทนาการเพื่อใช้เวลาว่างในการออกก าลังกายและปฏิสัมพันธ์กันในสังคมได้ดีสอดคล้องกับ
ทฤษฎีของอีริกสัน บรรลุ ศริิพานิช (2551) กล่าวว่า การพัฒนาทางด้านจิตสังคมของคนในวัยสูงอายุเป็นช่วงชีวิตที่จะรู้สึกว่าชีวิตนั้นมี
คุณค่า มีความมั่นคง จะมีความรูสึกพึงพอใจในผลส าเร็จจากชวงชีวิตที่ผ่านมา และเกิดความรูสึกสงบทางใจและสามารถยอมรับไดว่า
ความตายเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จินตนา ยูนิพันธ์ (2534) ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการ
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ดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตในด้านการดูแลตนเองโดยทั่วไปอยู่ในระดับสูง ด้านการพัฒนาการรู้จักตนเองด้านการติดต่อสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ ด้านการใช้เวลาอย่างมีคุณค่า ด้านการเผชิญปัญหา และด้านการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น
ผู้ที่มีสุขภาพจิตที่ดี คือผู้ที่สามารถปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์หรือสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ได้ ไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะเป็นไปในทางดีหรือร้าย รวม
ไปถึงกังวลกับสิ่งรอบตัวและอนาคตที่จะเกิดขึ้นน้อยลง หรือปรับสภาพจิตยอมรับในสิ่งท่ีจะเกิดขึ้นได้ดีกว่าผู้อื่น  
 เมื่อทราบผลการวิจัยแนวทางการดูแลสขุภาพด้านรา่งกายและจิตใจของผู้สูงอายุแลว้ สามารถน าข้อมูลไปศึกษาต่อในเรื่องของการ
พัฒนาของผู้สูงอายุ ในอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ผลของการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้คือ 
 1. ทราบถึงความแตกต่างการดูแลตนเองของผู้สูงอายุท่ีมีปัจจัยสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกันและน าผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้
มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ 
 2. ผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมหรือโครงการของกองสวัสดิการ
สังคมและกองสาธารณสุขฯ อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ตลอดจน องค์กรต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ 
 3. ครอบครัวและชุมชนที่มีอิทธิพลต่อการดูแลผู้สูงอายุ สามารถร่วมกันช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง
เหมาะสม ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 4. สามารถน าไปเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยต่อไปในประเด็นต่าง ๆ ให้กว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ผลเป็นที่ยืนยันว่า ปัจจัยการเป็นอยู่ของครอบครัวและสิ่งแวดล้อมทางสังคมมีผลต่อพฤติกรรมในการ
ดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ท าให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพท่ีดีและลดภาวะความเจ็บป่วยได้ ซึ่งผลการวิจัยสามารถให้ข้อเสนอแนะได้ ดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
     ครอบครัวเป็นส่วนส าคัญที่มีอิทธิพลต่อสภาพจิตใจของผู้สูงอายุ ดังนั้นหากสถาบันครอบครัวร่วมกันให้ความดูและเอาใจใส่
ผู้สูงอายุ จะส่งผลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นได้ 
 2. ข้อเสนอแนะคร้ังนี้ 
     ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับท้องถิ่น หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาสุขภาพของผู้สูงอายุในท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนต าบล จะต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ เพื่อให้
ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมดูแลสุขภาพตนท่ีดี 
 3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
     การศึกษากลุ่มตัวอย่างครั้งน้ีเป็นการศึกษาผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งอาจมีสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ความ
เป็นอยู่ของสังคมที่แตกต่างกัน ความรู้ในการดูแลสุขภาพ ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ และการด าเนินชีวิตประจ าวันที่แตกต่าง
กันออกไปจากผู้สูงอายุในจังหวัดอื่นๆ ดังนั้นควรจะมีการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในพื้นอื่นที่ต่างกันออกไป เพื่อให้ทราบถึงการ
ดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุท่ีแตกต่างกัน 
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	การสังเคราะห์กรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานตามหลักทักษะชีวิต 4H เพื่อให้ได้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ (74-84)
	การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ (85-96)
	การบริหารความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า ของสานักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (97-104)
	ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุ วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม (105-115)
	การสำรวจความต้องการรับบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีของชุมชนกรณีศึกษาอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (116-131)
	โครงการวิจัยเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (132-143)
	โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (144-160)
	การประยุกต์ใช้การการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของชาวบ้านเกาะเกร็ด (161-172)
	คุณภาพชีวิตการทำงานที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของแรงงานต่างด้าว บริษัท อินโนแวลูส์ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (173-183)
	กลยุทธ์และกระบวนการพัฒนาเกมทางการศึกษาสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น (184-192)
	การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง การบริจาคเลือด (193-197)
	การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการ Elephant Haven Thailand (198-203)
	การวัดความพึงพอใจสำหรับเกม 2 มิติ เรื่อง ThaiCooking (204-208)
	โครงการผลิตสื่อการเรียนรู้ 3 มิติของระบบการทำงานแปรรูปโลหะผ่านเครื่องใช้งานจริงในสถานประกอบการภายใต้หัวข้อการประยุกต์ใช้ระบบไฮดรอลิกส์ และระบบรีเลย์ควบคุมของเครื่องกลึงบอลวาล์ว (209-214)
	พฤติกรรมการบริโภคอาหารไทยของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติกรณีศึกษา  โรงแรมขนาดใหญ่  จังหวัดสงขลา (215-225)
	การแก้ไขปัญหาจราจรในเขตภาคตะวันออกโดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ (226-232)
	การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แม่เหล็กเรขาคณิตแบบจับต้อง เรื่อง การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิตในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (233-242)
	การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (243-251)
	การลดอัตราการออกกลางคันของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้วยโครงการเรียนปรับพื้นฐาน (252-258)
	ความพึงพอใจและความคาดหวังในการปฏิบัติงานของบุคลากร หน่วยงานกระดูกชาย (ออร์โธปิดิกส์) โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก (259-275)
	การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติของชมรมผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร (276-286)
	การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การตรวจสอบปั้นจั่นหอสูง (287-292)
	การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดสื่อประสมเรื่องสายอากาศไมโครสตริป (293-302)
	ศึกษาปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างประเทศของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน (303-311)
	การศึกษาความต้องการในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาพืชศาสตร์                คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน (312-320)
	ปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษของพนักงานต้อนรับในโรงแรมจังหวัดน่าน ในทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ (321-328)
	ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการประกอบวิชาชีพครูกับความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ (329-340)
	แนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการร้านนมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (341-349)
	ภาวะน้ำหนักเกินกับพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (350-360)
	ความพึงพอใจในการใช้บริการรถสองแถวเพื่อขึ้นไปท่องเที่ยววัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว (361-379)
	ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจแมลงทอด กรณีศึกษา แมลงทอดตราไฮโซ (380-385)
	การพัฒนารูปแบบชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านเพศศึกษาเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ (386-401)
	การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิรูปการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยสำหรับอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (402-414)
	เหตุผลและความต้องการในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (415-423)
	แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนของนักเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (424-431)
	ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (432-441)
	สื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างความปลอดภัยในวัยเรียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (442-453)
	สื่อสร้างสรรค์ตามรอยภูมิปัญญาไทยในอดีต (454-464)
	สื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ของเด็กประถมศึกษา (465-476)
	การพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (477-489)
	การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (490-498)
	สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ร้านโฉมงามสปา (499-508)
	การพัฒนาเว็บไซต์กายสิทธิ์ (509-517)
	การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการนำสมุนไพรมาใช้ตามแนวปรัญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาในเขตจังหวัดนนทบุรี (518-524)
	การศึกษาศักยภาพการรองรับการท่องเที่ยวเสม็ดนางชี ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (525-538)
	การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเยาวชน เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม (539-545)
	พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง (546-555)
	รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์การละเล่นผีพุ่งไต้สำหรับเยาวชน อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (556-565)
	การศึกษาความต้องการใช้งานบริการห้องสมุดนอกเวลา กรณีศึกษาห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย (566-571)
	การศึกษาปัจจัยพหุระดับสมรรถนะ ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงาน วิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 15 ในจังหวัดชายแดนใต้ (572-582)
	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (583-591)
	ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทำงาน ความพึงพอใจในงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง (592-602)
	อิทธิพลของการมองโลกในแง่ดี ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน โดยมีกลวิธีในการเผชิญปัญหาเป็นตัวแปรสื่อ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ (603-619)
	ความสำเร็จในอาชีพ เชาวน์อารมณ์ และความพึงพอใจในชีวิต โดยมีความภาคภูมิใจในตนเองเป็นตัวแปรสื่อ ของพนักงานระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา : บริษัทโทรคมนาคมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร (620-631)
	ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการทำงาน คุณภาพชีวิตในการทำงาน การรับรู้คุณค่าของงาน และความเหนื่อยหน่ายในการทำงาน ของบุคลากรสายวิชาการ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร (632-642)
	ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานสายวิจัยและพัฒนา (643-652)
	ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาการบัญชีชั้นต้นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (653-661)
	ผลของการพัฒนาเมตาคอกนิชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการประเมินแบบเจรจาต่อรอง (662-671)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อผู้สูงอายุตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวที่ชายหาดบางเสร่ในจังหวัดชลบุรี (672-682)
	ท้องถิ่นไทย 4.0 กับ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (683-691)
	การวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าของสุนัขในการเลือกใช้บริการที่พักที่สามารถนำสุนัขเข้าพัก (692-704)
	การผลิตมิวสิควิดีโอเพลงเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปูองกันการเกิดโรคกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยเทคนิคอินโฟกราฟิกแบบ 2 มิติ ให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี (705-712)
	ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงการเป็นฐาน ในรายวิชา สต423 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ (713-719)
	ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (720-732)
	ศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการในแหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันตก เพื่อพัฒนาเป็นไมซ์ซิตี้ในประชาคมอาเซียน (733-743)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (744-753)
	ทรัมเป็ต การแสดงดนตรี การฝึกซ้อม (754-762)
	ศึกษาวิถีภูมิปัญญาการจักสานเตยปาหนันบ้านดุหุนสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดตรัง (763-775)
	ศึกษาความเป็นมา อนุรักษ์ และสืบสานประเพณีข้าวลาซังบ้านพรุจูด ตาบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (776-785)
	รูปแบบการส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ โรงเรียนบ้านแม่สา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (786-797)
	ปัจจัยในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสงขลา (798-807)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาระหนี้สินของเกษตรกรหมู่ที่ 7 บ้านท่าช้าง ตาบลทับผึ้ง อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย (808-824)
	ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดระเบียบที่จอดรถบริเวณศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (825-837)
	การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (838-853)
	การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ร่วมกับวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม (854-866)
	ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม (867-884)
	พฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณของพนักงามหาวิทยาลัย ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ (885-893)
	การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะโรคอ้วนของนักเรียนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ (894-908)
	ศึกษาพฤติกรรมบริโภคอาหารเช้าและความรู้ความเข้าใจตามหลักโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านดอนสาโรง จ.สุโขทัย (909-921)
	ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นในชุมชน (922-935)
	การป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านโซกม่วง ตำบลทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย (936-948)
	ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (949-957)
	ศึกษาวิธีการป้องกันพฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุ่นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ : กรณีศึกษา โรงเรียนวัดสุวรรณประดิษฐ์ หมู่ 3 (958-970)
	การบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย สังกัดเทศบาลเมืองตาก ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (972-983)
	ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน แผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร (984-998)
	การศึกษาองค์ประกอบความสามารถในการฟื้นพลังของนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (999-1013)
	การพัฒนาแบบทดสอบทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตาม SOLO Taxonomy ของบิกส์และคอลลิส (1014-1024)
	การพัฒนาระบบคลังข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) (1025-1035)
	การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ กรณีศึกษา ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (1036-1042)
	แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจที่พักแรมแบบบูติคโฮเต็ลในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1043-1052)
	การพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินการจัดการเรียนรู้ของครูตามแนวทางสะเต็มศึกษา (1053-1062)
	การส่งเสริมความเป็นพลเมืองผ่านกลยุทธ์ CSR ในยุคไทยแลนด์ 4.0 (1063-1072)
	การออกแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง เรื่อง พุทธมณฑลศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก (1073-1081)
	ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความเครียดของผู้สูงอายุในเขตบางพลัด  จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1082-1090)
	การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตตลาด ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (1091-1098)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานดูแลผู้สูงอายุในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1099-1107)
	แนวทางในการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของผู้สูงอายุ เพื่อให้วัยรุ่นตระหนักรู้ (1108-1115)
	การใช้สื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) เรื่อง โปรโตคอล TCP/IP เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (1116-1122)
	การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการสวนหลวงราชินี 19 ไร่ หัวหิน (1123-1129)
	แนวทางการสืบทอดการทำขนมฝรั่งกุฎีจีนจากผู้สูงอายุในชุมชนกุฎีจีน จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1130-1140)
	แรงจูงใจในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่ใช้สถานที่ออกกำลังกายแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร กรณีศึกษาศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ สำนักวัฒนธรรมกีฬา และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (1141-1150)
	รูปแบบการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดชุมพร (1151-1157)
	การศึกษาทัศนคติของวัยรุ่นตอนกลางต่อการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้สูงอายุเพื่อการท่องเที่ยวในต่างประเทศ (1158-1169)
	ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในสวนรมณีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1170-1179)
	ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในสวนรมณีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1180-1190)
	ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยและการเลือกใช้บริการ ศูนย์การค้าสยามพารากอนของผู้สูงอายุ (1191-1199)
	สภาพปัญหา และการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ผู้สูงอายุที่ใช้สมาร์ทโฟน ในพื้นที่บริเวณโดยรอบพระปิ่นเกล้า เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1200-1210)
	การให้ความหมายที่มาของความหมายและการวางแผนการออมเพื่อรองรับการเกษียณอายุของพนักงานเอกชน เขตสีลม-สาทร กรุงเทพมหานคร (1211-1220)
	พฤติกรรมการเลือกใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในอำเภอเมือง จังหวัดระนอง (1221-1232)
	ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้เฟซบุ๊กของผู้สูงอายุในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1233-1245)
	พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ (1246-1253)
	การศึกษาและการสืบสานการวิธีทำขนมไทยไข่ปลาสูตรโบราณของวัยรุ่นที่สืบทอดมาจากผู้สูงอายุร้านขนมคุณยายผ่องศรี ตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (1254-1264)
	พฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการบริโภคผลิตภัณฑ์จากนมเพื่อสุขภาพในผู้สูงอายุ (1265-1273)
	พฤติกรรมและทัศนคติของวัยรุ่นต่อการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้เสิร์ชเอนจินบนกรูเกิลเพื่อเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ (1274-1284)
	รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุในชุมชนหมู่บ้านสยามนิเวศน์อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ (1285-1294)
	พฤติกรรมของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ อย่างสร้างสรรค์สำหรับการเลือกชมรายการบันเทิงในสื่อยูทูป (1295-1307)
	แนวทางพัฒนาการให้บริการตรวจสุขภาพฟรีแก่ผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ (1308-1317)
	ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่เข้าบริการภายในคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1318-1324)
	นวัตกรรมการบริการของโรงแรมที่พักเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทยในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1325-1332)
	กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค สำหรับลูกค้าสูงอายุ กรณีศึกษา ไร่ปลูกรัก Thai Organic Farm อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (1333-1343)
	การตัดสินใจและกลยุทธ์การตลาดในการใช้บริการร้านอาหารเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาร้านอาหารคลีนที อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1344-1355)
	รูปแบบพฤติกรรมวัยรุ่นต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้ใช้งานแอพพลิเคชั่นช็อปปิ้งออนไลน์ (1356-1366)
	หลักธรรมกับการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา แหล่งชุมชน ณ บริเวณวัดศรีเมือง จังหวัดจันทบุรี (1367-1375)
	การดูแลสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ เขต บางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร (1376-1385)
	บทบาทของภาวะผู้นำในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมในอำเภอหัวหิน (1386-1398)
	พฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1399-1408)
	สภาพการณ์ปัญหาและแนวทางในการปรับตัวของผู้สูงอายุที่เลี้ยงดูเด็กเจนเนอเรชั่นซี (Generation Z)ในอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (1409-1418)
	ที่มาของตัวเลข การตีความหมายและพฤติกรรมการซื้อหวยใต้ดินของผู้สูงอายุในอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (1419-1426)
	การให้ความหมายและความต้องการจำเป็นของผู้สูงอายุข้าราชการวัยเกษียณในการขอรับบริการสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) (14271439)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของข้าราชการครู ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1440-1451)
	การประเมินศักยภาพขององค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในจังหวัดเพชรบุรี กรณีศึกษา: พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน (1452-1459)
	ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจขนมคางกุ้งทอดอบกรอบ  Okusno (1460-1465)
	ปัจจัยทางพฤติกรรมวัยรุ่นส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้ วิดีโอคอลผ่านสมาร์ทโฟน (1466-1476)
	พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของผู้สูงอายุ ในเขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานครกรณีศึกษา : กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนซอย 8 กองพลปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (1477-1488)
	การศึกษาความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร (1489-1501)
	แนวทางพฤติกรรมความสามารถของผู้สูงอายุในการดูแลตนเองทางด้านร่างกายและจิตใจอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (1502-1513)
	ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อประกันชีวิตของผู้สูงอายุ เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1514-1521)
	รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร (1522-1530)
	แนวทางการสืบสานคุณค่าจากภูมิปัญญาด้านการผลิตน้ำตาลมะพร้าวจากผู้สูงอายุในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (1531-1541)
	การศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของผู้สูงอายุประเภทสุนัขและแมวในอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง (1542-1550)
	ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบ หลักการ และแนวคิดของการทำความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อผู้สูงอายุกรณีศึกษา : บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (1551-1561)
	ที่มาความหมายของความสุขและแนวทางในการสร้างความสุขของผู้สูงอายุในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุริณท์ลาภัสร์ (1562-1569)
	การตระหนักรู้ของวัยรุ่นที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบแก่ผู้สูงอายุเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ(1570-1579)
	วาทกรรมนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ส่งผลต่อชีวิตของผู้สูงอายุชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงในเขตตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี (1580-1589)
	สภาพการณ์และแนวทางการปรับตัวของผู้สูงอายุที่เลี้ยงดูหลานในเจเนอเรชัน ซี ในอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี (1590-1597)
	รูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุในสังคมไทย กรณีศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร (1598-1605)
	รูปแบบกิจกรรมการสร้างความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ผู้สูงอายุ ด้วยกิจกรรมในฐานการเรียนรู้สัมมาชีพชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทงานดอกไม้ประดิษฐ์ หมู่บ้านหนองขอน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (1606-1615)
	ความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐพอเพียงของผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (1616-1625)
	การมีส่วนร่วมของวัยรุ่นตอนกลางในการส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ (1626-1635)
	พฤติกรรมของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มกิจกรรมคลายเครียดจากรายการวาไรตี้ผ่านระบบสมาร์ทโฟน (1636-1649)
	การศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามแนวทางสิทธิผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน (1650-1655)
	กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในการทำเครื่องเบญจรงค์ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (1656-1668)
	ปัจจัยทางพฤติกรรมวัยรุ่นในการส่งเสริมทักษะการใช้แอพพลิเคชั่นสำหรับการจองที่พักเพื่อผู้สูงอายุ (1669-1680)
	พฤติกรรมการเข้าถึงและการใช้งานอินเตอร์เน็ตของกลุ่มผู้สูงอายุอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (1681-1690)
	รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีชุมชนลุ่มแม่น้ำปราณบุรี (1691-1709)
	รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (1710-1630)
	คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามทัศนะผู้ใช้บัณฑิต ศึกษาเฉพาะกรณี บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  (1727-1732)



