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การศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของผู้สูงอายุประเภทสุนขัและแมวในอ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
The research raising pet behavior of elderly poeple in Banchang Rayong 
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สาขาการจดัการธรุกิจและภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยศลิปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ี
 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีจุดประสงค์ ดังนี้ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงสัตว์ของผู้สูงอายุ และกลุ่มตัวอย่างของผู้สูงอายุคือผู้สูงอายุในอ าเภอ
บ้านฉางจังหวัดระยอง จ านวน 40 คน โดยการท าแบบสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล โดยจากการสัมภาษณ์พบว่า มี12 คนที่เลี้ยงสัตว์ 
โดยผู้สูงอายุแต่ละคนทั้งหมด 12 คนได้จ าแนกกลุ่มจากการสัมภาษณ์เป็น 3 กลุ่ม และพบว่าการเลือกเลี้ยงสัตว์ในแต่ละคนมีเหตุผลที่
คล้ายคลึงและต่างกันออกไป  นอกจากนี้การวิจัยยังพบว่าผู้สูงอายุบางกลุ่มไม่นิยมเลี้ยงสัตว์เนื่องจากการอยู่อาศัยกับครอบครัวใหญ่
และมีพื้นท่ีจ ากัดนั้น ส่งให้การเลี้ยงสัตว์ของเขาเป็นไปได้ยากในขณะที่อีก สองกลุ่ม พบว่าการเลี้ยงของกลุ่มนี้ส่วนมามีผลมาจากการอยู่
ตัวคนเดียว ไม่มีลูกหลาน หรือครอบครัวใหญ่ท าให้พวกเขานั้นเลือกที่จะเลี้ยงสัตว์ไว้แก้เหงาเป็นเพื่อนอีกด้วย 

ค าส าคัญ : ผู้สู้อายุ, สัตว์เลี้ยง, อาศัยอยู่ล าพัง 

 

Abstract 
 This research aimed is made for studying raising pet behavior of elderly person in Banchang Rayong. This 
research is qualitative Research. The samples are 40 elders who were people aged 60 years and over residing in 
Banchang Rayong. By the depth interview, found out that 12 people like to have pet then we divide 3 group by 
the answer that have the same answers and the same ways, the first and second group believe that having pet is 
the way that can solve how lonely that they had but the final group believes that they don’t want to have a pet 
caused they have no space for feeding dog or cat. By the way, this research is just in Banchang district, the most 
elderly people that live alone think having pet can make them be friend and happy.                                     
Keywords: Elders, Pet, live alone 
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1. บทน า 

เนื่องจากการประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) แล้วอย่างเป็นทางการ พิจารณาจากค าว่าผู้สูงอายุนั้น 
หมายถึงสังคมผู้สูงอายุคือสังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่า 10% หรือมีประชาชนที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่า 7% ซึ่งใน
ประเทศไทยนั้นก็เป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วตั้งแต่ปี 2548 แล้วตอนนั้นโดยประเทศไทยมีประชากรตั้งแต่ 60 ปีมีด้วยกันถึง 10.4% และ
เป็นไปได้ว่าในอนาคต 20 ปีข้างหน้านั้น สังคมไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) โดยได้มีการพิจารณาจากค่า
จ านวนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่า 20% หรือมีประชากรที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปเกินกว่า 14% โดยคาดการว่าในปี 2571 
ประเทศไทยอาจะมีผู้อายุเกิน 60 ป ีถึง 23.5%ด้วยกัน (ชมพูนุช พรหมภักด, 2556) 
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โดยส านักงานสถิติแห่งชาติได้ได้มีการท าการส ารวจมาแล้วทั้งหมด 4 ครั้งด้วยกัน ซึ่งมีผลมาจากปัจจุบันประเทศไทยได้
ประสบผลส าเร็จอย่างมากในนโยบายด้านประชากรที่มีความเป็ยอยู่ดีขึ้นและสะดวกสบายและการวางแผนครอบครัวที่อันเป็นผลมา
จากคนมีความรู้มากขึ้น ท าให้การให้ก าเนิดบุตรนั้นลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังรวมไปถึงการเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์
สาธารณสุข และเทคโนโลยี ทีท่ าให้ประชากรมีอายุยืนยาวข้ึน ซึ่งได้ส่งผลถึงโครงสร้างของประชากรในประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปเป็น
โครงสร้างแบบผู้สูงอายุ หรืออาจจะกล่าวได้ว่าในประเทศไทยนั้นเป็นหน่ึงในประเทศอาเซียนที่ก าลังพัฒนาเป็นสังคมผู้สูงอายุคือ การที่
มีจ านวนผู้สูงอายุหรือประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป เพิ่มสูงขึ้นจนมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด โดยในขณะที่วัยอื่นๆนั้นลด
น้อยลง จึงอาจจะส่งผลกระทบต่อสภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยประเทศไทยควรส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ
เหล่านั้นรวมทั้งรับมือกับสังคมผู้สูงอายที่จะมีเพิ่มมากขึ้นอีกในอนาคตจากการคาดการณ์ (กลุ่มสถิติประชากร, ส านักสถิติสังคมและ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ,2557) 

ผู้สูงอายุนั้นเป็นวัยของบุคคลที่มีความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม การเรียนรู้ สติปัญญา 
เศรษฐกิจและปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ในทางที่เสื่อมลงทุกๆด้าน(ชูวิทย์ เวชแพศย์, 2538) โดยความสามารถในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันของผู้สูงอายุนั้น เป็นปัจจัยเกี่ยวข้องกับตัวผู้สูงอายุซึ่งมีผลต่อการรับรู้ภาระและการดูแลความทุกๆอย่างให้เกิดความ
ผาสุก โดยทั่วไปของญาติหรือผู้ดูแลในท านองเดียวกันนั้น ผู้สูงอายุความรู้สึกเป็นภาระและที่จะต้องดูแลผู้สูงอายุนี้ก็เป็นความเครียด
หรือเป็นการรับรู้ว่ามีภาวะเครียดเกิดขึ้นต่อผู้สูงอายุ ซึ่งความสามารถในการด าเนินชีวิตประจ าวันของผู้สูงอายุนั้นมีปัจจัย ทางด้าน
ภาวะสุขภาพท่ีสะท้อนออกทางอ้อมการวัดความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันต่างๆของผู้สูงอายุดังน้ันการที่ไม่สามารถปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวันด้วยตนเองย่อมไม่แสดงถึง 

ภาวะที่ต้องพึ่งพาผู้อื่นในการตอบสนองความต้องการของตนเองบุคคลที่มีข้อจ ากัดในการประกอบกิจวัตรประจ าวัน
จ าเป็นต้องพึ่งพาบุคคลอื่นในการตอบสนองความต้องการพื้นฐานการดแูลบุคคลเหล่านี้จึง มีผลกระทบโดยตรงต่อความผาสุกของผู้ดูแล
(วิภาวรรณ ชะอุ่ม, 2536) 

สังคมไทยในปัจจุบันมีการเลี้ยงสัตว์ในหลากหลายรูปแบบเช่นสัตว์เลี้ยงในบ้านเพื่อเป็นเพื่อนเล่นหรืออีกนัยนั้นหมายถึง ว่า
สัตว์ที่มีความสัมพันธ์กับมนุษย์มากยิ่งข้ึนความสัมพันธ์ในการเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนเพิ่มจ านวนมากขึ้น ท าให้สามารถ
ส่งความสุขของผู้เลี้ยงได้(จริยาภรณ์ ช่วยเรืองและชนิชา ปิยชยันต์, 2555)การเลี้ยงสุนัขหรือแมว ไวเป็นเพื่อนแกเหงา หรืออาจเป็นการ
เลี้ยงท่ีเป็นการเลี้ยงแบบเป็นงานอดิเรกหรือเป็นการเลี้ยงไว้เพื่อเป็นเพ่ือน ซึ่งในปัจจุบันคนส่วนมากนั้นการเลี้ยงสัตว์ถึงเป็นส่วนหนึ่งใน
ชีวิต โดยมีความรักความผูกพันจากนิสยัอันซื่อสัตย์ของสัตว์เลี้ยงซึ่งบางคนอาจจะเลี้ยงไว้เพื่อเป็นเพ่ือนหรือเพื่อการนันทนาการก็เป็นได้ 
อีกทั้งการเลี้ยงสัตว์ยังช่วยคลายเครียด ซึ่งความเครียดนั้นๆอาจจะเกิดจากการท างาน หรือความเครียดในด้านต่างๆ อีกทั้งสัตว์เลี้ยงยัง
สามารถเป็นเพื่อนยามที่รู้สึกเหงาหรือต้องการใครสักคนข้างๆกาย จนบางรายนั้นก็เลี้ยงสัตว์เลี้ยงไว้ในรูปแบบของลูกหลานเลย  ซึ่ง
ประกอบกับในปัจจุบันน้ันสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนไปท าให้แนวโน้มการคุมก าเนิดหรือารวางแผนครอบครัวนั้นมากขึ้น บางคนจึง
เลี้ยงสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงอ่ืนๆแทนที่จะมีครอบครัว นอกจากน้ันผู้สูงอายุที่ต้องห่างเหินจากลูกหลานอาศัยอยู่ล าพัง ก็นิยมที่จะเลี้ยงสัตว์
เลี้ยงไว้เป็นเพื่อนเหมือนกัน(ณัฐฐสิริ แฉล้มวงศ์, 2552) สุนัขกับมนุษย์นั้นมีความผูกพันมานานหลายศตวรรษนับตั้งแต่มนุษย์ รูถึงความ
เชี่ยวชาญในการล่า และความเป็นอยู่ที่เจริญก้าวหน้าจึงมักจะเลี้ยงสุนัข จนปัจจุบันนั้นการเลี้ยงสุนัขไว้เป็นเพื่อนได้รับการยอมรับ โดย
ท าให้มนุษย์มีความสุขและความพึงพอใจต่อมนุษย์อย่างลึกซึ้งแก่มนุษย์ (ธัญนันท มันตา, 2550:7) 

ดังนั้นจากเหตุการณ์ที่ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ข้อความข้างต้นสรุปได้ว่า การเลี้ยงสัตว์ในปัจจุบันส่งผลต่อด้าน
จิตใจของมนุษย์มาก อย่างไรก็ตาม ผู้สูงอายุเป็นวัยท่ีไม่ว่าจะด้านใด มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมลง และการเปลี่ยนไปของสังคม
ผู้สูงอายุท่ีเกิดขึ้นนั้นอาจท าให้ครอบครัวของผู้สูงอายุหรือผู้ดูแลไม่สามารถหรือมีเวลาที่น้อยลงในการอยู่เป็นเพื่อนหรือการดูแล ท าให้
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ผู้สูงอายุอยู่คนเดียว มีความเครียด และโดดเดี่ยว ผู้สูงอายุอาจมีความรู้สึกเสมือนถูกทิ้ง และพื้นฐานของมนุษย์นั้นจ าเป็นต้องมีสัง คม
เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม จึงจ าเป็นควรต้องมีเพื่อน และสัตว์เลี้ยงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไป  
 ซึ่งผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของผู้สูงอายุประเภทสุนัขและแมวในอ าเภอบ้านฉาง จังหวัด
ระยอง  และน าข้อมูลที่ได้รับมาสนับสนุนในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ในผู้สูงอายุในอ าเภอบ้านฉาง เพื่อนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุในอนาคตต่อไป 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของผู้สูงอายุประเภทสุนัขและแมวในอ าเภอบ้านฉางจังหวัดระยอง 
 2. เพื่อศึกษาว่าการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้ส่งผลต่อผู้สูงอายุในทางที่ดีมากน้อยเพียงไรและในด้านใดบ้าง 
 3. เพื่อศึกษาว่าการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้ส่งผลต่อผู้สูงอายุในทางที่ไม่ดีมากน้อยเพียงไรและในด้านใดบ้าง 
ค าถามการวิจัย 

1. ปัจจุบันพฤติกรรมการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของผู้สูงอายุเป็นอย่างไร? 
2. ในผู้สูงอายุท่ีรักสัตว์และเลี้ยงสัตว์มีมากหรือน้อยอย่างไร? 
3. ในผู้สูงอายุท่ีเลี้ยงสัตว์นั้น การเลี้ยงสัตว์ส่งผลมาหรือน้อยเพียงไรไม่ว่าจะด้านใดๆที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ? 
 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
1. มนุษย์เป็นสัตว์สังคม 

มนุษย์เป็นสัตว์สังคม(Human being is social animal.) คือการที่ได้อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มนั้นจะกระท าให้สมาชิ  ด ารงชีวิตอยู่
รอดโดยมีการกระท าระหว่างกันทางสังคมว่า สัตว์สังคม (social animals)   สัตว์สังคมจึงมีลักษณะที่ส าคัญคือ มีการด ารงชีวิตอยู่
ร่วมกันเป็นกลุ่ม และมีการกระท าระหว่างกันทางสังคม 

ความส าคัญ 
มนุษย์ต้องรวมกันอยู่เป็นกลุ่มก้อนหรือเป็นสังคมนั้น ก็เพราะมนุษย์ต้องพึ่งพาอาศัยกันในการด ารงชีพ เช่น ช่วยกันหาหรือ

ผลิตอาหาร ช่วยกันสร้างบ้านหรือที่อยู่อาศัย ช่วยกันสร้างเครื่องมือหรืออาวุธ ช่วยป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้นจากธรรมชาติหรือจากการ
รุกรานของมนุษย์ด้วยกัน และมนุษย์ยังมีความต้องการอื่น ๆ จากกันและกันอีกมาก  

ความเป็นมา 
อาริสโตเติล (Aristotle) นักปราชญ์ชาวกรีก กล่าวว่า มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ท้ังนี้เขาเชื่อว่า มนุษย์โดยสภาพธรรมชาติจะต้อง

มีชีวิตอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่น ๆ ติดต่อสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ไม่สามารถด ารงชีวิตอยู่อย่างอิสระตามล าพังแต่ผู้เดียวได้ สังคมจึงเกิดขึ้น 
จากแนวคิดของนักสังคมวิทยา มีความเห็นว่า สังคมกับมนุษย์จะแยกจากกันไม่ได้ เพราะมนุษย์เริ่มเกิดมาก็ต้องอาศัยสังคม ต้องพึ่งพา
อาศัยมนุษย์ด้วยกัน ต้องมีความสัมพันธ์กัน และกระท าต่อกันทางสังคมเพื่อประโยชน์แห่งตนและสังคม 

2. ทฤษฏีความต้องการทางด้านจิตใจ เมื่อมนุษย์แต่ละคนอยู่ในสังคม 
ย่อมมีความต้องการอื่น ๆ เพิ่ม มากขึ้นนอกเหนือไปจากความต้องการทางชีวภาพ ความต้องการเหล่านี้อาจมีมากหรือน้อย

ตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล เช่น ต้องการความรัก ความนับถือ และการยกย่องจากบุคคลอื่น ความต้องการอ านาจ เกียรติยศ 
ช่ือเสียง ทรัพย์สมบัติ การมีเพื่อน และการมีครอบครัว เป็นต้น การได้รับสิ่งซึ่งสนองความต้องการทางจิตใจ จะสร้างเสริมให้สมาชิกมี
บุคลิกภาพท่ีเหมาะสม และด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข  
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3. ทฤษฎีความต้องการทางด้านสังคม การที่มนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นสังคม ย่อมมีความต้องการที่จะร่วม  
สร้างระบบความสัมพันธ์ เพื่อให้สังคมของตนด ารงอยู่ได้ ท่ีส าคัญ ได้แก่ ความต้องการที่จะมีระบบการสื่อสาร ระบบการผลิต

และการกระจายผลิตผลเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าและการบริการระหว่างกันและกัน มีระบบสังคมที่จะป้องกันสมาชิกจากภัยอันตรายทั้ง
ปวง มีระบบการสร้างสมาชิกใหม่เพื่อทดแทนสมาชิกเก่าที่ตายไป นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการมีระบบควบคุมสังคมเพื่อให้สมาชิก
ประพฤติปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคมทั้งนี้เพื่อให้การด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมมนุษย์ด ารงอยู่ตลอดไป  

ความต้องการทั้ง 2 ประการดังที่กล่าวมานี้ จะบรรลุผลโดยการที่มนุษย์ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมต่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน
และกัน ประพฤติปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ซึ่งตนด ารงอยู่ในสังคมนั้น หากสมาชิกปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของระบบความสัมพันธ์ใน
สังคมมากเพียงใด ย่อมได้รับสิ่งซึ่งสนองความต้องการในการด ารงชีวิตได้มากเพียงน้ัน 

ปัจจุบันปัญหาผู้สูงอายุท่ีมีบ้านปรายชีวิตอย่างโดดเดี่ยวมีอยู่จ านวนมากในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ลูกหลานบางรายที่บอกว่า
จะไม่ทอดทิ้ง แต่ก็ให้การช่วยเหลือได้ไม่ทั่วถึงปล่อยให้ท่านต้องอยู่อย่างเดียวดาย เพราะมีหลายปัจจัยที่ท าให้ข้อมูลตกหล่น ผู้สูงอายุ
หลายคนจึงต้องอยู่อย่างเดือดร้อนตามล าพัง ด้วยการอาศัยเพื่อนบ้าน หรือผู้มีน้ าใจและศรัทธาให้ความช่วยเหลือเท่าที่จะท าได้  และ
การเลี้ยงสัตว์เหล่านั้นเป็นอีกทางหนึ่งที่ท าให้ท่านสามารถคลายเครียด รู้สึกไม่โดดเดียวอาจและท าให้รู้สึกอยากมีชีวิตอยู่ต่อมากขึ้นใน
แต่ละวัน  

สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป กลายเป็นกระแสทุนนิยม ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างครอบครัวให้กลายเป็นครอบครัว
เดี่ยวมากขึ้น ความรักความผูกพันในครอบครัวน้อยลง คนในครอบครัวมัวแต่สนใจเรื่องการท างานเก็บเงิน จนอาจมองข้าม
ความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวไป ส่งผลให้สัดส่วนของผู้สูงอายุท่ีอยู่คนเดียวตามล าพังในครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี 
2537 มีผู้สูงอายุท่ีอยู่คนเดียวร้อยละ 3.6 ในปี 2545 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 6.3 และข้อมูลล่าสุดในปี 2550 พบมีผู้สูงอายุอยู่คนเดียวใน
ครอบครัวตามล าพังร้อยละ 7.7 ทั้งนี้ร้อยละ 56.7 ของผู้สูงอายุท่ีอยู่คนเดียวตามล าพังไม่มีปัญหา ที่เหลือร้อยละ 43.3 มีปัญญา ซึ่งถือ
เป็นตัวเลขท่ีสูงอยู่ส าหรับปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุท่ีพบบ่อยที่สุดคือ “ความรู้สึกเหงา” สูงถึงร้อยละ 51.2 ของผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว 
รองลงคือปัญหาไม่มีคนดูแลท่านเมื่อเจ็บป่วย ร้อยละ 27.5 ปัญหาด้านการเงินที่ต้องเลี้ยงชีพ ร้อยละ 15.7 และ ร้อยละ 5.3 ไม่มี
ลูกหลานมาช่วยแบ่งเบาภาระภายในบ้าน ปัญหาทั้งหมดเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุท่ีถูกทอดทิ้งมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสภาพร่างกาย
และปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจ โดยจะเกิดมากท่ีสุดในผู้สูงอายุท่ีถูกทอดทิ้งจากลูกหลานนอกจากน้ี ผู้สูงอายุยังมีปัญหาด้าน
ร่างกาย เนื่องจากสภาพร่างกายที่ทรุดโทรมลงตามกาลเวลา ส่งผลให้สุขภาพอ่อนแอ ช่วยเหลือได้น้อยลง อีกท้ังสังคมก็ยังเป็นส่วนหนึ่ง
ที่ท าให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกในทางลง มองตนเองเป็นผู้ไร้ประโยชน์และเป็นภาระของสังคม เกิดความสับสนทางอารมณ์ จิตใจ และ
ความเชื่อมั่นในตนเองลดน้อยลง ท้ายสุดท าให้ผู้สูงอายุเหล่านี้อยู่ในภาวะอารมณ์เศร้า ท้อแท้ ผิดหวัง และมีปมด้อย 

ความผูกพันระหว่างมนุษย์กับสัตว์เลี้ยงเป็นความผูกพันที่มีประวัติมายาวนาน สัตว์เลี้ยงที่มีความใกล้ ชิดกับมนุษย์มากที่สุด
และเป็นเพื่อนที่ดีท่ีสุดของมนุษย์ หรืออาจจะเรียกได้ว่าสัตว์คือหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวเลยทีเดียว ความผูกพันระหว่างสัตว์เลี้ยง
กับมนุษย์จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ว่าเหตุใดมนุษย์จึงผูกพันใกล้ชิดกันกับสุนัขมากกว่าสัตว์เลี้ยงชนิดอื่น 
ความผูกพันระหว่างมนุษย์กับสุนัขได้มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่สมัยโบราณ ในระยะแรกมนุษย์ได้น าสุนัขป่ามาเลี้ยง ใช้ประโยชน์ทั้งในด้าน
การล่าสัตว์ และช่วยในการปกป้องมนุษย์ เช่น ช่วยในการล่าสัตว์ เฝ้าทรัพย์สมบัติบางอย่าง หรือ เฝ้าฝูงสัตว์เลี้ยงที่มนุษย์ เลี้ยงไว้เพื่อ
เป็นอาหาร โดยมนุษย์ให้อาหารกับสุนัขเป็นสิ่งตอบแทน ต่อมามนุษย์ได้น าสัตว์ต่างๆ มาเลี้ยงเพิ่มมากขึ้น ในปัจจุบันเนื่องจากสภาพ
สังคมและวิถีชีวิตมีการแข่งขันกันมากขึ้น วัตถุประสงค์ของการเลี้ยงสุนัขจึงเปลี่ยนไปกลายมาเป็นเลี้ยงสุนัขเพื่อประโยชน์อื่นๆ เช่น 
เลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนแก้เหงา เป็นต้น   
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2. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง “แนวทางการตัดสินใจซื้อเครื่องประดับแท้ของผู้สูงอายุในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาร้าน
เครื่องประดับ Srithong Jewelry” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การวิจัยที่ศึกษาและท าความเข้าใจความหมาย
ของประสบการณ์ชีวิตที่บุคคลได้ประสบมาเป็นหลัก ผู้วิจัยได้น าหลักการของการศึกษาเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณ์วิทยามาเป็น
แนวทางในการศึกษาดังน้ี   
 โดยการศึกษาการท าวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ ( Qualitative Research ) ใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนาและอภิปราย
ความจากการสรางทฤษฎีจากขอมูลพื้นฐานและการสังเกตุการและวิจัยภาคสนาม ซึ่งการด าเนินงานการวิจัยที่ศึกษาและท าความเข้าใจ
ความหมายของประสบการณ์ชีวิตที่บุคคลได้ประสบมาเป็นหลัก ผู้วิจัยได้น าหลักการของการศึกษาเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณ์วิทยา
มาเป็นแนวทางในการศึกษาดังน้ี  จะประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูลและทฤษฏีต่างๆ การเลือกใช้เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูลและตีความข้อมูล โดยการตั้งกลุ่มตัวอย่าแบบเจาะจงให้เป็นผู้สูงอายุท่ีเลี้ยงสัตว์เลี้ยงในอ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
ขอบเขตการวิจัย           
 แบบแผนการวิจัย วางแผนการด าเนินการวิจัย ที่ผสมผสานทฤษฎี แนวคิด ข้อมูล และแนวทางด าเนินงานวิจัย เพื่อให้ได้
ค าตอบมาตอบประเด็นปัญหา และวัตถุประสงค์การวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพกรณีศึกษาฟฤติกรรมการเลี้ยงสัตว์ ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
ประกอบด้วย  ผู้เลี้ยงสัตว์ที่เป็นผู้สูงอายุจ านวน 12 คน พื้นที่ในการวิจัยครั้งนี้คือ อ าเภอบ้านฉางจังหวัดระยอง โดยผู้วิจัยได้ก าหนด
ระยะเวลาในการศึกษาการวิจัยระหว่างเดือน มีนาคม ถึงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 รวมเป็นระยะเวลา 3 เดือน 

  ดังนั้นแบบแผนการวิจัยจึงแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างปัญหาการวิจัยและการวางแผนตรวจสอบโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อ
เชื่อมโยงสู่ปัญหาการวิจัยซึ่งผู้วิจัยได้ต้องการศึกษาการศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของผู้สูงอายุประเภทสุนัขและแมวในอ าเภอ
บ้านฉาง จังหวัดระยอง 

 
3. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
การรวบรวมทฤษฏีที่เกี่ยวข้องและกรอบแนวคิดที่มาสนับสนุนสมมุติฐาน  

- ทฤษฏีมนุษย์เป็นสัตว์สังคม 
- ทฤษฏีความต้องการทางด้านจิตใจ เมื่อมนุษย์แต่ละคนอยู่ในสังคม 
- ทฤษฎีความต้องการทางด้านสังคม  
- ปัญหาผู้สูงอายุท่ีมีบ้านปรายชีวิตอย่างโดดเดี่ยวและสภาพทางสังคมที่เปลี่ยนไป 
- ความผูกพันระหว่างมนุษย์กับสัตว์เลี้ยงเป็นความผูกพัน 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลขั้นทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการศึกษาเอกสาร รวบรวมข้อมูลจากเอกสารจากหนังสือ 
วารสาร บทความ วิทยานิพนธ์และเว็บไซต์ เพื่อให้ทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุและการเลี้ยงสัตว์เป็นหลัก 

2.   การเก็บรวบรวมข้อมูลขั้นปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลักท่ีวิจัยจะน ามาวิเคราะห์โดยมาจากการ
เก็บข้อมูลภาคสนาม ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ พูดคุย บันทึกเสียงและจดบันทึกผู้วิจัยได้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ( in-depth interview - 
IDI) เป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลกึ และ การสัมภาษณ์ที่ไม่เป็นทางการ (informal interview) โดยผู้วิจัยจะใช้วิธีการสัมภาษณ์ให้เจาะ
เป็นบุคคลเป็นรายบุคคลซึ่งในการสัมภาษณ์นั้นการตั้งค าถามที่ผู้สัมภาษณ์เป็นค าถามที่เปิดให้ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถแสดงความคิดเห็น
หรือให้ข้อมูลที่กว้างและสามารถตอบแบบสัมภาษณ์ได้อิสระตามที่ผู้ ให้สัมภาษณ์เห็นแจ้ง ในระหว่างการสัมภาษณ์นั้นไม่เป็นทางการ
นั่นหมายถึงการถามค าถามต่างๆนั้นจะเป็นการพูดคุยกันเสียมากกว่าแต่ค าถามที่ผู้สัมภาษณ์ได้ตั้งนั้นมีแนวโน้มทางค าตอบไว้ค่อนข้างที่
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จะเป็นไม่ได้แนวเดียวกันท้ังหมดซึ่งจะขึ้นอยู่กับผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละท่านท่ีให้ค าตอบเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงและได้ข้อมูลตามวัตถุและ
ค านึงถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับมากที่สุด  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย          
 การสัมภาษณ์นั้นผู้สัมภาษณ์ นั้นคือผู้วิจัยเองโดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์ดังนี้   
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยนั้น ผู้วิจัยได้เลือกใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อน ามาช่วยให้ผู้วิจัยสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้
ครบถ้วนและถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ 

1. ประเภทบุคคล เช่น ตัวผู้วิจัย เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตัวผู้วิจัยคือผู้ด าเนินการสัมภาษณ์และ
เป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง 

2.     อุปกรณ์ที่ช่วยในการเก็บข้อมูล ได้แก่ เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายภาพและสมุดจดบันทึก 
3.     สมาร์ทโฟน ในการสัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์นั้นได้สอดส่องผู้ให้สัมภาษณ์ที่มีลักษณะเป็นผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นไปได้ยากที่จะ

เจาะจงที่ที่มีผู้สูงอายุได้เยอะ ทั้งนี้การสัมภาษณ์จะเป็นในลักษณะที่เจอโดยบังเอิญและไม่สามารถพกอุปกรณ์ไปได้ทุกที่ ดังนั้นผู้
สัมภาษณ์ได้เปิดรูปแบบสัมภาษณ์ทางโทรโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนเป็นหลักซึ่งสามารถท าได้หลายอย่าง ไม่ว่าจะถ่ายภาพและ
อัดเสียงต่างๆที่ท าการสัมภาษณ์ ท าให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้น สามารถน าข้อมูลเหล่นั้นมาวิเคราะห์ได้อีกด้วย 
การตรวจสอบข้อมูล 

ผู้วิจัยมีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยการตรวจสอบข้อมูลพร้อมเสร็จโดยทันที ซึ่งเป็นการป้องกันการตกหล่น
ของข้อมูล ในการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูลนั้น ผู้วิจัยได้ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีน้ าหนักและมี
ความน่าเชื่อถือโดยใช้อาศัยวิธี “การตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation)” แบ่งออกเป็น 1) การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้าน
ข้อมูล 2) การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านผู้วิจัยและ 3) การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล  

ผู้วิจัยมีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยการตรวจสอบข้อมูลพร้อมเสร็จโดยทันที ซึ่งเป็นการป้องกันการตกหล่น
ของข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยถอดเทปบันทึกเสียงการสัมภาษณ์การศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงสัตว์ของผู้สูงอายุแล้วได้จัดกลุ่มค าตอบโดยแบ่งตาม
แนวคิดในแต่ละผู้สูงอายุเกี่ยวการเลี้ยงสัตว์โดยน าข้อมูลมาจัดหมวดหมู่ แยกแยะ เรียบเรียงและตีความหมายเพื่อน ามาวิเคราะห์ให้ได้
ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์และสามารถน าเสนอในรูปแบบของการพรรณนาวิเคราะห์ หลังจากการสัมภาษณ์เชิงลึกนั้นผู้วิจัยได้จ าแนก
และอ่านต าตอบที่ได้จากการสัมภาษณ์อย่างละเอียดแล้วตีความหมายของค าตอบโดยเปรียบเทียบค าตอบที่ได้แนวคิดและทฤษฏีตามที่
ผู้วิจัยได้สนใจเพื่อจ าแนกออกเป็น 3 ขั้นตอน ตามล าดับความสอดคล้องดังนี้ 
 1. การเปรียบเทียบ  
  - เป็นข้อมูลที่ได้โดยใช้ลักษณะเหมือนกัน หรือความคล้ายคลึงกันแล้วจัดไว้เป็นหมวดหมู่ต่างๆ 
 2. ข้อมูลใหม่ที่ได้  
  - เมื่อข้อมูลนั้นๆเมื่อมีการเปรียบเทียบจากข้อมูลอื่นๆแล้ว ข้อมูลที่มีความเหมือนแบเดิมๆนั้นจะถูดจัดกลุ่มไว้
ด้วยกัน แต่ในขณะเดียวหากมีข้อมูลใหม่ๆที่ไม่สามารถจัดไว้กับหมดเดิมๆที่มีอยู่แลว้ไดผู้้วิจัยตอ้สร้างข้อมูลหมวดใหม่ๆขึ้นมาเพื่อรองรับ
ข้อมูลใหม่ๆที่เกิดขึ้น 
 3. การพิจารณารูปแบบและความสัมพันธ์ 
  - พิจารณาความสัมพันธ์ของหมวดหมู่ต่างๆเพื่อสร้างค าอภิปรายปรากฏการณที่เราจะศึกษา 
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 ทั้งนี้นอกจากผู้วิจัยจะวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายบุคคลแล้ว(with-case analysis)ยังต้องวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการ
ศึกษาวิจัยนี้อีกด้วย 
 
4. ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยนั้นน าเสนอผลการวิจัยและวิจารณ์และความสัมพันธ์ของค าตอบการสัมภาษณ์ดังนี้ 
  ในการสัมภาษณ์นั้นผู้ที่ตอบค าถามตรงกันเป็นกลุ่มเดียวกันพบว่าเป็นกลุ่มผู้สูงอายุท่ีเลี้ยงสุนัข 5 ท่านโดยได้แก่คุณ
ตาผดุงศักดิ์ คุณยายจ าเนียร คุณประพันธ์ คุณปัญญา และคุณวสันต์ เป็นผู้สูงอายุที่รักสุนัขและมีความคิดจะเลี้ยงตั้งแต่แรกแล้วซึ่ง 
พวกเขาท้ัง 5 คนนั้น มีความรู้สึกว่าการเลี้ยงสุนัขน้ัน เค้ามีความรู้สึกคล้ายกันนั่นคือ “การมีเพื่อน” ซึ่งคุณยายจ าเนียรได้ให้สัมภาษณ์
ว่า “การเลี้ยงสัตว์นั้นไม่เพียงแต่จะให้ยายรู้สึกมีเพื่อนหรือมีหลาน แต่ยังท าให้ยายได้ใช้เวลาว่างมีประโยชน์ ไม่ว่างจนเกินไป และยัง
สบายใจมีคนเฝ้าบ้าน ยายรู้สึกสบายใจมากเมื่ออยู่กับเจ้าแดง(ช่ือสุนัข)ยังไม่ได้รู้สึกว่าการเลี้ยงสัตว์มันสิ้นเปลืองนะ มันเป็นเหมือนการ
แบ่งปันเพื่อนร่วมโลก ไม่ว่าจะเป็นสุนัขไหนๆหรือพันธุ์อะไรเราก็สามารถน ามาเลี้ยงให้เกิดคุณค่า ที่เรียกว่า “ความสุข”ยายคิดว่า
ผู้สูงอายุแบบยายก็แก่แล้วล่ะ เดินทางไปไหนก็ล าบาก ควรหาความมั่นคงความสุขให้กับช่วงเวลาที่เหลืออยู่ให้อยู่อย่างมีความสุข และ
ยายเฉยว่าการเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าชนิดใดก็แล้วแต่ล้วนให้ความสุขลดคลายเครียดผู้สูงอายุอย่างเรา” ซึ่งคนอื่นๆที่อยู่ในกลุ่มผู้สู้อายุใน
กรณีศึกษาคนอ่ืนๆมีค าตอบท่ีใกล้เคียงกับคุณยายจ าเนียรมาก และเห็นพร้องตรงกันว่า ควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้เลี้ยงสัตว์ในประเทศ
ไทยอีกด้วย 

 

รูปที ่1 และ 2 คือ รูปภาพของคุณสหสัทยาและ คณุสมภพ ที่แสดงถึงความรักแมวและความผูกพันกับสัตว์เลี้ยงของตน 

(ภาพเหล่านีไ้ดร้ับอนุญาตจากสถานประกอบการ ณ วันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559) 

 

 ในกรณีศึกษากลุ่มที่สองนั้น จากการสัมภาษณ์พบว่า มีค าตอบของการสัมภาษณ์ที่คล้ากันอยู่เกือบทั้งหมด แต่ชนิดของสัตว์ที่
เค้าเลี้ยงคือแมว ซึ่งในเรื่องของการตอบค าถามในเรื่องของข้อเสียนั้นต่างบอกตรงกันว่า แมวเป็นสัตว์ที่เอาใจยาก ดังนั้นอาหารการกิน
ของแมวที่เขาใช้เลี้ยงนั้นมีราคาสูง อาจท าให้เขาต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูง ซึ่งมีผู้ที่เลี้ยงแมวทั้งหมด 4 คน ได้แก่ คุณสมภพ คุณสหัสทยา  
คุณกมลรัตน์ และคุณหมอเกริกก้อง โดยคุณ สมภพได้ให้สัมภาษณ์เรื่องควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเลี้ยงสัตว์หรือไม่โดยคุณสมภพให้
สัมภาษณ์ว่า “การที่เรามีใครซักคนข้างๆ เป็นเรื่องที่ดีเพราะไม่มีใครสามารถอยู่บนโลกใบนี้ได้คนเดียว ผมไม่ได้แต่งงานและโสดอยู่ตัว
คนเดียว ผมได้รับแม่มาเลี้ยงเมื่อสมปีท่ีแล้ว พันธุ์วิเชียรมาศซึ่งจากผมที่ไม่เคยคิดจะเลี้ยงสัตว์เลย พอผมได้เลี้ยง มันท าให้ผมรักสัตว์บน
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โลกใบนี้มาก ทุกวันน้ีผมเป็นตัวแทนหาบ้านให้แมวจรจัด ไร้ที่อยู่ให้พวกเคาได้มีโอกาสในชีวิตของพวกเขาที่ดีท าให้ผู้สูงอายุแบบผมได้ใช้
เวลาที่เป็นประโยชน์ต่อโลกใบนี้ ผมมีชีวิตยู่มายาวนาน ผมควรได้ให้อะไรกลับคืนกับโลกใบนี้ท่ีผมเคยใช้เสียผ่านไปวันๆ ผมสนับสนุนให้
ผู้สูงอายุอย่าเรา เลี้ยงสัตว์ ถึงแม้ว่าเค้าไม่ใช่คน ไม่รู้เรื่อง พูดจาไม่ได้อย่างพวกเราแต่เช่ือเถอะว่า มันคุ้มค่ากับความสุขที่คุณจะได้รับ ได้
เพื่อนแท้ที่เราอยู่ด้วยแล้วมีความสุข” 
 จากการสัมภาษณ์บุคคลทั้งสามในกลุ่มนี้ได้แก่ คุณเสมา คุณเรณู และคุณไกรฤกษ์ พบว่าการสัมภาษณ์ค าถามบางอย่าง นั้น
ค าตอบต่างกันมาก พบว่าในส่วนของค าถามสัตว์ใดที่สุดใจจะเลี้ยงพวกเขาได้ให้สัมภาษณ์ว่าไม่มีเลย แต่พวกเขาเลี้ยงสุนัขที่เป็นสุนัขจร
จัดที่น่าสงสาร แต่ในขณะเดียวกัน เขาเห็นตรงกันว่าการเลี้ยงสตัว์ไม่ใช่ทางของเขาซะทีเดียวเนื่องจากบรเิวณบ้านนั้นมีจ ากัด และอยู่กับ
ครอบครัวที่เป็นรอบครัวใหญ่การเลี้ยงสัตว์นั้นจ าไม่ใช่ เขามีหลาน ให้เลี้ยงซึ่ งเขาเองมีความเหงาซักนิด แต่ถ้าเขาอยู่ตัวคนเดียวเขามี
ความคิดว่าการเลี้ยงสัตว์เป็นความคิดที่ดี ต่อผู้สูงอายุท่ีอยู่ล าพัง 

ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นน้ันจะเห็นได้ว่าผู้สูงอายท่ีมักจะเลี้ยงสัตว์นั้นเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ตัวคนเดียว ช่วยท าให้เขารู้สึกคลายเหงา
อย่าแท้จริงและมีความสุขในบ้านปลายชีวิตที่แท้จริง 

 
4. สรุปผลและอภิปรายผล 

 

 

 

 

 

 

 

1. ผู้สูงอายุส่วนมากสนใจที่จะเลี้ยงสุนัขมากเนื่องจากสามารถเฝ้าบ้านและช่วยปกป้องผู้สูงอายุเหล่านั้นด้วยอีกทั้งยังอุ่นใน มี
สุนัขที่ซื่อสัตย์กับเขาเพื่อนเพื่อนได้ในเวลาที่เขาออกก าลังกาย ปั่นจักรยานหรือท าสวนได้ทั้งนั้น 

2. ผู้สูงอายุอีกลุ่มหนึ่งมีความชอบเลี้ยงแมวเนื่องจากเป็นสัตว์เล็กน่ารักสะอาดแต่เอาใจยาก ท าให้เค้าไม่เหงาและมีคนข้างๆที่
คอยท าให้หัวเราะไปกับการกระท าแปลกๆของแมวเหล่านี้แต่อาหารการกินน้ันมีราคาที่สูงกว่าสุนัข 

3. ผู้สูงอายุบางกลุ่มก็ไม่อยากท่ีจะเลี้ยงสัตว์นักเนื่องจากเขาต้องแบกรับหน้าที่คอยเลี้ยงดูหลานๆที่มีอยู่เต็มบ้านรวมไปถึงพื้นที่
ของบ้านพวกเขามีสถนที่จ ากัดเนื่องจากเป็นครอบครัวใหญ่อาศัยอยู่กันเยอะๆ ค่าใช้จ่ายที่เขาจะใช้นั้นก็มีจ ากัดอีกเช่นกัน ท า
ให้ผู้สูงอายุเหล่านี้ไม่จ าเป็นต้องมีสัตว์เลี้ยง 

 
 
 

การเลี้ยงสัตว์ของ

ผู้สูงอายุ 

 

ประเภทของสัตวเ์ลี้ยง การตัดสินใจ 

- ผู้สูงอายุส่วนมากสนใจที่จะเล้ียง

สุนัข 

- ผู้สูงอายุอีกลุ่มหนึ่งมีความชอบ

เล้ียงแมวเนื่องจากเป็นสัตว์เล็ก

น่ารักสะอาด 

- ผู้สูงอายุบางกลุ่มก็ไม่อยากที่จะ

เล้ียงสัตว์นักเนื่องจากเขาตอ้ง

แบกรับหนา้ที่คอยเล้ียงดูหลาน 

มนุษย์เป็นสัตว์สังคม 

 

ผู้สูงอายุที่มีบ้านปรายชีวิตอย่างโดด

เดี่ยวและสภาพทางสังคมที่เปลี่ยนไป 

ความผูกพนัระหว่างมนุษย์กับสัตว์

เลี้ยงเป็นความผกูพนั 

 



 

สาขามนุษยศาสตร์ สังคมวิทยาและการศึกษา I 1550 
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	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)
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