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บทคัดย่อ 

เด็กเจนเนอเรช่ันซี ในเขตอ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative research)ใช้วิธีวิทยา
การศึกษา ปรากฏการณ์วิทยา(Phenomenology study)และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก( In-depth 
interview) ผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 10 คน ก าลังเลี้ยงดูบุตรหลาน และอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่
อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สภาพการณ์ของผู้สูงอายุที่มีต่อการเลี้ยงดูเด็กเจเนอเรช่ันซีในปัจจุบัน ผลการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุส่ วน
ใหญ่ได้รับภาระการเลี้ยงดูบุตรหลาน เนื่องจากบิดาและมารดาของบุตรหลานต้องออกไปท างานนอกบ้านเพื่อหารายได้เข้าสู่ครอบครัว 
ซึ่งผู้สูงอายุมีบทบาทในการเลี้ยงดูทั้งแบบเต็มเวลาและแบบช่ัวคราว รวมทั้งดูแลครบคลุมทุกอย่างในกิจวัตรประจ าวันของบุตรหลาน 
จากผลการศึกษาพบว่าปัญหาทีเ่กิดขึ้นในการเลี้ยงดูบุตรหลานต่อผู้สูงอายุแต่ละคนมีความแตกต่างกัน เนื่องจากบุตรหลานของผู้สูงอายุ
มีคุณลักษณะและพฤติกรรมเฉพาะที่แตกต่างกัน ดังนั้นการเลือกใช้วิธีแก้ปัญหา แนวทางการปรับตัว และการการวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1.)เพื่อศึกษาถึงสภาพการณ์และบริบทของการเลี้ยงดูบุตรหลานในวัยเจนเนอเรช่ันซี 2.) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของ
ผู้สูงอายุที่มีต่อการอบรบและเลี้ยงบุตรหลานเจนเนอเรช่ันซี 3.)เพื่อศึกษาแนวทางการปรับตัวของผู้สูงอายุในการเลี้ยงบุตรหลานเจน
เนอเรช่ัประยุกต์วิธีต่างๆของผู้สูงอายุจึงแตกต่างกันออกไป โดยส่วนใหญ่ผู้สูงอายุจะใช้วิธีการประนีประนอมเยียวยาและหลีกเลี่ยงการ
ลงโทษ 
ค าส าคัญ : ผู้สูงอาย,ุ การเลี้ยงด,ู เจนเนอเรช่ันซ ี
 

Abstract 
 The objectives of this research were 1) to study the conditions and contexts of elderly people on raising 
children of Generation Z. 2) to study the problems of elderly people who had been raising their grandchildren of 
Generation Z. 3.) to identify the adjustment guidelines of problems on  raising children of Generation Z in the 
field of Amphoe Banpong, Changwat Ratchaburi. This research was the qualitative research by using content 
analysis of Phenomenology and collected data by in-depth interview. Key Informants were ten elderly people 
who were 60 years old and over, were raising their grandchildren and lived in Amphoe Banpong, Changwat 
Ratchaburi. In term of the conditions and contexts of elderly people on raising children of Generation Z, the 
study was found that the most of elderly people had borne the burden to raise children because parents of 
children had to work outside the home in order to get income for supporting their families. The elderly people 
had both roles; full-time and temporary-time on raising children, and they were took care everything about daily 
routine of children. The results of research were found that the problems in each elderly person on raising 
children were different because each child had different characteristics and behaviors, so the choosing solutions, 
adjustment guidelines and adapting of elderly people was different. The most elderly people often used 
compromise and avoided punishment. 



 

สาขามนุษยศาสตร์ สังคมวิทยาและการศึกษา I 1410 

Keywords : Elderly people, to raise, Generation - Z 
*ผู้นิพนธ์ประสานงาน janeca254791@gmail.com โทร. 0955012594 
 

1.บทน า 

 ในปัจจุบันสถานการณ์ประชากรโลกของทุกๆประเทศส่วนใหญ่มีสัดส่วนจ านวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
มากกว่ากลุ่มประชากรอื่น ซึ่งเป็นผลมาจากประชากรมีอายุยาวนานขึ้นและอัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลง (World Health 
Organization, 2017) โดยในประเทศญี่ปุ่นมีประชากรผู้สูงอายุมากท่ีสุดของโลกถึงร้อยละ 26.3 ของประชากรในประเทศท้ังหมด และ
ตามด้วยอิตาลี กรีซ เยอรมัน ตามล าดับ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในหลายประเทศส่งผลให้ประเทศเหล่านั้นค่อยๆประสบปัญหาต่างๆ
เป็นล าดับ ท าให้เกิดการตอบสนองปัญหาด้วยการแก้ปัญหาต่างๆในแต่ละสถานการณ์ที่ในแต่ละประเทศเหล่านั้นประสบแตกต่างกันไป 
แต่อย่างไรก็ตามแนวโน้มผู้สูงอายุยังคงเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (Faraz Haider, 2017) 

สถานการณ์โครงสร้างสังคมไทยในปัจจุบันมีการเปลีย่นแปลงเข้าสูส่ังคมผูสู้งอายุอย่างเห็นได้ชัดมากขึ้น โดยในปี2558 มี
จ านวนประชากรทั้งหมด 64,219,585 คน มีจ านวนผู้สูงอายุ 9,455,777 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 14.72 ของประชากรทั้งหมดในปี2558 
แบ่งเป็นชายจ านวน  4,188,623 คน หรือร้อยละ  44.30 ของประชากรผู้สูงอายุปี 2558 และเป็นหญิง  5,267,154 คน หรือร้อยละ  
55.70 ของประชากรผู้สูงอายุปี 2558 และในปี 2559 มีประชากรทัง้หมด 64,417,145 คน จ านวนผูสู้งอายุ 9,802,080 คน ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 15.22 ของประชากรทั้งหมดในปี2559 แบ่งเป็นชายจ านวน  4,340,137 คน หรือร้อยละ  44.28 ของประชากรผู้สูงอายปุ ี
2559 และเป็นหญิง  5,461,943 คน หรือร้อยละ  55.72 ของประชากรผู้สูงอายุปี 2559 จะเห็นได้วา่ จากจ านวนผูสู้งอาย ุในป2ี558 
– 2559 มีจ านวนผู้สูงอายเุพิ่มสูงขึน้ถึง 346,303 คน (ระบบสถิติทางการทะเบียน, 2559)  

องค์การสหประชาชาติ(United Nations:UN) นิยามผู้สูงอายุ(Older persons) ไว้ว่า หมายถึงประชากรที่มีอายุมากกว่า 60
ปีขึ้นไป ซึ่งผูสู้งอายุเกิดในช่วงยุค Baby Boomer หรือ Generation B เป็นกลุ่มคนท่ีเกดิระหว่างปี พ.ศ. 2489-2507 ช่วงหลัง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 เป็นบุคคลที่มีชีวิตเพื่อการท างาน เคารพกฎเกณฑ์ ยดึระบบชนช้ัน เน้นผลงานแม้ว่าจะต้องใช้เวลานานกว่าจะ
ประสบความส าเรจ็ (นริศรา บุตรกุล,ประภาภรณ์ ไชยภักดี และวจันี ศรีพวงผกาพันธุ์, 2554) แต่ในทางกลับกัน สรรเพชญ ไชยสิริยะ
สวัสดิ์ ได้กล่าวในการประชุมวิชาการประจ าปี สตรี เยาวชน และครอบครัว ครั้งท่ี 10 จัดโดยโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์(มธ.) หวัข้อ "เข้าใจเด็ก GEN Y, GEN Z" ไว้ว่า เด็กในปัจจุบันเกิดในช่วงยุคเจเนอเรช่ันซี หรือ แซด 
(Generation Z หรือ "Gen-Z") ในบางครั้งอาจเรียก Silent Generation เกิดหลังปี พ.ศ.2540 ขึ้นไป เกิดมาพร้อม Digital และ 
Social Network มีความรูส้ึกว่าตัวเองพิเศษ เชื่อมั่นสูง ชอบความสะดวกสบาย ไม่ชอบพิธีการ เติบโตด าไปพร้อมกับเทคโนโลยีที่
ทันสมัยและแพร่หลาย ได้รับการเลี้ยงดูที่เพียบพร้อม มีองค์ความรูท้ี่สมบูรณ์แบบ มีตัวเลือกมาก ท าให้คนกลุ่มนี้มักท าในสิ่งที่ชอบ มอง
หาช่องทางที่ประสบผลส าเร็จรวดเร็ว ไม่ยึดระบบชนช้ัน และสามารถท าหลายอยา่งได้ในคราวเดยีวกัน(ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ, 2557) 

การอบรมเลี้ยงดู หมายถึง การที่ผู้ดูแลตอบสนองความต้องการของเด็กๆทั้งกายและใจ รวมทั้งการมปีฏิสัมพันธ์กับเด็ก การ
ถ่ายทอดวัฒนธรรม ประเพณี ทัศนคติ ค่านิยม และความรู้ ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีทั้งทางกาย ใจ สังคม และปญัญา(ศิ
ริกุล อิศรานรุักษ์ และปราณี สุทธิสุคนธ์, 2550) การได้รับการอบรม เลีย้งดู ปลูกฝัง และสั่งสอนทีแ่ตกต่างกันในเด็ก เป็นตัวก าหนด
ทิศทางความประพฤติ ความรู้สึกนึกคิด และความเป็นตัวตนของเดก็ว่าในอนาคตว่าจะเป็นไปอย่างไร(เกศรินธร ทารี, 2556) การได้รบั
แบบอย่างความประพฤติและสิ่งแวดล้อมท่ีไม่ดีจากคนรอบข้างหรือจากการเลี้ยงดูของครอบครัวเป็นสาเหตุส าคญัอย่างหนึ่งที่ท าให้เด็ก
หรือบุตรหลานกระท าความผิดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องทางสังคม และกลายเป็นการกระท าความผิดต่อกฎหมายในที่สุด ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญที่
ต้องได้รับการป้องกันและแกไ้ข เพื่ออนาคตของตัวเด็กเองและประเทศชาติด้วย(อรอุมา วชิรประดิษฐพร, 2555)  นอกจากน้ี นันทนา  
รัตนากร(2558) ได้กล่าวไว้ว่า ปัญหาครอบครัวเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีก่อให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆตามมา เช่น ปัญหายาเสพตดิ อาชญากรรม 
และปัญหาทางพฤติกรรมอื่นๆ ลกัษณะวิถีชีวิตของครอบครัวไทยในสังคมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก สมาชิกในครอบครัวต่างต้องดิน้
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รนท ามาหาเลี้ยงชีพ หนุ่มสาวท่ีอยู่ต่างจังหวัดเข้ามาในเมืองเพื่อหางานท า ท าให้ต้องทิ้งพ่อแม่สูงอายุไว้ตามล าพัง เมื่อมลีูกมักส่งลูก
กลับไปให้พ่อแมสู่งอายุท าหน้าท่ีเลี้ยงดู ปู่ ย่า ตา ยาย จึงต้องรับภาระเลี้ยงดูหลานอย่างหลีกเลีย่งไมไ่ด้ 

จากท่ีกล่าวไปข้างต้นจะพบว่าสภาพสังคมไทยมีโครงสร้างเปลี่ยนแปลงไปเข้าสู่สังคมผูสู้งอายุ มีปญัหาสังคมเกดิขึ้นมากมาย 
หลายครอบครัวประสบปัญหาต่างๆจนท าให้ผูสู้งอายุต้องรับบทบาทหน้าท่ีในการเลีย้งดูบุตรหลานเพิ่มขึ้น ซึ่งผู้สูงอายุและบตุรหลานมี
ช่องว่างระหว่างวัยท่ีค่อนข้างมาก ท าให้มีความแตกตา่งกันหลายดา้น ส่งผลใหเ้กิดปญัหาการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน ซึ่งนับเป็นปัจจยั
ส าคัญอย่างหนึ่งในการหล่อหลอมพฤติกรรมและความรูส้ึกนึกคิดของบุตรหลานในอนาคต อีกทั้งในเขตอ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี มี
จ านวนผู้สูงอายุถึง 28,757 คน จากประชากรทั้งหมด155,110 คน คิดเป็นร้อยละ 18.54 ของประชากรทั้งอ าเภอ และเป็นอ าเภอที่มี
ผู้สูงอายุมากเป็นอันดับสองของจังหวัดราชบุรี(อุทัยวรรณ โคกตาทอง และวิลาสินี หมอไทย,2559) ดงันั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาถึงบริบท
ของการเลี้ยงดูบตุรหลาน และสภาพปัญหาของผูสู้งอายุต่อการเลีย้งดูบุตรหลาน รวมไปจนถึงแนวทางการปรับตัวของผูสู้งอายุในการ
เลี้ยงดูบตุรหลานเจนเนอเรช่ันซีในเขตพื้นท่ีดังกล่าว  
 
2.วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาถึงสภาพการณ์และบริบทของการเลี้ยงดูบุตรหลานในวัยเจนเนอเรชั่นซ ี
2. เพื่อศึกษาสภาพปญัหาของผู้สูงอายุที่มีต่อการอบรบและเลีย้งบุตรหลานเจนเนอเรช่ันซี 
3. เพื่อศึกษาแนวทางการปรับตัวของผู้สูงอายุในการเลี้ยงบตุรหลานเจนเนอเรช่ันซ ี

 
3.ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

1. ทราบถึงสภาพการณ์และบริบทของการเลี้ยงดูบตุรหลานในวัยเจนเนอเรช่ันซี 
2. ทราบสภาพปัญหาของผูสู้งอายุท่ีมีต่อการอบรบและเลีย้งบุตรหลานเจนเนอเรช่ันซี 
3. ทราบแนวทางการปรับตัวของผู้สูงอายุในการเลีย้งบุตรหลานเจนเนอเรช่ันซ ี
4. ผู้สูงอายุและผู้ทีม่ีส่วนเกีย่วข้องสามารถน าผลการวิจัยไปเป็นพื้นฐานการเลีย้งดูและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของ

บุตรหลาน เพื่อช่วยลดปญัหาทางการเลีย้งดูบุตรหลานของผูสู้งอายไุด้ 
 
4.ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีขอบเขตของการวิจัย ดังน้ี 
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้านเนื้อหา โดยศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกับผู้สูงอายุ เด็กในวัยเจนเนอเรชั่นซี และการอบรมเลี้ยงดู

บุตรหลาน โดยศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
2. ขอบเขตด้านประชากร 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ แนวปรากฏการณ์วิทยา(Phenomenology) เก็บรวบรวมข้อมูลจากการให้สมัภาษณ์ เพื่อ

ศึกษาและเก็บข้อมลู ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ประชากรผู้สูงอายุท่ีมีอายตุั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และก าลังเลีย้งดูบุตรหลานอยู่ ในเขตพื้นท่ีอ าเภอ
บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จ านวน 10 คน 

3. ขอบเขตด้านประชากร 
ศึกษาและรวบรวมข้อมลูวิจัยในเขตพื้นท่ีอ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 

4. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ผู้วิจัยใช้เวลาในการท าวิจัยครั้งนีร้วม 2 เดือน เริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน - วันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 โดยมีระยะเวลาในการลง

พื้นที่สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูหลัก เริ่มตั้งแต่วันท่ี 20 เมษายน – 20 พฤษภคม 2560 
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5.วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
ความหมายของผู้สูงอายุ 
องค์การสหประชาชาติ(United Nation: UN) ได้ให้นิยามค าว่า “ผู้สูงอาย”ุ (Older persons) หมายถึง บุคคล หรือ กลุ่ม

ประชากรที่มีอายตุามปีปฏิทินตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป แต่องค์กรอนามัยโลก(World Health Organization, WHO) ในขณะนี้ยังไม่มีการ
ก าหนดนิยามไว้เป็นมาตรฐาน เพราะในหลายประเทศมีค าจ ากัดความที่แตกต่างกันออกไป เช่น ประเทศท่ีพัฒนาแล้วเห็นว่า ผู้สูงอาย ุ
หมายถึง ประชากรตั้งแต่อายุ 65 ปีขึ้นไป เช่นเดียวกับแนวคดิตะวันตกแต่แนวคิดดังกล่าวไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในแอฟริกา  และ
บางประเทศใช้ช่วงอายุท่ีได้รับสวสัดิการเงินบ านาญเข้ามาเกีย่งข้อง ตามพระราชบัญญตัิผูสู้งอายุฉบบัปี พ.ศ. 2546 ของประเทศไทย 
ได้ให้นิยามของ “ผู้สูงอาย”ุ หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมสีัญชาติไทย  

แนวคิดเจนเนอเรชั่นซ ี
Cambridge Business English Dictionary ได้ให้ความหมายเจนเนอเรช่ันซีว่า หมายถึงกลุ่มบุคคลผู้ซึ่งเกิดในประเทศ

สหรัฐอเมริกาและยโุรปหลังปี ค.ศ.2001 หรืออาจเรียกอีกช่ือว่า “เจนเงียบ (Silent Generation”เพราะคนรุ่นนี้จะใช้เวลากับการ
ออนไลน์ Collins English Dictionary ให้ความหมายว่า กลุ่มผูค้นท่ีเกิดช่วงกลางทศวรรษท่ี 1990 ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้เทคโนโลยีใหม ่
Daniel Burrus(2016) กล่าวว่า เจนเนอเรชั่นซ ี (Generation Z, Gen Z, iGeneration, iGen หรือ Net Gen) คือ กลุ่มคนท่ีเกิดขึ้น
ระหว่างประมาณปี ค.ศ.1995 ถึง 2010 เป็นผู้ที่เกิดมาพร้อมเครือ่งมืออุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยทีี่ทันสมัยทั้งสมาร์ทโฟน เดสก์ท็อป 
แล็ปท็อป แท็บเล็ต และโทรทัศน์ เพื่อการติดต่อสื่อสารและแลกเปลีย่นข้อมูลต่างๆได้อย่างรวดเร็ว ในอนาคตบุคคลเหล่านี้จะมบีทบาท
ในการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจอย่างเห็นได้ชัด และเจนเนอเรช่ันซี เกิดหลังจากยุค Millennials ซึ่งสามารถเรียกได้หลาย
ช่ือ iGen, Gen Z และ Centennials จะเป็นตัวก าหนดการใช้เทคโนโลยีของรุ่นอื่นๆ เนื่องจากเจริญเติบโตมาพร้อมกับดิจิตลั มีการใช้
และพึ่งพาเทคโนโลยีใหม(่The Center for Generational Kinetics และ Jason Dorsey, 2016) 

แนวคิดการอบรมเลี้ยงดู 
การอบรมเลี้ยงดเูป็นปัจจัยส าคญัที่ท าให้เด็กมีการเจรญิเติบโตและการพัฒนาอย่างมีองค์รวม การอบรมเลี้ยงดูครอบคลุมถึงการ

แนะน า สั่งสอน อบรม ซึ่งมุ่งให้เด็กประพฤติดี มีระเบียบวินัย รูจ้ักควบคุมตนเอง มีความรับผดิชอบ และผู้เลี้ยงดตูอบสนองความ
ต้องการของเด็กท้ังกายและใจ(ศิรกิุล อิศรานุรักษ์ และปราณี สุทธิสุคนธ์, 2550) รูปแบบทางวัฒนธรรมและสังคมในแตล่ะครอบครัวที่
แตกต่างกันอยู่ในแต่ละพื้นท่ี ส่งผลต่อโครงสรา้ง รูปแบบการเลี้ยงดเูด็ก และบทบาทของผู้ดแูล ซึ่งมีสว่นส าคัญโดยเฉพาะในการส่งเสริม
พัฒนาการของเด็ก(Robert Bradley and Robert Coewyn, 2010) การเลี้ยงดูบตุรหลานเปน็ภารกิจอย่างหนึ่งของพ่อแม่และ
ผู้ปกครอง ซึ่งในปัจจุบันการใช้วิธีการเลี้ยงดเูช่นเดียวกับท่ีผูเ้ลีย้งดูเคยได้รับในอดีตไมม่ีความเหมาะสมและถูกต้องส าหรับเด็กในยุค
ปัจจุบัน เนื่องจากสภาพของสังคมบ้านเมืองมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก และมีความแตกต่างกับยุคสมัยที่บิดามารดาหรือผู้ดูแลอยู่ใน
ฐานะที่เป็นลูกโดยสิ้นเชิง(วิศรุต เลาะวิถี และไพจิต โกมาสถิต, 2557) 
 
6.ระเบียบวิธีวิจัย 
 ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

ในการเก็บข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วจิัยเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก(Key Informant)โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง คือ ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ
ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และก าลังเลี้ยงดูบุตรหลานอยู่ในขณะนี้ อาศัยอยูใ่นเขตอ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยเก็บข้อมลูจากผู้ให้ข้อมูล
หลักจ านวน 10 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยไดใ้ช้เครื่องมือหลายชนิดร่วมกัน เพือ่ให้ได้ข้อมูลทีส่มบรูณ์ครบถ้วน ได้แก่ 

1. ผู้วิจัย (Researcher) เป็นเครื่องมือท่ีส าคัญที่สดุ เนื่องจากต้องมีสว่นร่วมในทุกกระบวนการของการวิจัย 
2. สมุดบันทึก (Note Book) เพื่อใช้บันทึกข้อมูลและรายละเอียดการสัมภาษณ์ เพื่อน าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ข้อมูล 
3. ปากกาและน้ ายาลบค าผิด (Pen and correction pen) เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลและรายละเอียดอย่างถูกต้อง 
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4. โทรศัพท์มือถือ (Mobile phone) เพื่อบันทึกเสียงกรณีที่ผู้วจิัยอาจจดบันทึกถ้อยค าทีไ่ม่ครบถว้น ซึ่งสามารถน ามาเปดิฟังเพื่อ
ทบทวนค าสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมลูได้อีกครั้ง 
5. แบบค าสัมภาษณ์ (Questionnaire) ผู้วิจัยใช้การสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างในลักษณะการสมัภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยได้ก าหนดค าถาม
หลักท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทีต่้องการศึกษาด้วยค าถามปลายเปดิ ซึ่งก าหนดแนวค าถามออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1.)แนวค าถาม
ทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลหลัก 2.)มีลักษณะการเลีย้งดูบุตรหลานอยา่งไร 3.)เกิดปัญหาอย่างไรบ้างในระหว่างการเลี้ยงดู 4.)มีแนวทางการ
ปรับตัวหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนัน้ได้อย่างไร 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมลู จากการศึกษาค้นคว้าในแนวคิด ทฤษฎ ี
เอกสารต่างๆ หนังสือ และบทความที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลทีส่ามารถน ามาเป็นพื้นฐานและแนวทางในการวิจัย 

2. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาและเกบ็รวบรวมข้อมลูจากผู้ให้ข้อมูลหลกั คือ ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ
ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และก าลังเลี้ยงบุตรหลานอยู่ในขณะนี้ อาศัยอยูใ่นเขตพื้นท่ีอ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นการเปดิโอกาสใหผู้้ให้ข้อมลูได้อธิบายข้อมูลอยา่งละเอยีดถึง
สภาพการณ์ บริบทการเลี้ยงดู สภาพปัญหาและแนวทางการปรับตัวของผู้สูงอายุต่อการเลี้ยงดูบตุรหลาน  

การตรวจสอบความน่าเชื่อถือ 
การวิจัยเชิงคุณภาพนั้นมีความเปน็อัตวิสัยของนักวิจัยเข้ามาเกี่ยวขอ้งในงานวิจัยสูง ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการวิธีการตรวจสอบข้อมลู

แบบสามเส้า(Triangulation)มาใช้ในการสร้างความน่าเชื่อถือของการวิจัยซึ่งการตรวจสอบสามเส้าเปน็การตรวจสอบ(Validation)และ
ยืนยัน(Confirmation)ข้อมูลโดยการใช้วิธีการต่างๆ(ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์,2554) ผู้วิจัยใช้วิธีการตรวจสอบสามเส้า ดังนี้ 

1.การตรวจสอบสามเส้าด้านแหล่งข้อมูล(Data Triangulation) เป็นการตรวจสอบยืนยันข้อมลูโดยการใช้ข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมจากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน เพื่อตรวจสอบว่าข้อมลูที่ไดม้านั้นมีความถูกต้องเหมาะสม และให้ข้อมูลทีเ่หมือนกันหรือมีความ
สอดคล้องกับค าตอบท่ีจะน ามาวิเคราะห์หรือไม่  

2. การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธกีารเก็บรวบรวมข้อมลู(Methodological Triangulation) เป็นการตรวจสอบยืนยันข้อมลู
จากวิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูที่แตกต่างกัน คือ ข้อมูลจากแนวคดิ ทฤษฎี เอกสารที่เกีย่วข้องและการสัมภาษณเ์ชิงลึกจากผู้ให้ข้อมลู
หลัก ว่าข้อมูลที่ได้มมีุมมองที่ต่างกันแต่จะมีค าตอบไปในทิศทางเดยีวกันและน าไปสู่ข้อค้นพบท่ีอยู่ในแนวเดียวกันหรือไม่ แม้ว่ามีวิธีการ
เก็บข้อมูลต่างกันก็ตาม 

3. การตรวจสอบสามเสา้ด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) ผูว้ิจัยตรวจสอบทฤษฎีที่มีความเกี่ยวข้องกับการวิจัย แล้วน า
ผลที่ได้มาตรวจสอบยืนยันซึ่งกันและกัน หากข้อมลูทางด้านทฤษฎีที่น ามาใช้และข้อมลูจากการสัมภาษณ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
แสดงว่าผู้วิจยัมีความถูกต้อง  

 
7.การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมลูจากการวจิัยเชิงคุณภาพ ผู้วจิัยได้รวบรวมข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวข้องและการสมัภาษณ์
จากผู้ให้ข้อมูลหลัก น าข้อมูลทีไ่ดม้าวิเคราะห์ ตีความ และค้นหาขอ้เท็จจริงตามประเด็นเนื้อหาของการศึกษาให้ได้ข้อสรุปเชิงทฤษฎีที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจยัในครั้งนี้ เพื่อทราบถึงสภาพการณ์และบริบทของผู้สูงอายตุ่อการเลี้ยงดูบุตรหลานในวัยเจนเนอเรชัน่
ซี สภาพปัญหาของผูสู้งอายุท่ีมีตอ่การอบรบและเลี้ยงบุตรหลานเจนเนอเรชั่นซี และแนวทางการปรบัตัวของผู้สูงอายุในการเลี้ยงบุตร
หลานเจนเนอเรช่ันซี โดยผู้วจิัยใช้การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Method) ในรูปแบบพรรณนาวเิคราะห ์ (Description 
Analysis) 
 
8.ผลการวิจัย 
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จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) ผู้ให้ข้อมลูหลัก คือ ผู้สูงอายุท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ก าลังเลี้ยงบุตรหลานอยู่ ในเขตอ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุร ี
จ านวน 10 คน ผลการศึกษาวิจัยพบประเด็นและสาระส าคัญ ดังนี ้

1. สภาพการณ์และบริบทของผู้สูงอายุต่อการเลี้ยงดูบุตรหลานในวัยเจนเนอเรชั่นซี 
1.1 สภาพการณ์ที่ผูสู้งอายุต้องรบัหน้าท่ีอบรมและเลี้ยงดูบุตรหลาน เนื่องจากสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้บิดาและมารดา

ของบุตรหลานจ าเป็นต้องออกไปท างานนอกบ้านเพ่ือหารายได้เข้าสู่ครอบครัว ภาระหน้าที่การเลี้ยงดูบุตรหลานจึงตกเป็นของผูสู้งอายุ 
แต่อย่างไรกต็ามผู้สูงอายไุมไ่ด้เลี้ยงดูบุตรหลานโดยล าพัง ส่วนใหญย่ังคงมีสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆชว่ยเลี้ยงอยู่ เช่น สามีหรือภรรยา
ของผู้สูงอายุเอง เป็นต้น 

1.2 การอบรมและเลี้ยงดูบตุรหลานของผู้สูงอายุแบ่งได้ 2 บทบาท คือ การรับภาระเลีย้งดูบุตรหลานแบบเต็มเวลา และการ
เลี้ยงดูบตุรหลานแบบช่ัวคราว  
     1.2.1 การรับภาระเลี้ยงดูบุตรหลานแบบเต็มเวลา ผูสู้งอายุท าหน้าท่ีในการเลี้ยงดูทุกอย่างให้กับบตุรหลาน ดูแลบุตรหลานตั้งแต่ตื่น
นอนจนส่งเข้านอน ได้แก่ การเตรยีมอาหารในทุกมื้อ อาบน้ าแต่งตัว รับ-ส่งบุตรหลานไปโรงเรียน พาบุตรหลานเข้านอน  
     1.2.2 การรับภาระเลี้ยงดูบุตรหลานแบบช่ัวคราว ผูสู้งอายุท าหน้าท่ีในการเลีย้งดูบุตรหลานในบางช่วงเวลาเท่านั้น ซึ่งผู้สูงอายุรบั
หน้าท่ีเลี้ยงดูบตุรหลานในช่วงหลังจากท่ีบิดาและมารดาของบุตรหลานออกไปท างานแล้วจนกระทั่งถึงเวลาที่บิดาและมารดาของบุตร
หลานกลับถึงบ้านหลังจากการท างานในแต่ละวัน เป็นเวลาประมาณช่วงเช้าจนถึงช่วงเย็น ในบางครั้งผู้สูงอายุรับหน้าท่ีเลีย้งดูบุตร
หลานเนื่องจากบิดาและมารดาของบุตรหลานต้องออกไปท าธุระส าคญันอกบ้าน หลังจากนั้นภาระการเลีย้งดูจะกลับไปเป็นของบิดา
และมารดา 

แต่อย่างไรกต็ามผู้สูงอายุมคีวามเตม็ใจและมีความสุขท่ีจะเลี้ยงดูบุตรหลาน ด้วยวัยของผูสู้งอายุอยู่ในช่วงเกษียณอายุซึ่งไมไ่ด้
ท างานแล้ว และบางส่วนยังคงประกอบอาชีพอยู่ แต่เป็นการประกอบอาชีพกิจการค้าขายในบ้านของตนเอง สามารถท่ีจะเลีย้งดูบุตร
หลานพร้อมกับการประกอบอาชีพได้ ผูสู้งอายุจึงมีเวลาในการเลี้ยงดูบุตรหลานแทนบิดาและมารดาของบุตรหลาน  

2. สภาพปัญหาของผู้สูงอายุทีม่ีต่อการอบรบและเลี้ยงบุตรหลานเจนเนอเรชั่นซี 
 เนื่องจากผู้สูงอายุและบตุรหลานอยู่ในช่วงวัยท่ีแตกต่างกัน จึงมีช่องว่างระหว่างวัยค่อนข้างสูง อีกท้ังด้วยสภาพสังคมที่

เปลี่ยนแปลงไป ก่อให้เกิดวิวัฒนาการและการพัฒนาอย่างรวดเร็วกับสังคมไทย ส่งผลต่อการเลี้ยงดูบุตรหลานในปัจจุบันของผูสู้งอาย ุ
ซึ่งมีปัญหาในการอบรบและเลี้ยงบุตรหลานเกิดขึ้นดังต่อไปนี ้

2.1 บุตรหลานมีพฤติกรรมติดเกม ในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในสังคมมากข้ึน ก่อให้เกิดปัญหาการติดเกมของบุตร
หลาน โดยเฉพาะบนโทรศัพท์มอืถือท่ีเอื้ออ านวยความสะดวกต่อการเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น เมื่อครั้งหนึ่งบุตรหลานได้เล่นเกมในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง แต่ในครั้งถัดๆไปจะมีความต้องการเวลาในการเลน่เกมมากข้ึนเรื่อยๆ และจะหมกมุ่นจดจ่ออยู่กับการเล่นเกมเป็น
เวลานาน ซึ่งพฤติกรรมการติดเกมนี้ส่งผลกระทบต่อบุตรหลานหลายด้าน ทั้งด้านการเรียน สุขภาพ ด้วยการตดิการเล่นเกมมากจน
บางครั้งบุตรหลานใช้เวลากับการเล่นเกมจนละเลยเวลาท าการบ้าน ไม่สนใจเรียน ผลการเรยีนตกต่ า ทานอาหารไม่ตรงเวลา รวมทัง้
ส่งผลกระทบทางจิตใจเช่นกัน ท าให้เกิดความเครียด หงุดหงิด และก้าวร้าว ขณะที่บุตรหลานเล่นเกมอยู่นั้น หากมีคนไปขดัจังหวะ
ระหว่างการเล่นเกม บุตรหลานจะแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมออกมา 

2.2 บุตรหลานพูดจาไมสุ่ภาพ ปญัหาการพดูจาไม่สภุาพหรือค าไมสุ่ภาพ รวมถึงการพูดจาท้าทายนี ้ เป็นปัญหาที่ท าใหผู้้สูงอาย ุ
บิดาและมารดารวมที่เลีย้งดูอบรม รวมไปถึงบุคคลรอบข้างของบุตรหลานเกดิความตกใจกับปญัหาพฤติกรรมค าพูดนี้เป็นอย่างมาก ซึ่ง
ปัญหานี้เกิดขึ้นกับทุกครอบครัวและสร้างความหนักใจต่อการเลี้ยงดูบุตรหลานของผูสู้งอายุ ผู้สูงอายุมักวิตกว่าในอนาคตบตุรหลานจะ
ติดพฤติกรรมนี้จนไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้ ปัญหานี้จึงไม่ควรปล่อยปะละเลยเพราะเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้เกิดพฤติกรรมทีเ่คยชิน 
กล่อมเกลาพฤติกรรมในอนาคตของบุตรหลาน และอาจส่งผลกระทบทางลบท้ังตัวบุตรหลานเองและบุคคลรอบข้าง 

2.3 การทะเลาะกันของบุตรหลาน ในครอบครัวที่มีบุตรหลานมากกว่า 1 คนขึ้นไป มักมีปัญหาการทะเลาะกันเกดิขึ้นอย่าง
หลีกเลี่ยงไมไ่ด้ ซึ่งในบางครั้งปญัหานี้เกิดจากประเด็นเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน ความขัดแย้ง ความคิดเห็นท่ีต่างกัน การมีความต้องการใน
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สิ่งเดียวกัน การกระท าท่ีก่อให้เกดิความขัดแย้งต่างๆ จนเกิดเป็นการทะเลาะและบางครั้งก่อให้เกดิการใช้ความรุนแรงในสถานการณ์
การทะเลาะกันของบุตรหลาน ซึ่งผู้สูงอายุท่ีเลี้ยงดูบุตรหลานในบางครั้งเกิดความหนักใจต่อการตัดสินและแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว 

2.4 บุตรหลานไม่สนใจการเรยีน ซึ่งแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมทีผู่สู้งอายุเห็นได้ชัด คือ การไม่อยากไปโรงเรียน ไม่ใส่ใจการเรียน 
ไม่ท าการบา้น และไม่มีความพยายามในการเรียน สิ่งเหล่านี้ส่งผลตอ่การเกิดปญัหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ าของบุตรหลาน อีกทั้งยัง
กระทบถึงการเรียนในระดับชั้นที่สงูขึ้นไปของบุตรหลาน เพราะการเรยีนในแต่ละระดับชั้นจะเป็นพ้ืนฐานการเรยีนรู้ของการเรียนรู้ใน
ระดับชั้นถัดไป 

2.5 บุตรหลานมโีลกส่วนตัว ไม่สุงสิงกับใคร ไม่ชอบเข้าสังคมเพื่อนมากนัก ไม่ชอบเล่นข้างนอกบ้าน มักอยู่แต่ในห้องไดโ้ดยไม่ต้อง
ออกไปเล่นกับเพื่อนนอกบ้าน เช่น เล่นเกม ดโูททัศน์ เป็นต้น มองผวิเผินอาจเป็นข้อดี ไมส่ร้างปัญหาหรือความเดือนร้อนให้กับผูสู้งอายุ 
แต่ในทางกลับกันผู้สูงอายยุังคงเกรงว่าในอนาคต บุตรหลานของตนจะไมม่ีสังคมเพื่อน อีกทั้งยังวิตกกลัวว่าในบางครั้งบุตรหลานอาจจะ
มีปัญหาซ่อนเร้นแล้วจะไม่บอก เกบ็เป็นความลับท่ีท าร้ายจติใจตัวบตุรหลานเอง  

2.6 บุตรหลานเอาแต่ใจ ปญัหานีไ้ม่เกิดบ่อย เกิดเป็นบางครั้งเท่านั้นเวลาที่บุตรหลานมีความต้องการอยากได้ในสิ่งที่ต้องการ และ
จะต้องไดม้ัน มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกด้วยการร้องไห ้ ประชดประชัน ก้าวร้าว เมื่อไมไ่ด้ในสิ่งที่ต้องการ ท าให้ผูสู้งอายุเกิดความสงสาร
และยอมสนองความต้องการของบุตรหลาน เพราะไมต่้องการให้บตุรหลานแสดงพฤติกรรมที่ไมด่ีดังกล่าว 

3. แนวทางการปรับตัวของผู้สงูอายุในการเลี้ยงบุตรหลานเจนเนอเรชั่นซี 
 3.1 การประนีประนอม โดยการใช้วาจา การกระท าท่ีสร้างความสบายใจให้กับบตุรหลาน ให้ในสิ่งที่บุตรหลานต้องการ 
เนื่องจากผู้สูงอายุเห็นถึงความเป็นเด็ก 
 3.2 การใช้เหตุผล ผูสู้งอายุช้ีและอธิบายให้เห็นถึงผลของการกระท าที่บุตรหลานจะท าอย่างตรงไปตรงมา ช้ีแนวทางที่ถูกต้อง
ให้กับบุตรหลาน เพื่อฝึกให้บุตรหลานตระหนักและคิดไตต่รองก่อนท า รวมจนถึงการค านึงถึงผลกระทบของการกระท านั้นๆ 
 3.3 การให้รางวลั เป็นการจูงใจให้บุตรหลานประพฤติในทางที่ถูกต้อง เป็นเด็กดี โดยมีเง่ือนไขว่าเมื่อบุตรหลานมีความ
ประพฤติดีแล้วจึงจะไดร้ับรางวัลจากผลของการประพฤตดิีนั้น 
 3.4 การเข้าไปมสี่วนร่วมและให้ค าแนะน า เป็นการเข้าไปมีสว่นร่วมกับกิจกรรมของบุตรหลานที่อาจก่อท าให้เกิดปัญหา
ตามมาภายหลัง ผู้สูงอายจุึงแทรกตัวเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมและค่อยๆแนะน าถึงความถูกต้อง เหมาะสมต่อกิจกรรมนั้น 
 3.4 การลงโทษด้วยการตี เป็นวิธีที่ผู้สูงอายุหลีกเลี่ยงท่ีจะใช้มากที่สุด และเป็นวิธีท่ีที่ใช้เมื่อวิธีแก้ปัญหาอื่นๆไมส่ามารถใช้
ได้ผล 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยถึงสภาพการณ์ สภาพปัญหาและแนวทางในการปรบัตัวของผู้สูงอายุท่ีเลี้ยงดูเด็กเจนเนอเรช่ันซี (Generation Z) 
ในอ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สามารถอภิปรายผลได้ดังนี ้

1. สภาพการณ์และบริบทของผู้สูงอายุต่อการเลี้ยงดูบุตรหลานในวัยเจนเนอเรชั่นซี 
 จากผลการศึกษาทราบวา่สภาพการณ์ที่ท าให้ผูสู้งอายุต้องรับหน้าท่ีเลี้ยงดูบตุรหลาน เนื่องจากบิดาและมารดาของบุตรหลาน
จ าเป็นต้องออกไปท างานนอกบ้านเพื่อหารายได้เข้าสู่ครอบครัว ภาระหน้าท่ีการเลี้ยงดูบตุรหลานจงึตกเป็นของผู้สูงอายุในครอบครัว 
สอดคล้องกับแนวคิดงานวิจยัของดวงหทัย ยอดทอง และคณะ(2557) ที่กล่าวว่า ปัจจุบันมีปู่ย่าตายายจ านวนมากท่ีต้องรับบทบาทเป็น
ผู้ดูแลหลักในการเลีย้งหลาน เนื่องจากพ่อแม่ของเด็กไมส่ามารถเลี้ยงดูไดด้้วยตนเองอันเนื่องมาจากเหตผุลตา่งๆ ทั้งจากการที่พ่อแม่เด็ก
ต้องไปท างานต่างถ่ิน การตั้งครรภ์ตั้งแต่วัยรุ่น หรือการหย่าร้างหรอืแยกทางกัน ท าให้ปู่ย่าตายายปรบัเปลี่ยนบทบาทหน้าท่ีจากเดมิที่มี
บทบาทในด้านการเป็นผู้ให้ค าปรกึษาแก่สมาชิกในครอบครัว มาเปน็ผู้ดูแลหลักในการดูแลหลาน 

2. สภาพปัญหาของผู้สูงอายุทีม่ีต่อการอบรบและเลี้ยงบุตรหลานเจนเนอเรชั่นซี 
 จากผลการศึกษาทราบวา่จากสภาพการณ์ที่ท าให้ผูสู้งอายุต้องรับบทบาทในการเลี้ยงดูบุตรหลาน ท าให้ผู้สูงอายุต้องประสบ
ปัญหาการเลี้ยงดูบุตรหลานอย่างหลีกเลี่ยงไมไ่ด ้ จากสถานการณ์และพฤติกรรมของบุตรหลานของผูสู้งอายุแต่ละคนมีความแตกตา่งกัน 
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ปัญหาในการเลี้ยงดูของผูสู้งอายุแต่ละคนจึงมีความแตกต่างกันด้วยเช่นกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ แก้วกาณจน์ เสือรัมย์, อัจฉริยา 
วงษ์อินทร์จันทร์ และชญาดา มรรควัลย์(2558) ที่กล่าวว่า ในการเลีย้งดูเด็กค้นพบปญัหาต่างๆในการเลี้ยงดู ทั้งพฤติกรรมและนสิัยที่ไม่
พึงประสงค์ในชีวิตประจ าวันของเด็ก การไม่อยากมาโรงเรียน พฤตกิรรมการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมทางอารมณ์ และการเลือกกินเป็น
ปัญหาหลักของการเลีย้งดู สิ่งเหล่านี้เป็นพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของเด็กแต่ละวยัซึ่งจะแตกต่างกันตามพัฒนาการ จ าเป็นที่ต้องได้รับ
การแก้ไข ช้ีแนะ อบรมสั่งสอน ใหเ้ด็กมีพฤติกรรมที่ถูกต้องและเหมาะสม 

3. แนวทางการปรับตัวของผู้สงูอายุในการเลี้ยงบุตรหลานเจนเนอเรชั่นซี 
 จากผลการศึกษาทราบวา่ผูสู้งอายปุระสบปัญหาทางการเลีย้งดูและอบรมบุตรหลานท่ีแตกต่างกัน ด้วยสถานการณ์และ
พฤติกรรมของบุตรหลานท่ีต่างกัน ท าให้ผู้สูงอายุแต่ละคนประสบปญัหาที่ต่างกัน ส่งผลต่อการใช้วิธีการจัดการ การแก้ปัญหา แนว
ทางการปรับตัว การประยุกต์วิธีตา่งๆต่อสภาพการณ์ปัญหานั้นๆของผู้สูงอายุละคนต่างกันด้วยเช่นกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ จารุ
วรรณ สนองญาติ, วิลาวณัย์ ธรวรรณ และศิริธิดา ศรีพิทักษ์(2550) ที่กล่าวว่า ผู้ปกครองมีวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทีไ่ม่พึงประสงค์
ของเด็กหลากหลายวิธี ควรมีการพัฒนาและประยุกต์การใช้วิธีการแก้ไขให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคนว่าจะตอบสนองต่อวิธีใด ที่สามารถ
แก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กได้  โดยต้องค านึงถึงการหาวิธีการแก้ไขในเด็กท่ีมีบคุลิดภาพทีแ่ตกต่างกัน 
 
9.ข้อเสนอแนะ  
 1. จากผลการศึกษาวิจัยนี้ ผู้สูงอายุและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถน าผลการวิจัยไปเป็นพื้นฐาน ปรบัประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงดู
อบรม และใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุตรหลานได้ โดยการใช้วิธีการ แนวทางการปรับตัว และการประยุกต์วิธีตา่งๆให้
เหมาะสมสอดคล้องกับคุณลักษณะเด็กแตล่ะคนและสถานการณ์ปญัหาที่แตกต่างกัน เพื่อให้เด็กสามารถเรียนรู้ถึงความถูกผิด พัฒนา
ทักษะการใช้ชีวิต และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข อีกทั้งยังสามารถช่วยลดภาระปัญหาทางการเลี้ยงดูให้กับ
ผู้สูงอายไุด้ ซึ่งจะส่งผลใหผู้สู้งอายุมีความสุขและไม่วิตกต่อการเลี้ยงดูบุตรหลาน 
 2. วิธีการแก้ไขและปรบัตัวต่อการเลีย้งดูและอบรมบตุรหลาน ผู้สงูอายุและผู้ทีม่ีส่วนเกีย่วข้องควรเน้นวิธีการประนีประนอม
เยียวยาก่อน และหลีกเลี่ยงการลงโทษให้มากที่สุด เพราะการใช้ความรุนแรงอาจส่งผลกระทบนอกจากทางร่างกายแล้ว ยังส่งผล
กระทบต่อจิตใจของเด็กเช่นกัน วิธีการอบรมเลี้ยงดูที่เด็กแตล่ะคนประสบสามารถหล่อหลอมและกล่อมเกลาความเป็นตัวตนของเด็กได้
ในอนาคต การให้ความส าคัญต่อวิธีการเลีย้งดูจึงเป็นสิ่งส าคัญอยา่งยิง่ในการเลี้ยงดูบตุรหลานในปัจจุบนั 
 3. จากการศึกษากลุม่ตัวอย่างครั้งนี้เป็นผูสู้งอายุท่ีอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งอาจมีความคิดที่
แตกต่างกันในด้านการเลี้ยงดูบุตรหลานของผู้สูงอายุท่ีอาศยัอยู่ในเขตพื้นท่ีอื่นๆ เนื่องจากบิดาและมารดาของบุตรหลานส่วนใหญ่
ท างานในพ้ืนท่ีท้องถิ่น สามารถมาหาผูสู้งอายุและช่วยแบ่งเบาการเลีย้งดูบุตรหลานได้บ่อยครั้ง แต่หากในเขตพื้นท่ีอื่นๆที่บิดาและ
มารดาของบุตรหลานต้องไปท างานในพ้ืนท่ีไกลบ้าน อาจท าให้บิดาและมารดาไม่ค่อยมีโอกาสกลับมาช่วยแบ่งเบาภาระการเลี้ยงดูบตุร
หลานได้ น าไปสู่การปรับเปลี่ยนทางความคิดของผู้สูงอายุ จากการมีความสุขในการเลี้ยงหลาน ไมรู่้สึกเป็นภาระ กลายเป็นการเพิ่ม
ปัญหาทางการเลี้ยงดูบตุรหลานใหก้ับผู้สูงอายไุด้ 
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	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)
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	วาทกรรมนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ส่งผลต่อชีวิตของผู้สูงอายุชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงในเขตตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี (1580-1589)
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