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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อศึกษาถึงสภาพการณ์และบทบาทของผู้สูงอายุในการเลีย้งดูเดก็เจเนอเรชัน ซีในปจัจุบัน 2)
เพื่อศึกษาถึงแนวทางการปรับตัวตา่งๆของปัญหาซึ่งแตกต่างกันในแต่ละครอบครัว 3)เพื่อศึกษาถึงสภาพปัญหาของผูสู้งอายุท่ีเลีย้งดูหลาน
ในเขต อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีวิทยาการศึกษา ปรากฏการณ์วิทยาและเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยวิธีการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก ผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ในเขตพื้นท่ีอ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี จ านวน 6คน ในเรื่อง
สภาพการณ์และบทบาทของผู้สูงอายุในการเลีย้งดูเด็กเจเนอเรชัน ซี ผลการศึกษาพบว่าผู้สงูอายุส่วนใหญ่ได้รับภาระการเลี้ยงดูเด็ก
เนื่องจาก พ่อแม่ของเด็กต้องออกไปท างาน เพื่อหารายได้มาเลีย้งดูครอบครัว และหน้าที่ท่ีผูสู้งอายุไดร้ับในการเลี้ยงดูเด็กคือ การท าทุก
อย่างเกี่ยวกับกิจวัตรประจ าวันของเด็ก ส่วนในเรื่องการปรบัตัวของผู้สูงอายุ ผลการศึกษาพบว่า ผูส้งูอายุส่วนใหญ่ใช้วิธีการประนีประนอม 
หรือ ตามใจเด็ก เนื่องจากผูสู้งอายุส่วนมาก ได้ให้ความรักความเอ็นดูกับเด็กมากกว่าท่ีจะใช้วิธีการลงโทษด้วยการตี และในเรื่องสภาพ
ปัญหาที่ผูสู้งอายุพบเจอในขณะที่เลี้ยงดูเด็กนั้น ผลการศึกษาพบว่าปัญหาที่ผูสู้งอายุพบเจอนั้นมีแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น การใช้เวลากับสื่อ
สังคมออนไลนเ์ป็นระยะเวลานาน ปัญหาที่เกิดจากการไม่ฟังต่อค าสัง่สอนของผู้สูงอายุ และปญัหาที่เกดิจากการเลือกกิน 
ค าส าคัญ: แนวทางการปรับตัว, ผู้สูงอายุ, เด็กเจเนอเรชัน ซ ี
  

Abstract 
 The objectives of this study were 1) to study the conditions and roles of elderly people on raising children 
in the present 2) to identify the adjustment guideline of problems that is different in each family and 3) to study the 
problems of elderly people who have raised their grandchildren in the field of Amphoe Khok Samrong, Changwat 
Lopburi. This is the qualitative research by using content analysis of Phenomenology and collected data by in-depth 
interview. Key Informants were six elderly people that live in Amphoe Khok Samrong, Changwat Lopburi. In term of 
the condition and role of elderly people on raising children of Generation Z, the study was found that the most of 
elderly people have borne the burden to raise children because parents of children have to work in order to get 
income for supporting their family. The role that elderly people received was to take care everything about daily 
routine of children. In term of the adjustment of elderly people, the research was found that the most of elderly 
people often compromised and indulged to children because the most of elderly people preferred to give affection 
more than punishment by beating. In the part of the problems that elderly people encountered while they were 
raising children, the results of research was found that the problems that elderly people faced were different 
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including using online social networks for a long time, the problems caused from disobedience teaching of elderly 
people and the problems that caused from selection food to eat.  
Keywords: The adjustment guideline, Elderly people, Generation-Z 
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1. บทน า 
 เมื่อกล่าวถึงผู้สูงอายุแล้ว ท าให้นึกถึงวัยที่มีความแตกต่างจากวัยอื่น หรือเป็นช่วงบั้นปลายของชีวิต และผู้สูงอายุหรือบางคน
เรียกว่า ผู้สูงวัย เป็นค าที่บ่งบอกถึงตัวเลขของอายุว่า มีอายุมากและองค์การสหประชาชาติได้ให้นิยามว่า ผู้สูงอายุ คือ ประชากรทั้งเพศชาย 
และเพศหญิงซึ่งมีอายมุากกว่า 60 ปีขึ้นไป โดยเป็นการนิยามนับตั้งแต่อายุเกิด และการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุคือ การมีประชากรอายุ 60 
ปีขึ้นไปรวมทั้งเพศชายและเพศหญิงมากกว่า 10% ของประชากรทั้งประเทศหรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปี เกิน 7% ของประชากรทั้ง
ประเทศ (เกียรติคุณและพวงทอง ไกรพิบูลย์, 2557) และในปี 2558 ผู้สูงวัยอายุ 65 ปีขึ้นไปมีจ านวนกว่าร้อยละ 10 หรือมากกว่า 7 ล้าน
คน และมีการคาดการณ์ว่าจ านวนจะเพิ่มขึ้นถึง 17 ล้านคน ภายในปี 2583 ซึ่งมากกว่า 1 ใน 4 ของประชากรไทยทั้งหมด เมื่อรวมกับ
ประเทศจีนแล้ว ประเทศไทยจะมีสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุมากท่ีสุดในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และคาด
ว่าจะมีสัดส่วนมากเป็นล าดับแรกของภูมิภาคภายในปี 2583 (ข่าวประชาสัมพันธ์, 2559) 
 เมื่อผู้สูงอายุในประเทศไทยมีจ านวนมากขึ้นประกอบกับคนไทยในปัจจุบันมีค่านิยมให้ผู้สูงอายุเป็นผู้เลี้ยงดูหลานเพราะผู้สูงอายุ
เปรียบเสมือนผู้ที่มีประสบการณ์จ านวนมาก และผู้สูงอายุเป็นผู้ที่ผ่านการเลี้ยงลูกมาก่อนท าให้ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่สามารถพึ่งพาหรือปรึกษาใน
การดูแลบุตรได้ และประกอบกับพ่อแม่ในสังคมไทยในปัจจุบันนิยมออกไปท างานนอกบ้านเพ่ิมมากข้ึน เมื่อเทียบกับสมัยก่อนจึงท าให้ทั้งพ่อ
และแม่ไม่มีเวลาในการเลี้ยงดูบุตรของตนเองได้มากเท่าท่ีควร จึงท าให้ภาระในการเลี้ยงดูบุตรตกเป็นของผู้สูงอายุและซึ่งบางทีปู่ย่า ตายาย
นั้นต้องการใช้ชีวิตในบั้นปลายแบบที่พวกเขาเป็นอิสระแล้ว และไม่ใช่การมานั่งเลี้ยงดูหลาน และคนจ านวนมากเข้าใจว่าปู่ย่า ตายายต้อง
เลี้ยงดูหลานออกมาดีอย่างแน่นอน เพราะคนจ านวนมากมีความคิดว่า ปู่ย่า ตายาย มีประสบการณ์ชีวิตมากมายพอที่จะสอนแต่สิ่งดีๆให้เด็ก 
หรือปู่ย่า ตายายได้เลี้ยงดูหลานในช่วงที่พวกเขา “เกษียณ” จากการท างานแล้ว การได้เลี้ยงดูหลานจะท าให้เขารู้สึกดีกับตัวเองว่าพวกเขา
ยังมีคุณค่าท าประโยชน์ให้ลูกให้หลานได้ (สาริณี จุฬาลักษณ์ศิริบุญ, 2559) 
 ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มขั้น และในปัจจุบันการเกิดของเด็กจะอยู่ในยุคเจเนอเรชัน ซี (Generation-Z) 
หรือเป็นผู้ที่เกิดหลัง พ.ศ.2538 เด็กจะเติบโตมากับพร้อมเทคโนโลยีและอุปกรณ์อ านวยความสะดวก พวกเขาจะไม่สามารถเข้าใจได้เลยว่า 
ชีวิตที่ปราศจากเทคโนโลยีนั้นเป็นอย่างไร (จิราภรณ์ อรุณากูร, 2557) เพราะพ่อแม่ได้ใช้สิ่งเหล่านี้อยู่ในชีวิตประจ าวัน แต่สิ่งหนึ่งที่เด็กเจ
เนอเรชัน ซีแตกต่างจากยุคอื่นนั้นคือ การที่ได้เห็นพ่อและแม่ออกไปท างานนอกบ้านท้ังคู่ ต่างจากรุ่นก่อนๆที่พ่อหรือแม่ออกไปท างานแค่คน
เดียว ด้วยเหตุผลนี้เด็กเจเนอเรชัน ซี ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนอื่นมากกว่าพ่อแม่ของตนเอง แต่สิ่งที่ส าคัญเป็นอันดับแรกในการเลี้ยงดู
บุตรก็คือ การให้ความรัก และการให้เวลา แต่เด็กเจเนอเรชัน ซีส่วนมากมักจะคุ้นชินกับการที่พ่อและแม่ต้องออกไปท างานนอกบ้าน 
ครอบครัวที่มีทั้งพ่อแม่และลูกมีจ านวนลดลง และยังมีสมาชิกครอบครัวอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งปู่ย่า ตายายอาศัยอยู่ด้วยกันมีจ านวนเพิ่ม
มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับจ านวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นในประเทศ 
 เมื่อมีสมาชิกครอบครัวอื่นๆเพิ่มมากขึ้นท าให้บทบาทของปู่ย่าตายายมีความส าคัญมากข้ึนโดยเฉพาะในการช่วยเหลือเลี้ยงดูหลาน
ในปัจจุบันจะพบเห็นได้ทั้งในเขตเมืองและชนบทที่ปู่ย่าตายายมีเวลาอยู่กับหลานมากกว่าพ่อแม่ เพราะเป็นผู้ดูแลเลี้ยงดู ปู่ย่าตายายจึงยังคง
มีความส าคัญในการชักจูงจิตใจและความรู้สึกนึกคิดของหลานในครอบครัวตั้งแต่เล็กจนกระทั่งเข้าสู่วัยรุ่น ในขณะเดียวกันสังคมไทยมีการ
เกื้อหนุนในหมู่เครือญาติค่อนข้างสูง ผู้สูงอายุในสังคมไทยเป็นกลุ่มที่ได้รับความเคารพนับถือดังนั้น บทบาทในครอบครัวของปู่ย่าตายายมี
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ส่วนส าคัญในการช่วยสนับสนุนและเลี้ยงดูหลานให้เป็นไปอย่างราบรื่น และเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและหลักปฏิบัติด้านศีลธรรม
และจริยธรรมให้แก่วัยรุ่นได้อย่างใกล้ชิด (วนิพพล มหาอาชา, 2551) ภาระการเลี้ยงดูหลานของผู้สูงอายุที่ต้องท าอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผล
กระทบต่อตัวผู้สูงอายุท้ังในแง่บวกและแง่ลบ ด้านบวกคือ การเลี้ยงดูบุตรหลานเป็นการเกื้อหนุนแบบหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความสุขทางใจของ
ผู้สูงอายุ ซึ่งหากเป็นหลานท่ียังเล็กๆตัวผู้สูงอายุก็ต้องดูแลในกิจวัตรประจ าวัน การเลี้ยงหลานในลักษณะนี้ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความสุขทางใจ 
เกิดความสนุกสนาน สดช่ืน ไม่เหงาแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีผู้สูงอายุอีกส่วนหนึ่งที่มีทัศนคติเกี่ยวกับการเลี้ยงดูหลานไปในทางลบว่า การ
เลี้ยงดูหลานท าให้ไม่มีเวลาส่วนตัว บางครั้งท าให้เกิดความรู้สึกหงุดหงิด ร าคาญใจ(จันทร์เพ็ญ และคนอื่นๆ , 2544) การที่ปู่ย่าตายายได้มี
บทบาทในการดูแลบุตรหลานมากขึ้น ที่นอกจากจะต้องดูแลตัวเองแล้วและยังต้องรับภาระเลี้ยงดูหลานที่ยังเป็นเด็ก และผู้สูงอายุที่ได้รับ
ภาระเลี้ยงดูหลานโดยล าพังในขณะที่พ่อแม่ของเด็กเจเนอเรชัน ซี ไปท างานท่ีอื่นนั้นจะเป็นอย่างไร จะเป็นภาระกับผู้สูงอายุหรือไม่ หรืออา
จะเกิดปัญหาตามมาได้ในท่ีสุด เมื่อประเทศไทยมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นแล้ว ประกอบกับสังคมไทยนั้นมีการเกื้อหนุนในหมู่เครือญาติค่อนข้าง
สูง จึงท าให้ผู้สูงอายุมีบทบาทในการเลี้ยงดูเด็กมากขึ้น และเด็กที่เกิดมาในสมัยนี้ เกิดมาพร้อมกับความสะดวกสบายมากมาย ซึ่งแตกต่าง
จากเมื่อก่อนที่เวลาปู่ย่า ตายายเลี้ยงพ่อแม่ในสมัยนั้นอาจจะไม่ได้เกิดมาพร้อมกับความสบายเหมือนเด็กในสมัยนี้จึงท าให้เด็กที่เกิดมาใน
ปัจจุบันนี้ส่วนมากจะถูกเลี้ยงโดยผู้สูงอายุ ซึ่งอาจน าไปสู่ปัญหาได้ในท่ีสุด 
 ด้วยเหตุดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยมีความประสงค์ศึกษาในเขตพื้นที่ จังหวัดลพบุรีเกี่ยวกับสภาพการณ์และแนวทางการปรับตัวของ
ผู้สูงอายุที่เลี้ยงดูเด็กหลานในเจเนอเรชัน ซีเนื่องจากจังหวัดลพบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีจ านวนผู้สูงอายุจ านวนมาก (ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย, 
2558) และผู้สูงอายุในปัจจุบันได้มีบทบาทในการเลี้ยงดูหลานมากขึ้น 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพื่อศึกษาถึงสภาพการณ์และบทบาทของผู้สูงอายุในการเลีย้งดูเดก็เจเนอเรชัน ซีในปัจจุบัน 
 2. เพื่อศึกษาถึงแนวทางการปรับตัวต่างๆของปัญหาซึ่งแตกตา่งกันในแต่ละครอบครัว 
 3.เพื่อศึกษาถึงสภาพปัญหาของผูสู้งอายุที่เลี้ยงดหูลานในเขต อ.โคกส าโรงจ. ลพบุร ี
ขอบเขตการวิจัย 
 1.ขอบเขตด้านเนื้อหาศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของผู้สูงอายุและสภาพปัญหา แนวทางการปรับตัวของผูสู้งอายุท่ีเลี้ยงดบูุตรหลานใน
อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุร ี
 2.ขอบเขตด้านพื้นที่การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของผู้สูงอายุและสภาพปัญหาแนวทางการปรับตัวของผู้สูงอายุที่เลี้ยงดู
หลานในอ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรีเนื่องจากผู้สูงอายุในพื้นที่ชุมชนนี้มีจ านวนผู้สูงอายุที่เลี้ยงดูบุตรหลานจ านวนมาก ท าให้ผู้วิจั ยมี
ความสนใจที่จะศึกษาในเขตพื้นท่ีดังกล่าว 
 3.ขอบเขตด้านประชากรผู้ให้ข้อมลูหลักในการวิจัย คือผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปีขึ้นไปและมีการเลี้ยงดูบตุรหลานอย่างน้อยครัวเรือน
ละ 1 คน 
 4.ขอบเขตด้านเวลาใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้สูงอายุในอ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรีตั้งแต่เดือน เมษายน-
พฤษภาคม 2560 
 
2. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 1. ความหมายของผู้สูงอายุ 

 ผู้สูงอายุ หมายถึงบุคคลที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์และมสีัญชาตไิทยเป็นผู้สูงอายุ (ส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ, 2552) แบ่งกลุ่ม
ผู้สูงอายไุด้ 3 กลุ่มคือผู้สูงอายุวัยต้น (อายุ 60-69 ปี) เป็นช่วงที่ยังมีพลังช่วยเหลือตนเองไดผู้้สูงอายวุัยกลาง (อายุ 70-79 ปี) เริ่มมีอาการ
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เจ็บป่วยร่างกายเริ่มอ่อนแอมโีรคประจ าตัวหรือโรคเรื้อรังผูสู้งอายุวัยปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป) เจ็บป่วยบ่อยข้ึนอวัยวะเสื่อมสภาพอาจมภีาวะ
ทุพพลภาพ 
 2. ความหมายของเจเนอเรชัน ซี 

 เจเนอเรชัน ซี หมายถึง กลุ่มคนที่ไม่ได้ถูกจ าแนกด้วยกฎเกณฑ์ด้านอายุแต่กลับเป็นใครก็ได้ที่ ได้ก าเนิดและเติบโตขึ้นมากับสื่อ
สังคมออนไลน์ (Social media) และมีพฤติกรรมการเช่ือมต่อกับโลกออนไลน์ตลอดเวลา (Pankraz, 2010) ลักษณะของคนเจเนอเรชัน ซี 
คือเป็นบุคคลที่มีลักษะพิเศษเฉพาะตัว เป็นกลุ่มผู้รับสารเป้าหมายที่มีความซับซ้อนมากข้ึน  
 3.การเลี้ยงดูเด็ก 

 การอบรมเลี้ยงดูในระยะต้นของชีวิตควรใช้พื้นฐานการให้ความรัก ความอบอุ่นเป็นส าคญั เมื่อเด็กโตขึ้นจ าเป็นต้องไดร้ับ
สิ่งแวดล้อมท่ีจะสร้างเสริมพัฒนาการของเด็กให้กว้างออกไป (Mussen, 1963) ได้แบ่งรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู ออกเป็น 2 แบบ (Mccoby, 
1980) คือ 1.การอบรมเลีย้งดูแบบปล่อยปละละเลย – เข้มงวด 2. การอบรมเลี้ยงดูแบบอบอุ่น - ไม่เป็นมิตร 
 
3. ระเบียบวิธีการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใช้แนวทางในการศึกษาแบบปรากฏการณ์วิทยา มรีายละเอียดดังนี้ 
 1. การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีผู้ให้ข้อมลูหลัก (Key informant) คือ ผู้สูงอายุใน ต าบลหลุมขา้ว อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี จ านวน 
6 คน 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการวิจัย ผูว้ิจัยเลือกใช้เครื่องมือท่ีส าคัญเพื่อช่วยให้เก็บข้อมูลได้ครบถ้วน 
ตรงตามวตัถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย สมุดบันทึกข้อมลู โทรศัพท์มือถือ แนวค าถามการสมัภาษณ์และผู้วิจัย 
 3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  3.1 ข้อมูลทุติยภมูิ (Secondary Data) ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมเอกสารข้อมูลจากแหล่งข้อมลูและสื่อสิง่พิมพ์ต่างๆ ได้แก ่
หนังสือ บทความ วิทยานิพนธ์ แนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการ เว็บไซต์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางการศึกษาท่ีน่าสนใจและ
น าไปสู่การท าวิจัยให้บรรลุตามวตัถุประสงค ์

  3.2 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) การเก็บข้อมลูในครั้งนีผู้้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมลูจากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key 
Informant) และใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยใช้ค าถามแบบก่ึงโครงสร้างในลักษณะแบบไมเ่ป็นทางการ ซึ่งผู้วิจัย
ได้เดินทางไปหาผู้ให้ข้อมูลหลักโดยตรงถึงแหล่งที่อยู่อาศัยเพื่อสัมภาษณ์ 
 4. ในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลใช้ในการตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า (Methodological Triangulation) ของ 
Denizen (1970) คือ การแสวงหาความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่แตกต่างกัน (สุภางค์ จันทวานิช, 2555) 

  4.1 การตรวจสอบสามเส้าด้านขอ้มูล (Data triangulation) วิธีตรวจสอบคือการสอบแหล่งข้อมลู แหล่งที่มาท่ีจะ
พิจารณาในการตรวจสอบได้แก่ แหล่งเวลา แหล่งสถานท่ีและแหล่งบุคล 

  4.2 การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory triangulation) คือการตรวจสอบว่า ถ้าผู้วิจยัใช้แนวคิดทฤษฎีต่างไป
จากเดิมจะท าให้การตีความข้อมลูแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด 

  4.3 การตรวจสอบสามเส้าด้านวธิีรวบรวมข้อมลู (Methodological triangulation) คือการใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมลู
ต่างๆกันเพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่องเดยีวกัน 
 5. การวิเคราะห์ข้อมลู ในการศึกษาวิจัยเรื่องสภาพการณ์และแนวทางการปรับตัวของผู้สูงอายุท่ีเลี้ยงดูหลานในเจเนอเรชัน ซี 
ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) ในรูปแบบเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เมื่อผู้วิจัยได้รับข้อมูล
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จากการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) แล้วจึงน ามาวิเคราะห์ว่าสภาพการณ์และแนวทางการปรับตัวของผูสู้งอายุท่ีเลี้ยงดหูลาน
ในเจเนอเรชัน ซี ในจังหวัดลพบุรีเป็นอย่างไร 
 
4. ผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจยัเรื่อง “สภาพการณ์และแนวทางการปรับตัวของผู้สูงอายุท่ีเลีย้งดูหลานใน
เจเนอเรชัน ซ ี โดยศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกพบว่า ผู้สูงอายไุดม้ีสภาพการณ์และแนวทางการปรบัตัว
เมื่อเลีย้งดูหลานในเจเนอเรชัน ซี ดังน้ี 
 1. สภาพการณ์และบทบาทหน้าที่ของผู้สูงอายุในการเลี้ยงดูเด็กเจเนอเรชัน ซี 
 จากการศึกษาสภาพการณ์และบทบาทของผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีเขตอ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรีนั้น มีดังนี้ 

  1.1 ผู้สูงอายสุ่วนใหญ่มสีภาพการณ์ในการเลีย้งดูเด็กจากการที่พ่อแม่ของเด็กต้องมีภาระหรือหน้าที่ในการท างานหรือ
หารายได้ เพื่อมาเลี้ยงดูครอบครวั และผู้สูงอายุท้ังหมดไมไ่ดร้ับภาระการเลีย้งดูแบบตัวคนเดียว นัน่คือ ช่วยกันเลี้ยงดเูด็กกับคูส่ามหีรือ
ภรรยาของตนเอง 

  1.2 ผู้สูงอายุไดม้ีบทบาทหน้าท่ีในการเลีย้งดูเด็กแบบเตม็เวลาโดยการ ท าหน้าที่ทุกอย่างท่ีเกี่ยวกับชีวิตประจ าวันของ
เด็ก ตั้งแต่ตื่นนอน จนถึงเข้านอน เช่น อาบน้ า ท ากับข้าวให้กิน ป้อนข้าว พาไปส่งที่โรงเรียน จนกระทั่งอาบน้ าและพาเข้านอน 

  1.3 ผู้สูงอายไุด้มีบทบาทหน้าที่ในการเลี้ยงดเูด็กแค่บางเวลา แค่เฉพาะเวลาที่พ่อแม่ออกไปท างานนอกบ้านเท่านั้น 
เนื่องจากช่วงที่พ่อแม่ของเด็กต้องออกไปท างานในช่วงเช้าถึงช่วงเย็น ท าให้ผู้สูงอายุได้เลีย้งดูเด็กแค่ช่วงเช้าถึงช่วงเย็น หลังจากที่พ่อแม่ของ
เด็กกลับมาจากการท างานแล้ว หน้าท่ีการเลีย้งดูเด็กจึงกลับไปเป็นของพ่อแม่เด็ก 
 2. การปรับตัวต่างๆของผู้สูงอายุที่เลี้ยงดูเด็กในเจเนอเรชัน ซี 
จากการศึกษาถึงการปรับตัวของผูสู้งอายุท่ีเลี้ยงดเูด็กในเจเนอเรชัน ซีเมื่อพบกับปัญหาต่างๆ ผูสู้งอายมุีวิธีการปรับตัวที่แตกต่างกัน มีดังนี้ 

  2.1 ผู้สูงอายสุ่วนใหญ่ปรับตัวด้วยวิธีประนีประนอม ตามใจเด็ก หรอืการใช้ค าพูดดีๆกับเด็ก หมายความว่า ผู้สูงอายสุ่วน
ใหญ่จะไม่ใช้วิธีการลงโทษด้วยการตี เนื่องจากผูสู้งอายุส่วนใหญ่ได้เล็งเห็นถึงความเป็นเด็ก หรือยังไมรู่้เรื่องอะไร จึงใช้วิธีการประนีประนอม 
หรือตามใจเด็ก 

  2.2 ผู้สูงอายุปรับตัวด้วยการดุ หรอืข้ึนเสียงใส่ ผู้สูงอายุจะใช้การดุใส่ หรือข้ึนเสียงใสเ่ป็นบางเวลาที่เดก็ ไม่ฟังค าพูดของ
ผู้สูงอาย ุ

  2.3 ผู้สูงอายุปรับตัวด้วยการลงโทษด้วยการตี ผู้สูงอายุบางส่วนปรับตัวเมื่อเจอปัญหาในขณะเลี้ยงดูเด็กด้วยการตี 
เนื่องจากผู้สูงอายุบางส่วนเห็นว่า ใช้วิธีอื่น เช่น การประนีประนอม การใช้ค าพูดดีๆแล้วไม่ได้ผล หมายความว่า เมื่อผู้สูงอายุพบเจอ กับ
ปัญหาแล้ว ใช้วิธีการปรับตัวด้วยการพูดดีๆ เด็กจะไม่ใส่ใจในค าพูดของผู้สูงอายุแม้แต่น้อย จึงใช้วิธีการปรับตัวด้วยการลงโทษแบบการตี 
 3. สภาพปัญหาของผู้สูงอายุที่เลีย้งดูเด็กในเจเนอเรชัน ซี 
  จากการศึกษาถึงสภาพปัญหาของผู้สูงอายุท่ีเลี้ยงดูเด็กในเจเนอเรชัน ซี พบว่าปัญหาของผู้สูงอายุท่ีพบเจอน้ันมีแตกต่างกัน ดังนี ้

  3.1 ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่เด็กใช้เวลากับสือ่สังคมออนไลน์เป็นระยะเวลานาน ผู้สูงอายุได้เล็งเห็นว่าในปัจจุบันนี้ เป็น
ยุคของเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามา ประกอบกับเด็กที่เกิดมานั้นต้องปรับตัวเข้าหาเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น 
ยูทูป เฟสบุค จึงส่งผลให้ผู้สูงอายุพบเจอกับปัญหาที่เกิดจากการที่เด็กใช้เวลากับสื่อสังคมออนไลน์เป็นระยะเวลานาน และผู้สูงอายุมี
ความรู้สึกว่า การเลี้ยงลูกของตัวเองกับการเลี้ยงเด็กในตอนนี้ แตกต่างกันมาก เนื่องจาก ในสมัยที่ผู้สูงอายุเลี้ยงลูกของตัวเอง ยัง ไม่มี
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เทคโนโลยีอะไรเข้ามา จึงท าให้การเล่น เล่นกับดินกับทราย เล่นการละเล่นพื้นบ้าน แตกต่างจากสมัยนี้ที่เด็กจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับสื่อ
สังคมออนไลน์ 

  3.2 ปัญหาที่เกิดจากเด็กไมฟ่ังต่อค าสั่งสอนของผู้สงูอายุ เมื่อผู้สูงอายุได้พูดกล่าวหรือตักเตือนต่ออันตรายหรือ ค าสอนที่
ถูกต้อง เด็กจะไม่ฟังหรือไม่ปฏิบัติตาม ท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าการเลี้ยงเด็กยากกว่าการเลี้ยงลูกของตัวเอง เนื่องจากในตอนที่ผู้สูงอายุเลี้ยงลูก
ของตัวเอง เพราะลูกของผู้สูงอายุจะฟังต่อค าสั่งสอนของผู้สูงอายุมาก ซึ่งต่างกับการเลี้ยงเด็กในปัจจุบัน 

  3.3 ปัญหาที่เกิดจากการเลือกกิน เนื่องจากเด็กกินแต่นม ไม่ค่อยกินข้าว จึงท าให้เป็นปัญหาต่อผู้สูงอายุมาก เพราะเวลา
ที่ผู้สูงอายุท ากับข้าวให้เด็กกิน เด็กก็จะไม่ค่อยกิน จะเลือกกินแต่นมเป็นส่วนใหญ่ ปัญหาจากการเลือกกินของเด็กท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่า การ
เลี้ยงเด็กยากกว่าการเลี้ยงลูกของตัวเอง เนื่องจากตอนที่ผู้สูงอายุเลี้ยงลูกของตัวเอง การหาอะไรให้กินในแบบง่ายๆ มีอะไรให้กินลูกของ
ผู้สูงอายุก็กิน ไม่เหมือนกับการเลี้ยงเด็กในตอนนี้ 
 
5. อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยถึงสภาพการณ์และแนวทางการปรับตัวของผู้สูงอายุท่ีเลี้ยงดูหลานในเจเนอเรชัน ซี  ในพื้นที่เขตอ าเภอโคกส าโรง 
จังหวัดลพบุรี สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. สภาพการณ์และบทบาทของผู้สูงอายุในการเลี้ยงดูเด็กเจเนอเรชัน ซี   

 จากผลการศึกษาท าให้ทราบว่าผู้สูงอายุมีสภาพการณ์ในการเลี้ยงดูเด็กในปัจจุบัน เนื่องจากพ่อแม่ของเด็กต้องออกไปท างานนอก
บ้าน ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จึงได้มีหน้าท่ีเลี้ยงดูเด็กแทนพ่อแม่ของเด็ก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วนิพพล มหาอาชา (2551) ที่ได้กล่าวว่าปู่ย่า
ตายายยังคงมีบทบาทอยู่ในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือให้กับท่ีพ่อแม่มีความไม่พร้อมในการเลี้ยงดูลูก หรือมีบทบาทอยู่เบื้องหลังผู้
เป็นพ่อแม่ และจากผลการศึกษาข้างต้น ช้ีให้เห็นว่าผู้สูงอายุได้มีบทบาทในการเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่ตื่นนอน ยันเข้านอน ผู้สูงอายุได้มี
ความส าคัญในการเลี้ยงดูเด็กเป็นอย่างมาก ซึ่งเกี่ยวข้องกับกับแนวคิดของ กาญจนา เทียนลายและวรรณี หุตะแพทย์ (2558) ที่ ได้กล่าวว่า 
ผู้สูงอายุมีบทบาทในการเลี้ยงดูเด็กอย่างหลัก 2 ด้านคือ 1.การดูแลด้านร่างกาย ครอบคลุมการดูแลกิจวัตรประจ าวัน ทั้งเรื่องการกิน การ
นอน การเล่น เสื้อผ้า ความปลอดภัย2.การดูแลด้านจิตใจ ครอบคลุมเรื่องการอบรมสั่งสอน 
 2. การปรับตัวต่างๆของปัญหาท่ีเกิดขึ้นในขณะที่ผู้สูงอายุเลี้ยงดูหลานในเจเนอเรชัน ซี 

 จากการศึกษาถึงการปรับตัวหรือการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะที่เลี้ยงดูเด็กของผู้สูงอายุนั้น สะท้อนให้เห็นว่าผู้สูงอายุจะใช้วิธี
ประนีประนอม ค่อยๆสอนในสิ่งที่ถูกท่ีควรให้กับเด็ก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พรรณพิมล วิปุลากร (2558) ที่ได้กล่าวว่า การพูดคุยกับ
เด็กน าไปสู่การมีมุมมองชีวิตที่มีความหลากหลาย โดยส่วนใหญ่ผู้สูงอายุมักให้วิธีคิดในแบบที่ให้ความส าคัญกับการใช้ชีวิตที่ค านึงถึงความ
เอื้อเฟ้ือ เป็นการสร้างความเข้าใจในแบบที่เด็กที่เติบโตในปัจจุบันอาจไม่ค่อยได้มีโอกาสที่จะเห็นวิธีคิดแบบน้ีในการใช้ชีวิตทางสังคมปัจจุบัน
มากนัก 
 3. สภาพปัญหาของผู้สูงอายุที่เลีย้งดูหลานในเจเนอเรชัน ซี 

 จากการศึกษาถึงสภาพปัญหาของผู้สูงอายุท่ีเลีย้งดูเดก็ในเจเนอเรชัน ซี สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นน้ัน ส่วนหน่ึงส่งผลมาจาก 
ผู้สูงอายุได้เลี้ยงดูเด็กตามล าพัง นั่นคือ พ่อแม่ของเด็กต้องออกไปท างานเพื่อหารายได้ เลี้ยงครอบครัว สอดคล้องกับแนวคิดของ ชัยณรงค์ 
ยิ้มน้อยและคณะ (2553) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับสภาพการด าเนินชีวิตครอบครัวที่ผู้สูงอายุดูแลเด็กตามล าพัง นั่นคือพ่อแม่เด็กต้องออกไป
ท างานหาเงินเลี้ยงดูครอบครัว ซึ่งเป็นสาเหตุให้ต้องทิ้งบุตรไว้กับผู้สูงอายุให้มีหน้าที่ดูแล  
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 ข้อเสนอแนะ 
1.ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย  
 จากการศึกษาถึงสภาพการณ์และแนวทางการปรับตัวของผูสู้งอายุท่ีเลี้ยงดูหลานในเจเนอเรชัน ซีในพ้ืนท่ีเขตอ าเภอโคกส าโรง 
จังหวัดลพบุรี จึงท าให้ทราบถึงขอ้มูลของผู้สูงอายุท่ีมีบทบาทหนา้ที่ในการเลี้ยงเด็กแค่ในจังหวัดลพบุรีเท่าน้ัน บทบาทหน้าท่ีของผู้สูงอายุใน
การเลีย้งดูเด็กโดยส่วนมาก คือ การท ากิจกรรมทุกกิจกรรมเกี่ยวกบักิจวัตรประจ าวันของเด็ก เนื่องจากพ่อแม่ของเด็กในเจเนอเรชัน ซี มี
ภาระหน้าท่ีต้องรับผดิชอบ หรือออกไปท างานเพื่อหารายได้ให้กับครอบครัว รวมถึงแนวทางการปรบัตัวของผู้สูงอายุนั้น เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน คือ ผูสู้งอายุปรับตัวโดยการใช้วิธีประนีประนอมกับเด็ก หรือตามใจ และสภาพปัญหาของผู้สูงอายุพบเจอในขณะเลีย้งดูเด็ก มี
ลักษณะแตกต่างกันออกไป ดังนี ้

1.1 ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่เด็กใช้เวลากับสื่อสังคมออนไลน์เป็นระยะเวลานาน จากปัญหาดังกล่าวท าให้ผู้สูงอายมุีความคดิว่า การ
เลี้ยงลูกของตนเองกับเลี้ยงเด็กในตอนนี้ แตกต่างกันมาก เนื่องจาก เวลาที่ผูสู้งอายุเลี้ยงลูกของตนเองยังไม่มีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเข้า
มา ซึ่งแตกต่างจากตอนนี้ เมื่อเทคโนโลยเีข้ามา เด็กจะใช้เวลาอยู่กับเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์ 
1.2 ปัญหาที่เกิดจากเด็กไม่ฟังต่อค าสั่งสอนของผู้สูงอาย ุ จากปญัหาดังกล่าวท าให้ผูสู้งอายุมีความคิดว่า เลี้ยงเด็กยากกว่าเลีย้งลูกของ
ตนเอง เนื่องจาก เวลาที่ผู้สูงอายุเลี้ยงลูกของตนเอง เมื่อผูสู้งอายุบอกกล่าว หรือสั่งสอนอะไร ลูกของตนจะฟัง หรือสอนง่ายกว่าเด็กใน
ปัจจุบัน 
1.3 ปัญหาที่เกิดจากการเลือกกิน จากปัญหาดังกลา่วท าให้ผู้สูงอายสุ่วนใหญ่คิดว่าเป็นปญัหาหลักในการเลี้ยงดเูด็ก เนื่องจาก เด็กใน
ปัจจุบัน กินยาก ซึ่งแตกต่างจากเวลาที่ผูสู้งอายุเลีย้งลูกของตนเองมาก  

 
2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการท าวิจัยคร้ังต่อไป  
 การวิจัยครั้งนี้จากผู้ให้ข้อมลูหลักเป็นผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ในจังหวัดลพบุรี ซึ่งอาจมีความคิดที่แตกต่างในด้านการเลี้ยงดเูด็กของ
ผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากส่วนมากแล้วพ่อแมข่องเด็กท างานอยู่ในกรุงเทพมหานคร ถ้าผู้สูงอายไุดร้ับภาระการเลีย้งดู
เด็กแค่ในเวลาที่พ่อแม่ของเด็กออกไปท างาน อาจส่งผลให้ผูสู้งอายมุีความคิดทีเ่ปลี่ยนไป จากท่ีคดิว่าเป็นภาระ เป็นความสุข เนื่องจากส่วน
ใหญ่แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุท าให้ผู้สูงคิดวา่การเลี้ยงดเูด็กเปน็การสร้างภาระให้กับตนเอง ถา้เปลี่ยนผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นผูสู้งอายุท่ี
อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร เด็กได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่ และผูสู้งอายุไดร้ับภาระเลี้ยงดูในเวลาที่พ่อแมข่องเด็กออกไปท างาน ไม่ไดร้ับภาระ
แบบเต็มที ่อาจส่งผลใหล้ดปญัหาที่เกิดขึ้นกับผูสู้งอายุได ้
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	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)



