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บทที่  1
บทนํา

  
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

กกกกกกกกในปจจุบันประชากรสูงอายุทั่วโลกมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ คาดวาในระหวางป ค.ศ.
2000 ถึง ค.ศ. 2050 จํานวนประชากรที่มีอายุมากวา 65 ป จะเพิ่มขึ้นเทาตัวจากรอยละ 6.9 เปนรอย
ละ 16.4 สาเหตุสําคัญมาจากอัตราการเกิดและอัตราการตายที่ลดลง อัตราการเกิดที่ลดลงมาจากการ
วางแผนครอบครัวที่ไดผลดี พรอมกับทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวที่มีแนวโนมเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม เชน อยูเปนโสดกันมากขึ้น แตงงานชา ตองการมีลูกนอย ตลอดจนมีภาระทางดานอาชีพ
การงาน และปญหาทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้น ดังนั้นสัดสวนของ
ประชากรสูงอายุ จึงเพิ่มขึ้นกวาเดิมมาก (วารสารสินแพทย 2549)
กกกกกกกกสําหรับประเทศไทยนั้นคาดวาหลังปพ.ศ. 2551 ประชากรไทยแนวโนมจะมีอายุยืนยาว
ขึ้น คนสูงอายุจะเพิ่มมากขึ้น  ปจจุบันมีผูสูงอายุอยูที่รอยละ 10 ของประชากรทั้งหมด ประเมินกัน
วาภายใน 20 ปขางหนาจะเพิ่มเปนรอยละ 20  อายุเฉลี่ยผูหญิงจะเพิ่มจาก 74.8 ป เปน 80.25 ป สวน
ผูชายเพิ่มจาก 67 ป เปน 72 ป  การเพิ่มมากขนาดนี้ไมใชเรื่องเล็กเพราะประชากร 60 กวาลานคน 10 
เปอรเซ็นต ก็คือประชากรกวา 6 ลานคนที่ตองดูแล  ซึ่งทุกวันนี้ผูคนอาจใชเวลาคิดถึงเฉพาะปจจุบัน 
แตถาไมคิดถึงอนาคตเลย เมื่อถึงวันที่ประเทศไทยกาวไปสูโครงสรางประชากรที่มีวัยสูงอายุมากขึ้น 
อาจจะนํามาซึ่งปญหา ถาไมมีการเตรียมความพรอมในเรื่องความพอเพียง ไมวาจะเรื่องความ
พอเพียงดานบริโภคและดานเศรษฐกิจ แตขณะเดียวกันก็มีโอกาสที่จะพัฒนาไปสูสังคมที่ดีมากขึ้น
ได (เกื้อ วงศบุญสิน; สุชาดา  กีระนันทน 2550)
กกกกกกกกดูเหมือนวาในวัยสูงอายุคือ ชวงอายุหลัง 60 ปขึ้นไป หรือในทางราชการจะใชคําวา
เกษียณอายุเปนชวงที่นาจะมีความสุขที่สุด  เพราะเปนการปลดเบื้องภารกิจและความรับผิดชอบอัน
หนักอึ้งออกจากชีวิต แตในความเปนจริงแลวอาจไมไดเปนเชนนั้น  เพราะมีผูเกษียณอายุจํานวนไม
นอยที่ตองออกจากสังคมและสิ่งแวดลอมที่คุนเคย ไมวาจะเปนสถานที่ทํางานหรือเพื่อนรวมงาน  
เกิดความเหงา  เศราซึม  รูสึกวาตนเองไรคา ไมไดรับการยอมรับเหมือนอยางเคย  หลายคนเมื่อ
เกษียณอายุแลว ชวงตนอาจจะรูสึกดีเพราะไมตองรีบตื่นแตเชา แตพอนานๆ ไปแลวกลับเกิด
ความรูสึกตื่นแลวไมรูจะทําอะไร บางคนยังรูสึกวาตนยังสามารถทํางานได แตไมไดทํางานแลวก็จะ



2

เกิดความเซ็ง เบื่อ  ไมสบายใจ  จนเกิดผลเสียตอสุขภาพ  และเปนธรรมดาอีกวาเมื่อเกษียณอายุแลว
รายไดตางๆ ยอมลดนอยถอยลงไปดวย
กกกกกกกกรศ. สมลักษณ    รักษาทรัพย (2551, อางถึงใน ศีล  มติธรรม 2551)  ศึกษาโครงการนํา
รองของความเหมาะสมของการทํางานหลังเกษียณอายุ   ผลการศึกษาวิจัยพบวาควรใหมีการ
เกษียณอายุเมื่ออายุ  61-65  ป  คือ อายุขัยของผูหญิงตั้งแตแรกเกิดจนตายอยูที่อายุ  75  ป  ผูชาย 60  
ป  นอยกวาผูหญิง  ถาคนอายุ  60 ปไปแลวคาดวาผูหญิงจะมีอยูไดประมาณ  22  ป  ผูชายประมาณ  
19  ป  การจางงานผูสูงอายุเปนเรื่องขององคกรที่รัฐบาลจะตองเจรจากับองคกรนายจางวาจะปรับ
และชวยเหลืออยางไร มีงานประเภทไหนที่จะใหกับผูสูงอายุ  สําหรับกลุมที่ใชทักษะรัฐบาลอาจไม
ตองเปนกังวลมากนัก เพราะคนกลุมนี้สามารถชวยตนเองได รัฐบาลเพียงแตเปดตลาดใหตาม
สมควร แตสําหรับกลุมที่ใชหัตกรรมทํางานฝมือรัฐบาลตองเขาไปชวยเพราะคนกลุมนี้ไมมีความรู
เพียงพอ   ทั้งนี้การหางานทําใหแกผูเกษียณอายุตองทําความเขาใจใหดีวาคนที่เคยเปนผูบริหาร
ระดับสูงตองลดตําแหนงลงมาเพราะตองเปดทางใหกับคนรุนใหม ดังนั้นจึงใหทํางานที่ไมตองใช
พลังกายมาก ซึ่งอาจจะเปนที่ปรึกษาก็เปนได ลักษณะการทํางานของผูสูงอายุมีการเสนอวา ตองเปน
การทํางานแบบที่มีความยืดหยุนไมวาในเรื่องของเวลา ชั่วโมงการทํางาน เวลาเขางาน ซึ่งใน
ตางประเทศก็ใหความยืดหยุนในจุดนี้    ถามีการแบงกลุมอาชีพกลุมที่ใชสมองอยางที่ปรึกษา 
นักวิชาการไมใชเรื่องยาก  แตสําหรับกลุมที่ใชแรงงาน  เมื่ออายุสูงขึ้นตองยอมรับวาประสิทธิภาพ
ในการทํางานก็จะลดลง ดังนั้น  ถารัฐบาลจะตองชวยเหลือ  อยางเชน  ถาตองการทําธุรกิจสวนตัวก็
ตองมีเงินสนับสนุน หรือมีการจัดฝกอบรมระยะสั้นใหความรูในเรื่องตางๆ 
กกกกกกกกงานวิจัยทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ    ไดศึกษาถึงความตองการของผูสูงอายุไดผล
สอดคลองกันวา  ผูสูงอายุยังคงตองการทํางานตอไป  เชน  ในประเทศสหรัฐอเมริกาพบวาผูสูงอายุ
ตองการทํางานอยางนอยเปนเวลาครึ่งวัน ซึ่งมีจํานวนรอยละ 80 นอกจากผลดีจากการมีรายได
ประจําแลว  การวิจัยของแพทยยังใหขอมูลวาการทํางานยังชวยใหสุขภาพแข็งแรงทั้งรางกาย และ
จิตใจ อรพินท   บุนนาค (2537 : 4, อางถึงใน  ฉวีวรรณ  จันทรัตน 2540 : 6) ทั้งยังเปนความตองการ
ของผูสูงอายุที่ยังคงตองการทํางานตอไป ในประเทศไทยก็เชนเดียวกันพบวาผูสูงอายุประมาณรอย
ละ 26 ที่ตองการทํางาน และในจํานวนนี้ผูสูงอายุที่จบระดับอุดมศึกษาที่ปลดเกษียณแลวยังตอง
ทํางานเพื่อชวยเหลือสังคม ผูสูงอายุที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตองการทํางานเพื่อเลี้ยงชีพ
ตอไป นอกจากนั้นจงกล เนียมหลาง (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความตองการทํางานตอภายหลัง
เกษียณอายุราชการ และความสัมพันธระหวางปจจัยดานสังคม ดานสุขภาพ และดานเศรษฐกิจ 
พบวาสวนใหญตองการทํางานตอหลังเกษียณอายุ และประมาณครึ่งหนึ่งตองการทํางานตอใน
ภาครัฐ นอกจากนี้ยังมีความพึงพอใจในบทบาทปจจุบัน มีความหวังในความสัมพันธภาพที่ดีของ
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บุคคลอื่น ตองการทําประโยชนแกสังคม ใหความสําคัญกับสุขภาพกายและจิต  และมีความคาดหวัง
ในรายไดผลตอบแทน
กกกกกกกกดร.อมรวิชช นาครทรรพ (2549) หัวหนาโครงการติดตามสภาวการณครูรายจังหวัด 
ทําการศึกษาสภาวะการทํางาน  ทัศนคติ และพฤติกรรมในวิชาชีพของครู โดยผลการศึกษานาสนใจ
หลายดาน ดานทัศนคติตออาชีพและความเปนครูพบวารอยละ 62 อยากเขารวมโครงการเกษียณอายุ
กอนกําหนด (Early Retirement) และรอยละ 48  อยากเปลี่ยนไปทําอาชีพอื่น  ทั้งนี้ครูสวนใหญขาด
ความมั่นใจในวิชาชีพของตนเอง อันเปนผลมาจากสภาพการทํางานที่หนัก  และขาดแรงจูงใจในเชิง
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจประกอบกับปจจุบันสถานภาพในวิชาชีพที่มีภาพลักษณในสังคมที่ตกต่ํา
กกกกกกกกผูวิจัยเห็นวาประเด็นการเพิ่มขึ้นของประชากรผูสูงอายุในประเทศไทยและความ
ตองการทํางานตอของผูเกษียณอายุ เปนสาเหตุใหผูวิจัยเกิดความสนใจที่จะศึกษาถึงความตองการ
ทํางานของผูเกษียณอายุโดยเฉพาะกรณีของขาราชการครู  ซึ่งเปนบุคลากรที่สําคัญของประเทศไทย  
เนื่องจากแนวคิดในเรื่องการเกษียณอายุคือ การสิ้นสุดการทํางานจากอาชีพเดิมไมไดหมายความวา
ชีวิตการทํางานจะสิ้นสุดเพียงเทานี้ผูเกษียณอายุอาจมีความสนใจในการประกอบอาชีพอื่นๆ เพื่อให
รายไดที่เคยไดรับยังคงอยู  เพื่อสังคมที่คุนเคย  เพื่อนําความรูความสามารถที่มีอยูชวยเหลือสังคม 
การทํางานหรือการทํากิจกรรมของผูเกษียณอายุราชการ  จึงเปนสิ่งที่สงผลดีตอรางกาย จิตใจ  สังคม  
และเศรษฐกิจของผูสูงอายุที่ตองการทํางาน อยางไรก็ตาม ผูสูงอายุบางคนอาจมิไดตระหนักถึง
คุณประโยชนของการทํางาน หรือการทํากิจกรรมหลังเกษียณอายุก็ได อาจเนื่องจากไมเห็นถึงความ
จําเปน ตองการการพักผอน หรือมีความพึงพอใจกับเงินบําเหน็จบํานาญที่ได ซึ่งทั้งหมดนี้เปนสิ่งที่
ทั้งผูเกษียณอายุและผูเกี่ยวของตองใหความสนใจและใหความสําคัญ เนื่องจากขอมูลจากประเด็น
การศึกษานี้  มีความสําคัญในการใชวางแผนชีวิตใหแกผูเกษียณอายุ  เพื่อใหผูเกษียณอายุไดรับใน
สิ่งที่ตนตองการ ซึ่งการทํางานตอภายหลังเกษียณอายุนอกจากจะมีประโยชนตอตัวผูเกษียณอายุแลว  
ยังมีประโยชนตอสังคมสวนรวมอีกดวย กลาวคือบุคคลเหลานี้เปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ
มาก การนําความรูและความสามารถเหลานี้มาใชในการทํางานตอ  นับวาเปนการชวยพัฒนาสังคม
รวมทั้งเปนการพัฒนาประเทศชาติดวยเชนกัน  
กกกกกกกกการเกษียณอายุนับวาเปนวิกฤตการณอยางหนึ่งของชีวิต เปนสิ่งที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไมได  
ดังนั้นการวางแผนชีวิตในวัยหลังเกษียณอายุจึงมีความสําคัญและจําเปนพอๆ กับการวางแผน
การศึกษาในวัยเด็กและการวางแผนการทํางานในวัยทํางาน การวางแผนที่ดีจะเปนกุญแจสูชีวิตที่มี
ความสุขมีอายุยาวนานอยางมีคุณภาพ เมื่อเกษียณอายุแลวถือเปนโอกาสใหมที่จะไดเปลี่ยนแปลง
บทบาทของชีวิต  หรือเริ่มชีวิตใหมตามที่ปรารถนาได
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2. วัตถุประสงคการวิจัย

กกกกกกกกเพื่อศึกษาปจจัยกําหนดความตองการทํางานหลังเกษียณอายุราชการ : กรณีศึกษา
ขาราชการครูโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร

3. ขอบเขตการศึกษา

กกกกกกกกการวิจัยนี้มุงศึกษาปจจัยกําหนดความตองการทํางานหลังเกษียณอายุราชการ  
กรณีศึกษาขาราชการครูโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร   เหตุผลสําคัญในการเลือก
ประชากรกลุมนี้  เนื่องจากเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญในเขตพระโขนง และสะดวกในการ
เก็บรวบรวมขอมูล  นอกจากนี้ยังเปนโรงเรียนตัวอยางที่ไดรับรางวัลตางๆ มากมาย  เชน  ไดรับ
คัดเลือกใหไดรับรางวัลโรงเรียนดีเดนสวนกลาง กรมสามัญ ไดรับเกียรติบัตรโรงเรียนสีขาวเฉลิม
พระเกียรติ รางวัลชนะเลิศประเภทลานกีฬาโรงเรียนจากการประกวดลานกีฬาดีเดน รางวัลชนะเลิศ
โครงการหนาบานนามอง ประเภทสถานศึกษานามองจากเขตพระโขนง รางวัลหองสมุดอัจฉริยะ
ของชมรมบรรณารักษหองสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา ไดรับพระราชทานโลรางวัล
เชิดชูเกียรติ สถานศึกษาที่สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปองกันและ ลด ละ เลิก สารเสพติดของ
เยาวชนจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช ฯลฯ เปนตน
กกกกกกกกวิธีการศึกษาใชการศึกษาวิจัยแบบผสม (Mixed Methodology)  โดยรวบรวมขอมูลปฐม
ภูมิ (Primary Data) ซึ่งไดจากการออกแบบสอบถามถามกลุมตัวอยางขาราชการครู และใชการ
สัมภาษณเชิงลึกเพื่อรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพใหมากขึ้น และขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได
จากการรวบรวมขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ หองสมุด หนังสือ บทความ วารสาร   อินเทอรเน็ต  
รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของในอดีต  
กกกกกกกกประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ ขาราชการครูที่ปฏิบัติหนาที่ใน
การสอนหนังสือแกนักเรียนในโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย กรุงเทพมหานคร จํานวน 115 คน
กกกกกกกกระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล  คือ  ตั้งแตวันที่  3   พฤศจิกายน- 8 ธันวาคม  พ.ศ. 
2551
กกกกกกกกตัวแปรที่ใชในการวิจัย ไดแก 
กกกกกกกก1. ตัวแปรอิสระ  ประกอบดวย  ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ  ปจจัยทางดานสังคม  และ
ปจจัยทางดานสุขภาพ
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กกกกกกกกกกกกกกกก1.1 ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ  ทําการศึกษาในประเด็น  ดานความตองการ
รายได หรือผลตอบแทน   ทั้งในระดับรายไดและภาระครอบครัว
กกกกกกกกกกกกกกกก1.2 ปจจัยทางดานสังคม  ทําการศึกษาในประเด็น  ดานนโยบายของรัฐบาล   
ความพึงพอใจในบทบาทปจจุบัน และตองการทําประโยชนแกสวนรวม
กกกกกกกกกกกกกกกก1.3 ปจจัยทางดานสุขภาพ  ทําการศึกษาในประเด็น  ดานสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต
กกกกกกกก2. ตัวแปรตาม  ไดแก  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการทํางานตอหลังเกษียณอายุ
ราชการของครูโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
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4. กรอบแนวคิดในการวิจัย

กกกกกกกกผูวิจัยไดสรางกรอบแนวคิดจากการทบทวนแนวคิด  ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้ 
คือ  ทฤษฎีกิจกรรมของบารโรและสมิท (Barrow&Smith) ทฤษฎีกิจกรรมของรอบบ  (Robb)   
ทฤษฎีกิจกรรมของแอทชเลย (Atcheley) ทฤษฎีความตองการของมาสโลว (Maslow) ทฤษฎีความ
ตองการของแมคแคลแลน (Mccleland)  แนวคิดเกี่ยวกับการเกษียณอายุ ทฤษฎีเกี่ยวกับผูสูงอายุ  
สวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุ  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  สามารถสังเคราะหเปนตัวแปรที่จะศึกษา
ความสัมพันธ  ดังแผนภาพตอไปนี้

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

ปจจัยทางดานสังคม
 นโยบายของรัฐบาล
 ความพึงพอใจใน

บทบาทปจจุบัน
 ตองการทําประโยชนแก

สวนรวม

ปจจัยทางดานสุขภาพ
 สุขภาพกาย
 สุขภาพจิต

ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ
 ความตองการรายได 

หรือผลตอบแทน
-  ระดับรายได
-  ภาระครอบครัว

ความตองการทํางาน
ตอหลังเกษียณอายุ

ราชการ
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5. คําจํากัดความที่ใชในการศึกษา

1. ขาราชการครูหมายถึง  ขาราชการครูหรือพนักงานของรัฐที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนพระโขนง
พิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร
2. ความตองการรายไดหรือผลตอบแทนหมายถึง  ความตองการที่จะไดรับรายไดหรือผลตอบแทน  
ภายหลังเกษียณอายุราชการเพื่อใชจายสวนตัว  ชวยเหลือครอบครัว  หรือเพื่อเก็บออม  ซึ่งความ
ตองการรายไดหรือผลตอบแทนจะสอดคลองกับระดับรายได  และภาระครอบครัวของผูเกษียณอายุ
กกกกกกกก2.1 ระดับรายไดหมายถึง  ระดับของจํานวนเงินหรือผลตอบแทนที่ผูเกษียณอายุตองการ
ไดรับจากการทํางานหลังเกษียณอายุราชการ
กกกกกกกก2.2 ภาระครอบครัวหมายถึง  ภาระหนาที่ภายในครอบครัวที่ผูเกษียณอายุตอง
รับผิดชอบ
3. นโยบายของรัฐบาลหมายถึง  แนวคิดความหวังที่รัฐตองการใหเกิดขึ้นเกี่ยวกับสวัสดิการที่มอบ
ใหแกผูสูงอายุและผูเกษียณอายุ 
4. ความพึงพอใจในบทบาทปจจุบันหมายถึง  ระดับความพึงพอใจในบทบาทตามสภาพจริงใน
ปจจุบันของผูที่จะเกษียณอายุ   พฤติกรรมที่แตละบุคคลกระทํากิจกรรมตางๆ ตามสภาพจริงในการ
ตองสนองตอขอกําหนดตางๆ ในตําแหนงที่กําลังดํารงอยู  ไดแก บทบาททางดานวิชาการ เปนตน
5. ตองการทําประโยชนแกสวนรวมหมายถึง  ความรูสึกนึกคิดที่ตองการกระทํากิจกรรมที่เปน
ประโยชนแกบุคคลอื่นๆ ในสังคมโดยไมหวังผลตอบแทน
6. สุขภาพกายหมายถึง  ความสมบูรณแข็งแรงของรางกายที่มีเพียงพอที่จะสนับสนุนใหทํางานตอ
หลังเกษียณอายุราชการได เชน  การปราศจากโรคภัยไขเจ็บ  เปนตน
7. สุขภาพจิตหมายถึง  ภาวะความมั่นคงทางอารมณและจิตใจที่ไมตึงเครียด  หรือความสามารถใน
การในการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป  โดยไมมีขอขัดแยงในใจที่สามารถ
สนับสนุนใหทํางานตอหลังเกษียณอายุราชการได เชน  คนที่มีสุขภาพจิตที่ดี  ไมเครียด  เปนตน
8. ความตองการทํางานหลังเกษียณอายุราชการหมายถึง  การวางแผนไวลวงหนาวาหลังจาก
เกษียณอายุราชการแลวตองการที่จะทําอะไรตอไป  ซึ่งจะตองศึกษาลักษณะงานและรูปแบบงานที่ผู
เกษียณอายุสนใจดังนี้
กกกกกกกก8.1  ลักษณะงานหมายถึง  รูปแบบของงานที่ผูเกษียณอายุสนใจจะปฏิบัติภายหลังการ
เกษียณอายุราชการ
กกกกกกกกกกกกกกกก8.1.1 ทํางานดานวิชาการหมายถึง  การทํางานในดานการใหความรูแกผูอื่น  
เชน  เปนนักวิชาการ  เปนที่ปรึกษาใหกบองคการ  หรือหนวยงานตางๆ เปนตน
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กกกกกกกกกกกกกกกก8.1.2 ประกอบธุรกิจสวนตัวหมายถึง  การเปนเจาของกิจการของตนเองซึ่ง
กิจการนั้นอาจเปนกิจการใดก็ได  เชน  คาขาย  หรือเปดโรงเรียนสอนพิเศษ  เปนตน
กกกกกกกกกกกกกกกก8.1.3 การทํางานอาสาสมัครหมายถึง  การทํางานโดยสมัครใจเพื่อ
ประโยชนแกประชาชนและสังคม โดยไมหวังผลตอบแทนเปนเงิน  เชน  การใหความรูแก
ผูดอยโอกาส  เปนตน  
กกกกกกกกกกกกกกกก8.1.4 ทักษะอื่นๆ ที่สนใจเฉพาะดานหมายถึง  การทํางานอื่นๆ ที่ผู
เกษียณอายุสนใจปฏิบัติภายหลังการเกษียณอายุ  เชน  งานดานดนตรี  งานศิลปะ   เปนตน
กกกกกกกก8.2 รูปแบบการทํางานหมายถึง  รูปแบบหรือลักษณะของเวลาการทํางานที่ผูเกษียณอายุ
สนใจจะปฏิบัติภายหลังการเกษียณอายุราชการ
กกกกกกกกกกกกกกกก8.2.1 Full Time  หมายถึง  การทํางานเต็มเวลาที่กําหนดของหนวยงานนั้นๆ  
หรือทํางานเต็มวัน
กกกกกกกกกกกกกกกก8.2.2 Part Time หมายถึง  การทํางานในเวลาเพียงบางสวนของเวลาทํางาน
ในแตละวันหรือนอยกวา 7 ชั่วโมง
กกกกกกกกกกกกกกกก8.2.3 Volunteer Time หมายถึง  การทํางานในเวลาที่ผูเกษียณอายุสะดวกที่
จะทํา เปนการเลือกเวลาการทํางานโดยสมัครใจไมหวังผลตอบแทนใดๆ จากการทํางาน

6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

1. ประเด็นทางวิชาการ : เปนการศึกษาเพื่อสรางองคความรูใหม  หรือตอยอดองคความรูเดิม
กกกกกกกก1.1 ทราบปจจัยที่กําหนดความตองการทํางานหลังเกษียณอายุราชการ
กกกกกกกก1.2 ทราบรูปแบบและลักษณะงานที่ขาราชการครูสนใจปฏิบัติ   ภายหลังการเกษียณอายุ
ราชการ
2. ประเด็นทางปฏิบัติ : เปนการศึกษาเพื่อนําไปใชประโยชนตอสังคม
กกกกกกกก2.1 ทราบขอมูลที่สามารถนําไปใชประกอบการตัดสินใจในการวางแผนอาชีพของ
ขาราชการเกษียณอายุ
กกกกกกกก2.2 ภาครัฐบาลสามารถนําขอมูลที่ไดจากการศึกษา  ไปใชเปนขอมูลสนับสนุนการ
สรางอาชีพเสริมใหขาราชการเกษียณอายุได
กกกกกกกก2.3 ภาครัฐบาลสามารถนําขอมูลที่ไดจากการศึกษา  ไปใชเปนเกณฑกําหนดนโยบาย
เกษียณอายุใหม  เชน  ไมใช  60  ป    หรือใชกําหนดเกี่ยวกับการเกษียณอายุใหมเฉพาะกลุมอาชีพ
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บทที ่2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ

กกกกกกกกการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาปจจัยกําหนดความตองการทํางานหลังเกษียณอายุราชการ  
กรณีศึกษา ขาราชการครูโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาและ
รวบรวมแนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวของในดานตางๆ ดังนี้
กกกกกกกก1. แนวคิดเกี่ยวกับการเกษียณอายุราชการ      
กกกกกกกก2.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผูสูงอายุ
กกกกกกกก3.  นโยบาย  บริการสวัสดิการสังคม  และการเกื้อหนุนสําหรับผูสูงอายุ
กกกกกกกก4. ความสําคัญของการทํางานหลังเกษียณอายุการงาน ตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุและ
การเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานหลังเกษียณอายุ
กกกกกกกก5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

1.  แนวคิดเกี่ยวกับการเกษียณอายุราชการ

กกกกกกกก1.1  ความหมายของการเกษียณอายุราชการ
กกกกกกกกราชบัณฑิตสถาน (2542) ใหความหมายวา  การเกษียณอายุหมายถึง  ครบกําหนดอายุ
รับราชการ, สิ้นกําหนดเวลารับราชการหรือทํางาน
กกกกกกกกสุรกุล เจนอบรม (2534 : 52)ใหความหมายของการเกษียณอายุงาน(Retirement) หรือ
การเกษียณอายุราชการ เปนกระบวนการทางสังคมในการประกอบอาชีพที่กําหนดใหบุคคลไดรับ
การจางงานตองออกจากงานเมื่อถึงชวงอายุที่กําหนดไว หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง การเกษียณอายุ 
หมายถึง การถอนตัวออกจากภาวการณหนึ่งไปสูอีกภาวการณหนึ่ง จากสิ่งแวดลอมหนึ่งไปสู
สิ่งแวดลอมใหม  เชน  การถอนตัวออกจากภาวการณเปนขาราชการไปสูภาวการณเปนอิสระ หมด
ภาระหนาที่ที่ตองปฏิบัติ หรือไปสูบทบาทหนาที่ธุรกิจสวนตัว เปนตน
กกกกกกกกบรรลุ ศิริพานิช (2536 : 43-71) การเกษียณอายุการงานหมายถึง  การที่ตองหยุดทํางานที่
เคยทําอยูเปนประจํา  เพราะเหตุอายุครบกําหนดที่หนวยงานนั้นกําหนดไว หรือหยุดทํางานนั้นๆ 
เพราะรางกายไมเหมาะ เชน ราชการไทยกําหนดใหขาราชการครบกําหนดเกษียณเมื่ออายุครบ60 ป 
ถางานที่ทําเปนของเอกชนก็อาจมีการกําหนดอายุไวแตกตางไปตามแตองคกรนั้นๆ จะกําหนดไว  
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ซึ่งมักจะอนุโลมใชเวลา 60 ป ตามราชการเปนสวนมาก  บางแหงก็กําหนดไว  55 ป  อาชีพบาง
อาชีพเกษียณอายุการงานเมื่ออายุยังนอยเพราะรางกายหมดสภาพการประกอบอาชีพนั้นๆ ไดเชน 
นักมวย  หรือนางแบบ (นายแบบ) พออายุเพียง 30 ปก็ตองเกษียณอายุแลว
กกกกกกกกถางานที่ทําเปนงานของตนเอง เชน ทําการเกษตร หรือทําธุรกิจซึ่งตนเองเปนเจาของ 
การเกษียณอายุมักจะเปนไปตามใจสมัครของตนเอง ในกรณีนี้มักจะอาศัยสุขภาพของรางกายเปน
หลัก และมักจะเกษียณเกินเลยอายุเลย 60 ป ไปเปนสวนใหญ เกษตรกรบางคนทํางานไปเรื่อยๆ 
ตลอดชีวิต  แตในระยะหลังๆ ของชีวิตมักจะทํางานนอยลง  และกระจายงานใหคนอื่นรับผิดชอบ
แทน  ตนเองคงรับผิดชอบแตเรื่องสําคัญๆ เทานั้น  อยางไรก็ตาม บุคคลที่เปนเจาของกิจการเชนนี้  
เมื่ออายุมากขึ้นจนสุขภาพเสื่อมโทรมตามขบวนการชราของรางกาย  ถึงระยะทายๆชีวิตแลวอยางไร
เสียก็ตองเกษียณอายุงานอยูดี
กกกกกกกกการเกษียณอายุราชการหมายถึง  การออกจากตําแหนงทางสังคมหรือหนาที่การงานตาม
อายุ  เปนการพิจารณาความมีอายุตามกฎหมาย  ซึ่งกําหนดตามปฏิทินและมีความแตกตางกันไป
ตามสภาพสังคมและวัฒนธรรมของแตละประเทศ (กุลยา  ตันติผลาชีวะ 2524, ชูศรี  วงษเครือวัลย 
2533, อางถึงใน ฉวีวรรณ จันทรัตน 2540 : 43) สําหรับประเทศไทยตามพระราชบัญญัติบําเหน็จ  
บํานาญ  การเกษียณอายุหมายถึง  ขาราชการที่มีอายุครบ  60 ปบริบูรณ  พนจากราชการเมื่อสิ้น
ปงบประมาณเมื่อมีอายุครบ 60 ปบริบูรณ โดยถือวาเดือนกันยายนของทุกปเปนเดือนสุดทายใน
ระบบงบประมาณประจําป  สําหรับการกําหนดใหอายุ 60 ป เปนการปลดเกษียณอายุจากชีวิต
ราชการนั้น  เพราะวาผูที่มีอายุเกิน 60 ปขึ้นไป  มักจะมีความเสื่อมสมรรถภาพทั้งทางดานรางกาย
และจิตใจ  มีความตานทานโรคต่ํา  ความคลองตัว  และความคิดอานมีจํากัดมากขึ้น  ตองใชเวลาคิด
นานกวาวัยอื่นๆ ดังนั้นวัยนี้จึงเหมาะที่จะหยุดงานจากที่ตองใชกําลังกายและกําลังความคิดที่กอให 
เกิดความเครียด
กกกกกกกกThorson J.A. (1995, อางถึงใน ภูมิ นริศชาติ 2547 : 12) ไดใหความหมายการ
เกษียณอายุวาเปนการสูญเสียสถานภาพและบทบาทของบุคคล    แตก็เปนการออกจากงานตามอายุ
ที่แตละหนวยงานกําหนดไว  โดยที่บุคคลยังสามารถไปทํางานอื่นๆ ไดอีก
กกกกกกกกCasteter (1976 : 476, อางถึงใน สุรกุล  เจนอบรม 2534 : 52)  กลาวถึงการเกษียณอายุ
งานวาเปนกระบวนการใหบริการอยางตอเนื่องแกคนงาน  ซึ่งเปนการรักษาระบบการทํางานไวโดย
จะมีบุคคลในจํานวนที่เหมาะสมกับงาน  และอยูในตําแหนงที่เหมาะสมในเวลาอันสมควรแกการ
ปฏิบัติงาน
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กกกกกกกกการเกษียณอายุราชการแบงออกเปน  2   พวก  ไดแก  พวกที่กําหนดแนนอน
(Comoulsary Retirement) คือ ขาราชการที่มีอายุครบ 60 ปบริบูรณ  ถือวาพนจากอายุราชการเมื่อสิ้น
ปงบประมาณที่อายุครบ 60 ปบริบูรณ  อีกพวกหนึ่งคือพวกที่ยืดหยุนได (Automatic Retirement) 
อาจมีการพิจารณาใหทํางานตอไปอีกตามสมรรถภาพ ในลักษณะการทํางานเชนนี้พระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญมีขอยกเวนไววา“เวนแตกรณีพิเศษซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นความจําเปนหรือประโยชน
แกราชการอยางยิ่งจะตอเวลาราชการอีกคราวละ 1 ป จนถึงอายุครบ 65 ปบริบูรณ” (เกษม  ลิ่มวงศ
2535, อางถึงใน ฉวีวรรณ  จันทรัตน 2540 : 43)
กกกกกกกกสรุปการเกษียณอายุหมายถึง การสิ้นสุดระยะเวลาในการทํางานเมื่อถึงระยะเวลาที่
กําหนดไว  ซึ่งตามระบบราชการแลวไดกําหนดใหเกษียณอายุเมื่ออายุครบ 60  บริบูรณ  แตอาจจะมี
การตอระยะเวลาการทํางานออกไดไปอีก  ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละหนวยงาน โดยบุคคลที่
เกษียณอายุสามารถทํางานในหนวยงานอื่น  หรืออาจประกอบธุรกิจสวนตัวก็เปนได

กกกกกกกก1.2 การกําหนดอายุของการเกษียณอายุราชการ
กกกกกกกกการกําหนดอายุเกษียณของแตละประเทศแตกตางกันไปตามสภาพสังคมและ
สิ่งแวดลอม  แตจะอยูในชวงอายุระหวาง  55-60  ป  ซึ่งบางประเทศก็จะพิจารณาลักษณะงานเขาไป
ประกอบดวยคือ  งานระดับบริหารหรืองานใชกําลังสมองจะใหเกษียณอายุราชการสูงกวางานที่ใช
กําลังกายหรือระดับลางลงมา ดังตัวอยางการเกษียณอายุในบางประเทศดังนี้ (พูนทรัพย จรรยา
สุภาพ  2530 : 39-40, อางถึงใน สุรกุล  เจนอบรม 2534 : 52-54)
กกกกกกกกกกกกกกกก1.2.1 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดกําหนดตามอายุตัวและอายุงานมี 3 อายุคือ
กกกกกกกกกกกกกกกก1. อายุตัว 55  ป  เมื่ออายุงาน  30  ป 
กกกกกกกกกกกกกกกก2. อายุตัว 60  ป  เมื่ออายุงาน  20  ป
กกกกกกกกกกกกกกกก3. อายุตัว 62  ป  เมื่ออายุงาน  5    ป
กกกกกกกกกกกกกกกกนอกจากนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกาเองก็ยังมีการเกษียณอายุราชการเมื่อ 65  
ปดวยเชนกัน  และในบางอาชีพ เชน  อาจารยในมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถและผลงานคนควาดี
เปนพิเศษที่อายุเกิน 65 ป อาจจะไดรับการวาจางใหทํางานสอนหนังสือหรือวิจัยในมหาวิทยาลัยตอ  
เมื่ออายุ  70  ป บุคคลนั้นจะตองถูกปลดออจากงานเพื่อรับบํานาญโดยไมมีขอแมใดๆ (พีรสิทธิ์  
คํานวณศิลป  และคณะ 2523 : 152-153, อางถึงใน สุรกุล  เจนอบรม 2534 : 53)
กกกกกกกกกกกกกกกก1.2.2 ประเทศอังกฤษกําหนดเกษียณอายุ  60  ป  โดยมีระบบการเลือก
เกษียณกอนกําหนดได
กกกกกกกกกกกกกกกก1.2.3 ประเทศฝรั่งเศสกําหนดตามระดับผูปฏิบัติงานมี 3 อายุ  คือ
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กกกกกกกกกกกกกกกก1. งานระดับตน  เกษียณเมื่อ 55  ป
กกกกกกกกกกกกกกกก2. งานระดับกลาง  เกษียณเมื่ออายุ  60  ป
กกกกกกกกกกกกกกกก3. งานระดับสูง  เกษียณเมื่ออายุ  65  ป
กกกกกกกกกกกกกกกก1.2.4 ประเทศญี่ปุนกําหนดเกษียณเมื่ออายุ  60  ป
กกกกกกกกกกกกกกกก1.2.5 ประเทศฟลิปปนส กําหนดเกษียณเมื่ออายุ 65 ป โดยตองมีอายุงาน
15  ป
กกกกกกกกกกกกกกกก1.2.6 ประเทศมาเลเซียกําหนดเกษียณอายุเมื่อ  55 ป โดยมีระบบการเลือก
เกษียณ
กกกกกกกกกกกกกกกก1.2.7 ประเทศอินโดนีเซียกําหนดตามระดับตําแหนงมี 3  อายุคือ
กกกกกกกกกกกกกกกก1. ต่ํากวาผูอํานวยการ  เกษียณเมื่ออายุ  58  ป
กกกกกกกกกกกกกกกก2. ผูอํานวยการ  เกษียณเมื่ออายุ  60  ป 
กกกกกกกกกกกกกกกก3. สูงกวาผูอํานวยการ  เกษียณเมื่ออายุ  65  ป
กกกกกกกกกกกกกกกก1.2.8  ประเทศสวีเดน เดนมารค  ซึ่งที่มีคนอายุยืนมากกําหนดเกษียณอายุ
ราชการเมื่ออายุได  70  ป 
กกกกกกกกกกกกกกกก1.2.9.  ประเทศอาฟริกาเกษียณอายุราชการ  55  ป
กกกกกกกกสําหรับประเทศไทยเริ่มมีการกําหนดเกษียณอายุราชการในสมัยราชการที่  5  ใน
พระราชบัญญัติเบี้ยบํานาญ ร.ศ. 120  มาตรา 16  ไดกําหนดไววา  ขาราชการคนใดอายุครบ 55 ป  ก็
ตองออกจากราชการเพราะเหตุสูงอายุ เวนไวแตรัฐบาลเห็นวาผูนั้นยังไมมีความชรามาเบียดเบียน  
และยังคงมีความสามารถในการปฏิบัติงานราชการก็ใหรับราชการตอไปอีกคราวละ 5 ป จะเปน
คราวหนึ่งหรือสองคราวก็ได (ทรงสิทธิ์  แกวศรี  และ ทัศนีย  ดุสิตสุทธิรัตน 2526 : 260, อางถึงใน 
สุรกุล  เจนอบรม 2534 : 54-55) ตอมาไดยกเลิกพระราชบัญญัติเบี้ยบํานาญ ร.ศ. 120 และได
ประกาศใชพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการอีกหลายฉบับ ในพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญขาราช การฝายพลเรือน พ.ศ. 2471  มาตรา  8  พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ
ฝายพลเรือน  พ.ศ. 2478  มาตรา 10 และพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ  พ.ศ.  2482  
มาตรา  10  กําหนดใหขาราชการครบเกษียณอายุราชการเมื่ออายุ  55  ป  แตสามารถตออายุไดอีก  5 
ป  ในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2494 ซึ่งเปนฉบับที่ใชอยูในปจจุบัน  เมื่อ
ประกาศเริ่มแรกไดกําหนดใหขาราชการเกษียณอายุเมื่อ  55  ป  และสามารถตออายุไดอีก 5  ป    
ตอมาไดมีการแกไขใหมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2504 มาตรา 3  
กําหนดเกษียณอายุเมื่ออายุ 60 ปแตในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นความจําเปนเพื่อประโยชนแก
ขาราชการ  จะตอเวลาใหรับราชการตอไปไดอีกคราวละ  1 ป   จนอายุครบ  65  ปบริบูรณก็ได  ซึ่ง
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ตอมาก็ไดยกเลิกการตอเวลาราชการโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่11) พ.ศ. 
2518 แตสําหรับขาราชการพลเรือนในพระองคสมุหราชองครักษและรองสมุหราชองครักษ ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีเห็นความจําเปนเพื่อประโยชนแกราชการในพระองคสามารถตอเวลาไดอีกคราวละ  
1  ป  จนอายุครบ 65  ปบริบูรณ ในภายหลังก็ไดมีการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2523 ไดกําหนดใหขาราชการที่มีอายุครบ 60 ปบริบูรณตองพน
จากราชการเมื่อสิ้นปงบประมาณนั้น เวนแตในกรณีที่จําเปนอยางยิ่งเพื่อประโยชนในการรักษา
ความมั่นคงของราชอาณาจักร หรือเพื่อประโยชนแกทางราชการดานการศึกษา การพัฒนาประเทศ
หรือเปนขาราชการพลเรือนในพระองค สมุหราชองครักษคณะรัฐมนตรีจะอนุมัติใหตอเวลาราชการ
ตอไปอีกคราวละ 1  ป  จนอายุครบ  65  ปบริบูรณก็เปนได
 
กกกกกกกก1.3 ผลกระทบของการเกษียณอายุ
กกกกกกกกกกกกกกกก1.3.1 ทางกาย   เกษียณอายุหมายถึง   การหยุดจากการทํางานที่เคยทําอยูนั้น 
ผลกระทบกับสุขภาพทางกายจึงไมพบวาเปนเรื่องสําคัญ สุขภาพทางกายก็คงดําเนินไปตามปกติ  
ทั้งนี้เพราะการเกษียณอายุการงานเปนแตเพียงกําหนดเวลาหนึ่งของขบวนการสูงอายุที่ดําเนินการ
ตอเนื่องไปเรื่อยๆ หากจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายบาง ก็มักเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทาง
จิตใจมากอน (บรรลุ  ศิริพานิช 2536 : 44-47)
กกกกกกกกกกกกกกกก1.3.2  ทางจิตใจ  นับวามีผลกระทบคอนขางมาก ทั้งนี้เพราะจากผลการ
เกษียณอายุทําใหเกิด   
กกกกกกกกกกกกกกกก(1)  การเปลี่ยนแปลงในอาชีพและรายไดเนื่องจากตองออกจากงานเดิมทํา
ใหรายไดนอยลง  การหางานใหมทําไดยากขึ้นเพราะตองแขงขันกับคนหนุมสาวในตลาดแรงงาน   
การที่ตองเปนคนวางงานทําใหมีการเปลี่ยนแปลงดานการดําเนินชีวิตจากการที่ไดรายไดนอยลง                                                   
กกกกกกกกกกกกกกกก(2)  การเปลี่ยนแปลงในจิตวิทยาสังคม  บทบาทที่เคยแสดงในสังคมถูก
กําจัดลงการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ตามตําแหนงที่หดหายไป  ทําใหดูเปนวาความที่เคยไดรับ
การยกยองเปนคนสําคัญกลับกลายเปนคนธรรมดา  ทําใหมองเห็นภาพพจนตัวเองต่ําลง
กกกกกกกกกกกกกกกก(3)  การเสื่อมทางกายภาพและสรีรวิทยาของอวัยวะตางๆ  ทําให
สมรรถภาพต่ําลง
กกกกกกกกผลกระทบ 3 ประการดังกลาว  ทําใหเปนปจจัยทําใหสุขภาพจิตเสื่อมโทรมเปนผลทําให
เกิดกลุมอาการผิดปกติทางจิตใจและอารมณอันไดแก
กกกกกกกก-  อาการเหงา  หรือวาเหว  เปนความรูสึกที่เกิดขึ้นในตัวบุคคลทําใหขาดความสนใจที่
จะปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นและสิ่งแวดลอม ทั้งๆ ที่มีคนดูแลเอาใจใส  ผูสูงอายุก็ยังรูสึกเศราเหงา  
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เหมอลอยคลายกับอยูคนเดียวในโลก  อาการปรากฏติดตอกันหลายวัน  หรือเกิดเปนพักๆ บางเวลา
บางวัน หรือบางสัปดาห แลวแตความรุนแรงมากระทบจิตใจ อาจพบอาการเจ็บปวยทางรางกายรวม
ดวยได  เชน  มีอาการปวดทอง  เบื่ออาหาร  โดยตรวจหาสาเหตุไมพบ ฯลฯ
กกกกกกกก- ความวิตกกังวล สวนใหญเปนผลจากการปรับตัวของผูเกษียณอายุเพื่อเขากับสังคม
ใหม  หรือสถานการณชีวิตใหม  ความไมแนใจในการปรับตัว  ทําใหเกิดความกลัวและความวิตก
กังวล  มีอาการย้ําคิด-ย้ําทํา ขาดความมั่นใจ  เปนผลทําใหเกิดใจสั่นและมีโรคทางกายตามมาได
กกกกกกกก-   อาการหวาดระแวง  จะมีลักษณะไมเปนมิตรกับใคร  กาวราว  ดูถูก  มองทาทีผูอื่นใน
แงลบ
กกกกกกกก-   อาการซึมเศรา  พบไดมากในผูสูงอายุที่ขาดความอบอุนในครอบครัวมากอน
กกกกกกกกกกกกกกกก(4) ดานเศรษฐกิจ  เมื่อเกษียณอายุแลวรายไดตางๆ จะลดลง  รายไดหลัง
เกษียณมักจะเปนจํานวนแนนอน จะเห็นไดวาคาแรงของเงินในสมัยกอนกับปจจุบันเปลี่ยนแปลงไป
มาก  ดังนั้นผูสูงอายุจึงอาจประสบปญหาทางเศรษฐกิจได เนื่องจากผูเกษียณอายุมักจะมีรายได
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่เสื่อมลงของตนเองดวย
กกกกกกกกกลุมอาการผิดปกติทางจิตนี้มากนอยแตกตางกันไปในแตละคน   บุคคลผูสามารถ
ปรับตัวไดดีจะไมมีอาการทางจิตใจเลยก็ได บุคคลผูปรับตัวไมไดเลยจะมีอาการทางจิตใจสูง  ดังนั้น
จึงกลาวไดวา ระยะเวลาเกษียณอายุใหมๆ เปนชวงเวลาที่วิกฤตชวงหนึ่งของชีวิต
กกกกกกกกAtchley (1976, อางถึงใน บรรลุ  ศิริพานิช 2536 : 45-47) แบงระยะเวลาของการมีชีวิต
หลังเกษียณอายุออกไปเปน 5 ระยะ ดังนี้
กกกกกกกกระยะที่ 1 เปนระยะดื่มน้ําผึ่งพระจันทร (Honeymoon Phase) เปนระยะแรกที่ไมตอง
ทํางานจึงไดรับอิสระทั้งดานเวลาและการงาน สามารถทําอะไรก็ไดตามความตองการ เปนระยะที่มี
ความสุขใจสุขกาย    ดูเหมือนวาโลกนี้เปนของเรา
กกกกกกกกระยะที่ 2 เปนระยะที่ขมขื่นใจ (Disenchantment Phase) มีความเครียดสูง  มีความไม
สบายใจ  จากสาเหตุตางๆ ที่เปลี่ยนไป  เชน  รายไดไมพอ  ความไมมีอาชีพ  มีเวลาวางมาก  ตองทํา
การปรับตัวสูสังคมใหม  บทบาทที่เคยโดดเดนในสังคมเสื่อมสลายไป ฯลฯ ระยะนี้เปนระยะที่เกิด
ภาวะอาการทางจิตใจมีความหงุดหงิด กลัดกลุม  ซึมเศรา  โกธร เครียด  ไมพอใจในสภาพทั่วไป
กกกกกกกกระยะที่ 3 เปนระยะปรับตัวใหม (Re-orientation Phase) เปนระยะที่ปรับตัวเขากับสังคม
และความเปนจริงไดแลว
กกกกกกกกระยะที่ 4 เปนระยะคงสมดุล (Stabilization Phase) เปนระยะที่สามารถจัดการเกี่ยวกับ
ตนเองไดดี  ไมตองพึ่งพาใครมาก  ทุกสิ่งทุกอยางเขารองเขารอย
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กกกกกกกกระยะที่ 5 เปนระยะสุดทายของชีวิต (Termination Phase) เปนระยะที่สุขภาพรางกาย
เสื่อมโทรมลงมาก ถึงระยะที่ตองพึ่งพาคนอื่นอาจมีความพิการและเจ็บปวยบอยจนถึงสุดทายของ
ชีวิต
กกกกกกกกใน  5 ระยะดังกลาวนี้ เมื่อเกษียณอายุทุกคนจะมีชวงทั้ง 5 ระยะทั้งนั้น  แตจะแตกตาง
กันในความยาว-สั้น  ของแตละชวง  บางคนอาจมีระยะเวลาชวงที่ 1 หรือ 2 สั้นมาก  จนอาจไมพบ
เลยก็เปนได เชน พอคนที่เกษียณอายุการงานจากงานหนึ่งก็มีงานใหมทําตอไปเลยก็เปนได  อาจไม
มีระยะเวลาที่ 1 หรือระยะที่ 2 บางคนอาจมีระยะที่ 2 ยาวนานเพราะการปรับตัวไมไดงาย  ทําใหเกิด
ความทุกขทรมานสูง อาจถึงแกกรรมในชวงนี้ก็เปนได  อยางไรก็ตามทุกคนจะตองเผชิญกับระยะที่ 
5 หลีกหนีไมพนดังที่   สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาของเราไดตรัสไววา “ชีวิตทั้งหลายไมเที่ยงหนอ 
เกิด-แก-เจ็บ-ตาย เปนของธรรมดา” 

กกกกกกกก1.4  แนวทางแกไข-การเตรียมตัวกอนเกษียณ
กกกกกกกกในสังคมปจจุบันคนวัยกลางคนมักจะไมคอยมีการวางแผนไวสําหรับการใชชีวิตในวัย
สูงอายุ  ผูสูงอายุควรริเริ่มคิดวางแผนสําหรับบทบาทใหมของตน  ซึ่งควรคิดวาอายุ  60  ปไปแลว
เปนวัยที่สามารถแสวงหาความเปนอิสระและเลือกบทบาทที่ตองการได  ผูสูงอายุควรใชเวลาที่มีอยู
มากมายสําหรับกิจกรรมหลากหลาย  รวมทั้งเวลาวางและการผอนคลาย งานตางๆ คงจะลดลง ควร
ผอนคลายดวยการสันทนาการ  งานอดิเรก  การศึกษา  การเดินทาง  การทําสวน  ตามความสนใจ  
ผูสูงอายุควรดําเนินบทบาทและหนาที่ที่เคยทําตอไป แทนที่จะไมเขารวมหรือถอนตัวออกมาเลย  
แตทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับความชอบ  ความพอใจ  สุขภาพ  การสมาคม  อุปนิสัย  ประสบการณ  และวิถี
ชีวิตของแตละคน (เกื้อ  วงศบุญสิน  และคณะ 2542 : ไมระบุเลขหนา ) โดยมีแนวคิดดังนี้
กกกกกกกก1.ถอนตัวหรือลดบทบาทการมีสวนรวมในงานอาชีพและบทบาทการเปนบิดามารดาลง
กกกกกกกก2. ทดแทนบทบาทที่หายไปดวยกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  และสังคมอันใหม
กกกกกกกก3. ปรับเปลี่ยนบทบาทใหมที่มีอยูในปจจุบัน
กกกกกกกกนายแพทยบรรลุ    ศิริพานิช (2536 : 48-55) ไดเสนอแนวทางในการแกไขและเตรียมตัว
กอนเกษียณอายุไวดังนี้
กกกกกกกกกกกกกกกก1.4.1  แนวทางแกไขทั่วไป
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก1.4.1.1 ปรับแนวความคิดของตนเองใหถูกตองวาการ
เกษียณอายุการงานเปนเรื่องธรรมดาของการทํางาน มีวันเขาทํางานก็ตองมีวันหยุดทํางาน  เมื่อตอง
เกษียณอายุเนื่องจากเขาสูวัยสูงอายุ อยาเสียเวลามองโลกของชวงชีวิตปจฉิมวัยวาเปนเวลาของความ
เสื่อม  โดยไปเปรียบกับเวลาหนุมสาวละวัยทํางานวาเปนวัยแหงความเจริญเติบโต แตใหคิดวาตาง
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วัยตางก็มีบทบาทตางกัน ยิ่งสูงอายุก็ยิ่งมีประสบการณสูงขึ้นการเกษียณอายุการงานมิใชวาการ
เดินทางในวิถีชีวิตจบลง แตเปนการเปลี่ยนเสนทางเดินใหมของวิถีชีวิต ซึ่งยังตองเดินทางตอไป  
เกษียณอายุการงานอันนี้  ยังมีงานอื่นอีกที่จะตองทําซึ่งเหมาะกับเรา  
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก1.4.1.2 ยอมรับโอกาสใหมๆ ประสบการณใหมๆ และ
สนุกสนานกับมัน  เมื่ออายุมากขึ้นมีโอกาสเปนปู  ยา  ตา  ยาย  ซึ่งจะเขามาโดยอัตโนมัติ  ก็ทํา
บทบาทนั้นใหดีที่สุด ใชประสบการณชีวิตที่ผานมาสอนคนรุนใหมมิใหพลาดพลั้งในสิ่งที่เราเคย
พลาดพลั้งมาแลว  เมื่อมีเวลาวางก็ใชโอกาสที่วางสรางงานอดิเรกใหมๆ ที่สนใจ อยาทําตนไปตาม
อายุแตใหทําตนไปตามที่รูสึก เพราะจะแกหรือหนุมอยูที่ความรูสึกของเราเอง  การที่คนเราประสบ
ความสุขสมหวังในชีวิตหลังเกษียณหรือไมนั้น ไมไดขึ้นอยูกับฐานะทางสังคม ไมไดขึ้นอยูกับ
ระดับการศึกษาหรือฐานะทางการงานเดิมแตอยางใด แตเปนเรื่องที่มีความเชื่อมโยงกับอารมณ  การ
ปรับตัว  ไหวพริบ  และความสนใจในงานอดิเรกตางๆ ซึ่งเปนเหตุและปจจัยใหชีวิตมีความสุขหรือ
ความทุกข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก1.4.1.3 ดูแลสุขภาพอนามัยทั้งกายและใจของใหดี สุขภาพนี้
จะตองดูแลตลอดชีวิตมิใชมาเริ่มดูแลเอาเมื่อสูงอายุ เพราะขบวนการสุขภาพเปนขบวนการตอเนื่อง
ตั้งแตเกิดจนตาย  จากการศึกษาพบวา ผูเกษียณอายุที่มีสุขภาพดีจะปรับตัวไดดีกวาผูมีสุขภาพไมดี 
วิถีชีวิตของบุคคลโดยทั่วไปมักคลุกเคลาไปดวยกุศลกรรมและอกุศลกรรม  เปนที่ยอมรับวาชีวิตที่
ประกอบแตกุศลกรรมและละเวนอบายมุขสิ่งชั่วรายทางกาย  วาจา  ใจ  จะนํามาซึ่งความสุขในชีวิต
ทั้งปจจุบันและอนาคต วิถีชีวิตของบุคคลที่เดินทางสายกลาง ไมเครงเครียดจนเกินไป แตก็ไมหยอน
ยานจนเกินไป จะนํามาซึ่งอายุยืนยาวอยางมีความสุข
กกกกกกกกกกกกกกกก1.4.2  เตรียมตัวเกษียณอายุการงานไวแตเนิ่นๆ
กกกกกกกกกกกกกกกกถาแบงชวงชีวิตออกเปนหลายชวงตามวัยตางๆ เชน วัยเด็ก วัยรุน  วัยผูใหญ  
และวัยสูงอายุ (ซึ่งตองเกษียณการงานเดิม) จะเห็นวาในวัยเด็ก  วัยรุน  วัยผูใหญ  กอนชีวิตจะกาวเขา
สูวัยดังกลาวไดมีการเตรียมตัวใหแกชีวิตอยางมากมาย เชน วัยเด็กพอแมคอยสั่งสอนแนะนํา  เตรียม
ตัวไปโรงเรียนเปนการปูพื้นฐานใหเปนอยางดีวัยรุนโรงเรียนก็สั่งสอนเปนการเตรียมตัวใหสูงขึ้นมา
อีกหนอย  โรงเรียนอาชีวะและการอุดมศึกษาก็สั่งสอนเตรียมตัวเพื่อออกไปสูวัยผูใหญ  และทําการ
งานและแมกอนการขาทํางาน  หนวยงานตางๆ ก็มีปฐมนิเทศการงานเปนการเตรียมตัวเพื่อทํางาน
ใหเกิดผล  เมื่ออายุครบ 60 ป (เกษียณอายุ) จะยังคงมีเวลาชีวิตเหลืออยูอีก 10-20 ป ก็เปนการสมควร
ที่จะไดเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อเขาสูวัยดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ
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กกกกกกกกมีผูกลาววา  คนใกลเกษียณมี 5 ประเภท  คือ
กกกกกกกก1.  เปนผูใหญเต็มตัว  ปรับตัวได  ยอมรับความจริง
กกกกกกกก2.  พวกนั่งเกาอี้โยก  คอยพึ่งแตคนอื่น  ชอบสะดวกสบาย
กกกกกกกก3.  พวกแกรงเหมือนเกาะ  ใจแข็ง  กระฉับกระเฉง  ไมตองพึ่งพาใคร
กกกกกกกก4.  พวกโทสจริต  ชอบประณามคนอื่น  วาทําใหตนลมเหลว
กกกกกกกก5. พวกเกลียดตัวเอง  เวทนาสงสารตัวเอง โทษตัวเองวาโชครายไมสมหวังในการงาน
กกกกกกกกไมวาทานจะอยูในพวกไหนใน 5 พวกนี้ก็ตองเตรียมตัวเพื่อเกษียณอายุทั้งนั้น  อยูที่วา
จะเตรียมไดงายหรือยากเทานั้นเอง  ถาจะถามวาเตรียมทําไมคําตอบก็คือเตรียมเพื่อปรับตัวกับวิถี
ชีวิตใหม  ในการเตรียมตัวนั้นจะตองเตรียมสิ่งตางๆ  ดังนี้
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก1.4.2.1 เตรียมสุขภาพรางกายใหดีอยูเสมอ  โดยหมั่นหาความรู
เรื่องสุขศึกษา  การตรวจเช็ครางกายตามกําหนดเวลา  
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก1.4.2.2   เตรียมเรื่องการเงินและทรัพยสิน โดยทั่วไปผูเกษียณ 
อายุการงานหรือผูสูงอายุจะมีรายไดลดลงจากเดิมแตมักจะไมคิดถึงหรือคิดถึงก็สายเสียแลว ทําให
ตองลดมาตรฐานการครองชีพลงเพื่อใหสมกับสถานภาพทางการเงิน ทางที่ดีควรมีการวางแผน
เตรียมดานการเงินไวโดยรอบคอบ เพื่อจะไดกระทําสิ่งที่อยากกระทําเมื่อเกษียณอายุการงานแลว 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก1.4.2.3 เตรียมเรื่องบานที่อยูอาศัย เมื่อใกลจะเกษียณอายุการ
งานควรจะตองตกลงใจวาจะอยูที่บานไหน อยาปลอยไวจนถึงเวลาเกษียณแลว  
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก1.4.2.4   เตรียมเรื่องงานทั้งงานจริงและอดิเรกหลังเกษียณ   
บางคนจะตองทํางานหารายไดตอเพราะมีปญหาเรื่องการเงินเชนนี้ตองเตรียมเรื่องงานตอหลัง
เกษียณไวแตเนิ่นๆ 

กกกกกกกก1.5  กิจกรรมหลังเกษียณอายุการงาน
กกกกกกกกJohann  Wolgang  Von Goethe (1749-1832, อางถึงใน บรรลุ  ศิริพานิช 2536 : 56)  
กลาวไววา  ชวงชีวิตที่เขาสูวัยชราไมใชชวงชีวิตที่แหงแลงปราศจากความหมาย  แตเปนชวงที่ผูเขา
สูวัยดังกลาวจะตองแสดงบทบาทใหมอยางมีชีวิตชีวา เมื่อเปนเด็กชีวิตถูกใชไปในการเรียนรูเพื่อ
การงาน  เมื่อถึงวัยทํางานเวลาของชีวิตถูกใชในการทํางานเพื่อเลี้ยงชีพ  และเพื่อความมีหนามีตาใน
สังคม  ในชวงอายุดังกลาวเวลาวางหายาก  พอมีเวลาวางก็ตองพักผอนเอาแรงไวทํางาน  แตเมื่อวัย
ผานเขาสูระยะเกษียณอายุการงาน  ผูสูงอายุมีเวลามากขึ้น เวลาหาไดงายและมีมากขึ้น  กิจกรรมยาม
วางไมวาเพื่อนันทนาการ  หรือการเรียนรูสิ่งใหม  หรือใหบริการเรียนรูสิ่งใหม  หรือใหบริการผูอื่น  
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เปนเรื่องสําคัญซึ่งนําความพึงพอใจมาใช  ทําใหชีวิตมีชีวิตชีวาและมีความหมาย (บรรลุ  ศิริพานิช 
2536 : 56-71) 
กกกกกกกกการที่จะสรางนิสัยใหมีกิจกรรมในยามวาง  ตั้งแตชวงชีวิตกอนเกษียณหรือกอนสูงอายุ  
เปนเรื่องจําเปนและสําคัญ  เพราะการจะมาสรางนิสัยใหมทันทีหลังเกษียณเปนสิ่งที่เกือบจะเปนไป
ไมไดเลย  เพราะนิสัยคนนั้นสรางยาก  ไมสําเร็จในชั่ววันชั่วเดือน  ตองใชเวลาเปนแรมป  เพื่อให
แนใจวาเมื่อเราเกษียณอายุการงานแลวเรายังคงมีชีวิตอยูอยางมีชีวิตชีวาและสรางสรรค  เราควรหัด
และเรียนรูการใชชีวิตดําเนินกิจกรรมบางอยางตั้งแตเราอยูในวัยกลางคนหรือแมยังหนุมสาว  เพราะ
จะเปนขบวนการตอเนื่องไปจนถึงเมื่อเราเขาสูวัยสูงอายุและตลอดชีวิต ทานอาจคิดวาการเตรียมตัว
ดังกลาวไมใชของจําเปน  เปนไปไมได  หรือไมเหมาะที่จะทํา  เพราะในชวงอายุกลางคนเปนการ
ยากที่จะหาเวลา  โอกาส  และสิ่งจูงใจที่จะพัฒนากิจกรรมยามวาง  การเกษียณอายุการงานอยางไมมี
จุดหมายจะนําไปสูการเซ็ง  เบื่อหนาย  แยกตัวออกจากสังคม  สุดทายนั่งซึมกะทือ
กกกกกกกกความจริงนั้น กายและจิตใจเจริญงอกงามขึ้นตามแรงกระตุนของกิจกรรมตางๆ ซึ่งเปน
การดีที่เราจะมีกิจกรรมกระตุนชีวิตของเราใหเจริญงอกงาม  ซึ่งสวนใหญในการดําเนินกิจกรรมใน
ยามวาง มักมีปญหาวาจะเลือกกิจกรรมอะไร  จะเปนการสะดวกในการคิดถาจะพิจารณากิจกรรมใน
ยามวางออกเปนหลักใหญๆ 6 ประการ คือ
กกกกกกกกกกกกกกกก1.5.1  นันทนาการ
กกกกกกกกกกกกกกกกการดําเนินกิจกรรมนันทนาการอาจดําเนินไดทุกชวงอายุ   มักจะทําให
รางกายสดชื่น  ทาทาย  และกระตุนเตือนเปลี่ยนแนวความคิด และไดสัมผัสกับคนทั้งหมด  จะทําให
จิตใจตื่นตัวอยูเสมอและมีชีวิตชีวา ซึ่งจะชวยถวงดุลงานประจํา และจะไปเปนประโยชนเมื่อ
เกษียณอายุการงาน  มีหลายแนวคิดในการนันทนาการดังนี้ คือ งานอดิเรก  เกมส กีฬา การอาน  ดู
ภาพยนตร  ดนตรี  การเขาชมรม  การรวมกลุม  และทองเที่ยว
กกกกกกกกกกกกกกกก1.5.2  การเรียนรู
กกกกกกกกกกกกกกกกงานนันทนาการทุกอยางตองมีการเรียนรูสอดแทรกไปดวยเสมอ  คนสวน
ใหญมักจะคิดวาการเรียนรูเปนเรื่องของโรงเรียนเปนเรื่องของวัยเด็ก แตความเปนจริงการเรียนรูเปน
เรื่องที่ทําไดทุกชวงอายุ  เมื่อเกษียณอายุการงานแลว  การเรียนรูก็ยังมีตอเนื่องเพื่อสนองความอยาก
รูอยากเห็น ความพึงพอใจ หรือเพื่อแลกเปลี่ยนความสนใจกับผูอื่นในวงการสนทนา  คนทุกคน
จําเปนตองพัฒนาใหมีนิสัยศึกษาหาความรู และนิสัยนี้จะตองมีตอเนื่องตั้งแตเกิดจนตาย  กกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก1.5.3  บริการผูอื่น
กกกกกกกกกกกกกกกกการที่มนุษยไดมีการเสียสละ  เชน  การทําประโยชนใหแกผูอื่น  เปนการ
แสดงวาสังคมยังตองการทาน การเสียสละเปนสิ่งงายๆ ที่ทําใหทานตองตื่นเชาและออกจากบาน   
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การที่ไดเสียสละในสังคม จะทําใหภาพพจนในสังคมอยูในสถานภาพที่นาพึงพอใจ  นอกจากนี้แลว
การเสียสละและใหบริการผูอื่น จะทําใหทานมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นในชีวิตของวัยผูสูงอายุ จะยังคงเปน
บุคคลที่สังคมนับถือ  แมอายุจะลวงเขาสูวัยสูงอายุแลวก็ตาม
กกกกกกกกกกกกกกกก1.5.4  การทํางานที่ไดรับเงินตอบแทน
กกกกกกกกกกกกกกกกการทํางานที่ไดรับเงินตอบแทน   เปนเรื่องเฉพาะตัวเพื่อคงความ
กระฉับกระเฉงมีชีวิตชีวาเอาไว หรืออาจตองการทํางานเพื่อหารายไดเพิ่มเติมรายไดประจําที่ไม
เพียงพอ  หรือเพียงพอแตตองการเพิ่มก็ไมใชเรื่องเสียหายอะไร  การรับจางหลังเกษียณอายุการงาน
อาจเปนโอกาสในการเริ่มงานใหม  ถาตัดสินใจเชนนี้ตองวางแผน  คิดลวงหนาไวกอนในขณะที่ยัง
ไมเกษียณอายุการงาน  เพื่อหาความรูในงานใหม
กกกกกกกกกกกกกกกก1.5.5  การดําเนินธุรกิจและการลงทุน
กกกกกกกกกกกกกกกกบางทานเมื่อครบเกษียณอายุการงานแลวอาจสนใจที่จะทําธุรกิจ หรือลงทุน
ผลกําไรเปนการตอบแทนอยางจริงจัง แตถาไมตองการทําธุรกิจแตตองการลงทุนเพื่อหวังผลกําไร 
เนื่องจากมีเงินพอสมควรอาจนําเงินไปฝากธนาคาร หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่มั่นคง  โดยหวัง
ดอกเบี้ยที่แนนอน แตจะตองศึกษาวิธีการโดยละเอียด  
กกกกกกกกกกกกกกกก1.5.6  งานอดิเรก
กกกกกกกกกกกกกกกกเมื่อครบเกษียณอายุการงานและไมจําเปนตองทํางานหาเลี้ยงชีพอีกตอไป  ก็
ไมควรที่จะอยูเฉยๆ โดยสิ้นเชิง  ควรที่จะหางานอดิเรกทํา  ซึ่งงานอดิเรกก็คืองานที่ทําใหเกิดความ
เพลิดเพลิน  ซึ่งมีงานสารพัดอยางที่จะทําได  ทั้งการทองเที่ยว  การกีฬา  และการปลูกตนไม
กกกกกกกกจากแนวคิดการเกษียณอายุราชการ  ผลกระทบของการเกษียณอายุ  และแนวทางแกไข
และการเตรียมตัวกอนเกษียณอายุนั้น หากจะนํามาอธิบายในเรื่องของความตองการทํางานตอหลัง
เกษียณอายุราชการแลวนั้นจะเห็นวา การกําหนดใหเกษียณอายุราชการนั้นไมไดขึ้นอยูกับเกณฑอายุ
แตเพียงอยางเดียว  แตยังขึ้นกับปจจัยอื่นๆ อีกดวย  เชน  ความสามารถของผูเกษียณอายุ  สุขภาพ
กาย  และสุขภาพจิตที่ดี  เปนตน ฉะนั้นการกําหนดใหเกษียณอายุราชการโดยยึดเกณฑอายุเพียง
อยางเดียวจะสงผลกระทบตอผูเกษียณอายุหลายดาน เชน  ดานรางกาย ดานจิตใจ และดานเศรษฐกิจ 
เปนตน  ซึ่งในการวิจัยนี้ไดนําปจจัยทางดานสุขภาพ  คือ  สุขภาพกายและสุขภาพจิตและปจจัยดาน
เศรษฐกิจคือ ความตองการรายไดหรือผลตอบแทนมาเปนตัวแปรอิสระในการวิจัยในครั้งนี้ดวย



20

2.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผูสูงอายุ

กกกกกกกก2.1 ความหมายและการกําหนดความสูงอายุของบุคคล
กกกกกกกกสมศักดิ์  ศรีสันติสุข (2539 : 1-2) ไดใหความหมายของผูสูงอายุวาคือ  บุคคลที่มีชีวิตอยู
ในชวงวัยสุดทายของชีวิต  ซึ่งเปนวัยแหงการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย  จิตใจ  และหนาที่การ
งานทางสังคม ซึ่งแตละคนจะปรากฏอาการเสื่อมแตกตางกัน นอกจากอาการเสื่อมดังกลาวแลวยัง
ไดใชเกณฑอายุ 60  ปเปนเกณฑสากล  เพื่อใหทราบวาบุคคลใดสมควรเปนผูสูงอายุ  นํามาพิจารณา
ประกอบกันดวย
กกกกกกกกฟอง  เกิดแกว (2525 : 124, อางถึงใน สมศักดิ์  ศรีสันติสุข 2539 : 1-2)  ไดกลาวถึง
ลักษณะของผูสูงอายุ  ประกอบดวยลักษณะดังนี้คือ
กกกกกกกก1. เมื่อใดกําลังกายและสุขภาพของรางกายเริ่มลดลง ก็แสดงวาเริ่มเขาสูวัยสูงอายุ
กกกกกกกก2. ขาดหนาที่ทางเศรษฐกิจ ทํางานเลี้ยงชีพไดนอยกวาเดิม  ในลักษณะที่รางกายไม
อํานวยใหทําแสดงวารางกายเริ่มเขาสูวัยผูสูงอายุ
กกกกกกกก3.  จะมีปญหาทางดานจิตใจเพิ่มขึ้น  เปนตนวามีสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  
และมีการแยกตัวลําพัง ขาดการติดตอกับสังคมสวนรวม  เห็นคุณคาของตนเองลดลง  ตองการให
ผูอื่นสนใจและเปนที่ยอมรับของสังคม
กกกกกกกกสุพัตรา    สุภาพ  (2543 : 48)  กลาววาสังคมไทยถือวาผูชราหรือผูสูงอายุแลวคือ บุคคล
ตั้งแตอายุ 60 ปขึ้นไป ซึ่งเรื่องอายุนี้ก็แลวแตละสังคมจะกําหนด  เชน ในสหรัฐอเมริกาถืออายุ 65 ป  
กลุมสแกนดิเนเวียถืออายุ 67 ป เปนตน โดยกําหนดวาผูสูงอายุมีลักษณะดังนี้
กกกกกกกก1. เปนผูมีอายุ 60 ปขึ้นไป
กกกกกกกก2. เปนผูเสื่อมตามสภาพ  กําลังถดถอยเชื่องชา
กกกกกกกก3. เปนผูสมควรใหการอุปการะ
กกกกกกกก4. เปนผูที่มีโรค  ควรไดรับการชวยเหลือ
กกกกกกกก5. ควรสนับสนุนใหตั้งสโมสรผูสูงอายุขึ้น
กกกกกกกกบรรลุ   ศิริพานิช (2536 : 1) กลาววา  การเรียกวาบุคคลใดเปนผูสูงอายุนั้น  แบง
ออกเปน 3  ชนิด ไดแก
กกกกกกกก1. เรียกตามอายุที่สูงขึ้น  เรียกวา  ผูสูงอายุ  ซึ่งเทาใดจะเรียกวาสูงอายุนั้น  องคการ
สหประชาชาติไดตกลงกันแลววา  ผูที่มีอายุตั้งแต 60   ปขึ้นไปเรียกวา  ผูสูงอายุ
กกกกกกกก2.  เรียกตามสภาวะทางชีววิทยาของรางกาย  ถาบุคคลนั้นมีลักษณะทางกายภาพแสดง
ถึงความแกชรา  เชน  หนังเหี่ยว  ผมหงอก  หลังคอม ฯลฯ  เรียกวา  คนแก-ชรา  ซึ่งโดยทั่วไปคน
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สูงอายุมักมีอาการแกชราดวย แตก็มีไมนอยที่สูงอายุแตรางกายยังไมแกชรา  หรืออายุนอยแตมี
ลักษณะของคนแกชรา   เนื่องจากการใชเวลาอายุเปนเครื่องวัดดูจะเหมาะสมกวาวิธีอื่น  จึงมักเรียก
คนแกวาผูสูงอายุ
กกกกกกกก3.  เรียกตามสถานภาพทางสังคม เรียกวา  ผูอาวุโส  สุรกุล  เจนอบรม  (2534 : 4-5)   
กลาววา คนชรา  หรือผูสูงอายุ (Elderly) หมายถึง  บุคคลในวัยสุดทายของวงจรชีวิต  ซึ่งวงจรชีวิต
นั้นเริ่มตั้งแต วัยเด็ก วัยหนุมสาว  วัยผูใหญ  และวัยชรา  การกําหนดเกณฑวาเมื่อใดจะเรียกผูสูงอายุ
นั้นในสังคมดั้งเดิมไดกําหนดการเปนผูสูงอายุโดยใชบทบาทที่บุคคลนั้นๆทําอยูในสังคมเปนเกณฑ  
ซึ่งบทบาทเหลานี้มักจะเปนบทบาทที่แสดงถึงความเปนผูนํา  ความรับผิดชอบสูงในสังคม  สวนใน
ปจจุบันมักจะใชอายุเปนเกณฑ  ในการกําหนดความหมายของการเปนผูสูงอายุ  ซึ่งการใชอายุเปน
เกณฑนี้จะแตกตางกันไปในแตละสังคมของแตละประเทศ เชน  บางประเทศกําหนด  55 ป  บาง
ประเทศกําหนด  65  ป  หรือ  70  ป  และตัวเลขเหลานี้คือ  เกณฑอายุที่จะปลดเกษียณตัวเองออก
จากการปฏิบัติงานตามที่แตละประเทศกําหนดไวนั่นเอง
กกกกกกกกการพิจารณาวาบุคคลใดจะเขาขายเปนผูสูงอายุนั้น มีเกณฑการพิจารณาแตกตางกัน  
โดยมีการกําหนดเกณฑในการพิจารณาความเปนผูสูงอายุไวโดยสรุป 4 ลักษณะดังนี้
กกกกกกกก1. พิจารณาความเปนผูสูงอายุจากอายุจริงที่ปรากฏ (Chronological Aging) ความสูงอายุ
ลักษณะนี้เปนไปตามอายุไขของมนุษย  โดยดูตั้งแตปที่เกิด  ดังนั้นบุคคลที่มีอายุ 75 ป ยอมจะตองมี
ความเปนผูสูงอายุมากกวาบุคคลที่มีอายุ  45  ป เหลานี้ เปนตน การดูลักษณะของความเปนผูสูงอายุ
ตามหลักเกณฑดังกลาวนี้ จึงดูที่จํานวนป หรืออายุที่ปรากฏจริงๆ โดยไมเอาเรื่องของสุขภาพ
ความสามารถหรือความรูทางสติปญญา  บทบาททางสังคม ฯลฯ  เขามาเกี่ยวของดวยเลย
กกกกกกกก2.  พิจารณาความเปนผูสูงอายุจากลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย
(Physiological Aging หรือ Biological Aging) ความเปนผูสูงอายุลักษณะนี้ดูจากการเปลี่ยนแปลง
ทางรางกายที่เกิดขึ้น  เชน  ผมเริ่มขาว  ผิวหนังเหี่ยวยนตกกระ  สายตายาว  ศีรษะเริ่มลาน ฯลฯ ซึ่ง
เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางรางกายนี้จะเพิ่มมากขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นในแตละป
กกกกกกกก3.  พิจารณาความเปนผูสูงอายุจากลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ (Psychological 
Aging) เปนการพิจารณาจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางดานจิตใจ  สติปญญา การรับรูและเรียนรู
ที่ถดถอยลง
กกกกกกกก4. พิจารณาจากความเปนผูสูงอายุจากบทบาททางสังคม (Sociogical Aging) เปนการดู
จากบทบาทหนาที่ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป การมีปฏิสัมพันธกับกลุมอื่นๆ ตลอดจนความ
รับผิดชอบในการทํางานดวย
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กกกกกกกกกลาวโดยสรุปคือ บุคคลเมื่อมีอายุมากขึ้น  (Chrobologically) การเปลี่ยนแปลงในทาง
เสื่อมจะเพิ่มมากขึ้น (Biologically) สติปญญา  ความทรงจํา การเรียนรู สภาพทางจิตใจจะ
เปลี่ยนแปลงไป  (Psychologically)  บทบาท  ภาระหนาที่ทางสังคม (Sociologically  หรือ Social 
Roles)  ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามดวยเชนกัน
กกกกกกกกสวน Barrow And Smith (อางถึงใน  ศศิพัฒน  ยอดเพชร 2544 : 10-11) ไดเสนอขอคิด
วาเปนการยากที่จะกําหนดวาผูใดชราภาพหรือสูงอายุ  เพราะเปนการไมยุติธรรมที่จะไปตีตราวาผู
นั้นผูนี้ชราภาพ  การจะพิจารณานั้นควรพิจารณาจากองคประกอบตางๆ ดังตอไปนี้
กกกกกกกก1. ประเพณีนิยม (Tradition) เปนการกําหนดผูสูงอายุโดยยึดตามเกณฑอายุที่ออกจาก
งาน ซึ่งมีความแตกตางกันในแตละประเทศ  ประเทศไทยกําหนด 60  ปขึ้นไปเปนวัยเกษียณอายุ  
ประเทศสหรัฐอเมริกากําหนด  65  ป เปนตน
กกกกกกกก2. การปฏิบัติหนาที่ทางรางกาย (Body Functioning) เปนการกําหนดโดยยึดตามเกณฑ
ทางสรีระวิทยาหรือทางกายภาพ  บุคคลจะมีการเสื่อมสลายทางสรีระวิทยาที่แตกตาง  ในวัยสูงอายุ  
อวัยวะตางๆ ในรางกายทํางานนอยลง  ซึ่งแตกตางกันในแตละบุคคล  บางคนอายุ 50 ป ฟนอาจจะ
หลุดทั้งปาก  แตบางคนอายุถึง  80  ปฟนจึงจะเริ่มหลุด เปนตน
กกกกกกกก3. การปฏิบัติหนาที่ทางดานจิตใจ (Mental Functioning) เปนการกําหนดโดยยึดตาม
เกณฑของความสามารถในการคิดสรางสรรค  การจํา  การเรียนรู  และความเสื่อมทางดานจิตใจ  สิ่ง
ที่พบมากที่สุดในผูสูงอายุคือ ความจําเริ่มเสื่อม  ขาดแรงจูงใจ  ซึ่งไมไดหมายความวาบุคคลผูสูงอายุ
ทุกคนจะมีสภาพเชนนี้
กกกกกกกก4.  ความคิดเกี่ยวกับตนเอง (Self-Concept) เปนการกําหนดโดยยึดตามแนวความคิดที่
ผูสูงอายุมองตนเอง  เพราะโดยปกติผูสูงอายุมักจะเกิดความคิดวา “ตนเองแก  อายุมากแลว”  และ
สงผลตอบุคลิกภาพทางกาย  ความรูสึกทางดานจิตใจ  และการดําเนินชีวิตประจําวัน  สิ่งเหลานี้จะ
เปลี่ยนแปลงไปตามแนวความคิดที่ผูสูงอายุนั้นๆ ไดกําหนดขึ้น
กกกกกกกก5.  ความสามารถในการประกอบอาชีพ (Occupation) เปนการกําหนดโดยยึดตาม
ความสามารถในการประกอบอาชีพ โดยไดแนวความคิดมาจากการเสื่อมถอยของสภาพทางรางกาย
และจิตใจ   คนทั่วไปจึงกําหนดวาวัยสูงอายุเปนวัยที่ตองพักผอน  หยุดการประกอบอาชีพ  ดังนั้น  
บุคคลที่อยูในวัยสูงอายุ  จึงหมายถึงบุคคลที่มีวัยเกินกวาวัยที่จะอยูในกําลังแรงงาน
กกกกกกกก6. ความกดดันทางอารมณและความเจ็บปวย (Coping With Stress And Illness) เปนการ
กําหนดโดยยึดตามสภาพรางกายและจิตใจ ผูสูงอายุมักจะเผชิญกับสภาพโรคภัยไขเจ็บอยูเสมอ 
เพราะสภาพรางกายและอวัยวะตางๆทเริ่มเสื่อมลง นอกจากนั้นยังอาจเผชิญกับปญหาทางดานสังคม
อื่นๆ ทําใหเกิดความกดดันทางอารมณเพิ่มขึ้นอีก สวนมากมักจะพบกับผูสูงอายุระหวาง 60-65 ป
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กกกกกกกก2.2 สถานภาพดานรางกาย  จิตใจ  และสังคมของผูสูงอายุ
กกกกกกกกการเปลี่ยนแปลงแบบคอยเปนคอยไปในแตละชวงอายุ  มีผลกะทบตอสถานภาพของ
บุคคลเปนอยางมาก ในกลุมเด็ก  วัยรุน  และวัยผูใหญ  การเปลี่ยนแปลงนําไปสูความเขมแข็ง  ความ
มีชีวิตชีวาและความหวังในชีวิต แตการเปลี่ยนแปลงเขาสูวัยสูงอายุจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอ
สถานภาพทั้งดานรางกาย จิตใจ และสังคมเปนอยางมาก  และตางมีผลกระทบตอกันเปนลูกโซ  การ
เปลี่ยนแปลงแตละดานมีรายละเอียดตอไปนี้ (ศศิพัฒน  ยอเพชร 2544 : 12-16)
กกกกกกกกกกกกกกกก2.2.1 สถานภาพดานรางกายของผูสูงอายุ (Physical Status Aging) เมื่อกาว
เขาสูวัยสูงอายุ  ระบบภายในรางกายของผูสูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงอวัยวะตางๆ ในรางกายชะงัก
การเจริญเติบโตเริ่มเสื่อมถอยและทํางานอยางไมเปนปกติ  อัตราการเผาผลาญในรางกายลดลง  เกิด
การเปลี่ยนแปลงของกลามเนื้อ  ทําใหผิวแหงเหี่ยวยน  เกิดความผิดปกติของทางเดินโลหิต  เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของตอมตางๆ ไดแก ตอมเหงื่อ ผิวหนังแหงแตก เกิดการเสื่อมของกระดูกและ
กลามเนื้อ  รวมทั้งเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบสมอง  ระบบยอยอาหาร  การขับถาย  และระบบ
อื่นๆ ของรางกายเกือบทุกระบบ  เปนการเสื่อมถอยทางสุขภาพและระบบประสาท  ทําใหผูสูงอายุมี
โอกาสรับโรคภัยไขเจ็บไดงาย  และเกิดการเจ็บปวยดวยโรคตางๆ   ภาวะสุขภาพและการเจ็บปวย
ดวยโรคของผูสูงอายุ  กอใหเกิดปญหากับผูสูงอายุ  ครอบครัว  และบุคคลที่เกี่ยวของดวยเปนอยาง
มาก  โดยเฉพาะอยางยิ่งการเจ็บปวยในระยะยาว  และภาวะทุพพลภาพที่ตามมา ซึ่งนอกจากจะเปน
ปญหาทางดานคาใชจายแลวยังกอใหเกิดปญหาดานจิตใจและสังคมตามมาดวย
กกกกกกกกกกกกกกกก2.2.2 สถานภาพทางดานจิตใจของผูสูงอายุ (Psychological Status Of 
Aging) สภาพทางดานจิตใจของผูสูงอายุ  สวนหนึ่งเกิดจากการเสื่อมถอยของอวัยวะตางๆ ความ
ผิดปกติของระบบประสาทและสมอง ทําใหประสิทธิภาพในการทํางานของสมองและประสาท
ลดลง  มีผลกระทบตอความทรงจํา  เกิดอาการหลงลืม  และความทรงจํายอนกลับ  โดยสามารถ
จดจําเหตุการณในอดีตไดแมนยํากวาเหตุการณที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ทําใหผูสูงอายุมีสภาพจิตใจที่
สับสน นอกจากนั้นภาวการณเจ็บปวยและการสูญเสียดานตางๆ ไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางดานจิตใจ  หลายประการดังนี้
กกกกกกกกกกกกกกกก1. การสูญเสียบุคคลอันเปนที่รัก  เนื่องจากบุคคลใกลชิด เชน  คูสมรส  
ญาติสนิท  หรือเพื่อนเสียชีวิต  หรือแยกยายไปอยูที่อื่น  ทําใหผูสูงอายุเกิดความซึมเศราไดงายที่ตอง
พลัดพรากจากบุคคลอันเปนที่รัก
กกกกกกกกกกกกกกกก2. การสูญเสียสถานภาพทางสังคม เนื่องจากถึงวัยที่ตองออกจากงาน หรือ
หมดภาระหนาที่ทําใหผูสูงอายุเกิดความรูสึกสูญเสียตําแหนงหนาที่ รูสึกไรคุณคา ชีวิตไมมี
ความหมาย   ขาดรายได  และจะตองพยายามปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่เกิดขึ้น
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กกกกกกกกกกกกกกกก3.  การสูญเสียสัมพันธภาพภายในครอบครัว   เนื่องจากบุตรธิดาสวนใหญ
ไดแยกตัวออกไปสรางครอบครัวใหม   อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสรางครอบครัวจากครอบครัว
ขยายเปนครอบครัวเดี่ยว   มีผลทําใหสัมพันธระหวางผูสูงอายุกับบุตรหลานลดลง    บทบาทในการ
ใหคําปรึกษาอบรมสั่งสอนลดนอยลงเชนกัน และผูสูงอายุตองอยูอยางโดดเดี่ยว  เกิดความหวาเหว
และรูสึกวาตนเองมีคุณคาลดลง
กกกกกกกกกกกกกกกก4. จากการไมสามารถตอบสนองความตองการทางเพศซึ่งนับวาเปนการ
สูญเสียทางจิตใจอยางรุนแรงทั้งนี้เพราะการเปลี่ยนแปลงทางสรีระเคมีของรางกาย    เหตุผลสังคม
และวัฒนธรรมที่มีตอเรื่องเพศสัมพันธของผูสูงอายุวาเปนเรื่องไมเหมาะสม   ทําใหไมสามารถ
ตอบสนองความตองการทางเพศได   ทั้งที่มีความตองการทางเพศอยูโดยเฉพาะในผูสูงอายุชาย    จึง
ทําใหรูสึกโดดเดี่ยวและขาดความภาคภูมิใจในคุณคาของตน
กกกกกกกกกกกกกกกกจากการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ  ตลอดจนการสูญเสียในดานตางๆ ของ
ผูสูงอายุ  ทําใหผูสูงอายุมีอารมณซึมเศรา หวาดระแวง  ทอแท  ผิดหวัง  มีปมดอย  มีเรื่องครุนคิด
และวิตกกังวลตลอดเวลา  มีความหวาดระแวงวาจะถูกทอดทิ้ง  ไมมีผูดูแลเอาใจใส  จึงเกิดอารมณ
ฉุนเฉียว  และนอยใจ  บางครั้งขาดความยับยั้งชั่งใจ  กลัวงาย  มองตนเองวาไมมีความสําคัญ  ไร
ความสามารถ ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง   นอกจากนี้ยังพบอาการโรคจิตที่มักเกิดขึ้นกับผูสูงอายุ  
เชน อาการของอารมณที่แสดงออกทางดานความเศราซึมและเปลี่ยนแปลงเปนคลุมคลั่งสลับกัน 
อาการประสาทหลอน ตามองไมเห็นและหูแววเกิดขึ้น  มีความเลอะเลือน  สงสัยและสับสน  อาการ
เสื่อมสลายในลักษณะคอยๆ เปนไปทั้งดานความคิด สติปญญา การตัดสินใจ และการควบคุมตนเอง
กกกกกกกกกกกกกกกก2.2.3  สถานภาพทางดานสังคมของผูสูงอายุ (Social Status Of Aging)ใน
อดีตผูสูงอายุและครอบครัวประกอบดวย  บุตร  หลาน  และบุคคลอื่นไมนอยกวา 3 รุนอายุ อาศัยอยู
ดวยกันเปนครอบครัวใหญ อันเปนลักษณะครอบครัวขยาย (Extended Family) สมาชิกในครอบครัว
มีความผูกพันกันมาก ผูที่มีอายุมากที่สุดทําหนาที่เปนหัวหนาครอบครัว  ปกครองบุคคลที่เปน
สมาชิกและทําหนาที่ตัดสินใจในเรื่องตางๆ ภายในครอบครัวแทบทั้งสิ้น  ผูที่อาวุโสรองลงมาทํา
หนาที่ในอันดับรอง  สมาชิกในครอบครัวรักใครและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน แตปจจุบันโครงสราง
ทางครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงเปนครอบครัวเดี่ยว (Nuclear Family) ที่ประกอบดวย  บิดา  มารดา  
และบุตรเทานั้น บางครอบครัวมีสมาชิกในครอบครัวนอย  ทําใหกิจกรรมตางๆ ที่เคยมีในครอบครัว
เปลี่ยนแปลงไป บางครั้งตองพึ่งบริการจากสถาบันภายนอกในลักษณะการซื้อบริการ  เชน  การ
เลี้ยงดูและการอบรมสั่งสอนบุตร  การดูแลผูสูงอายุ  เปนตน
กกกกกกกกกกกกกกกกการเปลี่ยนแปลงดังกลาว สงผลตอสถานภาพทางสังคมของผูสูงอายุ ทั้งการ
ใชชีวิตในครอบครัวและในสังคมโดยในครอบครัวนั้นผูสูงอายุมีความยากลําบากในการดําเนิน
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ชีวิตประจําวันโดยตองพึ่งตนเองมากขึ้น  สวนในสังคมการเคารพนับถือ  ยกยองลดลง  โดยสังคม
ใหความเคารพ  นับถือยกยองผูที่มีความรู ความสามารถ  และมีกําลังทรัพยมากกวาเคารพในความ
เปนผูมีอายุยืนยาวกวาการเปลี่ยนแปลงบทบาททางสังคม ปรากฏชัดเมื่อตองเกษียณจากการปฏิบัติ 
งานประจํา ผูสูงอายุตองเปลี่ยนบทบาทตนเองจากหัวหนาครอบครัวไปเปนผูอยูอาศัย เกิดความรูสึก
วาตนหมดความสําคัญ  และตองพึ่งพาคนอื่น  กอใหเกิดความอับอาย  คิดวาตนเองเปนตัวปญหา 
เปนภาระเรื้อรังของครอบครัวและสังคม แตอยางไรก็ตาม มิไดหมายความวาผูสูงอายุทั้งหมดจะมี
สถานภาพเปนเชนที่กลาวมา ในกลุมผูที่มีการเตรียมตัวเขาสูภาวการณเปนผูสูงอายุตั้งแตตน   จะ
สามารถปรับตัวและมีสถานภาพทางสังคมที่ปกติกวาบุคคลอื่น
กกกกกกกกกกกกกกกก2.2.4  สถานภาพทางดานการเงินของผูสูงอายุ (Financial Status Of Aging) 
จากการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศที่เกิดความทันสมัยดานตางๆ ทั้งทาง
วิทยาการและเทคโนโลยี  ทําใหมีการขยายตัวหรือเกิดการเติบโตของชุมชนเมือง (Urbanization) 
ระบบการผลิตเปลี่ยนจากการเกษตรเปนอุตสาหกรรม  วิถีทางดําเนินชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยน 
แปลงไป ผูสูงอายุสวนใหญจึงไมสามารถประกอบอาชีพได ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสังคมเหลานี้ลวนมี
ผลกระทบตอสถานภาพของผูสูงอายุ ทําใหผูสูงอายุเกิดปญหาในการปรับตัวมากขึ้น สูงอายุที่
ปรับตัวไดยากจะพยายามตีตัวออกหางจากสังคมซึ่งทําใหเกิดความรูสึกโดดเดี่ยว วาเหว นอกจาก นี้
การเปลี่ยนแปลงสังคมจากสังคมแบบดั้งเดิมไปสูสังคมสมัยใหม  ทําใหผูสูงอายุรูสึกวาตนเองไมมี
คุณคาทางเศรษฐกิจ  เกิดความวาเหว  และมักถูกทอดทิ้งไวเพียงลําพัง  ทั้งๆ ที่ผูสูงอายุอาจมีความ
ตองการรายไดมากกวาในชวงวัยกลางคน   เชน   เกิดปญหาสุขภาพทําใหเสียคาใชจายในการ
รักษาพยาบาลมากขึ้น  ตองการผูดูแลเนื่องจากตนเองไมแข็งแรง
กกกกกกกกกกกกกกกกนักวิชาการหลายกลุมไดทําการศึกษาและพบวา   ผูสูงอายุเสียคาใชจาย
สําหรับอาหารที่พัก  การดูแลดานการแพทยมากกวากลุมอื่นๆ ดังนั้น  ผูสูงอายุจะมีความตองการ
ดานการเงินมากขึ้น ในกรณีที่ถูกปฏิเสธจากแหลงทรัพยากรทางการเงิน เชน การเกษียณอายุ  ทําให
ครอบครัวของผูสูงอายุตองเผชิญกับการมีรายไดจํากัด  รวมทั้งภาวะทางเศรษฐกิจที่ถดถอย อัตราคา
ดอกเบี้ยในธนาคารลดลงเปนอยางมาก สงผลกระทบตอรายไดของผูสูงอายุทั้งสิ้น

กกกกกกกก2.3  บทบาทของผูสูงอายุ
กกกกกกกกสถานภาพและบทบาทของบุคคลยอมเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม บรรทัดฐานและ
ความคาดหวังของบุคคลอื่น  ผูสูงอายุก็เชนเดียวกัน  การกาวเขาสูวัยสูงอายุทําใหคนสวนใหญมี
ภาพลักษณตอผูสูงอายุวาเปนบุคคลที่มีความเสื่อมถอย  มีแตความสูญเสีย  เชน การสูญเสียบุคคลใน
ครอบครัวและญาติมิตรจากการอพยพโยกยายไปตั้งครอบครัวใหม  หรือจากการเสียชีวิตของบุคคล
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ในครอบครัว  การเสื่อมถอยของสภาวะทางสุขภาพ  และการสูญเสียรายไดตางๆ ที่เคยมีในอดีต  
ขอมูลเกี่ยวกับความโชคไมดีตางๆ ดูเหมือนจะกลายเปนสัญลักษณของผูสูงอายุโดยสิ้นเชิง  ไมวาจะ
เปนความโศกเศรา (Grief) ความหงอม ชรา (Senility) การไรความสามารถ (Disability) และความ
ยากจน (Poverty) แนวความคิดที่ผิดของผูคนสวนใหญไดนําไปสูทัศนคติในทางลบที่มีตอผูสูงอายุ
ซึ่งมีผลกระทบตอสถานภาพและการกําหนดบทบาทของผูสูงอายุเปนอยางมาก  อยางไรก็ตาม  การ
เปลี่ยนแปลงทางดานการเรียนรูของบุคคลและความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี   
จะกอใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับผูสูงอายุของบุคคลตางๆ เพิ่มยิ่งขึ้น รวมทั้งผูสูงอายุเองไดมีการ
ปรับตัวและพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา  ทําใหสถานภาพของผูสูงอายุและบทบาทดานตางๆ 
เปลี่ยนแปลงไป (ศศิพัฒน   ยอดเพชร  2544 : 16-18)
 กกกกกกกกบทบาทของผูสูงอายุในครอบครัวโดยทั่วไปมักเขาใจวา   บทบาทของผูสูงอายุใน
ครอบครัวคือ บทบาทที่ตองพึ่งพิงผูอื่น แตจากการศึกษาและประมวลประเด็นทางวิชาการ  พบวา
ผูสูงอายุมีบทบาททั้งในการดูแลครอบครัวและบทบาททางดานการประกอบอาชีพ   ผูสูงอายุที่
แข็งแรงและประกอบอาชีพไดนั้น  สวนใหญมีอาชีพหลักดานการเกษตร ไดแก  ทํานา  ทําสวน  ทํา
ไร รับจางทั่วไป  บางกลุมประกอบอาชีพโดยดําเนินกิจการสวนตัว  เชน  ขายของชํา  ทําอาหาร  
ขายขนม  แจวเรือรับจาง  จักสาน  เปนตน  นอกจากนั้น  กลุมที่เปนนักวิชาชีพจะประกอบอาชีพเดิม
ของตน  เชน  เปนครู  แพทย  พยาบาล  ทนายความ  วิศวกรตางๆ เหลานี้  อาชีพดังกลาวจะนํามาซึ่ง
รายได  และผูสูงอายุนําไปใชจายสวนตัวและเจือจุนสมาชิกในครอบครัว  ซึ่งนับวาผูสูงอายุเปนผูมี
บทบาททางดานเศรษฐกิจที่สําคัญของครอบครัวหรือเปนผูหาเงินใชจายในครอบครัวดวย  สําหรับ
การยุติหรือเลิกประกอบอาชีพเกิดขึ้นเมื่อผูสูงอายุเริ่มรูสึกวาสุขภาพรางกายไมแข็งแรง หรือมีผูรับ
ภาระหนาที่การงานตอจากตน  สวนผูสูงอายุที่มีฐานะยากจน  จะยุติการประกอบอาชีพเมื่อรางกาย
เสื่อมถอยมาก  และไมสามารถจะเคลื่อนไหวหรือพึ่งพิงตนเองได
กกกกกกกกบทบาทในครอบครัวที่สําคัญอีกประการหนึ่ง ไดแก  บทบาทในการทํางานบาน  ซึ่งมัก
เปนบทบาทของผูสูงอายุสตรีที่ตองการแบงเบาภาระของบุตร เชน ทําความสะอาดบาน  ประกอบ
อาหาร  ซักรีดเสื้อผา  รวมถึงการดูแลบุคคลอื่นในครอบครัวและหลาน  ทั้งนี้รวมถึงบทบาทในการ
เปนที่ปรึกษาปญหาและใหคําแนะนําแกบุคคลในครอบครัวอีกดวย
กกกกกกกกสําหรับบทบาทผูสูงอายุในชุมชนนั้น  มักเปนการรวมกลุมกันทํากิจกรรมอยางใดอยาง
หนึ่งใหกับชุมชนของตนเอง  เปนการรวมกลุมอยางไมเปนทางการมากกวาเปนทางการ  ความจริง
ผูสูงอายุเองไดมีการรวมตัวกันเปนกลุมมานานแลวโดยลักษณะธรรมชาติ  เชน  รวมตัวกันประกอบ
กิจกรรมทางศาสนา และประเพณีตางๆ ชุมชนจะมอบภารกิจหลักทางดานศาสนา  วัฒนธรรม  และ
ประเพณีตางๆ ใหผูสูงอายุเปนผูนําโดยปริยาย  เชน  งานบวช  งานมงคลสมรส  งานกฐิน  งานผาปา  
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งานตักบาตร  และงานศพ  เปนตน  นอกจากนั้น ชุมชนยังสนับสนุนและสงเสริมคุณคาของผูสูงอายุ 
โดยใหผูสูงอายุถายทอดความรูความสามารถของตนใหลูกหลานไดเรียนรูสืบไป  เชน  การทําขนม
ไทย  การทําอาหาร  การขับรองพื้นบาน  ดนตรีไทย นาฏศิลป  งานชาง ศิลปะประดิษฐ และภูมิ
ปญญาชาวบานตางๆ อีกดวย ซึ่งในปจจุบันรัฐบาลไดสงเสริมใหผูสูงอายุไดมีการจัดตั้งกลุม/ชมรม
ผูสูงอายุขึ้น โดยมีวัตถุประสงคที่จะใหผูสูงอายุไดพบปะกัน ไดแสดงความสามารถแลกเปลี่ยน
ประสบการณ และรับฟงขาวสารที่เปนประโยชนซึ่งนับวาการที่ผูสูงอายุมารวมกลุมกันเปนชมรม
ผูสูงอายุนี้ ทําใหผูสูงอายุมีบทบาทในชุมชนเปนอยางมาก ปจจุบันมีชมรมผูสูงอายุทั่วประทศเปน
จํานวนมาก  และมีแนวโนมที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้น
กกกกกกกกบทบาทของผูสูงอายุทั้งในครอบครัวและในชุมชนดังกลาว  เปนสิ่งที่ผูสูงอายุสวนใหญ
มีความพึงพอใจ เพราะเปนบทบาทที่สรางความรูสึกมีคุณคาตอครอบครัวและชุมชน สรางเกียรติยศ
และความภาคภูมิใจใหกับผูสูงอายุ ซึ่งสถานภาพและบทบาทของผูสูงอายุที่เปลี่ยนแปลงไปดังกลาว
นี้ยอมเปนเครื่องชี้ไดทางหนึ่งวาผูสูงอายุไดรับการพัฒนาทั้งทางดานรางกาย  จิตใจ  และวิสัยทัศน  
ตลอดจนมีการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ของสังคมไดในระดับหนึ่ง  แตยังตองการ
การโอบอุมและผลักดันจากสังคมในบางประการ สวนผูที่ประสบปญหาดานตางๆ นั้น  สังคมได
พยายามชวยเหลือและแสวงหาแนวทางในการพัฒนาใหดีขึ้นเชนเดียวกัน ดังนั้นจึงมีการศึกษา
เรียนรูเกี่ยวกับการจัดและการดําเนินการเพื่อความเปนอยูที่ดีขึ้นของผูสูงอายุหรือสวัสดิการผูสูงอายุ
จึงจําเปนและสําคัญที่ควรเกิดขึ้นอยางแพรหลาย
กกกกกกกกสําหรับบทบาทผูสูงอายุตามแนวคิดสมัยใหม ความคาดหมายการคงชีพของประชากร
จากอายุ 60 ป สูงขึ้น  แมแตในประเทศกําลังพัฒนาประชากรไมเพียงแตอายุยืนขึ้น  แตยังมีสุขภาพ
และความสามารถที่จะนําชีวิตไปสูความสําเร็จได แพทยทางชราภาพวิทยา จําแนกผูสูงอายุไวดังนี้
(เกื้อ  วงศบุญสิน  และคณะ 2542 : ไมปรากฏเลขหนา)
กกกกกกกก- อายุ  60-70 ปเรียกวา  ผูสูงอายุตอนตน (Young Old)
กกกกกกกก- อายุ  70 หรือ  75 ปขึ้นไป  เรียกวา  ผูสูงอายุวัยสูงอายุ (Old Old)
กกกกกกกกลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมผูสูงอายุเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยเปนในอดีตคือ มี
จํานวนที่มีระดับการศึกษาสูงขึ้น  มีสถานภาพทางเศรษฐกิจดีขึ้น  โดยมีรายได (บํานาญ  ดอกเบี้ย
จากเงินสะสม เงินปนผลจากการลงทุน ฯลฯ เปนตน) เปนของตนเองประสบการณการทํางานและ
วิถีชีวิตแตกตางจากรุนของบิดามารดาตนเอง โครงสรางทางครอบครัวก็เปลี่ยนแปลงไป  บุตรจะไม
อยูภายใตการดูแล  แนะนํา  หรือควบคุมของผูสูงอายุ  มักจะออกไปหางานทําที่เมืองอื่นหรือแยก
ครอบครัวออกไป  ผูสูงอายุยอมรับแนวคิดใหมที่เกษียณอายุการทํางานหลังอายุ  60 ป  ถอนตัวออก
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จากบทบาททางเศรษฐกิจ สังคม และจํากัดการใชชีวิตอยูกับเรื่องศาสนา ใชเวลาวางอยางมีความสุข
ใหเวลาผานไป ผูสูงอายุจํานวนมากตองการใชชีวิตเพื่อความสําเร็จของครอบครัวและชุมชน

กกกกกกกก2.4  ทฤษฎีเกี่ยวกับผูสูงอายุ
กกกกกกกกการศึกษาภาวะผูสูงอายุ ไดมีนักทฤษฎีตางๆ เสนอแนวความคิดและทฤษฎีที่อธิบาย
ปรากฏการณของภาวะผูสูงอายุในลักษณะเนื้อหาที่แตกตางกันออกไป ทั้งในระดับจุลภาคและ
ระดับมหภาค อยางไรก็ตามทฤษฎีตางๆ ที่จะกลาวตอไปนี้ยังไมมีทฤษฎีหนึ่งทฤษฎีใดโดยเฉพาะที่
สามารถอธิบายภาวะผูสูงอายุและการเปลี่ยนแปลงของผูสูงอายุไดอยางสมบูรณ ทั้งทางดานสรีระ  
จิตใจ  และสังคม (สมศักดิ์  ศรีสันติสุข 2539 : 11-12)
กกกกกกกกกกกกกกกก2.4.1 ทฤษฎีทางชีววิทยา (Biological Theory)
กกกกกกกกกกกกกกกกทฤษฎีทางดานชีววิทยาเชื่อวามนุษยประกอบดวยองคประกอบใหญๆ 3  
อยางคือ  เซลลที่สามารถเพิ่มตัวเองตลอดชีวิต  เซลลที่ไมสามารถแบงตนเองได  และองคประกอบ
อื่นๆ ที่ไมใชเซลล  ทฤษฎีนี้ยังแบงเปนทฤษฎียอยไดอีก  ดังนี้
กกกกกกกกกกกกกกกก1. ทฤษฎีวาดวยพันธุกรรม (Genetic Theory) เชื่อวาการสูงอายุนั้น เปน
ลักษณะที่เกิดขึ้นตามพันธุกรรม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในโครงสรางของอวัยวะบางสวนของรางกาย
เมื่ออายุมากขึ้นคลายคลึงกันหลายชั่วอายุคน เชน  ลักษณะศีรษะลาน ผมหงอกเร็ว เปนตน ลักษณะ
ดังกลาวจะพบในบางคนเทานั้นแมมีอายุเทากัน
กกกกกกกกกกกกกกกก2. ทฤษฎีวาดวยคอลลาเจน (Collagen Cross-Lirkage Theory) ทฤษฎีนี้เชื่อ
วาเมื่อเขาสูวัยสูงอายุ สารที่เปนสวนประกอบของคอลลาเจนและโปรตีนจากเสนใย (Fibrous 
Protein) จะมีจํานวนเพิ่มขึ้นและเกิดการจับตัวกันมาก  ทําใหเสนใยคอลลาเจน (Collagen Fiber) หด
สั้นเขาในวัยชรา  ซึ่งทําใหความเตงตึงของผิวหนังลดลง
กกกกกกกกกกกกกกกก3. ทฤษฎีวาดวยภูมิคุมกัน (Immumological Theory) ทฤษฎีนี้มีความเชื่อวา
เมื่ออายุมากขึ้น รางกายจะสรางภูมิคุมกันตามปกตินอยลง พรอมๆ กับการสรางภูมิคุมกันชนิด
ทําลายตัวเองมากขึ้น  ทําใหรางกายตอสูกับเชื้อโรคไมดี  เจ็บปวยไดงาย
กกกกกกกกกกกกกกกก4.  ทฤษฎีวาดวยการเปลี่ยนแปลงและความผิดพลาดของเซลลรางกาย 
(Somatic Mutation And Error Theory) ทฤษฎีแรกกลาวถึงภาวการณแบงตัวผิดปกติ (Mutation) ทํา
ใหเกิดการสูงอายุไดเร็วขึ้น สวนทฤษฎีความผิดพลาดเชื่อวาเมื่อเขาสูวัยสูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางของ DNA และถูกสงตอไปยัง RNA และเอ็นไซมที่พึ่งสังเคราะหใหม  เอ็นไซมที่ผิดปกติ
นี้ จะผลิตสารชนิดหนึ่งขึ้นภายในเซลล มีผลตอกระบวนการเผาผลาญซึ่งอาจเสื่อมหรือสูญเสีย
สมรรถภาพ  ถาจํานวน RNA ลดลงมากจะทําใหเสียชีวิต
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กกกกกกกกกกกกกกกก5. ทฤษฎีวาดวยอนุมูลอิสระ (Free Radical Theory) กลาวถึงการเกิด
ออกซิเจนของเซลลและไขมัน จะทําใหเกิดอนุมูลอิสระ (Free Radical X) อันเปนสารที่ทําลายผนัง
เซลลใหเสื่อมสลายลง  สารที่ชวยปองกันอนุมูลอิสระไดแก  วิตามินซี  เบตาแครอทีน  และวิตามิน
อี  ซึ่งจะชวยจับอนุมูลอิสระอีกดวย  หากผนังเซลลเสื่อมสลายเร็วจะทําใหผิวหนังเหี่ยวยน
กกกกกกกกกกกกกกกก6. ทฤษฎีวาดวยการเสื่อมและถดถอย (Wear And Tear Theory) เปรียบ
สิ่งมีชีวิตทั้งหลายเหมือนเครื่องจักร  เชื่อวาหลังจากใชงานครั้งแลวครั้งเลา  เครื่องจักรยอมมีการสึก
หรอ  แตสิ่งมีชีวิตตางจากเครื่องจักรตรงที่สามารถซอมแซมสวนที่สึกหรอไดเอง เนื้อเยื่อบางชนิด 
เชน  ผิวหนัง  เม็ดเลือดแดงมีการสรางเซลลใหมมาทดแทนเซลลเกาที่ตายไปอยางตอเนื่อง เปนการ
ชะลอความเสื่อมและถดถอย  แตในระบบเซลลอื่นๆ เชน เซลลประสาท  และเซลลกลามเนื้อ  จะไม
มีการเพิ่มเซลลใหมอีก แตเมื่อเขาสูวัยสูงอายุการเสริมสรางจะตางจากพวกดังกลาวคือ เปนการ
เสริมสรางไดเฉพาะภายในเซลลเดิม ประสิทธิภาพในการซอมเสริมดอยกวาจึงชะลอความเสื่อมและ
ถดถอยไดนอยกวา  ดังจะเห็นไดวา เมื่อเวลาผานไปรางกายทั้งโครงสรางมีการใชไป  จะทําใหเซลล
เกิดการหมดอายุ  ซึ่งถามีการใชมากก็จะทําใหเกิดการสูงอายุเร็วขึ้น
กกกกกกกกกกกกกกกก7. ทฤษฎีวาดวยความเครียดและการปรับตัว (Stress-Adaptation Theory) 
ทฤษฎีนี้กลาววา ความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันมีผลทําใหเซลลตายได บุคคลที่ตองเผชิญกับ
ความเครียดบอยๆ จะทําใหบุคคลนั้นเขาสูวัยสูงอายุเร็วขึ้น
กกกกกกกกกกกกกกกก2.4.2 ทฤษฎีทางจิตวิทยา (Psychological  theory)
กกกกกกกกกกกกกกกกทฤษฎีทางจิตวิทยาไดเชื่อมโยงเอาทฤษฎีทางชีววิทยาและสังคมวิทยาเขามา
เกี่ยวของดวย โดยเชื่อวาการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพและพฤติกรรมของผูสูงอายุนั้นเปนการรับ
สัมผัสทั้งปวงตลอดจนสังคมที่คนชรานั้นๆ อาศัยอยู นักจิตวิทยาไดทําการศึกษาเกี่ยวกับความชรา
ทางจิตวิทยาไดผลดังตอไปนี้ (ศศิมา ทวีสิน 2538, อางถึงใน ฉวีวรรณ จันทรัตน 2540 :47)
กกกกกกกกกกกกกกกก1. สติปญญา จากการศึกษาพบวา  ผูสูงอายุที่ไมมีความเจ็บปวยทางดาน
รางกาย  จิตใจและสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดดี อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางสติปญญา
เสื่อมถอยเพียงเล็กนอย  หรืออาจไมมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมเลย
กกกกกกกกกกกกกกกก2. ความจําและการเรียนรู จากการวิจัยพบวา ผูสูงอายุมีความสามารถในการ
เรียนรูไดเทากับคนออนวัยแตตองใชเวลานานกวา ปจจัยที่ทําใหเกิดปญหาตอการสูญเสียความจํา 
และความสามารถในการเขาใจสิ่งตางๆ เปนสิ่งที่ผูสูงอายุหวาดกลัว  และเปนปญหาในการดูแล
สุขภาพในผูสูงอายุ
กกกกกกกกกกกกกกกก3. แรงจูงใจ จากการศึกษาพบวา  ผูสูงอายุไมจําเปนที่จะตองใชแรงกระตุน
ในการทํางานมากกวาบุคคลวัยอื่นเลย
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กกกกกกกกกกกกกกกกนอกจากนี้  การศึกษาทางจิตวิทยาพบวา ผูสูงอายุมีเซลลประสาทในสมอง
ตายไปมาก แตขณะเดียวกันก็มีการสะสมประสบการณอันเกิดจากการเรียนรูไวมาก ถาผูสูงอายุเคย
มีประสบการณที่ดีในอดีต ไดรับการยอมรับที่ดี  มีสภาพอารมณที่มั่นคงก็จะมีผลตอวัยที่สูงขึ้น มี
ความรอบคอบสุขุมสูงตามไปดวย  และในดานจิตวิทยาสวนใหญเชื่อวา  คนทุกเชื้อชาติเมื่อมีอายุ
มากจะมีเชาวปญญาเสื่อมลง กลาวคือ  เชาวปญญาพัฒนาเต็มที่ในวัยผูใหญตอนตน  ตอจากนั้นก็
คอนขางจะคงที่ประมาณ 10  ป  แลวจึงคอยๆ เสื่อมลง  แนวคิดทางจิตวิทยาที่สําคัญไดแก
กกกกกกกกกกกกกกกก1. ทฤษฎีบุคลิกภาพ (Personality Theory) ทฤษฎีนี้กลาววา ผูสูงอายุจะมี
ความสุขหรือความทุกขนั้นขึ้นอยูกับภูมิหลังและการพัฒนาจิตใจของผูนั้น ถาผูสูงอายุเติบโตมาดวย
ความมั่นคง อบอุน มีความรักแบบถอยทีถอยอาศัย เห็นความสําคัญของคนอื่น รักคนอื่น  และ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางดี จะเปนผูสูงอายุที่คอนขางจะมีความสุขสามารถอยูรวมกับลูกหลาน
หรือผูอื่นไดโดยไมมีความเดือดรอน แตในทางกลับกันถาเปนผูสูงอายุที่เติบโตมาในลักษณะที่รวม 
มือกับใครไมเปน ไมอยากชวยเหลือผูใด จิตใจคับแคบ ผูสูงอายุนั้นมักจะเปนผูที่ไมคอยมีความสุข
กกกกกกกกกกกกกกกก2.  ทฤษฎีความปราดเปรื่อง (Intelligence Theory ) ทฤษฎีนี้กลาววา
ผูสูงอายุที่ยังปราดเปรื่องและคงความเปนปราชญอยูไดก็ดวยความสนใจในเรื่องตางๆ อยูเสมอ มี
การคนควาและพยายามที่จะเรียนรูอยูตลอดเวลา
กกกกกกกกกกกกกกกกMcPherson (1983, อางถึงใน  สมศักดิ์  ศรีสันติสุข  2539 : 13-15) นักชรา
ภาพวิทยาสังคมไดเสนอแนวคิดและทฤษฎีดังนี้
กกกกกกกกกกกกกกกก1. ทฤษฎีการถดถอย (Disengagement Theory) ทฤษฎีนี้เชื่อวาผูสูงอายุสวน
ใหญคอยๆ ถดถอยทางสังคม ทั้งในกลุมผูสูงอายุและในกลุมคนวัยอื่นๆ ดวย  เพื่อเปนการลดภาระ
กดดันทางสังคมบางประการ
กกกกกกกกกกกกกกกก2. ทฤษฎีการทํากิจกรรม (Activity Theory) ทฤษฎีนี้เชื่อวา ผูสูงอายุจะมี
ความสุขทั้งทางรางกายและจิตใจ  ซึ่งไดจากการมีกิจกรรมและการเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา  ทําให
สามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  และมีความรูสึกวาตนเองมีประโยชนตอสังคม
กกกกกกกกกกกกกกกก3. ทฤษฎีความตอเนื่อง (Continuity Theory) ทฤษฎีนี้เชื่อวา ผูสูงอายุจะมี
ความสุขไดก็ตอเมื่อไดทํากิจกรรมหรือปฏิบัติตัวเชนที่เคยกระทํามากอน  บุคคลใดคุนเคยกับการอยู
รวมกับหมูมากก็กระทําตอไป  บุคคลใดพอใจชีวิตที่อยูอยางสงบ  สันโดษ  ก็อาจแยกตัวออกมาอยู
ตามลําพัง ทฤษฎีนี้ไดกลาวถึงพฤติกรรมของผูสูงอายุอยางกวางๆ วาจะตองปรับตัวใหเขากับการ
เปลี่ยนแปลงมากมายที่เกิดขึ้นในสังคม เชน การตายของสามีหรือภรรยา  การเกษียณอายุ  และ
รายไดที่ลดลง  เปนตน
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กกกกกกกกกกกกกกกก4. ทฤษฎีของอีริกสัน (Erikson’s Theory) ทฤษฎีนี้เชื่อวาการพัฒนาดาน
จิตวิทยาสังคมของผูสูงอายุนั้น  เปนชวงชีวิตที่ผูสูงอายุจะรูสึกวาชีวิตมีคุณคา  มั่นคง  หรือทอแท
หมดหวัง  สําหรับบุคคลที่มีความรูสึกวาชีวิตมีคุณคาถามีความมั่นคง ก็จะมีความรูสึกพึงพอใจใน
ผลของความสําเร็จจากชวงชีวิตที่ผานมา  และเกิดความรูสึกสุขสงบทางใจ  และสามารถยอมรับใน
เรื่องความตายวาเปนสวนหนึ่งของชีวิต  ในทางตรงกันขามผูสูงอายุที่ไมยอมรับ  ก็จะมีความรูสึกวา
ตนนั้นมีโอกาสเลือกไดนอย  และไมตองการใหชีวิตยืดยาวอีกตอไป เกิดความทอถอย  สิ้นหวัง  คับ
ของใจ  รูสึกวาตนนั้นไมมีคุณคา  และความสามารถที่จะเผชิญกับภาวะผูสูงอายุลดนอยลงดวย
กกกกกกกกกกกกกกกก5. ทฤษฎีพัฒนาของเพค (Peck’s Developmental Theory)  ทฤษฎีนี้เชื่อวา
ผูสูงอายุวัยตน (55-75 ป) และผูสูงอายุวัยปลาย (75 ปขึ้นไป) มีความแตกตางกันทั้งลักษณะนิสัย
และการปฏิสัมพันธทางดานจิตวิทยาสังคม    และเชื่อวาผูสูงอายุมีการพัฒนาการ 3  คือ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก1.  ความสามารถในการแยกความแตกตางของตนกับบทบาท
ในชวงชีวิตที่ผานมา   ความภาคภูมิใจในตนเอง   และความรูสึกวาตนเองมีคุณคา  ขึ้นอยูกับบทบาท
หนาที่การงาน  ในทางตรงกันขามเมื่อเกษียณอายุบางคนจะรูสึกวาไรคุณคา   แตถาความรูสึก
ภาคภูมิใจและความมีคุณคาของงานไมไดมาจากตําแหนงหนาที่ที่เคยทําหลังเกษียณอายุ   ความรูสึก
นั้นก็ยังคงมีอยู  เชน  ผูสูงอายุที่ชอบปลูกตนไม    ก็จะพึงพอใจหลังเกษียณอายุที่ไดทําสิ่งที่ตองการ
แทนงานอาชีพที่เคยทําเปนประจํา
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก2.  ความสามารถทางรางกายมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
ธรรมชาติ  ถาผูสูงอายุนึกถึงสภาพรางกายยังมีความแข็งแรง  จะทําใหผูสูงอายุยอมรับความสามารถ
ทางรางกายที่ลดลง  และพยายามปรับตัวใหเหมาะสม  ชีวิตก็จะมีความสุข  แตถาผูสูงอายุนึกถึง
ความถดถอยของรางกาย  ก็จะทําใหผูสูงอายุมีความสุขและความพอใจนอยลง
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก3. การยอมรับวารางกายของตนเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ
กับสภาพรางกายกอนสูงอายุ การยอมรับรางกายตามธรรมชาตินี้ทําใหผูสูงอายุยอมรับความตายโดย
ไมรูสึกหวาดกลัว การยอมรับนี้รวมไปถึงกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับความตายดวย ในทางตรงกัน
ขาม  คนที่ยึดติดกับสภาพรางกายขณะที่อยูในวัยที่อายุนอยกวา  ก็พยายามยืดชีวิตไวใหนานที่สุด 
โดยไมพึงพอใจกับสภาพที่เปนอยู   มีความหวาดกลัวกับความตาย
กกกกกกกกกกกกกกกก2.4.3 ทฤษฎีทางสังคมวิทยา (Sociological Theory) 
กกกกกกกกกกกกกกกกทฤษฎีทางสังคมวิทยาเปนทฤษฎีที่กลาวถึงแนวโนมบทบาทของบุคคล
สัมพันธภาพและการปรับตัวทางสังคมในชวงทายของชีวิตหรือเปนทฤษฎีที่พยายามวิเคราะห
สาเหตุที่ทําใหผูสูงอายุตองมีสถานะทางสังคมเปลี่ยนแปลงไป ทั้งพยายามที่จะชวยใหมีการดํารง 
ชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข   ทฤษฎีนี้เชื่อวาถาสังคมเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วก็จะทําให
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สถานภาพของผูสูงอายุเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตามไปดวย และสถานะของผูสูงอายุในสังคมใดจะ
เปนอยางไรขึ้นอยูกับจํานวนของผูสูงอายุในสังคมนั้น แนวคิดทางสังคมวิทยาที่สําคัญไดแก
กกกกกกกกกกกกกกกก1. ทฤษฎีกิจกรรม (Activity Theory) ทฤษฎีนี้พยายามที่จะอธิบายวาบุคคล
มีพฤติกรรมตอบสนองตอความสูงอายุ นักวิชาการทางชราวิทยา (Gerontologist) ระยะแรกๆ ได
พัฒนาทฤษฎีนี้เรื่อยมาจนเปนที่รูจักของนักสังคมวิทยาโดยทั่วไป   โดยเฉพาะทฤษฎีนี้ยังถือเปน
แนวคิดหลักในการมองผูสูงอายุ   โดยเชื่อวากิจกรรมทางสังคมเปนสิ่งที่สําคัญสําหรับคนทุกวัย  
สําหรับผูสูงอายุจะทําใหมีสุขภาพดีทั้งทางกายและทางใจ และยังทําใหผูสูงอายุเกิดความรูสึกวา
ตนเองมีคุณคา เปนที่ยอมรับของสังคม  สามารถทํากิจกรรมตางๆ ในสังคมได  และไมเปนผูไร
บทบาท (Roleless Role) ไมมีคุณคาใดๆ แกครอบครัวและสังคม ซึ่งทฤษฎีนี้ยังเปนทฤษฎีทาง
จิตวิทยาสังคมอีกดวย
กกกกกกกกกกกกกกกกนักทฤษฎีกิจกรรมที่รูจักกันในระยะแรกๆ คือ Burgess (1960, อางถึงใน 
ฉวีวรรณ  จันทรัตน 2540 : 48) ซึ่งเขาเชื่อวาผูสูงอายุจะเริ่มถอนตัวออกจากกิจกรรมและกลายเปน
พวกไรบทบาทซึ่งหมายถึงการไรคุณคา  และไมมีประโยชนตอสังคม Havighurst (1963, อางถึงใน 
ฉวีวรรณ  จันทรัตน  2540 : 48) ไดศึกษาและพบวา  ผูสูงอายุสวนใหญมักจะดําเนินชีวิตเหมือนกับ
คนที่อยูในวัยกลางคน  และจะปฏิเสธที่จะมีชีวิตแบบคนสูงอายุนานที่สุดเทาที่จะทําได   ลักษณะ
ของสังคมควรจะตองมีแบบแผนใหผูสูงอายุสามารถทํากิจกรรมไดเทากับคนในวัยกลางคน โดย
สนับสนุนใหกิจกรรมตางๆ มีความสนใจและเกี่ยวของกับสมาชิกในวัยเดียวกัน ทฤษฎีนี้แนะนําถึง
การรักษาระดับของกิจกรรมที่จะใหคงไว  และใหเหมาะสมกับกระบวนการความสูงอายุ  เชน  การ
ทํากิจกรรมที่ใชสติปญญาแทนการใชกําลัง  เมื่อความสามารถในการทํางานลดลงเพื่อทดแทนการ
ทํางานตางๆการมีกิจกรรมจะทําใหภาวะทางรางกาย จิตใจ  และสังคมของผูสูงอายุดีขึ้น
กกกกกกกกกกกกกกกกHavighurst And Albrecht (1963, อางถึงใน ฉวีวรรณ  จันทรัตน  2540 : 48-
49)ไดทําการศึกษาและพบวาบุคคลที่มีกิจกรรมมากหรือหลายอยางจะมีการปรับตัวไดดีทั้งทาง
รางกาย  จิตใจ  และสังคม  นอกจากนั้นแลวบุคคลจะรักษาระดับกิจกรรมทางสังคมของตนไวเมื่อ
ตนยางเขาสูวัยสูงอายุ  ในขณะที่ Eliopoulous (1979, อางถึงใน ฉวีวรรณ  จันทรัตน  2540 : 49) ย้ํา
วาผูสูงอายุควรมีกิจกรรมตอเนื่องจากวัยที่ผานมา  ควรพอใจในการรวมกิจกรรม  สนใจและรวม
เปนสมาชิกในกิจกรรมตางๆ เพราะการคงไวซึ่งกิจกรรมในปจจุบันเปนสิ่งที่ควรทําชดเชยความ
สูญเสียสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้น  เนื่องจากกระบวนการความชรา  เชน  การใชสติปญญาแทนการออก
กําลังกาย  เมื่อความสามรถทางรางกายลดลง  หางานหรือบทบาทใหมแทนงานเกาหลังเกษียณอายุ  
หาเพื่อนใหมแทนเพื่อนเกา ซึ่งจะทําใหชีวิตกระปรี้กระเปราขึ้น



33

กกกกกกกกกกกกกกกกทฤษฎีกิจกรรมจึงเปนทฤษฎีที่เนนวากิจกรรมทางสังคมเปนแกนแทของ
ชีวิต  และจําเปนสําหรับทุกวัย  และเปนสิ่งสําคัญสําหรับผูสูงอายุ  ทั้งนี้เนื่องจากการมีบทบาทที่ดี
ทางสังคม (Social Well-Being) ของผูสูงอายุขึ้นอยูกับความคลองแคลวที่ยังคงอยู ทัศนะเกี่ยวกับ
ตนเอง (Self Conception) และเกี่ยวกับโลกซึ่งจะเปนทัศนะที่ถูกตองเพียงไรนั้นเปนผลมาจากการ
พบปะสังสรรค และการมีสวนรวมทางกิจกรรมทางสังคม ทฤษฎีกิจกรรมยืนยันวาผูสูงอายุที่
สามารถดํารงกิจกรรมทางสังคมไวได จะเปนผูมีความพึงพอใจในการทํางาน
กกกกกกกกกกกกกกกกโดยสรุปกลาวไดวาทฤษฎีกิจกรรมเปนทฤษฎีที่เชื่อวา ผูสูงอายุจะมีชีวิตที่
เปนสุขไดนั้นควรมีบทบาทหรือกิจกรรมทางสังคมพอสมควร เชน  การมีงานอดิเรกทําหรือการเปน
สมาชิกกลุมกิจกรรม สมาคมหรือชมรม และการทํางานเชิงเศรษฐกิจกอใหเกิดรายไดเมื่อ
ความสามารถทางรางกาย  สติปญญา  และมีความพรอมความตองการทํางาน   ดังนั้นควรมีการ
สงเสริมใหผูสูงอายุมีกิจกรรมตอไปเมื่ออายุมากขึ้น   และเปนความตองการจะทํากิจกรรมของ
ผูสูงอายุเอง เพื่อรักษาสถานภาพทางสังคมของตนเองไว เพราะในสังคมปจจุบันปฏิเสธคนที่ไมมี
กิจกรรมพอ  หรือแทจริงคือ  การไมไดทําอะไรเลย  และยกยองผูที่มีบทบาท  ไมวาบทบาทนั้นจะ
เปนบทบาทในครอบครัวหรือสังคมกวางออกไป  แนวทางที่ควรกระทําคือ  ควรมีการกระตุนให
ผูสูงอายุไดทํางานตอไปตามสภาพความสามารถของรางกาย  ตามความตองการของผูสูงอายุเอง  
เพื่อใหผูสูงอายุมีความมั่นคงทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม  และเพื่อการมีชีวิตอยูอยางมีคุณคาตอตนเอง  
ครอบครัว  และสังคมสืบไป
กกกกกกกกกกกกกกกก2. ทฤษฎีแยกตัว (Disengagement Theory) กลาววา ผูสูงอายุและสังคมจะ
ลดบทบาทซึ่งกันและกัน  ทั้งนี้เนื่องจากผูสูงอายุรูสึกวาตนเองมีความสามารถลดลง  สุขภาพที่เสื่อม
ถอย  รวมทั้งความตายที่คอยๆ มาถึง ผูสูงอายุจึงหลีกหนีถอนตัวออกจากสังคม  เพื่อลดความตึง
เครียด และพอใจกับการไมเกี่ยวของกับสังคมอีกตอไป จะเห็นวาทฤษฎีแยกตนเองเชื่อวาการที่
ผูสูงอายุไมเกี่ยวของกับกิจกรรมและบทบาททางสังคมนั้น  เปนการถอนสถานภาพ  และบทบาท
ของตนเองใหแกหนุมสาว หรือคนที่มีบทบาทไดดีกวา ในระยะแรกนั้นผูสูงอายุอาจจะรูสึกวิตก
กังวลและมีความบีบคั้นแตในที่สุดผูสูงอายุจะยอมรับบทบาทใหมๆคือ การไมเกี่ยวของกับสังคมได
กกกกกกกกกกกกกกกก3. ทฤษฎีบทบาท (Role Theory) ทฤษฎีนี้กลาววา  เมื่อบุคคลเขาสูวัยสูงอายุ
จะตองปรับสภาพตางๆ หลายอยางที่ไมใชบทบาทเดิมของตนมากอน เชน การละทิ้งบทบาททาง
สังคม ความสัมพันธซึ่งเปนไปแบบวัยผูใหญ ยอมรับบทบาทของสังคม ความสัมพันธในรูปแบบ
ของคนสูงอายุและเวนจากความผูกพันกับคูสมรส เนื่องจากการตายของฝายใดฝายหนึ่ง  เปนตน
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กกกกกกกกกกกกกกกกจากทฤษฎีที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ พบวาทฤษฎีทางจิตวิทยา อธิบาย
สุขภาพจิตของผูสูงอายุไววา  บุคคลที่มีการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมไดดีจะเปนผูที่มีสภาพ
การดําเนินชีวิตที่เปนสุข     สงผลใหมีสุขภาพจิตดีดีกวาผูสูงอายุที่ไมสามารถปรับตัวใหเขากับ
สภาพแวดลอมไดสวนทฤษฎีทางสังคมวิทยาอธิบายสุขภาพจิตของผูสูงอายุไววา ผูสูงอายุที่สามารถ
ดํารงกิจกรรมทางสังคมหรือสามารถดํารงบทบาททางดานตางๆ ของตนเองในอดีตไวได  จะเปนผู
ที่มีความพึงพอใจในชีวิตสูง หรือเปนผูที่มีสุขภาพจิตดีกวาผูสูงอายุที่ไมสามารถดํารงกิจกรรมทาง
สังคมหรือคงบทบาทตางๆ ของตนในอดีตไวได ซึ่งการทํางานหลังเกษียณอายุเปนสวนหนึ่งของ
การดํารงกิจกรรมทางสังคมหรือคงบทบาทตางๆ ในอดีตของตนไวได จากทฤษฎีดังกลาว หาก
ผูสูงอายุไดรับรูถึงคุณคาของการทํางานหลังเกษียณอายุอันเปนการดํารงกิจกรรมทางสังคมวามีผลดี
ตอสุขภาพ   ก็จะทําใหเกิดความตองการทํางานหลังเกษียณอายุตอไป
กกกกกกกกจากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผูสูงอายุนั้น แสดงใหเห็นวาผูสูงอายุและผู
เกษียณอายุคือบุคคลในวัยเดียวกัน  ผูเกษียณอายุสวนใหญก็คือบุคคลที่สูงอายุแลว  ดังนั้นการศึกษา
ทั้งแนวคิดของผูสูงอายุและผูเกษียณอายุจึงมีความสอดคลองซึ่งกันและกัน การศึกษาแนวคิดของ
ผูสูงอายุนี้ทําใหสามารถระบุตัวแปรอิสระของการวิจัยในครั้งนี้ได อันประกอบดวยปจจัยทางดาน
สังคม ไดแก ความพึงพอใจในบทบาทปจจุบัน ความตองการทําประโยชนแกสวนรวม  และปจจัย
ทางดานเศรษฐกิจ  ไดแก  ความตองการรายไดและผลตอบแทน  ทั้งในสวนของระดับรายไดและ
ภาระครอบครัวที่ผูเกษียณอายุตองรับผิดชอบ ซึ่งนอกจากนี้การสูงอายุยังสงผลตอสถานภาพดาน
รางกาย  ดานจิตใจ  อันเปนอีกตัวแปรที่สําคัญของงานวิจัยในครั้งนี้ดังที่กลาวไปแลว

3.  นโยบาย  บริการสวัสดิการสังคม  และการเกื้อหนุนสําหรับผูสูงอายุ

กกกกกกกกบริการสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุเปนลักษณะการปฏิบัติงานสวัสดิการสังคม
ประเภทหนึ่งที่รัฐและองคกรภาคเอกชนจัดตั้งขึ้นสําหรับผูสูงอายุ   โดยมีวัตถุประสงคที่จะให
ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี  การจัดบริการสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุ นั้นขึ้นอยูกับปจจัยหลาย
ประการในระดับที่กวางที่สุดคือ ระดับการใหบริการทางออม (Indirect Services) ขึ้นอยูกับนโยบาย
และแผนงานของรัฐ  ซึ่งเปนเสมือนกรอบในการปฏิบัติงานที่องคกรและหนวยงานตางๆ จะยึดถือ
และนําไปวางแนวทางในการปฏิบัติ  ในสวนที่แคบลงมาคือ  ระดับการใหบริการโดยตรง (Direct 
Services)นั้นกลุมผูปฏิบัติงานตองมีแนวคิดทางวิชาการเปนเสมือนหางเสือนําทิศทางการปฏิบัติงาน  
รวมทั้งตองมีหลักการปฏิบัติเปนเครื่องมือเชนกัน (ศศิพัฒน  ยอดเพชร 2544 : 39)
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กกกกกกกก3.1 ปฏิญญาผูสูงอายุไทย
กกกกกกกกโดยที่มีพุทธศักราช 2542 เปนวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ทรงเจริญพระ
ชนมายุครบ72 พรรษา ประกอบกับองคการสหประชาชาติไดประกาศใหเปนปสากลวาดวยผูสูงอายุ 
รัฐบาล องคกรเอกชน ประชาชน และสถาบันสังคมตางๆ ไดตระหนักถึงศักดิ์ศรีและคุณคาของ
ผูสูงอายุ  ซึ่งไดทําประโยชนในฐานะ “ผูให” แกสังคมมาโดยตลอด ดังนั้น  ดังนั้นจึงควรไดรับผล
ในฐานะเปน “ผูรับ” จากสังคมดวย (สํานักกฎหมายสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2547 : 18-21)
กกกกกกกกปฏิญญาผูสูงอายุไทยเปนพันธกรณี เพื่อใหผูสูงอายุไดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ไดรับการ
คุมครองและพิทักษสิทธิ จึงไดกําหนดสาระสําคัญไวดังนี้
กกกกกกกกขอที่ 1. ผูสูงอายุตองไดรับปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคาและศักดิ์ศรี  
ไดรับการพิทักษและคุมครองใหพนจากการถูกทอดทิ้ง และละเมิดสิทธิ โดยปราศจากการเลือก
ปฏิบัติ  โดยเฉพาะผูสูงอายุที่ไมสามารถพึ่งตนเองหรือครอบครัวได  และผูพิการที่สูงอายุ
กกกกกกกกขอที่ 2. ผูสูงอายุควรอยูกับครอบครัวโดยไดรับความเคารพรัก  ความเขาใจ  ความเอื้อ
อาทร การดูแลเอาใจใส การยอมรับบทบาทของกันและกันระหวางสมาชิกในครอบครัว  เพื่อใหเกิด
ความสัมพันธอันดีในการอยูรวมกันอยางเปนสุข
กกกกกกกกขอที่ 3. ผูสูงอายุควรไดรับโอกาสในการศึกษาเรียนรู  และพัฒนาศักยภาพของตนเอง
อยางตอเนื่อง เขาถึงขอมูลขาวสารและบริการทางสังคมอันเปนประโยชนในการดํารงชีวิต  เขาใจถึง
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมรอบดาน เพื่อสามารถปรับบทบาทของตนใหสมวัย
กกกกกกกกขอที่ 4. ผูสูงอายุควรไดถายทอดความรู  และประสบการณใหสังคม  มีโอกาสไดทํางาน
ที่เหมาะสมกับวัยตามความสมัครใจ โดยไดรับคาตอบแทนที่เปนธรรม เพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจ
และเห็นชีวิตมีคุณคา
กกกกกกกกขอที่  5.  ผูสูงอายุควรไดเรียนรูในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ตองมีหลักประกัน
และสามารถเขาใจถึงบริการดานสุขภาพอนามัยอยางครบวงจรโดยเทาเทียมกัน  รวมทั้งไดรับการ
ดูแลจนถึงวาระสุดทายของชีวิตอยางสงบตามคตินิยม
กกกกกกกกขอที่ 6. ผูสูงอายุควรไดมีบทบาท  และสวนรวมในกิจกรรมของครอบครัว  ชุมชน  และ
สังคม โดนเฉพาะการรวมกลุมเพื่อแลกเปลี่ยน  เรียนรู  และความเขาใจอันดีระหวางผูสูงอายุดวยกัน
และกับบุคคลทุกวัย
กกกกกกกกขอที่ 7. รัฐโดยการมีสวนรวมขององคกรภาคเอกชน  ประชาชน  สถาบันสังคมตอง
กําหนดนโยบายและแผนหลักดานผูสูงอายุ  สงเสริมและประสานใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินการอยางตอเนื่องใหบรรลุตามเปาหมาย
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กกกกกกกกขอที่ 8. รัฐโดยการมีสวนรวมขององคกรภาคเอกชน  ประชาชน  สถาบันสังคมตองตรา
กฎหมายวาดวยผูสูงอายุ  เพื่อเปนหลักประกันและการบังคับใชในการพิทักษสิทธิ  คุมครองสวัสดิ
ภาพและจัดสวัสดิการแกผูสูงอายุ
กกกกกกกกขอที่ 9. รัฐโดยการมีสวนรวมขององคกรภาคเอกชน  ประชาชน  สถาบันสังคมตอง
รณรงคปลูกฝงคานิยมใหสังคมตระหนักถึงคุณคาของผูสูงอายุตามวัฒนธรรมไทยที่เนนความ
กตัญูกตเวทีและความเอื้ออาทรตอกัน

กกกกกกกก3.2 หลักขององคการสหประชาชาติวาดวยเรื่องผูสูงอายุ
กกกกกกกกกกกกกกกก3.2.1 หลักความเปนอิสระ
กกกกกกกกกกกกกกกก1. ผูสูงอายุควรไดรับอาหาร  น้ําดื่ม  ที่พักอาศัย  และการดูแลดานสุขภาพ
อนามัยอยางเพียงพอ โดยวิธีการที่ชวยใหผูสูงอายุไดมีรายได การใหความชวยเหลือกับครอบครัว
และชุมชน  ตลอดจนการชวยใหผูสูงอายุไดสามารถชวยเหลือตนเองได
กกกกกกกกกกกกกกกก2.  ผูสูงอายุควรมีโอกาสที่จะไดทํางาน  หรือมีลูทางที่จะประกอบกิจกรรม
ที่ชวยสรางรายไดอื่นๆ
กกกกกกกกกกกกกกกก3. ผูสูงอายุควรจะสามารถมีสวนรวมในการกําหนดวาเมื่อใดที่ผูสูงอายุควร
จะพนจากการเปนผูใชแรงงาน  และควรจะเกิดขึ้นเร็วมากนอยเพียงใด
กกกกกกกกกกกกกกกก4. ผูสูงอายุควรมีโอกาสไดรับประโยชนจากแผนงานดานการฝกอบรมและ
การศึกษาที่มีเหมาะสม
กกกกกกกกกกกกกกกก5. ผูสูงอายุควรสามารถอาศัยทามกลางสภาวะแวดลอมที่มีความปลอดภัย      
และที่สามารถปรับเปลี่ยนไดใหเหมาะสมกับความพึงพอใจของแตละบุคคล และขีดความสามารถที่
เปลี่ยนแปลงไป
กกกกกกกกกกกกกกกก6. ผูสูงอายุควรสามารถที่จะอาศัยอยูในบานใหนานที่สุดเทาที่จะเปนไปได
กกกกกกกกกกกกกกกก3.2.2  หลักการมีสวนรวม
กกกกกกกกกกกกกกกก1. ผูสูงอายุควรที่จะยังอยูในสังคมและมีสวนรวมอยางจริงจังในการกําหนด
และดําเนินการตามนโยบายที่จะมีผลตอชีวิตความเปนอยูของผูสูงอายุเองโดยตรง  รวมทั้งไดมีการ
แลกเปลี่ยนความรูทักษะกับคนรุนหลัง
กกกกกกกกกกกกกกกก2. ผูสูงอายุควรสามารถที่จะแสวงหาและขยายโอกาสสําหรับใหบริการแก
ชุมชน  รวมทั้งการทําหนาที่เปนอาสาสมัครในตําแหนงที่เหมาะสมกับความสนใจและขีด
ความสามารถของผูสูงอายุนั้น
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กกกกกกกกกกกกกกกก3. ผูสูงอายุควรสามารถที่จะมีการรวมตัวเพื่อเคลื่อนไหวหรือกอตั้งสมาคม
ผูสูงอายุ
กกกกกกกกกกกกกกกก3.2.3  หลักการดูแลเอาใจใส
กกกกกกกกกกกกกกกก1. ผูสูงอายุควรไดรับประโยชนจากการปองกันคุมครองและการดูแลของ
ครอบครัว  และชุมชน  โดยใหสอดคลองไปกับระบบ  และคานิยมทางวัฒนธรรมของแตละสังคม
กกกกกกกกกกกกกกกก2. ผูสูงอายุควรไดรับการดูแลเอาใจใสทางดานสุขภาพ  เพื่อชวยใหสามารถ
ดํารงไวและฟนฟูใหสภาวะทางรางกาย  จิตใจ  และอารมณ  อยูในระดับที่สมบูรณเต็มที่  และเพื่อ
ปองกันหรือทําใหหอโรคภัยไขเจ็บเกิดขึ้นชากวาที่ควรจะเปน
กกกกกกกกกกกกกกกก3. ผูสูงอายุควรไดรับบริการทางสังคม  และทางกฎหมายเพื่อชวยสงเสริม
ความเปนอิสระ  การปกปองคุมครอง  และการดูแลผูสูงอายุ
กกกกกกกกกกกกกกกก4. ผูสูงอายุควรสามารถที่จะใชประโยชนไดในระดับที่เหมาะสมกับสถาบัน
ที่ใหบริการ  ดานการปกปองคุมครองฟนฟู และการกระตุนทางสังคมและจิตใจในทามกลางสภาวะ
แวดลอมที่เต็มไปดวยความเห็นอกเห็นใจและมีความมั่นคง
กกกกกกกกกกกกกกกก5. ผูสูงอายุควรไดรับสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของความเปนมนุษย  เมื่อ
อยูภายใตที่พักอาศัย  สถานที่บําบัดหรือดูแลรักษาใดๆ ก็ตาม  ซึ่งรวมถึงการใหความเคารพใน
ศักดิ์ศรี  ความเชื่อ  ความตองการ และความเปนสวนตัว  รวมทั้งเคารพในสิทธิของผูสูงอายุที่จะ
ตัดสินใจในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลและคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุเอง
กกกกกกกกกกกกกกกก3.2.4  หลักความพึงพอใจในตนเอง
กกกกกกกกกกกกกกกก1. ผูสูงอายุควรสามารถที่จะมีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเองไดอยาง
เต็มที่
กกกกกกกกกกกกกกกก2. ผูสูงอายุไดใชทรัพยากรทางดานการศึกษา  ดานวัฒนธรรม  ดานจิตใจ  
และดานสันทนาการที่มีในสังคม
กกกกกกกกกกกกกกกก3.3.2.5  หลักความมีศักดิ์ศรี
กกกกกกกกกกกกกกกก1. ผูสูงอายุควรจะสามารถมีชีวิตอยูอยางมีศักดิ์ศรี  มีความมั่นคงปลอดภัย  
และไมถูกแสวงหาผลประโยชนและถูกเอารัดเอาเปรียบไมวาจะทางรางกายหรือทางจิตใจ
กกกกกกกกกกกกกกกก2. ควรมีการปฏิบัติตอผูสูงอายุอยางเปนธรรม  โดยไมคํานึงถึงอายุ  เพศ 
เชื้อชาติ  หรือเผาพันธุ  ความพิการ หรือสถานะอื่นๆ และควรไดรับยกยองวามีคุณคา  โดยแยกจาก
ประโยชนในเชิงเศรษฐกิจที่ผูสูงอายุมีสวนชวยเสริม
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กกกกกกกก3.3  นโยบายดานสุขภาพและบริการสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุ
กกกกกกกกกกกกกกกก3.3.1 นโยบายดานสุขภาพในเอเชีย
กกกกกกกกกกกกกกกกในบรรดาปญหาหลายประการที่เกิดขึ้นในหมูประชากรสูงอายุนั้น             
ดูเหมือนวาสุขภาพและการรักษาพยาบาลจะเปนปญหาหนึ่งที่อยูในความสนใจ และเปนความกังวล
ในบรรดาผูสูงอายุสวนใหญ  ขอเท็จจริงประการหนึ่งที่ไมอาจปฏิเสธไดก็คือ มนุษยนั้นเมื่อสูงวัย
มากขึ้นเทาใด โอกาสที่จะเจ็บปวยก็มีมากขึ้นเปนเงาตามตัว ดังนั้นประชากรผูสูงอายุจึงเปนกลุมที่
นับวามีปญหาสุขภาพมากที่สุดเมื่อเทียบกับประชากรวัยอื่น ปญหาดังกลาวนี้จึงมีนัยวาครอบครัว  
หรือสถาบันสังคมอื่นๆ นอกเหนือจากครอบครัว จําเปนตองใหการดูแลเลี้ยงดูหรือสนองความ
ตองการดานสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาลของผูสูงอายุ รวมทั้งอาจตองเตรียมการในเรื่อง
คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในการใหบริการดานนี้แกผูสูงอายุดวย (ภัสสร  ลิมานนท 2535 : 6-10)
กกกกกกกกChen & Jones  (1989 : 90, อางถึงใน ภัสสร  ลิมานนท  2535 : 7) ไดชี้ใหเห็นวาการ
วางแผนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัย และการรักษาพยาบาลของประชากรในประเทศพัฒนาแลว
โดยทั่วไปจะใหความสําคัญใน 4 ประเด็น คือ  คาใชจายตองอยูในขอบเขตที่ไมแพงเกินไป  การ
รับประกันใหมีการเขาถึงบริการที่เหมาะสม  การพัฒนากําลังบุคลากรที่เหมาะสม  และการกระตุน
ใหผูรับบริการมีสวนเกี่ยวของรับผิดชอบมากขึ้นในเรื่องคารักษาพยาบาลและการดูแลสุขภาพ  ซึ่ง
นักวิจัย 2 ทานนี้มีความคิดเห็นวา  ประเด็นสําคัญทั้ง 4  ดังกลาว  สามารถที่จะนํามาประยุกตใชกับ
การรักษาพยาบาลใหกับกลุมประชากรผูสูงอายุไดอยางดีทีเดียว
กกกกกกกกปจจุบันเกือบทุกประเทศมีนโยบาย และจัดใหมีบริการดานสุขภาพและสวัสดิการใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง  แมจะอยูในระดับที่ไมเทาเทียมกัน ซึ่งเปนการจัดแบบเต็มรูปแบบบางหรือ
จัดใหมีเปนเพียงบางสวน เชน การจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุดอยโอกาส หรือดอยความสามารถ
ในการดูแลตนเอง รวมทั้งผูสูงอายุที่มีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองไดรับการดูแลในเรื่องเหลานี้
กกกกกกกกจากการทบทวนนโยบายและแผนงานบริการดานสุขภาพของประเทศตางๆ ในภูมิภาค
เอเชีย  ยกเวนประเทศที่มั่งคั่งทางเศรษฐกิจจํานวนไมกี่ประเทศแลว  ประเทศสวนใหญมีการจัดสรร
บริการดานสุขภาพและการรักษาพยาบาลใหแกประชาชนสวนใหญของประเทศอยูในวงจํากัดมาก
ทีเดียว  กลุมประชากรผูยากไรซึ่งรวมทั้งผูสูงอายุที่ยากจน  คนพิการ  ผูไรความสามารถทางรางกาย
เหลานี้สวนใหญมักตองอาศัยความชวยเหลือจากองคการเอกชนหรือหนวยงานการกุศล ที่ไดรับการ
สนับสนุนดานการเงินจากรัฐบาลเพียงเล็กนอย ทั้งที่อาจเนื่องจากสาเหตุที่วารัฐบาลประเทศกําลัง
พัฒนาเหลานั้น  มีฐานะทางเศรษฐกิจไมสูดีนักที่จะจัดวางโครงการบริการใหเต็มรูป จึงยังคาดหวัง
ใหครอบครัวเปนหนวยพื้นฐานทางสังคมที่ยังตองทําหนาที่หลักรับผิดชอบดูแลและใหบริการ
ตอบสนองความตองการของผูสูงอายุ
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กกกกกกกกประเทศญี่ปุนเปนประเทศที่แปรสภาพจากสังคมเกษตรกรรมเปนสังคมอุตสาหกรรม
นําหนากอนประเทศใดๆ ในเอเชีย  และมีชวงของการเปลี่ยนแปลงดานโครงสรางประชากรที่มีเด็ก
เกิดขึ้นนอยลง พรอมๆ กับที่มีผูสูงอายุเพิ่มจํานวนขึ้นอยางรวดเร็ว  ดังนั้น  การเปลี่ยนแปลงในสอง
ปจจัยหลักนี้เปนเหตุใหประเทศญี่ปุนมีการจัดตั้งระบบและโครงสรางดานบริการสุขภาพและการ
รักษาพยาบาล ที่ปจจุบันกลายเปนระบบที่คอนขางมั่นคงและลงตัวใหแกประชากรทั่วไปจนกลาย 
เปนระบบบริการสาธารณะและแกผูสูงอายุโดยเฉพาะ อยางไรก็ตาม อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร
สูงอายุในประเทศญี่ปุนเปนไปอยางรวดเร็วมาก การเพิ่มขึ้นในลักษณะนี้มีนัยสําคัญวาความตองการ
ที่จะรับบริการดานสุขภาพมีเพิ่มมากขึ้น ระบบการประกันสุขภาพขยายตัวเติบโตเต็มที่ ทําให
คาใชจายในการประกันสุขภาพก็สูงขึ้นตามไปดวย  และกําลังกลายเปนปญหาสําคัญในระบบการ
ประกันสุขภาพ นอกจากนี้ญี่ปุนยังมีปญหาดานสังคมและวัฒนธรรมในการใหการดูแลผูสูงอายุ
เพิ่มเติมขึ้นอีก แมวาผูสูงอายุจํานวนไมนอยเริ่มยอมรับแนวคิดที่วาตนเองอาจจําเปนตองรับการดูแล
จากผูอื่น ซึ่งไมใชสมาชิกในครอบครัวผูใกลชิดเชนเคย แตผูสูงอายุสวนหนึ่งยังลังเลใจหรือไม
ตัดสินใจที่จะยอมรับวิธีการปฏิบัติดังกลาว ญี่ปุนจึงจําเปนตองมีการทบาวนนโยบายการประกัน
สุขภาพและการักษาพยาบาลที่มีมาในอดีต และตองการที่จะใหมีการจัดวางรูปแบบการประกัน
สุขภาพและสวัสดิการใหม เพื่อควบคุมคาใชจายใหอยูในขอบเขตที่เหมาะสม   พรอมกับพยายาม
หาทางลดปญหาดานการเงินใหนองลงกวาเดิม
กกกกกกกกสิงคโปรเปนอีกประเทศหนึ่งที่มีความเจริญกาวหนาทางดานเศรษฐกิจ พรอมกับการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางอายุของประชากรในอัตราที่คอนขางรวดเร็วไมนอยไปกวาญี่ปุน แตระบบ
การใหบริการแกผูสูงอายุคอนขางจะแตกตางไปจากประเทศญี่ปุน กลาวคือผูสูงอายุสวนใหญของ
สิงคโปรไมไดอยูภายใตระบบการประกันสุขภาพ แตมีระบบเงินประกันทั่วไปสวนหนึ่งของแตละ
บุคคลที่เริ่มมาตั้งแตป พ.ศ. 2527 นั้น จะจายใหเมื่อบุคคลนั้นๆ เจ็บปวย และเขารับการ
รักษาพยาบาลจากสถานพยาบาล  บริการสุขภาพอนามัยแบบอื่นๆ เชน  การตรวจสภาวะสุขภาพ
อนามัยสําหรับผูสูงอายุ (Health Screening) สวนใหญมักจะจัดบริการใหโดยฝายการสุขศึกษา  
กระทรวงสาธารณสุข  โดยการประสานงานกับหนวยงานตางๆ ในระดับลางๆ ลงไป  ยิ่งไปกวานั้น  
พบวาการดูแลผูสูงอายุสวนใหญยังคงเปนหนาที่รับผิดชอบของบุตรหลานหรือสมาชิกในครอบครัว  
จึงปรากฏวาผูสูงอายุเพียงรอยละ 2 เทานั้นที่ใชชีวิตพํานักในบานพักหรือสถานสงเคราะหคนชรา  
เมื่อเทียบกับประเทศที่มีความกาวหนาทางเศรษฐกิจ  เชน ประเทศญี่ปุนและประเทศสิงคโปรแลว  
จะพบวา ประเทศที่เหลือสวนใหญในภูมิภาคเอเชียไดจัดสรรงบประมาณไมมากนัก เพื่อมาเปนคา
ใชจายในการจัดบริการใหการดูแลระยะยาวสําหรับประชากรผูสูงอายุในประเทศของตน  
สถานการณดังกลาวพบไดในประเทศ จีน อินโดนีเซีย  ฟลิปปนส  ไทย  และอื่นๆ อีกหลายประเทศ  
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ทั้งนี้เนื่องจากประชากรผูสูงอายุสวนใหญในประเทศเหลานี้ ยังคงอาศัยอยูกับลูกหลาน และมี
ผูสูงอายุเพียงสวนนอยที่จะอยูภายใตระบบประกันอยางใดอยางหนึ่ง ดังนั้นสวัสดิการที่จะประกัน
ความมั่นคงเมื่อยางกาวเขาสูการเปนผูสูงอายุของประชากรสวนใหญในประเทศเหลานี้  จึงขึ้นอยูกับ
การออมทรัพยในอดีตของแตละบุคคล  ผนวกกับกําลังทรัพยและฐานะทางเศรษฐกิจของลูกหลาน
ของผูสูงอายุนั้นๆ 
กกกกกกกกในประเทศไทยประชากรทั่วไปสวนใหญและประชากรที่ดําเนินกิจการสวนตัวหรือผูที่
ทํางานในหนวยงานขนาดเล็ก  หรือประชากรที่ทํางานในภาคเกษตรกรรม  เหลานี้ไมไดอยูใตระบบ
การประกันความมั่นคงใดๆ ทั้งสิ้น ไมวาจะเปนระบบบํานาญหรือสวัสดิการสังคมที่จะรองรับการ
เลี้ยงดูเมื่อยามสูงอายุ   รวมทั้งการใหบริการดานการรักษาพยาบาลแกประชากรทั่วไปยังอยูใน
ขอบเขตที่จํากัด  
กกกกกกกกกกกกกกกก3.3.2 การบริการสวัสดิการแกผูสูงอายุไทย
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก3.3.2.1 การดําเนินการและการบริการทางสังคม 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกการบริการสังคมสําหรับผูสูงอายุทางดานสังคมของภาครัฐ 
ภายใตความรับผิดชอบของกรมประชาสงเคราะหไดมีการจัดบริการแกผูสูงอายุชัดเจนตั้งแต พ.ศ. 
2496 โดยการจัดตั้งสถานสงเคราะหคนชราแหงแรกขึ้น จากนั้นการบริการทางสังคมแกผูสูงอายุใน
ประเทศไทยไดเนนอยูแตในระดับสถานบริการเรื้อรังมาเปนเวลานาน และมีการพัฒนา การบริการ
ในดานอื่นที่ชามาก จนกระทั้งในระยะ 10 ปที่ผานมาจึงไดมาการตื่นตัวและพัฒนามากขึ้นทั้งใน
ดานการบริการฉุกเฉิน และการบริการในชุมชน โดยการขยายการจัดตั้งศูนยบริการคนชราซึ่งทํา
หนาที่หลักในดานการบริการดูแลกลางวัน (Day Care) เปนแหลงพักพิงฉุกเฉิน(Emergency Shelter 
Services) และบริการหนวยบริการเคลื่อนที่ โดยเนนทั้งการสงเสริมและการบําบัดรักษา อยางไรก็
ตาม การบริการสวนใหญยังคงเนนการรองรับปญหาที่อยูอาศัย และปญหาความแตกราว
ในครอบครัว  ทําใหสถานสงเคราะหคนชรายังเปนการบริการหลักของกรมประชาสงเคราะห
(สํานักกฎหมายสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2547 : 22-28)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกในป พ.ศ. 2535 กรมประชาสงเคราะหไดเริ่มดําเนินโครงการ
เงินอุดหนุนกองทุนสงเสริมสวัสดิการผูสูงอายุในชุมชน(โครงการเบี้ยยังชีพ)  แกผูสูงอายุที่มีปญหา
ดานการเงินในการยังชีพที่ไมมีผูดูแลหรืออุปการะ และไมสามารถประกอบอาชีพได (โครงการเปน
สวัสดิการไมใชบริการ) ปริมาณเงินที่ใชในโครงการไดเพิ่มอยางรวดเร็วตามจํานวนยอดผูรับบริการ
ที่เพิ่มจาก 20,000 คนในป พ.ศ. 2536 ไปเปน 291,970 คน ในป พ.ศ. 2540 สําหรับนอกภาครัฐจะ
เปนการดําเนินการขององคกรพัฒนาเอกชนเปนสวนใหญ เชน  สภากาชาดไทย  มูลนิธิดวงประทีป  
และองคกรทางศาสนาตางๆ เปนตน โดยเนนการสงเคราะหในชุมชนและสถานบริการ  แตปริมาณ
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การบริการยังจํากัดอยูในบางพื้นที่  โดยสถานบริการทางสังคมเปนรูปแบบการบริการที่มีมากที่สุด 
สวนใหญจะเปนลักษณะแฝงกับวัดทางพระพุทธศาสนาที่มีผูสูงอายุทั้งที่บวชเปนพระ เปนชี และที่
อยูอาศัยในบริเวณวัดหรือบริเวณใกลเคียง สําหรับองคกรอิสระสวนใหญจะเปนองคกรของศาสนา
คริสตที่มีการจัดตั้งสถานบริการคลายกับสถานสงเคราะหคนชราของกรมประชาสงเคราะห  แต
เปดรับผูที่มีปญหาสังคมทั้งที่ชวยตนเองไดและชวยตนเองไมได สถานบริการเชนนี้มีทั้งที่ไมเก็บ
คาใชจายและที่เก็บคาบริการบางสวนตามฐานะทางการเงิน สําหรับรูปแบบการบริการในชุมชน  ยัง
ไมมีรูปแบบที่ชัดเจนขึ้นอยูกับความตองการขององคกรที่ใหบริการ เชน  การใหเงินอุดหนุนราย
เดือน การสนับสนุนการซอมแซมที่พักอาศัย  การชวยเหลือดานอาหารและของอุปโภค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก3.3.2.2 การดําเนินการและบริการทางสุขภาพ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกการบริการหรือโครงการทางสุขภาพที่มีความจําเพาะแก
ผูสูงอายุเริ่มใน พ.ศ. 2505 จากการจัดตั้งโครงการสุขภาพผูสูงอายุและจัดตั้งชมรมผูสูงอายุแหงแรก
ขึ้น จากนั้นไดมีการจัดตั้งคลินิกผูสูงอายุแหงแรกของประเทศไทยขึ้นในป พ.ศ. 2506 หลังจากนั้นมี
การพัฒนาบริการและโครงการดานสุขภาพสําหรับผูสูงอายุที่ชามาก  และยังไมสามารถผลักดันใหมี
การพัฒนาการบริการหรือโครงการทางสุขภาพสําหรับผูสูงอายุไดเทาที่ควร การเคลื่อนไหวสวน
ใหญยังอยูในระดับนโยบาย ไดแก การจัดตั้งคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติในป พ.ศ. 2525 และ
การจัดทําแผนระยะยาวแหงชาติสําหรับผูสูงอายุ (พ.ศ. 2529-2544) ในป พ.ศ. 2529 เปนตน แตการ
จัดตั้งคณะกรรมการและแผนระยะยาวเหลานี้ไมไดสัมฤทธิ์ผลทางรูปธรรมที่ชัดเจนเทาที่ควร การ
เคลื่อนไหวที่เห็นไดชัดเจนที่สุดในระยะนั้นคือ  การพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะแพทยและพยาบาล
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกการเคลื่อนไหวที่มีอิทธิพลและเริ่มกอใหเกิดการพัฒนาบริการ
สุขภาพที่สําคัญเริ่มใน พ.ศ. 2533 ไดมีการจัดตั้งหนวยงานและการบริการ  ตลอดจนโครงกาตางๆ 
หลายประการที่สําคัญไดแก การจัดทําบัตรประจําตัวผูสูงอายุ การกําหนดการจัดตั้งคลินิกผูสูงอายุ
และชมรมผูสูงอายุขึ้นในโรงพยาบาลตางๆ ทั่วประเทศ  จนกระทั้งในป พ.ศ. 2535 ไดมีการจัดทํา
นโยบายและมาตรการสําหรับผูสูงอายุในระยะยาว (พ.ศ. 2535-2554) และจัดตั้งสถาบันเวชศาสตร
ผูสูงอายุขึ้น กระทรวงสาธารณสุขไดประกาศนโยบายชัดเจนใหมีสวัสดิการดวยการสงเคราะหดาน
การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลและสถานบริการของรัฐโดยไมคิดมูลคาแกผูสูงอายุทั่วประเทศที่
ไมไดรับสวัสดิการจากแหลงอื่นใด ทําใหผูสูงอายุไทยทุกคนมีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลโดยไม
คิดมูลคา 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก3.3.2.3  การบริการและสวัสดิการที่ผูสูงอายุปรารถนา
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจากการสํารวจความตองการในบริการและสวัสดิการตางๆ 
ของประชากรผูสูงอายุไทย พบวามีความตองการดานการรักษาพยาบาลโดยไมคิดมูลคา  หนวย
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บริการเยี่ยมบาน  ลดหยอนคาโดยสารเดินทาง  และสวัสดิการดานการเงินในระดับสูง  ถึงแมขอมูล
เหลานี้จะรวมทั้งความจําเปนและความตองการเขาไวดวยกันก็ตาม แตเมื่อพิจารณารวมกับขอมูล
สถานะทางสังคม    และสุขภาพแลวจะชวยใหเห็นภาพของลําดับความสําคัญของการจัดระบบ
สวัสดิการ  บริการ  ที่มีความเหมาะสมไดชัดเจนยิ่งขึ้น

ตารางที่ 1  ความตองการความชวยเหลือจากรัฐของผูสูงอายุ
บริการและสวัสดิการที่ตองการ รอยละ

การรักษาพยาบาลโดยไมคิดมูลคา 96.0
หนวยบริการเยี่ยมบาน 95.6
การลดหยอนคาโดยสารเดินทาง 93.2
สวัสดิการดานการเงินเปนประจําทุกเดือน 92.8
การลดหยอนภาษีใหผูดูแล 86.9
สถานสงเคราะหคนชรา 80.0
การจัดหางานที่เหมาะสมให 64.6

ที่มา : สํานักกฎหมายสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาก.ป.9/2547, พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546, 
25.
กกกกกกกก3.4 การเกื้อหนุนผูสูงอายุ
กกกกกกกกสถานภาพทางเศรษฐกิจของผูสูงอายุขึ้นอยูกับแหลงที่มาของรายได 2  แหลงคือ  รายได
ของผูสูงอายุที่ไดมาจากการประกอบอาชีพหรือจากการอุปถัมภเกื้อหนุนของบุคคลอื่น  เชน  บุตร  
และญาติ  สวนรายไดอีกแหลงหนึ่งคือ  รายไดจากรัฐในรูปของบํานาญหรือสวัสดิการตางๆ จาก
การสํารวจในประเทศพัฒนาแลว 8 ประเทศในป พ.ศ. 2523 พบวาผูสูงอายุที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ
ไมดีอยูเปนจํานวนมาก  และพบวาผูสูงอายุที่มีอายุมากจะมีความยากจนยิ่งกวาผูสูงอายุที่มีอายุนอย  
ผูสูงอายุทั้งชายและหญิงที่เปนหัวหนาครัวเรือนและอาศัยอยูตามลําพังสวนมากจะมีฐานะทาง
เศรษฐกิจจนกวาผูสูงอายุที่สมรสแลวและอาศัยอยูกับคูสมรสถึงสองสามเทา และในหมูผูสูงอายุที่
ยากจนเกือบรอยละ 60 เปนสตรีโสดสูงอายุที่อาศัยอยูตามลําพัง เชน  ในประเทศสหราชอาณาจักร  
นอรเว  สวีเดน  และสหรัฐอเมริกา  แตเปนที่นาสังเกตวายกเวนในประเทศเยอรมนี  ปจจัยสําคัญใน
การวัดฐานะทางเศรษฐกิจของผูสูงอายุไดแก  ระดับของบํานาญที่ผูสูงอายุไดรับ  ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นอยาง
มากในกลุมประเทศที่รวมกันจัดตั้งองคกรเพื่อรวมมือกันในดานเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ 
Organisation For Economic Cooperation And Development (OECD) ในระหวางชวงป พ.ศ. 2503-
2526 ระดับการบํานาญของผูสูงอายุเพิ่มสูงมากเนื่องจากจํานวนผูสูงอายุไดเพิ่มมากขึ้น ในป พ.ศ. 
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2526 ระดับการบํานาญของผูสูงอายุในประเทศอิตาลีและออสเตรียสูงถึงรอยละ 16 สวนในประเทศ
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สวิตเซอรแลนด  และฟนแลนด สูงถึงเกือบถึงรอยละ 8 ในประเทศ
ตางๆ หลายประเทศไดเริ่มดําเนินงานเพื่อลดระดับของการรับบํานาญของผูสูงอายุลง  โครงการที่
สําคัญโครงการหนึ่งคือใหมีการเกษียณอายุเร็วขึ้น ในบางประเทศไดมีการปฏิรูประบบบํานาญเพื่อ
ปองกันมิใหคนรุนตอไปเขาสูระบบบํานาญเพิ่มขึ้น เชน ในประเทศญี่ปุนไดมีการเปลี่ยนแปลง
กฎหมายเกี่ยวกับระบบบํานาญในป พ.ศ. 2528 สวนในประเทศสหรัฐอเมริกาไดมีการพยายามลด
ขอผูกมัดในระยะยาวเกี่ยวกับระบบบํานาญลง โดยการใหผูสูงอายุมีสวนรวมในแรงงานมากขึ้น  
ดังนั้นจึงเพิ่มอายุเกษียณใหมากขึ้น  และผูขอเกษียณอายุเร็วขึ้นกวากําหนดจะตองไดรับการลงโทษ
อยางหนัก  ในประเทศสเปนไดมีการตัดทอนจํานวนผูเขาสูระบบบํานาญใหลดลงโดยการใชระบบ
กาวหนาใหมากขึ้น สวนในประเทศอื่นๆ ไดมีความพยายามในการจะใหหนวยงานและองคกร
เอกชนเขามามีสวนรวมในการรับภาระของระบบบํานาญเพิ่มขึ้น โดนการเปลี่ยนระบบบํานาญให
เปนการใหผลประโยชนในดานสังคมและดานการแพทยแกผูสูงอายุแทนการใหบํานาญ (เกื้อ  วงศ
บุญสิน  และคณะ 2542 : ไมปรากฏเลขหนา )
กกกกกกกกปญหาสําคัญของผูสูงอายุประการหนึ่งคือ การขาดรายไดเมื่อเขาสูวัยสูงอายุซึ่งเปน
ปญหารายแรงมากสําหรับผูสูงอายุที่ไมมีแหลงรายได  ไมมีเงินออม  บํานาญ  หรือไมมีบุตร  หรือ
ครอบครัวมีรายไดไมแนนอน ปญหานี้เห็นไดชัดเจนในประเทศกําลังพัฒนา ซึ่งมีแรงงานเปน
จํานวนนอยสังกัดในองคกรหรือหนวยงานที่มีระบบบํานาญ  และผูสูงอายุสวนใหญตองพึ่งพิงบุตร  
การศึกษาในประเทศไทย  ป พ.ศ. 2531 พบวามีประชากรผูสูงอายุเพียงรอยละ 2  เทานั้นที่มีบํานาญ
เปนแหลงรายไดที่สําคัญ  และพบวาผูสูงอายุสวนมากไมมีรายไดเพียงพอเลี้ยงตนเองและตองพึ่งพิง
บุตร  การศึกษาในประเทศเกาหลีพบวาผูสูงอายุที่ไดรับบํานาญมีเพียงรอยละ 1.2  เทานั้น  ดังนั้น
ผูสูงอายุจึงตองพึ่งพิงครอบครัวในการดํารงชีวิตเกือบทั้งหมด  ปญหารายไดเปนปญหารายแรงมาก
ยิ่งขึ้นสําหรับผูสูงอายุสตรีซึ่งมีสวนรวมในแรงงานอยูในขอบเขตจํากัด ผูสูงอายุสตรีโสด หยา  และ
หมาย  จะไดรับผลกระทบอยางมากเพราะตองใชชีวิตที่ยากลําบากเปนเวลายาวนาน ผูสูงอายุจํานวน
มากในประเทศกําลังพัฒนาตองเปนผูที่อยูอาศัยและดํารงชีวิตอยูดวยการขอทานจากผูอื่น  ประเทศ
จีน  ฮองกง อินเดีย  เกาหลี  และสิงคโปร ไดพยายามแกปญหาโดยการดําเนินโครงการตางๆ 
สําหรับผูสูงอายุ อยางไรก็ตามโครงการบํานาญยังเปนแหลงรายไดที่ผูสูงอายุปรารถนาที่จะไดรับ
เกื้อหนุนจากรัฐ  ประเทศญี่ปุนไดริเริ่มโครงการบํานาญตางๆ หลายโครงการ  เชนเดียวกับประเทศ
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด  ซึ่งไดขยายขอบเขตของโครงการบํานาญใหกวางขวางขึ้น 
กกกกกกกกจากการศึกษานโยบายของรัฐบาลที่มีตอผูสูงอายุทั้งในประเทศไทยและตางประเทศนั้น  
สามารถนํามากําหนดตัวแปรอิสระของปจจัยทางดานสังคมของการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก ดาน
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นโยบายของรัฐบาล  ซึ่งนโยบายของรัฐที่มีตอผูสูงอายุนั้นเปนสิ่งที่สําคัญที่รัฐบาลจะตองใหความ
สนใจ เพราะจะกลาวถึงสิทธิประโยชนของผูสูงอายุหรือผูเกษียณอายุที่ควรจะไดรับตามความ
เหมาะสม  วิธีดําเนินงานเกี่ยวกับประชากรผูสูงอายุไมไดมีรูปแบบเดียวที่เปนสากล  แตจะมีความ
แตกตางกันในแตละประเทศ  สิ่งที่สําคัญก็คือ การกําหนดนโยบายเกี่ยวกับผูสูงอายุควรดูที่สภาพ
ความเปนจริงและเงื่อนไขทางสังคมและสภาพเศรษฐกิจของแตละประเทศนั้นๆ ดวย

4.  ความสําคัญของการทํางานหลังเกษียณอายุการงาน   ตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุและการเตรียม
ความพรอมเพื่อการทํางานหลังเกษียณอายุ

กกกกกกกก4.1 ความสําคัญของงานตอคน
กกกกกกกกการทํางานเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปทั้งในอดีต  และ
ปจจุบันการทํางานเปนกิจกรรมที่มีความจําเปนและเปนกิจกรรมเฉพาะของมนุษย มนุษยเทานั้นที่
ตองทํางานและมนุษยเทานั้นที่สามารถทํางานได   ที่กลาวเชนนี้ก็โดยเหตุผลที่วา การทํางานของ
มนุษยแตกตางไปจากการกระทําตามสัญชาตญาณของสัตว การทํางานของมนุษยนั้นจะมีผลผลิต
เกิดขึ้นในสมองกอนที่จะลงมือทํางานจริงๆ เปนกิจกรรมที่ทราบลวงหนาเปนการกระทําที่เกิดจาก
เปา หมาย ทักษะ ความรูสึก มีการตัดสินใจวาควรทําอะไร  และมีความตระหนักวาคนอื่นจะยอมรับ
การกระทําของตนหรือไม เปนการกระทําที่อาจอาจใชเครื่องมือเพื่อใหการกระทํานั้นมีความสะดวก
และมีประสิทธิภาพสูงขึ้นได  การทํางานจึงเปนกิจกรรมที่ทําใหมนุษยแตกตางไปจากสัตวอื่น   เปน
กิจกรรมที่ควบคูกับการเปนมนุษย ที่ใดมีมนุษยที่นั่นยอมมีการทํางานทั้งนี้เพราะการทํางานเปนการ
กระที่ชวยใหมนุษยสามารถสนองความตองการในดานตางๆ (ไพศาล ไกรสิทธิ์ 2535 : 10-14, อาง
ถึงใน  จงกล  เนียมหลาง 2545 : 17-20) คือ
กกกกกกกกกกกกกกกก4.1.1  สนองความตองการทางวัตถุ   การทํางานเปนการเปลี่ยนวัตถุดิบที่มี
อยูตามธรรมชาติ ใหเปนสิ่งที่สามารถสนองความตองการของมนุษยได   เปนวิธีการที่จําเปนตอการ
ดํารงอยูของชีวิตอันไดแก  อาหาร  เครื่องนุงหม  ที่อยูอาศัย  ยารักษาโรค  ตลอดจนสิ่งอํานวยความ
สะดวกอื่นๆ  ซึ่งถาขาดปจจัยเหลานี้แลวมนุษยจะมีชีวิตอยูไมได
กกกกกกกกกกกกกกกก4.1.2 ความตองการการนับถือ  การทํางานมีความสัมพันธกับการนับถือ
ตนเองมาก เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหมนุษยนับถือตนเอง  การทํางานทําใหบุคคลเกิดความตระหนัก
ถึงความสําเร็จ  สมรรถภาพในการทํางานทําใหบุคคลเกิดความรูสึกวาตนเองสามารถจะเอาชนะได
ทั้งตนเองและสภาวะแวดลอม  ตลอดจนการทํางานทําใหบุคคลไดผลิตสิ่งที่คนอื่นเห็นวามีคา  แทบ
ทุกสังคมการมีงานทําทําใหไดรับการยอมรับวาเปนพลเมืองเต็มขั้น   มีอิสระและรูสึกวาตนเองมี
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คุณคา  ผูที่ไมมีงานทําหรือไมสามารถทํางานไดจะกลายเปนพลเมืองชั้นสอง  ลดความรูสึกวาตนเอง
มีคาลง   เปนคนไรเกียรติ  ดวยเหตุนี้  การทํางานจึงมีความสัมพันธกับการนับถือตนเองอยางมาก 
และยังพบตอไปอีกวาการนับถือตนเองจะแตกตางไปตามลักษณะอาชีพ และลําดับขั้นของตําแหนง
ที่บุคคลนั้นครองอยู
กกกกกกกกกกกกกกกก4.1.3   สนองความตองการมีกิจกรรม   มนุษยทุกคนตองการทํากิจกรรม
เพื่อหลีกเลี่ยงความเบื่อหนาย  การทํางานทําใหมนุษยมีกิจกรรม   มีจิตใจจดจออยูกับงาน   จดจออยู
กับสภาวะแวดลอมของงาน   ไมฟุงซาน  เปนการชวยลดความวิตกกังวลและไมทําใหเกิดความเบื่อ
หนายอันเนื่องจากการมีเวลาวางมากอีกดวย
กกกกกกกกกกกกกกกก4.1.4 สนองความตองการริเริ่มสรางสรรค  การริเริ่มสรางสรรคในที่นี้มิได
หมายเฉพาะถึงการริเริ่มสรางสรรคทางวิทยาศาสตรหรือศิลปะเทานั้น   แตหมายรวมถึงสิ่งแปลกๆ
ใหมๆ   ที่มนุษยคิดสรางขึ้นมา  ซึ่งสิ่งใหมๆ เหลานี้จะเกิดขึ้นไดดวยการทํางานและสิ่งใหมๆ ที่
เกิดขึ้นจากการทํางานเหลานี้สามารถสนองความตองการของมนุษยไดสมบูรณกวาเดิม
กกกกกกกกนอกจากการทํางานจะชวยใหมนุษยสามารถสนองความตองการดังกลาวไดแลว การ
ทํางานยังทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาวะแวดลอมของมนุษย  ชวยใหมนุษยมีชีวิตที่มั่นคงและ
มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการดําเนินชีวิตมากขึ้น  การทํางานทําใหธรรมชาติมีความเหมาะสมตอ
การสนองความตองการของมนุษย  เปนเงื่อนไขที่จําเปนตอการแลกเปลี่ยนผลประโยชนระหวาง
มนุษยกับธรรมชาติ  การที่มนุษยสามารถเปลี่ยนรูปแบบของสภาวะแวดลอม  และสามารถกําหนด
สภาวะแวดลอมที่เขามีชีวิตอยู  จัดวาเปนความสําเร็จในการทํางานของมนุษยประการหนึ่ง  การ
ทํางานจึงเปนวิธีการสําคัญที่มนุษยจะเอาชนะและควบคุมธรรมชาติ  ความพยายามที่จะควบคุมและ
จัดรูปแบบของสิ่งแวดลอมใหมของมนุษย ทําใหเกิดวัฒนธรรมและผลงานทางวิทยาศาสตรที่เอื้อ
ประโยชนตอการดําเนินชีวิตของมนุษยเอง  นอกจากนั้นยังพบวา  การทํางานยังสนองเปาหมายทาง
สังคมของมนุษย  สถานที่ทํางานเปนสถานที่ซึ่งชวยใหบุคคลไดพบปะสนทนาสรางความเปนมิตร
ตอกัน  สถานที่ทํางานเปนศูนยกลางที่สําคัญที่ชวยใหมนุษยไดประเมินผลตนเอง  ชวยใหรูสมรรถ
วิสัยของตน  ชวยใหรูวาตนเองอยูในระดับไหน  ทํางานดีหรือไม  ประสบความสําเร็จหรือลมเหลว  
ซึ่งเหลานี้จะเปนสิ่งกําหนดวามนุษยมีคาหรือไมเพียงใด นอกจากนั้นยังพบตอไปอีกวา  รูปแบบของ
การทํางานยังเปนเครื่องชี้ใหเห็นถึงสถานภาพทางสังคมของผูทํางานและสมาชิกในครอบครัวอีก
ดวย  เชน  ในสังคมอเมริกาอาชีพของบิดาจะเปนตัวกําหนดสถานภาพทางสังคมกําหนดชนชั้นของ
ครอบครัว ที่อยูอาศัย สถานที่เรียนหนังสือของลูกๆ และยังกําหนดกลุมบุคคลที่สมาชิกใน
ครอบครัวจะติดตอสัมพันธดวย
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กกกกกกกกจากการศึกษายังพบตอไปอีกวา การทํางานยังชวยสรางกฎเกณฑใหแกชีวิต สราง
รูปแบบของชีวิต  ชวยกําหนดจังหวะและแนวทางการใชชีวิตในแตละวัน  แตละสัปดาห แตละ
เดือน  และแตละป  ถาบุคคลไมมีรูปแบบการทํางานที่เหมาะสมจะเกิดความสับสนในการใชเวลา  
การทํางานจึงทําใหโลกมีระเบียบมีโครงการที่แนนอน  ฉะนั้นการไมมีงานทําหรือไมทํางานจึงมิใช
หมายถึงการมีเวลาวางเทานั้น  แตยังหมายถึงวาบุคคลกําลังอยูในภาวะที่ไมมีระเบียบ  เปนภาวะที่
บุคคลไมสามารถที่จะวางแผน  เปนภาวะที่ไมสามารถจะทํานายไดอีกดวย การทํางานยังชวยให
มนุษยรูจักตัดสินใจที่จะทําสิ่งที่เปนรูปธรรมหรือนามธรรมไดสําเร็จ  การทํางานมีสวนทําใหคนมี
ศีลธรรมสูงขึ้น บอกใหทราบถึงคานิยม  มีสวนในการพัฒนามนุษยใหมีลักษณะที่แข็งแกรง  และ
ประการที่สําคัญคือ  ถาปราศจากการทํางาน  ความเจริญตางๆจะเกิดขึ้นไมไดเลย
กกกกกกกกนอกจากนั้น การทํางานยังถูกนําไปใชเปนหลักเกณฑเพื่ออธิบายเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับมนุษยอีกดวย  เชน  นักโบราณคดีไดยึดเอาเครื่องมือที่มนุษยใชทํางานในสมัยตางๆ เปนหลักใน
การแบงการพัฒนาของมนุษยออกเปนยุคตางๆนักมนุษยวิทยาไดศึกษาวัฒนธรรมจากความสัมพันธ
เกี่ยวกับการทํางานของมนุษยในรูปแบบตางๆ
กกกกกกกกปจจุบันแมจะมีความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีคอนขางสูง แตมนุษยทุก
คนยังจําเปนตองทํางานและตระหนักถึงความสําคัญของการทํางานเพิ่มขึ้นการมีประชากร เพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็วแตทรัพยากรกลับลดลง ก็เปนเหตุปจจัยหนึ่งที่ทําใหการทํางานเพิ่มความสําคัญยิ่งขึ้น 
ปจจุบันโดยเฉลี่ยคนเราจะใชเวลาสองในสามของชีวิตเพื่อทํางานอยางใดอยางหนึ่ง   ในแงการ
พัฒนาการทํางานมีบทบาทสําคัญมาก เพราะการทํางานทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมีเปาหมาย  
เปนการเปลี่ยนแปลงทั้งในสวนบุคคล  สังคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง มีนักคิดหลายทานไดให
แนวคิดตางๆไว (ไพศาล   ไกรสิทธิ์ 2535 : 31-32, อางถึงใน ฉวีวรรณ  จันทรัตน 2540 : 20-21) ใบ
บทความนี้ไดอางถึงการศึกษาของ
กกกกกกกก1. โดนาฮิล (Donahue) ไดใหความหมายในเรื่องความสําคัญของการทํางานที่มีตอการ
พัฒนาวา  การทํางานเปนปจจัยเบื้องตนที่จะพัฒนาบุคคลและสังคม ถาคนยิ่งมีความสนใจที่จะ
ทํางานมากขึ้นเทาใด  จะไมเพียงแตเพิ่มสมรรถภาพในการทํางานมากขึ้นเทานั้น  แตยิ่งสงผลใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากขึ้นอีกดวย
กกกกกกกก2. ลูอีส (Lewis) นักเศรษฐศาสตรการพัฒนามีความเห็นวาการทํางานทําใหเกิดผลผลิต  
สังคมใดที่สมาชิกทํางานหนัก สังคมนั้นจะมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว  และ
กลายเปนประเทศที่พัฒนาทางเศรษฐกิจในที่สุด
กกกกกกกก3. ฮาบิสัน (Harbison)  ไดใหความคิดเห็นในทํานองเดียวกันวา  ปจจัยสําคัญในการ
พัฒนาอยูที่การทํางานของคน เพราะการทํางานของคนทําใหเกิดการใชทรัพยากรธรรมชาติ  และ



47

การสะสมทุน  นอกจากนั้นการทํางานยังทําใหเกิดองคกรทางเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง  ที่
นําไปสูการพัฒนาประเทศ
กกกกกกกกพระเทพเวที (ประยุทธ  ปยุตโต) (2533:8-29) ไดกลาวถึงความสําคัญของการทํางานไว
ในหนังสือ ชีวิตนี้เพื่องาน  งานนี้เพื่อธรรม  งานเปนกิจกรรมหลักของมนุษย  งานเปนกิจกรรมสวน
สําคัญของมนุษย  เพราะฉะนั้นถาดูใหละเอียดวาเราใชชีวิตกันอยางไร  ก็ตองมาดูเรื่องการทํางานวา
ทํากันอยางไรดวย  คนเรานั้นมองการทํางานตางกันไปหลายอยาง และจากความเขาใจเกี่ยวกับ
ความหมายของการทํางานก็ทําใหเขามีพฤติกรรมการทํางานเปนแบบแตละแบบของตนไป  ตาม
ความเขาใจนั้น อยางแรกที่เห็นชัดที่สุด คนเราโดยมาก มองความหมายของงานวาเปนเครื่องมือหา
เลี้ยงชีพ  ทําใหมีเงิน  มีทอง  ตองทํางานจึงจะมีเงิน  ก็จํากัดเพียงเทานี้คือความหมายทั่วๆไป  
สําหรับคนอีกจํานวนมาก  นอกจากความหมายที่หนึ่งแลว  ยังมีอีกความหมายที่สองคือ  มองวางาน
นี้จะทําใหชีวิตเราไปสูการมีตําแหนงมีฐานะตลอดจนความรุงโรจนหรือความรุงเรืองและความนิยม
นับถือตางๆ ที่ทางพระเรียกวาโลกธรรม  ซึ่งก็จะเปนความหมายที่สําคัญเหมือนกัน  คนในโลก
จํานวนมากมองความหมายของงานในแงนี้ งานยังมีความหมายอยางอื่นอีก งานในความหมายหนึ่ง
ทําใหมองกวางออกไปนอกเหนือจากตัวเองในความหมายที่วางงานเปนเรื่องที่เปนไปเพื่อการสรรค
สราง เปนไปเพื่อการพัฒนา  เปนกิจกรรมของสังคม  เปนของประเทศ  เปนของโลก เพราะฉะนั้น
คนที่ทํางานจึงเทากับมีสวนรวมในการสรรคสรางพัฒนาสังคมประเทศชาติ  งานยังมีความหมายอีก
ในแงวาเปนสิ่งที่แปรสภาพชีวิตของคนทําใหคนมีสภาพชีวิตที่แตกตางกันไป  ทําใหการดําเนินชีวิต
ตางกัน สภาพความเปนอยูตางกัน คนเปนกรรมกรก็มีความเปนอยูแบบหนึ่ง คนเปนนักวิชาการก็มี
สภาพชีวิตอีกแบบหนึ่ง สภาพความสัมพันธในสังคมก็แตกตางกันไป ทั้งหมดนี้เปนเรื่องของงานที่
แบงสภาพชีวิตของคนใหแตกตางกันไป จึงจัดไดวาเปนความหมายอยางหนึ่งของงาน  สําหรับบาง
คนอาจมองวางานเปนสิ่งที่ทําใหชีวิตมีคุณคา  ถึงกับบอกวา  คาของคนอยูที่ผลของงาน  คนที่กลาว
คติอยางนี้มอง  ในแงวางานเปนสิ่งสําคัญทําใหชีวิตมีคาถาไมทํางานที่ดีมีประโยชนชีวิตนี้ก็ไมมีคา
กกกกกกกกความหมายของงานอีกอยางหนึ่งคือ  งานเปนโอกาสที่จะไดพัฒนาคน  เพื่อพัฒนา
ศักยภาพงานนี้แหละเปนสิ่งที่พัฒนาชีวิตของเราใหเรามีความสามารถ  ความเชี่ยวชาญ  มีความเกง
ในทางใดทางหนึ่ง  แมในดานการฝกฝนทางจิตใจหรือในดานคุณธรรม  งานก็เปนเครื่องมือฝกฝน
คน ทําใหคนเหลานี้ลวนอาศัยงานเปนเครื่องฝก เมื่อคนทํางานไปตามความหมายและความเขาใจ
ของเขา ความหมายของงานตามที่เขาเขาใจนั้นก็มีผลในพฤติกรรมการทํางาน และสงผลตอ
ความรูสึกตอจิตใจในการทํางานของเขาดวย เราเขาใจการทํางานอยางไรเราก็มุงหวังผลสนองไป
ตามความหมายนั้น ถาเกิดผลสนองตามความมุงหมายก็เกิดความพึงพอใจ  ถาไมสนองตามความมุง
หมายก็เกิดความเศราเสียอกเสียใจ เพราะฉะนั้นความเขาใจในความหมายของงานจึงมีผลกระทบตอ
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ชีวิตจิตใจของเรามาก ตัวอยางเชน คนที่ทํางานในความหมายที่เปนเพียงเครื่องมือหาเลี้ยงชีพใหได
ผลตอบแทน  ใหไดผลประโยชน  ถาหากวาไดผลประโยชนมาก  ผลประโยชนที่ไดมานอยไปเขาก็
รูสึกไมสมหวัง  เกิดความไมพอใจเกิดความทุกขเพราะวาความมุงหมายในการทํางานของเขาไปอยู
ที่ตัวผลประโยชนตอบแทนคือ เรื่องเงินทอง เปนตน 
กกกกกกกกที่นี้เขามองความหมายของงานไปในแงวาเปนการทําหนาที่หรือบําเพ็ญประโยชนเพื่อ
สังคมประเทศชาติ  สําหรับคนที่มองอยางนี้บางทีแมวาผลประโยชนตอบแทนอาจไมมากนัก  แต
ความพึงพอใจของเขาอยูที่วางานนั้นทําใหเกิดประโยชนแกสังคม  ดังนั้นเขาก็มีความสุข
ความรูสึกใจจิตใจจึงไปสัมพันธกับความเขาใจความหมายของงาน
กกกกกกกกคนที่มองงานในแงของการพัฒนาตน  หรือพัฒนาศักยภาพ  เวลาทํางานก็จะเพลินไปกับ
งาน เพราะในเวลาที่ทํางานเราไดฝกตัวของเราอยูตลอดเวลา  เราทํางานไปก็ไดความสามารถ
เพิ่มพูนความชํานาญมากขึ้น สวนเรื่องที่วาจะไดผลประโยชนตอบแทนมากนอยเราจะไมคํานึงถึง
นัก เราจะมีความพึงพอใจในการที่จะไดพัฒนาตนเองใหศักยภาพออกผลเพิ่มขึ้น  เพราะฉะนั้นการ
เขาใจความหมายของงาน  จึงเปนสิ่งสําคัญมากตอสภาพจิตใจ
กกกกกกกกในสภาพอยางนี้เราจะมองเห็นพัฒนาการของคนในการทํางาน มองเห็นพัฒนาการของ
ชีวิต  ในลักษณะที่วาตอนตนคนจํานวนมากมองแบบปุถุชนวา  งานเพื่อชีวิตคือ  เราทํางานเพื่อจะ
ไดผลตอบแทนมาเลี้ยงชีวิต  ชีวิตของเราอาศัยงาน คือ  เราอาศัยงานเพื่อใชชีวิตของเราเปนอยูได
กกกกกกกกตอมาจะเห็นวา  มีการกาวหนาไปอีกขั้นหนึ่งคือ กลายเปนงานเพื่องาน  ตอนนี้งานก็เพื่อ
งานนั่นแหละคือ  เพื่อใหงานนั้นสําเร็จดวยดี  เพื่อจุดมุงหมายของงาน  ตรงไปตรงมาที่วางานเพื่อ
ชีวิตนั้นเปนเรื่องของเงื่อนไขไมใชเปนเหตุปจจัย จะตองมองความเปนเหตุปจจัย และการเปน
เงื่อนไขวาเปนคนละอยาง งานเพื่อชีวิตนั้นแทจริงแลว ไมใชความสัมพันธตามเหตุปจจัย  งานไมใช
เหตุปจจัยของชีวิต  แตงานเปนเงื่อนไขเพื่อใหไดผลตอบแทนมาเลี้ยงชีวิต  แตถางานเพื่องานแลวก็
เปนเรื่องของเหตุปจจัยโดยตรง  งานอะไรก็เพื่อจุดมุงหมายของงานอันนั้น  เชน งานของแพทยคือ
การรักษาโรค  ก็เพื่อจุดมุงหมายของงาน  คือทําใหคนหายโรค  ทํางานโภชนาการ ก็เพื่อใหคนได
กินอาหารดี แลวคนก็จะไดมีสุขภาพดี  เปนจุดหมายของงานโดยตรง งานก็เพื่องาน
กกกกกกกกเมื่อเราทํางานเพื่องานแลวไปๆ มาๆ งานที่ทํานั้นก็กลายเปนกิจกรรมหลักของชีวิตเรา  
กลายเปนตัวชีวิตของเรา  งานเพื่องานก็กลายเปนชีวิตเพื่องาน  ชีวิตของเราก็กลายเปนชีวิตเพื่องาน  
ทํางานไปทํางานมา  ชีวิตของเราก็กลายเปนชีวิตเพื่องาน
กกกกกกกกอนึ่งพรอมกับที่วาเปนงานเพื่องานนั่นแหละ มันก็เปนธรรมไปในตัว  เหมือนอยางที่
บอกวาทํางานเพื่อประโยชนสุขแกสังคม หรือวาแพทยทําใหคนไขมีสุขภาพดี การทําใหเกิด
ประโยชนสุขแกสังคม  และการชวยใหคนมีสุขภาพดีก็เปนตัวธรรม  การที่ครูใหการศึกษาแกเด็ก
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นักเรียน  ทําใหนักเรียนมีการศึกษา  มีสติปญญา  การที่มีสติปญญาการที่มีชีวิตที่ดีงามก็เปนธรรม  
เพราะฉะนั้น  งานนั้นก็เพื่อเปนธรรม
กกกกกกกกเมื่อเราเอาชีวิตของเราเปนงาน  เอางานของเราเปนชีวิตไปแลว  ก็กลายเปนวาชีวิตของ
เราก็เพื่อธรรม  งานก็เพื่อธรรมซึ่งมองกันไปใหถึงที่สุดแลว  ไมใชแคเพื่องานเทานั้นคือ  ที่วางาน
เพื่องาน  งานเพื่อธรรม  ชีวิตเพื่องาน  ชีวิตเพื่อธรรมอะไรตางๆ นี้ในที่สุด  ทั้งหมดนี้ก็เปนอันหนึ่ง
อันเดียวกัน  เมื่อถึงขั้นนี้  ก็ไมตองใชคําวาเพื่อแลว  เพราะทําไปทํามาชีวิตก็คืองาน  งานก็คือชีวิต  
และงานก็เปนธรรมไปในตัว  เมื่องานเปนธรรม  ชีวิตก็กลายเปนธรรมดวย  ตกลงวาทั้งชีวิตทั้งงาน
เปนธรรมไปหมด  พอถึงจุดนี้ก็เขาถึงเอกภาพที่แทจริง  แลวทุกอยางก็จะถึงจุดที่สมบูรณในแตละ
ขณะอยางที่กลาวแลว
กกกกกกกกในภาวะแหงเอกภาพที่ชีวิต  งาน  และธรรมประสานกลมกลืนเขาเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันนั้น  คนที่ทํางานก็จะมีชีวิต  งาน  และธรรมสมบูรณพรอม  ในแตละขณะที่เปนปจจุบันและ
มีแตชีวิตและงานที่มีความสุข  ไมใชชีวิตและงานที่มีความเศรา

กกกกกกกก4.2 ความสําคัญของการทํางานหลังเกษียณอายุ
กกกกกกกกจากทฤษฎีกิจกรรมของ Barrow  &  Smith (1981, อางถึงใน ฉวีวรรณ  จันทรัตน 2540 : 
25)เชื่อวากิจกรรมเปนสิ่งที่จําเปนและสําคัญสําหรับทุกวัยโดยเฉพาะผูสูงอายุ ทําใหผูสูงอายุสุขภาพ
ดีทั้งรางกายและจิตใจ การที่ผูสูงอายุไดมีกิจกรรมทําใหผูสูงอายุนั้นยังคงมีบทบาทและสถานภาพ 
ซึ่งทําใหผูสูงอายุรูสึกวาตนเปนบุคคลที่มีคุณคาและเปนที่ยอมรับของสังคม ซึ่งการทํางานเปน
กิจกรรมหนึ่งของบุคคล ฉะนั้นหากผูสูงอายุไดทํางานก็จะทําใหเปนผลดีกับรางกาย  จิตใจ และ
สังคมสําหรับผูสูงอายุดวย ตามความเชื่อนี้กิจกรรมจึงเปนสิ่งที่สําคัญของผูสูงอายุเพื่อชีวิตที่ดี  มี
การศึกษาพบวาบุคคลที่มีกิจกรรมสูง และรักษาระดับของกิจกรรมทางสังคมในวัยสูงอายุไวไดจะ
ทําใหผูสูงอายุนั้นมีความพึงพอใจในชีวิตสูง  มีภาพพจนเกี่ยวกับตนเองดี (Self-Image) เปนการ
แสดงถึงการประสบความสําเร็จในชีวิตของวัยชรา และถาบทบาทและกิจกรรมใดๆ ก็ตามที่บุคคล
ผลักดันใหเลิกใหพนหนาที่จะตองมีกิจกรรมใหมๆ ขึ้นมาทดแทนตามทัศนะของ Burgess (1981,
อางถึงใน  ฉวีวรรณ  จันทรัตน 2540 : 25) เชื่อวาการที่คนในสังคมไมมีบทบาทอะไรเลย  จะไมเปน
ผลดีแกสังคมนั้นๆ เลย และจากทฤษฎีกิจกรรมของ Robb (1984 : 78, อางถึงใน  ฉวีวรรณ  
จันทรัตน 2540 : 25)เชื่อวาแมแตกิจกรรมอาสาสมัครก็จะมีผลตอความพึงพอใจในชีวิตของผูสูงอายุ
ได ทําใหมีความตองการที่จะมีชีวิตอยูมากกวาและอาจมีซึมเศรานอยลง ถาปจเจกบุคคลตองสูญเสีย
บทบาทหรือความสัมพันธในสังคมไปมากเทาไหร และไมสามารถหากิจกรรมทดแทนได ระดับ
ความพึงพอใจในชีวิตจะลดลงมากเทานั้น ฉะนั้นหากผูสูงอายุมีกิจกรรมก็จะทําใหผูสูงอายุมีความรู 
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สึกนึกคิดเกี่ยวกับตนเองในดานดีจะมีความเชื่อมั่น และเห็นคุณคาของตนเอง  สวนผูสูงอายุที่มี
ความรูสึกเกี่ยวกับตนเองในดานลบแลวก็จะขาดความเชื่อมั่นในตนเอง จึงตองมีการสงเสริมการ
ปรับตัวใหผูสูงอายุเกิดการยอมรับ หรือไดทําประโยชนตรงตามความสามารถ จะทําใหผูสูงอายุเห็น
คุณคาและความสําคัญ เปนความรูสึกวาตนเองมีคุณคาไดรับการยกยองจากผูอื่น
กกกกกกกกจากทฤษฎีพัฒนาการในชวงชีวิตของผูใหญ 65 ปขึ้นไป  ความเสื่อมถอยทางดานสรีระ
จะปรากฏใหเห็นชัดเจน  ขอบขายทางสังคมจะลดลง  แตก็จะไปปรากฏในงานอดิเรกมากขึ้น  งาน
สังคมที่เหลือมักจะอยูในรูปของความชวยเหลือ ใหคําแนะนําปรึกษาแกบุคคลและองคกรตางๆ ได 
และจากทฤษฎีความปราดเปรื่อง (Intelligence Theory) (อางถึงใน  ฉวีวรรณ  จันทรัตน 2540 : 25) 
กลาววาหากผูสูงอายุมีความสนใจใครรูในสภาพแวดลอม และมีการคนควาเรียนรูอยูตลอดเวลาก็จะ
ยังคงความปราดเปรื่องคลองแคลวและคงความเปนปราชญอยูไดตลอดไป หากยิ่งมีสุขภาพดีและมี
ฐานะเศรษฐกิจดีก็ยิ่งสนับสนุนใหผูสูงอายุนั้นอยูในสังคมที่ดีได   ใชความปราดเปรื่องใหเปน
คุณประโยชนตอครอบครัวและสังคม ฉะนั้นการทํางานหรือการทํากิจกรรมของผูเกษียณอายุ
ราชการซึ่งเปนผูสูงอายุจะสงผลดีตอรางการ  จิตใจ  สังคมและเศรษฐกิจ 
กกกกกกกกมานะ รัตนโกเศศ (2529, อางถึงใน ฉวีวรรณ  จันทรัตน 2540 : 26) ไดกลาวถึงผู
เกษียณอายุราชการอีกวา ขาราชการที่เกษียณอายุออกไปจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีกิจกรรมอยาง
ตอเนื่องเพราะเปนกลุมบุคคลที่ผานประสบการณชีวิตและการทํางานมามาก เมื่อเกษียณอายุราชการ
ทั้งความรู  ความคิด  และสติปญญาเพิ่มพูมมากขึ้นหาไดเสื่อมถอยไปไม  จึงควรมีบทบาทและใชให
เกิดประโยชนตอสังคมและประเทศชาติตอไป
กกกกกกกกวิจิตร บุณยโหตระ (2533 : 63-64) กลาววาผูคนอีกจํานวนมากที่ไมไดมีความสนใจใน
สิ่งใดๆ เลยนอกเสียจากการที่พวกเขาเคยทําเทานั้นเอง  ถึงแมวาจะเกษียณแลวแลวก็ยังไมไดสราง
ความสนใจสิ่งอื่นๆ อีก ผูคนเหลานั้นจะมีชีวิตอยูตอไปหลังเกษียณอายุไดไมนาน  เพราะจะตายดวย
โรคของความเบื่อหนายที่เกิดจากการสูญเสียความทรงจํา สําหรับผูที่มีงานอดิเรกพวกเขาจะไม
เผชิญกับปญหาของเวลาที่สูญเปลาไปกับงานอดิเรกแตตรงกันขามกลับจะทําใหเกิดความผอนคลาย
ลงไปไดมาก ฉะนั้นคนชราที่ยังคงหางานอยางใดอยางหนึ่งทําอยูตลอดเวลานั้น  การไดทํางานจะ
ชวยแบงเบาภาระของความเอาใจใสลงไปมาก  อีกทั้งยังจะสามารถนําเอาความรู  ความชํานาญที่มี
อยูออกมาใชใหเกิดประโยชนตอชุมชนดีกวาจะปลอยใหความรูความชํานาญที่มีอยูติดตัวจมหายไป 
และการที่คนใดคนหนึ่งจะพบกับความสุขหลังเกษียณอายุไดนั้นไมไดขึ้นอยูกับตําแหนงทางสังคม 
การศึกษาที่ไดรับหรือสถานภาพของงานที่เคยทํามากอน แตเกี่ยวกับอารมณที่เปลี่ยนแปลงการปรับ
สภาพของตนเอง  การทํางานจะทําใหผูสูงอายุสามารถปรับสภาพของตนเองไดดังที่ ยอรจ  เยอร
นารด (อางถึงใน วิจิตร บุณยโหตระ, 2533 : 63) กลาววา “ความลับของการเกษียณที่ทําใหคนชรา
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เกิดความขุนเคืองก็คือปลอยตัวเองใหวางมากเกินนั่นเอง  ยาแกความขุนเคืองก็คือ ตองทํางานอะไร
สักอยาง  ดังนั้นวันหยุดพักผอนของชีวิตตลอดกาลคือ  การทํางานโดยไมสิ้นสุดนั่นเอง” ฉะนั้นงาน
จะทําใหชีวิตที่ดํารงอยูตอไปเกิดความสมบูรณขึ้นมาได
กกกกกกกกเดนพงษ  พลละคร (2533 : 73, อางถึงใน ฉวีวรรณ  จันทรัตน 2540 : 28) กลาววา  ผู
เกษียณอายุแลวอาจจะยังมีไฟแรงอยูมีความรูความสามารถสูงมีประสบการณมาก ครั้นเมื่อเกษียณ
อายุแลวก็ยังอาจตองการทําประโยชนใหสังคม แมจะมีรายไดนอยลงกอนเมื่อกอนเกษียณ แตก็
พอใจจะทํา  เพราะความสุขอาจจะไมใชอยูที่ตัวเงินเพียงอยางเดียว  อาจเปนที่ความพอใจในงานก็
ได  ซึ่งทัศนะนี้ทําใหตระหนักวา  ผูเกษียณอายุหากไดทํางานที่ตนพอใจก็จะทําใหเกิดความสุขใน
วัยเกษียณอายุราชการแลวได
กกกกกกกกเฉก  ธนะศิริ  (2528, อางในสุรกุล  เจนอบรม 2538 : 37) ไดกลาวถึงผูสูงอายุที่
เกษียณอายุราชการทั้งประเทศไทยวา  สวนมากจะเกิดอาการเหงาและหดหู วาเหว เกิดความเครียด  
ความวิตกกังวลในใจ  ทําใหเบื่อชีวิต  เปนเหตุใหสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  และสติปญญาเสื่อมโทรม  
โดยเฉพาะผูที่เคยดํารงอยูในตําแหนงใหญโต  โดยเฉลี่ย เมื่ออายุ 65 ป  สวนใหญผูสูงอายุที่ปลด
เกษียณแลวยังมีความตองการกิจกรรมตางๆ อยางตอเนื่อง  ฉะนั้นการทํางานเปนกิจกรรมที่สําคัญ
อยางหนึ่งที่ผูเกษียณอายุราชการควรทําอยางตอเนื่องเพื่อแกปญหาความเหงา  หดหู  วาเหว  ทําให
สุขภาพกาย  สุขภาพจิต และสติปญญาไมเสื่อมโทรมลงไปโดยเร็ว
กกกกกกกกจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความสําคัญของการทํางานหลังเกษียณอายุจะ
พบวา  ผูสูงอายุที่ทํางานหลังเกษียณอายุตามความรู  ความสามารถ  ประสบการณ และสุขภาพ  จะ
เกิดผลดีตอสุขภาพกาย สุขภาพจิตของผูสูงอายุ  จึงนับวาการทํางานหลังเกษียณอายุมีความสําคัญตอ
การดําเนินชีวิตของผูสูงอายุอยางมาก

กกกกกกกก4.3  ความสําคัญของการทํางานตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
กกกกกกกกกอนที่จะกลาวถึงความสําคัญของการทํางานตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ  ควรไดทํา
ความเขาใจในแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ซึ่งมีแนวความคิดจากทัศนะและงานวิจัย
ตางๆ มากมาย  ซึ่งการศึกษาคุณภาพชีวิต  ผูสูงอายุสวนใหญจะศึกษาในเรื่องความพึงพอใจ  และ
ความตองการของผูสูงอายุ  ดังตอไปนี้
กกกกกกกกAbraham H. Maslow. (1954, อางถึงใน  ภูมิ  นริศชาติ 2547 : 25-26) ไดจัดลําดับความ
ตองการของมนุษย (Hierachy Of Needs) โดยมีขอสมมติฐานที่วา
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กกกกกกกก1. มนุษยมีความตองการและไมเคยถึงจุดความพอใจ  นอกจากในระยะเวลาอันสั้น  เมื่อ
ไดรับการตอบสนองความตองการหนึ่งแลว ความตองการอื่นก็จะเขามาแทน  เปนความตองการที่
เกิดขึ้นอยูเสมอและไมมีที่สิ้นสุด
กกกกกกกก2.  เมื่อความตองการอยางหนึ่งไดรับการตอบสนองแลว ความตองการนั้นจะไมเปน
ตัวกระตุนหรือแรงจูงใจอีกตอไป  ความตองการที่ยังไมไดรับการตอบสนองเทานั้นที่เปนตัวกระตุน
แรงจูงใจ
กกกกกกกก3.  เมื่อลําดับขั้นของความตองการในระดับต่ําไดรับการตอบสนองแลว  ความตองการ
ในระดับสูงขึ้นไปจะเปนสิ่งเราใหมีการตอบสนองตอไป
กกกกกกกก Maslow ไดจัดลําดับความตองการของมนุษยไว 5 ไวดังนี้
กกกกกกกก1.  ความตองการดานรางกาย (Physiological Needs) เปนความตองการขั้นพื้นฐานเพื่อ
ความอยูรอดของมนุษย
กกกกกกกก2.  ความตองการดานความปลอดภัย (Safety Needs) เมื่อความตองการดานรางกาย
ไดรับการตอบสนองแลว  ความตองการตอไปคือความตองการความปลอดภัย  ซึ่งรวมถึงความ
มั่นคง (Security) ทางเศรษฐกิจ  และทางอาชีพ
กกกกกกกก3.  ความตองการทางสังคมและการยอมรับ (Belongingness And Love Needs) เมื่อ
ความตองการทั้งสองขางตนไดรับการตอบสองแลว ความตองการทางสังคมและการยอมรับจะเปน
แรงจูงใจขับใหบุคคลเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความตองการทางสังคมและการยอมรับหมายถึง  
ความตองการเขามี่วนรวมในสังคม ความตองการใหสังคมยอมรับในความสําคัญของตน ความ
ตองการมีมิตรภาพ  ความรัก  และความตองการเปนเจาของ
กกกกกกกก4.  ความตองการความยกยอง (Esteem Needs) หมายถึง ความตองการใหมีความเชื่อมั่น
ในตนเอง  มีความรู  มีความสามารถ  มีความสําเร็จ  รวมทั้งไดดํารงตําแหนงสูงขึ้น  ซึ่งจะทําให
ไดรับการยกยองนับถือ  ไดรับคําสรรเสริญ และมีความเดนในสังคม
กกกกกกกก5.  ความตองการความสําเร็จสมหวังในชีวิต (Self-actualization Needs) เปนความ
ตองการขั้นสูงสุดของมนุษย ความตองการขั้นนี้เปนสิ่งที่ตองการกระทําหรือตองการจะเปนมาก
ที่สุด ซึ่งแตกตางกันไประหวางบุคคล คนบางคนปรารถนาที่จะเปนนักกีฬาชื่อกอง บางคน
ปรารถนาที่จะเปนจิตรกรรมหรือเปนนักประดิษฐ  เปนตน
กกกกกกกกความตองการของบุคคลตามทฤษฎีของ Mccleland (1961 : 43, อางถึงใน จงกล  เนียม
หลาง 2545 : 27) แหงมหาวิทาลัยฮาวารดไดกลาวไววาความตองการของบุคคลสงผลใหบุคคลมีการ
กระทําหรือแสดงความคิดเห็นออกมาไดนั้น สามารถจําแนกความตองการของบุคคลได 3 ลักษณะ
คือ
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กกกกกกกก1. บุคคลตองการความเคารพนับถือ  ตองการเปนที่ยอมรับของกลุม  ตองการความรัก  
และตองการสรางมิตรภาพ (Need For Affiliation)
กกกกกกกก2. บุคคลตองการมีอํานาจในการวินิจฉัย   ซึ่งการตองการอํานาจการตัดสินใจ  ตองการ
มีอํานาจในการควบคุม (Need For Power)
กกกกกกกก3. บุคคลตองการความสําเร็จ  ตองการใหเห็นผลงานที่เปนเลิศ (Need For Achievment)
กกกกกกกกเมื่อพิจารณาทฤษฎีความตองการของบุคคลที่กลาวมาจะเห็นวา Mccleland ไดจําแนก
ความตองการของบุคคลในดานจิตใจเทานั้น แต Maslow ไดใชแนวคิดที่วาคนเรามีความตองการทั้ง
ดานรางกาย  จิตใจ ดานความปลอดภัย  และดานความมั่นคง แตปจจัยหรือความตองการดานจิตใจ
นั้นจะคลายคลึงกันมากดังนี้
กกกกกกกก1. ความตองการการยอมรับและความเคารพ ยกยอง นับถือจากบุคคลในครอบครัว
กกกกกกกก2. ความตองการเปนบุคคลที่มีความสําคัญในสายตาของสมาชิกในครอบครัว กลุม และ
สังคม
กกกกกกกก3. ความตองการมีสัมพันธที่ดีกับบุคคลในครอบครัว  ชุมชน สังคม และสามารถ
ปรับตัวใหเขากับสังคมได  
กกกกกกกกสุพัตรา  สุภาพ (2543 : 47-48) ไดกลาวถึงความตองการขั้นมูลฐานของคนชราไว 5 
ประการดังนี้
กกกกกกกก1.  ความตองการทางดานเศรษฐกิจคือ  ตองการไดรับความชวยเหลือทางดาน
การเงิน เชน   ลูกหลานหรือญาติอาจใหการเลี้ยงดูตามสมควรแกอัตภาพถาหากคนชราไมมีรายได
อื่นใด  แตถามองดานความมั่นคงทางสังคมก็ตองเปนหนาที่ของรัฐที่จะตองมีโครงการสวัสดิการแก
คนชรา  เชน บําเหน็จบํานาญ  การสงเคราะหคนชรา หรือการประกันคนชราเพื่อใหทุกคนมีรายได
ยามชราภาพ
กกกกกกกก2.  ความตองการในเรื่องที่อยูอาศัย   โดยใหคนชรามีที่พักพิง เชน อาจจะอยูในบานของ
ตนเองหรือของลูกหลาน  ญาติพี่นอง  หรือในสถานสงเคราะหของรัฐหรือเอกชน
กกกกกกกก3. ความตองการในดานอนามัย  คนชรามักจะมีสภาพรางกายออนแอกวาหนุมสาว  จึง
เปนหนาที่ของลูกหลานจะตองใหการเอาใจใส ซึ่งในหลายประเทศก็มีบริการดานนี้อยางจริงจัง โดย
รัฐบาลใหบริการทางดานประกันสุขภาพแกคนชรา  เชน อเมริกาและประเทศทางยุโรป เปนตน
กกกกกกกก4. ความตองการดานการงาน การมีงานทํามีความหมายแกคนชรามาก เปนที่มาของ
รายได และเปนการใชเวลาใหหมด ใชแรงงานใหเกิดประโยชน  เปนการปองกันความเบื่อหนาย  มี
เพื่อนที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  นอกจากนั้นยังเปนการแสดงความสามารถเพื่อใหคนอื่นยอมรับ
หรือนับถือ  เพราะคนชราบางคนทํางานไมใชหวังเงิน  แตทําเพื่อฆาเวลา  เพื่อความภูมิใจมากกวา
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กกกกกกกก5. ความตองการความรัก  ความเคารพ  ความอบอุน  ความเอาใจใส  เปนสิ่งที่ทุกวัย
ใฝหา  ยิ่งในคนชราแลวความตองการจะมากขึ้นเพราะเปนวัยที่เรียกไมใกลฝง  ความตายอยูใกลเขา
มาทุกที  เปนวัยที่อยากจะมีคนรักและอยากจะถูกรัก  เชน  อยากใหลูกหลาน  ญาติพี่นองนึกถึงตน
และเอาใจใสตนบาง  เชน  มาพูดจา  กอด จูบ  ทําอะไรใหกิน  หรือถาคนชราทําอะไรใหกินก็ชม
บาง  เปนตน  เปนการใหกําลังใจและตอบแทนบุญคุณที่ไดอุมชูเกื้อหนุนมา  เพื่อใหคนชรามี
ความสุขในบั้นทายของชีวิตบาง
กกกกกกกกพันธทิพย  รามสูตร  (2527, อางถึงใน จงกล  เนียมหลาง 2545 : 28) ไดกลาวถึงความ
ตองการของผูสูงอายุไว  2  ประการ คือ
กกกกกกกก1. ความตองการขั้นพื้นฐาน (Fundamental Needs) เปนความตองการความมั่นคง และ
ความสําเร็จในชีวิต  ไดแก  ความปรารถนาที่จะมีชีวิตยืนยาว  ตองการรักษาความสัมพันธกับกลุม
เพื่อนฝูงและรวมกิจกรรมกลุม ตองการเกียรติและเปนที่พอใจเมื่อถึงเวลาตายจะไดตายอยางมีคุณคา
กกกกกกกก2. ความตองการขั้นสูง (Instrumental Needs) เปนความตองการที่มีผลสืบเนื่องของ
วัฒนธรรมที่ตองปรับปรุงใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของวัฒนธรรมนั้นๆ เชน วัฒนธรรมตะวันตก  
ผูสูงอายุมีความตองการขั้นสูงคือ ตองการมีงานทําที่เหมาะสม มีรายไดเพียงพอ มีบริการทาง
สุขภาพที่รัฐจัดให  มีบานพักอาศัย  มีการศึกษาผูใหญ  สวนวัฒนธรรมตะวันออก  เชน  สังคมไทย
ความตองการดังกลาวไมสําคัญเมากับการเอาใจใสจากบุตรลานและครอบครัว การเขาสูวัยชราอยาง
มีคุณคานั้น  อาศัยความรวมมือจากสังคมและตัวบุคคลรวมกัน  เพราะบุคคลไมสามารถบรรลุถึงวัย
ชราที่มีความสุขและมีความหมายไดโดยลําพังตนเอง
กกกกกกกกจากแนวความคิดของความตองการของมนุษยตามทฤษฎีตางๆ สรุปไดวา ความตองการ
ของผูสูงอายุจะมีความตองการที่สําคัญดังนี้คือ  ดานสุขภาพทั้งรางกายและจิตใจ  เพื่อใหสามารถ
สนองตอความตองการพื้นฐานของมนุษยอันจะดํารงอยูในสังคมไดอยางปกติสุข ดานเศรษฐกิจ
ความเปนอยูของผูสูงอายุ  เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในชีวิต  และดานสังคม  ตองการมี
สวนรวมในกิจกรรม ตองการทําประโยชนใหแกผูอื่นและชุมชน ทั้งนี้เพื่อนําไปปรับตนเองให
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของวัยและสิ่งแวดลอมของผูสูงอายุ   

5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

กกกกกกกกจงกล  เนียมหลาง  (2545 : 83-87) ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความตองการทํางาน
ตอหลังเกษียณอายุราชการของแพทยสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภาคกลาง  พบวา
กลุมตัวอยางสวนใหญตองการทํางานตอภายหลังเกษียณอายุราชการ และประมาณครึ่งหนึ่งตองการ
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ทํางานตอในภาครัฐ กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในบทบาทปจจุบันมีความคาดหวังในสัมพันธภาพ
ที่ดีของบุคคลอื่น  ความตองการทําประโยชนกับสังคม  ใหความสําคัญกับสุขภาพกายและจิต  และ
มีความคาดหวังในรายไดผลตอบแทนอยูในระดับปานกลาง  สําหรับการมีภาระพึ่งพิง  สวนใหญมี
ภาระพึ่งพิงเมื่ออายุ 60 ป   ในสวนของปจจัยที่มีความสัมพันธกับความตองการทํางานหลัง
เกษียณอายุราชการ  พบวาความตองการทําประโยชนใหกับสังคมนั้นมีความ สัมพันธกับความ
ตองการทํางานตอภายหลังเกษียณอายุราชการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สําหรับปจจัย
ดานสุขภาพและเศรษฐกิจนั้นพบวาไมมีความสัมพันธกับความตองการทําตอภายหลังเกษียณอายุ   
ซึ่งนาจะคาดหมายไดวาแพทยตองการทํางานตอในภาครัฐและตองการทํางานเพื่อประโยชนสังคม
หลังเกษียณอายุราชการ ดังนั้นกระทรวงสามธารณสุขควรมีการประชาสัมพันธที่ดี  มีความชัดเจน
ในการรณรงคใหแพทยที่เกษียณอายุราชการแลวกลับมาทํางานใหกับภาครัฐในภูมิลําเนาของตน  
หรือสถานพยาบาลที่ขาดแคลนแพทย

กกกกกกกกภูมิ   นริศชาติ (2547 : บทคัดยอ) ศึกษาการทํางานหลังเกษียณอายุราชการของบุคลากร  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา บุคลากรเกษียณอายุสวนใหญเปนเพศชาย  มีระดับการศึกษาสูง  มี
สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับที่ดี  มีรายไดเพิ่มขึ้นจาการทํางานหลังเกษียณ  มีบทบาท
ในครอบครัวสูงขึ้น และมีความพึงพอใจตอความเปนอยูหลังเกษียณเพิ่มขึ้น สวนใหญประกอบ
อาชีพในสาขาที่ตนเองมีความรู ความชํานาญและสนใจ พบวาผูเกษียณใหความสําคัญกับการ
คนควาและศึกษาเพิ่มเติม  สงผลใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยูในระดับดีมาก  มีคุณภาพชีวิต
อยูในระดับดี  ไดรับปจจัยพื้นฐานอยางเพียงพอตอความตองการในการดําเนินชีวิต  มีอิสรภาพใน
การสรางสรรคและพัฒนาตนเอง สวนใหญใหเหตุผลตอปจจัยที่มีผลมากในการทํางานหลังเกษียณ
คือ ความตองการทางสังคมและการยอมรับ สวนมากตองการทํางานเพราะไดใชความรูและ
ประสบการณที่มีใหเกิดประโยชนตอตนเอง  ผูรวมงาน  และสังคม 

กกกกกกกกศศิพัฒน   ยอดเพชร (2544 : บทคัดยอ) ศึกษาการเกื้อหนุนทางสังคมแกผูสูงอายุ  พื้นที่
ศึกษาในเขตภาคใตพบวาการเกื้อหนุนทางสังคมที่เกี่ยวกับการเกื้อหนุนทางจิตใจและอารมณเกิดขึ้น
จากการที่ผูสูงอายุไดรับจากบุคคลรอบขางทั้งในครอบครัว  เพื่อนบาน  และเครือญาติ  โดยปจจัย
สําคัญที่ทําใหเกิดความมั่นคงทางดานจิตใจและอารมณ  เกิดจากความสามารถในการปรับตัวของ
ผูสูงอายุใหเขากับภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จนไมเกิดความรูสึกหวั่นไหวทางดานจิตใจและ
อารมณ บุตรเปนผูเกื้อหนุนทางดานวัตถุ  สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค  และการเงินแกผูสูงอายุ
มากกวาเครือขายอื่นๆ สวนการเกื้อหนุนดานขอมูลขาวสารเกิดจากการขวนขวายและแสวงหาของ
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ผูสูงอายุเอง โดยผูสูงอายุชายมีความสนใจมากกวาผูสูงอายุหญิง สําหรับการเกื้อหนุนดานอื่นๆ 
ไดแก บริการชุมชนและกิจกรรมทางสังคม  ผูสูงอายุไดรับจากผูนําชุมชนทั้งอยางเปนทางการและ
ไมเปนทางการมากกวาเครือขายอื่นๆ บริการสังคมที่ผูสูงอายุไปใชบริการมากที่สุดและพึงพอใจคือ  
บริการดานสาธารณสุข  และตางคาดหวังจะมีสุขภาพที่ดี  มีบุตรหลานดูแลเอาใจใส  และมีคุณชีวิต
ที่ดีขึ้นกวาปจจุบัน

กกกกกกกกฉวีวรรณ   จันทรัตน  (2540 : 212) ศึกษาความตั้งใจทํางานหลังเกษียณอายุของ
ขาราชการอัยการพบวากลุมตัวอยางมีระดับความตั้งใจในการทํางานหลังเกษียณอายุในระดับปาน
กลาง  มีระดับความตั้งใจในการเลือกประเภทของงานอิสระสวนตัวในระดับมาก  มีระดับความตั้ง
ในในการเลือกประเภทของงานรับจางในระดับต่ํา และมีระดับความตั้งใจในการเลือกประเภทงาน
เพื่อประโยชนตอสังคมในระดับปานกลาง

กกกกกกกกดิเรก  ปทมสิริวัฒน (2551 : 3-8) ศึกษาการวิเคราะหนโยบายขยายความคุมครองทาง
สังคมในประเทศไทยที่กําลังเคลื่อนสูสังคมผูสูงอายุ  เปนการวิเคราะหนโยบายการคลังเกี่ยวกับการ
ขยายการคุมครองทางสังคมใหครอบคลุมผูใชแรงงานนอกระบบ วิเคราะหความสามารถการหา
รายไดของผูใชแรงงานนอกระบบ ผลการศึกษาพบวา การสะสมเงินออมเขากองทุนฯมีแนวโนม
เพียงพอสําหรับการดํารงอยูถึงอายุ 74 ปโดยประมาณ ซึ่งสอปญหาความไมยั่งยืนของกองทุน
ประกันสังคมของภาคประชาชน แตหากกองทุนภาคประชาชนไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ
จํานวนหนึ่ง (120 บาทตอคนตอเดือน) ระหวางวัยทํางานก็สามารถทําใหกองทุนฯดังกลาวดํารงได  
และใหบํานาญสมาชิกจนถึง 80 ป นอกจากนี้การรวมกลุมของภาคประชาชนยังเกิดผลดีตอสังคมใน
มิติคุณภาพ  นอกเหนือไปจากการระดมเงินออมที่เรียกวาผลลนออก (Spillover Effects) ตอผลดีตอ
สภาพสิ่งแวดลอมจากการปลูกปาของชาวบาน  การชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยางเปนระบบ  
และการชักชวนใหผูสูงอายุรวมกิจกรรมทางสังคม/วัฒนธรรมรวมกับเด็กและคนวัยทํางาน

กกกกกกกกนาตยา   รัตนอัมภา  (2540 : บทคัดยอ) ศึกษาการเตรียมตัวกอนการเกษียณอายุราชการ
ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ผลการวิจัยพบวา  การเตรียม
ตัวกอนการเกษียณอายุราชการของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีการเตรียมตัวกอนเกษียณอายุราชการดานสุขภาพอยูในระดับดี  
สวนดานการเงิน  ดานที่อยูอาศัย  ดานบทบาทในครอบครัวและดานการใชเวลาอยูในระดับปาน
กลาง โดยรวมทุกดานจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณารายดานพบวา
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พยาบาลที่มีสถานภาพสมรสคูมีการเตรียมตัวกอนเกษียณดานบทบาทในครอบครัวสูงกวาพยาบาล
ที่มีสถานภาพโสด  พยาบาลที่มีจํานวนบุตร 2 คน และ 3  คน  มีการเตรียมกอนเกษียณสูงกวา
พยาบาลที่ไมมีบุตร  พยาบาลที่มีเวลา 10 ปกอนเกษียณอายุมีการเตรียมตัวกอนเกษียณอายุสูงกวา
พยาบาลที่มีเวลา 15 ปกอนเกษียณ  และพยาบาลที่มีโรคประจําตัวมีการเตรียมตัวกอนเกษียณสูงกวา
พยาบาลที่ไมมีโรคประจําตัวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

กกกกกกกกสหชัย  ระดาเขต (2540 : บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับบทบาทผูสูงอายุใน
สังคมของผูเกษียณอายุราชการในจังหวัดขอนแกน พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธในสังคมไดแก  
อายุ  สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา  เขตที่อยูอาศัยการเปนสมาชิกกลุมทางสังคม  การเขารวม
กิจกรรมทางสังคมการเตรียมตัวกอนเกษียณอายุราชการ  และความพึงพอใจในชีวิต  มีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ  0.05  ปจจัยที่มีผลตอบทบาทในสังคม  ไดแก  การเขารวมกิจกรรมทางสังคม  การ
เตรียมตัวกอนเกษียณอายุราชการ เขตที่อยูอาศัย   การเขาเปนสมาชิกกลุมในสังคม  และความพึง
พอใจในบทบาทชีวิตตามลําดับ

กกกกกกกกจารี   ทองตําลึง (2538 : 111-115) ศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารยที่จะ
เกษียณอายุราชการเกี่ยวกับการจัดโครงการการศึกษาในมหาวิทยาลัยสําหรับผูสูงอายุในจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารยที่จะเกษียณอายุราชการเกี่ยวกับการ
จัดโครงการการศึกษาในมหาวิทยาลัยสําหรับผูสูงอายุในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และเพื่อเปรียบ 
เทียบความคิดเห็นระหวางผูบริหารและอาจารยที่จะเกษียณอายุเกี่ยวกับการจัดโครงการศึกษาดาน
เนื้อหาสาระและดานรูปแบบการจัด   ผลการวิจัยพบวา  ความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารยตอ
กิจกรรมดานเนื้อหาสาระสวนใหญอยูในระดับปานกลาง   ดานรูปแบบการจัดอยูในระดับมาก   ผล
การเปรียบเทียบความคิดเห็นระหวางผูบริหารและอาจารยเกี่ยวกับการจัดโครงการศึกษาทั้ง 2  ดาน
ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

กกกกกกกกชอทิพย   บุณยานันทน (2534 :77-78) ศึกษาการเปรียบเทียบความพึงพอใจในชีวิตของ
ครูที่เตรียมตัวและไมเตรียมตัวกอนเกษียณอายุราชการ เพื่อศึกษาการเปรียบเทียบความพึงพอใจใน
ชีวิตของครูที่เตรียมตัวและไมเตรียมตัวกอนเกษียณอายุราชการ  จําแนกตามเพศ  อายุ  สถานภาพ
การสมรส  ระดับการศึกษา  รายได  และสุขภาพ  ผลการวิจัยพบวา   การเตรียมตัวกอนเกษียณอายุ  
มีความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจในชีวิต  ผูที่เตรียมตัวกอนเกษียณอายุ  มีความพึงพอใจใน
ชีวิตสูงกวาผูที่ไมมีการเตรียมตัวกอนเกษียณอายุ  ผูที่มีสุขภาพดีมีความพึงพอใจในชีวิตสูงกวาผูที่
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สุขภาพไมดี  ความพึงพอใจในชีวิตตอเรื่องเพศ  อายุ  สถานภาพการสมรส  ระดับการศึกษา  และ
รายไดที่แตกตางกัน  ไมมีความแตกตางกัน  และการเตรียมตัวและไมเตรียมตัวกอนเกษียณอายุ  ใน
ระหวางกลุมเพศชายและเพศหญิง  กลุมที่มีสถานภาพสมรสตางกัน  และกลุมที่มีระดับการศึกษา
ตางกันมีความพึงพอใจในชีวิตแตกตางกัน

กกกกกกกกมาลี ใหญสูงเนิน (2535 : 177-186)ไดศึกษาความตองการเกี่ยวกับการจัดโปรแกรมการ
เตรียมตัวกอนเกษียณอายุราชการของขาราชการตางกลุมอายุ  สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน  
กระทรวงศึกษาธิการ  ผลการวิจัยพบวาขาราชการสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียนกลุมอายุต่ํากวา 
28 ป และกลุมอายุ 28-38 ป มีความตองการเกี่ยวกับการจัดโปรมแกรมการเตรียมตัวกอนเกษียณอายุ
ราชการดานรางกายและจิตใจ  ดานการเงิน  ดานงานอดิเรก ดานที่อยูอาศัย อยูในระดับมาก  สําหรับ
การมีสวนรวมในสังคมมีความตองการอยูในระดับปานกลาง   กลุมอายุ  39-49  ป  และกลุมอายุ  
50-60 ป  มีความตองการเกี่ยวกับการจัดโปรแกรมการเตรียมตัวกอนเกษียณอายุราชการอยูในระดับ
มากในทุกดาน

กกกกกกกกจารุวรรณ ศรีสวาง (2532 : บทคัดยอ) ศึกษากิจกรรมและความคาดหวังของขาราชการ
เกษียณอายุในประเทศไทย ผลการวิจัยพบวาอายุเกษียณราชการที่เหมาะสมสําหรับขาราชการไทย
ยังคงเทากับ 60  ป และขาราชการเกษียณอายุสวนใหญมีความพึงพอใจตอรายไดที่ไดรับบํานาญใน
ระดับสูง  และทฤษฎีกิจกรรม(Activity theory) สามารถอธิบายการเขารวมทํากิจกรรมของ
ขาราชการเกษียณอายุได

กกกกกกกกสุรพันธ  ลิ้มมณี (2528)  ศึกษาการนําเสนอแผนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษียณอายุ
ของขาราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา   สังกัดกรมสามัญศึกษา   เขตการศึกษา 9 ผลการวิจัยพบวา   
ปญหาในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษียณอายุราชการเกิดขึ้นเนื่องจากผูเกี่ยวของยังไมเขาใจหลัก 
การและผลประโยชนที่จะไดรับอยางแทจริง ภาพพจนของการจัดกิจกรรมออกมาในลักษณะของ
ความฟุมเฟอย  ความไมมีแกนสาร ทําใหผูเกี่ยวของเกิดความอึดอัดใจ นอกจากนั้นโรงเรียนยังไม
ถือวาเปนภารกิจประการหนึ่งในการบริหารงานบุคคลและผูบริหารไมทราบความตองการที่แทจริง
ของขาราชการครูที่เกษียณอายุ 
กกกกกกกกการนําเสนอแผนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษียณอายุของขาราชการครูแบงออกเปน 
3  ระยะ  ดังนี้
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กกกกกกกก1. ระยะกอนการเกษียณอายุ การจัดกิจกรรมควรมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเตรียมตัวของผูที่
จะเกษียณ ใหความรูและพรอมที่จะเผชิญปญหาและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นโดยการจัดสัมมนา 
สงเอกสารการใหคําปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการดุแลรักษาสุขภาพ งานอดิเรก และพัฒนาการของ
ผูสูงอายุ โดยแนะนําเกี่ยวกับสิทธิประโยชนที่จะไดรับ  และการรับบําเหน็จบํานาญ  เปนตน
กกกกกกกก2. ระยะเกษียณอายุ ควรจัดกิจกรรมสรางความประทับใจแกผูเกษียณอายุ เชน  การ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  การเลี้ยงอาหาร  การกลาวคําอําลา  การมอบของที่ระลึก  เปนตน
กกกกกกกก3. ระยะหลังเกษียณอายุ  ควรจัดกิจกรรมเพื่อแสดงถึงความผูกพันกับผูเกษียณอายุ  การ
ยกยองใหเกียรติผูเกษียณอายุ เชน การเชิญผูเกษียณอายุมาเปนกรรมการสมาคมตางๆ ที่โรงเรียนจัด
ขึ้น เปนตน

กกกกกกกกกนกวรรณ  ศิลปกรรมพิเศษ (2527, อางถึงใน บรรลุ  ศิริพานิช 2536 : 47)ได
ทําการศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอการปรับตัวของผูเกษียณอายุราชการในเขตอําเภอเมืองและ
อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา จํานวน 176 คน  พบวา  ผูเกษียณอายุราชการสวนใหญปรับตัวไดดี
ภายหลังเกษียณ  ปจจัยที่มีผลกระทบตอการปรับตัวของผูเกษียณ  ไดแก
กกกกกกกก1.  ผูมีรายรับ-รายจายสมดุลกัน  ปรับตัวไดดีที่สุด
กกกกกกกก2. กลุมขาราชการระดับ 7-8 ปรับตัวไดดีที่สุด กลุมระดับ 1-2  ปรับตัวไดนอยที่สุด
กกกกกกกก3. ผูเกษียณอายุที่มีสถานภาพทางสุขภาพดี  จะปรับตัวไดดีกวาผูที่มีสุขภาพไมดี
กกกกกกกก4. ผูเกษียณที่มีสวนรวมในสังคมมากจะปรับตัวไดดีกวาผูที่มีสวนรวมในสังคมนอย
กกกกกกกกสําหรับความแตกตางในทางเพศ  สถานภาพการสมรส  และสถานภาพทางครอบครัว  
จะไมมีผลในเรื่องการปรับตัวแตอยางใด

กกกกกกกกCottrell และ Atchley (1969, อางถึงใน  นาตยา  รัตนอัมภา 2540 : 45) ไดศึกษากลุม
ตัวอยางครูและพนักงานโทรศัพท  พบวา รอยละ 49 สามารถปรับตัวตอการเกษียณอายุงานได
ภายใน 3  เดือน เพศหญิงมีปญหาตอการปรับตัวมากกวาเพศชาย  ความสามารถในการปรับตัวเร็ว
ขึ้นอยูกับรายไดเพียงพอ  และมีงานกึ่งฝมือทํา  รอยละ 30 มีปญหาในการปรับตัวซึ่งในจํานวนนี้รอย
ละ 7 มีปญหาการปรับตัวตอการออกจากงาน  และรอยละ 23  ประสบปญหาตอการสวบบทบาทผู
เกษียณอายุงาน   และครูมีความสามารถในการปรับตัวดีกวาพนักงานโทรศัพทซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของ Schneider และ Streib (1971, อางถึงใน นาตยา  รัตนอัมภา 2540 : 45) พบวากลุม
ตัวอยางรอยละ 70 ไมพอใจในการเกษียณอายุงาน  และประมาณรอยละ 10 หลีกเลี่ยงปญหาการ
ปรับตัวตอการเกษียณอายุงาน โดยการกลับเขาสูการทํางานใหม เชนเดียวกับ Thomson (1972 : 402, 
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อางถึงใน  นาตยา  รัตนอัมภา 2540 : 45) ซึ่งศึกษาการปรับตัวของผูเกษียณอายุการงาน  พบวา  ผู
เกษียณอายุที่ไมไดทํางานมีขวัญกําลังใจต่ํากวาผูเกษียณอายุที่ยังทํางาน การรับรูเกี่ยวกับสุขภาพเปน
สิ่งที่มีอิทธิพลโดยตรงตอขวัญและกําลังใจของผูเกษียณอายุงาน ผูเกษียณอายุงานที่มีขวัญกําลังใจต่ํา
จะมีความสัมพันธกับสุขภาพไมดี  รายไดนอย  และอายุมาก

กกกกกกกกThomson Gayle Beverly  (1972, อางถึงใน  จงกล  เนียมหลาง  2545 : 42) ไดศึกษาการ
ปลดเกษียณมีผลกระทบตอขวัญของผูเกษียณอายุในกลุมของผูสูงอายุตั้งแต 65 ปขึ้นไป  จํานวน 
1,509 คน พบวา  ผูเกษียณที่ยังทํางานอยูมีขวัญสูงกวาผูเกษียณที่ไมทํางาน

กกกกกกกกLowenthal (1980, อางถึงใน  ฉวีวรรณ  จันทรัตน  2540 : 88) ไดศึกษาการเขารวม
กิจกรรมของผูสูงอายุพบวา ผูสูงอายุที่มีการศึกษาสูงกวาจะมีการติดตอและเขาใจรวมกิจกรรมตางๆ 
มากกวาผูที่มีการศึกษาต่ํากวา   การศึกษาทําใหคนมีความรูความสามารถ   มีอัตมโนทัศนทางบวกมี
ความ สามารถที่จะตัดสินใจทําสิ่งตางๆ ไดอยางมีเหตุผลและรูจักใชความรูและทักษะในการแก   
ปญหาตางๆ ไดดีกวาการศึกษาเปนพื้นฐานของคนในการตัดสนใจที่จะทําหรือเลือกชนิดของ
กิจกรรมที่ทํา ผูที่มีการศึกษาสูงกวาจึงมีความมั่นใจในการทํากิจกรรมและเขารวมกิจกรรมตางๆ 
มากกวาผูที่ระดับการศึกษาต่ํากวา  

กกกกกกกกDaly และ Futrell (1989 : 30-3, อางถึงใน นาตยา  รัตนอัมภา 2540 : 45) ไดศึกษา
ทัศนคติตอการเกษียณและสภาวะสุขภาพในบุคคลเกษียณและกอนเกษียณ  จํานวน 431 คน พบวา  
กลุมเกษียณมีทัศนคติทางบวกตอการเกษียณมากกวากลุมกอนเกษียนเล็กนอย  โดยผูหญิงเกษียณจะ
มีทัศนคติทางบวกมากกวาผูชายเกษียณเล็กนอย แตกลุมกอนเกษียณเรื่องเพศจะไมมีนัยสําคัญตอ
ทัศนคติของการเกษียณอายุ และจํานวนปหลังเกษียณอายุมีความสัมพันธกับทัศนคติตอการเกษียณ
อายุงาน  แตสถานภาพสมรสและอาชีพไมมีนัยสําคัญตอทัศนคติของการเกษียณ  ภาวะสุขภาพดาน
สุขภาพกาย  เพศชายอยูในระดับสูงกวาเพศหญิง  และภาวะสุขภาพจะขึ้นอยูกับสภาพการเกษียณ  
กลาวคือ  บุคคลเกษียณแลวจะมีอาการเจ็บปวนมากกวา  และความสมบูรณของรางงกายจะสัมพันธ
ทางสังคมนอยกวากลุมกอนเกษียณ ทัศนคติตอการเกษียณมีความสัมพันธกับสภาวะสุขภาพของ
บุคคลเกษียณ  แตในกลุมกอนเกษียณจะมีความสัมพันธเฉพาะสภาวะสุขภาพในสวนเกี่ยวกับอาการ
เจ็บปวย  และสุขภาจิต
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย

กกกกกกกกการวิจัยในหัวขอเรื่อง การศึกษาปจจัยกําหนดความตองการทํางานหลังเกษียณอายุ
ราชการ  กรณีศึกษา ขาราชการครูโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เปนการวิจัยแบบ
ผสม (Mixed Methodology) โดยรายละเอียดแบงออกเปน  5  สวนดังนี้
กกกกกกกก1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
กกกกกกกก2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
กกกกกกกก3. การเก็บรวบรวมขอมูล
กกกกกกกก4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
กกกกกกกก5. ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

กกกกกกกกประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก ขาราชการครูที่ปฏิบัติ
หนาที่ในการสอนหนังสือแกนักเรียน ในโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย จํานวน  86 คน เหตุผลสําคัญ
ในการเลือกประชากรกลุมนี้ เนื่องจากเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญในเขตพระโขนง และ
สะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูล เนื่องจากเปนศิษยเกาของโรงเรียนแหงนี้ นอกจากนี้ยังเปน
โรงเรียนตัวอยางที่ไดรับรางวัลตางๆ มากมาย  เชน  ไดรับคัดเลือกใหไดรับรางวัลโรงเรียนดีเดน
สวนกลาง กรมสามัญ ไดรับเกียรติบัตรโรงเรียนสีขาวเฉลิมพระเกียรติ รางวัลชนะเลิศประเภทลาน
กีฬาโรงเรียนจากการประกวดลานกีฬาดีเดน รางวัลชนะเลิศโครงการหนาบานนามอง ประเภท
สถานศึกษานามองจากเขตพระโขนง รางวัลหองสมุดอัจฉริยะของชมรมบรรณารักษหองสมุด
โรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา ไดรับพระราชทานโลรางวัลเชิดชูเกียรติ สถานศึกษาที่
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปองกันและ ลด ละ เลิก สารเสพติดของเยาวชนจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราช ฯลฯ เปนตน
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2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

กกกกกกกกการวิจัยนี้เปนการวิจัยแบบผสม  (Mixed Methodology) โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลวิจัยครั้งนี้คือ  แบบสอบถามที่สรางขึ้นจากการศึกษางานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของ   และ
การสัมภาษณ  โดยแบงออกเปน  4  ตอนดังนี้
กกกกกกกกตอนที่  1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ  เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  
อายุราชการ  ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษาที่จบ     รายไดประจําเดือน  รายไดเสริม  ขอมูล
เกี่ยวกับคูสมรส  ภาระรับผิดชอบ  และคาใชจายสวนตัว  จํานวน  16  ขอ
กกกกกกกกตอนที่  2  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการทํางานหลังเกษียณอายุราชการและ
ความตองการเลือกประเภทของงาน  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามกรณีที่
เกษียณอายุราชการแลว  มีการวางแผนเกี่ยวกับชีวิตอยางไรในอนาคต  จํานวน  9 ขอ
กกกกกกกกตอนที่   3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยตางๆ ที่มีผลตอความตองการทํางานตอภายหลัง
เกษียณอายุราชการไดแก
กกกกกกกก1. ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ
กกกกกกกกแบบวัดความตองการรายไดหรือ ซึ่งผูวิจัยไดสรางตามคําจํากัดความที่กําหนดไว คือ
เพื่อใชจายสวนตัว ชวยเหลือครอบครัว หรือเพื่อเก็บออม ซึ่งความตองการรายไดหรือผลตอบแทน
จะเกี่ยวของกับระดับรายได และภาระครอบครัวของผูเกษียณอายุ ประกอบดวยคําถามจํานวน 8  ขอ
กกกกกกกก2. ปจจัยทางดานสังคม
กกกกกกกกแบบวัดความพึงพอใจของปจจัยดานสังคม ทําการวัด 3 ดาน  ประกอบดวยคําถาม
จํานวน  18  ขอ  ดังนี้
กกกกกกกก-  แบบวัดความพึงพอใจตอนโยบายของรัฐบาลดานสวัสดิการในปจจุบัน จํานวน 6  ขอ
กกกกกกกก-  แบบวัดความพึงพอใจในบทบาทปจจุบัน  จํานวน  3  ขอ
กกกกกกกก-  แบบวัดความตองการทําประโยชนแกสังคม จํานวน  9 ขอ
กกกกกกกก3. ปจจัยทางดานสุขภาพ
กกกกกกกกแบบวัดความคิดเห็นของปจจัยดานสังคม  ทําการวัด 2 ดาน ประกอบดวยคําถาม
จํานวน  14  ขอ  ดังนี้
กกกกกกกก-  แบบวัดความคิดเห็นเกี่ยวกับสุภาพกาย  จํานวน  8 ขอ
กกกกกกกก-  แบบวัดความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพจิต  จํานวน  6 ขอ   
กกกกกกกกตอนที่ 4  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ซึ่งเปนคําถามแบบปลายเปด
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3. การเก็บรวบรวมขอมูล

กกกกกกกก3.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
กกกกกกกกการวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสม  โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลปฐมภูมิ ซึ่งมีขั้นตอนดังตอไปนี้
กกกกกกกกกกกกกกกก3.1.1 ผูวิจัยขอหนังสือราชการจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัย
ศิลปากรถึงโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยเพื่อขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามของอาจารย
กกกกกกกกกกกกกกกก3.1.2  นําแบบสอบถามไปสัมภาษณกลุมตัวอยางประชากรดวยตนเอง  
พรอมหนังสือขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามจากทางมหาวิทยาลัย ซึ่งไดกําหนดวัน เวลา 
ที่จะมาขอรับแบบสอบถามคืนจากบุคคลที่ทางผูวิจัยไดขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมให  
ทั้งนี้ผูวิจัยไดใชเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนระยะเวลา  1  เดือน  โดยเริ่มเก็บรวบรวมขอมูล
ตั้งแตวันที่  3   พฤศจิกายน -  3   ธันวาคม  พ.ศ. 2551   
กกกกกกกกกกกกกกกก3.1.3  แบบสอบถามที่แจกไปทั้งสิ้น  115  ชุด  ไดรับคืน  86   ชุด   คิดเปน
รอยละ  74.78  ซึ่งผูวิจัยไดติดตามทางโทรศัพททั้งสิ้น 10 ครั้ง  ซึ่งใชเวลาในการติดตามนับจากวัน
แจกเอกสารเปนระยะเวลา 1 เดือน ฉะนั้นจึงเปนการศึกษาจากกลุมตัวอยาง  86  คน
กกกกกกกก3.2  ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
กกกกกกกกขอมูลทุติยภูมิไดจากการศึกษาคนควา     และรวบรวมขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ   
หองสมุด หนังสือ   บทความ   วารสาร   อินเทอรเน็ต  รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของในอดีต  

4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

กกกกกกกก4.1 การวิเคราะหขอมูล
กกกกกกกกกกกกกกกก4.1.1 นําแบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบความสมบูรณ   หากมีขอบกพรอง
หรือขาดหายจะทําการรวบรวมขอมูลเพิ่มเติม  เพื่อความครบถวนสมบูรณของแบบสอบถาม
กกกกกกกกกกกกกกกก4.1.2  นําขอมูลที่ไดไปลงรหัสแบบสอบถามแตละชุด  แลวนํามาประมวล
และวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  SPSS
กกกกกกกกกกกกกกกก4.1.3  วิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางโดยใชคาสถิติรอยละ  
คาเฉลี่ย  และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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กกกกกกกกกกกกกกกก4.1.4  วิเคราะหความสําคัญของตัวแปร   ซึ่งมีเกณฑการประเมินดังตอไปนี้
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกระดับคะแนน  5  เทากับ   เห็นดวยมากที่สุด  
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกระดับคะแนน  4  เทากับ   เห็นดวยมาก   
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกระดับคะแนน  3  เทากับ  เห็นดวยปานกลาง   
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกระดับคะแนน  2 เทากับ  เห็นดวยนอย
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกระดับคะแนน  1 เทากับ   เห็นดวยนอยที่สุด
กกกกกกกกการแปลความหมายของขอมูล  คาเฉลี่ยของผลการวิเคราะหโดยการกําหนดความกวาง
ของอันตรภาคชั้น  ดังตอไปนี้ (จารี  ทองตําลึง 2538 : 73)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก4.50 - 5.00 เทากับ   เห็นดวยมากที่สุด  
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก3.50 - 4.49 เทากับ   เห็นดวยมาก   
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก2.50 - 3.49 เทากับ  เห็นดวยปานกลาง   
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก1.50 - 2.49 เทากับ  เห็นดวยนอย  
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก1.00 - 1.49 เทากับ   เห็นดวยนอยที่สุด
กกกกกกกกกกกกกกกก4.1.5 การวิเคราะหเหตุผลของผลลัพธจากแบบสอบถาม  อธิบายดวยขอมูล
จากการสัมภาษณ  และการเก็บขอมูลแวดลอม
กกกกกกกก4.2 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
กกกกกกกกกกกกกกกก4.2.1 สถิติพื้นฐานไดแก    คารอยละ (Percentage)   คาเฉลี่ย (Mean)   และ
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
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5. ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย

ตารางที่ 2 ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย

เดือน
กิจกรรม

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
5.1 กําหนดหัวขอวิจัยและเสนอหัวขอ
ตออาจารยที่ปรึกษา
5.2 ศึกษารวบรวมขอมูลจากหนังสือ  
บทความ  งานวิจัย  เอกสารอื่นๆ และ
อินเตอรเน็ต
5.3 สงหัวขอวิจัยและชื่ออาจารยที่
ปรึกษาตอคณะกรรมการดําเนินงาน
วิชาสัมมนาปญหาทางธุรกิจ
5.4 สงความกาวหนาของงานวิจัย
ระยะที่ 1 (บทที่ 1) และปรับเปลี่ยน
ตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
5.5 6 สงความกาวหนาของงานวิจัย
ระยะที่ 2 (บทที่ 1-3 และ
แบบสอบถาม) และปรับเปลี่ยนตาม
คําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
5. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
5.7 วิเคราะหและประมวลผลขอมูล
5.8 สงความกาวหนาของงานวิจัย
ระยะที่ 3 (ฉบับสมบูรณ) และ
ปรับเปลี่ยนตามคําแนะนําของอาจารย
ที่ปรึกษา
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล

กกกกกกกกจากการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาปจจัยกําหนดความตองการทํางานหลังเกษียณอายุ
ราชการ  กรณีศึกษา ขาราชการครูโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร จากแบบสอบถาม
ที่แจกจํานวน 115 ฉบับ และไดรับกลับคืนมาจํานวน 86 ฉบับ ซึ่งในครั้งนี้จะนําเสนอผลการ
วิเคราะห ขอมูลซึ่งจําแนกออกเปน  4  ตอนดังนี้
กกกกกกกกตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง  โดยวิเคราะหจํานวนและคาสถิติรอยละของ
กลุมตัวอยาง
กกกกกกกกตอนที่ 2   แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการทํางานหลังเกษียณอายุราชการและ
ความตองการเลือกประเภทของงาน  โดยวิเคราะหจํานวนและคาสถิติรอยละของกลุมตัวอยาง
กกกกกกกกตอนที่ 3   ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยตางๆ ที่มีผลตอความตองการทํางานตอภายหลัง
เกษียณอายุราชการ โดยใชคาสถิติรอยละ  คาเฉลี่ย  และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งประกอบดวย
ปจจัยดังนี้
กกกกกกกกกกกกกกกกตอนที่ 3.1 ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ  ทําการศึกษาในประเด็น  ดานความ
ตองการรายได หรือผลตอบแทน   ทั้งในระดับรายไดและภาระครอบครัว
กกกกกกกกกกกกกกกกตอนที่ 3.2 ปจจัยทางดานสังคม  ทําการศึกษาในประเด็น  ดานนโยบายของ
รัฐบาลดานสวัสดิการในปจจุบัน  ดานความพึงพอใจในบทบาทปจจุบัน และดานตองการทํา
ประโยชนแกสวนรวม
กกกกกกกกกกกกกกกกตอนที่ 3.3 ปจจัยทางดานสุขภาพ  ทําการศึกษาในประเด็น  ดานสุขภาพกาย
และดานสุขภาพจิต
กกกกกกกกตอนที่ 4  ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
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ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง โดยวิเคราะหจํานวนและคาสถิติรอยละของกลุมตัวอยาง

กกกกกกกกผลการศึกษากลุมตัวอยางขาราชการครูโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย  จํานวน  86  คน  
พบขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามดังนี้

ตารางที่  3 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ
เพศ จํานวน รอยละ

ชาย 34 39.5
หญิง 52 60.5

รวม 86 100.0

กกกกกกกกจากตารางที่ 3 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน  52  คน คิดเปนรอยละ  
60.5  และเพศชายจํานวน  34  คน  คิดเปนรอยละ 39.5  ตามลําดับ

ตารางที่  4 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอายุ
อายุ จํานวน รอยละ

ต่ํากวา  30  ป 6 7.0
30-40  ป 18 20.9
41-50  ป 26 30.2
51-60  ป 36 41.9

รวม 86 100.0

กกกกกกกกจากตารางที่  4  พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุอยูระหวาง 51-60 ป  จํานวน  36  คน  
คิดเปนรอยละ 41.9 รองลงมาคือ อายุ  41-50  ป  จํานวน  26  คน  คิดเปนรอยละ  30.2  อายุ  30-40  
ป  จํานวน  18  คน  คิดเปนรอยละ  20.9  และอายุต่ํากวา  30  ป  จํานวน  6  คน  คิดเปนรอยละ  7 .0
ตามลําดับ
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ตารางที่  5 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ จํานวน รอยละ

โสด 26 30.2
สมรส 39 45.3
หยา 10 11.6
หมาย 8 9.3
แยกกันอยู 3 3.5

รวม 86 100.0

กกกกกกกกจากตารางที่  5 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพสมรสจํานวน  39  คน  คิดเปน
รอยละ  30.2   รองลงมาคือ  สถานภาพโสดจํานวน  26  คิดเปนรอยละ  30.2  สถานภาพหยาจํานวน  
10  คน  คิดเปนรอยละ  11.6  สถานภาพหมายจํานวน  8  คน  คิดเปนรอยละ  9.3  และแยกกันอยู
จํานวน  3  คน  คิดเปนรอยละ  3.5  ตามลําดับ

ตารางที่  6 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอายุราชการ
อายุราชการ จํานวน รอยละ

ต่ํากวา  10  ป 11 12.8
10-15  ป 16 18.6
16-20  ป 7 8.1
21-25  ป 11 12.8
26-30  ป 23 26.7
31-35  ป 13 15.1
36-40  ป 5 5.8

รวม 86 100.0

กกกกกกกกจากตารางที่ 6  พบวากลุมตัวอยางมีอายุราชการสวนใหญอยูระหวาง  26-30  ป  จํานวน  
23  คน  คิดเปนรอยละ  26.7  รองลงมาคือ 10-15  ป  จํานวน  16  คน  คิดเปนรอยละ  18.6  31-35  
ป  จํานวน 13  คน  คิดเปนรอยละ 15.1  ต่ํากวา 10  ป  และ  21-25  ป  จํานวน  11  คน  คิดเปนรอย
ละ  12.8  16-20  ป  จํานวน   7 คน  คิดเปนรอยละ  8.1  และ  36-40  ป  จํานวน  5  คน  คิดเปนรอย
ละ  5.8  ตามลําดับ
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ตารางที่  7 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ

ปริญญาตรี 61 70.9
ปริญญาโท 24 27.9
ปริญญาเอก 1 1.2

รวม 86 100.0

กกกกกกกกจากตารางที่ 7 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน  61 
คน  คิดเปนรอยละ 70.9  รองลงมาคือ  ระดับปริญญาโทจํานวน  24  คน  คิดเปนรอยละ  27.9  และ
ระดับปริญญาเอกจํานวน  1  คน  คิดเปนรอยละ  1.2  ตามลําดับ

ตารางที่  8 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามสถาบันที่สําเร็จการศึกษา
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา จํานวน รอยละ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 19 22.1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 4 4.7
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 10 11.6
มหาวิยาลัยกรุงเทพ 3 3.5
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 10 11.6
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 4 4.7
มหาวิทยาลัยศิลปากร 3 3.5
วิทยาลัยการศึกษามหาสารคาม 1 1.2
สถาบันราชภัฏเลย 1 1.2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 7 8.1
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 3 3.5
วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม 2 2.3
วิทยาลัยวิชาการศึกษา  ประสานมิตร 2 2.3
วิทยาลัยครูจันทรเกษม 5 5.8
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 3 3.5
วิทยาลัยครูบานสมเด็จเจาพระยา 2 2.3
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ตารางที่  8  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามสถาบันที่สําเร็จการศึกษา (ตอ)
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา จํานวน รอยละ

วิทยาลัยครูเพชรบูรณ 1 1.2
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2 2.3
มหาวิทยาลัยนเรศวร 1 1.2
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชศรีมา 1 1.2
ไมระบุสถาบันที่สําเร็จการศึกษา 2 2.3

รวม 86 100.0

กกกกกกกกจากตารางที่ 8 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒจํานวน  19  คน  คิดเปนรอยละ 22.1  รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยรามคําแหงและ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจํานวนแหงละ  10  คน  คิดเปนรอยละ  11.6  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 8.1 วิทยาลัยครูจันทรเกษมจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 5.8  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรจํานวน 4  คน  คิดเปนรอยละ 4.7  มหาวิยาลัยกรุงเทพ  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และมหาวิทยาลัยเชียงใหมจํานวนแหงละ  3  คน  คิดเปน
รอยละ3.5  วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม  วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร  วิทยาลัยครูบานสมเด็จ
เจาพระยา  และมหาวิทยาลัยศรีปทุมจํานวนแหงละ 2 คน คิดเปนรอยละ 2.3  และวิทยาลัยการศึกษา
มหาสารคาม  สถาบันราชภัฏเลย วิทยาลัยครูเพชรบูรณ  มหาวิทยาลัยนเรศวร  และมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชศรีมาจํานวนแหงละ 1 คน  คิดเปนรอยละ  1.2  ตามลําดับ  ซึ่งในครั้งนี้มีผูตอบ
แบบสอบถามไมระบุสถาบันที่สําเร็จการศึกษาจํานวน  2  คน
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ตารางที่  9 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามรายได
รายได จํานวน รอยละ

ต่ํากวา  10,000  บาท 3 3.5
10,000-20,000  บาท 18 20.9
20,001-30,000  บาท 26 30.2
30,001-40,000  บาท 34 39.5
40,001  บาทขึ้นไป 4 4.7
ไมระบุรายได 1 1.2

รวม 86 100.0

กกกกกกกกจากตางที่ 9 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับรายไดประมาณ  30,001-40,000  บาท  
จํานวน 34  คน  คิดเปนรอยละ  39.5 รองลงมาคือ 20,001-30,000  บาท จํานวน  26  คน   คิดเปน
รอยละ  30.2  10,000-20,000  บาท  จํานวน  18  คิดเปนรอยละ  20.9  40,001  บาทขึ้นไปจํานวน  4  
คน  คิดเปนรอยละ4.7  และต่ํากวา  10,000  บาท  จํานวน 3  คน  คิดเปนรอยละ  3.5  ตามลําดับ ซึ่ง
ในครั้งนี้มีผูตอบแบบสอบถามไมระบุรายไดจํานวน  1  คน

ตารางที่  10  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับความเพียงพอของรายได
ระดับความเพียงพอของรายได จํานวน รอยละ

เพียงพอแกการเลี้ยงชีพ  ไมเดือดรอน 48 55.8
ไมเพียงพอแกการเลี้ยงชีพ  เดือดรอนเล็กนอย 32 37.2
ไมเพียงพอแกการเลี้ยงชีพ  เดือดรอนมาก 6 7

รวม 86 100.0

กกกกกกกกจากตารางที่ 10 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดอยูในระดับเพียงพอแกการเลี้ยงชีพ  
ไมเดือดรอนจํานวน  48 คน คิดเปนรอยละ 55.8 รองลงมาคือ ไมเพียงพอแกการเลี้ยงชีพ  เดือดรอน
เล็กนอย  จํานวน  32  คน  คิดเปนรอยละ 37.2  และไมเพียงพอแกการเลี้ยงชีพ  เดือดรอนมาก
จํานวน   6  คน  คิดเปนรอยละ 7  ตามลําดับ
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ตารางที ่ 11 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามรายไดเสริม
รายไดเสริม จํานวน รอยละ

มี
          จํานวนรายไดเสริม
               ต่ํากวา  10,000  บาท
               10,000-20,000   บาท
               20,001-30,000   บาท

19

                               7
                               8
                              4

22.1

                             36.8
                             42.1
                             21.1

ไมมี 67 77.9
รวม 86 100.0

กกกกกกกกจากตารางที่   11 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญไมมีรายไดเสริมจากการทํางานจํานวน  
67  คน  คิดเปนรอยละ  77.9  และมีรายไดเสริมจํานวน 19  คน  คิดเปนรอยละ  22.1  ซึ่งจํานวน
รายไดของผูมีรายไดเสริมสวนใหญประมาณ 10,000-20,000 บาท  จํานวน 8  คน  คิดเปนรอยละ  
42.1 ต่ํากวา  10,000  บาท  จํานวน  7  คน  คิดเปนรอยละ 36.8  และ  20,001-30,000   บาท  จํานวน 
4   คน  คิดเปนรอยละ   21.1  ตามลําดับ        

ตารางที่  12  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามแหลงรายไดเสริม
แหลงรายไดเสริม จํานวน รอยละ

คาจางจากการเปนอาจารยสอนพิเศษ 11 57.9
รายไดจากธุรกิจสวนตัว 7 36.8
อื่นๆ (ทําหนังสือ) 1 5.3

รวม 19 100.0

กกกกกกกกจากตารางที่ 12 พบวากลุมตัวอยางที่มีรายไดเสริมสวนใหญมีแหลงรายไดเสริมจาก
คาจางจากการเปนอาจารยสอนพิเศษจํานวน 11  คน  คิดเปนรอยละ 57.9  รองลงมาคือ รายไดจาก
ธุรกิจสวนตัวจํานวน 7  คน  คิดเปนรอยละ  36.8  และรายไดจากการทําหนังสือจํานวน  1  คน  คิด
เปนรอยละ  5.3  ตามลําดับ   
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ตารางที่  13  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอาชีพและรายไดของคูสมรส
อาชีพของคูสมรส จํานวน รอยละ

กําลังประกอบอาชีพ
          รับจางทั่วไป
          พนักงานบริษัท
          รับราชการ
          ธุรกิจสวนตัว
          รัฐวิสาหกิจ
รายไดของคูสมรส
          10,000-20,000  บาท
          20,001-30,000  บาท
          30,001-40,000  บาท
          40,001-50,000  บาท
          50,001-60,000  บาท
          60,001-70,000  บาท
          80,000  บาทขึ้นไป

32
                3

                    8
                     13

                   5
                    3

                  3
                  8

                   11
                  4

                    2
                    1
                    3

37.2
                        9.4

                         25.0
                         40.6
                        15.6

                      9.4

                    9.4
                     25.0
                     34.4                       

12.5
                      6.3
                      3.1
                      9.4

ไมประกอบอาชีพ 1 1.2
เกษียณอายุแลว 6 7.0
ไมมีคูสมรส 47 54.7

รวม 86 100.0

กกกกกกกกจากตารางที่  13  พบวากลุมตัวอยางสวนใหญไมมีคูสมรสจํานวน  47  คน  คิดเปนรอย
ละ 54.7 คูสมรสกําลังประกอบอาชีพจํานวน 32  คน คิดเปนรอยละ 37.2 เกษียณอายุแลวจํานวน 6  
คน คิดเปนรอยละ 7.0 และไมประกอบอาชีพจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.2  อาชีพของคูสมรส
สวนใหญคือ ขาราชการจํานวน 13 คน  คิดเปนรอยละ  40.6 พนักงานบริษัทจํานวน  8  คน  คิดเปน
รอยละ 25.0 ธุรกิจสวนตัวจํานวน 5 คน  คิดเปนรอยละ 15.6 รับจางทั่วไปและรัฐวิสาหกิจจํานวน
อาชีพละ3 คน คิดเปนรอยละ 9.4 รายไดของคูสมรสสวนใหญประมาณ 30,001-40,000  บาท  
จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 34.4  20,001-30,000 บาท จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ  25.0  40,001-
50,000  บาท จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ12.5 10,000-20,000 บาท และ  80,000  บาทขึ้นไปจํานวน
ละ 3 คน คิดเปนรอยละ 9.4 และ 60,001-70,000  บาท จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 3.1  ตามลําดับ
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ตารางที ่14 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามคาใชจายที่คาดวาจะเกิดขึ้นหลัง
กกกกกกกกเกษียณอายุโดยประมาณ

คาใชจายที่คาดวาจะเกิดขึ้นหลังเกษียณอายุโดยประมาณ จํานวน รอยละ
ต่ํากวา   10,000  บาท 3 3.5
10,000-20,000   บาท 52 60.5
20,001-30,000  บาท 17 19.8
30,001-40,000   บาท 2 2.3
40,001-50,000   บาท 2 2.3
ไมระบุคาใชจาย 10 11.6

รวม 86 100.0

กกกกกกกกจากตารางที่  14  พบวากลุมตัวอยางสวนใหญคาดวาจะมีคาใชจายหลังเกษียณอายุ
โดยประมาณ  10,000-20,000   บาท  จํานวน  52  คน  คิดเปนรอยละ  60.5 รองลงมาคือ  20,001-
30,000  บาท  จํานวน  17  คน  คิดเปนรอยละ  19.8  ต่ํากวา  10,000  บาทจํานวน 3  คน  คิดเปนรอย
ละ 3.5  และ  30,001-40,000 บาทและ  40,001-50,000   บาท  จํานวนอยางละ  2  คน  คิดเปนรอยละ  
2.3   ตามลําดับ   ซึ่งมีผูไมระบุคาใชจายจํานวน  10  คน  คิดเปนรอยละ  11.6

ตารางที่  15 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามบุคคลที่ตองรับผิดชอบคาใชจาย
บุคคลที่ตองรับผิดชอบคาใชจาย (ตอบมากกวา 1 ขอ) จํานวน รอยละ

บิดามารดาของทานเอง 56 65.1
บิดามารดาของคูสมรส 18 20.9
บุตรที่กําลังศึกษา 34 39.5
ญาติ 26 30.2
อื่นๆ (คาใชจายสวนตัว, สัตวเลี้ยง) 11 12.8

กกกกกกกกจากตารางที่ 15 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีบุคคลที่ตองรับผิดชอบคาใชจายคือ บิดา
มารดาของทานเอง  จํานวน  56  คิดเปนรอยละ 65.1  ของผูตอบแบบสอบถาม  รองลงมาคือ บุตรที่
กําลังศึกษาจํานวน  34  คน  คิดเปนรอยละ  39.5 ญาติจํานวน  26  คน  คิดเปนรอยละ  30.2 บิดา
มารดาของคูสมรสจํานวน  18  คน  คิดเปนรอยละ  20.9 และอื่นๆ คือ  คาใชจายสวนตัวและสัตว
เลี้ยงจํานวน  11  คน  คิดเปนรอยละ  12.8   ตามลําดับ
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ตารางที่  16  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามภาระคาใชจายสวนตัวที่ตองรับผิดชอบ
ภาระคาใชจายสวนตัวที่ตองรับผิดชอบ (ตอบมากกวา 1 ขอ) จํานวน รอยละ

คาใชจายในครัวเรือน 86 100.0
ดานการสันทนาการ 44 51.2
คาประกันชีวิต 55 63.9
การออม 51 59.3
รายจายตอเนื่องผูกพันเปนสัญญาทางกฎหมาย  เชน  การผอนบาน  
เปนตน

31 36.0

กกกกกกกกจากตารางที่  16  พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีภาระคาใชจายสวนตัวที่ตองรับผิดชอบ
คือ  คาใชจายในครัวเรือน  จํานวน  86  คิดเปนรอยละ100 รองลงมาคือ คาประกันชีวิตจํานวน 55  
คน  คิดเปนรอยละ 63.9  การออมจํานวน  51  คิดเปนรอยละ  59.3  ดานการสันทนาการจํานวน  44  
คน  คิดเปนรอยละ  51.2  และรายจายตอเนื่องผูกพันเปนสัญญาทางกฎหมาย  เชน  การผอนบาน  
เปนตน  จํานวน  31  คน  คิดเปนรอยละ  36  ตามลําดับ

ตาราที่  17  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามประเภทที่พัก
ประเภทที่พัก จํานวน รอยละ

บานพักขาราชการ 23 26.7
บานพักของตนเอง 47 54.7
บานเชา 7 8.1
คอนโดมิเนียม 4 4.7
บานญาติ 5 5.8

รวม 86 100.0

กกกกกกกกจากตารางที่ 17 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญอาศัยอยูในบานพักของตนเองจํานวน  47  
คน  คิดเปนรอยละ  54.7 รองลงมาคือ บานพักขาราชการจํานวน 23 คน  คิดเปนรอยละ  26.7  บาน
เชาจํานวน 7  คน คิดเปนรอยละ 8.1  บานญาติจํานวน  5  คน  คิดเปนรอยละ  5.8 และ
คอนโดมิเนียมจํานวน  4  คน  คิดเปนรอยละ  4.7  ตามลําดับ
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ตาราที่  18  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามโรคประจําตัว
โรคประจําตัว จํานวน รอยละ

มี
          โรคความดันโลหิตสูง-ต่ํา
          โรคภูมิแพ
          โรคกระดูกพรุน
          โรคเขาเสื่อม
          โรคเลือด
          โรคระบบตอมไรทอ
          โรคปวดหลัง
          โรคกระเพาะ
          โรคหัวใจ
           โรคเบาหวาน
          โรคไมเกรน

32
                        11
                       3
                       2
                       2
                       1
                       1
                      2
                      5
                      1
                      2
                      2

37.2
                       34.4

                     9.4
                    6.3
                    6.3
                    3.1
                    3.1
                   6.3

                     15.6
                    3.1
                    6.3
                    6.3

ไมมี 54 62.8
รวม 68 100.0

กกกกกกกกจากตารางที่ 18 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญไมมีโรคประจําตัวจํานวน  54  คน  คิดเปน
รอยละ  62.8  และมีโรคประจําตัวจํานวน  32  คน  คิดเปนรอยละ  37.2  ตามลําดับ  โรคประจําตัว
สวนใหญคือโรคความดันโลหิตสูง-ต่ําจํานวน  11  คน คิดเปนรอยละ  34.4  ของผูมีโรคประจําตัว  
โรคกระเพาะจํานวน  5  คน  คิดเปนรอยละ  15.6  โรคภูมิแพจํานวน  3  คน  คิดเปนรอยละ  9.4 
โรคกระดูกพรุน  โรคเขาเสื่อม  โรคปวดหลัง  โรคเบาหวาน  และ โรคไมเกรนจํานวนอยางละ  2  
คน  คิดเปนรอยละ  6.3  และโรคเลือดโรคระบบตอมไรทอ  และโรคหัวใจจํานวนอยางละ  1  คน  
คิดเปนรอยละ  3.1  ตามลําดับ
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ตอนที่ 2  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการทํางานหลังเกษียณอายุราชการและความตองการ
เลือกประเภทของงาน  โดยวิเคราะหจํานวนและคาสถิติรอยละของกลุมตัวอยาง

ตาราที่ 19  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามความตองการทํางานตอ
ความตองการทํางานตอ จํานวน รอยละ

ทํางานตอ 31 36.0
ไมทํางานตอ 55 64.0

รวม 86 100.0

กกกกกกกกจากตารางที่ 19 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญไมตองการทํางานตอจํานวน 55  คน  คิด
เปนรอยละ  64.0  และตองการทํางานตอจํานวน  31  คน  คิดเปนรอยละ  36.0 ตามลําดับ

ตาราที่  20  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามจํานวนปที่ความตองการทํางานตอ
จํานวนปที่ความตองการทํางานตอ จํานวน รอยละ

2-3  ป 9 29.0
4-5  ป 18 58.1
6-7  ป 2 6.5
10  ป 2 6.5

รวม 31 100.0

กกกกกกกกจากตารางที่ 20  พบวากลุมตัวอยางสวนใหญที่ตองการทํางานตอจํานวน  31  คน  มี
ความตองการทํางานตอ  4-5  ป  จํานวน  18  คน  คิดเปนรอยละ  58.1 รองลงมาคือ 2-3  ป  จํานวน  
9  คน  คิดเปนรอยละ  29.0  และ  6-7  ป  และ  10  ป  จํานวนอยางละ  2  คน  คิดเปนรอยละ  6.5  
ตามลําดับ 
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ตาราที่  21 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามลักษณะงานที่สนใจ
ลักษณะงานที่สนใจ จํานวน รอยละ

งานดานวิชาการ  เชน  เปนนักวิชาการ  เปนที่ปรึกษาใหกับ
องคการ หรือหนวยงานตางๆ   เปนตน

9 29.0

ประกอบธุรกิจสวนตัว  เชน  คาขาย  หรือเปดโรงเรียน
สอนพิเศษ  เปนตน

21 67.7

อื่นๆ (ชวยเหลือสังคมตามความสามารถ) 1 3.2
รวม 31 100.0

กกกกกกกกจากตารางที่ 21 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญที่ตองการทํางานตอมีลักษณะงานที่สนใจ
คือ  ประกอบธุรกิจสวนตัว  เชน  คาขาย  หรือเปดโรงเรียนสอนพิเศษ  เปนตน  จํานวน  21  คน  คิด
เปนรอยละ 67.7 รองลงมาคือ งานดานวิชาการ  เชน  เปนนักวิชาการ  เปนที่ปรึกษาใหกับองคการ 
หรือหนวยงานตางๆ  เปนตน จํานวน  9  คน  คิดเปนรอยละ  29.0  และอื่นๆ คือ  ชวยเหลือสังคม
ตามความสามารถจํานวน  1  คน  คิดเปนรอยละ  3.2  ตามลําดับ

ตาราที่  22  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามชวงเวลาที่ตองการทํางาน
ชวงเวลาที่ตองการทํางาน จํานวน รอยละ

เต็มวัน 11 35.5
ครึ่งวันเชา 12 38.7
ครึ่งวันบาย 8 25.8

รวม 31 100.0

กกกกกกกกจากตารางที่  22  พบวากลุมตัวอยางสวนใหญที่ตองการทํางานตอตองการทํางานตอครึ่ง
วันเชาจํานวน  12  คน  คิดเปนรอยละ  38.7 รองลงมาคือ เต็มวันจํานวน  11  คน  คิดเปนรอยละ  
35.5  และครึ่งวันบายจํานวน  8  คน  คิดเปนรอยละ  25.8  ตามลําดับ
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ตาราที่  23 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามจํานวนวันที่ตองการทํางาน
จํานวนวันที่ตองการทํางาน จํานวน รอยละ

3  วัน 7 22.6
4  วัน 9 29.0
5  วัน 14 45.2
6  วัน 1 3.2

รวม 31 100.0

กกกกกกกกจากตารางที่ 23 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญที่ตองการทํางานตอมีความตองการทํางาน
เปนเวลา  5  วันจํานวน  14  คน  คิดเปนรอยละ  45.2 รองลงมาคือ 4  วันจํานวน  9  คน  คิดเปนรอย
ละ  29.0  3  วันจํานวน  7  คน  คิดเปนรอยละ  22.6  และ  6    วันจํานวน  1  คน  คิดเปนรอยละ  3.2  
ตามลําดับ

ตาราที่  24  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามลักษณะการจางงาน
ลักษณะการจางงาน จํานวน รอยละ

สัญญาปตอป 8 25.8
สัญญาระยะสั้น (1-3 ป) 5 16.1
สัญญาระยะยาว (มากกวา 3 ป) 6 19.4
ไมกําหนดอายุสัญญา 12 38.7

รวม 31 100.0

กกกกกกกกจากตารางที่ 24 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญที่ตองการทํางานตอตองการลักษณะการ
จางงานแบบไมกําหนดอายุสัญญาจํานวน  12  คน  คิดเปนรอยละ  38.7 รองลงมาคือ สัญญาปตอป
จํานวน  8  คน  คิดเปนรอยละ 25.8  สัญญาระยะยาว (มากกวา 3 ป)จํานวน  6  คน  คิดเปนรอยละ  
19.4  และสัญญาระยะสั้น (1-3 ป) จํานวน  5  คน  คิดเปนรอยละ  16.1  ตามลําดับ
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ตารางที่  25  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามสาเหตุที่ไมตองการทํางานตอ
สาเหตุที่ไมตองการทํางานตอ (ตอบมากกวา 1 ขอ) จํานวน รอยละ

สุขภาพไมดี 16 29.1
สมาชิกในครอบครัวไมใหทํา 8 14.5
ไมมีภาระรับผิดชอบ 13 23.6
ตองการการพักผอน 40 72.7
เดินทางไมสะดวก 13 23.6
ฐานะทางเศรษฐกิจเปนที่นาพอใจแลว 18 32.7
คิดวาทํางานแลวเสียสุขภาพจิต 19 34.5
อื่นๆ (ดูแลบิดามารดา) 1 1.8

กกกกกกกกจากตารางที่ 25 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญไมตองการทํางานตอเพราะสาเหตุตองการ
การพักผอนจํานวน  40  คน  คิดเปนรอยละ  72.7 ของผูไมตองการทํางานตอ รองลงมาคือ คิดวา
ทํางานแลวเสียสุขภาพจิต  19  คน  คิดเปนรอยละ 34.5  ฐานะทางเศรษฐกิจเปนที่นาพอใจแลว
จํานวน   18  คน  คิดเปนรอยละ  32.7  สุขภาพไมดีจํานวน  16  คน  คิดเปนรอยละ  29.1 ไมมีภาระ
รับผิดชอบและเดินทางไมสะดวกจํานวนอยางละ 13  คน  คิดเปนรอยละ 23.6 สมาชิกในครอบครัว
ไมใหทําจํานวน  8  คน  คิดเปนรอยละ 14.5 และอื่นๆ คือดูแลบิดามารดาจํานวน 1  คน  คิดเปนรอย
ละ 1.8  ตามลําดับ
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ตารางที่ 26 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการดําเนินชีวิตประจําวันหลัง
กกกกกกกกเกษียณอายุกรณีไมตองการทํางานตอ

การดําเนินชีวิตประจําวันหลังเกษียณอายุกรณีไมตองการทํางานตอ 
(ตอบมากกวา 1 ขอ)

จํานวน รอยละ

อยูบานเฉยๆ 12 21.8
ดูแลบุตรหลาน 23 41.8
ทองเที่ยว 38 69.10
ไปวัด  ทําบุญ  ทําสมาธิ  ศึกษาธรรมะ 26 47.3
หางานอดิเรกทําในบาน  เชน  เลี้ยงสัตว  ปลูกตนไม  ทําอาหาร  เปนตน 43 78.18
อื่นๆ (ทํางานสาธารณประโยชน, ดูแลสุขภาพของตนเอง, อาน เขียน
หนังสือ, ดูแลมารดา)

5 9.1

กกกกกกกกจากตารางที่  26  พบวากลุมตัวอยางที่ไมตองการทํางานตอจะดําเนินชีวิตประจําวันโดย
ตองการหางานอดิเรกทําในบาน  เชน  เลี้ยงสัตว  ปลูกตนไม  ทําอาหาร  เปนตนจํานวน  43  คน  
คิดเปนรอยละ  78.18  ของผูไมตองการทํางานตอ  รองลงมาคือ ทองเที่ยวจํานวน  38  คน  คิดเปน
รอยละ  69.10  ไปวัด  ทําบุญ  ทําสมาธิ  ศึกษาธรรมะจํานวน  26  คน  คิดเปนรอยละ  47.3  ดูแล
บุตรหลานจํานวน  23  คน  คิดเปนรอยละ  41.8  อยูบานเฉยๆ จํานวน  12  คน  คิดเปนรอยละ 21.8  
และอื่นๆ คือ ทํางานสาธารณประโยชน  ดูแลสุขภาพของตนเอง   อานและเขียนหนังสือ  และ ดูแล
มารดาจํานวน  5  คน  คิดเปนรอยละ  9.1  ตามลําดับ

ตารางที่ 27  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามรูปแบบสวัสดิการที่ตองการไดรับ
รูปแบบสวัสดิการที่ตองการไดรับ จํานวน รอยละ

บําเหน็จ 12 14.0
บํานาญ 74 86.0

รวม 86 100.0

กกกกกกกกจากตารางที่ 27 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญตองการสวัสดิการในรูปแบบของเงิน
บํานาญจํานวน  74  คน  คิดเปนรอยละ  86.0  และรูปแบบของเงินบําเหน็จจํานวน  12  คน  คิดเปน
รอยละ  14.0 ตามลําดับ
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ตอนที่ 3  ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยตางๆ ที่มีผลตอความตองการทํางานตอภายหลังเกษียณอายุราชการ 
โดยใชคาสถิติรอยละ  คาเฉลี่ย  และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

กกกกกกกกตอนที่ 3.1 ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ  ทําการศึกษาในประเด็น  ดานความตองการรายได 
หรือผลตอบแทน   ทั้งในระดับรายไดและภาระครอบครัว

ตารางที่ 28 จํานวน  รอยละ  คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางจําแนกตาม
กกกกกกกกความตองการรายได หรือผลตอบแทน   ทั้งในระดับรายไดและภาระครอบครัว

ระดับความคิดเห็น
ดานความตองการรายไดหรือ

ผลตอบแทน  
มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอย
ที่สุด

X S.D.
แปล
ผล

1.ทานมีภาระครอบครัวตอง
รับผิดชอบ

25
(29.1)

30
(34.9)

19
(22.1)

7
(8.1)

5
(5.8)

3.73 1.14 มาก

2. ทานมีภาระหนี้สินตอง
รับผิดชอบ

17
(19.8)

19
(22.1)

24
(27.9)

16
(18.6)

10
(11.6)

3.20 1.28 ปาน
กลาง

3.ทานตองการมีรายไดประจํา  
ชวยเหลือครอบครัวตามปกติที่
เคยปฏิบัติ

16
(18.6)

38
(44.2)

22
(25.6)

7
(8.1)

3
(3.5)

3.66 0.99 มาก

4.ทานตองการมีรายไดเพ่ือใชจาย
สวนตัว  เชน เพ่ือการทองเที่ยว 
 คารักษาพยาบาล  บริจาค เปนตน

16
(18.6)

43
(50.0)

23
(26.7)

2
(2.3)

2
(2.3)

3.80 0.85 มาก

5.ทานตองการรายไดเพื่อการออม 14
(16.3)

35
(40.7)

30
(34.9)

2
(2.3)

5
(5.8)

3.59 0.99 มาก

6.ทานตองการรายไดเทากับ
จํานวนเงินขั้นสุดทายที่ทานเคย
ไดรับ

33
(38.4)

26
(30.2)

16
(18.6)

7
(8.1)

4
(4.7)

3.90 1.15 มาก

7.ทานตองการมีรายไดเพียงพอ
กับคาใชจายเทานั้น

12
(14.0)

26
(30.2)

17
(19.8)

12
(14.0)

19
(22.1)

3.00 1.38 ปาน
กลาง

8.ทานไมตองการจะไดรับ
ผลตอบแทนใดๆ

4
(4.7)

9
(10.5)

20
(23.3)

17
(19.8)

36
(41.9)

2.16 1.22 นอย

รวม 3.38 1.25
ปาน
กลาง
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กกกกกกกกจากตารางที่ 28  พบวากลุมตัวอยางมีความตองการรายได หรือผลตอบแทน อยูในระดับ
ปานกลาง  ( X  =  3.38, S.D. = 1.25)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 3 อันดับแรก พบวากลุมตัวอยางสวน
ใหญมีความตองการรายไดเทากับจํานวนเงินขั้นสุดทายที่เคยไดรับอยูในระดับมาก  ( X  = 3.90, 
S.D. = 1.15) รองลงมาคือ ตองการมีรายไดเพื่อใชจายสวนตัวอยูในระดับมาก ( X =  3.80, S.D. = 
0.85) และมีภาระครอบครัวที่ตองรับผิดชอบอยูในระดับมาก ( X  = 3.73 , S.D. = 1.14) ตามลําดับ

กกกกกกกกตอนที่ 3.2 ปจจัยทางดานสังคม ทําการศึกษาในประเด็น  ดานนโยบายของรัฐบาล  
ความพึงพอใจในบทบาทปจจุบัน และตองการทําประโยชนแกสวนรวม

ตารางที่ 29 จํานวน  รอยละ  คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางจําแนกตาม
กกกกกกกกความพึงพอใจตอนโยบายของรัฐบาลดานสวัสดิการในปจจุบัน 

ระดับความคิดเห็น
ดานนโยบายของรัฐบาลดาน

สวัสดิการในปจจุบัน  
มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอย
ที่สุด

X S.D.
แปล
ผล

1.ทานมีความพึงพอใจตอ
สวัสดิการขาราชการที่ไดรับ
โดยรวม

5
(5.8)

23
(26.7)

36
(41.9)

14
(16.3)

8
(9.3)

3.03 1.02 ปาน
กลาง

2. ทานมีความพึงพอใจตอ
กองทุนบําเหน็จบํานาญที่จะ
ไดรับเมื่อเกษียณอายุราชการ

3
(3.5)

28
(32.6)

27
(31.4)

18
(20.9)

10
(11.6)

2.95 1.07 ปาน
กลาง

3.ทานมีความพึงพอใจตอสิทธิ
การรักษาพยาบาลท่ีไดรับหลัง
เกษียณอายุ

15
(17.4)

30
(34.9)

23
(26.7)

10
(11.6)

8
(9.3)

3.40 1.18 ปาน
กลาง

4.ทานมีความพึงพอใจตอ
สวัสดิการการศึกษาของบุตร

5
(5.8)

21
(24.4)

26
(30.2)

18
(20.9)

16
(18.6)

2.78 1.18 ปาน
กลาง

5.ทานมีความพึงพอใจตอระบบ
การใหกู

7
(8.1)

24
(27.9)

39
(45.3)

11
(12.8)

5
(5.8)

3.20 0.97 ปาน
กลาง

6.ทานมีความพึงพอใจตอ
คาตอบแทนจากการปฏิบัติงาน
นอกเวลาที่ไดรับในปจจุบัน

_ 17
(19.8)

32
(37.2)

16
(18.6)

21
(24.4)

2.52 1.07 ปาน
กลาง

รวม 2.98 1.10
ปาน
กลาง
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กกกกกกกกจากตารางที่ 29 ปจจัยดานนโยบายซึ่งเปนความพึงพอใจที่ไมใชประเด็นใหเกิดความ
ตองการทํางานตอหลังเกษียณอายุราชการ พบวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
( X  =  2.98, S.D. = 1.10) โดยสวนใหญมีความพึงพอใจตอสิทธิการรักษาพยาบาลที่ไดรับอยูใน
ระดับปานกลาง( X  = 3.40, S.D. = 1.18) รองลงมาคือ  มีความพึงพอใจตอระบบการใหกูอยูใน
ระดับปานกลาง ( X  = 3.20, S.D. = 0.97)และมีความพึงพอใจตอสวัสดิการขาราชการที่ไดรับ
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =  3.03, S.D. = 1.02)   ตามลําดับ  

ตารางที่ 30 จํานวน  รอยละ  คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางจําแนกตาม
กกกกกกกกความพึงพอใจในบทบาทปจจุบัน

ระดับความคิดเห็น
ดานความพึงพอใจในบทบาท

ปจจุบัน
มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอย
ที่สุด

X S.D.
แปล
ผล

1.ทานมีความพึงพอใจตอ
บทบาทการเปนครูในปจจุบัน

28
(32.6)

35
(40.7)

13
(15.1)

8
(9.3)

2
(2.3)

3.92 1.03 มาก

2. ทานมีความพึงพอใจตอการ
ปฏิบัติงานของทาน

32
(37.2)

40
(46.5)

11
(12.8)

2
(2.3)

1
(1.2)

4.16 0.82 มาก

3.ทานมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานรวมกับเพื่อน
รวมงาน

20
(23.2)

41
(4.7)

19
(22.1)

5
(5.8)

1
(1.2)

3.86 0.88 มาก

รวม 3.98 0.65 มาก

กกกกกกกกจากตารางที่ 30 พบวากลุมตัวอยางความพึงพอใจในบทบาทปจจุบันอยูในระดับมาก  
( X  =  3.98, S.D. = 0.65)   เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจตอ
การปฏิบัติงานอยูในระดับมาก  ( X  =  4.16, S.D. = 0.82)  รองลงมาคือ มีความพึงพอใจตอบทบาท
การเปนครูในปจจุบันอยูในระดับมาก  ( X  =  3.92, S.D. = 1.03)  และมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานรวมกับเพื่อนรวมงานอยูในระดับมาก  ( X  =  3.86, S.D. = 0.88)  ตามลําดับ
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ตารางที่ 31 จํานวน  รอยละ  คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางจําแนกตาม
กกกกกกกกความตองการทําประโยชนแกสวนรวม

ระดับความคิดเห็น
ดานตองการทําประโยชนแก

สวนรวม
มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอย
ที่สุด

X S.D.
แปล
ผล

1.ทานตองการนําความรูและ
ประสบการณที่ทานมีมา
ชวยงานเพื่อประโยชน
สวนรวม

35
(40.7)

41
(47.7)

10
(11.6)

- - 4.29 0.67 มาก

2.ตองการทํางานลักษณะ
อาสาสมัครภายหลังเกษียณอายุ
ราชการ

9
(10.5)

25
(29.1)

41
(47.7)

8
(9.3)

3
(3.5)

3.34 0.92 ปาน
กลาง

3.การเปนวิทยากรพิเศษ 13
(15.1)

18
(20.9)

34
(39.5)

13
(15.1)

8
(9.3)

3.17 1.15 ปาน
กลาง

4.การจัดตั้งชมรมเพื่อชวยเหลือ
ผูดอยโอกาส

8
(9.3)

27
(31.4)

31
(36.0)

15
(17.4)

5
(5.8)

3.21 1.03 ปาน
กลาง

5.หลังเกษียณราชการแลว
ตองการทํางานที่เปนประโยชน
ตอสังคมหลากหลายรูปแบบ

16
(18.6)

36
(41.9)

27
(31.4)

6
(7.0)

1
(1.2)

3.70 0.90 มาก

6.การดูแลสมาชิกในครอบครัว
ใหเปนพลเมืองดี  ซ่ึงถือวาเปน
การทําประโยชนใหแกสังคม
ดวยเชนกัน

45
(52.3)

32
(37.2)

8
(9.3)

1
(1.2)

- 4.41 0.71 มาก

7.การถายทอดประสบการณ
โดยการเขียนหนังสือ  หรือ
บทความ

15
(17.4)

19
(22.1)

32
(37.2)

9
(10.5)

11
(12.8)

3.21 1.23 ปาน
กลาง

8.การสมัครเปนตัวแทนของ
ประชาชน  เชน  ส.ส. ส.ว. ส.จ. 
ฯลฯ

3
(3.5)

9
(10.5)

16
(18.6)

15
(17.4)

43
(50.0)

2.00 1.20 นอย

9.ทานมีความเต็มใจที่จะ
ชวยเหลือสังคมโดยไมหวัง
ผลตอบแทน

17
(19.8)

22
(25.6)

34
(39.5)

10
(11.6)

3
(3.5)

3.47 1.05 ปาน
กลาง

รวม 3.42 1.20
ปาน
กลาง
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กกกกกกกกจากตารางที่ 31 พบวากลุมตัวอยางตองการทําประโยชนแกสวนรวมอยูในระดับปาน
กลาง ( X  =  3.42, S.D. = 1.20) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  3  อันดับแรกพบวากลุมตัวอยางสวนใหญ
ตองการดูแลสมาชิกในครอบครัวใหเปนพลเมืองดี  ซึ่งถือวาเปนการทําประโยชนใหแกสังคมดวย
เชนกันอยูในระดับมาก ( X = 4.41, S.D. = 0.71) รองลงมาคือ ตองการนําความรูและประสบการณ
ที่มีมาชวยงานเพื่อประโยชนสวนรวมอยูในระดับมาก ( X  = 4.29, S.D. = 0.67) และตองการทํางาน
ที่เปนประโยชนตอสังคมหลากหลายรูปแบบอยูในระดับมาก ( X  =  3.70, S.D. = 0.90)  ตามลําดับ

กกกกกกกกตอนที่ 3.3 ปจจัยทางดานสุขภาพ ทําการศึกษาในประเด็น ดานสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต

ตารางที่ 32 จํานวน  รอยละ  คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางจําแนกตาม
กกกกกกกกระดับการใหความสําคัญตอสุขภาพกาย

ระดับความคิดเห็น
ดานสุขภาพกาย มาก

ที่สุด
มาก ปาน

กลาง
นอย นอย

ที่สุด
X S.D.

แปล
ผล

1.การไมมีโรคประจําตัวที่
รุนแรงในปจจุบันสนับสนุนให
ทานมีความตองการทํางานหลัง
เกษียณอายุราชการ

29
(33.7)

36
(41.9)

14
(16.3)

4
(4.7)

3
(3.5)

3.96 1.01 มาก

2.การไมมีประวัติเจ็บปวยที่
รุนแรงในปจจุบันสนับสนุนให
ทานมีความตองการทํางานหลัง
เกษียณอายุราชการ

27
(31.4)

38
(44.2)

14
(16.3)

4
(4.7)

3
(3.5)

3.95 0.99 มาก

3.ปจจุบันทานมีสุขภาพรางกาย
แข็งแรงดี

13
(15.1)

47
(54.7)

18
(20.9)

7
(8.1)

1
(1.2)

3.74 0.86 มาก

4.ปจจุบันทานมีโรคประจําตัว 
จึงมีผลตอการทํางานหลัง
เกษียณอายุราชการของทาน

6
(7.0)

11
(12.8)

15
(17.4)

12
(14.0)

42
(48.8)

2.15 1.34 นอย

5.ทานมีสุขภาพรางกายไม
แข็งแรง  มักเจ็บปวยอยูบอยๆ

- 9
(10.5)

22
(25.6)

28
(32.6)

27
(31.4)

2.15 0.99 นอย
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ตารางที่ 32 จํานวน  รอยละ  คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางจําแนกตาม
กกกกกกกกระดับการใหความสําคัญตอสุขภาพกาย (ตอ)

ระดับความคิดเห็น
ดานสุขภาพกาย มาก

ที่สุด
มาก ปาน

กลาง
นอย นอย

ที่สุด
X S.D.

แปล
ผล

6.การสูบบุหร่ีเปนประจํามี
ผลกระทบตอสุขภาพรางกาย
ของทาน

11
(12.8)

10
(11.6)

3
(3.5)

8
(9.3)

54
(62.8)

2.02 1.52 นอย

7.การดื่มสุราเปนประจํามี
ผลกระทบตอสุขภาพรางกาย
ของทาน

10
(11.6)

16
(18.6)

3
(3.5)

6
(7.0)

51
(59.3)

2.16 1.56 นอย

8.การทํางานทําใหทานมี
รางกายแข็งแรงขึ้น

19
(22.1)

34
(39.5)

26
(30.2)

5
(5.8)

2
(2.3)

3.73 0.95 มาก

รวม 2.99 1.46
ปาน
กลาง

กกกกกกกกจากตารางที่ 32 พบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญตอสุขภาพกายที่มีผลตอความตองการ
ทํางานตอหลังเกษียณอายุราชการอยูในระดับปานกลาง  ( X  =  2.99, S.D. = 1.46)  เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ 3 อันดับแรกพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญไมมีโรคประจําตัวที่รุนแรงในปจจุบัน
สนับสนุนใหมีความตองการทํางานหลังเกษียณอายุราชการอยูในระดับมาก ( X  = 3.96, S.D. = 
1.01)  รองลงมาคือ ไมมีประวัติเจ็บปวยที่รุนแรงในปจจุบันสนับสนุนใหมีความตองการทํางานหลัง
เกษียณอายุราชการอยูในระดับมาก  ( X  = 3.95, S.D. = 0.99) และปจจุบันมีสุขภาพรางกายแข็งแรง
ดี ( X  =  3.74, S.D. = 0.86)   ตามลําดับ
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ตารางที่ 33 จํานวน  รอยละ  คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางจําแนกตาม
กกกกกกกกระดับการใหความสําคัญตอสุขภาพจิต

ระดับความคิดเห็น
ดานสุขภาพจิต มาก

ที่สุด
มาก ปาน

กลาง
นอย นอย

ที่สุด
X S.D.

แปล
ผล

1.ทานเปนผูมีสุขภาพจิตดีไม
เครียด  

23
(26.7)

33
(38.4)

25
(29.1)

5
(5.8)

- 3.86 0.88 มาก

2.ทานคิดวาการทํางานทําให
สุขภาพจิตทานดีขึ้น

10
(11.6)

38
(44.2)

22
(25.6)

11
(12.8)

5
(5.8)

3.43 1.05 ปาน
กลาง

3.ทานมีความพึงพอใจในชีวิต
ปจจุบัน

21
(24.4)

40
(46.5)

19
(22.1)

4
(4.7)

2
(2.3)

3.86 0.92 มาก

4.ทานคิดวาการทํางานเปนการ
พัฒนาจิตใจตนเอง

23
(26.7)

46
(53.5)

13
(15.1)

2
(2.3)

2
(2.3)

4.00 0.85 มาก

5.ทานคิดวาตนเปนบุคคลที่ยัง
มีคุณคาตอสังคมและยัง
สามารถชวยเหลือสังคมได

32
(37.2)

40
(46.5)

13
(15.1)

1
(1.2)

- 4.20 0.73 มาก

6.ทานเปนคนที่วิตกกังวล
เกี่ยวกับ
อนาคตขางหนา

7
(8.1)

28
(32.6)

27
(31.4)

16
(18.6)

8
(9.3)

3.09 1.08 ปาน
กลาง

รวม 3.74 1.00 มาก

กกกกกกกกจากตารางที่ 33 พบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญตอสุขภาพจิตที่มีผลตอความตองการ
ทํางานตอหลังเกษียณอายุราชการอยูในระดับมาก ( X  =  3.74, S.D. = 1.00)  เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอพบ 3 อันดับแรกพบวากลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญตอตนเองโดยคิดวาตนเปนบุคคลที่
ยังมีคุณคาตอสังคมและยังสามารถชวยเหลือสังคมไดอยูในระดับมาก ( X  =  4.20, S.D. = 0.73)
รองลงมาคือ คิดวาการทํางานเปนการพัฒนาจิตใจตนเองอยูในระดับมาก ( X  =  4.00, S.D. = 0.85)   
และเปนผูมีสุขภาพจิตดีไมเครียดอยูในระดับมาก ( X  =  3.86, S.D. = 0.88)   ตามลําดับ
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ตอนที่ 4  ขอเสนอแนะเพิ่มเติม

กกกกกกกกจากการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาปจจัยกําหนดความตองการทํางานหลังเกษียณอายุ
ราชการกรณีศึกษาขาราชการครูโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ในครั้งนี้ไดรับ
ขอเสนอแนะดังนี้
กกกกกกกก1.  ตองการไดความจริงใจจากหนวยงานที่ปฏิบัติงานอยู  โดยผูบริหารปฏิบัติตอ
ขาราชการครูเทาๆ กัน  ไมลําเอียง  ไมกลั่นแกลง
กกกกกกกก2. ตองการใหรัฐบาลชวยเหลือเมื่อเกษียณอายุในหลายๆ  รูปแบบ  เชน  จัดใหมีที่พัก
อาศัย   การจัดหางานใหตรงกับความตองการและความสามารถ  เปนตน
กกกกกกกก3. ตองการใหเพิ่มทุนการศึกษาใหแกบุตรมากขึ้น  เพื่อแบงเบาภาระในครอบครัว
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บทที่  5
สรุป   อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ

กกกกกกกกจากการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาปจจัยกําหนดความตองการทํางานหลังเกษียณ อายุ
ราชการ  กรณีศึกษา  ขาราชการครูโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย กรุงเทพมหานคร จากกลุมตัวอยาง
คือ ขาราชการครูที่ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย กรุงเทพมหานคร จํานวน 115 คน
ไดรับแบบสอบถามกลับคืน  86 ชุด คาสถิติที่ใชในการวิจัยไดแก คารอยละ (Percentage)  คาเฉลี่ย 
(Mean)   และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)                        

สรุปผลการวิจัย

ตอนที่ 1  สรุปขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
กกกกกกกกจากการศึกษาวิจัยพบวาขาราชการครูที่เปนกลุมตัวอยางครั้งนี้สวนใหญเปนเพศหญิง  มี
อายุอยูในชวง  51-60 ป   มีสถานภาพสมรส  มีอายุราชการเฉลี่ย 26-30 ป   มีระดับการศึกษาสวน
ใหญคือปริญญาตรี และจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมากที่สุด มีรายไดจากการ
รับราชการประมาณ 30,001-40,000 บาท ซึ่งรายไดนี้เพียงพอแกการเลี้ยงชีพ ไมกอใหเกิดความ
เดือดรอนในการใชจาย และนอกจากนี้แลวสวนใหญไมมีรายไดเสริมนอกเหนือจากงานราชการ
สําหรับผูที่มีรายไดเสริมนั้นสวนใหญมีรายไดประมาณ 10,000-20,000 บาท จากคาจางการเปน
อาจารยสอนพิเศษ ในสวนของผูที่มีคูสมรสนั้นสวนใหญคูสมรสประกอบอาชีพรับราชการ และมี
รายไดประเฉลี่ยประมาณ 30,001-40,000 บาท สวนของคาใชจายที่คาดวาจะเกิดขึ้นหลังเกษียณอายุ
ราชการนั้นประมาณ 10,000-20,000 บาท เมื่อเกษียณอายุราชการแลวสวนใหญมีบุคคลที่ตอง
รับผิดชอบคาใชจายคือ บิดามารดาของผูเกษียณอายุเอง รองลงมาคือ บุตรที่กําลังศึกษา ญาติ บิดา
มารดาของคูสมรส และสัตวเลี้ยง มีคาใชจายสวนตัวคือคาใชจายในครัวเรือนมากที่สุด รองลงมาคือ 
คาประกันชีวิต การออม ดานการสันทนาการ  และรายจายตอเนื่องผูกพันเปนสัญญาทางกฎหมาย  
เชน การผอนบาน เปนตน กลุมตัวอยางสวนใหญพักอาศัยอยูในบานพักของตนเอง และในดาน
สุขภาพรางกายนั้นพบวาสวนใหญไมมีโรคประจําตัว สําหรับผูที่มีโรคประจําตัวนั้นสวนใหญเปน
โรคความดันโลหิตสูง-ต่ํา



91

ตอนที่ 2  สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับการทํางานหลังเกษียณอายุราชการและความตองการเลือก
ประเภทของงาน
กกกกกกกกจากการศึกษาวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญไมตองการทํางานตอ ซึ่งสาเหตุสวนใหญ
ที่ไมตองการทํางานตอหลังเกษียณอายุราชการเพราะตองการพักผอนรองลงมาคือ คิดวาทํางานแลว
เสียสุขภาพจิต มีฐานะทางเศรษฐกิจเปนที่นาพอใจแลว มีสุขภาพไมดี ไมมีภาระรับผิดชอบ เดินทาง
ไมสะดวก สมาชิกในครอบครัวไมใหทํา และตองดูแลบิดามารดา เปนตน โดยหลังเกษียณอายุแลว
จะดําเนินชีวิตประจําวันดวยการหางานอดิเรกทําในบาน  เชน  เลี้ยงสัตว  ปลูกตนไม  ทําอาหาร  
เปนตน รองลงมาคือ ตองการทองเที่ยว ไปวัด ทําบุญ ทําสมาธิ ศึกษาธรรมะ ดูแลบุตรหลาน อยูบาน
เฉยๆ และตองการทํางานสาธารณประโยชน เปนตน สวนกลุมตัวอยางที่ตองการทํางานตอ ตองการ
ทํางานตอเพราะตองการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และยังมีภาระที่ตองรับผิดชอบ ระยะเวลาที่
ตองการทํางานตอประมาณ 4-5  ป ลักษณะงานที่สนใจจะทําหลังเกษียณอายุคือ  ประกอบธุรกิจ
สวนตัว เชน การคาขายหรือเปดโรงเรียนสอนพิเศษ เปนตน มีชวงเวลาที่ตองการทํางานคือ  ชวง
ครึ่งวันเชา ซึ่งในหนึ่งสัปดาหตองการทํางานเปนเวลา 5 วัน  ลักษณะการจางงานที่ตองการให
เปนมากที่สุดคือ การจางงานโดยไมกําหนดอายุของสัญญาวาจาง และกลุมตัวอยางสวนใหญ
ตองการที่จะเลือกรับเงินสวัสดิการในรูปของเงินบํานาญ เพราะตองการใหรัฐเปนผูดูแลและเห็นวา
มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากกวา สวนผูที่ตองการรับเงินสวัสดิการในรูปของเงิน
บําเหน็จเพราะตองการนําเงินไปลงทุนในกิจการ  และซื้อบาน

ตอนที่ 3  สรุปขอมูลเกี่ยวกับปจจัยตางๆ ที่มีผลตอความตองการทํางานตอภายหลังเกษียณอายุ
ราชการ
กกกกกกกกจากการศึกษาวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญกับปจจัยที่มีผลตอความ
ตองการทํางานตอภายหลังเกษียณอายุราชการในปจจัยดานเศรษฐกิจมากที่สุด รองลงมาคือ ปจจัย
ดานสังคม และปจจัยดานสุขภาพ   ตามลําดับ ซึ่งสามารถสรุปเปนรายดานไดดังนี้
กกกกกกกกตอนที่ 3.1 ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ ประกอบดวย ความตองการรายไดหรือผลตอบแทน  
พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความตองการรายไดหรือผลตอบแทนอยูในระดับปานกลาง โดยสวน
ใหญตองการมีรายไดเทากับจํานวนเงินขั้นสุดทายที่เคยไดรับ รองลงมาคือ ตองการมีรายไดเพื่อใช
จายสวนตัว  และมีภาระที่ตองรับผิดชอบ
กกกกกกกกตอนที่ 3.2 ปจจัยทางดานสังคม  ประกอบดวย นโยบายของรัฐบาลดานสวัสดิการใน
ปจจุบัน ความพึงพอใจในบทบาทปจจุบัน และความตองการทําประโยชนแกสวนรวม  พบวากลุม
ตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจในบทบาทปจจุบันมากที่สุด รองลงมาคือ ตองการทําประโยชน
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แกสวนรวม และมีความพึงพอใจตอนโยบายของรัฐบาลดานสวัสดิการในปจจุบัน   ตามลําดับ โดย
มีรายละเอียดดังนี้
กกกกกกกกกกกกกกกกตอนที่ 3.2.1 ดานความพึงพอใจในบทบาทปจจุบันพบวากลุมตัวอยางสวน
ใหญมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจตอบทบาทการเปนครูในปจจุบัน
มากที่สุด รองลงมาคือ มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานรวมกับเพื่อนรวมงาน  และมีความพึง
พอใจตอการปฏิบัติงานของตนเอง  
กกกกกกกกกกกกกกกกตอนที่ 3.2.2 ดานความตองการทําประโยชนแกสวนรวมพบวากลุมตัวอยาง
สวนใหญมีความตองการทําประโยชนแกสวนรวมอยูในระดับปานกลาง  โดยมีความตองการดูแล
สมาชิกในครอบครัวใหเปนพลเมืองดี    ซึ่งถือวาเปนการทําประโยชนใหแกสังคมดวยเชนกัน 
รองลงมาคือ ตองการนําความรูและประสบการณที่มีมาชวยเหลืองานเพื่อประโยชนสวนรวม  และ
หลังเกษียณอายุแลวตองการทํางานที่เปนประโยชนแกสังคมในหลากหลายรูปแบบ
กกกกกกกกกกกกกกกกตอนที่  3.2.3  ดานนโยบายของรัฐบาลดานสวัสดิการในปจจุบัน  พบวา
สวนใหญมีความพึงพอใจตอนโยบายของรัฐบาลอยูในระดับปานกลาง โดยมีความพึงพอใจตอสิทธิ
การรักษาพยาบาลที่ไดรับมากที่สุด รองลงมาคือ มีความพึงพอใจตอระบบการใหกู และมีความพึง
พอใจตอสวัสดิการขาราชการที่ไดรับโดยรวม ตามลําดับ ผลจากความพึงพอใจในดานนี้ไม
กอใหเกิดความตองการทํางานตอซึ่งจะไมสอดคลองกับปจจัยทั้งสองขางตน
 กกกกกกกกตอนที่ 3.3  ปจจัยทางดานสุขภาพ ประกอบดวย สุขภาพกายและสุขภาพจิต  พบวากลุม
ตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญเกี่ยวกับสุขภาพจิตมากกวาสุขภาพกาย โดยมีรายละเอียดดังนี้
กกกกกกกกกกกกกกกกตอนที่ 3.3.1 ดานสุขภาพจิตพบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญกับสุขภาพจิต
อยูในระดับมากโดยคิดวาตนเปนบุคคลที่ยังมีคุณคาตอสังคมและยังสามารถชวยเหลือสังคมได 
รองลงมาคือ คิดวาการทํางานเปนการพัฒนาจิตใจของตนเอง ปจจุบันเปนผูที่มีสุขภาพจิตดีไมเครียด  
และยังมีความพึงพอใจในชีวิตปจจุบันอีกดวย
กกกกกกกกกกกกกกกกตอนที่ 3.3.2  ดานสุขภาพกาย  พบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญกับสุขภาพ
กายอยูในระดับปานกลาง โดยคิดวาการไมมีโรคประจําตัวที่รุนแรงในปจจุบันสนับสนุนใหมีความ
ตองการทํางานตอภายลังเกษียณอายุราชการ รองลงมาคือ การไมมีประวัติเจ็บปวยที่รุนแรงใน
ปจจุบันสนับสนุนใหเกิดความตองการทํางานตอในอนาคต  และปจจุบันเปนผูที่มีสุขภาพรางกาย
แข็งแรงดี
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อภิปรายผล

กกกกกกกกจากการศึกษาวิจัยชี้ใหเห็นวาปจจัยทั้ง 3 ดาน  ซึ่งประกอบไปดวย ปจจัยดานเศรษฐกิจ  
ปจจัยดานสังคม   และปจจัยดานสุขภาพ  ลวนสงผลตอความตองการทํางานตอภายหลังเกษียณอายุ
ราชการของกลุมตัวอยาง  ซึ่งสามารถอภิปรายไดดังนี้
กกกกกกกก1. ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ ประกอบดวย ความตองการรายไดหรือผลตอบแทน  พบวา
กลุมตัวอยางสวนใหญตองการมีรายไดเทากับจํานวนเงินขั้นสุดทายที่เคยไดรับ ตองการมีรายไดเพื่อ
ใชจายสวนตัว และมีภาระที่ตองรับผิดชอบ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในยุคปจจุบันอยูในชวงถดถอย 
อีกทั้งยังมีภาระหนี้สินที่ตองรับผิดชอบจากการกูยืม สงผลใหเงินเปนปจจัยที่สําคัญในการดําเนิน
ชีวิตมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  จงกล  เนียมหลาง (2545 : 90) ที่กลาววากลุมตัวอยางมี
ความคาดหวังในเรื่องรายไดและผลตอบแทน โดยหวังวาจะมีรายไดเพื่อชวยเหลือครอบครัวและใช
จายสวนตัว มีรายไดเพื่อการออม  และตองการคาตอบแทนเทากับจํานวนเงินเดือนขั้นสุดทายกอน
เกษียณอายุ
กกกกกกกก2. ปจจัยทางดานสังคม ประกอบดวย ความพึงพอใจในบทบาทปจจุบัน ความตองการ
ทําประโยชนแกสวนรวม  และนโยบายของรัฐบาลดานสวัสดิการในปจจุบัน 
กกกกกกกกกกกกกกกก2.1 ความพึงพอใจในบทบาทปจจุบัน การศึกษาวิจัยชี้ใหเห็นวากลุม
ตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจในบทบาทปจจุบันมากที่สุด เนื่องจากอาชีพครูเปนอาชีพที่มี
เกียรติไดรับการยอมรับเปนอยางมากในสังคมไทย อีกทั้งยังมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
รวมกับเพื่อนรวมงาน ซึ่งเพื่อนรวมงานเปนสวนสําคัญในการสรางความสุขในการทํางาน  ดังนั้น
การพึงพอใจในการปฏิบัติงานรวมกับเพื่อนรวมงานสงผลใหการทํางานเปนไปไดดวยดี
กกกกกกกกกกกกกกกก2.2  ดานความตองการทําประโยชนใหสวนรวมนั้น พบวากลุมตัวอยาง
ตองการดูแลสมาชิกในครอบครัวใหเปนพลเมืองดี ซึ่งการดูแลสมาชิกนี้ถือวาเปนการทําประโยชน
ใหแกสังคมไดดวยเชนกัน เนื่องจากการมีพลเมืองดีเพิ่มขึ้นในสังคมจะชวยสรางสรรคสังคมให
เจริญยิ่งขึ้น ชวยลดปญหาตางๆ ในสังคม ตองการนําความรูและประสบการณจากการสอนหนังสือ
ที่มีมาชวยงานเพื่อประโยชนสวนรวม ซึ่งอาจเปนการชวยเหลือในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งการเปน
วิทยากรพิเศษ  การจัดตั้งชมรมเพื่อชวยเหลือผูดอยโอกาส  การเปนอาสาสมัคร  รวมทั้งการถายทอด
ประสบการณดวยการเขียนหนังสือ  หรือบทความ  เพื่อเปนการเผยแพรความรูใหกับบุคคลอื่นๆ   
กกกกกกกกกกกกกกกก2.3 ดานความพึงพอใจตอนโยบายของรัฐบาลดานสวัสดิการในปจจุบัน มี
ขอสังเกตวาดานนโยบายนี้ใหผลในทางตรงกันขามกับปจจัยอื่นๆ ของปจจัยดานสังคมนี้  เนื่องจาก
ความพึงพอใจตอนโยบายของรัฐบาลอาจเปนเหตุผลใหผูเกษียณอายุไมตองการทํางานตอหลังจาก
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เกษียณอายุราชการ  ทั้งนี้เกิดจากความพึงพอใจตอความชวยเหลือที่ภาครัฐหยิบยื่นให ซึ่งผลการวิจัย
นี้เปนขอคนพบที่เกิดขึ้นใหมที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้
กกกกกกกกจากการศึกษาปจจัยดานสังคมไดผลสอดคลองกับงานวิจัยของหลายๆ ทาน  ทั้งผล
การวิจัยของ   ภูมิ   นริศชาติ (2547)  ที่พบวาปจจัยที่มีผลมากในการทํางานหลังเกษียณคือ ความ
ตองการทางสังคมและการยอมรับ โดยตองการทํางานเพราะไดใชความรูและประสบการณที่มีให
เกิดประโยชนตอตนเอง  ผูรวมงาน และสังคม  งานวิจัยของฉวีวรรณ  จันทรัตน (2540 : 212) ที่
พบวากลุมตัวอยางมีระดับความตั้งใจในการเลือกประเภทงานเพื่อประโยชนตอสังคมในระดับปาน
กลาง และงานวิจัยของจงกล เนียมหลาง(2545 : 83) ที่พบวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในบทบาท
ปจจุบัน และความตองการทําประโยชนกับสังคมนั้นสัมพันธกับความตองการทํางานตอภายหลัง
เกษียณอายุราชการ 
กกกกกกกก3. ปจจัยทางดานสุขภาพ  ประกอบดวย สุขภาพกายและสุขภาพจิต  
กกกกกกกกกกกกกกกก3.1 ดานสุขภาพจิต ซึ่งเปนดานที่กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุด จาก
การศึกษาวิจัยชี้ใหเห็นวากลุมตัวอยางคิดวาตนเปนบุคคลที่ยังมีคุณคาตอสังคมและยังสามารถ
ชวยเหลือสังคมได  ซึ่งเปนการมองเห็นคุณคาในตนเองจะสงผลใหเปนผูที่มีจิตใจดี  มีสุขภาพจิตที่ดี 
นอกจากนี้ยังคิดวาการทํางานเปนการพัฒนาจิตใจของตนเอง การเปนผูที่มีสุขภาพจิตที่ดีในปจจุบัน
และมีความพึงพอใจในชีวิตปจจุบัน ซึ่งลวนสงผลตอความตองการทํางานตอหลังจากเกษียณอายุ
ราชการ
กกกกกกกกกกกกกกกก3.2  ดานสุขภาพกาย  จากการศึกษาวิจัยชี้ใหเห็นวากลุมตัวอยางให
ความสําคัญตอสุขภาพกายเปนอยางมาก โดยกลาววาการไมมีโรคประจําตัวที่รุนแรงในปจจุบัน
สนับสนุนใหมีความตองการทํางานตอภายหลังเกษียณอายุราชการ การไมมีประวัติเจ็บปวยที่รุนแรง
ในปจจุบันก็สนับสนุนใหมีความตองการทํางานหลังเกษียณอายุดวยเชนกัน และนอกจากนี้กลุม
ตัวอยางสวนใหญยังเปนบุคคลที่มีสุขภาพรางกายแข็งแรงดีซึ่งจะสนับสนุนการทํางานตอหลัง
เกษียณอายุราชการ
กกกกกกกกผลการศึกษาวิจัยดานสุขภาพนี้ไดผลสอดคลองกับ  เฉก  ธนะศิริ (2528, อางถึงใน สุร
กุล  เจนอบรม 2538 : 37)  ซึ่งพบวาการทํางานเปนกิจกรรมที่สําคัญที่ผูเกษียณอายุควรทําอยาง
ตอเนื่อง เพื่อแกปญหาความเหงา  หดหู วาเหว ทําใหสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  และสติปญญาไม
เสื่อมโทรมลงไปโดยเร็ว
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ขอจํากัดในการวิจัย

กกกกกกกก1.  เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้มีขอจํากัดในเรื่องของระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล
ซึ่งมีเวลาคอนขางนอย   อีกทั้งยังมีอุปสรรคในการเก็บขอมูลคือ เปนชวงของการเปลี่ยนแปลง
ผูบริหารโรงเรียน  จึงเกิดความยุงยากในการประสานงานโดยไมทราบวาจะสามารถติดตอผานทาน
ใดได   ทําใหตองสูญเสียเวลาในขั้นตอนของการติดตอขออนุญาตเปนเวลาหลายสัปดาห
กกกกกกกก2. สืบเนื่องจากขอจํากัดในเรื่องเวลา ครูมีงานที่ตองรับผิดชอบมากทําใหไมมีเวลาตอบ
แบบสอบถาม  จึงสงผลใหไมสามารถเก็บแบบสอบถามไดครบตามจํานวนที่กําหนดและโดยเฉพาะ
อยางยิ่งในเรื่องของการตอบขอซักถามเพื่อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
กกกกกกกก3.  เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษากลุมตัวอยางเฉพาะกลุมอาชีพ  ไมมีความ
หลากหลาย  จึงทําใหผลการศึกษามีลักษณะเฉพาะเจาะจงมากเกินไป  

ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ
กกกกกกกกในการศึกษาครั้งตอไปควรที่จะ
กกกกกกกก1. ทําการศึกษากลุมตัวอยางที่มีชวงอายุที่แตกตางกัน   และ/หรือกลุมอาชีพที่แตกตาง
กัน   เพื่อใหไดรับขอมูลที่แตกตางจากกลุมตัวอยางเดิม   ซึ่งจะทําใหทราบความคิดเห็นที่แตกตาง
หลากหลายของกลุมตัวอยาง  อีกทั้งยังจะใหผลการศึกษาเปนแบบทั่วไป (Generalization) ไมเนน
เฉพาะกลุมใดกลุมหนึ่งมากยิ่งขึ้น
กกกกกกกก2.   กรอบแนวคิดในการศึกษาปจจัยกําหนดความตองการทํางานหลังเกษียณอายุ ควรมี
การพิจารณาตัวแปรอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อใหการวิเคราะหผลขอมูลชัดเจนและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
กกกกกกกก1. ควรนําผลการศึกษาในกลุมตัวอยางที่แตกตางกันทั้งดานอายุ  และกลุมอาชีพมา
ประยุกตใชเพื่อชวยเหลือผูเกษียณอายุใหตรงกับความตองการมากที่สุด
กกกกกกกก2. ควรนําผลการศึกษาดังกลาว  มากําหนดเปนนโยบายดานสวัสดิการเพื่อชวยเหลือผู
เกษียณอายุโดยแยกออกเปนแตละดาน ดังนี้
กกกกกกกกกกกกกกกก2.1 ดานเศรษฐกิจ  เชน  เมื่อเกษียณอายุแลวควรมีการจัดหางานพิเศษใหแก
ผูเกษียณอายุเพื่อไมใหเกิดความรูสึกเบื่อหนายในชีวิต และเมื่อทราบความตองการทํางานของผู
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เกษียณอายุแลวก็ทําการจัดสรรงานใหแกผูเกษียณอายุใหตรงกับที่ตองการโดยไมคิดวาบุคคลเหลานี้
เปนบุคคลที่ไรคุณคา ควรใหความเปนธรรมเทากับบุคคลที่อยูในวัยทํางานทั่วไป
กกกกกกกกกกกกกกกก2.2 ดานสังคม  ควรมีการจัดฝกอบรมดานตางๆ เชน จัดฝกอบรมดานการ
ใชคอมพิวเตอร  เพื่อใหผูเกษียณอายุมีความรูเทาทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป  รวมทั้งการให
ความรู  และคําแนะนําในการเขารวมงานกับชุมชน สโมสร หรือกลุมคนที่ทํางานเพื่อสังคม  เปนตน
กกกกกกกกกกกกกกกก2.3 ดานสุขภาพ  ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต  รัฐบาลควรเปลี่ยนเกณฑ
การเกษียณอายุจากการพิจารณาอายุ มาเปนการพิจารณาจากสุขภาพกายและสุขภาพจิตวายังมีความ
พรอมในการทํางานตอหรือไม  หากเมื่ออายุครบ 60  ป  แตสุขภาพยังแข็งแรงก็ใหสามารถทํางาน
ตอไปไดตามสภาพรางกายที่เปนอยู   และความเหมาะสมกับลักษณะและรูปแบบงานที่ทําได  
นอกเหนือจากการใหความชวยเหลือทางดานสวัสดิการอื่นๆ
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แบบสอบถาม

เรื่อง  การศึกษาปจจัยกําหนดความตองการทํางานหลังเกษียณอายุราชการ : กรณีศึกษา  ขาราชการ
ครูโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค : เพื่อศึกษาความตองการทํางานหลังเกษียณอายุของขาราชการครู

คําชี้แจง    
     1.  แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาวิจัยประกอบการศึกษาของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาการจัดการธุรกิจทั่วไป  มหาวิทยาลัยศิลปากร
    2.   ขอมูลของทานจะถูกเก็บเปนความลับ  ไมมีการเปดเผยตอสาธารณะ  
    3.   แบบสอบถามนี้แบงออกเปน  4  ตอนดังนี้
    ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

ตอนที่  2  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการทํางานหลังเกษียณอายุราชการ
และความตองการเลือกประเภทของงาน  

ตอนที่  3  ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยตางๆ ที่มีผลตอความตองการทํางานตอภายหลัง
เกษียณอายุราชการ

ตอนที่ 4  ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
4. กรุณาเลือกคําตอบที่ทานคิดวาเปนจริงที่สุด

ชุดที่ ...........
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ตอนที่  1  แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  กรุณาทําเครื่องหมาย / ใน
วงเล็บที่เปนจริงมากที่สุด

1.  เพศ
(     )  ชาย (     )  หญิง

2.  ปจจุบันทานมีอายุ ................. ป
3.  สถานภาพปจจุบัน

(     )  โสด (     )  สมรส
(     )  หมาย (     )  หยา
(     )  แยกกันอยู (     )  อื่นๆ โปรดระบุ ...................................

4.  ทานรับราชการมาแลวประมาณ .............. ป
5.  ระดับการศึกษาสูงสุด

(     )  ปริญญาตรี (     )  ปริญญาโท
(     )  ปริญญาเอก (     )  อื่นๆ โปรดระบุ ....................................

6.  สถาบันที่ทานจบ ................................................................... ป พ.ศ. ...............
7.  ปจจุบันทานมีรายไดจากการรับราชการประมาณ ................................................ บาทตอเดือน
8.  ทานคิดวารายไดที่ทานไดรับในปจจุบันอยูในระดับใด

(     )  เพียงพอแกการเลี้ยงชีพ  ไมเดือดรอน
(     )  ไมเพียงพอแกการเลี้ยงชีพ  เดือดรอนเล็กนอย
(     )  ไมเพียงพอแกการเลี้ยงชีพ  เดือดรอนมาก
(     )  อื่นๆ โปรด .....................................................................

9.  ปจจุบันทานมีรายไดเสริมที่ไดรับนอกเหนือจากงานราชการ
(     )  มี ระบุประมาณ ........................... บาท
(     )  ไมมี

10.  กรณีที่ทานมีรายไดเสริมระบุแหลงที่มาของรายได
(     )  คาจางจากการเปนอาจารยสอนพิเศษ
(     )  รายไดจากธุรกิจสวนตัว
(     )  รายไดจากการเปนที่ปรึกษาในธุรกิจเอกชน
(     )  เบี้ยประชุมจากการเปนกรรมการในหนวยงานตางๆ 
(     )  อื่นๆ โปรดระบุ ......................................................
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11.  ปจจุบันคูสมรสของทานประกอบอาชีพ
(     )  กําลังประกอบอาชีพ  (ระบุ ..................................................................)
         มีรายไดประมาณ .............................. บาทตอเดือน
(     )  ไมประกอบอาชีพ
(     )  เกษียณอายุแลว
(     )  อื่นๆ โปรดระบุ ...................................................

12.  คาใชจายโดยประมาณตอเดือนหลังเกษียณอายุราชการ ………………………………  บาท
13. เมื่อทานเกษียณอายุราชการแลวทานคิดวามีบุคคลที่ตองรับผิดชอบคาใชจายคือ
 (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

(     )  บิดามารดาของทานเอง (     )  บิดามารดาของคูสมรส
(     )  บุตรที่กําลังศึกษา (     )  ญาติ
(     )  อื่นๆ โปรดระบุ ...................................................

14. เมื่อทานเกษียณอายุราชการแลวทานคิดวาจะมีคาใชจายสวนตัวในกิจกรรมคือ
 (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

(     )  คาใชจายในครัวเรือน (     )  ดานการสันทนาการ
(     )  คาประกันชีวิต (     )  การออม
(     )  รายจายตอเนื่องผูกพันเปนสัญญาทางกฎหมาย  เชน  การผอนบาน  เปนตน
(     )  อื่นๆ โปรดระบุ ...................................................

15. ปจจุบันทานพักอาศัยอยูในที่พักประเภทใด
(     )  บานพักขาราชการ (     )  บานพักของตนเอง
(     )  บานเชา (     )  คอนโดมิเนียม
(     )  บานญาติ (     )  อื่นๆ โปรดระบุ .................................

16.  ปจจุบันทานมีโรคประจําตัวหรือไม
(     )  มี  ระบุ ......................................................
(     )  ไมมี
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ตอนที่  2  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการทํางานหลังเกษียณอายุราชการ  กรุณาทํา
เครื่องหมาย / ในวงเล็บที่เปนจริงมากที่สุด

17.  หลังจากเกษียณอายุราชการแลวทานตองการทํางานตอหรือไม (หากไมตองการทํางานตอโปรด
ขามไปทําตอขอ 24 )

(     )  ทํางานตอเพราะ ..............................................................................
(     )  ไมทํางานตอเพราะ .......................................................................... 

18.  หากทานตองการทํางานตอทานคิดวาทานจะทําตออีก  .................. ป
19.  ลักษณะงานที่ทานสนใจจะทําหลังเกษียณอายุราชการ

(     )  งานดานวิชาการ  เชน  เปนนักวิชาการ  เปนที่ปรึกษาใหกับองคการ หรือหนวยงาน
ตางๆ   
          เปนตน
(     )  ประกอบธุรกิจสวนตัว  เชน  คาขาย  หรือเปดโรงเรียนสอนพิเศษ  เปนตน
(     )  อื่นๆ โปรดระบุ .....................................................................

20.  ทานตองการทํางานชวงเวลาใด
(     )  เต็มเวลา (     )  ครึ่งวันเชา
(     )  ครึ่งวันบาย (     )  อื่นๆ โปรดระบุ .....................................

21.  ในหนึ่งสัปดาหทานตองการทํางาน ................... วัน
22.  ลักษณะการจางงานที่ทานอยากใหเปน

(     )  สัญญาปตอป
(     )  สัญญาระยะสั้น (1-3 ป)
(     )  สัญญาระยะยาว (มากกวา 3 ป)
(     )  ไมกําหนดอายุสัญญา

23.  ในกรณีที่ทานไมตองการทํางานตอหลังเกษียณอายุราชการเนื่องจากสาเหตุ (ตอบไดมากกวา 1 
ขอ)

(     )  สุขภาพไมดี (     )  สมาชิกในครอบครัวไมใหทํา
(     )  ไมมีภาระรับผิดชอบ (     )  ตองการการพักผอน
(     )  เดินทางไมสะดวก (     )  ฐานะทางเศรษฐกิจเปนที่นาพอใจแลว
(    )  คิดวาทํางานแลวเสียสุขภาพจิต (     )  อื่นๆ โปรดระบุ ....................................
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24.  หากทานไมตองการทํางานตอหลังเกษียณอายุราชการ  ทานจะดําเนินชีวิตประจําวันอยางไร
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

(     )  อยูบานเฉยๆ (     )  ดูแลบุตรหลาน
(     )  ทองเที่ยว (     )  ไปวัด  ทําบุญ  ทําสมาธิ  ศึกษาธรรมะ
(     )  หางานอดิเรกทําในบาน  เชน  เลี้ยงสัตว  ปลูกตนไม  ทําอาหาร  เปนตน
(     )  อื่นๆ โปรดระบุ ..............................................................

25.  เมื่อทานเกษียณอายุราชการ  ทานจะเลือกรับรับเงินสวัสดิการของรัฐในรูปแบบใด
(     )  รับเงินบําเหน็จ  เพราะ  ...........................................................................
(     )  รับเงินบํานาญ   เพราะ  ...........................................................................

ตอนที่ 3   ปจจัยตางๆ เหลานี้มีผลตอความตองการทํางานตอภายหลังเกษียณอายุราชการของทาน
มากนอยเพียงใด  กรุณาทําเครื่องหมาย / ในชองที่เปนจริงมากที่สุด

คําชี้แจง
ทานเห็นดวยกับขอความนั้นมากที่สุด เทากับ 5
ทานเห็นดวยกับขอความนั้นมาก เทากับ  4
ทานเห็นดวยกับขอความนั้นปานกลาง เทากับ  3
ทานเห็นดวยกับขอความนั้นนอย เทากับ  2
ทานเห็นดวยกับขอความนั้นนอยที่สุด เทากับ  1
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-  ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ

ระดับความคิดเห็น
ประเด็นที่ศึกษา

5 4 3 2 1
 ความตองการรายไดหรือผลตอบแทน  

26.  ทานมีภาระครอบครัวตองรับผิดชอบ
27.  ทานมีภาระหนี้สินตองรับผิดชอบ
28.  ทานตองการมีรายไดประจํา  ชวยเหลือครอบครัวตามปกติที่เคย
ปฏิบัติ
29.  ทานตองการมีรายไดเพื่อใชจายสวนตัว  เชน เพื่อการทองเที่ยว  
คารักษาพยาบาล  บริจาค  เปนตน
30. ทานตองการรายไดเพื่อการออม
31. ทานตองการรายไดเทากับจํานวนเงินขั้นสุดทายที่ทานเคยไดรับ
32.  ทานตองการมีรายไดเพียงพอกับคาใชจายเทานั้น
33.  ทานไมตองการจะไดรับผลตอบแทนใดๆ

-  ปจจัยทางดานสังคม

ระดับความคิดเห็น
ประเด็นที่ศึกษา

5 4 3 2 1
 นโยบายของรัฐบาล  

34.  ทานมีความพึงพอใจตอสวัสดิการขาราชการที่ไดรับโดยรวม
35.  ทานมีความพึงพอใจตอกองทุนบําเหน็จบํานาญที่จะไดรับเมื่อ
เกษียณอายุราชการ
36.  ทานมีความพึงพอใจตอสิทธิการรักษาพยาบาลที่ไดรับ
37.  ทานมีความพึงพอใจตอสวัสดิการการศึกษาของบุตร
38.  ทานมีความพึงพอใจตอระบบการใหกู
39.  ทานมีความพึงพอใจตอคาตอบแทนจากการปฏิบัติงานนอกเวลา
ที่ไดรับในปจจุบัน
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ระดับความคิดเห็น
ประเด็นที่ศึกษา

5 4 3 2 1
 ความพึงพอใจในบทบาทปจจุบัน

40.  ทานมีความพึงพอใจตอบทบาทการเปนครูในปจจุบัน
41. ทานมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของทาน
42.  ทานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานรวมกับเพื่อนรวมงาน

 ตองการทําประโยชนแกสวนรวม
43.  ทานตองการนําความรูและประสบการณที่ทานมีมาชวยงานเพื่อ
ประโยชนสวนรวม
44.  ตองการทํางานลักษณะอาสาสมัครภายหลังเกษียณอายุราชการ
45.  การเปนวิทยากรพิเศษ  
46.  การจัดตั้งชมรมเพื่อชวยเหลือผูดอยโอกาส
47.  หลังเกษียณราชการแลวตองการทํางานที่เปนประโยชนตอสังคม
หลากหลายรูปแบบ
48.  การดูแลสมาชิกในครอบครัวใหเปนพลเมืองดี  ซึ่งถือวาเปนการ
ทําประโยชนใหแกสังคมดวยเชนกัน
49.  การถายทอดประสบการณโดยการเขียนหนังสือหรือบทความ
50.  การสมัครเปนตัวแทนของประชาชน เชน  ส.ส. ส.ว. ส.จ.ฯลฯ
51.  ทานมีความเต็มใจที่จะชวยเหลือสังคมโดยไมหวังผลตอบแทน
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-  ปจจัยทางดานสุขภาพ

ระดับความคิดเห็น
ประเด็นที่ศึกษา

5 4 3 2 1
 สุขภาพกาย

52.  การไมมีโรคประจําตัวที่รุนแรงในปจจุบันสนับสนุนใหทานมี
ความตองการทํางานหลังเกษียณอายุราชการ
53.  การไมมีประวัติเจ็บปวยที่รุนแรงในปจจุบันสนับสนุนใหทานมี
ความตองการทํางานหลังเกษียณอายุราชการ
54.  ปจจุบันทานมีสุขภาพรางกายแข็งแรงดี
55.  ปจจุบันทานมีโรคประจําตัว  จึงมีผลตอการทํางานหลัง
เกษียณอายุราชการของทาน
56.  ทานมีสุขภาพรางกายไมแข็งแรง  มักเจ็บปวยอยูบอยๆ
57.  การสูบบุหรี่เปนประจํา  มีผลกระทบตอสุขภาพรางกายของทาน
58.  การดื่มสุราเปนประจํามีผลกระทบตอสุขภาพรางกายของทาน
59.  การทํางานทําใหทานมีรางกายแข็งแรงขึ้น

 สุขภาพจิต
60.  ทานเปนผูมีสุขภาพจิตดีไมเครียด  
61.  ทานคิดวาการทํางานทําใหสุขภาพจิตทานดีขึ้น
62.  ทานมีความพึงพอใจในชีวิตปจจุบัน
63.  ทานคิดวาการทํางานเปนการพัฒนาจิตใจตนเอง
64.  ทานคิดวาตนเปนบุคคลที่ยังมีคุณคาตอสังคมและยังสามารถ
ชวยเหลือสังคมได
65.  ทานเปนคนที่วิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตขางหนา
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ตอนที่ 4  ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ขอขอบพระคุณเปนอยางยิ่งที่ทานใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้
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ประวัติผูวิจัย

ชื่อ-สกุล นางสาวอัจฉรา ชิงรัมย
ที่อยู 245  หมู  10 ต.ในคลองบางปลากด  อ.พระสมุทรเจดีย 

จ.สมุทรปราการ  10290
ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2547 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนพระ
โขนงพิทยาลัย   กรุงเทพมหานคร

พ.ศ.  2551 กําลังศึกษาระดับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  


