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บทคัดยอ 

 การวิจัยการเปนผูสูงอายุที่ประสบความสําเร็จครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความหมายและเกณฑการ

ประสบความสําเร็จของผูสูงอายุในทัศนะของผูสูงอายุ รวมถึงศึกษาปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จของผูสูงอายุ โดย

ใชกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งมีเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย  1) แบบการสัมภาษณ 2) เทปสําหรับ

อัดการสัมภาษณและอุปกรณจดบันทึกการสัมภาษณ 3) กลองดิจิตอลในการบันทึกภาพการทํากิจกรรม  

ผลการวิจัยพบวาผูสูงอายุไดมีการใหความหมายของการเปนผูสูงอายุที่ประสบความสําเร็จคือ การได

เห็นครอบครัวประสบความสําเร็จ เชน ลูกหลานเปนคนดี เรียนจบ มีงานทํา มีอนาคตที่ดี ไดรับการเอาใจใสจาก

ลูกหลาน สิ่งเหลาน้ีทําใหผูสูงอายุรูสึกมีความสุขและพอใจกับสิ่งที่เปนอยูสงผลใหผูสูงอายุไดรูสึกวาตนเปนคน

หน่ึงที่ประสบความสําเร็จ เพราะไดรับการตอบสนองความตองการของตน และภูมิใจที่สามารถเลี้ยงดูลูกหลาน

ใหเปนคนดีได  นอกจากน้ีผูสูงอายุไดมีมุมมองอีกวาการจะเปนผูสูงอายุที่ประสบความสําเร็จน้ัน จะตองมีสุขภาพ

กายและใจที่ดี แข็งแรง ไมมีโรค เพราะการที่มีสุขภาพที่ดีก็จะสามารถชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวันไดโดยไม

เปนภาระของใคร ทําใหไมรูสึกวาตนเปนคนที่ไรประโยชน  และยังจะสามารถไปทํากิจกรรมอื่น ๆ เพ่ือสังคมได

อีกดวย  การไดทําอะไรเพ่ือคนอื่นจะทําใหรูสึกมีความสุข  รูสึกภาคภูมิใจและเห็นคุณคาในตนเองที่ยังชวยเหลือ

คนอื่นได ในวัยผูสูงอายุน้ันสิ่งที่ตองการมากที่สุดน้ันคงไมไดตองการอะไรมากไปกวาการไดอยูกับลูกหลานอยาง

มีความสุขพรอมหนาพรอมตา  อยูอยางสุขสบายไมเจ็บปวย ไดเขาวัด ทําบุญ  ทํากิจกรรมรวมกับคนวัยเดียวกัน 

เปนตน และสิ่งหน่ึงที่จะเปนปจจัยที่จะสงผลใหเกิดความประสบความสําเร็จในปจจุบันก็คืออดีตถือเปนสวนหน่ึง

ที่ทําใหประสบความสําเร็จ เชน ผูสูงอายุบางคน ในอดีตไดมีการออมเงินไวนอย  พอมีเขาสูวัยผูสูงอายุแลวจึงรูสึก

เสียใจ หรือบางคนเมื่ออายุยังนอยก็เก็บออมเงินไวมาก เมื่อมีอายุมากขึ้นไมไดทํางานแตก็ยังมีเงินไวใช   ไมตอง

เปนภาระใหกับลูกหลานแถมยังเปนผูใหไดอีก ก็จะมีความรูสึกภูมิใจในตนเอง  มีความสุข และรูสึกวาตนก็เปน

ผูสูงอายุที่มีคุณภาพ 
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Abstract 

This research was purposed for studying the meaning and criteria of successful aging in 

aging perspective and the factors that lead to success of aging people are included. This research 

was studied by qualitative method. The instruments that used in this research was 1) The 

interview form 2) Record player and 3) Digital camera for taking the activities of aging people. 

The study was found that aging people define the meaning of success is viewing the 

family succeed as the next generation be a decent person, graduate, have a good job and well treat 

from their children or their relative. These make aging people be happy and please for what they 

are. These make aging people feel themselves succeed in their living because they are responded 

for what they want and proud that they can bring their children or the next generation of their 

family up to be a decent person. In addition, they think that successful aging people must have a 

good  health both mental and physical and no weakness because having a good health can make 

them take care of themselves easily without making  other people in trouble. Thus they does not 

feel themselves useless or no worthfulness and can also help the social. Helping people make 

them be happy and proud of themselves that they can help the other one. In aging people, they 

don’t need anything more than living with their family happily, no sickness, going to the temple 

and joining with their friends or people in the same age with them. Besides these, well being in 

the past also causes their successful aging such as saving the money make them have better living 

when they get older and doesn’t make their relatives in trouble and can also support their family. 

Therefore they will proud have themselves and think that they are successful aging people. 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

สังคมไทยในปจจุบันนี้พบวาสังคมไทยเร่ิมเขาสูสังคมผูสูงอายุมากข้ึน อันหมายถึงการ

มีผูสูงอายุท่ีมีอายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป ท่ีเปนแบบนี้ก็อันเนื่องมาจากท่ีมีนโยบายวางแผนประชากร ทํา

ใหอัตราการเกิดลดลง ประกอบกับการมีวิทยาการทางการแพทยและสาธารรณสุข ทําใหคนมีอายุ

ยืนยาวข้ึนและสงผลใหมีจํานวนผูสูงอายุมีปริมาณเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ  จากการคาดประมาณประชากร 

พบวา ประชากรสูงอายุจะมีจํานวนเพิ่มข้ึนจาก 6.5 ลานคนหรือรอยละ 10.1 ของประชากรท้ัง

ประเทศในป พ.ศ. 2547 เปน 14.5 ลานคนหรือรอยละ 20 ของประชากรท้ังประเทศในป พ.ศ.2568 

(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ2546) จากสถานการณเพิ่มข้ึนของ

ผูสูงอายุดังกลาวจะสงผลกระทบตอทุกหนวยในสังคมอยางหลีกเล่ียงไมไดเชน กระบวนการทาง

สังคม อยางการปฏิบัติตอกันในเชิงแลกเปล่ียนระหวางสมาชิกในสังคม สงผลกระทบทางดาน

คุณภาพชีวิตในดานความเปนอยู สุขภาวะของประชากรในสังคม และระบบเศรษฐกิจของสังคม 

เปนตน  

 ในปจจุบันนี้พบวาทัศนคติของสังคมท่ีมีตอผูสูงอายุไดมีการเปล่ียนแปลงไปจากอดีต ซ่ึง

ในอดีตจะพบวาผูสูงอายุจะเปนผูท่ีไดรับการยกยองนับถือวาเปนผูมีสถานภาพทางสังคมสูง เปนท่ี

พึ่งรมโพธ์ิรมไทรของครอบครัว เปนเสาหลักของชุมชน ไดรับการยกยองใหเปนปูชนียบุคคล แต

ปจจุบันผูสูงอายุถูกลดบทบาททางสังคม อาจมาจากกระแสการแขงขันและความคิดคานิยมของคน

บางกลุมจึงทําใหผูสูงอายุกลายเปนคนดอยศักยภาพในสายตาของสังคม จากท่ีเคยเปนรมโพธ์ิรม

ไทร  เปนท่ีพึ่งใหกับครอบครัวและสังคม ก็กลับถูกมองเปนภาระ และเปนสวนหนึ่งท่ีกอใหเกิด

ปญหาตอการพัฒนาประเทศทางดานเศรษฐกิจและสังคม เปนเหตุจากพื้นฐานความคิดเดิมท่ีเช่ือวา

ผูสูงอายุเปนภาระท่ีตองพึ่งพิง  จัดเปนประชากรท่ีไมใชผูผลิต ไมใชวัยแรงงาน เปนคนท่ีไร

ประโยชน ไรคุณคา ตองหยุดทํางาน เปนตน  

 อยางไรก็ตามแมวาผูสูงอายุจะถูกมองเปนคนไรคา ถูกทอดท้ิงจากคนในครอบครัวและ

สังคม เปนวัยแหงการพักผอน แตก็ยังพบวายังมีผูสูงอายุบางกลุมท่ีไดรับการยกยองจากสังคมและ  
 



 2 

เห็นถึงประโยชนท่ีผูสูงอายุสามารถทําใหสังคมและประเทศชาติ  เห็นไดจากการมีสวนรวมและ

บทบาททางการเมืองมากข้ึนของผูสูงอายุ เชน การเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา ซ่ึง  

พบวาผูสูงอายุไดรับการคัดเลือกตั้งเปน ส.ส. เพิ่มข้ึนจากรอยละ 14.8 ในป 2544 รอยละ 17.1 ในป 

2551 ขณะเดียวกันการไดรับการคัดเลือกหรือสรรหา ส.ว พบวาคร่ึงหนึ่งของ ส.ว  เปนผูสูงอายุ   

(วิทยาลัยประชากรศาสตร 2551)  ดังนั้นจึงแสดงใหเห็นวาผูสูงอายุไมไดเปนคนไรคุณคา ไร

ประโยชน เปนภาระของสังคมเสมอไป อยางท่ีสังคมมองกลุมผูสูงอายุ แตผูสูงอายุยังสามารถสราง

ประโยชนใหกับสังคม เปนคนท่ีประสบความสําเร็จท่ีไดรับการยอมรับของสังคมไดเชนกัน  

 การเปนผูสูงอายุท่ีประสบความสําเร็จนั้นถือไดวามีประโยชนตอสังคมไทยมากมายจะ

เห็นไดจากผูสูงอายุท่ีประสบความสําเร็จในปจจุบันนั้นตางไดสรางคุณคาใหกับสังคมไทยไมนอย 

ตัวอยางเชน การท่ีมีผูสูงอายุประสบความสําเร็จนั้นซ่ึงก็หมายถึงการเปนผูสูงอายุท่ีมีคุณภาพดวย 

ส่ิงแรกท่ีจะทําใหสังคมไทยไดประโยชนคือ การท่ีเปนผูสูงอายุท่ีสามารถพึ่งตนเองได ก็จะได

ประโยชนท้ังตอตนเองและครอบครัว เปนการลดภาระการพึ่งพิง สังคมจึงไมตองแบกรับภาระท่ี

จะตองเล้ียงดูผูสูงอายุเหลานี้ นอกจากนี้ยังสงผลดีตอเศรษฐกิจกลาวคือการท่ีมีผูสูงอายุท่ีประสบ

ความสําเร็จนั้นเขาจะสามารถชวยเหลือตนเองไดแลวยังสามารถสรางคุณคาใหกับคนอ่ืนไดอีกดวย 

แมจะไมมีกําลังกายแตสามารถใชประสบการณท่ีเขามีมาสรางประโยชนและมูลคาทางเศรษฐกิจได 

นอกจากนี้คือเม่ือเปนผูสูงอายุท่ีประสบความสําเร็จก็จะดูวาเปนคนมีคา และจะไมมองเปนภาระ

ดังนั้นครอบครัวก็จะไมทอดท้ิง สังคมจึงไมตองแบกรับภาระตาง ๆ เชน สวัสดิการตาง ๆ หรือ หา

บานพักคนชรา ท่ีเพิ่มข้ึนเปนการชวยลดตนทุนของสังคมได  นอกจากนี้จะเห็นไดวามีการจัดตั้ง

ธนาคารสมอง ( Brain Bank ) เพื่อท่ีจะสงเสริมใหนําความรูความสามารถของผูสูงอายุมาใชใหเกิด

ประโยชนตอบานเมือง โดยจะมีการนําเอาบุคคลท่ีพนจากตําแหนงไปแลวดวยการลาออกหรือ

เกษียณอายุท่ีมีความพรอมและสมัครใจมาเปนวุฒิอาสาในธนาคารสมองท่ีจะนําปญญา ความรูและ

ประสบการณมาทํางานเพื่อสวนรวมโดยไมหวังผลตอบแทนเชิงธุรกิจ  

 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของพบวาไดมีงานการศึกษาของ  Meredith Minkler and 

Pamela Fadem ( 2002 )  ไดทําการศึกษาเร่ืองการประสบความสําเร็จในวัยผูสูงอายุ ซ่ึงไดศึกษา

พบวา การประสบความสําเร็จในวัยผูสูงอายุนั้นไดมีผูไดเสนอแนวคิดไวคือ Rowe และ Khan           

ในป 1987 (  Minkler and Fadem  2002 :  229 – 234 ) ไดเปนผูเสนอแนวคิดนี้เปนคร้ังแรก  ซ่ึงได

ทําการศึกษาใหเห็นถึงความแตกตางอยางชัดเจนระหวางการสูงวัยตามปกติ ( Usual Aging ) กับการ

ประสบความสําเร็จในวัยสูงอายุ ซ่ึงไดใหความหมายวาคือการเปนผูสูงอายุท่ีจะตองไมมีโรคหรือ

ความพิการ  ตอมาในป 1998 Rowe และ Khan ไดใหความหมายของลักษณะการเปนผูสูงอายุท่ี

ประสบความสําเร็จท่ีเสร็จสมบูรณไว 3 ประการคือ 1) การหลีกเล่ียงจากโรคและความพิการ 2) การ
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รักษาความสามารถของรางกายและสติปญญาใหยาวนาน 3)  การทํากิจกรรมอยางตอเนื่องและ

กระตือรือรน    และงานวิจัยของเพื่อนใจ รัตตากร (2549) ทําการศึกษาวิถีชีวิตของผูสูงอายุท่ีประสบ

ความสําเร็จโดยการเขาไปอยูรวมกันกับผูสูงอายุและใชเปนขอมูลในการวิเคราะหความสําเร็จ ซ่ึง

ผูวิจัยเห็นดวยกับวิธีการศึกษาของเพื่อนใจ รัตตากร (2549) และแนวคิดของ Rowe และ Khan ในป 

1987 ( Minkler and  Fadem  2002 : pg. 229 – 234 )   และมีความสนใจท่ีจะทําการศึกษาตอดวย

แนวทางของตน ซ่ึงสามารถนําหลักการดังกลาว มาใชเปนแนวทางและประยุกตใชรวมกับวิธีของ

ตนเอง คือ การศึกษาปจจัยความสําเร็จในอดีตควบคูไปดวยกับวิถีชีวิตในปจจุบันของผูสูงอายุ  

 ดังนั้นผูวิจัยจึงไดสนใจท่ีจะศึกษาถึงการเปนผูสูงอายุท่ีประสบความสําเร็จในมุมมองของ

ตนเอง  เพื่อสามารถนําขอมูลตรงนี้เปนสวนหนึ่งเพื่อท่ีจะกระตุนใหสังคมเปล่ียนมุมมองภาพลักษณ

ของผูสูงอายุและเปนพื้นฐานในการนําไปวิเคราะหเชิงระบบเพื่อเตรียมความพรอมของโครงสราง

ทางสังคม เปนแนวทางท่ีจะกระตุนใหรัฐ หนวยงาน หรือผูท่ีเกี่ยวของไดตระหนักถึงความสําคัญ

นําไปสูการเตรียมนโยบายและปรับยุทธศาสตรท่ีจะนําไปสูสังคมของผูสูงอายุท่ีประสบความสําเร็จ 

 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาความหมายและเกณฑการประสบความสําเร็จของผูสูงอายุในทัศนะของ

ผูสูงอายุ 

2. เพื่อศึกษาแนวทางท่ีนําไปสูความสําเร็จของผูสูงอายุในกลุมตัวอยาง 

 

ขอบเขตการศึกษา 

การวิจัยในคร้ังนี้เปนการศึกษา การเปนผูสูงอายุท่ีประสบความสําเร็จ เพื่อนําไปศึกษา

ถึงความหมาย เกณฑการตัดสินและหนทางไปสูความสําเร็จของผูสูงอายุ  โดยทําการสัมภาษณ

ผูสูงอายุจากชมรมผูสูงอายุ  ตําบลหัวหิน   อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ตั้งแตเดือน

กันยายน ถึงเดือนตุลาคม เปนระยะเวลา 2 เดือน 

 

กรอบแนวคดิการวจัิย 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ผูวิจัยไดพิจารณาตัวแปรตาง ๆ ท่ี

คาดวาจะมีความสัมพันธและมีผลตอทัศนคติในการเปนผูสูงอายุท่ีประสบความสําเร็จ  ผูวิจัยจึงได

กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ซ่ึงประกอบดวย ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามโดยมีรายละเอียด

ดังนี ้
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                 ประเด็นการศึกษา 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

ด้านวชิาการ 

1. ทําใหทราบความหมายและเกณฑการประสบความสําเร็จของผูสูงอายุในทัศนะของ

ผูสูงอายุ 

2. ทําใหทราบแนวทางไปสูการเปนผูสูงอายุท่ีประสบความสําเร็จ 

3. เปนขอมูลทางวิชาการท่ีนําไปเปนพื้นฐานสําหรับการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับผูสูงอายุ

ในประเทศไทยตอไป 
ด้านการปฏิบัติ 

1. ผลการวิจัยสามารถเปนขอมูลการเตรียมตัวเขาสูวัยผูสูงอายุไดเปนอยางด ี

 

ด้านบุคคล 

- เพศ อายุ   

- ระดับการศึกษา   

- อาชีพ  

-  รายได 

-  สุขภาพ 

ด้านสังคม   

- สภาพแวดลอมของสังคม 

-  คานิยมของสังคม  

- ภาพลักษณและมุมมองภายในสังคม 

ด้านความต้องการส่วนบุคคล 

- ความตองการขั้นพ้ืนฐานทางรางกาย  

- ความตองการความปลอดภัย   

- ความตองการความรัก   

- ความตองการช่ือเสียงและเปนที่ยอมรับ  

-  ความตองการความสําเร็จหรือความสมบูรณแบบใน

ชีวิต 

ด้านวถิีชีวติในอดตีทีเ่ป็นปัจจัยหลกัทีม่ส่ีวนทาํให้เขาประสบ

ความสําเร็จในปัจจุบัน 

 

การเป็นผู้สูงอายุทีป่ระสบ

ความสําเร็จ 
- การบรรลุ

เปาหมายในชีวิต 
- การมีช่ือเสียงและ

เปนที่ยอมรับของ

คนอื่น 
- การมีสุขภาพที่ดี 
- ความพึงพอใจใน

ชีวิต 
 

วตัถุประสงค์             

การศึกษา 
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2. สามารถนําผลงานวิจัยไปเผยแพรสําหรับผูสูงอายุเพื่อใหผูสูงอายุเห็นคุณคาในตนเอง

และนําไปสูการเปนผูสูงอายุท่ีประสบความสําเร็จ 

3. สามารถนําผลการวิจัยไปเผยแพรใหคนในชุมชนตาง ๆ  เพื่อใหคนในชุมชนและสังคม

เปล่ียนมุมมองภาพลักษณท่ีมีตอผูสูงอาย ุ

4. ผลการวิจัยสามารถนําไปใชประโยชนสําหรับภาครัฐบาลในการดูแลแกไขปญหาและ

สวัสดิการในสวนท่ีเกี่ยวของกับผูสูงอาย ุ

 

นิยามศัพท์  

การประชุมสมัชชาผู้สูงอายุโลก กรุงเวยีนนา  ประเทศ Austria (2525) ไดให

ความหมายของ ผูสูงอายุ คือ บุคคลท่ีมีอายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป ท้ังเพศชาย และหญิง  

ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูสูงอายุ หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป ท้ังเพศชายและ

เพศหญิงท่ีอาศัยอยูในตําบลหัวหิน  อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธโดยเปนชมรมผูสูงอายุ  

ตําบลหัวหิน 

ความสําเร็จ  หมายถึง   การมีสุขภาพด ีการเต็มไปดวยพลังและความกระตือรือรนใน

ชีวิต การมีสัมพันธภาพท่ีสมบูรณ  การมีอิสระในการสรรคสรางส่ิงตางๆ การมีความม่ันคงทาง

อารมณและจิต การมีความรูสึกท่ีดี และการมีความสงบสุขภายในใจ  (นันท วิทยดํารง  2551) 

การเป็นผู้สูงอายุทีป่ระสบความสําเร็จ  หมายถึง  ความผาสุก  การมีพลานามัยสมบูรณ , 

การพึงพอใจในชีวิต ( Leslie Morgan & Suzanne Kunkel 1998: 163) 

ความผาสุก  หมายถึง ความสุขอันประกอบดวยการบรรลุความปรารถนาแหงตน  เชน 

บรรลุยังเปาหมายในชีวิต  การมีความเจริญงอกงาม  ความพอใจในชีวิต   มิติของความสุขภายใน

จิตใจท่ีมีความใกลเคียงกันคือ  การไดใชเวลาวาง   การมีความสัมพันธท่ีดีกับบุคคลอันเปนท่ี

รัก  เชน  สามี  ลูก  เปนตน  หรือการดื่มด่ําไปกับความงามของธรรมชาต ิ

ความต้องการด้านร่างกาย หมายถึง  การพิจารณาคุณคาความแตกตางระหวางความ

ตองการท่ีเปนจริงในปจจุบันกับความตองการท่ีคาดหวังของผูสูงอายุเกี่ยวกับการทําใหเกิดความพึง

พอใจแกรางกายเม่ือเกิดความหิว ความกระหาย ความงวง รวมถึงการตอบสนองตอภาวะสุขภาพ

ของผูสูงอายุดานรางกายและจิตใจ 

ความต้องการด้านความม่ันคงปลอดภัย หมายถึง การพิจารณาคุณคาความแตกตาง

ระหวางความตองการท่ีเปนจริงในปจจุบันกับความตองการท่ีคาดหวังของผูสูงอายุ เกี่ยวกับความ

ตองการความม่ันคงปลอดภัยดานรางกาย จิตใจ สังคมและเศรษฐกิจ 
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ความต้องการด้านความรักและความอบอุ่น หมายถึง การพิจารณาคุณคาความแตกตาง

ระหวางความตองการท่ีเปนจริงในปจจุบันกับความตองการท่ีคาดหวังของผูสูงอายุเกี่ยวกับความ

ตองการท่ีจะเปนผูใหความรักดูแลเอาใจใสจากครอบครัว การมีโอกาสพบปะสังสรรคกับญาติ

ใกลชิดและเพื่อนรวมวัย 

ความต้องการด้านช่ือเสียงและเป็นทีย่อมรับนับถือจากบุคคลรอบข้าง หมายถึง การ

พิจารณาคุณคาความแตกตางระหวางความตองการท่ีเปนจริงในปจจุบันกับความตองการท่ีคาดหวัง

ของผูสูงอายุเกี่ยวกับความตองการท่ีจะเปนบุคคลท่ีมีความม่ันใจในตนเอง เปนท่ีพึ่งหรือเปนท่ี

เคารพยกยองของคนอ่ืน บุคคลรอบขางใหความสําคัญและยอมรับวามีคุณคา 

ความต้องการความสําเร็จหรือความสมบูรณ์แบบในชีวติ  หมายถึง  การพิจารณาคุณคา

ความแตกตางระหวางความตองการท่ีเปนจริงในปจจุบันกับความตองการท่ีคาดหวังของผูสูงอายุ

เกี่ยวกับความตองการการบรรลุความปรารถนาแหงตน  มีความรูสึกวาตนเองมีคุณคาและศักดิ์ศรี

และพึงพอใจในชีวิต  ( จิตติมา  วุฒิอ่ิน 2549)  

สภาพแวดล้อมทางสังคม หมายถึง สภาพของความสัมพันธ ระหวางคนกับคน 

ความสัมพันธระหวางคน กับสถาบันทางสังคม เชน สถาบันครอบครัว สถาบันสังคมการเมือง 

ชุมชน วัฒนธรรมและประเพณี เปนตน ดังนั้น การจะศึกษาสภาพแวดลอมทางสังคม จึงตองศึกษา

ความสัมพันธทางสังคม และอาศัยความสัมพันธ ทางสังคมอธิบายพฤติกรรมของคน ท่ีอยูใน

ความสัมพันธ นั้น 

ความสัมพันธทางสังคม (Social relationship) มีหลายประเภท เชน แบบเพื่อน กลุม

เพื่อน แบบครอบครัว ญาติพี่นอง ดานการศึกษา แบบชุมชน แบบชนช้ัน แบบสมาคมและแบบ

สังคม ขนาดของความสัมพันธ แตละประเภทจะมีขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ ข้ึนอยูกับ

ความสัมพันธ ระหวางกลุมนั้น ๆ เชน ความสัมพันธในกลุมเพื่อน จะเปนความสัมพันธขนาดเล็ก 

ความสัมพันธ ระหวางคนกับชุมชน หรือสมาคม จะเปนความสัมพันธ ท่ีมีขนาดใหญข้ึน จัดเปน

ความสัมพันธขนาดกลาง และถาหากเปน ความสัมพันธในสังคมชนช้ัน หรือองคกรแบบราชการ 

จัดเปนความสัมพันธขนาดใหญ นอกจากจะพิจารณาถึง ขนาดของความสัมพันธแลว ในเชิงคุณภาพ 

จะตองมองถึง ความเปนปกแผน แนนหนา ความยึดเหนี่ยวทางสังคม ของสังคมนั้น ๆ รวมไปถึง

องคประกอบ ของความสัมพันธทางสังคม ในแตละประเภท ไดแก บุคคล บทบาทหนาท่ี ระเบียบ

ทางสังคม ตลอดจนผลกระทบ ของความสัมพันธในสังคม วามีผลกระทบตอกันอยางไร ( สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  2546) 
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ค่านิยม  หมายถึง   รูปแบบความคิดของสมาชิกในสังคมท่ีจะพิจารณาตัดสินและ

ประเมินคาวาส่ิงใดมีคุณคา มีประโยชนพึงปรารถนา ถูกตองเหมาะสม ดีงาม ควรท่ีจะยึดถือและ

ประพฤติปฏิบัติ 

คานิยมท่ีเปนองคประกอบท่ีสําคัญของการจัดระเบียบสังคมมนุษย คือ   ค่านิยมทาง

สังคม ซ่ึงหมายถึง รูปแบบ ความคิดท่ีสมาชิกสวนใหญตัดสินและประเมินวาเปนส่ิงท่ีมีคุณคามี

ประโยชนพึงปรารถนาถูกตองเหมาะสมดีงาม ควรแกการประพฤติปฏิบัติรวมกั น   ( สํานักงาน

จังหวัดศรีสะเกษ  กลุมบริหารทรัพยากรบุคคล   2551) 

ความพงึพอใจ หมายถึง พอใจ  ชอบใจ (  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  2542 : 

775)                     

สุขภาพทีด่ี หมายถึง สุขภาวะท่ีสุขสมบูรณในทุกมิติของสุขภาพ ท้ังสุขภาพกาย จิตใจ 

สังคมและคุณธรรม (จิตวิญญาณ) (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2545) 

การมีช่ือเสียงและเป็นทีย่อมรับของคนอืน่ หมายถึง  การเปนท่ีรูจักของคนท่ัวไป  การ

มีเกียรติยศ ไดรับการยกยอง เปนท่ีกลาวขานและเปนท่ีช่ืนชมยินดี การไดรับการยกยองชมเชยในส่ิง

ท่ีเขากระทําซ่ึงทําใหรูสึกวาตนเองมีคุณคาวาความสามารถของเขาไดรับการยอมรับจากผูอ่ืน 

วถีิชีวติในอดีต  หมายถึง การดําเนินชีวิตประจําวันของผูสูงอายุในอดีต 

การบรรลุเป้าหมายในชีวติ หมายถึง  การท่ีสามารถทําในส่ิงท่ีไดตั้งเปาหมายไวหรือ

การสามารถทําในส่ิงท่ีตองการทําได 
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บทที ่2  

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

 การวิจัยคร้ังนี้  เปนการศึกษา การเปนผูสูงอายุท่ีประสบความสําเร็จของชมรมผูสูงอายุ  

ตําบลหัวหิน  อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด และทฤษฏี และงานวิจัย

ท่ีเกี่ยวของ เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการสรางกรอบความคิด ดังนี ้

1.  ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับผูสูงอาย ุ

1.1. ความหมายของผูสูงอาย ุ

 1.2. สถานการณผูสูงอายุในประเทศไทย 

 2.  ทฤษฏีเกี่ยวกับผูสูงอายุ  

  2.1. ทฤษฏีทางชีววิทยา จะเกี่ยวของกับการเปล่ียนแปลงทางรางกายของผูสูงอายุ 

  2.2.  ทฤษฏีทางจิตวิทยา จะเกี่ยวของกับทางดานจิตใจของผูสูงอายุ เปนลักษณะ

ของ   การพัฒนาและการปรับตัว ความนึกคิด การยอมรับและความพึงพอใจ  

 2.3. ทฤษฏีทางสังคมวิทยา  จะเกี่ยวของกับบทบาททางสังคมของผูสูงอายุ เชน 

การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ในครอบครัว สังคมและชุมชน  

  2.4.  ทฤษฏีความสําเร็จของผูสูงอายุ 

 3.   การเตรียมตัวสูผูสูงอาย ุ

        4.  กฎหมายและมาตรการภาครัฐตอผูสูงอาย ุ

              5.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

1. ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัผู้สูงอายุ   

1.1 ความหมายของผู้สูงอายุ ( ศิริพันธ ถาวรทวีวงษ 2543 ) 

      วัยสูงอายุ หรือ วัยชรา หมายถึง   มนุษยท่ีมีอายุในชวงปลายของชีวิต ซ่ึงการให

ความหมายของคําวาผูสูงอายุนั้นมีผูใหความหมายท่ีแตกตางกันหลากหลายข้ึนอยูกับวาจะพิจารณา

ในแงมุมใด เชน ทางชีววิทยา ประชากรศาสตร การจางงาน และทางสังคมวิทยา ในทางสถิติมักถือ

วาผูท่ีอยูในวัยสูงอายุคือบุคคลท่ีมีอายุ 60-65 ปข้ึนไป สําหรับประเทศไทยกําหนดไววาผูสูงอายุคือ

บุคคลท่ีมีอายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป ประเทศพัฒนาแลวสวนใหญจะมีสัดสวนผูสูงอายุตอประชากรท้ัง

ประเทศสูงกวาประเทศกําลังพัฒนา  นอกจากนี้ยังมีผูท่ีไดใหความหมายของผูสูงอายุอีก เชน 
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ในองค์กรสหประชาชาต ิ ผูสูงอายุ หมายถึง ผูท่ีมีอายุตั้งแต 60 ป ข้ึนไป  

ภาคภาษาไทย  

-  ผูสูงอายุ หมายถึง  เอาอายุเปนหลักในการเรียก ( 60 ปข้ึนไป) 

                    -  คนชรา หมายถึง เอาลักษณะทางกายภาพเปนหลักในการเรียก  

                    -  ผูอาวุโส หมายถึง เอาสถานภาพทางราชการ แกกวา เกากวา เปนหลักในการเรียก 

(ในทางศาสนา ภิกษุผูใหญ เรียก ภิกษุผูนอยวา อาวุโส ภิกษุผูนอยเรียกภิกษุผูใหญวาภันเต)  

ภาคภาษาองักฤษ  

                     -วิทยาการวาดวยผูสูงอาย ุเรียกวา Gerontology  

                     -  วิทยาการดานการแพทย เกี่ยวกับผูสูงอายุ เรียกวา Geritics medicine  

                     -  ในองคกรสหประชาชาติ ตกลงใชคําวา older persons  

                     -  มีคําหลายคํา ใชเปนสรรพนามเรียกผูสูงอายุ เชน Aging, Elderly, older person, 

Senior Citizen เปนตน ( สํานักหอสมุดกลาง 2546 ) 

 พระราชบัญญัติผูสูงอายุไทย (2546:49) ผูสูงอายุ หมายถึง บุคคลซ่ึงมีอายุเกินหกสิบป

บริบูรณข้ึนไปและมีสัญชาติไทย 

 ( บรรลุ  ศิริพานิช  2526, อางถึงในฤตินันท  นันทธิโร  2543) ไดใหความหมายของ

ผูสูงอายุไววา เปนบุคคลท่ีมีอายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป โดยนับอายุตามอายุในปปฏิทิน ซ่ึงเนนเกณฑท่ี

องคการระหวางประเทศไดประชุมตกลงกันเปนมาตรฐานสากลในการกําหนดความหมายของ

ผูสูงอายุท้ังชายและหญิง 

 ผูท่ีทํางานเกี่ยวกับผูสูงอายุ (Gerontologists) ไดกําหนดหลักเกณฑของความเปน

ผูสูงอายุไว 4 ประเภท คือ (Hall, 1976 อางถึงใน จิตติมา วุฒิอ่ิม 2549) 

1. การสูงอายุตามวัย  ( Chronological aging ) หมายถึง  การนับจํานวนอายุจริงตามป

ปฏิทิน โดยนับจากปเกิดเปนตนไป 

2. การสูงวัยตามสภาพรางกาย ( Biological aging ) หมายถึง การเปล่ียนแปลงของ

รางกายท่ีเกิดข้ึนท้ังดานสภาพรางกาย เชน ผิวหนังเหี่ยวยน  ผมหงอก เปนตน และกระบวนการ

หนาท่ีท่ีปรากฏขณะท่ีมีอายุเพิ่มมากข้ึน 

3. การสูงอายุตามสภาพจิตใจ ( Psychological aging ) หมายถึง การเปล่ียนแปลงใน

หนาท่ีของการรับรูแนวความคิด ความจํา การเรียนรู เชาวปญญาและลักษณะ 

4. บุคลิกภาพท่ีปรากฏในระยะตาง ๆ ของชีวิตแตละคน เชน เกิดความกลัวในการถูก

ทอดท้ิง ความจําเส่ือม ใจนอย เปนตน 
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5. การสูงอายุตามสภาพสังคม ( Sociological aging ) หมายถึง การเปล่ียนแปลง

บทบาทหนาท่ี สถานภาพของบุคคลในระบบสังคม เชน ครอบครัว หนวยงานราชการ สโมสร และ

อ่ืน ๆ เปนตน  

( Kending and Mccallum,1989 อางถึงใน เพื่อนใจ รัตนากร )  ไดแบงผูสูงอายุเปน

ระดับได 3 ระดับดังนี้คือ 

 ระดับท่ี 1  ผูสูงอายุวัยตน ( Young Old ) คือ ผูท่ีมีอายุระหวาง 65-74 ป 

 ระดับท่ี 2  ผูสูงอายุวัยกลาง ( Middle  Old ) คือ ผูท่ีมีอายุระหวาง 75-84 ป 

 ระดับท่ี 3  ผูสูงอายุวัยสูงอายุ ( Old  Old ) คือ ผูท่ีมีอายุระหวาง 85 ปข้ึนไป 

       จะเห็นไดวามีผูไดใหความหมายของคําวาผูสูงอายุไวหลากหลาย แตในการวิจัยคร้ังนี้

ผูวิจัยไดใหความหมายของผูสูงอายุไววา  เปนบุคคลท่ีมีอายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป ท้ังเพศชายและเพศ

หญิงท่ีอาศัยอยูในตําบลหัวหิน  อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธโดยเปนชมรมผูสูงอายุ  

 

1.2.  สถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทย 

       ผูสูงอายุถือเปนประชากรกลุมหนึ่งท่ีในปจจุบันกําลังไดรับความสนใจจากผูท่ี

เกี่ยวของหลายฝาย ไมวาจะเปนสังคม รัฐบาลหรือเอกชน ผูประกอบธุรกิจเปนตน  ตางเร่ิมใหความ

สนใจตอประชากรกลุมนี้เนื่องจากการเปล่ียนแปลงทางดานประชากรนั้นจะสงผลกระทบตอสังคม 

อีกท้ังในปจจุบันนี้จะเห็นไดวาการแพทยนั้นมีความกาวหนามากข้ึนนั่นแสดงใหเห็นวาคนจะมีอายุ

ท่ียืนยาวมากข้ึนและเปนเคร่ืองบงช้ีท่ีคาดเดาไดวาในอนาคตจะมีประชากรท่ีเปนผูสูงอายุเพิ่มข้ึน

อยางแนนอนและเนื่องดวยจากการท่ีรัฐมีนโยบายการวางแผนดานประชากรทําใหอัตราการเกิด

ลดลง คานิยมในการมีบุตรก็เปล่ียนแปลงไปคือมีจํานวนบุตรลดลง  เหตุก็เนื่องมาจากภาวะ

เศรษฐกิจ นอกจากนี้ผูหญิงในยุคปจจุบันมีความนิยมท่ีจะอยูเปนโสดจากเหตุท่ีผูหญิงในปจจุบันมี

ความรูมากข้ึน ออกไปทํางานนอกบานมากข้ึน และทัศนคติของการมีครอบครัวก็เปล่ียนไปในทาง

ท่ีไมดี  เปนตน ซ่ึงส่ิงเหลานี้ลวนเปนเหตุใหมีจํานวนประชากรผูสูงอายุท่ีเพิ่มข้ึนและเปนปริมาณท่ี

รวดเร็ว โดยดูไดจากการท่ีมีผูไดทําการสํารวจจํานวนประชากรผูสูงอายุในแตละป ดังแผนภูมิท่ี 1 
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แผนภูมิท่ี 1 แสดงอัตราเจริญพันธุรวมของประเทศไทย พ.ศ. 2507 - 2550 

ท่ีมา : กระทรงสาธารณสุข, สถาบันเวชศาสตรผูสูงอายุ, กรมการแพทย, สถานการณผูสูงอายุไทย

[Online].  Accessed 26 June 2552.  Available from http://www.agingthai.org/files/users/3451/ 

page/20090315_57983.ppt 

จะเห็นไดวาจํานวนประชากรผูสูงอายุของประเทศไทยนั้นมีแนวโนมท่ีสูงข้ึนเร่ือย ๆ  

แตอัตราการเจริญพันธุนั้นลดลงเร่ือย ๆ ซ่ึงจากขอมูลตรงนี้ทําใหสามารถคาดเดาไดวาในอนาคตนั้น

จะมีผูสูงอายุเพิ่มข้ึนเปนจํานวนมาก นั่นก็หมายถึงผลกระทบท่ีจะตามมาอีกมากมายและส่ิงนี้จะเปน

ส่ิงท่ีคนในสังคมควรใหความสนใจและเตรียมพรอมกับส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนจะไดไมมีปญหาตามมาที

หลัง 

 สรุป ผูสูงอายุนั้นมีผูใหความหมายท่ีแตกตางกันมากมาย ซ่ึงผูสูงอายุนั้นหมายถึง 

บุคคลซ่ึงมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณข้ึนไป ซ่ึงจะเห็นไดวาในปจจุบันเร่ิมมีผูสูงอายุเปนจํานวนมาก

และในอนาคตสังคมไทยก็จะกลายเปนสังคมผูสูงอายุมากข้ึน นั่นก็จะสะทอนใหเห็นถึงปญหาท่ี

ตามมาเพราะไดมองวาวัยผูสูงอายุนั้นเปนวัยท่ีเปนภาระของสังคมจึงทําใหทุกฝายเร่ิมใหความสนใจ 

ผูวิจัยจึงไดศึกษาถึงความหมายของผูสูงอายุ และสถานการณผูสูงอายุเพื่อท่ีนํามาอธิบายลักษณะของ 

http://www.agingthai.org/files/users/3451/�
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การเปนผูสูงอายุ และเขาใจสถานการณของผูสูงอายุในปจจุบันท่ีจะนําไปพัฒนาใหเปนผูสูงอายุท่ี

ประสบความสําเร็จ 

2.  ทฤษฎเีกีย่วกบัผู้สูงอายุ 

2.1   ทฤษฎทีางด้านชีววทิยา 

             ทฤษฎีภาวะสูงอายุทางดานชีววิทยา เปนทฤษฎีท่ีพยายามอธิบายสาเหตุของความ

ชราเชิงชีววิทยา ฤตินันท นันทธิโร ( 2543 : 134) ไดกลาวไวดังนี ้

   1) ทฤษฎพีนัธุกรรม (Genetic Theory) ทฤษฎีนี้เช่ือวา คนชราเกิดข้ึนตาม

พันธุกรรม มีการเปล่ียนแปลงโครงสราง อวัยวะบางสวนของรางกายคลายคลึงกันหลายช่ัวอายุและ

ลักษณะนั้นแสดงออกเม่ืออายุมากข้ึน เชน ผมหงอก ศีรษะลาน และเดินหลังคอม 

 2) ทฤษฎกีารเส่ือมของเนือ้เยือ่ (Collagen Theory) ทฤษฎีนี้เช่ือวา สารท่ีเปน

สวนประกอบของเนื้อเยื่อกระดูกเพิ่มมากข้ึน และมีการจับตัวกันมากข้ึนทํา ให Collagen fiber หด

ส้ันเขาเม่ือถึงวัยสูงอายุทําใหปรากฏรอยยนมากข้ึนและดึงอยูตรงบริเวณกระดูกขอตอซ่ึงจะมองเห็น

ปมกระดูกชัดเจน 

3)  ทฤษฎกีารทาํลายตนเอง (Auto Immune Theory) ทฤษฎีนี้เช่ือวา ความชรา

เกิดจากรางกายสรางภูมิคุมกันปกตินอยลง พรอม ๆ กับมีการสรางภูมิคุมกันทําลายตนเองมากข้ึน 

ดังนั้นการสรางภูมิคุมกันปกตินอยลงจะทําใหรางกายตอสูเช้ือโรคและส่ิงแปลกปลอมไดไมด ีทําให

เกิดความเจ็บปวยไดงาย และเม่ือเกิดข้ึนแลวก็จะรุนแรงเปนอันตรายตอชีวิตได 

4)   ทฤษฎคีวามผดิพลาด (Error Catastrophe Theory) ทฤษฎีนี้เช่ือวา เม่ือบุคคล

มีอายุมากข้ึนจะคอย ๆ เกิดความผิดพลาดในการทํางานของเซลล   และความผิดพลาดนี้จะเพิ่มมาก

ข้ึนจนถึงข้ันท่ีทําใหเซลลตาง ๆ ของรางกายเส่ือมและหมดอายุลง 

5) ทฤษฎอีนุมูลอสิระ (Free Redical Theory) ทฤษฎีนี้เช่ือวา ภายในรางกาย

มนุษยและส่ิงมีชีวิตท้ังหลาย โดยเฉพาะผูสูงอายุประกอบดวยส่ิงแวดลอมท่ีมีเรติคัลอยางอิสระอยู

มากมายตลอดเวลา เรติคัลเหลานี้จะทํา ใหยีนเกิดความผิดปกต ิ และทําใหคอลลาเจนและอีลาสติน

ซ่ึงเปนโปรตีนองคประกอบของเนื้อเยื่อเหนี่ยวเกิดข้ึนมาก จนทําใหเสียความยืดหยุนไป 

สรุป  การสูงอายุตามแนวคิดทฤษฏีวาดวยการสูงอายุทางดานชีววิทยาเปนทฤษฏี

ท่ีพยายามอธิบายสาเหตุของความชราท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางดานรางกายของผูสูงอายุ  
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2.2  ทฤษฎทีางด้านจิตวทิยาสังคม 

   ทฤษฎีภาวะสูงอายุทางดานจิตวิทยาสังคม เปนทฤษฎีกลาวถึงจิตวิทยาสังคมของ

ผูสูงอายุ     ซ่ึงรุจิรางค แอกทอง (2549 : 15-16) ไดกลาวถึงไวดังนี ้

  ทฤษฎพีฒันาการของเพค (Peck’s Developmental Theory) ทฤษฎีนี้เช่ือวา

ผูสูงอายุวัยตน (55-75 ป) และผูสูงอายุวัยปลาย (75 ปข้ึนไป) มีความแตกตางกันท้ังลักษณะนิสัย

และการมีปฏิสัมพันธทางดานจิตวิทยาและสังคม เขามีความเช่ือวาผูสูงอายุมีการพัฒนาการ3 

ประการ คือ 

1) ความสามารถในการแยกความแตกตางของตนกับบทบาทในชวงชีวิตท่ี

ผานมา ความภาคภูมิใจในตนเอง และความรูสึกวาตนเองมีคุณคา ข้ึนอยูกับบทบาทของหนาท่ีการ

งาน ในทางตรงกันขาม เม่ือเกษียณอายุบางคนมีความรูสึกวาไรคุณคา แตถาความรูสึกภาคภูมิใจ

และความมีคุณคาของงานไมไดจากตําแหนงหนาท่ีท่ีเคยทํา หลังเกษียณอาย ุความรูสึกนั้นก็ยังคงอยู 

เชน ผูสูงอายุท่ีชอบปลูกตนไม ก็จะพึงพอใจหลังเกษียณอายุท่ีจะไดทํา ส่ิงท่ีตองการแทนงานอาชีพ

ท่ีเคยทําเปนประจํา 

2)   ความสามารถทางรางกายมีการเปล่ียนแปลงไปตามธรรมชาต ิถาผูสูงอายุ

นึกถึงสภาพรางกายยังมีความแข็งแรง จะทํา ใหผูสูงอายุยอมรับความสามารถทางรางกายท่ี ลดลง 

และพยายามปรับตัวใหเหมาะสม ชีวิตก็จะมีความสุข แตถาผูสูงอายุนึกถึงความถดถอยของรางกายก็

จะทํา ใหผูสูงอายุมีความสุขและความพอใจลดนอยลง 

3) การยอมรับวารางกายของตนเองเปล่ียนแปลงไปตามธรรมชาติกับสภาพ

รางกายกอนสูงอาย ุ การไมรูสึกหวาดกลัว การยอมรับนี้รวมไปถึงกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

ความตายดวย ในทางดานตรงกันขาม คนท่ียึดติดกับสภาพรางกายขณะท่ีอยูในวัยท่ีอายุนอยกวา ก็

พยายามยืดชีวิตไวใหยาวนานท่ีสุด โดยไมพึงพอใจกับสภาพท่ีเปนอยู มีความหวาดกลัวกับความ

ตาย 

              สรุป  ทฤษฏีวาดวยการสูงอายุทางดานจิตวิทยาสังคมเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงของความรูสึกนึกคิด และความเขาใจเกี่ยวกับตนเองของผูสูงอายุ ตลอดจนสภาพสังคม

และส่ิงแวดลอมท่ีผูสูงอายุอาศัยอยูท่ีมีพัฒนาการไปตามวัย การปรับตัว ความนึกคิดการยอมรับและ

ความพึงพอใจ 

 

2.3 ทฤษฏีทางสังคมวทิยา  จะเกี่ยวของกับบทบาททางสังคมของผูสูงอายุ ซ่ึงมีอยู

ดวยกันหลายทฤษฏีเชน  จิราพร เกศพิชญวัฒนาและคณะ (2549: 27-28) ไดกลาวถึงทฤษฏีทาง

สังคมวิททยาไวดังนี ้
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1)  ทฤษฎกีารถดถอย (Disengagement Theory) ทฤษฎีนี้เช่ือวา ผูสูงอายุสวนใหญ             

คอย ๆ ถดถอยออกจากสังคม ท้ังในกลุมผูสูงอายุและในกลุมวัยอ่ืน ๆ ดวย เพื่อเปนการลดภาวะ

กดดันทางสังคมบางประการ 

2)  ทฤษฎกีารทาํกจิกรรม (Activity Theory) ทฤษฎีนี้เช่ือวา ผูสูงอายุจะมีความสุข

ท้ังทางรางกายและจิตใจ ซ่ึงไดจากการมีกิจกรรม และการเคล่ือนไหวอยูตลอดเวลา ทําใหสามารถ

ดํา เนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข และมีความรูสึกวาตนเปนประโยชนตอสังคม 

3)  ทฤษฎคีวามต่อเน่ือง (Continuity Theory) ทฤษฎีนี้เช่ือวา ผูสูงอายุจะมีความสุข

ก็ตอเม่ือไดกระทํา กิจกรรมหรือปฏิบัติตัวเชนท่ีเคยกระทําตัวมากอน บุคคลใดคุนเคยกับการอยู

รวมกับคนหมูมากก็กระทําตอไป บุคคลใดพอใจชีวิตท่ีอยูอยางสงบสันโดษก็อาจแยกตัวเองออกมา

อยูตามลํา พัง ทฤษฎีนี้ไดกลาวถึงพฤติกรรมของผูสูงอายุอยางกวาง ๆ วาจะตองปรับตัวใหเขากับ

การเปล่ียนแปลงมากมายใหเขากับสังคม เชน การตายของสามีหรือภรรยา การเกษียณอายุและ

รายไดท่ีลดลง เปนตน 

สรุป ทฤษฎีทางดานสังคมวิทยาจะเปนการแสดงบทบาทของผูสูงอายุท่ีมีตอสังคม

ท้ังทางดานการอยูรวมกันภายในสังคม การปฏิบัติของสังคมตอผูสูงอายุ รวมถึงกิจกรรมท่ีทํา

รวมกันของผูสูงอายุภายในสังคม ซ่ึงผูสูงอายุมีความพึงพอใจและความสุขในการใชชีวิตภายใน

สังคมแตกตางกันออกไปและนําไปสูความสุขของตัวผูสูงอายุเองจากบทบาทภายในสังคม 

 

2.4  ทฤษฎคีวามสําเร็จของผู้สูงอายุ  

1)  ทฤษฎพีฒันาการของอริิกสัน (Erikson’s Theory) ( รุจิรางค แอกทอง 2549) ได

กลาวถึงทฤษฎีนี้ไวดังนี้ ทฤษฎีนี้เช่ือวา การพัฒนาดานจิตวิทยาสังคมของผูสูงอายุนั้นเปนชวงชีวิตท่ี

ผูสูงอายุจะรูสึกวาชีวิตมีคุณคาม่ันคง หรือทอแทหมดหวัง สําหรับบุคคลท่ีรูสึกวาชีวิตนั้นมีคุณคา 

ถามีความม่ันคงก็จะมีความรูสึกความพึงพอใจในผลของความสําเร็จจากชวงชีวิตท่ีผานมาใน

สถาบันครอบครัว และเกิดความรูสึกสุขสงบทางใจและสามารถยอมรับไดในเร่ืองตาง ๆ ท่ีอาจ

เกิดข้ึนได 

2) ทฤษฎกีารทาํกจิกรรม (Activity Theory) (วรรณนิภา บุญระยอง 2543) ทฤษฎีนี้

เช่ือวา ผูสูงอายุจะมีความสุขท้ังทางรางกายและจิตใจ ซ่ึงไดจากการมีกิจกรรม และการเคล่ือนไหว

อยูตลอดเวลา ทําใหสามารถดํา เนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข และมีความรูสึกวาตนเปน

ประโยชนตอสังคม  

กิจกรรม (Activity) นั้น หมายถึงการท่ีบุคคลพอใจและกระทําการตางๆ ใน

ชีวิตประจําวันของตน  ทฤษฎีกิจกรรมนั้นมีความเช่ือวากิจกรรมเปนส่ิงท่ีสําคัญสําหรับกลุมคนทุก
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วัย โดยเฉพาะอยางยิ่งในวัยสูงอาย ุ เนื่องมาจากกิจกรรมเปนส่ิงท่ีทําใหสุขภาพของผูสูงอายุดีท้ังทาง

รางกายและจิตใจ กิจกรรมจึงมีความสําคัญและจําเปนตอผูสูงอาย ุ ทําใหผูสูงอายุมีความพึงพอใจใน

ชีวิต       ท้ังนี้เพราะการท่ีผูสูงอายุไดมีกิจกรรมใดๆ ก็ตาม ก็หมายถึงผูสูงอายุนั้นไดมีสถานภาพและ

บทบาทท่ีอยูในระดับหนึ่งในสังคม จากการท่ีผูสูงอายุไดมีสถานภาพและบทบาทเหลานั้น ทําให

ผูสูงอายุมีความรูสึกวาตนยังเปนบุคคลท่ีมีคุณคาและเปนท่ียอมรับจากสังคม สามารถท่ีจะทํา

กิจกรรมตางๆ ในสังคมไดโดยไมเปนผูไรบทบาท 

นักจิตวิทยากลุมหนึ่งไดอธิบายไววา การท่ีผูสูงอายุรูสึกวาเหวและถูกทอดท้ิงเปน

เพราะวา ผูสูงอายุพยายามจะแยกตัวหนีออกจากสังคม ซ่ึงทําใหผูสูงอายุคิดวาบทบาทของตนเปน

บทบาทท่ีต่ําตอยกวาบทบาทของคนหนุมสาว ผูสูงอายุจะรูสึกวาตนไมมีประโยชนกับสังคม และไม

เทาเทียมกับคนกลุมอ่ืนๆ   ทฤษฎีกิจกรรมจะชวยใหผูสูงอายุพยายามรักษากิจกรรมของตนเม่ืออยู

ในวัยกลางคนใหมากท่ีสุด    กลาวคือการท่ีผูสูงอายุจะใชชีวิตไดอยางมีความสุขไดนั้น  จะตอง

พยายามรักษาระดับของกิจกรรมทางสังคมของตนไว กิจกรรมและบทบาทใดๆ ของบุคคลท่ีถูก

ผลักดันใหเลิกกระทํา จะตองมีกิจกรรมใหมๆ มาทดแทน ทฤษฎีนี้เช่ือวาหากบุคคลใดสามารถดํารง

กิจกรรมทางสังคมของตนไวได จะเปนบุคคลท่ีสามารถดํารงชีวิตในสังคมอยางปกติสุข และเปนผู

ท่ีประสบความสําเร็จในชีวิต นอกจากนั้นกิจกรรมจะเปนส่ิงท่ีทําใหผูสูงอายุมีความพึงพอใจในชีวิต

มากยิ่งข้ึน โดยการแนะนําใหผูสูงอายุท่ีรูสึกเหงาและคิดวาตนเปนคนไรประโยชน ใหเปล่ียนแปลง

ทัศนคติของตน เปนการกลับเขาสูชีวิตสังคมและมีกิจกรรมในดานตางๆ เพิ่มมากข้ึนตามลําดับ 

จากแนวคิดพื้นฐานท่ีกลาวมาแลวนั้น จะเห็นไดอยางชัดเจนวากิจกรรมนั้นมีสวน

สําคัญยิ่งตอชีวิตมนุษย ทําใหผูสูงอายุไดมีความพึงพอใจในชีวิตของตนและรูสึกวาตนเองยังเปน

บุคคลท่ีมีคุณคาของสังคมไดอีกตอไป   การจัดกิจกรรมใดๆ ใหผูสูงอายุจึงควรทําความเขาใจท้ัง

ลักษณะของกิจกรรมและธรรมชาติของวัยกลุมเปาหมาย โดยมีแนวคิดดังกลาวมาเปนพื้นฐานใน

การท่ีจะ คัดเลือกดัดแปลงกิจกรรมใหเหมาะสมสอดคลองกันไป โดยอาจจะเลือกพิจารณาเพียง

แนวคิดเดียวท่ีตรงกับวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรมในคร้ังนั้น  ๆ หรือพิจารณาโดยผสมผสานเอา

แนวคิดท้ังหมดรวมกันก็ยอมได   ท้ังนี้เพื่อใหผูสูงอายุไดใชชีวิตในวัยทองไดอยางมีความสุขและมี

คุณคา ตอไปตามศักยภาพและความสามารถท่ียังเหลืออยู 

3) ทฤษฏีการถดถอยจากสังคม ( Disengagement theory ) ทฤษฏีนี้อธิบายวา 

บุคคลจะลดบทบาททางสังคมไปตามอายุ คัมม่ิง ( Cumming 1976, อางถึงในขวัญรัก สุขสมหทัย  

2540: 25 ) ไดกลาวไววาเปนเร่ืองธรรมดา และหลีกเล่ียงไมไดท่ีผูสูงอายุจะตองลดกิจกรรมและ

บทบาททางสังคมของตนเองเม่ืออายุมากข้ึน การลดบทบาททางสังคมนั้นเปนการสมยอมท้ังสอง

ฝาย คือ ฝายผูสูงอายุและฝายสังคม กระบวนการถดถอยจากสังคมจะข้ึนกับประสบการณของแตละ
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บุคคล ผูสูงอายุจะพยายามหลีกเล่ียง ถอยออกจากความกดดันของสังคม พยายามลดความผูกพันตอ

สังคมใหนอยลง ทฤษฏีถดถอยจากสังคมเช่ือวา การท่ีผูสูงอายุลดบทบาททางสังคมของตนเองนั้น

เปนการมอบบทบาทเหลานั้นใหกับบุคคลท่ีอยูในวัยหนุมสาว ซ่ึงสามารถจะทําหนาท่ีในบทบาท

นั้น ๆ ไดดีกวาและเปนท่ีตองการของสังคมดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคปจจุบันสังคมตองการคน

รุนใหมเขาไปทํางาน เพื่อจะไดทันโลกทันเหตุการณ 

 ทฤษฏีนี้ไมไดบงช้ีวา ผูสูงอายุหรือสังคมเปนผูถอยหนี แตผูสูงอายุจะมีความพอใจ

อยางมาก ถาไดมาอยูในสภาพแวดลอมท่ีเหมือนเดิมและถาส่ิงแวดลอมดี ลักษณะทางสังคมดี มีการ

ยอมรับ เปดโอกาสและเคารพในตัวผูสูงอายุแลว จะเปนเหตุสงเสริมใหผูสูงอายุเขามารวมในสังคม

มากกวาท่ีจะถดถอย แตการท่ีผูสูงอายุถดถอยจากสังคมก็เนื่องมาจากผูสูงอายุตองท้ิงบทบาทเดิม 

เชน การเกษียณอายุราชการ ทําใหความสัมพันธรวมกับเพื่อนรวมงานลดลงไป บุตรแยกครอบครัว

ไป คูสมรสเสียชีวิต หรือตนเองหมดสภาพหัวหนาครอบครัว ส่ิงเหลานี้เปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําให

ผูสูงอายุถดถอยออกมาจากสังคม 

 นักทฤษฏีถดถอยจากสังคม มีความเห็นไมตรงกันกับนักทฤษฏีกิจกรรมทางสังคม 

เพราะเช่ือวา การถอยจากสังคมเปนเร่ืองปกติและเปนความพึงพอใจในชีวิตของผูสูงอายุในแตละ

บุคคลผูสูงอายุสวนใหญจะลดกิจกรรมทางสังคมใหนอยลงเพื่อจะไดปรับชีวิตใหเขากับสถานการณ

ท่ีเปล่ียนไปและตองการท่ีจะมาสนใจตอนเองใหมากข้ึน จึงเต็มใจท่ีจะลดบทบาททางสังคมให

นอยลง การถอยจากสังคมพบวา มีความแตกตางระหวางบุคคลเปนพื้นฐาน ดังนั้นกระบวนการ

ภายในตัวบุคคลท่ีไมเทากัน เปนเหตุใหมีพฤติกรรมถอยจากสังคมไมเทากัน  

 สรุป   ทฤษฎีความสําเร็จของผูสูงอายุจะเปนการกลาวถึงความรูสึกนึกคิดของ

ผูสูงอายุท่ีจะทําใหตัวของผูสูงอายุเองมีความสุข  ซ่ึงในงานวิจัยจะนําเองความรูสึกนึกคิดเหลานี้มา

วิเคราะหและจะทําใหทราบวาผูสูงอายุเม่ือคิดอยางไรแลวมีความสุข และเม่ือคิดแลวปฏิบัติอยางไร

บาง เปนการเขาถึงวิถีทางความคิดและการทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันของตัวผูสูงอายุเอง 

 

3. การเตรียมตัวสู่วยัผู้สูงอายุ  ( อัญชนา วงศทอง, บรรณาธิการ  2550 )  

วงจรชีวิตของคนเราก็มีอยูดวยกัน 4 อยางคือ เกิด แก เจ็บและตาย ซ่ึงเปนสัจธรรม

ชีวิตท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติท่ีไมวาจะเปนใครก็หลีกเล่ียงไปไมได  แตทุกคนไมรูหรอกวาเม่ือถึงชวง

วัยนั้นแลวเราจะเปนอยางไร โดยเฉพาะเม่ือไปถึงวัยผูสูงอายุหรือวัยชรานั้นท่ีจะเห็นไดวาใน

ปจจุบันทัศนคติท่ีคนสวนใหญมีตอวัยผูสูงอายุนั้นไดเปล่ียนแปลงไป  จากท่ีเคยมองเปนท่ีพึ่ง ก็มอง

เปนภาระ ซ่ึงการท่ีคนมองตอผูสูงอายุเหลานั้นแบบนั้นก็เหมือนกับเปนการคาดเดาไดวาในอนาคต

เม่ือเราตองดําเนินไปถึงชวงวัยชราหรือวัยผูสูงอายุนั้น ก็จะเปนตัวสะทอนเสียงของเรากลับมาวาเรา
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เปนภาระใหกับลูกหลาน เหมือนท่ีบอกกับผูสูงอายุเหลานั้นไป ซ่ึงภาวะของวัยชรานี้ไมมีใคร

หลีกเล่ียงไปไดอยางแนนอนและถาหากไมอยากใหเปนแบบนั้น  คนก็ตองมีวางแผนรับมือกับส่ิงท่ี

จะเกิดข้ึน เปนการเตรียมความพรอมเพื่อใหเปนผูสูงอายุท่ีมีคุณภาพ นั้นถือเปนเร่ืองจําเปนเพื่อจะทํา

ใหเม่ือกาวสูวัยผูสูงอายุแลว ก็จะเกิดความม่ันใจและเกิดคุณคาในการเปนผูสูงอายุโดยเร่ิมตั้งแตวัย

หนุมสาวไดเชน 

                     รู้จักเกบ็ออม   คนในวัยนี้ตองเก็บออมใหได 30-40 % ของรายได เพื่อท่ีชีวิตหลัง

เกษียณจากการงานจะไดมีเงินทุนไวใชจายเล้ียงตนเอง โดยไมเปนภาระแกผูอ่ืน รวมถึงการเก็บออม

เพื่อเปนผูใหลูกหลานในวันขางหนา ตามธรรมเนียมของคนไทย การเปนผูใหยังทําใหผูสูงอายุรูสึก

ภาคภูมิใจในคุณคาและศักดิ์ศรีของตนเองอีกดวย 

                    การดูแลสุขภาพ   ใหแข็งแรงท้ังกายและใจเพื่อสุขภาพท่ีดีในอนาคต เพราะการ

เจ็บปวยนํามาซ่ึงคาใชจายในการซอมบํารุงสุขภาพและการตองพึ่งพิงผูอ่ืนในการปรนนิบัติดูแล 

                     ส่ังสมความรู้  ไมเพียงแตส่ังสมประสบการณและความชํานาญในวิชาชีพของคน

เทานั้น คนหนุมสาวยุคนี้จําเปนตองแสวงหาความรูในดานตาง ๆ เชน ความรูเร่ืองเทคโนโลยี

สารสนเทศตาง ๆ เผ่ืออนาคตขางหนาไมไดทํางานประจําแลวก็ยังสามารถใชความรูท่ีมี ทํางานท่ีไม

ตองใชกําลังมากเหมือนวัยหนุมสาว เพื่อใหมีรายไดเล้ียงตนเอง หรืออาจจะเพื่อวัตถุประสงคอ่ืน 

เชน เพื่อคลายเหงา แกเครียด ทําใหรูสึกวาตนเองมีคุณคาสรางความภาคภูมิใจใหกับตนเองเปนตน                                                   

                   การเตรียมความพรอมของตนเองตั้งแตวัยหนุมสาวดังกลาวขางตนจะทําใหเม่ือถึง

วัยผูสูงอายุแลวก็จะทําใหกลายเปนผูสูงอายุท่ีมีคุณภาพและอยูอยางมีความสุข แตเม่ือคนท่ีไดกาวเขา

สูวัยผูสูงอายุแลวนั้นส่ิงท่ีควรปฏิบัติใหกับตนเองไดแก 

              1. การเตรียมทางดานรางกาย 

2. การเตรียมทางดานจิตใจ 

3. การเตรียมทางดานสังคม 

3.1 เตรียมทางด้านร่างกาย  

                        ในวัยผูสูงอายุนี้ อวัยวะทุกสวนมีแตความเส่ือม พลังสํารองคอยๆ ลดลง  การปรับ

สภาพสมดุลทางกายก็ลดลงดวย ทําใหเกิดภาวะไมสุขสบาย  ผูสูงอายุตองยอมรับสภาพเหลานี้ และ

ปฏิบัติตนใหสอดคลองกับสภาวะท่ีเปนอยูโดยปฏิบัติตัวดังนี ้ 

                       1. ลดภาระหนาท่ีใหนอยลง ทํางานใหดีกับสภาพ  ไมหักโหมไมเรงรอนงานท่ีทํา

ควรเปนงานท่ีใหความเพลิดเพลิน และใหความภาคภูมิใจ  ไมบังคับตนเอง ใหสนอง ความโลภ ใน

ลาภ ยศ สรรเสริญ 

http://www.lib.ru.ac.th/journal/apr/apr13_op_dead_body.html�
http://www.lib.ru.ac.th/journal/apr/apr13_op_dead_mind.html�
http://www.lib.ru.ac.th/journal/apr/apr13_op_dead_social.html�
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                       2. กระจายงานท่ีเคยรับผิดชอบ ไปสูบุตร หลาน บริวาร หรือ จัดหาเคร่ืองผอนแรง

ไวใช 

                       3. เจ็บไขเล็กนอยรีบรักษา อยาปลอยไวนานจนกลายเปนโรคเร้ือรังจะฟนฟูไดยาก 

                       4. หลีกเล่ียงส่ิงรบกวนชีวิต ท่ีทําใหรางกายและจิตใจตองมีการปรับดุลอยางหนัก  

จนเกิดความเครียดทางกายและจิตข้ึน 

                       5. สนใจในการสนองความตองการท่ีจําเปนพื้นฐานใหแกตนเอง ไดแก 

                         5.1 อาหารท่ีเปนปจจัยสําคัญของรางกาย ตองไดรับครบถวนท้ัง 5 หมู โดยกิน

อาหารท่ีเหมาะแกวัย ยอยงาย ปริมาณเพียงพอกับความตองการของรางกาย  นอยคร้ังแตบอยๆ เพื่อ

ปองกันการทองอืด ทองเฟ อ  

                          5.2 น้ํา ผูสูงอายุควรไดรับน้ําวันละอยางนอย 10 แกว หรือดื่มน้ําผลไมค้ัน

มากๆ 

                        5.3 อยูในท่ีๆ มีอากาศหมุนเวียนดี  โดยเปดประตูหนาตาง และหาเวลาออกไป

เดินนอกอาคาร เพื่อรับอากาศบริสุทธ์ิ 

                        5.4 สรางสุขนิสัยในการถายอุจจาระ โดยทุกวัน  ไมควรกล้ันอุจจาระและ

ปสสาวะ เม่ือรูสึกปวดถาย แสดงวารางกายตองการขับออก การเก็บของเสียไวโดยการกล้ัน ยิ่งจะทํา

ใหเกิดอาการบูดเนาเปนพิษตอรางกายเพิ่มข้ึน เปนทางหนึ่งท่ีทําใหเกิดเจ็บไข 

                       5.5 บริหารรางกาย และออกกําลังกายทุกวันอยางสมํ่าเสมอ วันละประมาณ 30 

นาที โดยเลือกวิธีท่ีบริหารท่ีเหมาะกับวัย ใหอวัยวะทุกสวนไดเคล่ือนไหว  ถารูสึกเหนื่อย ควร

พักผอน  การออกกําลังท่ีพอดี ไมหักโหม จะมีประโยชนตอสุขภาพ  ทําใหอวัยวะทุกสวนไดรับ

อาหารและออกซิเจนเพียงพอ และมีการขับถายของเสียจากเซลลไดดี ทําใหเซลลทุกสวนแข็งแรง 

ไมเจ็บไมไข  เม่ือเจ็บไขก็หายเร็ว  

                        5.6 นอนหลับอยางนอย 8 ช่ัวโมง ถากลางคืนนอนไมพอ ก็นอนกลางวัน

เพิ่มเติมได เพื่อใหรางกายพักผอนเพียงพอ  แตควรหลีกการนอนกลางวันมาก กลางคืนจะนอนไม

หลับ ทําใหกระวนกระวายใจ  เวลากลางคืนเปนเวลาท่ีเหมาะสมในการนอนท่ีสุด เพราะส่ิงรบกวน

ตางๆ ลดลง  ไมพลุกพลาน ไมตองรับประทานอาหารเชนตอนกลางวัน  จึงทําใหทุกระบบได

พักผอน 

                        5.7 ท่ีอยูอาศัยสําหรับตนควรมีลักษณะดังนี ้

                              ก. หองนอนไมควรอยูช้ันบน พื้นบานควรอยูในระดับเดียวกัน 

                              ข. หองนอนอยูใกลหองสวมหองน้ํา และใชวัสดุท่ีไมล่ืนเพื่อปองกัน

อุบัติเหต ุ
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                              ค. แสงสวางเพียงพอ  อากาศถายเท จัดส่ิงของเรียบรอยไมเกะกะ  เดิน

สะดวก  

3.2 เตรียมทางด้านจิตใจ  

                        ผูสูงอายุยอมมีพลังสํารองทางจิตลดลง เพร าะสภาพกายเส่ือมลง บทบาทตางๆ ใน

ชีวิตลดลง เศรษฐกิจและรายไดลดลง สังคมเปล่ียนไป  ตองจําเจกับส่ิงหนึ่งส่ิงใดมากข้ึน ทําให

ผูสูงอายุมีปญหาทางดานจิตใจ มีอารมณหวั่นไหวมากข้ึน เชน โกรธ เม่ือมีความคิดเห็นขัดแยง กลัว

ถูกทอดท้ิง เพราะชวยตัวเองไดนอยลง ใจนอย เพราะคิดวาตนเองไรคา ลูกหลานไมสนใจ หงุดหงิด  

เพราะทําอะไรดวยตนเองไดนอยลง ใครทําก็ไมถูกใจ จึงกลายเปนคนจูจี้ ข้ีบน แสนงอน  วาเหว 

เพราะขาดเพื่อนคูชีวิต เพื่อนคูใจ ขาดคนท่ีคุนเคย ตองผจญโลกตามลําพัง  บุตรหลานตองไป

ประกอบอาชีพนอกบาน อารมณหวั่นไหวตางๆ นี้ เปนยาพิษท่ีทําลายสุขภาพ  ดังนั้น ผูสูงอายุ

จะตองพยายามปรับตัวเอง มิใหตกเปนทาสของอารมณ ผูสูงอายุจึงควรปฏิบัติดังนี ้

              1. เขาใจและยอมรับความเปล่ียนแปลง ความไมแนนอนตางๆ เกี่ยวกับสภาวะของ

ตนเอง ครอบครัว และสังคม 

          2. ฝกตน ฝกจิต ใหอยูในหลักธรรม ไมหลงอยูใน ลาภ ยศ สรรเสริญ ทําความดี

เพื่อความด ี ใหเกิดความภาคภูมิใจ 

          3. ทําตนใหเปนท่ีเคารพรักของคนท่ัวไป ดวยความเมตตากรุณา ซ่ึงสามารถ

แสดงออกไดทางกาย วาจา ใจ โดยไมหวังผลตอบแทน  และเคารพในความคิดเห็นของบุคคลท่ัวไป 

จะทําใหเขากับคนไดทุกระดับ 

          4. ทําส่ิงท่ีเปนประโยชนตอครอบครัว สังคม  และตนเอง เทาท่ีกําลังกาย กําลัง

สมองจะอํานวย เพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจ เปนท่ีเคารพ  รักของคนในครอบครัวและสังคม 

          5. ใชจายใหพอดีกับเศรษฐกิจของตน จะทําใหเกิดความสุขใจโดยไมตองพึ่งคน

อ่ืน 

          6. ทดแทนความเหงา และวาเหว  ดวยการทํากิจกรรมท่ีตนชอบ หรือหาความ

บันเทิงจากส่ิงท่ีตนพอใจ เชน ดูโทรทัศน ฟงเพลง ดูแลตนไม ประกอบอาหาร ฯลฯ 

3.3 เตรียมทางด้านสังคม  

                         ผูสูงอายุจะถูกจัดใหอยูกับบานมากข้ึนตามลําดับ บางคนอยูแตในหอง  เพราะ

ทางเดินไมสะดวก จึงไดแตนั่งๆ นอนๆ ไมมีโอกาสเปล่ียนส่ิงแวดลอมบอยๆ  มีกิจกรรมรวมกับ

ผูอ่ืนนอยลง ขาดเพื่อนวัยเดียวกัน คูชีวิตก็ตายจากกัน  เพื่อนท่ีเหลืออยู ก็นอยลงขาดการเยี่ยมเยียน 

เพราะตางฝายก็มีอุปสรรคตางๆ กัน  คนในบานก็ออกไป ประกอบอาชีพกันหมด  ถาเปนเชนนี้ก็จะ
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ทําใหผูสูงอายุหอเหี่ยวลงทุกวันจึงควรปฏิบัติดังนี ้ 

          1. ตองมีเพื่อนตางวัย เพื่อนพูด เพื่อนคุย  แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 

ผูสูงอายุตองทําตัวใหเปนท่ีรักของคนทุกวัย โดยมีการขัดแยงใหนอยท่ีสุด ท้ังกาย วาจา ใจ ปรับตัว

เองใหทันกับสังคมในปจจุบัน ไมยึดม่ันในความคิดดั้งเดิม ไมยึดถือ ในความเปนตัวตนของตน  แต

ตองฟงความคิดเห็นของคนอ่ืนบาง จะทําใหอยูรวมกับคนตางวัยได 

          2. สนใจรับรูส่ิงใหมๆ และการเปล่ียนแปลงทางสังคม และปรับตัวให  เขากับ

สังคมท่ีเปล่ียนแปลงไมรูจบไดอยางมีความสุข 

          3. ออกสังคมเปนคร้ังคราว เพื่อจะไดพูด คุย สังสรรคกับคนอ่ืน เชน ไปวัดปฏิบัติ

ธรรมไปทัศนศึกษา เพื่อเปล่ียนส่ิงแวดลอม 

         4. เขารวมชมรมผูสูงอายุท่ีอยูใกลท่ีสุด แตละชมรมมีจุดมุงหมายคลายๆ กัน คือ  

ตองการสงเสริมสุขภาพ เพื่อช ะลอความเส่ือม และปองกันความเจ็บไข  หรือมีคลินิกเพื่อรักษาและ

สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ และแตละชมรมจัดกิจกรรมตางรูปแบบ ตางเวลา เชน บางแหงจัดบริหาร

กายทุกเชา บางแหงจัดทุกเย็น บางแหงจัดเฉพาะประชุมวิชาการเพื่อเผยแพรความรู  ในการรักษา

สุขภาพเดือนละคร้ัง  ผูสูงอายุสามารถเลือกเขาชมรมไดตามความพอใจของตนเอง 

          5. ทางดานกฎหมาย ผูสูงอายุควรทําพินัยกรรมท้ิงไว อาจเปนพินัยกรรมลับหรือ

แจงใหผูอ่ืนทราบก็ได เพื่อใหบุตรหลานปฏิบัติตามวัตถุประสงคของตน เชนเกี่ยวกับมรดก 

ทรัพยสินตางๆ การปฏิบัติตอศพ พิธีการจัดการศพ และอ่ืนๆ  ไวลวงหนาตั้งแตมีสติสัมปชัญญะ

บริบูรณ     ผู สูงอายุทํางานมานาน ยอมสะสมทรัพยสมบัติเงินทองเอาไวมากนอยตามสวนท่ีหม่ัน

หาหม่ันเก็บ บางคนก็เก็บออมเปนกอบเปนกํา แลวไมไดจัดการแบงสรรปนสวนใหลูกหลาน คร้ัน

ตัวตาย ก็เกิดปญหาแกงแยงสมบัติกันระหวางทายาทโดยธรรม จนทะเลาะเบาะแวงผิดพองหมองใจ

กัน ถึงกับฆากันระหวางพี่นองก็มี    ดังนั้น ผูสูงอายุอาจจัดการเร่ืองทรัพยสมบัติใหเรียบรอยได 2 

วิธีคือ  

                1. จัดแบ่งให้ลูกหลานหรือทายาทคนใดกสุ็ดแท้แต่จะเห็นสมควร ในระหวางท่ียัง

มีชีวิตอยู ใหเหลือไวเฉพาะท่ีจําเปนตองกิน ตองใช ไปวันหนึ่งๆ  จนตลอดชีวิต  ถาบุตรธิดาไดรับ

การส่ังสอนมาดี ไดรับความอบอุนจากบิดามารดา  ดวยความเมตตารักใคร  ไมมีใครใจรายถึงกับ

ทอดท้ิงบิดามารดาของตนใหอดอยากลําบากเปนแน แตถายังไมแนใจ ก็ควรพิจารณาตอไปในขอ 2. 

                2. เขียนเป็นหนังสือพนัิยกรรม ระบุใหชัดเจนวาทรัพยสินใดมอบใหบุตรธิดาหรือ

หลานหรือ พี่นองคนไหนหรือมอบใหองคกรกุศล หรือวัดวาอาราม หรือจะใหตั้งเปนมูลนิธิข้ึน โดย

กําหนดวัตถุประสงค และบุคคล  ท่ีจะเปนผูดําเนินการจัดตั้งมูลนิธิก็ได  พินัยกรรมจะมีผล ตอเม่ือ

เจาของพินัยกรรมถึงแกกรรมเทานั้น  ระหวางท่ีมีชีวิตอยูจะยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงก็ทําได 
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พินัยกรรมมีหลายแบบ ควรหามาศึกษาหรือไตถามผูรู เชน พินัยกรรมแบบเขียนเอง สําหรับผูท่ีเคย  

เปนราชการ หรืออานเขียนภาษาไทยสะดวก มีหลักสําคัญดังนี ้ 

• ตองทําเปนตัวหนังสือ เปนลายลักษณอักษร  

• ตองลงวัน เดือน ป ท่ีทําทางสุริยคต ิ 

• ตองเขียนดวยลายมือของตัวเองท้ังหมด จะพิมพดีดไมได  

• ตองลงลายมือช่ือ จะประทับตรายางลายเซ็นหรือตราเคร่ืองหมายใดๆ แทนลานเซ็นไมได  

• ระบุขอความใหปรากฏชัดวายกทรัพยสินอะไรใหแกใคร  

• ไมตองมีพยาน (เพราะตนเองไดเขียนมาท้ังฉบับอยูแลว  พยานมีไวเพื่อรับรองลายมือของ

ผูทําพินัยกรรม) (สํานักหอสมุดกลาง ม.รามคําแหง 2546) 

ผูสูงอายุทุกคนลวนแลวแตไมตองการเปนภาระใหกับใครท้ังส้ิน ดังนั้นจึงมีวิธีการ

ปฏิบัติตนเองเพื่อใหเปนผูสูงอายุท่ีพึ่งตนเองไดและอยูอยางมีความสุข ซ่ึงสามารถปฏิบัติตนไดดังนี ้

แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ   จุดออนของผูสูงอายุในสังคมความรู คือการมีความสามารถใน

การเรียนรูนอยกวาเด็กมาก โดยเฉพาะความรูเร่ืองเทคโนโลยีตาง ๆ เชน การใชอินเทอรเน็ตทําให

มุมมองบางอยางลาหลัง ไมเทาทันการเปล่ียนแปลงผูสูงอายุจึงควรปรับตัวเพื่อใหเทาทันเด็ก เปด

โลกทัศนใหกับตนเอง รูจักใชเด็กใหเปน และเรียนรูจากเด็ก นอกจากนี้การท่ีผูสูงอายุมีบุคลิกของ

การเปนผูแสวงหาความรูใหม ๆ อยูเสมอ ยังเปนการฟนฟูสถานภาพของผูสูงอายุใหเปน “คลัง

ความรู” ท่ีลูกหลานจะเขามาขอความรูและคําปรึกษาเหมือนในอดีตไดอีกดวย 

ดูแลสุขภาพอย่างสม่ําเสมอ โดยเฉพาะเร่ืองอาหารการกิน ผูสูงอายุควรหลีกเล่ียง

อาหารประเภทแปง ไขมัน และเนื้อสัตว ควรออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ ทําจิตใจใหแจมใส 

รวมถึงการตรวจรางกายเปนประจํา ส่ิงเหลานี้คือการหลีกเล่ียงจากความเจ็บปวย เพราะการเจ็บปวย

ในวัยชราจะฟนจากอาการปวยไขยากกวาหนุมสาว ท้ังยังกอใหเกิดภาระในการดูแลแกผูอ่ืน รวมท้ัง

อาจมีปญหาทางการเงินตามมา หากมีเงินเก็บไมมากนัก 

มีงานทาํ   เม่ือเทียบกับตางประเทศ ผูสูงอายุบานเราถือวาเกษียณอายุเร็วไป  ประเทศ

สิงคโปรมีผูสูงอายุจํานวนมากท่ีทํางานในสนามบินเพราะเขายังมีศักยภาพ อันท่ีจริงผูสูงอายุบานเรา

ก็มีความสามารถไมดอยไปกวาเขา เพียงแตตัวผูสูงอายุเองตองลมเลิกคานิยมเกา ๆ ท่ีคิดวาอายุมาก

แลว เลิกทํางาน ใหลูกหลานเล้ียงดูหันมาทํางานกันดีกวา เพราะการทํางานคือการมมีสวนรวมกับ

คนอ่ืนในสังคม ทําใหเกิดความภาคภูมิใจ ไมวาจะเปนงานท่ีสามารถสรางรายไดใหกับตนเองหรือ

งานท่ีทําแลวไดชวยเหลือผูอ่ืนในสังคม ลวนทําใหเกิดความปติสุขและเห็นคุณคาในตนเองท้ังส้ิน 
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สรางสังคมเสมือนจริง กรณีท่ีผูสูงอายุมีความรูเร่ืองอินเตอรเน็ต สามารถใชพื้นท่ีนี้สรางชุมชนใน

ยุคไอที หรือชุมชนเสมือนจริงท่ีสามารถติดตอคนไดขามโลก เพื่อการรวมกลุมกัน พูดคุย

ปรึกษาหารือกันเร่ืองตาง ๆ เชน เร่ืองสุขภาพอนามัย ความรูใหม ๆ การนัดหมายกันเพื่อทํากิจกรรม

เพื่อสังคม และกิจกรรมบันเทิงเพื่อผูสูงอายุเอง เปนตน 

การรวมกลุ่มเพือ่ช่วยเหลอืผู้สูงอายุด้วยกนัเอง  เชน การรวมตัวกันเปนชมรมผูสูงอายุ 

ซ่ึงขณะนี้มีชมรมผูสูงอายุเกิดข้ึนมากมายท้ังในกรุงเทพฯและตางจังหวัด ส่ิงสําคัญคือ ตองทําให

กลุมนี้เปนกลไกท่ีสามารถเปนพลังทางสังคมใหได เพื่อปกปอง ดูแล ชวยเหลือ สนับสนุนหรือ

สงเสริมใหผูสูงอายุมีศักยภาพ เกิดความสุขใจท่ีไดทํากิจกรรมรวมกัน ตลอดจนทําใหผูสูงอายุมี

ความรูและไดรับสิทธิของตนตามกฎหมาย ( อัญชนา  วงศทอง 2550) 

      การจะเปนผูสูงอายุท่ีมีคุณคานั้นตองอานคนออก บอกคนได ใชคนเปน เดนคุณธรรม                  

( บรรลุ ศิริพานิช 2550)                         

 สรุป แนวคิดการเตรียมตัวสูวัยผูสูงอายุนั้นจะเปนการแนวทางการเตรียมตัวของคนท่ี

จะกําลังจะเขาวัยสูงอายุใหมีความพรอม  ซ่ึงจะเกี่ยวของกับงานวิจัยในดานของปจจัยในอดีตวา

ผูสูงอายุไดมีการเตรียมตัวมาพรอมแลวหรือไม ไดทําส่ิงท่ีอยากทําและพรอมท่ีจะเขาสูวัยพักผอน 

หรือ มีการเตรียมตัวเก็บออมและสรางความสัมพันธกับสังคมแลวหรือไมอยางไร เปนตน 

 

4.  กฎหมายและมาตรการภาครัฐต่อผู้สูงอายุ 

 แนวนโยบายเกีย่วกบัสวสัดิการผู้สูงอายุในประเทศไทย 

                  ประเทศไทยไดมีแนวนโยบายและการดําเนินการคุมครองและจัดสวัสดิการใหแก          

ผูสูงอายุตามนโยบายขององคการสหประชาชาติ ดังนี ้
 

1.   แผนผู้สูงอายุระยะยาว (พ.ศ. 2525 – 2544) 

             คณะอนุกรรมการศึกษาวจัิยและวางแผนระยะยาวเกีย่วกบัผู้สูงอายุ (2525) 

 อันสืบเนื่องจากการประชุมสมัชชาสหประชาชาติในวันท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2521 คณะรัฐมนตรี

แตงตั้งคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ ซ่ึงมีหนาท่ีวางแผน กํากับดูแลนโยบายและจัดกิจกรรม

ระดับชาติท่ีเกี่ยวกับผูสูงอายุในระยะยาว โดยมีการกําหนดมาตรการ    ท่ีเกี่ยวของกับผูสูงอายุใน

ดานการจัดสวัสดิการเคล่ือนท่ีและการใหสิทธิลดหยอนหรือยกเวนภาษีรายไดใหแกผูสูงอายุและ

บุคคลท่ีอุปการะผูสูงอายุไวในครอบครัว 

  นอกจากนี้ยังไดกําหนดบทบาทใหครอบครัวและชุมชนไดมีสวนรวม  ในการดูแล

ผูสูงอายุไวดังนี ้



 23 

1. ผูสูงอายุควรไดอยูกับครอบครัวอยางอบอุน ไดรับการเคารพและการดูแลเอาใจใส

จากลูกหลาน 

2. ผูสูงอายุท่ีไมสามารถพึ่งพาตนเองไดและไมไดรับการคุมครองดูแลจากครอบครัว 

ควรไดรับการดูแลจากสังคม 

3. ผูสูงอายุควรไดรับการสนับสนุนใหมีสวนรวมในกิจกรรมของครอบครัวและชุมชน

ตามความถนัดและความสามารถของแตละบุคคล 

4. ผูสูงอายุควรไดรับขอมูล ขาวสาร และวิธีการดูแลสุขภาพ ตลอดจน  

ขาวสารเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงทางสังคมและส่ิงแวดลอม เพื่อใหผูสูงอายุปรับตัวเองใหเขากับ

การเปล่ียนแปลงนั้นๆ ได 

 แผนผูสูงอายุดังกลาวประสบกับปญหาการดําเนินงานและการนําไปสูการปฏิบัติการ

ดําเนินงานของคณะกรรมการระดับชาติไมมีความตอเนื่องเพราะมีการปรับเปล่ียนตัวกรรมการอยู

บอยคร้ังและงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและบุคลากรมีจํานวนนอยและกระจัดกระจายตาม

หนวยงานตาง ๆ 
 

2. นโยบายและมาตรการผู้สูงอายุระยะยาว (พ.ศ. 2535 - 2554)  

             มาตรการดังกลาวถูกจัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคหลัก ดังนี้ 

1.   สงเสริมและใหบริการการเรียนรูท่ีจะทําใหผูสูงอายุรูจักการปรับตัว  

การปองกันโรคและการรักษาสุขภาพ 

2.   จัดใหมีบริการพื้นฐานและสวัสดิการทางสังคมและการสงเคราะหใหแก  

ผูสูงอายุ    โดยเฉพาะอยางยิ่งผูสูงอายุท่ีมีรายไดต่ําและไมมีผูอุปการะ 

3.   สนับสนุนใหผูสูงอายุไดทํางานตามความสามารถและความถนัด 

4.   สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางสมาชิกในครอบครัวและผูสูงอายุ 

5.   สนับสนุนใหสถาบันศาสนามีบทบาทในการเปนท่ีพึ่งพาทางใจแกผูสูงอายุ 

6.   สงเสริมสนับสนุนใหชุมชนและภาคเอกชนเขารวมจัดบริการและ  

สวัสดิการสังคมใหแกผูสูงอายุ 

7.   สนับสนุนใหมีการผลิตและพัฒนาบุคลากรสําหรับดูแลรักษาและใหบริการแก

ผูสูงอายุ 

       เม่ือมีการศึกษาถึงการตอบสนองตอนโยบายและมาตรการดังกลาวในสมัย  

รัฐบาลของนายอานันท   ปนยารชุน (พ.ศ. 2534 – 2535) นายชวน หลีกภัย (พ.ศ. 2535)  

นายบรรหาร ศิลปอาชา (พ.ศ. 2538) และพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ (พ.ศ. 2538) พบวาการดําเนินการ

เพื่อสนองตอบนโยบายและมาตรการตางๆยังไมบรรลุเปาหมายและเกิดความลาชาข้ึนในหลาย
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มาตรการ โดยในทุกรัฐบาลมักจะมุงเนนการขยายการบริการและสวัสดิการดานสุขภาพอนามัย 

สังคม และสาธารณูปโภคเปนสวนใหญ 
 

3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 

                        รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ .ศ. 2540 ไดบัญญัติถึงเร่ืองสิทธิของ 

ผูสูงอายุ ในหมวดของสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยและหนาท่ีชนชาวไทยเพื่อใหผูสูงอายุไดรับ

ความชวยเหลือ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและพึ่งตนเองได  

  มาตรา 54 บุคคลซ่ึงมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณและไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ 

มีสิทธิไดรับความชวยเหลือจากรัฐ ท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัต ิ

  มาตรา 80 รัฐตองคุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สงเสริมความเสมอภาคของ

หญิงและชาย สงเสริมและพัฒนาความเปนปกแผนของครอบครัว และความเขมแข็งของ  

ชุมชน รัฐตองสงเคราะหคนชรา ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพและผูดอยโอกาสใหมีคุณภาพชีวิต

ท่ีดีและพึ่งตนเองได 
 

4. ปฏิญญาผู้สูงอายุไทย (พ.ศ. 2542) 

                            เพื่อเปนการแสดงเจตนารมณในเร่ืองสิทธิของผูสูงอายุ ดังปรากฏในรัฐธรรมนูญแหง

อาณาจักรไทย เพื่อใหแผนงาน นโยบาย และมาตรการตางๆท่ีไดกําหนดไวไดนําไปสูการปฏิบัติ   

ในป พ .ศ. 2542 ผูแทนจากองคการท่ีเกี่ยวของกับผูสูงอายุท้ังภาครัฐและเอกชน องคกร     ผูสูงอายุ 

และผูทรงคุณวุฒิไดรวมกันจัดทําปฏิญญาผูสูงอายุไทยข้ึน เพื่อถือปฏิบัติใหเปนไปใน       ทิศทาง

เดียวกันใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูสูงอายุไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

 รัฐบาล องคกรเอกชน ประชาชน และสถาบันสังคมตาง ๆ ไดตระหนักถึงศักดิ์ศรี

และคุณคาของผูสูงอายุ ซ่ึงไดทําประโยชนในฐานะ “ผูให” แกสังคมมาโดยตลอด ดังนั้น จึงควร

ไดรับผลในฐานะเปน “ผูรับ” จากสังคมดวย 

ปฏิญญาผูสูงอายุไทยเปนพันธกรณี เพื่อใหผูสูงอายุไดมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ไดรับการ

คุมครองและพิทักษสิทธิ จึงไดกําหนดสาระสําคัญไวดังนี ้

 ขอ  1    ผูสูงอายุตองไดรับปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคาและ 

ศักดิ์ศรี ไดรับการพิทักษและคุมครองใหพนจากการถูกทอดท้ิงและละเมิดสิทธิ โดยปราศจากการ

เลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะผูสูงอายุท่ีไมสามารถพึ่งตนเองหรือครอบครัวไดและผูพิการท่ีสูงอาย ุ

ขอ 2 ผูสูงอายุควรอยูกับครอบครัวโดยไดรับความเคารพรัก ความเขาใจ   ความ

เอ้ืออาทร การดูแลเอาใจใส การยอมรับบทบาทของกันและกันระหวางสมาชิกในครอบครัว เพื่อให

เกิดความสัมพันธอันดีในการอยูกันอยางเปนสุข 
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 ขอ 3 ผูสูงอายุควรไดรับโอกาสในการศึกษา เรียนรู และพัฒนาศักยภาพของตน

อยางตอเนื่อง เขาถึงขอมูลขาวสารและบริการทางสังคมอันเปนประโยชนในการดํารงชีวิต เขาใจถึง

ความเปล่ียนแปลงของสังคมรอบดานเพื่อสามารถปรับบทบาทของตนใหสมวัย 

 ขอ  4  ผูสูงอายุควรไดรับการถายทอดความรู และประสบการณใหสังคม   มี

โอกาสไดทํางานท่ีเหมาะสมกับวัยตามความสมัครใจ โดยไดรับคาตอบแทนท่ีเปนธรรม เพื่อใหเกิด

ความภาคภูมิใจและเห็นชีวิตมีคุณคา 

 ขอ   5   ผูสูงอายุควรไดเรียนรูในการดูแลสุขภาพอนามัยของของตนเอง ตองมี

หลักประกันและสามารถเขาถึงบริการดานสุขภาพอนามัยอยางครบวงจรโดยเทาเทียมกัน รวมท้ัง

ไดรับการดูแลจนถึงวาระสุดทายของชีวิตอยางสงบตามคตินิยม 

 ขอ  6  ผูสูงอายุควรไดมีบทบาท และสวนรวมในกิจกรรมของครอบครัว ชุมชน 

และสังคม โดยเฉพาะการรวมกลุมเพื่อแลกเปล่ียน เรียนรู และความเขาใจอันดีระหวางผูสูงอายุ

ดวยกัน และกับบุคคลทุกวัย 

ขอ 7 รัฐโดยการมีสวนรวมขององคกรเอกชน ประชาชน สถาบันสังคมตอง

กําหนดนโยบายและแผนหลักดานผูสูงอายุ สงเสริมและประสานใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ      

ดําเนินการอยางตอเนื่องใหบรรลุผลตามเปาหมาย 

 ขอ  8  รัฐโดยการมีสวนรวมขององคกรภาคเอกชน ประชาชน สถาบันสังคม 

ตองตรากฎหมายวาดวยผูสูงอาย ุเพื่อเปนหลักประกันและบังคับใชในการพิทักษสิทธิ คุมครอง  

สวัสดิภาพ และจัดสวัสดิการแกผูสูงอาย ุ

  ขอ  9 รัฐโดยการมีสวนรวมขององคกรภาคเอกชน ประชาชน สถาบันสังคม    

ตองรณรงคปลูกฝงคานิยมใหสังคมตระหนักถึงคุณคาของผูอายุตามวัฒนธรรมไทยท่ีเนน      ความ

กตัญูกตเวทีและความเอ้ืออาทรตอกัน (คณะกรรมการสงเสริมและประสานงานผูสูงอายุแหงชาต ิ

2545: 5) 
 

5. แผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที ่2 (พ.ศ. 2545 – 2564) 

 คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานผู้สูงอายุแห่งชาต ิ (2544 : 33-36 )  

ไดจัดทําแผนผูสูงอายุแหงชาติฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2564) ไดกําหนดใหแผนฉบับนี้ เปนแผน

ยุทธศาสตร 5 หมวด ไดแก 

1. ยุทธศาสตรดานการเตรียมความพรอมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุท่ีมีคุณภาพ 

2. ยุทธศาสตรดานการสงเสริมผูสูงอายุ 

3. ยุทธศาสตรดานระบบคุมครองทางสังคมสําหรับผูสูงอายุ 
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4. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานดานผูสูงอายุระดับชาติ และ

การพัฒนาบุคลากรดานผูสูงอายุ 

5. ยุทธศาสตรการประมวลและพัฒนาองคความรูดานผูสูงอายุและการติดตาม

ประเมินผลการดําเนินการตามแผนผูสูงอายุแหงชาติ 

ยุทธศาสตรท้ัง 5 หมวดท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาสวัสดิการผูสูงอายุ ปรากฏอยูใน 3 

ยุทธศาสตร คือ ยุทธศาสตรดานการเตรียมความพรอมของประชากรเม่ือวัยสูงอายุท่ีมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรดานการสงเสริมผูสูงอายุและยุทธศาสตรดานระบบคุมครองทางสังคมสําหรับผูสูงอายุ 

 1. ยุ ทธศาสตรดานการเตรียมความพรอมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุท่ีมี 

คุณภาพไดประกอบดวย  3 มาตรการ มีเพียงมาตรการเดียวท่ีเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุใน

ระยะยาว คือ มาตรการหลักประกันดานรายไดเพื่อผูสูงอายุ ไดแก 

- ขยายหลักประกันยามชราภาพใหครอบคลุมบุคคลท่ัวไป 

- สงเสริมการออมตั้งแตวัยตน 

- ลดหยอนภาษีเพื่อสงเสริมการออมเพื่อชราภาพ 

 2. ยุทธศาสตรดานการสงเสริมผูสูงอายุประกอบดวย 6 มาตรการ มีมาตรการท่ี

สําคัญ 3 มาตรการ ไดแก 

2.1  มาตรการสงเสริมการอยูรวมกันและสรางความเขมแข็งขององคกร 

ผูสูงอายุ 

- สงเสริมการจัดตั้งชมรมผูสูงอายุและเครือขาย 

- สนับสนุนกิจกรรมขององคกรเครือขายผูสูงอายุ 

2.2    มาตรการสงเสริมดานการทํางานและการหารายไดของผูสูงอายุ 

- สงเสริมการทํางานท้ังเต็มเวลาและไมเต็มเวลา ท้ังในระบบและนอก

ระบบ 

- สงเสรมการฝกอาชีพและจัดหางานใหเหมาะกับวัยและ

ความสามารถ 

- สงเสริมการรวมกลุมของชุมชนเพื่อจัดทํากิจกรรมเสริมรายได              

โดยใหผูสูงอายุมีสวนรวมดวย 

2.3  มาตรการสนับสนุนผูสูงอายุท่ีมีศักยภาพ 

- สงเสริมและเปดโอกาสใหมีการเผยแพรภูมิปญญาของผูสูงอายุและ

ใหมีสวนรวมในกิจกรรมสังคมตางๆ 
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 3. ยุทธศาสตรดานระบบคุมครองทางสังคมสําหรับผูสูงอายุประกอบดวย 4 

มาตรการมี 3 มาตรการท่ีแสดงถึงการพัฒนาเพื่อคุมครอง สรางหลักประกันใหกับผูสูงอายุใน 

ระยะยาว ไดแก 

1)   มาตรการคุมครองดานรายไดท่ีสําคัญ เชน 

1.1 จัดสวัสดิการดานรายไดแกผูสูงอายุท่ียากจนและไมมีแหลงพึ่งพิงท่ี

เพียงพอ 

1.2 ขยายหลักประกันยามชราภาพใหครอบคลุมผูสูงอายุ 

1.3 สงเสริมการจัดตั้งกองทุนในชุมชนท่ีมีวัตถุประสงคครอบคลุม         

ผูสูงอายุ 

2) มาตรการหลักประกันดานสุขภาพให ไดแก 

การพัฒนาและสงเสริมระบบประกันสุขภาพท่ีมีคุณภาพเพื่อผูสูงอายุทุกคน 

3) มาตรการดานครอบครัว ผูดูแล และการคุมครองท่ีนาสนใจ ไดแก 

1.1 ลดหยอนภาษีสําหรับผูดูแลผูท่ีชวยตัวเองไมได 

1.2 เรงรัดใหมีกฎหมายและแนวปฏิบัติในการคุมครองและพิทักษสิทธิ

ของผูสูงอายุท่ีไดรับการทารุณกรรม หรือการปฏิบัติท่ีไมเปนธรรม 

หรือถูกทอดท้ิงจนเกิดผลเสียรายแรงทางสุขภาพกายและ/หรือ 

สุขภาพจิต 

1.3 สงเสริมใหผูสูงอายุไดอยูกับครอบครัวอยางมีคุณภาพและตอเนื่อง

จนวาระสุดทายของชีวิต 

1.3.1   รณรงคใหเห็นคุณคาของผูสูงอายุ 

1.3.2 สงเสริมสมาชิกในครอบครัวใหมีศักยภาพในการดูแล

ผูสูงอายุ โดยการใหความรูและเรียนรูวิธีการขอความ

ชวยเหลือ 

 แผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที ่ 2 (พ.ศ. 2545 – 2564) ใหกําหนดยุทธศาสตรการ

พัฒนาผูสูงอายุอยูภายใตปรัชญาการสรางหลักประกันในวัยสูงอายุท่ีเนนกระบวนการพัฒนาเพื่อ

สรางความม่ันคงทางสังคมโดยใหผูสูงอายุชวยตนเอง ครอบครัวเกื้อหนุน ชุมชนชวยเหลือ สังคมรัฐ

เกื้อหนุน การตระหนักในคุณคาและศักยภาพของผูสูงอายุ การสรางคุณภาพชีวิตผูสูงอายุให

สามารถดํารงชีวิตอยูในครอบครัวและชุมชน ดังนั้นรางแผนผูสูงอายุแหงชาติฉบับท่ี 2    ไดกําหนด

หนวยงานท่ีรับผิดชอบในแตละยุทธศาสตรไวชัดเจน เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน ผูสูงอายุ มีสถานะดี   
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ท้ังสุขภาพกายและจิต อยูกับครอบครัวอยางอบอุน มีหลักประกันม่ันคง อยูอยางมี  

คุณคา  มีศักดิ์ศรี พึ่งตนเองได มีสวนรวม และเปนท่ียึดเหนี่ยวทางจิตใจของครอบครัวและชุมชน 

 

6.  พระราชบัญญตัิผู้สูงอายุแห่งชาติ พ.ศ.2546 

                       จากบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 มาตรา 54 และมาตรา 80 วรรค

สอง สงผลใหเกิดการผลักดันพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 เพื่อใชเปนกฎหมายท่ีจะเอ้ือใหเกิด

โครงสราง องคกร และระบบบริหารจัดการท่ีจะรองรับการดําเนินงานท่ีเกี่ยวกับผูสูงอายุของ

ประเทศ ซ่ึงพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญโดยสรุป คือ มีการกําหนดใหมีคณะทํางาน    ท่ี

รับผิดชอบในการจัดสวัสดิการแกผูสูงอายุท้ังในเชิงนโยบาย แผนงาน และเสนอความเห็นในการ

ออกกฎหมาย มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อผูสูงอายุและกําหนดสิทธิและประโยชนท่ีผูสูงอายุพึงจะไดรับ

การคุมครอง  พระราชบัญญัติผูสูงอายุแหงชาติไดปรากฏมาตรการในการคุมครองและสนับสนุน         

ผูสูงอายุในดานตางๆ ดังนี ้

 “มาตรา 11 ผูสูงอายุมีสิทธิไดรับการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนใน

ดานตาง ๆ ดังนี ้

1. การบริการทางการแพทยและการสาธารณสุขท่ีจัดไวโดยใหความสะดวกแก

ผูสูงอายุเปนกรณีพิเศษ 

2.  การศึกษา การศาสนา และขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต 

3.  การประกอบอาชีพหรือฝกอาชีพท่ีเหมาะสม 

4. การพัฒนาตนเองและการมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุมใน

ลักษณะเครือขายหรือชุมชน 

5. ก ารอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแกผูสูงอายุในอาคาร 

สถานท่ี ยานพาหนะหรือการบริการสาธารณะอ่ืน 

6. การชวยเหลือดานคาโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม 

7. การยกเวนคาเขาชมสถานท่ีของรัฐ 

8. การชวยเหลือผูสูงอายุซ่ึงไดรับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหา

ประโยชน โดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือถูกทอดท้ิง 

9. การใหคําแนะนํา ปรึกษา หรือดําเนินการอ่ืนท่ีเกี่ยวของในทางคดี หรือใน

ทางการแกไขปญหาครอบครัว 

10.  การจัดท่ีพักอาศัย อาหารและเคร่ืองนุงหมใหตามความจําเปนอยางท่ัวถึง 

11.  การสงเคราะหเบ้ียยังชีพตามความจําเปนอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 
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12.  การสงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณ ี

13. การอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด ( พระราชบัญญัติผูสูงอายุ 2546 ) 

 สรุป กฎหมายและมาตรการภาครัฐจะเปนสิทธิประโยชนท่ีผูสูงอายุจะไดรับตาม

กฎหมายรวมถึงนโยบาย แผนตางๆ ท่ีจะมีการจัดใหกับผูสูงอายุ  ซ่ึงจะนํามาใชเปนปจจัยเกี่ยวกับ

สวัสดิการของภาครัฐวาไดมีสวัสดิการมาใหผูสูงอายุเพียงพอแลวและไดเขามาตรวจสอบดูแล

ผูสูงอายุอยางใกลชิดหรือไม 

 การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดนําแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับผูสูงอายุทางดานชีววิทยา 

ทางดานจิตวิทยาทางดานสังคม ความสําเร็จของผูสูงอายุ การเตรียมตัวสูผูสูงอายุ กฎหมายและ

มาตรการภาครัฐตอผูสูงอายุ  มาประกอบอธิบายถึงการเปนผูสูงอายุท่ีประสบความสําเร็จ  

 

5.  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

  เพื่อนใจ รัตตากร ( 2549 ) ไดศึกษาวิธีคิดของผูสูงอายุและภาพลักษณของการเปน

ผูสูงอายุท่ีประสบความสําเร็จ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิธีคิดของผูสูงอายุตอการมองภาพลักษณ

ตนเองในฐานะ ผูสูงอายุ เพื่ออธิบายการใหความหมายและเกณฑการตัดสินการเปนผูสูงอายุท่ี

ประสบความสําเร็จตามทัศนะเชิงตีความของผูสูงอายุ ตลอดจนการประเมินตนเองและเพื่อศึกษา

เงื่อนไขสําคัญท่ีสนับสนุนและขัดขวางตอการเปนผูสูงอายุประสบความสําเร็จตามทัศนะของ

ผูสูงอายุ ซ่ึงผลการศึกษาพบวาวิธีคิดของผูสูงอายุถูกยึดโยงอยูกับวิถีแหงการดําเนินชีวิตเพื่อนําไปสู

เปาหมายสําคัญ คือ ความสมบูรณและความสําเร็จของชีวิต และจะข้ึนอยูกับประสบการณท่ีผานมา

ของผูสูงอายุเอง 

  จิตติมา  วุฒิอ่ิน ( 2 548 ) ไดศึกษาการประเมินความตองการของผูสูงอายุ ซ่ึงมี

วัตถุประสงคเพื่อประเมินความตองการของผูสูงอายุในดานรางกาย ดานความม่ันคงปลอดภัยและ

ความเปนอยู ดานความรักและความอบอุน ดานการยอมรับนับถือ  

   ซ่ึงผลการศึกษาพบวา ความตองการท่ีเปนจริงในปจจุบันของผูสูงอายุโดยภาพรวม

และรายไดอยูในระดับปานกลาง สวนความตองการท่ีคาดหวังโดยภาพรวมและรายไดอยูในระดับ

มาก ตัวแปรท่ีมีผลตอความตองการของผูสูงอายุ ไดแก เพศ ความสามารถในการอานและเขียน

หนังสือ การมีสวนรวมในชุมชนและท่ีตั้งของบาน  

   Meredith Minkler and Pamela Fadem ( 2545 ) ไดทําการศึกษาเร่ืองการประสบ

ความสําเร็จในวัยผูสูงอายุ ซ่ึงไดศึกษาพบวา การประสบความสําเร็จในวัยผูสูงอายุนั้นไดมีผูได

เสนอแนวคิดไวคือ Rowe และ Khan ในป 1987  (Minkler and Fadem  2002 :  229 – 234 ) ไดเปนผู

เสนอแนวคิดนี้เปนคร้ังแรก  ซ่ึงไดทําการศึกษาใหเห็นถึงความแตกตางอยางชัดเจนระหวางการสูง
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วัยตามปกติ ( Usual Aging ) กับการประสบความสําเร็จในวัยสูงอายุ ซ่ึงไดใหความหมายวาคือการ

เปนผูสูงอายุท่ีจะตองไมมีโรคหรือความพิการ  ตอมาในป 1998 Rowe และ Khan ไดใหความหมาย

ของลักษณะการเปนผูสูงอายุท่ีประสบความสําเร็จท่ีเสร็จสมบูรณไว 3 ประการคือ 1 ) การหลีกเล่ียง

จากโรคและความพิการ 2) การรักษาความสามารถของรางกายและสติปญญาใหยาวนาน 3)  การทํา

กิจกรรมอยางตอเนื่องและกระตือรือรน         
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บทที ่3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

  
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเปนผูสูงอายุท่ีประสบความสําเร็จโดยมองใน

มุมมองของผูสูงอายุท่ีมองตนเอง  ซ่ึงการวิจัยดังกลาวเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ( Qualitative research) 

และเปนการศึกษาเฉพาะกรณีของผูสูงอายุท่ีมาออกกําลังกายรําไมพองในชุมชนกอลฟวิว ตําบลหัว

หิน  อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 
การดําเนินการวจัิย 

 ผูวิจัยดําเนินการวิจัยตามลําดับข้ันตอนดังตอไปนี ้
1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และรายงานการวิจัยตาง ๆ 

2. ผูใหขอมูลและแหลงขอมูล 

3. การเลือกเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

5. ระยะเวลาท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

6. ตรวจสอบขอมูล 

7. การวิเคราะหขอมูล 

8. การสรุป อภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะในการวิจัย 

 

1. การศึกษาเอกสาร ตํารา และรายงานการวจัิยต่าง ๆ  

ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ตําราและรายงานการวิจัยตาง ๆ ตามหัวขอดังตอไปนี ้

ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับผูสูงอาย ุ
 -  ความหมายของผูสูงอาย ุ

-  สถานการณผูสูงอายุในประเทศไทย 
1.2 ทฤษฏีเกี่ยวกับผูสูงอาย ุ

 -  ทฤษฏีทางชีววิทยา จะเกี่ยวของกับการเปล่ียนแปลงทางรางกายของ

ผูสูงอายุ 
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-  ทฤษฏีทางจิตวิทยา จะเกี่ยวของกับทางดานจิตใจของผูสูงอายุ เปนลักษณะ

ของการ พัฒนาและการ   ปรับตัว ความนึกคิดการยอมรับและความพึงพอใจ 

           -  ทฤษฏีทางสังคมวิทยา  จะเกี่ยวของกับบทบาททางสังคมของผูสูงอายุ เชน 

การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ในครอบครัว สังคมและชุมชน  

 -  ทฤษฏีความสําเร็จของผูสูงอายุ  
1.3  การเตรียมตัวสูผูสูงอาย ุ
1.4  กฎหมายและมาตรการภาครัฐตอผูสูงอาย ุ

1.5  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

2. ผู้ให้ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

 ผู้สูงอายุ 

กลุมผูสูงอายุท้ังเพศชายและเพศหญิงท่ีมีอายุตั้งแต 60 ปข้ึนไปท่ีมาออกกําลังกายรําไม

พลอง ชุมชนกอลฟวิว ตําบลหัวหิน  อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

        แหล่งข้อมูล 

 ข้อมูลปฐมภูมิ   เปนขอมูลท่ีไดจากการออกแบบสอบถาม และสัมภาษณในการเปน

ผูสูงอายุท่ีประสบความสําเร็จ กรณีศึกษา ผูสูงอายุท่ีมาออกกําลังกายรําไมพลอง ชุมชนกอลฟวิว  

ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 ข้อมูลทุติยภูมิ  เปนขอมูลท่ีไดจากการรวบรวมเอกสาร การคนหาหนังสือ วารสาร 

บทความในนิตยสาร วิทยานิพนธและรายงานการวิจัยท่ีเกี่ยวของตางๆ รวมไปถึงขอมูลของ

หนวยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเผยแพรทางอินเทอรเน็ต เพื่อใหไดขอมูลท่ีกวางข้ึน ซ่ึงขอมูลท่ีเก็บ

รวบรวมนั้นมุงเนนทางดานการศึกษาเกี่ยวกับการเปนผูสูงอายุท่ีประสบความสําเร็จ 

 

3.   การเลอืกเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

3.1 แบบการสัมภาษณ ซ่ึงผูวิจัยจะกําหนดหัวขอท่ีจะใชในการสัมภาษณ  นอกจากนี้

ผูวิจัยยังใชวิธีเก็บขอมูลโดยการสังเกตพฤติกรรมของผูสูงอาย ุ  และท่ีผูวิจัยใชการสัมภาษณในการ

เก็บรวบรวมขอมูลนั้นเพราะการสัมภาษณทําใหไดขอมูลตามท่ีตองการไดมากกวาการใช

แบบสอบถาม นอกจากนี้การสัมภาษณเม่ือไปเก็บขอมูลก็สามารถเพิ่มเติมได 

3.2 บันทึกขอมูลจากการลงภาคสนาม  ซ่ึงผูวิจัยจะทําการบันทึกขอมูลในประเด็นตาง 

ๆ ท่ีไปสัมภาษณ และการสังเกต และนํามาวิเคราะหขอมูลเพื่อนํามาตอบปญหาในการวิจัยคร้ังนี้  



 33 

3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

1. เทปสําหรับอัดการสัมภาษณ 

2. กลองดิจิตอลในการบันทึกภาพการทํากิจกรรม 

 

4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูวิจัยจะทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการเขาไปสัมภาษณกับผูสูงอายุท่ีจะมาออกกําลัง

กายในอําเภอหัวหิน  ขณะท่ีสัมภาษณก็จะทําการสังเกตพฤติกรรมของผูสูงอายุเหลานั้นประกอบไป

ดวย 

 

5. ระยะเวลาทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล 

 ผูวิจัยทําการศึกษาวิจัยคร้ังนี้เร่ิมตั้งแตวันท่ี 1 เดือนกันยายน ถึง 30  เดือนตุลาคม พ.ศ.  

2552 เปนระยะเวลา 2 เดือน 

 

6.  ตรวจสอบข้อมูล  

 จากการท่ีผูวิจัยไดลงพื้นท่ีเก็บขอมูลจากการสัมภาษณ ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบขอมูล

ท่ีไดรับโดยในขณะท่ีทําการสัมภาษณผูวิจัยไดมีการทวนคําตอบของผูถูกสัมภาษณอีกคร้ังเพื่อความ

แนใจ และถามคําถามท่ีตอเนื่องกับคําถามเดิมเพื่อใหคําตอบท่ีไดรับมีความนาเช่ือถือเพิ่มข้ึน รวมท้ัง 

ผูวิจัยยังไดมีการกลับมาพบปะและพูดคุยกับผูถูกสัมภาษณบางรายอีก และในบางรายท่ีผูถูกสัมภาษณ

มีสถานท่ีท่ีอยูใกลกันหรือสนิทสนมกันก็ไดมีการสอบถามขอมูลของผูถูกสัมภาษณอีกรายเพื่อให

คําตอบนั้นไดออกมาอยางถูกตองท่ีสุด ประกอบกับท่ีผูถูกสัมภาษณรายแรกเปนผูนําอาสาสมัครและ

การออกกําลังของหมูบานทําใหมีรายช่ือและทราบถึงสภาพความเปนอยูของผูสูงอายุท่ีไปสัมภาษณ

อีกมาก จึงทําใหสามารถนําไปประกอบเปรียบเทียบในการสัมภาษณจริงได 

 

7. การวเิคราะห์ข้อมูล  

ผูทําการวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลจากการประมวลบทสนทนาจากการสัมภาษณ โดย

วิเคราะหและแยกประเด็นออกมาตามหัวขอของแนวการใหสัมภาษณและกรอบแนวคิด แลวนํา

ขอมูลของแตละคนมาเปรียบเทียบกันวามีความเหมือนหรือขัดแยงกันอยางไรบางแลวนํามาสรุปเขา

กับหัวขอตามกรอบแนวความคิดนั้นๆ 
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8. การสรุป อภิปรายผลการวจัิย และข้อเสนอแนะในการวจัิย  

  การสรุปผูวิจัยไดทําการนําขอมูลท่ีวิเคราะหจากบทสนทนาตามหัวขอในกรอบ

แนวความคิด มาสรุปและเรียบเรียงเพื่อใหทราบถึงมุมมองของผูสูงอายุเกี่ยวกับการเปนผูสูงอายุท่ี

ประสบความสําเร็จ แลวนํามาอภิปรายลงในรูปเลมวิจัยโดยมีการอภิปรายถึงกระบวนการทําวิจัยและ

การอภิปรายผลการวิจัย และนําเสนอตอผูสอบวิจัย และไดมีขอเสนอแนะในการวิจัยซ่ึงจะสามารถ

แบงออกไดเปนขอเสนอแนะแกสังคมและรัฐ และขอเสนอแนะในการทําวิจัยในคร้ังตอไป 

 

 

 

 

ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

1.       หาอาจารย์ทีป่รึกษาวจิัย                   

2.       หาหัวข้อวจิัย                   

3.      ศึกษาหาข้อมูลจากเอกสาร ตาํรา 

และรายงานการวจิัยต่าง ๆ   

  

              

4.       รวบรวมข้อมูล                   

5.       จัดทาํบทนํา เนือ้หา                    

6.       เกบ็ข้อมูล                   

7.       การวเิคราะห์ข้อมูล                   

8.       การสรุปผลการวจิัย                    

9.       จัดทาํรูปเล่ม          

10.     สอบวจิัย          

 

 

 

 

 

 

 

ระยะเวลา  

ขั้นตอนการดําเนินงาน  
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แนวคาํถามในการสัมภาษณ์ 

 

ปัจจัยด้านความต้องการส่วนบุคคล 

1. คุณคิดวาคุณไดกลายเปนผูสูงอายุหรือยัง แลวทําไมถึงคิดเชนนั้น 

2. ความตองการสูงสุดในชีวิตของคุณคืออะไร 

3. เปาหมายของคุณคืออะไรและคุณคิดวาคุณสําเร็จตามเปาหมายนั้นแลวหรือไม 

4. ในความคิดของคุณการเปนผูสูงอายุท่ีประสบความสําเร็จนั้นคืออะไรมีลักษณะอยางไร 

5. วิถีชีวิตท่ีสมบูรณแบบในความคิดของคุณเปนอยางไร 

6. คุณคิดวาคุณเปนผูสูงอายุท่ีประสบความสําเร็จแลวหรือยัง 

7. คุณมีเหตุผลใดท่ีทําใหคุณคิดวาคุณเปนผูสูงอายุท่ีประสบความสําเร็จหรือไมประสบ

ความสําเร็จ 

8. คุณไดเตรียมตัวตอการใชชีวิตในปจจุบันและในอนาคตอยางไร 

 

ปัจจัยทางด้านสังคม 

9. คุณไดมีการไปรวมตัวกันกับผูสูงอายุดวยกันหรือไม และมีกิจกรรมท่ีทํารวมกันอะไรบาง 

10. กิจกรรมสวนใหญท่ีคุณทําประจําวัน 

11. คุณมีความคิดอยางไรเกี่ยวกับทัศนคติของคนรุนใหมท่ีมีตอผูสูงอายุ 

12.  การปฏิบัติของคนในครอบครัวท่ีมีตอคุณเปนอยางไร 

13. ทานคิดวา ดวยประสบการณ คุณวุฒิ วัยวุฒิ จะสามารถทําประโยชนตอสังคมไดอยางไรบาง 

14. ผูสูงอายุควรจะมีชีวิตทางสังคมตอไปอยางไร 

 

ปัจจัยด้านความต้องการส่วนบุคคล 

 -  ด้านความต้องการความปลอดภัย 

15. คุณคิดวามีอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยท่ีมีความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนกับคุณมากท่ีสุดและคุณได

เตรียมการรับมือไวหรือเปลา 

16. คุณมีวิธีการดูแลตนเองอยางไรใหมีความสุข 
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ปัจจัยทางด้านวถีิชีวติในอดีตทีเ่ป็นปัจจัยหลกัทีมี่ส่วนทาํให้เขาประสบความสําเร็จในปัจจุบัน 

17. คุณประกอบอาชีพอะไรในอดีตและตําแหนงใด และตําแหนงสูงสุดท่ีเคยไดรับคืออะไร 

18. ส่ิงท่ีคุณคิดวาผิดพลาดในอดีตมีหรือไม ถามีคืออะไรและคุณสามารถแกไขไดหรือไม

อยางไรและความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนสงผลกระทบตอคุณมากนอยเพียงใด  และถาแกไขได

แลวคุณรูสึกดีข้ึนหรือไม 

19. เร่ืองในอดีตคุณคิดวามีความสัมพันธกับความรูสึกนึกคิดและความสุขของคุณในปจจุบัน

หรือไม 

20. ประสบการณดานใด ท่ีนาจะสนับสนุนการมีชีวิตอยางมีความสุขในปจจุบัน 

21. คุณคิดวา ภาครัฐไดทําหนาท่ีดูแลผูสูงอายุอยางเหมาะสมเพียงพอแลวหรือยัง  มีสวนใดท่ี

เพียงพอและสวนใดท่ียังขาด 
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
จากขอมูลท่ีไดเก็บรวบรวมจากการสัมภาษณกลุมผูสูงอายุท่ีมาออกกําลังกายรําไมพอง  

ในชุมชนกอลฟวิว    ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ซ่ึงผูวิจัยไดไปทําการ

สัมภาษณผูสูงอายุโดยการลงภาคสนามทําการสัมภาษณและดูวิถีชีวิตของผูสูงอายุ และไดทําเก็บ

รวบรวมขอมูลท่ีไดทําการศึกษา เพื่อนํามาสรุปการวิเคราะหความหมาย  และเกณฑการประสบ

ความสําเร็จของผูสูงอายุในทัศนะของผูสูงอายเุองและปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จของผูสูงอาย ุ ซ่ึง

จากขอมูลท่ีเก็บรวบรวมนั้นทําใหผูวิจัยสามารถนํามาสรุปผลขอมูลไดดังนี ้
ผูวิจัยไดเลือกกลุมตัวอยางในการลงภาคสนามคือกลุมผูสูงอายุท่ีอยูในชุมชนกอลฟวิว 

ท่ีมาออกกําลังกายดวยการรําไมพอง  ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ซ่ึงกลุม

ผูสูงอายุนี้ไดมีการจัดตั้งมา 2 ปแลว  ซ่ึงชุมชนกอลฟวิวไดมีความตระหนักถึงความสําคัญของ

ประชากรผูสูงอายุ ท่ีจะตองไดรับการดูแลใหกําลังใจ ตลอดจนการไดรับความรู ความเขาในการ

ดูแลสุขภาพอยางถูกวิธี กอใหเกิดคุณภาพชีวิตท่ีดี จึงไดมีการจัดตั้งชมรมผูสูงอายุข้ึนในชุมชน

กอลฟวิว   ซ่ึงมีจุดประสงคก็เพื่อใหผูสูงอายุมีสุขภาพดีท้ังรางกาย อารมณและกอใหเกิดการรวม

กลุมทางสังคม ใหผูสูงอายุไดรับบริการตรวจสุขภาพเบ้ืองตน และมีความรู ความเขาใจในการดูแล

สุขภาพของตนเองไดอยางถูกตองในชุมชน    
จากการท่ีไปสัมภาษณผูสูงอายุกลุมตัวอยางนี้ทําใหผูวิจัยไดทราบทัศนคติของผูสูงอายุ

เกี่ยวกับความหมายของผูสูงอายุ ซ่ึงผูสูงอายุแตละคนจะทราบวาผูสูงอายุคืออะไร มีอายุชวงใดจึงจะ

เรียกไดวาเปนผูสูงอายุแลว  ซ่ึงผูสูงอายุรูไดวาตนนั้นไดเปนผูสูงอายุแลว เม่ืออายุเร่ิมเขาสูวัย 60 ป 

นอกจากนี้ผูสูงอายุยังไดแสดงทัศนะคติในการเปนผูสูงอายุท่ีประสบความสําเร็จไวดวยกันหลาย

ดาน ซ่ึงผูวิจัยพอท่ีจะสรุปออกมาไดดังนี้ คือ 
ทศันคติในการเป็นผู้สูงอายุทีป่ระสบความสําเร็จ 

1.  ทางด้านครอบครัว 
  ผูสูงอายุไดแสดงทัศนคติท่ีตรงกันเกี่ยวกับการท่ีเปนผูสูงอายุท่ีประสบความสําเร็จ

นั้นก็คือ ลูกเปนคนดี นั่นก็หมายถึงความสําเร็จของคนเปนพอแมแลว นอกจากจะเล้ียงลูกไดเปนคน

ดีแลว อีกอยางหนึ่งท่ีผูสูงอายุมองวาเขาไดเปนผูสูงอายุท่ีประสบความสําเร็จก็คือ ลูกเรียนจบ มีงาน

ทํา  
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เล้ียงตนเองและพอแมได อยูกันพรอมหนาพรอมตากับลูกและหลานอยางมีความสุข ส่ิงเหลานี้ท่ีทํา

ใหผูสูงอายุรูสึกไดวาตนนั้นไดประสบความสําเร็จแลว 
2. ทางด้านสุขภาพ  

ผูสูงอายุไดแสดงทัศนคติเกี่ยวกับสุขภาพคือ ผูสูงอายุทุกคนตางมีความตองการท่ี

จะมีสุขภาพดี แข็งแรงสมบูรณ ไมมีโรคภัยไขเจ็บ ซ่ึงการท่ีผูสูงอายุคนใดท่ีมีสุขภาพดี แข็งแรง เขา

ก็จะรูสึกวาเขาไดประสบความสําเร็จ เหตุเพราะวาผูสูงอายุมองวาเม่ือเขามีสุขภาพท่ีดี พวกเขาก็ไม

ตองเปนภาระใหกับลูกหลาน  พวกเขาสามารถท่ีจะกระทํากิจกรรม การงานตาง ๆ ไดดวยตนเอง

ตามกําลังท่ีเขาสามารถทําได และเปนท่ีพึ่งหรือชวยเหลือทางดานการงานใหกับลูกหลานได  ทําให

เขาไมเกิดความทอแทใจ   
3. การทาํตนให้มีประโยชน์ต่อสังคม 

ผูสูงอายุไดมีทัศนคติในเร่ืองนี้วา  การไดมีสวนชวยเหลือสังคมทําใหตนเองรูสึกวา

ตนเองมีคุณคา และทําใหตนมีความสุข เชน การไดเปนสมาชิกกลุมสตรีอาสาพัฒนาชุมชนกอลฟวิว  

ซ่ึงสมาชิกกลุมจะรวมกันทํากิจกรรมเพื่อเปนการพัฒนาชุมชน เชน การรวมกันสรางเสริมอาชีพ

ใหกับคนในชุมชนโดยการทําน้ํายาลางจาน ผงซักฟอก รวมถึงน้ํามันหอมระเหย ซ่ึงสามารถนําไป

ขายเพื่อเปนกองทุนใหกับชุมชนท่ีจะนําไปพัฒนาชุมชนในดานตาง ๆ  หรือจะไปทําความสะอาด

ชายหาด ถนน  และรวมกันปลูกปา เปนตน  ซ่ึงกิจกรรมเหลานี้จะทําใหผูสูงอายุไดใชเวลาวางให

เปนประโยชน มีสังคมของผูสูงอายุเอง ทําใหผูสูงอายุไมเกิดความเหงาและความเครียด กอเกิดเปน

ความสุขกับตัวผูสูงอายุเอง ซ่ึงเขาก็ดีใจท่ีไดทําประโยชนใหกับสังคม 

4.   การบรรลุเป้าหมายในชีวติ  
                        ผูสูงอายุมองวาถาเราตั้งเปาหมายหรือมีความตองการอะไรแลว และสามารถท่ีจะทํา

ตามความตองการหรือเปาหมายนั้นได ก็แสดงวาเขาไดประสบความสําเร็จแลว อยางเชน  ผูสูงอายุ

บางทานตองการอยูอยางสบายในยามแกเฒา  เม่ือเขาแกเฒาเขาก็อยูสบาย ไมลําบาก นั่นก็คือเปน

ความสําเร็จของเขา  หรือ บางทานก็ตองการใหลูกหลานปฏิบัติตอตัวเองเปนอยางดี เล้ียงดู เอาใจใส 

ไมทอดท้ิง  และลูกหลานก็ทําอยางท่ีเขาตองการ เขาก็จะรูสึกวาเขาเปนผูสูงอายุท่ีมีความสุขและ

ประสบความสําเร็จแลว 
  
แนวทางทีนํ่าไปสู่ความสําเร็จของผู้สูงอายุ  

ประเด็นด้านบุคคล  

  รางกายของคนเรายอมเส่ือมสลายไปตามกาลเวลา ผูสูงอายุก็เชนเดียวกันเม่ืออายุมาก

ข้ึนรางกายก็เส่ือมสภาพลง เม่ือรางกายไมแข็งแรงคนเราก็จะไมสามารถกระทํากิจกรรมตาง ๆ ได  
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ดังนั้นหากตองการเปนผูสูงอายุท่ีประสบความสําเร็จจะตองเปนผูท่ีมีสุขภาพแข็งแรง ท้ังทางรางกาย

และจิตใจแมวาจะอายุมากแลวก็ตาม ซ่ึงมีรางกายมีความแข็งแรงไมเจ็บปวย ไมเครียด ก็จะทําให

ชีวิตประจําวันเปนไปอยางราบร่ืน สามารถดําเนินกิจกรรมรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดและไมเปนท่ี

รังเกียจของคนในสังคมและลูกหลาน ซ่ึงส่ิงเหลานี้จะทําใหผูสูงอายุเกิดความสุขข้ึนในจิตใจและ

รูสึกตระหนักในคุณคาของตนเองท่ีสามารถชวยแบงเบาภาระของลูกหลานและไมเปนภาระใหกับ

สังคม 

 ดังคํากลาวของผูสูงอายุท่ีวา “อายุเราก็มากแลวนะ ส่ิงท่ีตองการก็คือมีพอกินพอใช มี

สุขภาพกายและจิตด”ี   

 “….แกแลวตองแกอยางมีคุณภาพ อยาแกแลวแกเลย อยาเปนภาระใหกับครอบครัว 

อะไรทําไดก็ทําไป ลูกหลานจะไดรัก...” ( บทสัมภาษณท่ี 4 )  

 ประเด็นด้านสังคม   

 มนุษยเราไมสามารถดํารงชีวิตอยูเพียงลําพังในสังคมได  จําเปนจะตองมีเพื่อน  กลุม 

และสังคมของตนเอง  ไมวาจะเปนวัยไหนก็ตามเพื่อใหตนเองไมรูสึกโดดเดี่ยว  ยามมีปญหาก็มี

เพื่อนคอยปลอบโยนและใหกําลังใจซ่ึงกันและกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในวัยผูสูงอายุซ่ึงมีอารมณท่ี

คลายคลึงกับวัยเด็ก ท่ีตองการคนคอยดูแลและเอาใจใสอยูเสมอ ประกอบกับวัยผูสูงอายุเปนวัยท่ี

เกษียณแลวทําใหมีเวลาวางมากข้ึนเม่ือลูกหลานไปทํางานนอกบาน  ดังนั้นการมีสังคมผูสูงอายุ

ดวยกันเองจะมีสวนชวยใหผูสูงอายุไมรูสึกอางวางและโดดเดี่ยว  และมีการทํากิจกรรมรวมกัน

ภายในสังคม  ซ่ึงการรวมกลุมนี้จะทําใหผูสูงอายุแตละคนเปนท่ียอมรับการมากข้ึนท้ังจากในกลุม

ผูสูงอายุเอง และกลุมชาวบานช้ันวัยอ่ืน ๆ ภายในสังคม เนื่องจากกิจกรรมท่ีทํามีสวนชวยในการ

พัฒนาชุมชนและสังคม  ทําใหคนรอบขางและสังคมมีทัศนคติทางบวกแกผูสูงอายุ ใหความเคารพ

และเห็นถึงความสําคัญของผูสูงอายุมากข้ึน   ผูสูงอายุจะมีความสุขท้ังทางรางกายและจิตใจ ซ่ึงได

จากการมีกิจกรรม และการเคล่ือนไหวอยูตลอดเวลา ทําใหสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยาง

มีความสุข และมีความรูสึกวาตนเปนประโยชนตอสังคม 

 ดังคํากลาวของผูสูงอายุท่ีวา “อยูกับลูกหลาน ลูกเรียนจบ มีงานทํา  แคนี้ก็พอใจแลว ” ( 

บทสัมภาษณท่ี 2 ) 

        “…….ส่ิงท่ีตองการคือ เขาวัดทําบุญ ชวยเหลือผูอ่ืน......” ( บทสัมภาษณท่ี 4 ) 

ประเด็นด้านความต้องการส่วนบุคคล 

อุบัติเหตุหรืออุบัติภัยเปนภัยท่ีไมสามารถท่ีจะคาดการณได ซ่ึงสามารถเกิดไดกับทุก

เพศและทุกวัย  ซ่ึงในวัยผูสูงอายุนี้จะมีความเส่ียงท่ีมากกวาวัยอ่ืน ๆ เนื่องจากสภาพรางกายท่ีเส่ือม

ไปตามกาลเวลา   ซ่ึงหากไดรับอุบัติเหตุแลวจะทําใหฟนตัวไดยาก ดังนั้นในวัยผูสูงอายุนั้นจึงตองมี



 40 

ความตองการท่ีจะรับความปลอดภัยมากกวาวัยอ่ืน ๆ  ซ่ึงความปลอดภัยจะทําใหเกี่ยวโยงถึงสุขภาพ

ท่ีผูสูงอายุไดตั้งเปาหมายไววาตองการมีสุขภาพท่ีดีและแข็งแรง นอกจากนี้ผูสูงอายุยังมีความ

ตองการอ่ืน ๆ อีกมากมาย เชน ความตองการทางดานความรัก ซ่ึงในวัยผูสูงอายุเปนวัยท่ีตองการ

เรียกรองความสนใจเพื่อใหไดรับความรักและการยอมรับจากผูอ่ืน  ซ่ึงหากผูสูงอายุไดรับการ

ยอมรับจากคนในสังคมและความรักจากครอบครัวก็จะทําใหผูสูงอายุมีความสุขท่ีเปนท่ีรักของคน

ในครอบครัว หรือในเร่ืองของความตองการในความสําเร็จในชีวิตซ่ึงเปนส่ิงท่ีทุกคนทุกเพศทุกวัย

เสาะแสวงหาเพื่อใหมีความสุขในบ้ันปลายของชีวิตเพื่อใหกลายเปนผูสูงอายุท่ีประสบความสําเร็จ 

เปนตน    

 ดังคํากลาวของผูสูงอายุท่ีวา “…การไดรับการปฎิบัติจากลูกหลานเปนอยางดี  ไดอยู

พรอมหนาพรอมตาแคนี้ก็มีความสุขแลว.... ” ( บทสัมภาษณท่ี 1 ) 

 ประเด็นด้านวถีิชีวติในอดีตทีเ่ป็นปัจจัยหลกัทีมี่ส่วนทาํให้เขาประสบความสําเร็จใน

ปัจจุบัน 

 อดีต ปจจุบัน และอนาคตลวนมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน ส่ิงใดท่ีไดมีการกระทําไว

ตั้งแตอดีต ยอมมีการสงผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงของโลกปจจุบันและอนาคตดวยเชนกัน หาก

ในอดีตรูสึกวาไดทําบางส่ิงบางอยางท่ีผิดพลาดก็จะติดตัวมาจนถึงปจจุบัน  ดังนั้นการกระทําใน

อดีตจะมีสวนชวยใหกลายเปนผูสูงอายุท่ีประสบความสําเร็จในภายภาคหนาได หากในอดีตไมมี

ความขยันหม่ันเพียร  ไมตั้งใจศึกษาเลาเรียน ไมเก็บหอมรอมริบ  และทําตัวไมเปนแบบอยางท่ีดีใน

สังคมและครอบครัว เม่ือกลายมาเปนผูสูงอายุก็จะไมไดรับการยอมรับจากสังคมและครอบครัว มี

ความลําบากในชีวิตความเปนอยูและกลายเปนคนท่ีไมมีความสุข ทําใหกลายเปนผูสูงอายุท่ีไม

ประสบความสําเร็จ  ดังนั้นจึงสรุปไดวาผลจากการกระทําท่ีเกิดข้ึนในอดีตเปนปจจัยท่ีสําคัญตอการ

เปนผูสูงอายุท่ีประสบความสําเร็จอยางมาก   
 ดังคํากลาวของผูสูงอายุคนหนึ่งไดกลาวไววา “ประสบการณในอดีตสงผลใหมี

ความสุขในปจจุบัน เพราะอดีตใหอะไรกับเราเยอะ อะไรท่ีทําทุกอยางคือกําไร มีประโยชน ทํา

อะไรในอดีตเหมือนสะทอนถึงปจจุบัน แคตั้งใจทําในอดีตอยางเต็มท่ี”  
 หรือผูสูงอายุอีกคนไดกลาว วา “ในอดีตปาไมเคยใหเงินพอ แลวพอก็มาเสียไป ทําให

ปาเสียใจ ความผิดพลาดคร้ังนั้นทําใหสงผลกระทบตอจิตใจในปจจุบัน” (บทสัมภาษณท่ี 3) 

 

การเตรียมตัวของผู้สูงอายุ 

 จากขอมูลท่ีไดไปเก็บรวบรวมมานั้นผูสูงอายุสวนใหญตางมีการเตรียมตัวตนเองกอน

ถึงวัยผูสูงอายุซ่ึงสามารถไดขอมูลดังนี ้
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 ด้านสุขภาพ ผูสูงอายุสวนใหญจะใหความสําคัญกับเร่ืองสุขภาพเปนอยางมาก  

เนื่องจากเห็นวาเม่ือคนเรามีอายุมากข้ึน รางกายก็เร่ิมมีการเส่ือมไปตามสภาพของอายุ ซ่ึงถาไมมีการ

ดูแลรางกายใหดี มีสุขภาพแข็งแรงก็เกรงวาจะทําใหตนนั้นเปนภาระใหกับลูกหลาน อยางเชน เร่ือง

คาใชจายในการรักษา  แตถาเม่ือมีสุขภาพท่ีดีแลวเราก็จะสามารถดูแลตนเองได  สามารถท่ีจะ

กระทํากิจกรรมตาง ๆ ไดดวยตนเอง  ดังนั้นผูสูงอายุจึงมีการเตรียมตัวเร่ืองสุขภาพ โดยจะมีการออก

กําลังกาย ซ่ึงในชุมชนกอลฟวิวนี้ผูสูงอายุจะมีการออกกําลังกายดวยรําไมพลองดวยกันตอนเย็นทุก

วัน นอกจากนี้ก็จะมีการดูแลเร่ืองอาหาร ซ่ึงผูสูงอายุจะมีการรับประทานอาหารท่ีมีประโยชนตอ

รางกาย อยางเชนผูสูงอายุคนหนึ่งไดกลาวไววา “….อยาทานอาหารตามใจปาก ตองรับประทาน

อาหารตามโภชนาการ...”   ซ่ึงผูสูงอายุท่ีไดรับความรูในเร่ืองอาหารก็จะมีการรับประทานอาหารท่ีมี

ประโยชนเพราะจะไดเปนตัวปองกันโรค อยางท่ีกลาววา “...ใหกินอาหารเปนยา  อยากินยาใหเปน

อาหาร...”   

 ด้านการเงิน ผูสูงอายุไดมีความเห็นวา  เม่ือเรามีอายุมากข้ึนการจะทํางานก็จะเร่ิม

ลําบากมากข้ึนเชนกัน  นอกจากนี้วัยนี้เปนวัยแหงการพักผอน  ดังนั้นเงินจึงถือเปนส่ิงสําคัญเปน

อยางมาก เนื่องดวยวัยนี้มักจะเปนวัยท่ีไมใชวัยทํางาน รายไดก็นอยลง แตกลับมีคาใชจายมากข้ึน 

ดังนั้นเพื่อไมใหเปนภาระของลูกหลาน ผูสูงอายุจึงมีความเห็นวาควรท่ีจะมีการออมเงินไวใชกอนท่ี

จะทําอะไรไมได  เพื่อท่ีจะมีเงินไวใชยามท่ีแกเฒา ไมเปนภาระใหกับลูกหลาน    

 ภาครัฐ เปนผูท่ีมีหนาท่ีดูแลความเปนอยูของประชาชนทุกเพศทุกวัยใหไดรับการดูแล

อยางท่ัวถึง  โดยเฉพาะประชากรผูสูงอายุท่ีมีแนวโนมท่ีจะมีปริมาณเพิ่มมากข้ึนดังนั้นภาครัฐจึงตอง

มีการเตรียมการรับมือกับประชากรวัยนี้เพิ่มมากข้ึนดวย  เหตุเพราะประชากรวัยนี้เปนวัยเกษียณอายุ

ท่ีเหน็ดเหนื่อยจากการทํางาน และมีสุขภาพท่ีไมแข็งแรงนัก เปนวัยแหงการพักผอน จึงมักไมมี

รายไดท่ีจะเล้ียงตนเองจึงตองพึ่งพิงส่ิงท่ีภาครัฐจัดหาให ดังนั้นรัฐควรจัดหาสวัสดิการใหกับ

ผูสูงอายุ เชน  
- ควรมีการสรางรายไดใหกับผูสูงอายุดวยการสรางอาชีพตามกําลังท่ีผูสูงอายุจะทํา

ได  
- ควรมีการจัดโครงการสงเสริมการออมสําหรับผูสูงอายุหรือประชาชนท่ีกําลังเขาสู

วัยผูสูงอายุเพื่อเปนการเตรียมตัวกอนถึงวัยสูงอายุจะไดมีเงินไวพอใชจายไมเปน

ภาระของครอบครัวและสังคม 
- มีการใหความรูแกผูสูงอายุใหมีความสนใจในการดูแลสุขภาพของตนและมีการ

กระตุนใหผูสูงอายุไดเล็งเห็นวาตนเปนผูท่ีมีคุณคา  มีประโยชน ไมเปนภาระของ
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ครอบครัวและสังคม อาจมีการจัดตั้งชมรมผูสูงอายุโดยใหการสนับสนุนอยาง

เต็มท่ีเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืน 
- ภาครัฐควรมีการเผยแพรขอมูลตาง ๆ ใหกับผูสูงอายุทราบโดยท่ัวถึง เชน ทางดาน

สิทธิประโยชน สวัสดิการตาง ๆ ท่ีผูสูงอายุพึงไดรับ  เปนตน  
- ควรมีการสนับสนุนใหผูสูงอายุมีกิจกรรมทํารวมกัน เพราะการไดอยูรวมกับคนวัย

เดียวกันจะทําใหผูสูงอายุไมเหงา นอกจากนี้การไดมาพบปะกันจะทําใหผูสูงอายุ

ไดเปดกวางในเร่ืองตาง ๆ เชน การมีชมรมผูสูงอายุ จะทําใหผูสูงอายุกลาท่ีใชสิทธิ

ของตน อยางเงินท่ีใหผูสูงอายุเดือนละ  500 บาท  ถาผูสูงอายุไมไดเขารวมชมรม

หรือมาทํากิจกรรมรวมกันก็จะทําใหผูสูงอายุไมไดรับสิทธิท่ีตนพึงมีนี้  เปนตน 
- ควรมีการจัดสถานท่ีสําหรับผูสูงอายุ เชน สวนสาธารณะ สถานท่ีศึกษาหาความรู

และมีผูคอยใหความรูกับผูสูงอายุใหมีความรูเทาทันคนยุคปจจุบัน  สถานท่ีปฏิบัติ

ธรรม  เปนตน  
แมวาส่ิงท่ีกลาวมาจะเปนส่ิงท่ีรัฐควรท่ีจัดหาใหกับผูสูงอายุ แตในความเปนจริง

ผูสูงอายุยอมมีความแตกตางกันออกไป  มีความคิดเห็นท่ีไมเหมือนกัน รัฐจึงควรใหความสําคัญ

อยางจริงจังกับผูสูงอายุ โดยภาครัฐจําเปนตองเขาหาผูสูงอายุ สอบถามถึงความตองการท่ีแทจริง

และนํามาประมวลผลเพื่อท่ีจะไดจัดสรรสวัสดิการมาตอบสนองความตองการท่ีแทจริงของผูสูงอายุ

ได 

เหมือนดังคํากลาวท่ีผูสูงอายุทานหนึ่งกลาวไววา “…ตองการใหรัฐทําใหเศรษฐกิจ

ดีข้ึน ราคาสินคานอยลง จัดสรรเงินใหเหมาะสม เชน เงิน 2000 บาทควรใหกรรมกรมากกวาจะไป

ใหกับคนท่ีมีเงินเดือน..” 

  ตัวอยางกิจกรรมท่ีกลุมผูสูงอายุไดทํา เชน  มีการรวมกันปลูกปามหากุศล ซ่ึงทําให

ผูสูงอายุไดมีโอกาสทําคุณประโยชนรวมกัน ซ่ึงทําใหผูสูงอายุมีความสุขท่ีไดทํากิจกรรมรวมกันและ

ก็ยังสามารถทําประโยชนใหกับสังคมไดอีกดวย  หรือการเขาวัดทําบุญ  ทําน้ํายาลางจาน น้ํายาปรับ

ผานุม  ทําความสะอาดถนน  ทําความสะอาดชายหาด  เขาอบรมกับโครงการท่ีหนวยงานอ่ืน ๆ จัดข้ึน  

ทําดอกไมเกล็ดปลา น้ํายาซักผา  ออกกําลังกาย เปนตน ซ่ึงกิจกรรมเหลานี้จะทําใหผูสูงอายุไดมารวม

กลุมทํากิจกรรมรวมกัน  ไดมาพบปะพูดคุยกัน ทําใหผูสูงอายุไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และยัง

มีรายไดพอไวใชไดบางทําใหผูสูงอายุเกิดความภูมิใจและเห็นคุณคาในตนเอง  และทําใหผูสูงอายุมี

ความสุข นอกจากนี้ก็ทําใหสุขภาพแข็งแรงท้ังกายและใจเพราะการไดมาพบปะพูดคุย ทํากิจกรรม

รวมกับคนวัยเดียวกันทําใหผูสูงอายุไมเครียด และไดออกกําลังกายไปดวย  
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บทที ่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

จากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดมีกระบวนการในการหาคําตอบดังนี ้

ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณและมีการตรวจสอบขอมูลโดยการ

กลับมาพบปะพูดคุยกับผูถูกสัมภาษณอีกคร้ังและไดมีการถามคําถามและคําตอบซํ้าไปซํ้ามาจนได

คําตอบท่ีชัดเจน เม่ือผูวิจัยไดทําการสัมภาษณจนไดผูถูกสัมภาษณเปนจํานวนมากและขอมูลท่ีได

สอดคลองกัน รวมท้ังไดรับคําตอบท่ีแนนอนและไมมีขอขัดแยงเกิดข้ึน ผูวิจัยจึงไดหยุดทําการเก็บ

รวบรวมขอมูลและนํามาวิเคราะหประมวลบทสนทนาท่ีไดจากการสัมภาษณ โดยผูวิจัยไดทําการ

วิเคราะหขอมูลท่ีไดโดยแยกตามกรอบแนวคิดในแตละประเด็น ทําการจําแนกขอมูลตามความ

เหมาะสมและพิจารณาความสัมพันธ โดยมีการลดทอนขอมูลเลือกเฟนหาจุดท่ีตรงประเด็น และ

แสดงขอมูลประกอบประเด็นตามหัวขอของกรอบแนวคิดจากนั้นจึงสรางขอสรุปและยืนยันผลสรุป

อีกคร้ัง  

การใหความหมายของการเปนผูสูงอายุท่ีประสบความสําเร็จตามทัศนคติของผูสูงอายุ

นั้นจะเห็นไดวาผูสูงอายุท่ีเปนผูประสบความสําเร็จไดมีมุมมองท่ีไมแตกตางกัน  จะเห็นไดวาสวน

ใหญผูสูงอายุมองวาการท่ีจะเปนผูสูงอายุท่ีประสบความสําเร็จนั้นคือการท่ีเห็นลูกหลานเปนคนดี มี

งานทํา เรียนจบ  มีลูกหลานท่ีคอยดูแลเปนอยางดี ส่ิงเหลานี้ท่ีทําใหผูสูงอายุมีความสุขและรูสึกวา

ตนนั้นเปนคนหนึ่งท่ีประสบความสําเร็จ นอกจากนี้ยังมีมุมมองทางดานสุขภาพท่ีดีท้ังกายและใจ 

ผูสูงอายุไดมองวาการมีสุขภาพท่ีดีจะทําใหสามารถชวยเหลือตนเองในการดําเนินชีวิตประจําวันได

ดวยตนเองโดยไมตองคอยใหใครมาดูแลหรือชวยเหลือ ไมเปนภาระของใคร ทําใหไมรูสึกวาตน

เปนคนท่ีไรคุณคาหรือไรประโยชน  การมีสุขภาพท่ีดีนอกจากจะสงผลดีตอตนเองแลวยังทําให

สามารถนําไปทํากิจกรรมอ่ืน ๆ เพื่อสังคมไดอีกดวย  การไดทําอะไรเพื่อคนอ่ืนจะทําใหรูสึกมี

ความสุข  รูสึกภาคภูมิใจและเห็นคุณคาในตนเองท่ียังสามารถชวยเหลือคนอ่ืนได นอกจากนี้ในวัย

ผูสูงอายุนั้นส่ิงท่ีตองการมากท่ีสุดนั้นคงไมไดตองการอะไรไปมากกวาการไดอยูกับลูกหลานอยาง

มีความสุขพรอมหนาพรอมตา  อยูอยางสุขสบายไมเดือดรอน  การไดเขาวัด ทําบุญ  ทํากิจกรรม

รวมกับคนวัยเดียวกัน เปนตน และส่ิงหนึ่งท่ีจะเปนปจจัยท่ีจะสงผลใหเกิดความประสบความสําเร็จ

ในปจจุบันก็คืออดีตถือเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหประสบความสําเร็จ เชน ผูสูงอายุบางคนในอดีตใน

เร่ืองการออมเงินไวใชนั้นมีการออมเงินไวนอย  พอมีอายุมากข้ึนจึงรูสึกเสียใจกับการกระทําในอดีต  
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หรือบางคนเม่ืออายุยังนอยก็เก็บออมเงินไวใชมาก เม่ือมีอายุมากข้ึนไมไดทํางานแตก็ยังมีเงินไวใช   

ไมตองไปเปนภาระใหกับลูกหลาน ก็จะมีความรูสึกภูมิใจในตนเองและมีความสุข  นอกจากนี้ก็ยังมี

การมีสุขภาพท่ีดีท้ังกายและใจ จะเปนส่ิงท่ีทําใหกลายเปนผูสูงอายุท่ีประสบความสําเร็จได  การจะ

เปนผูสูงอายุท่ีประสบความสําเร็จนั้นจะตองมีการเตรียมตัวท้ังในดานรูจักออมเงิน การดูแลสุขภาพ

ใหแข็งแรง  ทางดานการจัดสวัสดิการของภาครัฐ ผูสูงอายุมองวาภาครัฐไดมีการจัดสวัสดิการใหกับ

ผูสูงอายุเพียงพอแลว แตบางทานก็ยังไมรูสึกวานาจะมีการดูแลผูสูงอายุมากกวานี้ เพราะบางทีการ

ใหบริการของภาครัฐยังไมท่ัวถึงถึงแมภาครัฐจะมีการจัดใหเพียงพอแลวแตการใหบริการยังมาไมถึง

มือประชาชนเทาท่ีควร  ไมใชวาใหผูสูงอายุตองดิ้นรนเขาไปหา     

      สรุปแลวความตองการของผูสูงอายุนั้นคงไมตองการอะไรไปมากกวาไดอยูกับ

ลูกหลานอยางมีความสุข มีสุขภาพแข็งแรงท้ังกายและใจ ปราศจากโรค ทําความดี เขาวัด ทําบุญ  

ฟงเทศน ฟงธรรม  อยูอยางไมเดือดรอน ทําประโยชนใหกับสังคม ซ่ึงส่ิงเหลานี้เปนส่ิงท่ีผูสูงอายุ

สวนใหญตองการท่ีทําใหเขามีความสุขและรูสึกวาตนเปนผูสูงอายุท่ีประสบความสําเร็จ 
 
การอภิปรายผล 

1.  กระบวนการวจัิย 
          การทําวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดมีกระบวนการหาคําตอบเพื่อใหไดทราบถึงทัศนคติของ

ผูสูงอายุในการท่ีจะใหความหมายของการเปนผูสูงอายุท่ีประสบความสําเร็จและปจจัยท่ีนําไปสู

ความสําเร็จของผูสูงอายุ  อยางแรกผูวิจัยจะทําการเลือกกลุมผูสูงอายุท่ีจะเปนกรณีศึกษาการวิจัยใน

คร้ังนี้ ผูวิจัยไดเลือกกลุมผูสูงอายุท่ีมาออกกําลังกายรําไมพองในชุมชนกอลฟวิว ตําบลหัวหิน 

อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ  เม่ือไดกลุมตัวอยางแลวผูวิจัยก็เลือกใชวิธีท่ีจะไดมาซ่ึงขอมูล

ท่ีตองการนั่นก็คือการสัมภาษณ โดยจะเปนการสัมภาษณแบบมีโครงสราง ท่ีมีการเตรียมคําถามไว

กอนท่ีจะมาสัมภาษณ  จากนั้นผูวิจัยก็ลงพื้นท่ีเพื่อทําการสัมภาษณ 
          ซ่ึงผลจากกการวิจัยทําใหผูวิจัยไดรับคําตอบท่ีชัดเจนตามวัตถุประสงคในการศึกษา

ความหมายและเกณฑการประสบความสําเร็จของผูสูงอายุในทัศนะของผูสูงอายุ รวมถึงผลจาก

การศึกษาปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จของผูสูงอายุดวย ซ่ึงผูวิจัยไดรับความรวมมือจากผูสูงอายุท่ีไป

สัมภาษณเปนอยางดี และใหขอมูลท่ีมีความนาเช่ือถือ แตในการทําวิจัยในคร้ังนี้ก็มีอุปสรรคหลาย

ดานดังนี้ 

1. ผูท่ีใหการสัมภาษณไมคอยมีเวลาใหมากนักเนื่องจากเปนชวงของการออกกําลัง

กายและการจะหาผูสูงอายุนั้นก็คอนขางยากเนื่องจากบานจะไมไดอยูใกลกันแตจะมารวมตัวกันใน

เวลาออกกําลังกายเทานั้นทําใหผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณเปนไปอยางลาชา                 
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2. กรณีท่ีไปสัมภาษณแลวมีลูกหลานอยูดวยจะทําใหผูสูงอายุเกิดความเกรงใจ ไม

กลาท่ีจะใหขอมูลมากนัก  

3. กรณีท่ีมีบุคคลท่ีสามอยูดวย อาจมีการพูดแทรกแซงเปนการช้ีนําคําตอบจากตัว

บุคคลท่ีสาม  ทําใหผูถูกสัมภาษณไมไดใชความคิดเห็นของตนเองเทาท่ีควร 

 
2.  ผลการวจัิย  

            จากการท่ีไดไปสัมภาษณทําใหผูวิจัยไดเขาใจและทราบทัศนคติของผูสูงอายุมาก

ข้ึน  ทําใหทราบวาผูสูงอายุมีการใหความหมายของการเปนผูสูงอายุท่ีประสบความสําเร็จคือการได

เห็นลูกหลานเปนคนดี ประสบความสําเร็จ  ก็เหมือนเปนส่ิงสะทอนใหเห็นถึงความสําเร็จของ

ผูสูงอายุ นอกจากนี้แลวก็ยังมีเร่ืองของสุขภาพท่ีแข็งแรงท้ังกายและใจ  ถือเปนส่ิงสําคัญอีกอยาง

หนึ่งท่ีผูสูงอายุมองวาการท่ีมีสุขภาพท่ีดีจะไดไมเปนภาระใหกับใคร เพราะสามารถชวยเหลือตนเอง

ได และตอมาคือการไดทําประโยชนเพื่อครอบครัว สังคม ส่ิงเหลานี้จะทําใหผูสูงอายุมีความสุข  

และรูสึกมีคุณคาและภูมิใจในตนเอง  ซ่ึงจากผ ลการวิจัยคร้ังนี้มีความสอดคลองกับผลการวิจัยกับ

ของเพื่อนใจ รัตตากร จิตติมา วุฒิอ่ิน และ Meredith Minkler and Pamela Fadem นั่นก็คือผูสูงอายุ

ตางมองวาการจะเปนผูสูงอายุท่ีประสบความสําเร็จนั้นส่ิงท่ีสําคัญคือการมีสุขภาพท่ีแข็งแรงท้ังกาย

และใจ การไมเปนภาระใหกับลูกหลาน  การไดชวยเหลือสังคม ส่ิงเหลานี้ลวนทําใหผูสูงอายุรูสึกวา

ตนไดเปนผูสูงอายุท่ีประสบความสําเร็จแลวคนหนึ่ง  แตงานวิจัยคร้ังนี้ไดมีการศึกษาเพิ่มเติม ซ่ึงได

แตกตางจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของอ่ืน ๆ นั่นก็คือไดทําการศึกษาปจจัยในอดีตท่ีเปนปจจัยหลักท่ีสงผล

ตอการประสบความสําเร็จของผูสูงอายุในปจจุบัน ทําใหพบวาการกระทําในอดีตจะนํามาซ่ึงการ

ประสบความสําเร็จในอนาคต เชน การออมเงินตั้งแตอายุยังนอยจะทําใหเม่ือกลายเปนผูสูงอายุแลว

จะทําใหผูสูงอายุเกิดความภาคภูมิใจท่ีตนเองยังมีเงินไวใชไมตองพึ่งพาใคร และกลายเปนผูใหกับ

ลูกหลาน ซ่ึงตรงนี้จะทําใหผูสูงอายุมีความรูสึกวาตนเปนผูสูงอายุท่ีมีคุณคาและประสบความสําเร็จ 

เปนตน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

                จากผลการวิจัยท่ีไดในคร้ังนี้ถือเปนความรูท่ีดีท่ีทําใหไดเขาใจผูสูงอายุกันมากข้ึน

วาผูสูงอายุเหลานี้ตองการอะไร  ครอบครัว  ชุมชน และสังคมควรท่ีจะทําอยางไรเพื่อท่ีจะไดอยู

รวมกับผูสูงอายุไดอยางมีความสุข  ไมใชวามองผูสูงอายุเปนเพียงแตภาระ เปนคนท่ีไมมีใคร

ตองการ แตแทท่ีจริงแลวผูสูงอายุก็ใหอะไรมากกวาท่ีเราคิด ดวยประสบการณของทานท่ียาวนาน
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ถือเปนคลังความรูท่ีมากมายท่ีไมสามารถท่ีจะหาไดหมด จากการวิจัยทําใหเราไดเขาใจผูสูงอายุทํา

ใหเราไดรูวาควรท่ีจะเร่ิมตนท่ีคนในครอบครัวท่ีจะตองใหการดูแลและเอาใจใสผูสูงอายุ จะตองมี

การอบรมส่ังสอนตั่งแตยังเด็กใหรูจักเคารพผูใหญ  และมีความกตัญูตอบุพการี นอกจากนี้

ผูสูงอายุเองก็ควรท่ีจะมีการปรับตัวใหเขาลูกหลานดวยมิใชจะเปนคนท่ีแกแลวแกเลยไมยอม

เปล่ียนแปลงก็จะทําใหเขากับลูกหลานไมได  นอกจากนี้สังคมก็ตองมีการสรางสํานึกในการมีความ

กตัญูกตเวทีแกบุพการี อาจมีการทําการโฆษณาประชาสัมพันธถึงผลดีของการมีความกตัญู เปน

ตน   
 การเปนผูสูงอายุท่ีประสบความสําเร็จนั้นนอกจากจะเกิดจากภายในตัวผูสูงอายุเองแลว 

สภาพแวดลอมภายนอกก็มีสวนชวยเปนตัวกระตุนใหผูสูงอายุเกิดความคิดและความรูสึกวาตนเองก็

ไดกลายเปนผูสูงอายุท่ีประสบความสําเร็จแลว เชนเดียวกัน เชน สภาพแวดลอมภายในชุมชน สังคม

และครอบครัวท่ีไดมีการปฏิบัติตอตัวผูสูงอายุเองจะทําใหผูสูงอายุมีความรูสึกวาตนเองไดรับการ

เอาใจใสจากบุคคลรอบขางและเปนแรงกระตุนใหตนเองรูสึกมีความสุขและประสบความสําเร็จใน

การเปนผูสูงอายุในสังคมนั้น ๆ ดังนั้นสังคมและบุคคลรอบขางจึงมีสวนชวยใหผูสูงอายุตระหนัก

ถึงคุณคาและความสุขในตนเองดวย รวมถึงหากภาครัฐไดมอบสวัสดิการท่ีมีประโยชนและคุมคา

ใหกับผูสูงอายุและไดเขามาดูแลผูสูงอายุอยางใกลชิด ก็จะชวยใหผูสูงอายุเกิดความรูสึกท่ีดีและมี

ความสุข อาศัยเพียงสวัสดิการของรัฐ ไมเดือดรอนหรือเปนภาระแกลูกหลาน เพียงเทานี้ก็จะชวยให

ผูสูงอายุเกิดความรูสึกท่ีวาตัวเองไดประสบความสําเร็จแลวเชนเดียวกัน 
2.  ข้อเสนอแนะในการศึกษาต่อไป 

                 การทําวิจัยในคร้ังนี้ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการลงไปสัมภาษณซ่ึง

อาจทําใหไดขอมูลท่ีไมเพียงพอนัก  ซ่ึงผูวิจัยคิดวาควรท่ีจะมีการไดเขาไปมีสวนรวมกับผูสูงอายุ

มากกวานี้ อาจจะตองเขาไปทําการวิจัยแบบมีสวนรวมเพื่อท่ีจะไดเขาใจผูสูงอายุมากข้ึน   

                ในการศึกษาคร้ังตอไป หากไดมีการศึกษาถึงความสําเร็จของผูสูงอายุเพิ่มเติมท้ัง

ในพื้นท่ีชุมชนกอลฟวิว และในพื้นท่ีอ่ืน ๆ ควรใหผูสูงอายุไดใชเวลารวมกับผูสัมภาษณมากข้ึนและ

สัมภาษณเปดอกอยางเปนกันเองโดยไมมีบุคคลท่ีสามอยูรวมการระหวางการสัมภาษณ 

                 ในสวนของตัวแปรท่ีควรศึกษาเพิ่มเติม ควรศึกษาในดานของสังคมและ

สภาพแวดลอมความเปนอยูของชุมชนในแถบนั้นๆดวย เชน ในเร่ืองของ เพื่อนบาน มลภาวะ ขนาด

และความแออัดของชุมชน รวมไปถึงดานสภาวะจิตใจของคนในชุมชนนั้นๆดวย ซ่ึงตัวแปรเหลานี้

ก็มีผลกระทบตอความสุขของผูสูงอายุดวยเชนกัน 
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ผูถูกสัมภาษณ  :  มีการออกกําลังกายบาง ตอนเย็นก็จะมาออกกําลังกายรําไมพอง  ทานอาหารท่ีดีมี

ประโยชน เม่ือกอนก็มีซ้ือท่ีเก็บไวใหลูกบาง 

ผูวิจัย  :  คุณปาคะในชีวิตประจําวันคุณปาทําอะไรบางคะในแตละวัน 

ผูถูกสัมภาษณ  : เล้ียงลูกหลาน ทํางานรับจาง และก็มีการออกกําลังกายบางในชวงเย็น  

ผูวิจัย  :  คุณปามีความคิดอยางไรกับความคิดท่ีวัยรุนมีตอผูสูงอายุ คิดวาเขาจะมองเราเปนอยางไร 

รังเกียจเราไหม 

ผูถูกสัมภาษณ  : สําหรับปาวัยรุนในหมูบานท่ีอยูดวยกันก็ใหความชวยเหลือปาดี เจอกันก็ทักทาย มี

สัมมาคารวะตอปาดี แตวัยรุนบางคนท่ีไมรูจักปาก็มีกาวราวใสบาง 

ผูวิจัย  :  ลูกหลานปามีการเกเรบางหรือเปลา 

ผูถูกสัมภาษณ  : ลูกปามีการปฏิบัติตอปาเปนอยางดี  คอยดูแลเอาใจใสปา  

ผูวิจัย  :  คุณปาคิดวาคุณปาจะอยูในสังคมตอไปอยางไรคะ 

ผูถูกสัมภาษณ  :  ปาก็จะมีการไปพูดคุยกับเพื่อนวัยเดียวกันบาง  ออกกําลังกายบาง ออกสังคมบาง

จะไดไมเหงา  
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ผูวิจัย  :  คุณปามีการปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดกับคุณปาไดอยางไรบาง เชน ในเร่ืองของการล่ืน

ลม การเดินทาง   

ผูถูกสัมภาษณ  : ปาก็จะมีการระมัดระวังตัวในเร่ืองการขับรถ มีขัดหองน้ําเพื่อใหล่ืน  

ผูวิจัย  :  คุณปามีวิธีการทําอยางไรใหตัวเองมีความสุข 

ผูถูกสัมภาษณ  : ตองไมเครียด เพราะถาเครียดก็จะไมมีความสุข เราแกแลวตองรูจักปลอยวาง 

ผูวิจัย  :  ปจจุบันคุณปามีปญหาเกี่ยวกับสุขภาพบางไหมคะ 

ผูถูกสัมภาษณ  : ปามีไขมันสูง โคเลสเตอรอลสูง 

ผูวิจัย  :  และคุณปามีการดูแลตัวเองอยางไรบางคะเกี่ยวกับเร่ืองนี้ 

ผูถูกสัมภาษณ  : ก็จะมีการควบคุมอาหารและออกกําลังกายใหรางกายแข็งแรง 

ผูวิจัย  :  คุณปาไดทํากิจกรรมอะไรกับลูกหลานและครอบครัวบางคะ 

ผูถูกสัมภาษณ  :  สวนมากก็ไมมี แตจะมีการไปทานขาวนอกบานดวยกันบาง หรือไปเท่ียวดวยกัน

บางบางคร้ัง 

ผูวิจัย  :  คุณปารูสึกพอใจกับชีวิตตอนนี้แลวหรือยัง 

ผูถูกสัมภาษณ  : ก็พอใจแลว ไดเห็นลูกหลานเปนคนดี มีบานอยู มีเงินทองใช ก็พอใจแลว 

ผูวิจัย  :  เม่ือกอนคุณปาทําอาชีพอะไรมากอนคะ 

ผูถูกสัมภาษณ  : เฝาหองน้ําอยูท่ีเทศบาล 

ผูวิจัย  :  ในอดีตปาคิดวา คุณปาเคยทําอะไรท่ีผิดพลาดจนทําใหคุณปาเสียใจมากอนหรือเปลาคะ 

ผูถูกสัมภาษณ  : ไมมี 

ผูวิจัย  :  คุณปาคิดวาภาครัฐไดมีการดูแลผูสูงอายุดีแลวหรือยังคะ 

ผูถูกสัมภาษณ  : ก็ดี มีการใหเงินดูแล 500 บาทก็ยังดี 
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บทสัมภาษณ์ที ่ 2 

ผูวิจัย  :  คุณปาอายุเทาไหรแลวคะ 

ผูถูกสัมภาษณ  :  อายุ 73 

ผูวิจัย  :  คุณปาคิดวาตนไดเปนผูสูงอายุแลวหรือยัง 

ผูถูกสัมภาษณ  :  เปนแลวหละ อายุก็ปาเขาไปเลข 7 แลว 

ผูวิจัย  :  คุณปาตองการอะไรท่ีสุดในชีวิตคะ 

ผูถูกสัมภาษณ  : ปาตองการมีสุขภาพท่ีแข็งแรง อยูกับลูกหลานไปนานนาน เขาวัดทําบุญ ประสบ

ความสําเร็จในชีวิตและอยูกับเพื่อนฝูง 

ผูวิจัย  :  ในความคิดของคุณปา คุณปาคิดวาผูสูงอายุท่ีเขาประสบความสําเร็จตองเปนยังไงคะ 

ผูถูกสัมภาษณ  :  อยูอยางสุขสบาย มีรางกายแข็งแรง  

ผูวิจัย  :  คุณปาคิดวาชีวิตท่ีมีความสุขของคุณปาตองเปนยังไงคะ 

ผูถูกสัมภาษณ  :  ไดเขาวัดทําบุญ มีรางกายแข็งแรงไดอยูกับลูกหลาน แคนี้ปาก็มีความสุขแลว 

ผูวิจัย  :   แลวตอนนี้คุณปาคิดวาคุณปามีความสุขประสบความสําเร็จแลวหรือยัง 

ผูถูกสัมภาษณ  :  ก็ประสบความสําเร็จแลว ลูกหลานใหการปฏิบัติตอปาดี  

ผูวิจัย  :   คุณปาไดมีการเตรียมตัวสําหรับอนาคตของคุณปาตอไปอยางไร และเตรียมรับมือกับ

ปญหาดานสุขภาพไวบางหรือเปลาคะ 

ผูถูกสัมภาษณ  :  ปาก็ไดมีเก็บออมเงินเอาไวใชท้ังของตัวเองและเอาไวใหลูกหลาน และทุกเย็นปาก็

ไดไปออกกําลังกาย รําไมพอง เราจะไดแข็งแรงไมเปนภาระของใคร   

ผูวิจัย  :   คุณปาไดมีการรวมกลุมทํากิจกรรมอะไรกับเพื่อนรุนเดียวกันไหมคะ 

ผูถูกสัมภาษณ  :  ปาก็ไปออกกําลังกายตอนเย็นนั่นแหละ  ปาเร่ิมออกกําลังกายมาตั้งแตท่ีเขาเร่ิมตั้ง

กลุมออกกําลังกายนี้มาแลว ปาคิดวาการออกกําลังกายทําใหปาดูแข็งแรงมากข้ึน และบางทีถาเขามี

ประชุมของชุมชนปาก็ไปเขารวม 

ผูวิจัย  :  คุณปาคะในชีวิตประจําวันคุณปาทําอะไรบางคะ 

ผูถูกสัมภาษณ  : ทําน้ํามันเหลือง ทําน้ํายาลางจานขายบาง  

ผูวิจัย  :  ลูกหลานปามีการดูแลคุณปาเปนอยางไรบาง 

ผูถูกสัมภาษณ  : ก็มีการปฏิบัติตอปาดีทุกคน   

ผูวิจัย  :  คุณปาคิดวาคุณปาทําอะไรใหกับสังคมบางคะ 

ผูถูกสัมภาษณ  :  ปาก็จะชวยเก็บขยะตามชายหาดตอนกิจกรรมชมรมไดจัดข้ึน  

 ผูวิจัย  :  คุณปามีการปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดกับคุณปาไดอยางไรบาง เชน ในเร่ืองของการล่ืน

ลม การเดินทาง   
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ผูถูกสัมภาษณ  : ปาก็จะมีการระมัดระวังตัวเองไวไมวาจะลุก ยืน นั่ง ก็จะระวังตัวเองตลอด 

ผูวิจัย  :  ปจจุบันคุณปามีปญหาเกี่ยวกับสุขภาพบางไหมคะ 

ผูถูกสัมภาษณ  : มีโรคประจําตัวบาง เชน โรคตับอักเสบ โรคเลือดจาง  

ผูวิจัย  :  คุณปามีวิธีดูแลตัวเองอยางไร 

ผูถูกสัมภาษณ  :  ปาก็มีไปตรวจสุขภาพบาง 2- 3 เดือน ไปที 

ผูวิจัย  :   คุณปามีกิจกรรมอะไรบางท่ีทํารวมกับคนในครอบครัว 

ผูถูกสัมภาษณ  :  ก็จะมีไปเท่ียวดวยกันบาง 

ผูวิจัย  :  คุณปารูสึกพอใจกับชีวิตตอนนี้แลวหรือยัง 

ผูถูกสัมภาษณ  : ก็พอใจแลว  

ผูวิจัย  :  เม่ือกอนคุณปาทําอาชีพอะไรมากอนคะ 

ผูถูกสัมภาษณ  : ทํานา คาขาย ทําสวน 

ผูวิจัย  :   คุณปาคิดวาเร่ืองในอดีตสัมพันธกับความรูสึกในปจจุบันบางหรือไม 

ผูถูกสัมภาษณ  :  ก็คิดวามีสวน 
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บทสัมภาษณ์ที ่ 3 

ผูวิจัย  :  คุณปาอายุเทาไหรแลวคะ 

ผูถูกสัมภาษณ  :  ปาอายุ 61  

ผูวิจัย  :  คุณปาคิดวาคุณปาเปนผูสูงอายุแลวหรือยังคะ 

 ผูถูกสัมภาษณ  :  เปนแลวหละ  

ผูวิจัย  :  คุณปาตองการอะไรท่ีสุดในชีวิตคะ 

ผูถูกสัมภาษณ  : แกแลวปาก็ตองการใหตัวเองมีสุขภาพแข็งแรง และทําความดีใหลูกหลานเอาอยาง 

 ผูวิจัย  :  ในความคิดของคุณปา คุณปาคิดวาผูสูงอายุท่ีเขาประสบความสําเร็จตองเปนยังไงคะ 

ผูถูกสัมภาษณ  :  ลูกหลานอยูดีมีความสุข เราจะไดพึ่งเขาได 

ผูวิจัย  :  คุณปาคิดวาชีวิตท่ีมีความสุขของคุณปาตองเปนยังไงคะ 

ผูถูกสัมภาษณ  :  ไดรับการเอาใจใสจากลูกหลาน ใหสังคมประเทศชาติรักกัน  ไมมีมิจฉาชีพ ปาก็มี

ความสุขแลว 

ผูวิจัย  :   แลวตอนนี้คุณปาคิดวาคุณปามีความสุขประสบความสําเร็จแลวหรือยัง 

ผูถูกสัมภาษณ  :  ก็สําเร็จแลว เพราะ ลูกหลานเรียนจบ มีความสุขปาก็มีความสุขดวย  

ผูวิจัย  :   คุณปาไดมีการเตรียมตัวสําหรับอนาคตของคุณปาตอไปอยางไร และเตรียมรับมือกับ

ปญหาดานสุขภาพไวบางหรือเปลาคะ 

ผูถูกสัมภาษณ  :  ก็อยูกับลูกหลาน หากมีโอกาสก็ปฏิบัติธรรม และดูแลลูกหลานใหอยูสุขสบาย  

ผูวิจัย  :   คุณปาไดมีการรวมกลุมทํากิจกรรมอะไรกับเพื่อนรุนเดียวกันไหมคะ 

ผูถูกสัมภาษณ  :  ปาก็ไมคอยไดไป บางก็ไปออกกําลังกายท่ีหมูบานนี่แหละ 

ผูวิจัย  :  คุณปาคะในชีวิตประจําวันคุณปาทําอะไรบางคะ 

ผูถูกสัมภาษณ  : ทํางานบาน ดูแลหลาน   

ผูวิจัย  :  คุณปามีความคิดอยางไรกับความคิดท่ีวัยรุนมีตอผูสูงอายุ คิดวาเขาจะมองเราเปนอยางไร 

รังเกียจเราไหม 

ผูถูกสัมภาษณ  : เม่ือกอนก็มีเกเรแตเดี๋ยวนี้ดีแลว มีความคิดท่ีดี  

ผูวิจัย  :  ลูกหลานปามีการดูแลคุณปาเปนอยางไรบาง 

ผูถูกสัมภาษณ  : ก็มีการปฏิบัติตอปาดี  

ผูวิจัย  :  คุณปาคิดวาคุณปาทําอะไรใหกับสังคมบางคะ 

ผูถูกสัมภาษณ  :  ก็มีบาง อยางบางทีปาก็ไปชวยปลูกปา   

 ผูวิจัย  :  คุณปามีการปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดกับคุณปาไดอยางไรบาง เชน ในเร่ืองของการล่ืน

ลม การเดินทาง   
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ผูถูกสัมภาษณ  : ปาก็จะมีการระมัดระวังตัวเองสุด ๆ และเร่ืองของโจรก็มีบางแตปาก็ตองดูแล

ตัวเอง  

ผูวิจัย  :  คุณปาทํายังไงใหตัวเองมีความสุข 

ผูถูกสัมภาษณ  : ปาจะใชธรรมะเขาชวย  

 ผูวิจัย  :  ปจจุบันคุณปามีปญหาเกี่ยวกับสุขภาพบางไหมคะ 

ผูถูกสัมภาษณ  : ไมมี 

ผูวิจัย  :   คุณปามีกิจกรรมอะไรบางท่ีทํารวมกับคนในครอบครัว 

ผูถูกสัมภาษณ  :  นําหลานอานหนังสือ รองเพลง สวดมนต และช้ีแนะใหลูกหลานมีความสุขไม

ทะเลาะกัน ถามีก็ดับปญหาซะ 

ผูวิจัย  :  คุณปาคิดวามีคนรูจักคุณปาเยอะไหมคะ 

ผูถูกสัมภาษณ  : ก็รูจักกันดี เพราะปามีเพื่อนงาย เขากับคนงาย  

ผูวิจัย  :  คุณปารูสึกพอใจกับชีวิตตอนนี้แลวหรือยัง 

ผูถูกสัมภาษณ  : ปาพอใจมาก  

ผูวิจัย  :  เม่ือกอนคุณปาทําอาชีพอะไรมากอนคะ 

ผูถูกสัมภาษณ  : คาขาย  

ผูวิจัย  :   คุณปาคิดวาเร่ืองในอดีตสัมพันธกับความรูสึกในปจจุบันบางหรือไม 

ผูถูกสัมภาษณ  : คิดวามีสวน อยางเร่ืองในอดีตท่ีปาตองเสียใจมาถึงทุกวันทําใหจิตใจปาบางทีไมมี

ความสุข เชน พอมาขอเงินปาแลวปาไมไดให สุดทายพอปาก็มาตาย ทําใหเม่ือปาคิดถึงเร่ืองนี้ก็ทํา

ใหปาเสียใจ 

 ผูวิจัย  :  คุณปาคิดวาภาครัฐไดมีการดูแลผูสูงอายุดีแลวหรือยังคะ 

ผูถูกสัมภาษณ  : ก็ใชได และไมตองการอะไรเพิ่มเติมอีก 
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บทสัมภาษณ์ที ่ 4 

ผูวิจัย  :  คุณปาอายุเทาไหรแลวคะ 

ผูถูกสัมภาษณ  :  ปาอายุ 67 

ผูวิจัย  :  คุณปาคิดวาคุณปาเปนผูสูงอายุแลวหรือยังคะ 

 ผูถูกสัมภาษณ  :  เปนแลว 

ผูวิจัย  :  คุณปาตองการอะไรท่ีสุดในชีวิตคะ 

ผูถูกสัมภาษณ  : อยูกับลูก ไมเดือดรอนอะไร ลูกก็รับราชการ ทํางานกันหมดแลว 

ผูวิจัย  :  คุณปามีการตั้งเปาหมายในชีวิตของปาวาอยางไร  

 ผูถูกสัมภาษณ  : ลูกเรียนจบ มีงานทํา มีความสุข   

 ผูวิจัย  :  ในความคิดของคุณปา คุณปาคิดวาผูสูงอายุท่ีเขาประสบความสําเร็จตองเปนยังไงคะ 

ผูถูกสัมภาษณ  :  ลูกมีงานทํา เปนคนดี ไมเดือนรอน 

ผูวิจัย  :  คุณปาคิดวาชีวิตท่ีมีความสุขของคุณปาตองเปนยังไงคะ 

ผูถูกสัมภาษณ  :  เขาวัดทําบุญ ชวยเหลือสังคม  อยูกับลูกหลาน 

ผูวิจัย  :   แลวตอนนี้คุณปาคิดวาคุณปามีความสุขประสบความสําเร็จแลวหรือยัง 

ผูถูกสัมภาษณ  :  ก็สําเร็จแลว เพราะ ลูกหลานเรียนจบ อยูอยางไมเดือนรอน 

ผูวิจัย  :   คุณปาไดมีการเตรียมตัวสําหรับอนาคตของคุณปาตอไปอยางไร และเตรียมรับมือกับ

ปญหาดานสุขภาพไวบางหรือเปลาคะ 

ผูถูกสัมภาษณ  :  ก็อยูกับลูกหลาน หากมีโอกาสก็ปฏิบัติธรรม และดูแลลูกหลานใหอยูสุขสบาย 

สวนดานสุขภาพปาก็มีการออกกําลังกาย และก็มีการตรวจสุขภาพบาง  

ผูวิจัย  :   คุณปาไดมีการรวมกลุมทํากิจกรรมอะไรกับเพื่อนรุนเดียวกันไหมคะ 

ผูถูกสัมภาษณ  :  เขาประชุมประจําเดือนทุกวันท่ี 20 แนะนําโภชนการอาหารและยาใหกับผูสูงอาย ุ

ออกกําลังกายรําไมพองทุกเย็น  ทุก 3 เดือนนําผูสูงอายุไปวัด มีการทําน้ํายาลางจาน น้ํามันหอม

ระเหย และก็ไปขาย  

ผูวิจัย  :  คุณปาคะในชีวิตประจําวันคุณปาทําอะไรบางคะ 

ผูถูกสัมภาษณ  : ปาก็จะเอาขวดน้ํา กลองนมมาทําเปนกระเปา ตะกรา ถือเปนการฝกสมองไปดวย 

ผูวิจัย  :  คุณปามีความคิดอยางไรกับความคิดท่ีวัยรุนมีตอผูสูงอายุ คิดวาเขาจะมองเราเปนอยางไร 

รังเกียจเราไหม 

ผูถูกสัมภาษณ  :  ก็ตองแลวแตบุคคลนะ  วัยรุนมีการดีตอปา ก็มีการทักทายปาตลอดใหความเคารพ 

แตบางคนก็จะมีกาวราวตอผูใหญ บางทีวัยรุนก็อาจมองเราเปนเตาลานป ไมทันสมัย พูดกับเราไมรู

เร่ือง  
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ผูวิจัย  :  ลูกหลานปามีการดูแลคุณปาเปนอยางไรบาง 

ผูถูกสัมภาษณ  : มีการปฏิบัติตอปาดี มีพาไปทานขาวนอกบาน มีซ้ือท่ีออกกําลังกายให ซ้ืออาหาร

มาบํารุง  

ผูวิจัย  :  คุณปาคิดวาคุณปาทําอะไรใหกับสังคมบางคะ 

ผูถูกสัมภาษณ  :   เขารวมอสม. ทําทุกอยางท่ีชวยเหลือสังคมท่ีทําได เขารวมอบรมและก็นํามา

เผยแพรใหกับคนในชุมชนไดรู 

 ผูวิจัย  :  คุณปามีการปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดกับคุณปาไดอยางไรบาง เชน ในเร่ืองของการล่ืน

ลม การเดินทาง   

ผูถูกสัมภาษณ  : ปาก็จะระวังตัวเอง เวลาลงบันไดปาก็จับราวบันได มีท่ีกันล่ืนในหองน้ําไว  

ผูวิจัย  :  คุณปาทํายังไงใหตัวเองมีความสุข 

ผูถูกสัมภาษณ  : ไมเครียด รูจักปลอยวาง เขาวัดทําบุญ ชวยเหลือสังคม ไมใจนอย  

 ผูวิจัย  :   คุณปามีกิจกรรมอะไรบางท่ีทํารวมกับคนในครอบครัว 

ผูถูกสัมภาษณ  :  ไปทานขาวนอกบาน เลนเกมกับหลาน อานหนังสือกับหลาน  

ผูวิจัย  :  คุณปารูสึกพอใจกับชีวิตตอนนี้แลวหรือยัง 

ผูถูกสัมภาษณ  : พอใจแลว ไดอยูกับลูกหลาน ไดชวยเหลือสังคม อยูอยางไมเดือนรอน  

ผูวิจัย  :  เม่ือกอนคุณปาทําอาชีพอะไรมากอนคะ 

ผูถูกสัมภาษณ  : ปาไมมีตําแหนงหรอก แฟนปารับราชการ  

ผูวิจัย  :   คุณปาคิดวาเร่ืองในอดีตสัมพันธกับความรูสึกในปจจุบันบางหรือไม 

ผูถูกสัมภาษณ  : ปาคิดวามีนะ อยางปาเม่ือกอนจะเปนคนประหยัด ใชกันอยางมัธยัสถ ไมกอหนี้สิน 

ก็ทําใหปาอยูอยางไมลําบากในปจจุบัน ทําใหปามีความสุขในทุกวันนี้ ปาก็คิดวาอดีตจะสงผลใหเรา

เปนยังไงในอนาคตได  

ผูวิจัย  :  คุณปาคิดวาภาครัฐไดมีการดูแลผูสูงอายุดีแลวหรือยังคะ 

ผูถูกสัมภาษณ  : อยางท่ีใหผูสูงอายุเดือนละ 500  นั้นปาก็คิดวาดีนะ ดีกวาไมได เพราะมันก็จะมี

ประโยชนกับบางคนเขาท่ีเขาไมมี  
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ประวตัิผู้วจัิย 

 

ช่ือ- สกุล:   นายฐิตกิร   สุทธิสินทอง 

ท่ีอยู:    38/2-3 หมู 7 ตําบล ดอนขม้ิน อําเภอ ทามะกา  

จังหวัด กาญจนบุรี 71120 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2548       สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา แผนการเรียนคณิตศาสตร-อังกฤษ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร จังหวัดกาญจนบุรี 

พ.ศ. 2552  ศึกษาระดับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป  

มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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ประวตัิผู้วจัิย 

 

ช่ือ-สกุล:   นางสาววลัยลักษณ    ตันติพิเชียรกุล 

ท่ีอยู:    180/ 89  ถนนชมสินธุ  ตําบล หัวหิน  อําเภอ หัวหิน 

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ 77110 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2548         สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา แผนการเรียนคณิตศาสตร-อังกฤษ 

โรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

พ.ศ. 2552  ศึกษาระดับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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