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บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้ คือ 1) เพ่ือศึกษาสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุโดยท่ัวไป 

2) เพ่ือศึกษาสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุท่ีเปนแบบอยางท่ีดี 3) เพ่ือศึกษาชุมชนท่ีเปนแบบอยาง

ท่ีดีในดานการบริหารจัดการผูสูงอายุ และ 4) เพ่ือสรางและประเมินรูปแบบการสงเสริมสุขภาวะแบบ

องครวมของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา การวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

เครื่องมือสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลของการวิจัยเชิงปริมาณ โดยแบบสอบถามสงไปยังผูสูงอายุ

จํานวน 382 คน ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดเปนขอมูลเก่ียวกับสุขภาวะแบบองครวม

ของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนการวิจัยเชิงคุณภาพเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก และการ

สนทนากลุม กับผูใหขอมูลสําคัญจํานวนท้ังสิ้น 45 คน   

ผลการวิจัยพบวา 

1) สุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา ท้ัง 4 ดาน คือ รางกาย จิตใจ  

สังคม และจิตวิญญาณ เฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง 

2) ผูสูงอายุท่ีเปนแบบอยางท่ีดีเลือกรับประทานอาหารประเภทผักมากกวาเนื้อสัตว 

นอกจากนั้น ยังเปนตัวอยางท่ีดีในดานการรักษาความสงบทางจิตใจ การใหความรวมมือกับกิจกรรม

ทางสังคม และการเขาใจความเปนไปตามกฎของธรรมชาติ 

3) ผลการศึกษาชุมชนท่ีเปนแบบอยางท่ีดีดานการบริหารจัดการผูสูงอายุในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ระบุวาการมีผูนําตามธรรมชาติท่ีเปนอาสาสมัครทํางานเพ่ือผูสูงอายุ สามารถกระตุนให

ผูสูงอายุเหลานั้นมีสวนรวมในการพัฒนาสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุ โดยอาศัยความรวมมือ

ของทุกฝายท่ีเก่ียวของ และโดยเฉพาะอยางยิ่ง หนวยงานราชการและองคกรเอกชน 
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4) ผลการประเมินรูปแบบการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา

ดานความเปนประโยชน ความเปนไปได และความเหมาะสม ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญใน

ภาพรวมอยูในระดับมาก 
 

 

 

 

คําสําคัญ: รูปแบบ สุขภาวะองครวม ผูสูงอายุ  
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ABSTRACT 
 

The purposes of this study were: 1) to investigate the holistic well – being, 

in general, of elderly people in Chachoengsao Province 2) to investigate the holistic 

well – being of elderly people who were good models on living a healthy life 3) to study 

communities which were good management models on elderly people living a healthy 

life 4) to construct and evaluate a model for the promotion of the holistic well-being 

of elderly people in Chachoengsao Province. This study used methodologies of both 

qualitative and quantitative research. The tools used for quantitative data collection was a 

questionnaire which was sent to 382 elderly people in Chachoengsao Province. The 

collected data pertained to the holistic well – being of those elderly people. The statistics 

used for data analysis were percentage, means, and standard deviation. The tools used 

for qualitative data collection were in – depth interviews and group discussions. The sample 

groups were comprised of 45 key informants. The results of this study were as follows : 

1) Holistic well – being of elderly people in Chachoengsao Province in four 

aspects: body, mind, society, and spirituality, as a whole, was at moderate level. 

2) Elderly people who were good models on living a healthy life consumed 

vegetable more than meat. Apart from that, they had been peaceful, collaborated on 

social activities and had good understanding on natural law. 

3) The study of communities which represented the best models in the aspect of 

elderly people management in Chachoengsao Province revealed that the natural leaders 

who volunteered to work for the elderly people could effectively motivate aging persons 

to participate in the development of holistic well – being by means of collaboration of all 

related parties, especially government and non – government agencies. 
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4) The results of the evaluation of the model for the promotion of holistic well - being 

of elderly people in Chachoengsao Province in the aspect of usefulness, feasibility, and 

appropriation, according to the opinions of experts, as a whole, was at high level. 
 

Keywords: model, holistic well – being, elderly people 
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  

 

ในปจจุบันและแนวโนมอนาคตอันใกลอัตราการเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากรผูสูงอายุใน

ประเทศไทยเปนผลกระทบโดยตรงดานแรงงาน ซ่ึงเปนประเด็นท่ีกําลังไดรับความสนใจอยาง

กวางขวางจากหนวยงาน หรือองคการทุกภาคสวนและเปนสวนสําคัญสําหรับการวางแผนการพัฒนา

เพ่ือความม่ันคงของประเทศทางหนึ่ง ซ่ึงองคการสหประชาชาติไดระบุวาจํานวนประชากรผูสูงอายุใน

โลกนี้กําลังทวีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนอยางรวดเร็วและมีอายุยืนยาวมากข้ึน แตเดิมเปนผลมาจากวิทยา

การแพทยและสาธารณสุขดีข้ึน อีกท้ังอัตราการเจริญพันธุของประชากรในท่ัวทุกภูมิภาคของโลกกําลัง

ลดลงอยางตอเนื่อง หมายถึง จํานวนคนเกิดกําลังลดนอยลงเรื่อยๆ สวนทางกับคนท่ีไดเกิดข้ึนมาแลวก็

มีอายุยืนยาวมากกวาในอดีตท่ีผานมา ซ่ึงปจจุบันนี้มีจํานวนผูสูงอายุในประเทศไทยไมนอยกวา 7 ลาน

คน หรือคิดเปนรอยละ 10.7 ของจํานวนประชากรท่ัวประเทศ โดยผูสูงอายุหญิงมากกวาผูสูงอายุชาย

เพียงเล็กนอย กลาวคือ มีผูสูงอายุหญิงประมาณรอยละ 55.4 ในขณะท่ีมีผูสูงอายุชายรอยละ 44.6 

การท่ีประเทศไทยมีจํานวนผูสูงอายุจํานวนผูสูงอายุ 60 ปข้ึนไป เกินกวารอยละ 10 ของจํานวน

ประชากรท่ัวประเทศนั้นถือไดวาประเทศไทยไดกาวเขาสูการเปน สังคมผูสูงอายุ (ageing society) 

อยางเต็มรูปแบบแลว การเขาสูการเปนสังคมผูสูงอายุนั้นเปนสถานการณท่ีทุกฝายจะตองทําความ

เขาใจและรวมกันตระหนักถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนท้ังทางดานเศรษฐกิจและสังคมจากการเพ่ิมจํานวน

มากข้ึนอยางรวดเร็วของผูสูงอายุในประเทศไทย นอกจากนี้อายุขัยเฉลี่ยของผูสูงอายุไดเพ่ิมสูงข้ึน โดย

คาดการณแนวโนมคนไทยในปพุทธศักราช 2490 อายุเฉลี่ยแรกเกิดของทารกเพศชายรอยละ 48.50 

สวนเพศหญิงรอยละ 51.38 และตอมา ปพุทธศักราช 2546 อายุเฉลี่ยคนไทยยืนยาวเพ่ิมข้ึน เปนชาย 

68 ป เปนหญิง 75 ป นอกจากนี้ประเทศไทยมีการวางแผนครอบครัว ทําใหอัตราการเกิดลดลง สงผล

ใหอัตราสวนผูสูงอายุมีเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับอัตราสวนเดิม (บรรลุ ศิริพานิช, 2549, หนา 2)  

การท่ีจะทําใหผูสูงอายุอยูมีความสุขหมายถึงผูสูงอายุตองมีสุขภาวะท่ีดี ซ่ึงองคการอนามัย

โลกไดนิยามคําวา “สุขภาพ” หมายถึงสุขภาวะท่ีสมบูรณท้ังทางกาย จิตใจ สังคม และปญญา มิใช

เพียงการปราศจากโรคหรือความพิการเทานั้น ซ่ึงสอดคลองประเทศไทยไดมีพระราชบัญญัติสุขภาพ

แหงชาติปพุทธศักราช 2550 สุขภาวะท่ีสมบูรณทุกทางเชื่อมโยงกัน สะทอนถึงความเปนองครวมอยาง

แทจริงของสุขภาพท่ีเก้ือหนุนและเชื่อมโยงกันท้ัง 4 มิติ คนไทยมีสุขภาวะยั่งยืน หมายถึงคนไทยมีสุข
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ภาวะดีครบท้ังสี่ดาน ไดแก กาย จิต สังคม และปญญา ไดแก 1) สุขภาวะทางกาย หมายถึง การมี

รางกายท่ีสมบูรณแข็งแรง มีเศรษฐกิจพอเพียง มีสิ่งแวดลอมดี ไมมีอุบัติภัย เปนตน 2) สุขภาวะทาง

จิต หมายถึง จิตใจท่ีเปนสุข ผอนคลาย ไมเครียด คลองแคลว มีความเมตตา กรุณา มีสติ มีสมาธิ เปน

ตน 3) สุขภาวะทางสังคม หมายถึง การอยูรวมกันดวยดี ในครอบครัว ชุมชน ท่ีทํางาน ในสังคม ซ่ึง

รวมถึงการมีบริการทางสังคมท่ีดี และมีสันติภาพ เปนตน 4) สุขภาวะทางปญญา หมายถึง ความสุข

อันประเสริฐท่ีเกิดจากมีปญญา เขาถึงความจริงอันถองแท ลดละความเห็นแกตัว อยูในสังคมอยางมี

ศักดิ์ศรี การท่ีจะทําใหผูสูงอายุอยูไดในสังคม ตองไดรับความรวมมือจากภาครัฐ เอกชนรวมถึงคนทุกคน 

และตัวผูสูงอายุเอง ซ่ึงสภาพปญหาของผูสูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึนนี้สงผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจ สังคมของ

ประเทศ ท้ังนี้เพราะผูสูงอายุสวนใหญโดยเฉพาะกลุมท่ีอายุมาก มักจะเปนโรคเรื้อรังท่ีเปนปญหาท่ีตองใช

ท้ังงบประมาณและบุคคลากรในการดูแลรักษาเปนอยางมาก 

ปญหาสุขภาพทางกาย และความเจ็บปวย เปนปญหาท่ีเพ่ิมข้ึนตามอายุอยางชัดเจนท้ังการ

เจ็บปวยเรื้อรัง และเฉียบพลัน ทําใหผูสูงอายุท่ีเคยมีสถานะท่ีสามารถดูแลตนเองได พ่ึงพาตนเองได ตอง

เปลี่ยนแปลงสถานะไปเปนการพ่ึงพาบุคคลอ่ืนภายในครอบครัว ขณะที่โรคภัยที่ผู สูงอายุปวยเปน

มากไดแกโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ จะนําไปสูหลอดเลือดในสมองตีบ 

โรคอัมพฤกษ/อัมพาต และโรคมะเร็ง (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2550, หนา 17)  

ปญหาทางจิตใจของผูสูงอายุ สวนหนึ่งเกิดจากความเสื่อมถอยทางประสิทธิภาพในการทํางาน

ของอวัยวะของสมอง  และระบบประสาท กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ การสูญเสียสถานภาพทาง

สังคม เนื่องจากถึงวัยท่ีตองออกจากงาน การสูญเสียสัมพันธภาพในครอบครัว และการสูญเสียทางจิตใจ

หรือวิตกกังวลอยางรุนแรง เนื่องจากไมสามารถตอบสนองความตองการทางเพศได จากการ

เปลี่ยนแปลงทางสรีระ และเคมีของรางกาย ท้ังนี้เหตุผลทางสังคม และวัฒนธรรมของคนไทย ท่ีมีตอ

เรื่องเพศสัมพันธของผูสูงอายุ วาเปนเรื่องไมเหมาะสม ท้ังท่ีมีความตองการทางเพศอยูก็ตาม โดยเฉพาะ

ในผูสูงอายุชายจึงรูสึกโดดเดี่ยว และขาดความภาคภูมิใจในคุณคาตนเอง (ศศิพัฒน ยอดเพชร, 2549, 

หนา 13-14)  

ปญหาทางสังคม และวัฒนธรรมของผูสูงอายุ ซ่ึงในอดีตผูสูงอายุอาศัยอยูรวมกันกับลูก 

หลานเปนครอบครัวขยาย สมาชิกในครอบครัวมีความผูกพันรักใคร และเก้ือกูลกันและกัน ขณะ

ปจจุบันโครงสรางครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงเปนครอบครัวเดี่ยว ตองพ่ึงบริการจากสถาบันภายนอก 

เชนการเลี้ยงดู และอบรมสั่งสอนบุตรหลาน และการดูแลผูสูงอายุ ขณะท่ีในสังคมปจจุบัน มักให

คุณคาแกผูสูงอายุลดลง แตกลับใหความเคารพยกยองผูท่ีมีความรู ความสามารถ และมีกําลังทรัพย

มากกวา (ศศิพัฒน ยอดเพชร, 2544, หนา 15) 

ปญหาทางจิตวิญญาณหรือทางปญญา สุขภาวะท่ีสมบูรณทางจิตวิญญาณ หมายถึง สุขภาวะ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

3 

ท่ีเกิดข้ึนเม่ือทําความดีหรือจิตสัมผัสกับสิ่งท่ีมีคุณคาอันสูงสงหรือสิ่งสูงสุด เชน การเสียสละ การมี

ความเมตตา กรุณา การเขาถึงพระรัตนตรัย หรือการเขาถึงพระผูเปนเจา เปนตน ความสุขทางจิต

วิญญาณเปนสุขภาวะท่ีเกิดข้ึนเม่ือมนุษยหลุดพนจากความมีตัวตน จึงมีอิสรภาพ มีความผอนคลาย

อยางยิ่ง มีความสุขอันประณีตและล้ําลึก มีความสุข ความสบาย สุขภาพดีอยางยิ่ง สุขภาวะทางจิต

วิญญาณเปนยอดท่ีสงผลกระทบอยางมากตอสุขภาพอีก 3 มิติ ถาขาดสุขภาวะทางจิตวิญญาณ มนุษย

จะไมพบความสขุท่ีแทจริง และขาดความสมบูรณในตัวเอง 

ปญหาของผูสูงอายุดานเศรษฐกิจ เนื่องจากผูสูงอายุสวนใหญเปนผูท่ีหมดบทบาทจากการ

ทํางาน ไมมีรายไดจากการประกอบอาชีพ แตก็ยังมีผูสูงอายุบางสวนท่ีทํางานราชการหรือรัฐวิสาหกิจก็

ยังคงมีรายไดจากบําเหน็จหรือบํานาญ ปญหาทางดานเศรษฐกิจ ท่ีหมายถึงรายได หรือเงินเพ่ือใชในการ

ดูแลความเปนอยูของตัวผูสูงอายุเอง (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2550, หนา 11)  

ปญหาของผูสูงอายุดานสิ่งแวดลอม มีผลกระทบตอพฤติกรรม และการใชชีวิตเปนอยูเปนอยาง

มาก เพราะตองปรับตัว โดยอาศัยรับรู มีการสั่งสมประสบการณเปนความเคยชิน ผูสูงอายุมีความสามารถ

ในการควบคุมสภาวะแวดลอมลดลง การอยูในสภาวะแวดลอมท่ีไมเคยชิน จะเกิดความกดดัน สงผล

กระทบตอความเครียดทางจิตใจ (ศศิพัฒน ยอดเพชร, 2549, หนา 201)  

สุขภาวะแบบองครวม (well-being) เปนหลักสําคัญของการมีสุขภาวะท่ีดีของประชาชนทุกวัย

โดยเฉพาะผูสูงอายุ ประธานสมาคมการดูแลสุขภาพองครวมกลาววาสุขภาพแบบองครวมเปนเรื่อง

เก่ียวของกับชีวิตท้ังหมดมากกวาการเนนแตความเจ็บปวยหรือการจัดการกับสวนใดสวนหนึ่งของ

รางกายโดยพิจารณาท่ี “ตัวคนท้ังคน” ความเก่ียวเนื่องของรางกายจิตใจ และจิตวิญญาณ รวมถึง

ปจจัยแวดลอมตางๆ ท่ีมีปฏสิัมพันธกับบุคคลนั้น  

จากท่ีกลาวมาทําใหเห็นถึงปญหาท่ีทําใหเกิดความสนใจท่ีจะศึกษาวิจัยกับผูสูงอายุท่ีมีอายุ 

60 ปข้ึนไปเพ่ือใหไดขอมูลโดยท่ัวไปของผูสูงอายุ และ ศึกษาผูสูงอายุท่ีเปนแบบอยางท่ีดีท่ีมีอายุตั้งแต 

80 ปข้ึนไป ท่ีอาศัยอยูในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในกรอบของสุขภาวะแบบองครวมท้ัง 4 ดาน ขององคการ

อนามัยโลกดังตอไปนี้ 

1) สุขภาวะทางกาย พิจารณาจากสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรงตามธรรมชาติของ

ผูสูงอายุ การรับประทานอาหาร การขับถาย การออกกําลังกาย และการพักผอนนอนหลับ เปนตน 

2) สุขภาวะทางจิตใจ พิจารณาจาก การมีสุขภาพจิตดี การมีสติรูเทาทัน ความราเริง

แจมใส อ่ิมใจเบิกบาน ผอนคลาย มีความสุข มีจิตท่ีตั้งม่ันมีสมาธิ การควบคุมอารมณความรูสึก  

3) สุขภาวะทางสังคม พิจารณาจาก การอยูรวมกับครอบครัวอยางเปนสุข การอยู

รวมกับเพ่ือนบานได การมีสวนรวมหรือกิจกรรมตอชุมชน สังคม 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

4 

4) สุขภาวะทางจิตวิญญาณ พิจารณาจาก ความเขาใจธรรมชาติ ความจริงแหงชีวิต 

รูเทาทันการเกิดข้ึน ตั้งอยูและดับไป ความไมเท่ียง เปนทุกข และความไมมีตัวตน ความเปนไปตาม

ความสัมพันธแหงเหตุปจจัย สามารถอยูรวมกับธรรมชาติสิ่งแวดลอมได  

ท้ังนี้ การศึกษารูปแบบการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา

เพ่ือใหไดมาซ่ึงองคความรูท่ีสามารถนําไปใชเปนแบบอยาง เปนประโยชนตอการบริหารจัดการดาน

ผูสูงอายุไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังในดานการแกไขปรับปรุงระบบการบรหิารจัดการ และตรงตามเหตุ

ปจจัยท่ีกอใหเกิดการพัฒนายิ่งข้ึน และเพ่ือเปนประโยชนตอการวางแผนเตรียมความพรอมรับมือตอ

ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทย ท่ีไดมีการคาดการณแนวโนมจํานวนผูสูงอายุท่ีกําลังเพ่ิมมากข้ึนใน

ประเทศไทย สูการเปนสังคมผูสูงอายุไทยอยางมีคุณภาพในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 คําถามการวิจัย 

 

การวิจัยในครั้งนี้มีคําถามการวิจัยดังนี้ 

1.2.1 สุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทราเปนอยางไร 

1.2.2 สุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุท่ีเปนแบบอยางท่ีดีในจังหวัดฉะเชิงเทราเปนอยางไร 

1.2.3 ชุมชนท่ีเปนแบบอยางท่ีดีในการบริหารจัดการดานผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

เปนอยางไร 

1.2.4 รูปแบบการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทราเปนอยางไร 

 

1.3 วัตถุประสงคการวิจัย 

 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคการวิจัยดังนี้ 

1.3.1 เพ่ือศึกษาสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายโุดยท่ัวไปในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

1.3.2 เพ่ือศึกษาสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุท่ีเปนแบบอยางท่ีดีในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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1.3.3 เพ่ือศึกษาชุมชนท่ีเปนแบบอยางท่ีดีในการบริหารจัดการดานผูสูงอายุในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

1.3.4 เพ่ือสรางและประเมินรูปแบบการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

 

1.4 ขอบเขตการวิจัย 

 

การวิจัยแนวทางการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา ไดทํา

การรวบรวมขอมูลจากเอกสาร ตลอดจนงานวิจัยท้ังในประเทศและตางประเทศ รวมกับขอมูลท่ีไดจาก

นักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญในแขนงท่ีเก่ียวของ โดยผูวิจัยกําหนดขอบเขตการวิจัยดังตอไปนี้  

1.4.1 ขอบเขตดานกลุมตัวอยางและกลุมเปาหมาย 

การกําหนดขอบเขตดานกลุมตัวอยางและกลุมเปาหมายมีดังนี้ 

1) ผูสูงอายุท่ีมีอายุระหวาง 60 ปข้ึนไป ท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา เปน

เวลาไมนอยกวา 5 ป จํานวน 382 คน (การวิจัยเชิงปริมาณ)  

2) ผูสูงอายุระดับปลายท่ีมีอายุ 80 ปข้ึนไป (personal best practice) จํานวน 32 คน

ท่ีมีสุขภาพรางกายแข็งแรง ซ่ึงเปนผูท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนตนแบบของวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ ดานสุข

ภาวะองครวมของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา (การวิจัยเชิงคุณภาพ) โดยแบงออกเปน 2 กลุมดังนี้ 

(1) กลุมผูสูงอายุตั้งแต 80 ปข้ึนไปท่ีอาศัยอยูในจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 20 คน 

เพ่ือใชในเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) เปนรายบุคคล 

(2) กลุมผูสูงอายุตั้งแต 80 ปข้ึนไป จํานวน 12 คน เพ่ือใชในเก็บรวบรวมขอมูล

โดยวิธีการประชุมสนทนากลุม (focus group) 

3) ผูสูงอายุในชุมชนท่ีเปนแบบอยางการบริหารจัดการท่ีดี (community best 

practice) จํานวน 3 ชุมชน ซ่ึงไดรับการยอมรับเปนแบบอยางดานการบริหารจัดการผูสูงอายุใน

จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 13 คน โดยวิธีการประชุมสนทนากลุม 

1.4.2 ขอบเขตดานเนื้อหา 

ขอบเขตดานเนื้อหาท่ีเก่ียวของกับสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา

ตามแนวคิดขององคการอนามัยโลก ซ่ึงมีประเด็นดังตอไปนี้ 

1) สุขภาวะทางกาย พิจารณาจาก การไมเจ็บปวย การรับประทาน อาหาร การออก

กําลังกาย การพักผอนนอนหลับ 

2) สุขภาวะทางจิตใจ การรมีสุขภาพจิตดี พิจารณาจากการมีสติรูเทาทัน การควบคุม

อารมณความรูสึก 
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3) สุขภาวะทางสังคม พิจารณาจาก การอยูรวมกับครอบครัว การมีสวนรวมหรือ

กิจกรรมตอชุมชน สังคม 

4) สุขภาวะทางจิตวิญญาณ พิจารณาจากความเขาใจธรรมชาติ เขาใจความจริงแหง

ชีวิต (สัจธรรม)  

1.4.3 ขอบเขตดานระยะเวลา 

ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย แตละข้ันตอนมีดังตอไปนี้ 

1) ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุท่ัวไปท่ีมีอายุต้ังแต 60 ปข้ึน

ไปท่ีอาศัยอยูในจังหวัดฉะเชิงเทรา (เชิงปริมาณ) ใชระยะเวลา 3 เดือน 

2) ข้ันตอนท่ี 2 ศึกษาผูสูงอายุท่ีเปนแบบอยางท่ีดี จากผูสูงอายุท่ีมีอายุ 80 ปข้ึนไปท่ี

อาศัยอยูในจังหวัดฉะเชิงเทรา (เชิงคุณภาพ) โดยการสัมภาษณเชิงลึก และการสนทนากลุม ใชระยะเวลา 3 

เดือน 

3) ข้ันตอนท่ี 3 ศึกษาชุมชนท่ีเปนแบบอยางในการบริหารจัดการท่ีดี ซ่ึงไดรับการ

ยอมรับเปนแบบอยางดานการบริหารจัดการผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา ใชระยะเวลา 3 เดือน 

4) ข้ันตอนท่ี 4 การสรางและประเมินรูปแบบการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของ

ผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา ใชระยะเวลา 1 เดือน  

1.4.4 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี  

การวิจัยในครั้งนี้กําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีทําการวิจัยในจังหวัดฉะเชิงเทราดังนี้  

1) การวิจัยเชิงปริมาณ แบงพ้ืนท่ีศึกษาตามความหนาแนนของประชากรในแตละ

อําเภอในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

2) การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยทําการศึกษาเฉพาะชุมชนท่ีมีการบริหารจัดการดาน

ผูสูงอายุท่ีประสบความสําเร็จในจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 3 ชุมชน ไดแก  

(1) ตําบลหนองแหน อําเภอพนมสารคาม 

(2) ตําบลทาขาม อําเภอบางปะกง 

(3) ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง 

 

 

1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

รูปแบบการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา ไดกําหนด

กรอบแนวคิดในการวิจัย มีดังนี้ 
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ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ท่ีมา: ปรับปรุงมาจากแนวคิดขององคการอนามัยโลก 

 

 

สุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุตามแนวคิดขององคการอนามัยโลก 

1) สุขภาวะทางรางกาย      2) สุขภาวะทางจิตใจ 

3) สุขภาวะทางสังคม      4) สุขภาวะทางจิตวิญญาณ 
 

ชุมชนสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุ 

ท่ีเปนแบบอยางในการบริหารจัดการท่ีดีในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

1) ตําบลหนองแหน อําเภอพนมสารคาม 

2) ตําบลทาขาม อําเภอบางปะกง 

3) ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง 

 

รูปแบบการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุ 

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

สุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

1) สุขภาวะทางรางกาย        2) สุขภาวะทางจิตใจ 

3) สขภาวะทางสังคม           4) สขภาวะทางจิตวิญญาณ 
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1.6 นิยามศัพทเฉพาะ 

 

การศึกษารูปแบบการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ไดกําหนดนิยามศัพทเฉพาะดังนี้ 

1.6.1 รูปแบบ หมายความวา โครงสรางแสดงความสัมพันธของตัวแปรองคประกอบ 

เก่ียวกับการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

1.6.2 สุขภาวะแบบองครวม หมายความวา สุขภาพทางกาย ทางจิตใจ ทางสังคม และ 

ทางจิตวิญญาณอยูรวมกันอยางสมดุล 

1.6.3 ผูสูงอายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป หมายความวา ผูสูงอายุท่ีมีสุขภาพรางกายแข็งแรง 

ตามสภาพท่ีควรจะเปน โดยมีการดูแลรักษาสุขภาพดวยการเลือกรับประทานอาหารอยางเหมาะสม

กับตนเอง ตามสภาพบริบทท่ีตนเองอาศัยอยู 

1.6.4 ผูสูงอายุตั้งแต 80 ปข้ึนไปท่ีเปนแบบอยางท่ีดี หมายความวา ผูสูงอายุท่ีมีสุขภาพ

รางกายแข็งแรงตามสภาพท่ีควรจะเปน โดยมีการดูแลรักษาสุขภาพดวยการเลือกรับประทานอาหาร

อยางเหมาะสมกับตนเอง ตามสภาพบริบทท่ีตนเองอาศัยอยู และเปนผูท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปน

ตนแบบของวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ ในการบริโภคอาหารสําหรับผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา  

1.6.5 ชุมชนท่ีมีสุขภาวะแบบองครวม หมายความวา ชุมชนท่ีไดรับรางวัลดานการบริหาร

จัดการการใหบริการแกผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา ไดแก 1) ตําบลหนองแหน อําเภอพนมสารคาม  

2) ตําบลทาขาม อําเภอบางปะกง 3) ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง ซ่ึงท้ัง 3 ตําบลตั้งอยูพ้ืนท่ีในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

1.6.6 สุขภาวะ หมายความวา การมีสุขภาพดี มีความรูสึกเปนสุข มีความสมดุล มีความเปน 

องครวม คือ ดานรางกาย ดานจิตใจ ดานสังคม และดานปญญาหรือจิตวิญญาณ 

1.6.7 สุขภาวะทางรางกาย หมายความวา รางกายท่ีสมบูรณแข็งแรง คลองแคลว มีกําลัง 

ไมพิการ มีเศรษฐกิจหรือปจจัยท่ีจําเปนพอเพียง ไมมีอุบัติภัยหรืออันตราย มีสิ่งแวดลอมท่ีสงเสริม

สุขภาพ คําวา กาย ในท่ีนี้หมายถึง ทางกายภาพดวย 

1.6.8 สุขภาวะทางจิตใจ หมายความวา จิตใจท่ีมีความสุข รื่นเริง คลองแคลว มีความ

เมตตาสัมผัสกับความงามของสรรพสิ่ง มีสติ มีสมาธิ มีปญญา รวมถึงการลดความเห็นแกตัวลงไปดวย

เพราะตราบใดท่ียังมีความเห็นแกตัวก็จะมีสุขภาวะท่ีสมบูรณทางจิตไมได 

1.6.9 สุขภาวะทางสังคม หมายความวา สุขภาวะท่ีสมบูรณทางสังคม การอยูรวมกันดวยด ี

การมีครอบครัวท่ีอบอุน การอยูชุมชนท่ีเขมแข็งสังคมมีความยุติธรรมเสมอภาค มีภราดรภาพ มีสันติภาพ 

มีระบบการบริหารจัดการดานบริการผูสูงอายุท่ีดี มีความเปนประชาสังคม   

1.6.10 สุขภาวะทางจิตวิญญาณ หมายความวา สุขภาวะท่ีเกิดข้ึนเม่ือทําความดีหรือ 
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จิตสัมผัสกับสิ่งท่ีมีคุณคาอันสูงสงหรือสิ่งสูงสุด เชน การเสียสละ การมีความเมตตากรุณา การเขาถึง

พระรัตนตรัยหรือการเขาถึงพระผูเปนเจา เปนตน ความสุขทางจิตวิญญาณเปนความสุขท่ีไมระคนอยู

กับความเห็นแกตัว แตเปนสุขภาวะท่ีเกิดข้ึนเม่ือมนุษยหลุดพนจากความยึดติดตัวตน จึงมีอิสรภาพ มี

ความผอนคลาย เบาสบาย มีความปติแผซาน มีความสุขอันประณีตและล้ําลึก มีผลดีตอสุขภาพทาง

กาย ทางจิต และทางสังคม 

1.7 ประโยชนที่ไดรับ 

 

การวิจัยในครั้งนี้มีประโยชนท่ีไดรับดังนี้ 

1.7.1 ในระดับบุคคล  

1) ทําใหทราบถึงสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุโดยท่ัวไปในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

อันนําไปสูการวางแผนและการดําเนินการพัฒนาสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุ 

2) ทําใหทราบถึงสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุท่ีเปนแบบอยางท่ีดีในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา อันนําไปสูแนวทางซ่ึงเปนแบบอยางท่ีดีในการดํารงชีวิตของผูสูงอายุในการดูแลรักษา

สุขภาพทางรางกาย การเลือกรับประทานอาหารท่ีเหมาะสมกับรางกาย การออกกําลังกาย การพักผอน

นอนหลับ การดูแลระบบขับถาย ของผูสูงอายุ ท่ีสอดคลองกับสภาพแวดลอมในวิถีชีวิตประจําวัน 

1.7.2 ในระดับสังคม  

1) ทําใหทราบถึงแนวทางชมุชนท่ีเปนแบบอยางท่ีดีในการบริหารจัดการดานผูสูงอายุ 

การมีระบบการบริหารจัดการดานบริการผูสูงอายุท่ีดี โดยมีแบบอยางท่ีเปนรูปธรรม 

2) ชวยกระตุนใหคนในสังคมตระหนักถึงความสําคัญของผูสูงอายุในฐานะท่ีเปนผูให

กําเนิดและถายทอดความรู ภูมิปญญา ประสบการณ ของอารยธรรม และความเจริญรุงเรืองของความ

เปนมนุษย 

3) เพ่ือเปนแนวทางในการเตรียมรับกับสถานการณการเขาสูความเปนสังคมผูสูงอายุ

อยางเต็มตัวของประเทศไทยในอนาคตอันใกล 
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บทท่ี 2 

               เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

การศึกษาแนวทางการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ไดรวบรวมขอมูลท่ีเปนทฤษฎี แนวคิด และเอกสารท่ีเก่ียวของไวดังตอไปนี้ 

2.1 ความเปนผูสูงอายุ 

2.2 สุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุ 

2.3 แนวคิดเก่ียวกับผูสูงอายุ 

2.4 ทฤษฎเีก่ียวกับผูสูงอายุ 

2.5 ขอมูลพ้ืนฐานดานประชากร และนโยบายแผนยุทธศาสตรเก่ียวกับผูสูงอายุ 

2.6 แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบ  

2.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

2.1 ความเปนผูสูงอายุ 
 

เนื่องจากประชากรผูสูงอายุในโลกนี้กําลังทวีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนอยางรวดเร็วและมีอายุยืน

ยาวเพ่ิมข้ึนกวาแตเดิมเปนผลมาจากวิทยาการแพทย และสาธารณสุขท่ีเจริญกาวหนา ขณะเดียวกัน

อัตราการเจริญพันธุของประชากรทุกภูมิภาคของโลกกําลังลดลงอยางตอเนื่อง ประชากรผูสูงอายุใน

ประเทศไทยมีผลกระทบโดยตรงดานกําลังและแรงงาน การศึกษาเก่ียวกับผูสูงอายุจึงเปนฐานสําคัญ

เพ่ือการวางแผนรับมือในอนาคตท่ีประเทศไทยกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุเต็มตัว 

2.1.1 ความหมายของผูสูงอายุ 
กรมประชาสงเคราะห (2536, หนา 11) ผูสูงอายุ หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไป ซ่ึง

กําหนดโดยชมรมผูสูงอายุแหงประเทศไทย กฎหมายพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือนไดกําหนดให

ขาราชการผูมีอายุครบ 60 ปบริบูรณ เขาสูวัยตองปลดเกษียณอายุราชการ ขณะท่ีองคการสหประชาชาติ 

ไดกําหนดเอาอายุ 60 ปเปนหลักของความสูงอายุเชนเดียวกัน  

บรรลุ ศิริพานิช (2549, หนา บทนํา) ผูสูงอายุ ความสูงอายุหรือผูชรา เปนการพัฒนาการ

เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง ซ่ึงเริ่มตนตั้งแตเกิดและดําเนินไปอยางตอเนื่องจนสิ้นสุดอายุขัยของชีวิต 
เชียรศรี วิวิธสิริ (2527, หนา 52) ผูสูงอายุ หรือผูมีวัยชรา เปนชวงสุดทายของวัยผูใหญ 
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เริ่มประมาณอายุ 60 ปข้ึนไป จนถึงสิ้นชีวิต ท้ังนี้ความชราจะมีมากหรือนอยจะมีความแตกตางกันใน

แตละบุคคล เชน มีอาการชราภาพเร็ว อายุสั้นหรืออายุยืน เปนตน 

เพ็ญแข ประจนปจจนึก (2545, หนา 63) ผูสูงอายุ คือ ผูท่ีมีความเสื่อมโทรมของสังขาร 

ตามธรรมชาติ กําลังถดถอย เริ่มเชื่องชา ลูกหลานและสังคมควรใหการดูแล และการสูงอายุของบุคคล

ไมเทากัน แตกตางกันอยูกับพันธุกรรม เพศ การระวังสุขภาพ อาหาร และสิ่งแวดลอม ผูสูงอายุ

สามารถแบงกลุมได 3 กลุม คือ กลุมผูสูงอายุตอนตน อายุ 60-74 ป กลุมผูสูงอายุตอนกลางอายุ 75-

84 ป และกลุมผูสูงอายุตอนปลาย อายุ 85 ปข้ึนไป ผูสูงอายุ หรือผูชราเปนบุคคลท่ีอยูในวัยสุดทาย

ของวงจรชีวิต เริ่มตนจากวัยทารก วัยเด็ก วัยหนุมสาว วัยผูใหญและวัยชรา การกําหนดวาเม่ือใดจึง

เรียกวาผูสูงอายุนั้น ในสังคมดั้งเดิมไดกําหนดการเปนผูสูงอายุโดยบทบาทหนาท่ีของบุคคลนั้น ท่ีทําอยู

เปนเกณฑ เชน บทบาทความเปนผูนํา ความรับผิดชอบสูงในสังคม ในปจจุบันนิยมใชอายุเปนเกณฑใน

การกําหนดความหมายของการเปนผูสูงอายุ การใชอายุเกณฑนี้ในแตละประเทศก็แตกตางกัน เชน 

บางประเทศ กําหนดอายุ 55 ป - 65 ป ขณะท่ีบางประเทศกําหนดอายุไวท่ี 70 ป ข้ึนอยูกับในแตละ

ประเทศ 

โดยสรุป ผูสูงอายุ หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป เปนผูท่ีอยูในชวงวัยสุดทายของ

ชีวิตตามธรรมชาติ เปนวัยแหงการเปลี่ยนแปลงท้ังทางดานสภาพรางกาย สภาพจิตใจ ตลอดจนการ

ทํางานและหนาท่ีทางสังคม 

2.1.2 การแบงกลุมผูสูงอายุ 

การแบงกลุมของผูสูงอายุ ตามลักษณะของจิตสังคม และชีววิทยา โดยแบงชวงสูงอายุ

ออกเปน 4 ชวงดังนี้ (ศรเีรือน แกวกังวาน, 2540, หนา 514) 

1) ชวงไมคอยแก (the young-old) ชวงอายุระหวาง 60-69 ป เปนชวงท่ีคนตองประสบ

กับความเปลี่ยนแปลงชีวิตท่ีเปนภาวะวิกฤตหลายดาน เชน การเกษียณอายุ การจากไปของเพ่ือนสนิท 

คูครอง รายไดลดลง การสูญเสียตําแหนงทางสังคม โดยท่ัวไป ชวงนี้บุคคลยังเปนคนท่ีแข็งแรง แตอาจตอง

พ่ึงพิงผูอ่ืนบาง อยางไรก็ดีสําหรับบุคลท่ีมีการศึกษาสูง รูจักปรับตัว  

2) ชวงแกปานกลาง (the middle-aged old) ชวงอายุระหวาง 70-79 ป เปนชวงท่ี

คนเริ่มเจ็บปวย เพื่อนและสมาชิกในครอบครัวที่อายุใกลๆ กันอาจเริ่มลมหายตายจากมากขึ้น 

เขารวมกิจกรรมของสังคมนอยลง การปรับตัวในระยะนี้มักเปนไปในรูปแบบไมคอยยุงเก่ียวกับ

กิจกรรมของครอบครัวและสงัคมมากนักอีกตอไป 

3) ชวงแกจริง (the old-old) ชวงอายุระหวาง 80-90 ป ผูมีอายุยืนถึงระดับนี้ปรับตัวให

เขากับสิ่งแวดลอมยากข้ึน เพราะสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมกับคนอายุถึงข้ันนี้ตองมีความเปนสวนตัวมากข้ึน 

ไมวุนวาย แตก็ตองอยูในสิ่งแวดลอมท่ียังกระตุนความมีสมรรถภาพในแงอ่ืน ผูสูงอายุระยะนี้ตองการความ

ชวยเหลือจากผูอ่ืนมากกวาในวัยท่ีผานมา เริ่มยอนนึกถึงอดีตมากยิ่งข้ึน 
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4) ชวงแกจริง (the very old-old) ชวงอายุระหวาง 90-99 ป ผูมีอายุยืนระดับนี้มี

จํานวนคอนขางนอย ความรูตางๆ ดานชีววิทยา สังคม และจิตใจของคนวัยนี้ยังไมมีการศึกษา

มากนัก แตอาจกลาวไดวาเปนระยะท่ีมักมีปญหาทางสุขภาพ ผูสูงอายุในวัยนี้ควรทํากิจกรรมท่ีไมตองแขงขัน 

หรือบีบค้ันเรื่องเวลาท่ีตองทําใหเสร็จ ควรทํากิจกรรมท่ีพอใจและอยากทําในชีวิต สําหรับผูสูงอายุกลุมนี้

ท่ีไดพบผานวิกฤตตางๆ ของชีวิตมาแลวดวยดีมากมาย เปนระยะแหงความสุขสงบพอใจในตนเอง 

บรรล ุศิริพานิช (2538, หนา 125) ประชากรในกลุมผูสูงอายุดังกลาวเปนผูผานประสบการณ

ชีวิต และมีภูมิปญญา เต็มไปดวยความรู ความคิด ความเชี่ยวชาญ ขณะเดียวกันก็เปนผูท่ีมีปญหา

ทางดานอารมณ จิตใจ สุขภาพ และสังคม ซ่ึงสามารถแบงผูสูงอายุออกเปน 3 กลุมตามอายุและภาวะ

สุขภาพท่ัวไปคือ  

1) ผูสูงอายุระดับตน  มีอายุระหวาง 60-70 ป ระดับนี้สภาวะทางกายภาพและสรีรวิทยา

ยังไมเปลี่ยนแปลงไปมาก ยังสามารถชวยเหลือตนเองไดเปนสวนใหญ 

2) ผูสูงอายุระดับกลาง มีอายุระหวาง 71-80 ป ระดับนี้สภาวะทางกายภาพและ 

สรีระวิทยาเริ่มเปลี่ยนแปลงไปแลวโดยสวนใหญ ทําใหการชวยเหลือตนเองบกพรอง เริ่มตองการความ

ชวยเหลือในบางอยาง 

3) ผูสูงอายุระดับปลาย มีอายุระหวาง 81 ปขึ้นไป ระดับนี้สภาวะทางกายภาพ

และสรีรวิทยาเปลี่ยนแปลงไปอยางเห็นไดชัด บางคนมีความพิการ บางคนชวยเหลือตนเองไมได 

บางอยางจําเปนตองไดรับความชวยเหลือ 

ยูริก และคนอ่ืนๆ (Yurick, et al., 1980, p. 81) แบงผูสูงอายุออกตามท่ีสถาบันผูสูงอายุแหงชาติ

ของสหรัฐอเมริกา (National Institute of Aging) ออกเปน 2 กลุม คือ 

1) กลุมผูสูงอายุวัยตน (young old) มีอายุระหวาง 60-74 ป นับวายังไมชรามาก 

เปนวัยท่ียังทํางานไดถามีสุขภาพกายและจิตดี 

2) กลุมผูสูงอายุวัยทาย (old old) มีอายุตั้งแต 75 ปข้ึนไป ถือวาเปนวัยชราแทจริง 

การแบงกลุมผูสูงอายุ ออกเปน 3 กลุมดังนี้ (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2550, หนา 35) 

1) ผูสูงอายุระดับตน (อายุระหวาง 60-69 ป) 

2) ผูสูงอายุระดับกลาง (อายุระหวาง 70-79 ป) 

3) ผูสูงอายุระดับปลาย (อายุระหวาง 80 ปข้ึนไป) 

โดยสรุป การแบงกลุมผูสูงอายุ โดยสวนใหญใชเกณฑอายุเปนตัวกําหนดระดับความสูงอายุ

เปนสําคัญ ท้ังนี้โดยธรรมชาติของมนุษยจํานวนอายุท่ีมากข้ึนสงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางรางกายท่ี

มากข้ึนตามจํานวนอายุ ซ่ึงเปนท่ีเขาใจกันดีถึงความเสื่อมโทรมทางดานกายภาพอันไดแกรางกาย 

2.1.3 การเปล่ียนแปลงในวัยผูสูงอายุ 
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การเปลี่ยนแปลงในวัยผูสูงอายุ ผูวิจัยทําการศึกษาใน 4 หัวขอ กรอบแนวคิดในการวิจัย

ไดแก การเปลี่ยนแปลงดานรางกาย การเปลี่ยนแปลงดานจิตใจ การเปลี่ยนแปลงดานสังคม และการ

ปรับตัวของผูสูงอายุ ดังนี้ 

1) การเปลี่ยนแปลงดานรางกาย คือ ความเสื่อมทางชีวภาพเกิดข้ึนในระดับเซลลของ

อวัยวะตางๆ ความเสื่อมนี้เปนผลท่ีเกิดจากปฏิกิริยาระหวางปจจัยทางพันธุกรรม เมตาบอลซึิม ฮอรโมน 

อิมมูล และภายวิภาค ทําใหโมเลกุลและเซลลเสื่อม มีการเปลี่ยนแปลงรูปรางของ DNA และ RNA ของเซลล

ท่ีเสื่อมลงในผูสูงอายุบางคน ของอวัยวะภายในและภายนอก ไดแก (บรรลุ ศิริพานิช, 2549, หนา 9 – 39) 

(1) ความชรา คือ ลักษณะท่ัวไปท่ีปรากฏใหเห็นภายนอก ไดแก เสนผมสีขาว และ

บางลง ในหนาท่ีมีผิวหนังเหี่ยวยน ลักษณะการเดินทาทางท่ีเชื่องชา แตสิ่งเหลานี้จะเกิดข้ึนอยางมากในคน

ท่ีอายุ 80 ปข้ึนไป จึงมีปจจัยมากมายท่ีเขามาเก่ียวของ เชน โรคเรื้อรัง ความเครียด สภาพแวดลอมท่ีไมด ี

อากาศ ความรอนจากแสงแดด ท่ีทําใหเกิดกระบวนการแกของเซลล เกิดข้ึนในระบบตางๆ ของรางกาย 

(2) ผิวหนัง ความชุมชื่นลดลง ผิวแหง บาง ขนรวง เล็บแหง เปราะ ความยืดหยุนของ

ผิวลดลงไขมันใตผิวหนังมีจํานวนลดลง เปนเหตุใหความทนจากแสงแดดลด งายตอการติดเชื้อ ความทนตอ

ความรอนเย็นลดลง และผิวหนังฉีกขาดไดงาย เม่ืออายุเริ่มมากข้ึน จะพบริ้วรอยชัดเจนบริเวณหางตา 

หนังตา เนื่องจากความตึงตัวของเนื้อเยื่อลดลง บางคนจะมีตกกระเปนสีน้ําตาล หรือดํา ขนาด 2-5 

มิลลิเมตร พบท่ีแขน ขา ใบหนา เปนลักษณะท่ีเดนชัดของผูสูงอายุจึงเรียกวัยนี้วา “วัยตกกระ” เนื่องจาก

เซลลลดการสรางเม็ดสีลง 8 - 20 เปอรเซ็นต เม่ืออายุมากข้ึนเกิน 60 ป  

(3) ตอมเหง่ือ จะหดเล็ก ความสามารถของตอมเหง่ือในการผลิตเหง่ือเสียไป ทําให

เหง่ือออกนอย อีกท้ังจํานวนตอมเหง่ือจะลดลงทุกๆ 10 ป ท่ีอายุมากข้ึน เพราะฉะนั้นผูสูงอายุจะมีเหง่ือ

ออกนอยลง แมอยูในสภาพอากาศรอน ถาอุณหภูมิลดลงเล็กนอย เชน หนาหนาว หรือหนาฝน ก็จะเกิด

อาการหนาวมาก เม่ือเทียบกับตอนอยูในวัยเด็กหรือวัยหนุมสาว 

(4) ตอมสรางกลิ่นตัว ซ่ึงจะมากบริเวณรักแร และอวัยวะเพศ จะมีจํานวนลดลงรวมท้ัง

ความสามารถการสรางกลิ่นในแตละตอมจะลดลงดวยทําใหผูสูงอายุมีกลิ่นตัวลดลงกวาในวัยหนุมสาว 

(5) เล็บ ท่ีซ่ึงเคยหนา สีขาว เปนมันจะเปลี่ยนกลายเปนเล็บเปราะบาง ไมมีความมัน

แตมีความดานเขามาแทนท่ี รอยขาวท่ีโคนเล็บรูปพระจันทรครึ่งเสี้ยว ซ่ึงมีขนาดเล็กลงจะหายหมดไปใน

ท่ีสุด ความยาวของเล็บหรือการเจริญเติบโตของเล็บจะชาลง 0.5-1% ในทุกๆ ป ท่ีอายุเพ่ิมข้ึนเพราะฉะนั้น 

อัตราการยาวของเลบ็จะลดลง ทําใหผูสูงอายุไมตองตัดเล็บบอยๆ และถาเปนโรคท่ีเล็บ เชน การเปนเชื้อรา

ท่ีเล็บ ผูสูงอายุก็ตองรับประทานยาฆาเชื้อรา นานกวาคนในวัยหนุมสาว 

(6) เสนผม เม่ืออายุโดยประมาณ 50 ป เพศชายเกือบทุกคนจะมีศีรษะลานและผม

เริ่มหงอก ปกติเม่ืออายุ 20-30 ป จะมีตอมขนประมาณ 600 ตอม ตอความกวางของศีรษะ 1 ตาราง
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เซนติเมตร แตเม่ืออายุ 80-90 ป จํานวนตอมขนจะลดเหลือ 435 ตอมเทานั้น และเนื่องจากจํานวนเซลล

ท่ีสรางเม็ดสีปริมาณลดลงทําใหเกิดสภาพผมดํากลายเปนสีขาวหรือสีเทา หรือเรียกวาผมหงอกนั่นเอง 

(7) เสนประสาทท่ีผิวหนัง โดยเฉพาะอยางยิ่ง เสนประสาทท่ีรับความรูสึกเก่ียวกับการ

สัมผัสและแรงกดจะลดลง การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลทําใหผูสูงอายุไดรับอันตรายจากการถูกน้ํารอนลวก

หรือไฟไหมบริเวณมือ เทาไดงาย โดยเฉพาะเวลาทํากับขาวในครัว นอกจากนี้ การใชมือในการจับหรือ

คัดเลือกของใชตางๆ จะเสียไป หยิบของแลวมักหลุดมืองาย ปดกอกน้ําไมสนิท ปดแกสหุงตมไม

เรียบรอย ซ่ึงเปนบอเกิดแหงอันตรายแกบานเรือน 

(8) การสรางวิตามินดี จะเสียไปเนื่องจากเซลลผิวหนังขาดสารบางอยาง ทําให

การสรางกระดูกไมแข็งแรง ผูสูงอายุจึงมีกระดูกเปราะผุงายดวย 

(9) ระบบอิมมูน มีการเปลี่ยนแปลงทําใหติดเชื้องาย และเพ่ิมแนวโนมในการเปน

มะเร็งบางอยาง เชน มะเร็งลําไสใหญ ตอมลูกหมาก กระเพาะอาหาร และผิวหนัง 

(10) รูปรางลักษณะภายนอก มีการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีเสื่อมลง เชน กลามเนื้อ

หยอนยานและลีบ ความสูงลดลง หลังโกง หนาอกบุม รูปหนาเปลี่ยนไป ผมหงอก ไขมันใตผิวหนัง

ลดลง ผิวหนังเหี่ยวยนและตกกระ การเปลี่ยนแปลงเหลานี้จะเห็นไดอยางชัดเจน 

(11) กระดูกและขอตางๆ มีการอักเสบและเสื่อมทําใหการเดิน และการเคลื่อนไหว

สวนตางๆ ไมสะดวก กลามเนื้อออนแรงและขอตางๆ เคลื่อนไหวไดจํากัด ซ่ึงอาจติดแข็งเคลื่อนไมได

ทํากิจวัตรตางๆ ไดลําบากตองพ่ึงพาอาศัยผูอ่ืน ท้ังนี้ผูสูงอายุควรดําเนินชีวิตทํากิจวัตรประจําวัน เชนท่ี

เคยมาเทาท่ีทําได เชน ทํางานบาน เดิน ข้ึนบันได ออกกําลังกาย เพ่ือปองกันการฝอของกลามเนื้อและ

การยึดติดของเสนเอ็นและขอ โดยกระทําใหสมํ่าเสมอทุกวัน และใหพอเหมาะพอควร 

(12) ระบบทางเดินหายใจ มีการติดเชื้องาย เกิดจากมีเสมหะมากข้ึนในหลอดลม

และชองลมหายใจแคบลง ทําใหไอบอยและหายใจถ่ีข้ึน มีการเสื่อมของเนื้อเยื่อของปอด ทําให

ผูสูงอายุมีหลอดลมอักเสบไดบอย โดยเฉพาะผูสูงอายุท่ีสูบบุหรี่มานาน หรืออยูในท่ีอากาศมีมลพิษมาก 

(13) ฟนผุ จํานวนฟนแทนอยลง ใชฟนปลอม ซ่ึงทําใหการรับประทานอาหารได

สะดวกข้ึน ท้ังยังชวยในการพูดและทําใหรูปหนาดูดีดวย แตในระยะแรกอาจมีความลําบาก และตองใช

ระยะเวลาในการแกไขฟนปลอมใหพอดี และตองใชความอดทนพอสมควรท่ีจะปรับตัวในการใชฟนปลอม 

(14) ระบบการไหลเวียนโลหิต หัวใจและหลอดเลือดมีการเปลี่ยนแปลงไปทําหนาท่ี

ไดนอยลงหัวใจมีขนาดโตข้ึน มีไขมันเกาะท่ีกลามเนื้อเพ่ิมข้ึน และสูบฉีดโลหิตไดจํานวนนอยลง 

หลอดเลือดมีความยืดหยุนนอยลง ชองภายในหลอดเลือดมีขนาดแคบลง ทําใหความดันโลหิตสูงข้ึน 

เลือดไปเลี้ยงอวัยวะตางๆ นอยลง หลอดเลือดเลี้ยงกลามเนื้อหัวใจอุดตันมีอัตราสูงข้ึน โรคหัวใจ และ

โรคความดันโลหิตสูงทําใหผูสูงอายุตองดําเนินชีวิตภายในขอบเขต 
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(15) ระบบสมองและประสาท สมองฝอและมีน้ําหนักลดลง มีเลือดมาเลี้ยงสมอง

นอยลง เซลลประสาทตายเพ่ิมข้ึน และจํานวนเซลลลดลงตามอายุ ภายในเซลลสมองมีการเสื่อม เห็น

ไดชัดในผูปวยโรคอัลไซเมอร (alzheimer) ทําใหสมองเสื่อม มีการหลงลืมและเชาวปญญาลดลง 

อาการสมองเสื่อมนี้ พบไดประมาณรอยละ 10 ของคนอายุเกิน 65 ป ผูสูงอายุเรียนรูสิ่งใหมไดชา

ความเสื่อมของความจําเฉพาะหนาและความจําเรื่องราวท่ีเพ่ิงผานมา สวนความจําในอดีตยังดีและ

เสื่อมชากวา คนวัยสูงอายุจึงชอบเลาความหลังในอดีตซํ้าๆ ไดดี แตลืมไปวาไดเลาซํ้าแลวหลายครั้ง  

ผูท่ีมีการศึกษาสูงและมีฐานะดีหรือฐานะปานกลาง มีความจําเสื่อมชา อาจเพราะมีความเขาใจและ

สามารถบํารุงรักษาสุขภาพไดดี ตลอดจนยังคงทํางาน หรือทํากิจกรรมท่ียังใชสมองอยูแมเขาสูวัย

สูงอายุแลว นอกจากนั้นยังพบวา ผูท่ีเตรียมตัวเขาสูวัยสูงอายุลวงหนา หรือ ผูท่ีมีอารมณม่ันคงจะมี

ระดับเชาวปญญาไมเสื่อม 

(16) ระบบประสาทรับรู สายตายาวเนื่องมาจากกลามเนื้อลูกตาเสื่อมลง ทําใหมี

ความลําบากในการมองดูสิ่งท่ีอยูใกล และมองไมเห็นสิ่งท่ีมีขนาดเล็กมากๆ เชน อานหนังสือพิมพหรือ

อาจมีโรคตา เชน เลนสขุนเปนตอกระจก ตอหิน ซ่ึงมีความดันภายในลูกตาสูงกวาปกติ ประสาทตา

เสื่อมจากโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ความเสื่อมและโรคดังกลาวสามารถแกไข และรักษาได ถา

ท้ิงไวอาจทําใหตาบอด 

(17) การไดยิน หูเริ่มตึงไดยินเสียงไมชัดเจน จึงไมไดยินเสียง ผูสูงอายุอาจไมรูตัว

วา คนไดยินนอยลง อาจไดรับคําบอกเลาจากคนอ่ืนวา ตนพูดเสียงดังข้ึน หรือเปดวิทยุ หรือโทรทัศน

เสียงดังกวาปกติ อาจตองใชเครื่องชวยการไดยิน 

(18) การรับรูกลิ่นและรส ทําใหรับประทานอาหารไมมีรสชาติ อาจทําใหเบื่อ

อาหารได บางคนทนตออาหารรสจัดไมไดเพราะเนื้อเยื่อท่ีบุชองปากตายไป ประสาทสัมผัสทางกายก็มี

การเปลี่ยนแปลงไป การรับรูสัมผัสลดลง อาจมีการชาหรือความรูสึกผิดปกติไป 

(19) ระบบทางเดินอาหาร ผูสูงอายุมีปญหาในเรื่องระบบการยอยอาหาร 

สวนมากจะมีปญหาเรื่องทองอืดทองเฟองาย จุกแนนบอย การขับถายมีปญหาคือ ทองผูก เพราะการ

รับประทานอาหารจําพวกมีกากใยนอยลง และมีการเคลื่อนไหวรางกายนอยลง มักทําใหกังวลมาก 

อาจรับประทานยาถายซ่ึงทําใหถายมากเกินไป 

(20) รูปแบบการนอน ผูสูงอายุมักมีปญหาเรื่องการนอน คือ นอนไมหลับ โดยปกติ

ผูสูงอายุตองการเวลานอนนอยลง ควรมีการพักผอนนอนหลับโดยเฉลี่ยวันละ 6 – 8 ชั่วโมง อาการนอนไม

หลับอาจเกิดจากโรคทางกายภาพทําใหเจ็บปวยหรือมีความทุกขทรมานอยางอ่ืน หรืออาจเกิดความไมสบายใจ 

เชน ความกังวล อารมณเศรา หรือความหวาดระแวง โรคเก่ียวกับสมอง ทําใหการนอนหลับผิดปกติไปได 

โดยสรุป อวัยวะภายนอก ตลอดจนระบบการทํางานของอวัยวะในรางกายผูสูงอายุมีความ

เสื่อมลงโดยท่ัวไปตามธรรมชาติ ทําใหเกิดโรคไดหลายชนิดในผูสูงอายุ เชน โรคไต โรคตับ 
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โรคเบาหวาน โรคโลหิตจาง จากสาเหตุตางๆ หลอดเลือดตีบในอวัยวะ หลอดเลือดแตกในสมองทําให

เปนอัมพาต เนื้องอกและมะเร็งในอวัยวะบางสวน ซ่ึงลวนแลวแตนําความทุกขทรมานมาใหท้ังสิ้น 

คนวัยสูงอายุ จึงจําเปนท่ีจะตองเตรียมตัวเตรียมใจท่ีจะเผชิญ และเรียนรูในการปรับตัวตอสภาพการ

เจ็บปวยและทุกขเวทนาเหลานี้ ความเจ็บปวยของผูสูงอายุจะหายชา หรือไมก็ไมหายกลายเปนโรค

เรื้อรังไปตลอดชีวิต 

2) การเปลี่ยนแปลงทางดานอารมณและจิตใจ สืบเนื่องมาจากสภาพรางกาย และ

บทบาททางสังคมของคนวัยผูสูงอายุจะเสื่อมลง อยางเห็นไดชัด แตสภาพทางจิตใจไมจําเปนจะตอง

เสื่อมตามไปดวย สมองอาจจะทํางานลาชาแบบเสื่อมถอยไป เชน ความจําเสื่อมและความคิดไมวองไว

เชนเดิม แตสภาพทางอารมณและจิตใจอาจไมเสื่อม หมายถึง ยังมีความสามารถปรับตัวตอการ

เปลี่ยนแปลงได สามารถยอมรับสภาพท่ีเปลี่ยนแปลงไป ทําตนใหเปนท่ียอมรับและรักใครของผูอ่ืน 

และไมทําตนใหเปนท่ีเบื่อหนายหรือเปนภาระกับผูอ่ืนจนเกินไป สภาพทางอารมณ และจิตใจของคน

วัยสูงอายุจะเปนเชนไรข้ึนอยูกับลักษณะอุปนิสัย บุคลิกภาพ ซ่ึงมาจากพัฒนาการในวัยเด็กและ

ประสบการณชีวิตในวัยผูใหญท่ีผานมา (สุวัฒน วัฒนวงศ, 2545, หนา 109-111) 

ในวัยสูงอายุท่ีมีปญหาทางอารมณ และจิตใจ อาจเกิดปฏิกิริยาตอความเสื่อมทาง

รางกายท่ีออนแอทําใหตองพ่ึงพิงผูอ่ืน นอกจากนั้นยังมีการสูญเสียตําแหนงอํานาจหนาท่ีการงาน และ

ลดบทบาทในสังคมลงอีกดวย การเปลี่ยนแปลงเหลานี้ กระทบกระเทือนอารมณและจิตใจของ

ผูสูงอายุ ทําใหกังวลนอยลง หงุดหงิดงาย เหงาและซึมเศรา วัยผูสูงอายุจึงเปนวัยวิกฤต ของการเปด

ปญหาทางจิตใจไดงาย ประกอบกับมีการสูญเสียดานอ่ืน เชน การตายของเพ่ือนและคูสมรส และการ

จากไปของบุตรหลาน คนโสดจะเหงานอยกวาคนมีครอบครัว เพราะเคยชินกับความเหงา และ

สามารถปรับตัวตอบุคคลอ่ืนๆ ได (เพ็ญแข ประจนปจจนึก, 2545, หนา 71 – 74)  

ปญหาดานจิตใจท่ีพบไดบอยในวัยผูสูงอายุ ไดแก  

(1) ความวิตกกังวล แสดงออกโดยมีความกลัวหรือความวิตกกังวลในเรื่องตางๆ 

นอนไมหลับ หงุดหงิด เครียด แสดงออกโดยอาการทางรางกาย เชนปวดหัว ทองอืด กลัวจะเปนโรค

รายแรง อาจกังวลมากเม่ือภาวะกดดัน เชน เจ็บปวย ยายท่ีอยู ไดรับอุบัติเหตุ 

(2) อารมณซึมเศรา พบไดบอยมาก มีอาการออนเพลีย กินไมได นอนไมหลับ 

สมาธิเสีย ตัดสินใจไมได ละเลยการดูแลตัวเอง บนวาตนไรคา เบื่อชีวิต คิดฆาตัวตาย 

(3) อาการหวาดระแวง ไมไวใจผูอ่ืน กลัวถูกปองราย เชื่อวาจะมีคนมาทํารายหรือ

ขโมยของ โกรธญาติและสมาชิกในครอบครัว หลงลืมขาวของแลวโทษวามีคนมาขโมยไป คิดวามีคนมา

แกลงตน 

(4) ความสับสน ความจําเสื่อม สับสนเรื่องบุคคล เวลา และสถานท่ี สวนมากมี

สาเหตุจากความเสื่อมของสมอง 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

16 

(5) อาการนอนไมหลับ ทําใหผูสูงอายุหงุดหงิด และอาจรบกวนสมาชิกใน

ครอบครัว อาจเกิดจากการท่ีผูสูงอายุไมคอยไดออกกําลังกาย นอนหลับกลางวันนานเกินไป อาจเปน

ผลของความกังวลและอารมณเศรา อาจมีโรคทางรางกาย เชน ทองผูก หรือลุกข้ึนปสสาวะบอย 

ผูท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงจิตใจและอารมณ ระยะแรกจะแสดงอาการซึมเศรา ไมสบาย 

ปวดเม่ือย รับประทานอาหารไมได นอนไมหลับ หลังจากคูสมรสเสียชีวิตไป เนื่องจากไมสามารถ

ปรับตัวใหเขากับการสูญเสียนี้ ผูสูงอายุท่ียังคงรักษาสุขภาพไดดี มีเศรษฐกิจเปนปจจัยสําคัญรวมกับ

รายไดต่ํา เกิดความเครียดทางจิตใจ ความเหงา อางวางจะยิ่งทวีความรุนแรงสูงข้ึน อารมณผิดปกติ

ตางๆ เชน ความกลัว ความเศรา ความวิตกกังวลจะสูงข้ึน การเปลี่ยนแปลงเหลานี้เกิดแตกตางกันไป

ข้ึนอยูกับปญหาชีวิตของแตละคนและวิธีการแกไข (สุวัฒน  วัฒนวงศ, 2545, หนา 112-123) 

โดยสรุป จากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ

และอารมณของผูสูงอายุตามมา การสูญเสียความรูสึกสัมผัสตางๆ ทําใหสิ่งแวดลอมรอบตัวเปลี่ยนไป 

ซ่ึงภาวะสูญเสีย ในชีวิตแตละคนมีการปรับตัวตอภาวะนี้แตกตางกันไป ลักษณะการสูญเสียในวัย

ผูสูงอายุเปนการสูญเสียทางดานสรีระ จิตใจและสังคม ท่ีมีความสัมพันธกัน เพราะการสูญเสียสภาวะ

หนึ่งมีผลตอสภาวะอ่ืน ระยะเวลาและประสบการณทําใหคนรูจักปรับตัวท่ีคงไวซ่ึงสุขภาพดี ถาไม

สามารถรักษาสมดุลของรางกายเม่ือเกิดภาวะสูญเสียประกอบดวยจิตใจเกิดภาวะเครียด ก็ยอมมีความ

เจ็บปวยเกิดตามมาได สาเหตุท่ีทําใหเกิดความเครียดทางจิตใจในผูสูงอายุไดแก ความสูญเสีย 

ความสามารถในการพ่ึงตนเอง ดานความเปนอยู การดูแลตนเอง ความเสื่อมสภาพตามวัย การคิด 

การเรียนรู ความเขาใจ ตอบสนองชาลง ความสูญเสียสิ่งท่ีรัก เชน คูสมรส ญาติ และเพ่ือนสนิท  

ความสูญเสยีความสงางามท่ีเคยมีบุคลิกภาพดี เนื่องจากการเสื่อมตามวัย และความตายเปนความกลัว

ของผูสูงอายุชนิดหนึ่งท่ีนอยคนนักท่ีจะไมกลัวความตาย 

3) การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม ขณะท่ีวัน เวลาเปลี่ยนไป บุคคลเติบโตเปนผูใหญ 

บทบาทมีอยูในสังคม ยอมเปลี่ยนแปลงโดยเริ่มจากความเปนเด็กวัยรุน นักเรียน เปนลูกสาว ลูกชาย 

ตอมาเปนภรรยา สามี ปูยา ฯลฯ ในดานหนาท่ีการงาน บทบาทความเปนครู แพทย พยาบาล และ

อาชีพอ่ืนๆ ในท่ีสุดก็ถึงวาระหมดอายุ เกษียณการทํางาน บางคนมีความสุขยินดีกับชวงเวลานั้น แต

บางคนรูสึกเหมือนถูกทอดท้ิงจากสังคม สาเหตุท่ีเกิดความเครียดจากสังคม ไดแก ปจจัยทางสังคมมี

สวนเก่ียวของกับสาเหตุของปญหาทางกายและจิตใจของผูสูงอายุ ตัวอยาง เชน กระบวนการทาง

สังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางมากของสังคมไทย ท่ีมีแนวโนมไปทางตะวันตกมากข้ึน ยอมเกิดผลกระทบ

ตอผูสูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงดังตอไปนี้ (บรรลุ ศิริพานิช, 2549, หนา 57 – 65) 

(1) การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางสังคม เนื่องจากสังคมปจจุบันมีลักษณะกีดกัน

ผูสูงอายุในดานตางๆ เชน บทบาทท่ีเก่ียวของกับการงาน ตลอดจนบทบาทในครอบครัวผูสูงอายุ ซ่ึง

เคยเปนผูหาเลี้ยงครอบครัว เปนหัวหนาครอบครัว ตองกลับกลายเปนผูพ่ึงพิงอาศัยเปนผูรับมากกวา
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ผูให ทําใหผูสูงอายุเสียอํานาจและบทบาททางสังคมท่ีเคยมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทมาเปนผูอาศัยใน

ครอบครัว ทําใหผูสูงอายุมีความรูสึกวาตนเองหมดความสําคัญบทบาทใหมท่ีผูสูงอายุไดรับคือ คนเลี้ยง

เด็กแทนท่ีบทบาทผูนํา และผูแนะแนวทาง ดังนั้น ถาคนเรารูสึกวา ไมมีบทบาทสําคัญเชนเดิม และ

ตองพ่ึงพาอาศัยผูอ่ืนอีกดวย ปจจัยเหลานี้ อาจกอใหเกิดความอับอายคิดวาตนเองเปนตัวปญหา หรือ

เปนภาระของสังคม 

(2) การถูกทอดท้ิง ผลของการเปลี่ยนแปลงสังคมแบบดั้งเดิมไปสูสังคมสมัยใหม 

ทําใหเกิดการขยายตัวหรือการเติบโตของชุมชนเมือง ระบบการผลิต เปลี่ยนจากเกษตรกรรมเปน

อุตสาหกรรม ทําใหวิถีการดําเนินชีวิตเปลี่ยนไป ผูสูงอายุท่ีเปนภาระ ไมสามารถประกอบอาชีพอ่ืนได 

หรือไมมีคุณคาทางเศรษฐกิจมักจะถูกทอดท้ิงไวขางหลัง ทําใหผูสูงอายุรูสึกถูกทอดท้ิง เกิดความรูสึก

วาเหวได 

(3) การเสื่อมความเคารพ สมัยกอนผูสูงอายุไดรับการเคารพนับถือ จากผูอาวุโส 

ในฐานะท่ีเปนผูมีประสบการณ ผูแนะนําสั่งสอน แตในปจจุบันคานิยมเหลานี้กําลังเปลี่ยนไปตามอยาง

สังคมตะวันตก ท่ียึดอิสรภาพสวนบุคคล และคาดวาผูสูงอายุเปนคนไมทันตอเหตุการณ ผูสูงอายุควร

อยูสวนผูสูงอายุ สวนคนหนุมสาวก็อยูตามทางของคนหนุมสาว ซ่ึงความคิดเชนนี้กอใหเกิดชองวาง

ระหวางวัยมากข้ึน 

การเปลี่ยนแปลงท้ัง 3 ประการดังกลาว มีผลใหเกิดความไมม่ันคงทางจิตใจของ

ผูสูงอายุเปนอยางมาก นอกจากจะทําใหเกิดความวาเหวแลวสภาพทางจิตใจจะเปลี่ยนไป โรคทาง

จิตใจบางอยางหรือแมแตโรคทางกายก็จะปรากฏอาการข้ึน สวนอาการอ่ืนๆ ซ่ึงเปนผลมาจากการ

เปลี่ยนแปลงในวัยผูสูงอายุ ไมรูจะพูดคุยกับใคร ในรายท่ีเกิดความสูญเสียทางจิตใจจะมีความรูสึกหมด

แรง หงุดหงิด นอนไมหลับ หรือมีอาการของโรคทางกาย เชน ปวดหัว ปวดทอง บนเพ่ือเรียกรองความ

สนใจ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของรางกาย และพบวาตนเองความจําไมดี การไดยินไมชัดเจน 

ยิ่งทําใหอารมณหวั่นไหวมากข้ึน จนทําใหผูสูงอายุบางคนท่ีปรับตัวไมไดเกิดอาการเปลี่ยนแปลงทาง

สุขภาพจิตใจระยะนี้ 

(4) การปรับตัวของผูสูงอายุ เปนกลไกของรางกายและจิตใจอยางหนึ่งท่ีมีข้ึนเพ่ือ

ลดความเครียด การปรับตัวเองการพยายามในการท่ีคงสภาพ รางกายและจิตใจใหอยูในสภาวะสมดุล 

ในขณะมีความเครียดเกิดข้ึน ซ่ึงการปรับตัวนี้จะเปนไดดีหรือไมนั้น ข้ึนอยูกับความเครียด บุคลิกภาพ

เฉพาะบุคคล กระบวนการจิตวิธานหรือกลไกทางจิต (mental mechanisms) ในการแกปญหา และ

ภาวะทางสุขภาพ การปรับตัวจะแสดงออกได 2 ทิศทาง คือ การ ปฏิเสธ หรือการยอมรับตอสภาวะ

ความเครียดท่ีเกิดข้ึน (เพ็ญแข ประจนปจจนึก, 2545, หนา 74-76) 

โดยสรุป ความเปนผูสูงอายุ เปนการอธิบายคุณลักษณะทางกายภาพ โดยมีเกณฑอายุเปน

ตัวกําหนดระดับของผูสูงอายุ ท้ังนี้อายุท่ีมากก็สงผลถึงความเปลี่ยนแปลงทางคุณลักษณะกายภาพท้ัง
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ทางรางกาย ทางจิตใจ และสัมพันธตอสังคมรอบตัว เพราะมนุษยทุกคนเปนสวนหนึ่งของสังคม และ

เปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนยอมสงผลกระทบถึงกันท้ังทางตรงและทางออม 

ผูสูงอายุจึงตองมีการเตรียมการเพ่ือรับมือกับภาวะความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางหลีกเลี่ยงไมได 

และเปนสิ่งท่ีทุกคนตองเผชิญนั่นเอง 

 

 

 

 

 

2.2 สุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุ 
 

การศึกษาแนวทางการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีดังนี้ 

2.2.1 ความหมายของสุขภาวะแบบองครวม 

องคการอนามัยโลกไดนิยาม สุขภาพ หมายถึง “สุขภาวะท่ีสมบูรณท้ังทางกาย จิตใจ สังคม 

และปญญา มิใชเพียงการปราศจากโรคหรือความพิการเทานั้น” และ พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ 

พุทศักราช 2550 ใหความหมาย สุขภาวะองครวม หมายถึง สุขภาวะท่ีสมบูรณทุกๆ ทางเชื่อมโยงกัน 

เก้ือหนุนกันสะทอนถึงความเปนองครวมอยางแทจริงของสุขภาพ 4 ดาน (โครงการสุขภาวะในราชภัฏ

เพชรบุรี, ออนไลน, 2554)  

1) สุขภาวะทางกาย หมายถึง การมีรางกายท่ีสมบูรณแข็งแรง มีเศรษฐกิจท่ีพอเพียง 

มีสิ่งแวดลอมดี ไมมีอุบัติภัย เปนตน 

2) สุขภาวะทางจิตใจ หมายถึง จิตใจท่ีเปนสุข ผอนคลาย ไมเครียด มีความเมตตา 

กรุณา มีสติ มีสมาธิ เปนตน 

3) สุขภาวะทางสังคม หมายถึง การอยูรวมกันดวยดี ในครอบครัว ในชุมชน ในท่ี

ทํางาน ในสังคม ในโลก ซ่ึงรวมถึงการมีบริการทางสังคมท่ีดี และมีสันติภาพ เปนตน 

4) สุขภาวะจิตวิญญาณหรือสุขภาวะทางปญญา หมายถึง ความสุขอันประเสริฐท่ีเกิด

จากมีจิตใจสูง เขาถึงความจริงท้ังหมด ลดละความเห็นแกตัว มุงเขาถึงสิ่งสูงสุด ซ่ึงหมายถึงพระ

นิพพาน หรือพระผูเปนเจาหรือความดีสูงสุด สุดแลวแตความเชื่อท่ีแตกตางกันของแตละคน 

ความหมายของสุขภาวะท้ัง 4 ดาน สุขภาวะทางกายและสุขภาวะทางจิตเปนสุขภาพท่ีทําความ

เขาใจไดงาย เปนการเปลี่ยนแปลงท่ีสังเกตเห็นไดตลอดเวลา สุขภาวะทางสังคมเปนการแสดงออกรวมกัน

ของสังคม ซ่ึงตองทําความเขาใจและยอมรับรวมกันของท้ังสังคม และ สุขภาวะทางจิตวิญญาณหรือ 

http://doctor.or.th/taxonomy/term/6318
http://doctor.or.th/taxonomy/term/6318
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สุขภาวะทางปญญาหมายถึงมิติทางคุณคาท่ีสูงสุดเหนือไปจากโลกหรือภพภูมิทางวัตถุ การมีศรัทธาและมี

การเขาถึงคุณคาสูง ทําใหเกิดความสุขอันประณีตลึกล้ํา เปนสุขภาพท่ีทําความเขาใจไดยากและเปนข้ัน

สูงสุดของสุขภาพองครวม 

ประเวศ วะสี (2545, หนา 4) ใหความหมายของ สุขภาวะผูสูงอายุ หมายถึง สุขภาวะท่ี

สมบูรณทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) สุขภาวะท่ีสมบูรณทางกาย หมายถึง รางกายท่ีสมบูรณแข็งแรง คลองแคลว 

ไมพิการ มีเศรษฐกิจหรือปจจัยท่ีจําเปนพอเพียง ไมมีอุบัติภัยหรืออันตราย มีสิ่งแวดลอมท่ีสงเสริม

สุขภาพ คําวา กาย ในท่ีนี้หมายถึง ทางกายภาพ 

2) สขุภาวะท่ีสมบูรณทางจิต หมายถึง จิตใจท่ีมีความสุข รื่นเริง คลองแคลว มีความ

เมตตาสัมผัสกับความงามของสรรพสิ่ง มีสติ มีสมาธิ มีปญญา รวมถึงการลดความเห็นแกตัวลงไปดวย 

เพราะตราบใดท่ียังมีความเห็นแกตัว ก็จะมีสุขภาวะท่ีสมบูรณทางจิตไมได 

3) สุขภาวะท่ีสมบูรณทางสังคม หมายถึง การอยูรวมกันดวยดี มีครอบครัวท่ีอบอุน 

ชุมชนเขมแข็ง สังคมมีความยุติธรรมเสมอภาค มีภราดรภาพ มีสันติภาพ มีระบบการบริการท่ีดี 

4) สุขภาวะท่ีสมบูรณทางจิตวิญญาณ หมายถึง สุขภาวะท่ีเกิดข้ึน เม่ือทําความดีหรือจิต

สัมผัสกับสิ่งท่ีมีคุณคาอันสูงสงหรือสิ่งสูงสุด เชน การเสียสละ การมีความเมตตา การเขาถึงพระรัตนตรัย

หรือการเขาถึงพระผูเปนเจา เปนตน ความสุขทางจิตวิญญาณเปนความสุขท่ีไมระคนอยูกับความเห็นแกตัว

แตเปนสุขภาวะท่ีเกิดข้ึนเม่ือมนุษยหลุดพนจากความมีตัวตน (self transcending) จึงมีอิสรภาพ มีความ

ผอนคลาย เบาสบาย มีความปติแผซาน มีความสุขอันประณีตและล้ําลึกหรือความสุขอันเปนทิพย มีผลดี

ตอสุขภาพทางกาย ทางจติ และทางสังคม 

2.2.2 องคประกอบของสุขภาวะองครวม 

สุขภาวะองครวมประกอบดวย 4 ดานดังนี้ 

1) สุขภาวะทางกาย คือ ความไมเปนโรค มีรางกายแข็งแรง ปลอดภัย ในชีวิตทรัพยสิน 

มีสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสม ประกอบดวย (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร,ี ออนไลน, 2554) มีดังตอไปนี้ 

(1) รางกายมีความสมบูรณและแข็งแรง 

(2) ระบบตางๆ และอวัยวะทุกสวนทํางานเปนปกติและมีประสิทธิภาพ 

(3) ความเจริญเติบโตของรางกายเปนไปในอัตราปกติ และมีความสัมพันธกับการ

เจริญดานอ่ืน 

(4) รางกายมีความแข็งแรง สามารถทํางานไดนานไมเหนื่อยเรว็ และมีประสิทธภิาพ 

(5) การนอนหลับพักผอนเปนไปตามปกติ เม่ือตื่นข้ึนรูสึกสดชื่น คืนสูสภาพปกติ 

(6) ฟนมีความคงทนแข็งแรง หู ตา มีสภาพดี สามารถมองเห็นและไดยินไดดี 

(7) ผิวหนังสะอาดเกลี้ยงเกลา สดชื่น  

http://doctor.or.th/taxonomy/term/6318


สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

20 

(8) ทรวดทรงดี ไดสัดสวน 

(9) ปราศจากโรคภัยไขเจ็บตางๆ  

2) สุขภาวะทางจิตใจ20 เปนภาวะท่ีจิตสงบ ม่ันคงตั้งม่ันไมหวั่นไหว เหมาะแกการงาน 

กลาวคือ จิตใจท่ีมีความสุข รื่นเริง คลองแคลว ไมมีความเครียด มีสติสัมปชัญญะ และความคิดอาน

ตามควรแกอายุ หรือกลาวไดวาจิตใจเปนตัวเชื่อมระหวางภายในและภายนอกตัวอยางเชน การทํา

สมาธิ เทคนิคการ เพ่ือเปนการเพ่ิมสมาธิและชวยใหสามารถแกไขปญหาได  

3) สุขภาวะทางสังคม หมายถึง ภาวะความเปนสุขท่ีเกิดจากการอยูรวมกันดวยดีของ

กลุมคน ในขนาดและลักษณะตางๆ เชนในครอบครัว ในชุมชน ในสถานท่ีทํางาน สังคมขนาดใหญหรือ

ประเทศ และการอยูรวมกันดวยดีท้ังโลก มนุษยแตกอนก็อยูรวมกันเปนธรรมชาติ ไมวาในสมัยท่ียังอยูใน

ยุคลาสัตวเก็บของปากินในยุคเกษตรกรรมก็อยูดวยกันเปนกลุม หรืออยูดวยกันเปนชุมชนเกษตรกรรม 

เม่ือมีศาสนาเกิดข้ึน หัวใจของคําสอนของทุกศาสนาก็เหมือนกัน คือความดีซ่ึงประกอบดวย 

(1) ความมีเมตตากรุณาหรือมีความรักในผูอ่ืน และมีการให เรียกวา ทาน     

(2) มีการอยูรวมกันดวยดี ไมเบียดเบียนกันท่ี เรียกวา ศีล      

(3) ทําใจใหบริสุทธิ์ใหเกิดใหมีข้ึน เรียกวา ภาวนา  

หลักปฏิบัติในทุกศาสนา เพ่ือการอยูรวมกันดวยดีหรือสุขภาวะทางสังคม สังคมใดท่ีมี

การอยูรวมกันดวยดี จะมีความสุขอยางยิ่ง เชน ครอบครัว การอยูรวมกันดวยดีมีความสุขท้ังครอบครัว 

ชุมชน สถานท่ีทํางาน มีความสุขและความสรางสรรคอยางยิ่ง การอยูรวมกันดวยดีเปนสิ่งท่ีพึงปรารถนา 

หรือเปนอุดมคติของมนุษยทางสังคมเปนวิถีชีวิต การดูแลรักษาสภาพแวดลอม ปาตนน้ําลําธาร แมน้ํา 

แผนดิน การเกิด การปวยการตาย การรื่นเริง วิถีชีวิตในชุมชนคือวัฒนธรรม 

 

วัฒนธรรม เปนวิถีชีวิตรวมกันเปนของกลุมชนท่ีสอดคลองกับสิ่งแวดลอม ประกอบดวย

ความเชื่อรวมกันการมีระบบคุณคารวมกัน การใชภาษา การดูและรักษาสุขภาพ ขนบธรรมเนียมประเพณี 

กลาวคือวัฒนธรรมเปนเรื่องเก่ียวกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมสุขภาพ ขณะท่ีวัฒนธรรมคือการ 

บูรณาการวิถีชีวิตท้ังหมด ขณะท่ีเศรษฐกิจแบบท่ีเขาใจกันอยางปจจุบันเปนเรื่องแยกสวนท่ีเอาทรัพยสิน

เงินทอง ฐานะทางเศรษฐกิจเปนตัวตั้ง ดวยเหตุนี้การเหลื่อมล้ําทางสังคมจึงมีมาก เกิดความขัดแยงและ

เปนทุกขของคนในสังคมอยางหลีกเลี่ยงไมได 

4) สุขภาวะทางจิตวิญญาณ หรือ 2 0สุขภาวะทางปญญา 2 0พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาต ิ

พ.ศ. 2550 ไดกําหนดไววา “สุขภาพทางปญญา หมายถึง ความรูท่ัวรูเทาทัน และความเขาใจอยางแยกได

ในเหตุผลแหงความดีความชั่ว ความมีประโยชนและความมีโทษ ซ่ึงนําไปสูความมีจิตใจอันดีงาม และ

เอ้ือเฟอเผื่อแผ สุขภาวะทางปญญาชวยใหผูคนบรรลุถึงความสุขท่ีแท คือความสุข ท่ีเกิดจากการมีทัศนคติ

ท่ีถูกตอง รูเทาทันความจริงของชีวิตและโลก สามารถคิดถูก คิดชอบ และรูจักแกทุกขไดดวยปญญา 
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รวมท้ังมีความสุขจากการดําเนินชีวิต ถูกตอง ดีงาม จากการเปนผูให และการทําความดีเพ่ือคนอ่ืนหรือ

สวนรวม การพัฒนาปญญาท้ัง 4 รวมกัน จึงเกิดสุขภาวะท่ีสมบูรณ ในท่ีนี้จะขยายความเฉพาะเรื่องปญญา 

4 ประการ คือ 

(1) ปญญารูรอบรูเทาทัน คือการรูแจงแทงทะลุทําใหเกิดอิสระ ความมืด ความไมรู

ความไมแจมแจง ทําใหเกิดความทุกขบีบค้ันเสมือนคนท่ีอยูในเหวท้ังมืดตอเม่ือข้ึนมาจากเหว การรูเทาทัน

สิ่งตางๆ ทําใหมีความสุข คนท่ีรูเทาทันจึงมีความสงบและมีความสุขอยูในตัว รูวาอะไรเปนอะไร ตรงขาม

กับคนท่ีไมรู รูนอย รูเปนสวนๆ การไมรูจักการเชื่อมโยงยอมอยูในความบีบค้ัน ก็เอะอะ โวยวาย แกปญหา

ไมตก หลุดไปเปนคนพาลไดงาย การรูเทาทันปญหาแมยังไมไดแกปญหา ก็ทําใหความเปนปญหาหมดไปได 

การมีปญญาเขาใจธรรมชาติตามท่ีเปนจริง เห็นความเปนกระแสของเหตุปจจัยของสรรพสิ่ง จึงไมถูกบีบค้ัน

จากความเห็นผิดวาสิ่งตางๆ ดํารงอยูอยางแยกสวนตายตัว เม่ือเปนอิสระจากความบีบค้ันก็ไมทุกข เม่ือ

เห็นอะไรเปนกระแสของอิทัปปจจยตา ก็จะอยูในกระแสแหงปญญามีภาวะท่ีเปนสุขเพราะปญญา 

(2) ปญญาทําเปน หมายถึง ปญญาท่ีเกิดจากการลงมือทําและทําเปน ในการพัฒนา

รางกาย และทางจิตใจ การเรียนรูจากการทํา และเกิดปญญาใหทําไดดี ท้ังเรื่องทําใหรางกายแข็งแรง 

ปลอดสารพิษ มีความปลอดภัย สรางสมัมาชีพ มีปจจัย 4 มีจิตใจท่ีมีความดีความงาม ความสงบ และความ

มีสติปญญาในการทําเปนนี้ยอมกอใหเกิดความสุขอยางยิ่ง 

(3) ปญญาอยูรวมกัน หมายถึง ปญญาท่ีคํานึงถึงการอยูรวมกัน ไมใชการอยูแบบตัว

ใครตัวมันเปนเอกเทศ สามารถสรางความสัมพันธท่ีดีในทุกระดับ รวมตัวรวมคิดรวมทําเปนชุมชนเขมแข็ง 

และประชาสังคม มีการเรียนรูรวมกันในการปฏิบัติ การท่ีมีความเสมอภาคและภราดรภาพจนสามารถ

รวมตัวรวมคิดรวมทําได จะทําใหเกิดความสุขประดุจบรรลุนิพพาน เปนอปริหานิยธรรมหรือธรรมะเพ่ือ

ความเจริญฝายเดียว ความยุติธรรมในสังคมเปนบอเกิดของความสุขอยางยิ่ง การอยูรวมกันตองสามารถ

สรางสังคมสันติ สามารถแกความขัดแยงดวยสันติวิธี ขจัดความรุนแรง มีสันติภาพ สังคมสันติเปนสุขภาวะ

ทางสังคมอยางยิ่งบุคคลควรเรียนรูใหเกิดปญญาอยูรวมกันเปน 

 

 

(4) ปญญาบรรลุอิสรภาพ ความไมรูหรืออวิชชาเปนเครื่องกอทุกข สวนวิชชาหรือ

ปญญาเปนเครื่องออกจากทุกข ความไมรูท่ีมนุษยยึดถือตัวตนของตนเองเปนศูนยกลาง จึงขัดแยงกับ

ความจริง ความขัดแยงคือความทุกข อาการของการเอาตัวเองเปนใหญประกอบดวย ตัณหา 

ไดแก  ความอยากเอาอยากเปน มานะ ไดแกการใชอํานาจเหนือคนอ่ืน ทิฏฐิ การเอาความเห็นของตน

เปนใหญ ตัณหา มานะ ทิฏฐิ บีบค้ันตนเอง และบีบค้ันผูอ่ืน ยิ่งมีมากยิ่งกอทุกขมาก ถึงอาจกอใหเกิด

จลาจลและสงครามได ไมเปนไปเพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติ เพราะอวิชชาจึงมีตัณหา มานะ ทิฏฐ ิ

หรือความเห็นแกตัว หากลดความเห็นแกตัวลงไดมากเทาไร เรียกวามีปญญาเพ่ิมมากข้ึนเทานั้น 
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มีอิสรภาพจากความบีบค้ันมากข้ึน ปญญาและอิสรภาพจึงซอนทับอยูท่ีเดียวกัน ผูท่ีหมดความเห็นแก

ตัวโดยสิ้นเชิง ก็มีอิสรภาพหลุดพนจากความบีบค้ันโดยสิ้นเชิง มีความสุขอยางยิ่ง เปนวิมุติสุข มนุษย

ควรเรียนรูเพ่ือลดความเห็นแกตัวหรือเพ่ือบรรลุอิสรภาพในทางพุทธไดแก หลักไตรสิกขา คือศีล สมาธิ 

ปญญา ซ่ึงเปนมรรควิถีท่ีพิสูจนมาแลววามนุษยจํานวนมากท่ีศึกษาบนเสนทางนี้แลวบรรลุอิสรภาพได

จริง ตามปกติมนุษยไมสามารถสัมผัสความจริงไดเพราะติดอยูในความคิด การมีสติรูกายรูใจ ทําใหจิต

สงบจากความคิด สัมผัสความจริง และถอดถอนจากความยึดม่ันในตัวตนได การเจริญสติจึงเปน

เครื่องมือพัฒนาจิตและปญญาอยางยิ่งยวด การเจริญสติทําใหเกิดสุขภาวะอันล้ําลึก มีผูฝกเจริญสติกัน

มากข้ึนอยางรวดเร็ว เพราะพบวาทําใหทุกอยางดีข้ึนหมด เชน สุขภาพดี สมองดี ความสัมพันธดีข้ึน 

และเกิดสุขภาวะอันลนเหลือ เปนความสุขท่ีราคาถูก เปนความสุขท่ีไมตองการบริโภคมากข้ึน เปน

เครื่องลดบริโภคนิยมอยางหนึ่ง (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, ออนไลน,  2554) 

โดยสรุป สุขภาวะทางจิตวิญญาณหรือสุขภาวะทางปญญาเกิดจากการเรียนรูท่ีทําใหรูรอบ รูเทา

ทันสรรพสิ่ง เรียนรูใหทําเปน เรียนรูเพ่ือการอยูรวมกัน และการเรียนรูเพ่ือบรรลุอิสรภาพ การเรียนรู

ดังกลาวทําใหเกิดสุขภาวะทางรางกาย สุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตวิญญาณ

รวมกันเปนสุขภาวะท่ีสมบูรณ สุขภาวะท่ีสมบูรณเกิดจากการเรียนรูท่ีดี การเรียนรูท่ีดีจึงเปนสิ่งท่ีประเสริฐ

สุดของมนุษย 

 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับผูสูงอายุ  

 

การศึกษาแนวทางการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทราไดมี

การศึกษาแนวคิดท่ีเก่ียวของกับผูสูงอายุ ดังนี้ 

2.3.1 แนวคิดผูสูงอายุสุขภาพดี  

การเปนผูสูงอายุสุขภาพดี (healthy ageing) ตามความหมายขององคการอนามัยโลก (WHO, 

1999) มิไดหมายถึงความสูงอายุท่ีปราศจากโรคเทานั้น แตยังรวมถึงการมีความสามารถในการใชรางกาย

ทางดานสรีรวิทยา จิตใจ และสังคม ซ่ึงไดเปลี่ยนแปลงไปตามกระบวนการชราท่ีเกิดข้ึน ใหทํางานไดอยาง

เหมาะสม การจะกาวเขาสูการเปนผูสูงอายุท่ีมีสุขภาพดีไดนั้น ตองมีการปรับปรุงสิ่งแวดลอมตางๆ  

ใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในรางกาย องคการอนามัยโลก ไดกลาวถึงปจจัยกําหนดการเปน

ผูสูงอายุสุขภาพดี ดังนั้น ปจจัยกําหนดท้ังหมดเก่ียวกับภาวะสุขภาพเปนสวนหนึ่งของการเขาสูการเปน

ผูสูงอายุ การเขาสูวัยสูงอายุอยางสุขภาพดีเปนความสัมพันธระหวางสภาวะหรือเง่ือนไขตางๆ ตลอด

อายุขัย ในระดับบุคคลความออนแอในวัยสูงอายุเปนปจจัยท่ีกําหนดภาวะสุขภาพ และวิถีการดําเนินชีวิต

ในแตละบุคคลในระดับสิ่งแวดลอมการประยุกตสิ่งแวดลอมทางกายภาพและสังคม จะชวยอํานวยความ

http://doctor.or.th/taxonomy/term/6318
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สะดวกใหผูสูงอายุสามารถปรับตัวไดเหมาะสมกับสภาพรางกาย จิตใจ สังคมท่ีไดเปลี่ยนแปลงไปตามอายุ 

การเขาสูการเปนผูสูงวัยอยางมีสุขภาพดี สวนใหญตองพ่ึงพาครอบครัวท่ีสมบูรณ  

เอ็บเบอรโซล และ เฮสส (Ebersole และ Hess, 2001, อางถึงใน ปาริชาติ ญาตินิยม, 2547 

หนา 25) กลาวถึง ตัวกําหนดการกาวเขาสูวัยสูงอายุท่ีมีสุขภาพดี โดยมิไดกลาวถึงรายละเอียดในแตละ

ดานไว 6 ดาน เพียงแตระบุวา หากตัวกําหนดตัวใดตัวหนึ่งเปลี่ยนแปลงยอมสงผลถึงการเขาสูวัยสูงอายุ

อยางมีสุขภาพดี มีดังนี้  

1) สังคม (social)   

2) สิ่งแวดลอม (environment determinant)   

3) วัฒนธรรม (cultural)   

4) จิตวิญญาณ (spirituality)   

5) ชีววิทยา (biology)   

6) จิตวิทยา (psychology)  

ประนอม โอทกานนท (2544, หนา 94) ไดอธิบายถึงผูสูงอายุท่ีมีชีวิตสุขสมบูรณ หมายถึง 

ผูสูงอายุท่ีสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข มีความพึงพอใจในชีวิต มีชีวิตอยางมีคุณภาพ สามารถ

ปฎิบัติภารกิจตามบทบาทหนาท่ีไดถูกตองเหมาะสม สวนการท่ีผูสูงอายุสามารถดํารงชีวิตไดอยางมี

ความสุข มีความพึงพอใจในชีวิตเชนนี้ เกิดจากการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องท้ังทางรางกาย จิตใจ 

อารมณ สังคม เศรษฐกิจ และจิตวิญญาณ มีการเรียนรู มีการปรับตัว ดําเนินชีวิตอยางอิสระ พ่ึงพาตนเอง

ได ใชศักยภาพของตนใหเกิดประโยชนสูงสุด รักษาความสมดุลดานตางๆ ของชีวิตอยางเปนระบบ แมวา

ชีวิตจะตกอยูในภาวะวิกฤต อาทิ การเจ็บปวยเรื้อรัง พิการ หรืออยูในภาวะใกลตายก็สามารถบรรลุถึง

ความสุขสมบูรณของชีวิตได 

โดยสรุป แนวคิดผูสูงอายุสุขภาพดี เปนการกําหนดปจจัยองคประกอบท่ีเก่ียวของตอการ

ดํารงชีวิตของผูสูงอายุ โดยไมไดพิจารณาตัวแปรทางดานรางกายเทานั้น ยังเปนการพิจารณาถึงปจจัย

องคประกอบทางจิตใจ สังคม ท่ีสงผลตอการปรับตัวตอการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ  

2.3.2 แนวคิดการประสบความสําเร็จในวัยสูงอายุ  

แนวคิดผูสูงอายุท่ีประสบความสําเร็จสืบเนื่องมาจากทฤษฎีการปลอยวางท่ีเชื่อวาผูสูงอายุ

ตองหยุดจากบทบาททางสังคม ตามธรรมชาติท่ีลดลงของผูสูงอายุ ขณะท่ีทฤษฎีกิจกรรมอธิบายถึง

ผูสูงอายุจะประสบความสําเร็จจะตองมีสวนรวมในกิจกรรมประจําวันตางๆ เชน ความพึงพอใจในชีวิต 

ความปกติสุข การมีกําลังใจ ความพอดี และการรับรูเก่ียวกับคุณภาพชีวิต ท่ีเปรียบเทียบไดกับสภาวะ

ในทางไมพึงประสงค เชน ภาวะ ซึมเศรา ความวิตกกังวล 

ฟชเชอร และ สปชต (Fisher & Specht, 1999, pp. 457-472) ใหคําจํากัดความวาการประสบ

ความสําเร็จในวัยสูงอายุ คือการเขาใจถึงจุดมุงหมายในชีวิต การเขาใจถึงการปฎิสัมพันธกับสิ่งตางๆ 
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การเขาใจถึงการเติบโตของชีวิตและบุคคล การเขาใจถึงการมีศักดิ์ศรี และสุขภาพ 

 

 

ศศิพัฒน ยอดเพชร (2544, หนา 103) คุณลักษณะของผูสูงอายุท่ีประสบความสําเร็จ

ประกอบดวย การมีชวงระยะเวลาของการมีอายุท่ียืนยาว มีภาวะดานสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีการ

ตระหนักในคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสามารถทางสังคมและเศรษฐกิจความสามารถในการควบคุมตนเองได 

สามารถพ่ึงตนเองได มีความสามารถสวนตัวในทางสรางสรรคใหแกท้ังตนเองและสังคม โดยการมอง

คุณคาในตนเองและการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน 

โดยสรุป แนวคิดของผูสูงอายุท่ีประสบความสําเร็จ คือการพยายามวัดความสามารถของ

ผูสูงอายุดานการประกอบกิจกรรม3 4การดําเนินชีวิตประจําวันสวนตัว เชน การอาบน้ํา การรับประทาน

อาหาร การสวมใสเสื้อผา การแตงตัว การใชหองน้ํา การเดินขามจากหองหนึ่งไปอีกหองหนึ่ง การลุก

จากเตียงมาเกาอ้ี การซ้ือของใช การทําอาหารรับประทานเอง การทํางานบาน เปนตน และการ

ประกอบกิจกรรม34การดําเนินชีวิตประจําวันสวนรวม เชน การชวยเหลืองานสังคม การมีบทบาทหนาท่ี

ทํางานเพ่ือสวนรวม การใชชีวิตอยางมีความสุขตลอดชวงอายุขัย 

2.3.3 แนวคิดเกี่ยวกับผูสูงอายุยังประโยชน 

ผูสูงอายุยังประโยชน (productive aging) โดย โรเบิรท บัทเลอร (Robert Butler) เสนอ

แนวคิดในเชิงเศรษฐศาสตร และเชิงสังคมวิทยาท่ีเก่ียวของกับผูสูงอายุ ความหมายของการเปน

ผูสูงอายุท่ียังประโยชนถูกพัฒนาข้ึนเพ่ือตอบสนอง และแกไขทัศนคติทางลบ เพ่ือลดอุปสรรคตอการ

ดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ ท้ังนี้เพ่ือใหบรรลุตามปรัชญาของแผนผูสูงอายุแหงชาติฉบับท่ี 2 ท่ีกลาวไววา

“ผูสูงอายุสวนใหญมิใชบุคคลดอยโอกาสหรือเปนภาระตอสังคม และถึงแมผูสูงอายุจํานวนหนึ่งจะ

ประสบความทุกขยากและตองการการเก้ือกูลจากสังคมและรัฐ แตก็เปนเพียงบางชวงเวลาของวัย

ผูสูงอายุเทานั้น” และ“ผูสูงอายุมีคุณคาและศักยภาพสมควรไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหมีสวน

รวมอันเปนประโยชนตอสังคม” (วิพรรณ ประจวบเหมาะ, 2552, หนา 42-43)  

1) ความหมายผูสูงอายุท่ียังคุณประโยชน มีนักวิชาการหลายคนไดใหความหมาย

อยางหลากหลาย ดังนี้ 

คาโร แบส และ เชน (Caro, Bass, & Chen, 1993, p. 6) ผูสูงอายุท่ียังคุณประโยชน 

หมายถึง “กิจกรรมใดๆ ท่ีผูสูงอายุไดผลิตสินคา บริการหรือเปนการพัฒนาประสิทธิภาพของท้ังสองอยาง

ไมวาผูสูงอายุจะไดเงินจากกิจกรรมนี้หรือไมก็ตาม เชน งานบาน การดูแลเด็ก งานอาสาสมัคร หรือการ

ชวยเหลือครอบครัว หรือเพ่ือน ท่ีเปนการฝกทักษะเพ่ือเพ่ิมพูนความรูความสามารถ บทบาทของบุคคลเม่ือ

สูงอาย ุหรืองานท่ีสอดคลองระหวางสงัคมและความคาดหวังสวนบุคคล 
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เลนนารด เคย และ แนนซ่ี (Lenard W. ,Kaye Sandra S. & Nancy M. Webster, 

2003, p. 203) ผูสูงอายุท่ียังคุณประโยชน หมายถึง ผูสูงอายุท่ีมีความสามารถท่ีจะทํางานตอไปไดหลังการ

การเกษียณอายุเปนท้ังงานท่ีไดรับคาตอบแทน หรืองานอาสาสมัคร ท่ีเปนประโยชนตอความเปนอยูท่ีดี

ของครอบครัว ชุมชน และประเทศ ลักษณะของการทํางานของผูสูงอายุบางคนจะยังคงไดรับคาตอบแทน

เพ่ิมข้ึน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับลักษณะงานท่ีอาจจะทําบางเวลา หรือเต็มเวลาก็ข้ึนอยูกับความสามารถของผูสูงอาย ุ

ผูสูงอายุท่ียังคุณประโยชน อาจรวมความถึงผูสูงอายุท่ียังคงมีพฤติกรรม และบุคลิกภาพท่ีแสดงออกถึง

ความพอใจในการเปนผูสูงวัย การวางตัวเหมาะสมมีการดําเนินชีวิตอยางมีความหมาย สรางประโยชนตอ

ตนเองและผูอ่ืน 

 

ฮูยแมน (Hooyman R. Nancy, 2002, pp. 364-365) ผูสูงอายุท่ียังคุณประโยชน 

หมายถึง ผูสูงอายุท่ียังมีความสามารถในการผลิตหรือบริการ แมวาผลผลิตหรือบริการท่ีไดนั้นอาจได

ผลตอบแทนเปนตัวเงินหรือไมก็ตาม เชน การทํางานบานการดูแลเด็ก งานอาสาสมัคร หรือการ

ชวยเหลือครอบครัว หรือเพ่ือน ท่ีเปนการฝกทักษะ เพ่ือเพ่ิมพูนความรูความสามารถหรือบทบาทของ

บุคคลเม่ือสูงอายุ หรืองานท่ีสอดคลองระหวางสังคมและความคาดหวังสวนบุคคล  

โดยสรุป ความหมายของผูสูงอายุท่ียังคุณประโยชน ผูท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไป และยังทํางานผลิต

สินคา/บริการ หรือการทํางานท่ีเปนการพัฒนาประสิทธิภาพของท้ังสองอยาง เปนกิจกรรมท้ังท่ีเปนทางการ 

และไมเปนทางการ เชน งานบานการดูแลเด็ก งานอาสาสมัคร หรือการชวยเหลือครอบครัว หรือเพ่ือน โดย

จะไดรับเงินคาตอบแทนหรือไมไดรับคาตอบแทนก็ได และคาตอบแทนท่ีไดรับอาจเพ่ิมข้ึนตามลักษณะงาน 

สวนใหญมักจะมีบทบาทท่ีไมไดรับคาตอบแทนอันเปนการอุทิศเพ่ือครอบครัว ชุมชน และสังคม สอดคลอง

ระหวางสังคมและความคาดหวงัสวนบุคคล เพ่ือเปนประโยชนตอความเปนอยูท่ีดีของครอบครัว ชุมชน เปน

ภาวะท่ีแสดงถึงพฤติกรรมและบุคลิกภาพท่ีแสดงออกถึงความพอใจในการเปนผูสูงอายุ การวางตัวอยาง

เหมาะสม มีการดําเนินชีวิตอยางมีความหมาย สรางประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน ซ่ึงจะอิทธิพลทางบวกตอ

สภาวะทางจิตใจในสุขภาวะของผูสูงอายุ 

2) กรอบแนวคิดผูสูงอายุยังประโยชน มีความครอบคลุมท้ังอุปสรรค และปจจัยท่ี

ชวยสงเสริมการกาวเขาสูการเปนผูสูงอายุยังประโยชน ประกอบดวย 5 สวนดังนี้ (ปาริชาต ญาตินิยม, 

2547, หนา 7-8) 

(1) สิ่งแวดลอม ประกอบดวย อํานาจทางการเมือง เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมทางสังคม 

สงคราม ความอดอยากขาดแคลน การปฏิวัติ สภาพเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงลักษณะประชากร 

เหตุการณในประวัติศาสตร เหตุการณของโลกและอิทธิพลทางวัฒนธรรม ปจเจกบุคคลไมสามารถควบคุม

อํานาจในสวนประกอบนี้ แตสวนประกอบนี้มีอํานาจในการควบคุมผลลัพธ และระดับการมีสวนรวมในการ

ผลิตของปจเจกบุคคล สิ่งแวดลอมและชวงอายุ ซ่ึงบุคคลแตละคนเติบโตข้ึนมามีอิทธิพลตอวิถีชีวิตในวัย
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สูงอายุ เชน บุคคลท่ีมีชีวิตอยูในชวงท่ีเศรษฐกิจซบเซาอาจเลือกท่ีจะเกษียณอายุจากการเปนผูผลิตเนื่อง

ดวยเหตุผลทางเศรษฐกิจ ตางจากบุคคลซ่ึงมีชีวิตอยูในชวงท่ีเศรษฐกิจเจริญรุงเรือง บริบทของสิ่งแวดลอม

ทางสังคมท้ังในอดีตและปจจุบันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูกําหนดนโยบาย เชน ในสภาวะท่ีเศรษฐกิจ

ซบเซาและขาดแคลนงบประมาณผูกําหนดนโยบายเก่ียวกับงบประมาณและทิศทางของเศรษฐกิจยอม

กําหนดนโยบายท่ีแตกตางจากชวงท่ีเศรษฐกิจเจริญรุงเรือง 

(2) สถานภาพ ประกอบดวยตัวแปรท่ีเก่ียวกับตําแหนงในสังคม บทบาทท่ีหนวยงาน

เปนผูกําหนดข้ึน และบทบาทอ่ืนๆ ท่ีถูกกําหนดข้ึนตามโอกาสและสภาพแวดลอม รวมท้ังบทบาทท่ีเกิดข้ึน

จากความผูกพันในครอบครัว เชน คูสมรส ญาติพ่ีนอง ลูกหลาน และแหลงสนับสนุนทางเศรษฐกิจของ

บุคคล ระดับการศึกษา ประเพณีนิยม และความคาดหวังของสังคม การเจ็บปวยเฉียบพลันหรือการ

เจ็บปวยในชีวิต สถานะสุขภาพปจจุบัน ผูสูงอายุอาจไดรับบทบาทตามตําแหนงหนาท่ีท่ีองคกรมอบหมาย

ให เชน บริษัท สมาคม ในสถานบันเหลานี้จะกําหนดความคาดหวังท่ีอาจขัดขวางหรือสนับสนุนการเปน

ผูสูงอายุยังประโยชน อีกท้ังบริบทของชุมชน เพ่ือนบาน การอยูอาศัยเปนท้ังอุปสรรคและปจจัยสงเสริม

การกาวเขาสูการเปนผูผลิตของผูสูงอายุ เชน บานพักคนชรา อาจทําใหรูสึกเหมือนกับอยูในท่ีคุมขัง 

ผูสูงอายุท่ีมีขอจํากัดทางสุขภาพจะไดรับผลกระทบจากบทบาทท่ีเปลี่ยนแปลงไปหรือการสูญเสียหัวหนา

ครอบครัวซ่ึงเปนผูสูงอายุ สมาชิกครอบครัวหวังพ่ึงพาลูกคนแรกในการชวยเหลือทางดานเศรษฐกิจและ

สังคม สิ่งเหลานี้อาจเปนสาเหตุใหแตละคนลังเลท่ีจะตัดสินใจเกษียณอายุ  

(3) ความคิดสรางสรรค ทัศนคติและความสามารถในการเรียนรูไดเร็ว ซ่ึงถูกกําหนด

มาแตกําเนิดจากเพศ เชื้อชาติ กลุมชาติพันธุ ลักษณะทางสรีรวิทยา โครงสรางพันธุกรรม และลักษณะทาง

ชีววิทยา บุคคลจะถูกกระตุนดวยสวนประกอบเหลานี้และจะพยายามปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมและ

สถานการณซ่ึงมีขอจํากัด เชน ผูสูงอายุท่ีมีปญหาในการมองเห็นหรือการไดยิน จําเปนตองไดรับความ

ชวยเหลือปรับสภาพแวดลอมในท่ีทํางานใหเหมาะสม ถานายจางไมยินยอมหรือไมสามารถปรับเปลี่ยนได 

ก็จะสงผลใหผูสูงอายุเกษียณอายุการทํางาน คุณสมบัติเฉพาะชีว-จิตวิทยา เชน แรงกระตุน แรงขับ 

ทัศนคติ การเรียนรูไดเร็ว และอุปนิสัย เปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาตามแตสถานการณ การบําบัดรักษา และ

การปรับเปลี่ยนดวยตัวเอง แตโรคทางกรรมพันธุ การเจ็บปวยท่ีไดรับการถายทอดจากลักษณะพันธุกรรม

และภาวะทุพพลภาพ เปนลักษณะเฉพาะของแตละบุคคลและเปนขอจํากัดตอการเขาสูการเปนผูสูงอายุยัง

ประโยชน ความสนใจและแรงกระตุนเปนตัวแปรท่ีมีความแตกตางกันในบุคคลแตละคน สงผลตอการ

กาวเขาสูการเปนผูผลิต ควรมีการกําหนดนโยบายท่ีจะสนับสนุนปจจัยดังกลาว เชน ถาผูสูงอายุสวน

ใหญตองการเกษียณอายุกอนกําหนด แตผูกําหนดนโยบายตองการใหผูสูงอายุทํางานนานข้ึน จึงควร

หาทางเลือกท่ีเหมาะสม การเปลี่ยนแปลงนโยบายตางๆ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูสูงอายุ 

(4) นโยบายสังคม ประกอบดวย นโยบายของรัฐบาล นโยบายการจางงาน 
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การปกครอง เบี้ยบํานาญ ขอกําหนดในการจัดเก็บภาษี โครงการและสิทธิ รวมถึงขอบังคับ นโยบายท่ี

องคกรเอกชนแตละแหงกําหนดข้ึน ไดแก กฎเกณฑ ขอบังคับ เบี้ยบํานาญ ขอบังคับเก่ียวกับภาษีอากร 

โครงการและสิทธิตางๆ เชน การท่ีนายจางอาจจะสนับสนุนเรื่องเบี้ยบํานาญ ซ่ึงเปนเครื่องกระตุนให

ผูสูงอายุเกษียณอายุงานกอนกําหนดนโยบายเหลานี้มีผลกระทบตอการสงเสริมใหผูสูงอายุมีโอกาสท่ีจะเขา

สูการเปนผูสูงอายุยังประโยชน การเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงสวนประกอบดานสิ่งแวดลอม ปจเจกบุคคล 

สถานภาพและนโยบายทางสังคม สงผลตอระดับการมีสวนรวมในการเปนผูสูงอายุยังประโยชน 

(5) ผลลัพธ คือ ระดับการมีสวนรวม สภาพแวดลอมการทํางาน บริการท่ีนายจางจัด

ให และผูทํางาน เม่ือปจจัยในสวนประกอบใดสวนประกอบหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงจะสงผลกระทบตอ

ระดับการมีสวนรวมในการเปนผูสูงอายุท่ียังประโยชน เม่ือผูสูงอายุเขารวมเปนผูผลิตประโยชนท่ีไดคือการ

อยูดีของสังคมและเศรษฐกิจ สวนประกอบท้ัง 5 มีความสัมพันธกันโดยตรง เชน ผูสูงอายุชายวัย 65 ป 

รายหนึ่งมีชีวิตวัยเกษียณอยูในชวงท่ีเศรษฐกิจถดถอยรายไดจากการเกษียณอายุก็ลดลง ผูสูงอายุรายนี้มี

สุขภาพรางกายแข็งแรงแตไมมีความสุขในวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไป จึงคิดวาควรจะกลับเขาไปทํางานอีก 

คูสมรสเองก็ตองการคงสภาพการมีชีวิตอยูใหเหมือนเดิม ทําใหเพ่ิมแรงกดดันท่ีตองหาเงินใหไดมากข้ึน อีก

ท้ังอยูในชวงผลตอเนื่องจากเศรษฐกิจขาลง รัฐบาลเองก็มีโครงการจางงานผูท่ีเกษียณอายุ ผูสูงอายุทานนี้

ตองปรึกษาภรรยาในการตัดสินใจเพ่ือสัมภาษณงานในโครงการของรัฐบาลและกลับเขามาทํางานนอกเวลา 

สรุปไดวา ผลจากเง่ือนไข สภาพแวดลอม และนโยบายสาธารณะ สงผลกระทบตอการเขารวมผลิตหลัง

เกษียณอายุ 

3) ลักษณะกิจกรรมท่ีแสดงถึงการยังคุณประโยชนของผูสูงอายุ เนื่องจากผูสูงอายุท่ี

ยังคุณประโยชนเปนแนวคิดท่ีเนนมิติเศรษฐกิจ ในลักษณะความสามารถในการผลิตหรือบริการของ

ผูสูงอายุ การศึกษาลักษณะกิจกรรมของผูสูงอายุท่ียังคุณประโยชนนั้นสามารถทําไดในหลายมุมมอง  

กุศล สุนทรธาดา (2553, หนา 65-67) ไดเสนอกรอบการวิเคราะหคุณคาของผูสูงอายุใน

เชิงเศรษฐกิจ โดยแบงประเภทการยังคุณประโยชนของผูสูงอายุดังนี้ 

(1) การมองคุณคาผูสูงอายุในฐานะท่ีเปนทุนมนุษย ซ่ึงสามารถประเมินคุณคาได 

ท้ังในระดับบุคคล ระดับกลุม เชน ชมรมผูสูงอายุในชุมชน และระดับองคกร เชน สาขาสมาคมสภา

ผูสูงอายุฯ สมาคมคลังปญญาผูสูงอายุองคกรอาสาสมัคร 

(2) การมองคุณคาผูสูงอายุในฐานะเปนเครื่องมือ เปนการมองคุณคาในเชิงอรรถ

ประโยชน ท่ีทําใหผูสูงอายุมีความม่ันคงในชีวิต และลดความเสี่ยงตอความยากจน ซ่ึงมีท้ังท่ีเห็นไดชัด

และวัดได ไดแก คุณคาดานเศรษฐกิจของผูสูงอายุดานการทํางาน รายได และการออม เปนการมอง

คุณคาผูสูงอายุท่ีทําประโยชนใหแกชุมชนและสังคม โดยเฉพาะท่ีไมไดรับคาจาง หรือทํางานในลักษณะ

ท่ีเปนจิตอาสา เชนการทําหนาท่ีเปนวุฒิอาสา ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการท่ีปรึกษา  

(3) การออมของผูสูงอายุในดานเศรษฐกิจ มีผลตอความม่ันคงในชีวิตเม่ือเขาสู 
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วัยสูงอายุ ซ่ึงมีความเสี่ยงตอการดํารงชีวิตในวัยชราดวยความยากลําบาก ซ่ึงเปนภาระตอครอบครัว

และงบประมาณของประเทศในระยะยาว 

(4) การมองคุณคาผูสูงอายุท่ีทําประโยชนใหแกสังคม เปนคุณคาผูสูงอายุดานท่ี

มองเห็นไดชัด ประเทศไทยมีผูสูงอายุท่ีทําคุณประโยชนแกสังคม ไดแก เปนท่ีปรึกษาตามหนวยงาน

ตางๆ เชน การเปนผูบริหารชมรมผูสูงอายุ การเปนราชบัณฑิตท่ีมีความรูและเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา 

การเปนอาสาสมัครทํางานเพ่ือสังคม เชน ทนายอาสา อาสาสมัครทํางานในโรงพยาบาล การเปน 

ท่ีปรึกษาโครงการท้ังภาครัฐและเอกชน ผูพิพากษาสมทบ กรรมการเลือกตั้ง นอกจากนี้ผูสูงอายุยังมี

คุณคาในการเปนผูมีภูมิปญญาความรู ความชํานาญ และประสบการณสูง สามารถถายทอดภูมิปญญา

ประสบการณใหกับคนรุนหลังในชุมชนไดเรียนรู เชน เปนวิทยากร ครูสอนดนตรีไทย สอนทําของเลน

ใหแกเด็กนักเรียนในชุมชน การเปนผูสืบสานพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีนิยมตางๆ รวมท้ังดํารง

ศิลปวัฒนธรรม นอกจากการทําประโยชนใหแกสังคมในลักษณะดังกลาวผูสูงอายุยังเปนบุคคลท่ี

ทรงคุณคาของครอบครัว ท่ีคอยใหความรัก ความอบอุนชวยสานสัมพันธในครอบครัวใหเปนครอบครัว

ท่ีสมบูรณเปนผูไดรับการเคารพนับถือ และเปนท่ีปรึกษาท่ีดีใหแกลูกหลานดวยความเต็มใจเพราะมี

ประสบการณมากมาย มีขอคิดท่ีนาสนใจใหแกลูกหลาน ประกอบกับชวงวัยท่ีทําใหมีความสุขุม

รอบคอบมากข้ึนจึงสามารถมองปญหาไดหลากหลายแงมุม และเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิต 

ซ่ึงคุณคาดังกลาวยังไมมีการประเมินมูลคาทางเศรษฐกิจนอกจากนี้ การใชเกณฑการไดรับคาตอบจากการ

ทํางานหรือกิจกรรมของผูสูงอายุเปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีใชแบงกิจกรรมท่ีแสดงการยังคุณประโยชนของ

ผูสูงอายุได โดยแบงเปน 2 ประเภท ดังนี้ เคนเนท และชารลอท  (Kenneth K. & Charlotte .M, 2000) 

(1) การทํางานท่ีไดรับคาตอบแทน หมายถึง ผูสูงอายุท่ีเปนแรงงานในภาคการผลิต 

ทํางานเพ่ือใหสังคมดํารงตนเองอยูไดตอไป ท้ังนี้รวมถึงการใชพลังงานทางรางกายและสติปญญาใน

กระบวนการผลิต โดยปกติแลวคํานี้มีความหมายอยางเดียวกับคําวา แรงงานเพ่ือคาจาง หมายถึงการทํางาน

โดยมีบุคคลอ่ืนจายคาจางแรงงานให 

(2) การทํางานท่ีไมไดคาตอบแทน หมายถึง ผูสูงอายุคนท่ีทํางานโดยไมไดรับ

คาตอบแทน ท่ีทํางานเปนอาสาสมัครบริการสังคม หรือเปนกิจกรรมบริการผูอ่ืน โดยรูปแบบกิจกรรม

บริการผูอ่ืนท่ีผูสูงอายุกระทํา ได มีดังนี้ 

โดยสรุป ผูสูงอายุท่ียังคุณประโยชน เปนลักษณะของผูสูงอายุท่ียังคงทํากิจกรรมในรูปแบบ

เชิงธุรกิจซ่ึงเปนการทํางานท่ีไดรับคาตอบแทนและกิจกรรมบริการท่ีไมไดคาตอบแทน โดยมีปจจัยท่ี

พ้ืนฐานท่ีจะสงเสริมและเปนแรงผลักดันใหผูสูงอายุยังคงสามารถทํากิจกรรมนั้นๆ อันไดแก ปจจัยดาน

สถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และปจจัยสวนบุคคลของผูสูงอายุ อันไดแก ความรู ทักษะ ภูมิปญญา

หรือประสบการณของผูสูงอายุ  

2.3.4 แนวคิดพฤฒพลัง 
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1) ความหมายพฤฒพลัง (active ageing) เปนแนวคิดท่ีถูกกําหนดข้ึนโดยองคการอนามัย

โลก (WHO, 2002) ในชวงปลายทศวรรษท่ี 90 เปนแนวคิดท่ีแสดงถึงสุขภาวะท่ีสมบูรณของผูสูงอายุ และ

เปนเปาหมายของภาวะหรือคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุท่ัวโลกท่ีตองดําเนินไปใหถึง ซ่ึงมีความหมายท่ี

ครอบคลุมกวาแนวคิดผูสูงอายุสุขภาพดี (healthy ageing) แนวคิดสูงวัยอยางประสบความสําเร็จ 

(successful ageing) และแนวคิดผูสูงอายุ ท่ียังประโยชน (productive ageing) โดย ศาสตราจารย 

นายแพทย สุทธิชัย จิตะพันธกุล ผูเชี่ยวชาญทางดานเวชศาสตรผูสูงอายุไทยไดแปล active ageing เปนคํา

วา พฤฒพลัง และใหความหมายวาเปนกระบวนการท่ีเหมาะสม นําไปสูสุขภาพ การมีสวนรวม และ

หลักประกัน ในอันท่ีจะเสริมสรางคุณภาพชีวิตเม่ือสูงวัย (สุทธิชัย จิตะพันธกุล, 2544 หนา 1-10) 

2) กรอบแนวคิดพฤฒพลัง การเสนอแนวคิดพฤฒพลังขององคการอนามัยโลก เปน

แนวคิดในภาพรวมเพ่ือเปนแนวทางแกประเทศตางๆ นําไปใชในการพัฒนาชวยใหประชากรสูงอายุใน

ประเทศเปนผูสูงอายุท่ีมีคุณภาพอยูในภาวะพฤฒพลัง จึงไดกําหนดเพียงปจจัยตัดขวางและตัวกําหนดใหไว

เปนแนวทาง ซ่ึงเปนปจจัยท่ีเก่ียวของตั้งแตระดับบุคคล ครอบครัว และระดับชาติการเขาใจถึงตัวกําหนด

เหลานี้จะชวยในการกําหนดนโยบาย โครงการท่ีจะพัฒนาใหผูสูงอายุในประเทศนั้นๆ เปนผูสูงอายุท่ีมี

ภาวะพฤฒพลังท่ีกําหนดโดยองคการอนามัยโลก มีดังนี้ (จิราพร เกศพิชญวัฒนา, 2546, อางถึงใน ปาริชาติ 

ญาตินิยม, 2547, หนา 27)  

ปจจัยตัดขวาง (cross-cutting factors) เปนปจจัยท่ีคํานึงถึงเปนภาพรวม ไดแก เพศ 

และ วัฒนธรรม เปนปจจยัสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอปจจัยดานอ่ืนๆ ซ่ึงสงผลตอการเขาสูวัยสูงอายุอยางมี 

พฤฒพลัง มีรายละเอียดดังนี้ 

(1) เพศ เปนปจจัยท่ีสงผลตอสถานภาพทางสังคม ลักษณะการเขาถึงบริการทาง

สุขภาพของผูสูงอายุ การทํางาน การบริโภคและภาวะโภชนาการ ในบางสังคมเด็กและผูหญิงมีสถานภาพ

ในสังคมต่ํา โอกาสในการเขาถึงอาหาร การศึกษา การทํางานและบริการสุขภาพมีนอย รวมท้ังคานิยมแต

ดั้งเดิมท่ีผูหญิงมีบทบาทเปนผูดูแลเด็ก ผูสูงอายุและครอบครัว ซ่ึงอาจทําใหตองละท้ิงงานท่ีกอใหเกิด

รายได สิ่งเหลานี้สงผลตอภาวะสุขภาพและทําใหเกิดความยากจนในผูหญิงเม่ือเขาสูวัยชรา 

(2) วัฒนธรรม ไดแก คานิยมทางวัฒนธรรม และประเพณีนิยม ของแตละสังคม

เปนตัวกําหนดวาสังคมมองและปฏิบัติตอผูสูงอายุและกระบวนการสูงอายุอยางไร เพ่ือเปนบรรทัดฐาน

ใหแกคนรุนใหมในการปฏิบัติตอผูสูงอายุ ซ่ึงจะสงผลตอความเปนอยู พฤติกรรม ตลอดจนสุขภาพของ

ผูสูงอายุ 

ตัวกําหนด (determinant) การเขาสูภาวะพฤฒพลัง 6 ดานไดแก 

(1) ระบบบริการทางสุขภาพและระบบบริการทางสังคม ระบบบริการทางสุขภาพ

แบงออกเปนดังนี้ 

ก. การสงเสริมสุขภาพ ประชาชนกาวเขาสูวัยสูงอายุอยางมีพฤฒพลัง 
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การจัดระบบสุขภาพตองมุงเนนใหประชาชนทุกวัยในสังคม เห็นความสําคัญของการสงเสริมสุขภาพ  

ข. การปองกันโรค   

ค. การรักษาสุขภาพ แมการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรคจะมีความสําคัญ 

บุคคลก็ยังมีโอกาสท่ีจะเจ็บปวยเม่ืออายุมากข้ึน ดังนั้นการเขาถึงบริการทางการรักษา ท่ีเหมาะสมก็มีความ

จําเปน ปจจุบันพบวาสถานบริการท่ีใหการดูแลสุขภาพในระยะเฉียบพลันยังมีไมเพียงพอกับความตองการ

ของประชากรสูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว  

ง. การฟนฟูสุขภาพ ระบบสุขภาพตองมีความเสมอภาคในการเขารับบริการ ตอง

เปนระบบท่ีมีความเปนธรรมและความคุมทุน ในอนาคตภาวะโรคเรื้อรังจะเปนปญหาใหญทางสุขภาพ 

นโยบายซ่ึงเดิมเคยเนนท่ีการดูแลในระยะเฉียบพลันและเนนท่ีโรค ตองเปลี่ยนแปลงไป 

การดูแลในระยะยาว หมายถึง “ระบบของกิจกรรมท่ีดําเนินการโดยผูดูแลท่ีไม

เปนทางการ เชน ครอบครัว เพ่ือนและหรือเพ่ือนบาน และผูดูแลท่ีเปนทางการ เชน ระบบบริการทาง

สุขภาพและสังคม ท่ีจะรองรับผูสูงอายุซ่ึงไมสามารถดูแลตนเองได” ซ่ึงตองเปนระบบท่ีคํานึงถึงสิทธิ

มนุษยชน ใหบุคคลมีสวนรวมในการดูแลและพ่ึงพาตนเอง 

การบริการทางสุขภาพจิต การใหบริการทางสุขภาพจิตมีความสําคัญและ

จําเปน และควรผนวกเขาไปไวในการดูแลระยะยาว ซ่ึงตองใหความสนใจกับอาการเจ็บปวยทางจิต

สําคัญท่ีมักถูกละเลย เชน ภาวะซึมเศราและการฆาตัวตายในผูสูงอายุ 

(2) ตัวกําหนดทางพฤติกรรม ไดแก พฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุแตละบุคคลท่ี

ประกอบกันเปนปจจัยทางพฤติกรรมไดแก 

ก. กิจกรรมทางกาย การมีสวนรวมในกิจกรรมอยาง สมํ่าเสมอ ชวยชะลอการ

เสื่อมของการทําหนาท่ีของรางกาย ลดระยะเวลาของการเกิดโรคเรื้อรัง ผูสูงอายุท่ียังคงความกระตือรือรน 

ไดตองมีสุขภาพจิตท่ีดี มีการติดตอกับสังคม การเปนผูสูงอายุท่ียังกระตือรือรนชวยใหผูสูงอายุคงไวซ่ึง

ความเปนอิสระ พ่ึงพาตนเองไดยาวนานมากข้ึน ลดภาวะเสี่ยงการหกลม และชวยลดคาใชจายในการใชยา

ลง สัดสวนของผูสูงอายุท่ีไมออกกําลังกาย ยังมีอยูในระดับสูง โดยเฉพาะในกลุมท่ีมีรายไดต่ํา ชนกลุมนอย

และผูสูงอายุท่ีมีภาวะทุพพลภาพ ซ่ึงควรมีนโยบายสนับสนุนท่ีเหมาะสม เชน จัดเตรียมพ้ืนท่ีปลอดภัย

สําหรับการเดินซ่ึงชวยสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมในสังคม และการสนับสนุนใหชุมชนไดมีกิจกรรมท่ี

เหมาะสมกับวัฒนธรรมเพ่ือกระตุนกิจกรรมทางกายโดยมีผูสูงอายุเปนผูนํา รวมถึงโครงการท่ีจะฟนฟูสภาพ

รางกายซ่ึงชวยใหผูสูงอายุฟนหายจากปญหาเรื่องการเคลื่อนไหวท่ีตองคํานึงถึงท้ังประสิทธิภาพและตนทุน

ท่ีประหยัด ประเทศท่ีพัฒนาแลวประชาชนสวนใหญจะทํางานหนัก เปนสาเหตุของการบาดเจ็บและทําให

สุขภาพเสื่อมโทรม การสงเสริมสุขภาพจึงตองมีมาตรการท่ีเหมาะสม เชน เรื่องความปลอดภัยของรางกาย

ในการทํางานท่ีจะชวยลดการบาดเจ็บ มีเวลาพักผอน และการนันทนาการ 
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ข. การรับประทานอาหารท่ีถูกสุขอนามัย ปญหาโภชนาการของผูสูงอายุ มี 2 

ประเภท คือ ภาวะทุพโภชนาการและภาวะโภชนาการเกิน ภาวะทุพโภชนาการในผูสูงอายุมีสาเหตุจาก 

ขอจํากัดในการเขาถึงอาหาร สูญเสียฟน สังคม เศรษฐกิจ ขาดความรูในเรื่องภาวะโภชนาการและเลือก

รับประทานอาหารท่ีมีคุณคาต่ํา โรคและการใชยา แยกตัวจากสังคม ภาวะทุพพลภาพทางรางกายและ

สติปญญาเปนอุปสรรคในการซ้ือและเตรียมอาหาร สวนภาวะโภชนาการเกินมีสาเหตุมาจาก การบริโภค

อาหารมากเกิน ขาดการออกกําลังกาย โรคเรื้อรังและภาวะทุพพลภาพ ในผูสูงอายุการขาดแคลเซียม และ

วิตามินดีทําใหมีการสูญเสียความหนาแนนของมวลกระดูก สงผลใหกระดูกหักงาย มักพบมากใหผูสูงอายุ

หญิงอุบัติการณของกระดูกหักนั้นสามารถลดลงไดโดยการรับประทานแคลเซียมและวิตามินดี 

ค. สุขภาพปาก ปญหาสุขภาพชองปาก เชน โรคฟนผุ โรคท่ีเก่ียวกับเยื่อหุมฟน 

สูญเสียฟนและมะเร็งชองปาก สรางภาระทางเศรษฐกิจ ลดความรูสึกม่ันใจในตัวเอง ลดคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุ ปญหาสุขภาพชองปากของผูสูงอายุมีความสัมพันธกับภาวะทุพโภชนาการและเพ่ิมความเสี่ยงใน

การเกิดโรค การสงเสริมสุขภาพชองปากและแผนงานท่ีสนับสนุนประชาชนใหรักษาสุขภาพฟนดวยตนเอง

ตองเริ่มตั้งแตในวัยเด็กและตอเนื่องจนถึงชวงสุดทายของชีวิต 

ง. การสูบบุหรี่ เพ่ิมภาวะเสี่ยงตอการเกิดโรค เชนมะเร็งปอด การสูญเสีย

สมรรถนะในการทําหนาท่ีของรางกายเนื่องจากการสูบบุหรี่เรงใหอัตราการลดลงของกระดูกเร็วข้ึน 

ความแข็งแรงของกลามเนื้อและการทําหนาท่ีเก่ียวกับการหายใจลดลง เปนสาเหตุหลักของการตายกอนวัย

อันควร ซ่ึงสามารถปองกันได ประโยชนของการเลิกสูบบุหรี่ เชน ลดภาวะเสี่ยงตอการเปนโรคหัวใจขาด

เลือดภาวะเสี่ยงตอการเปนมะเร็งปอดและโรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง ผูท่ีเริ่มสูบบุหรี่ตั้งแตเด็กจะติดบุหรี่อยาง

รวดเร็วจากสารนิโคติน มาตรการสําคัญในการควบคุมบุหรี่ คือ ปองกันเด็กและเยาวชนจากการสูบบุหรี่ 

ในขณะเดียวกันตองชวยใหผูใหญงดสูบบุหรี่หรือลดความตองการใชบุหรี่ลง 

จ. แอลกอฮอล แนวโนมการบริโภคแอลกอฮอลในผูสูงอายุนอยกวาวัยหนุมสาว 

เมตาบอลิสมท่ีเปลี่ยนแปลงจากระบวนการชราทําใหผูสูงอายุงายตอการเกิดโรคท่ีมีสาเหตุจากแอลกอฮอล 

เชน ภาวะทุพโภชนาการ โรคตับ แผลในกระเพาะอาหาร ตับออน เสี่ยงตอการหกลมและการไดรับบาดเจ็บ 

มีแนวโนมท่ีจะมีอันตรายเพ่ิมข้ึนหากใชรวมกับยา การแกปญหาการดื่มสุรา ควรท่ีจะทําควบคูกันท้ังในวัย

สูงอายุและวัยหนุมสาว 

ฉ. การใชยา ผูสูงอายุเปนวัยท่ีมีปญหาเรื้อรังทางสุขภาพ จึงจําเปนตองใชยา

มากกวาวัยอ่ืนๆ ปญหาการใชยาท่ีพบในผูสูงอายุ คือ การซ้ือยามารับประทานเอง ในชนบทผูสูงอายุสวน

ใหญขาดแคลนยา สวนในเมืองจะใชจายเก่ียวกับยามากเกินไป และมีการใชยาโดยไมมีใบสั่งยา (โดยเฉพาะ

เพศหญิง) ผลขางเคียงจากการใชยามีความสัมพันธการเจ็บปวยและหกลม (โดยเฉพาะยานอนหลับและยา

ตานโรคจติ) ซ่ึงเปนสาเหตุทําใหบุคคลไดรับความทุกขทรมานและเสียคาใชจายในการเขานอนโรงพยาบาล

เปนเวลานาน กรูวิทซ และ อวอม (Gurwitz & Avom, 1991 pp. 956-966) 
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ช. การใหความรวมมือในการรักษา นอกจากการไดรับยาอยางเพียงพอในการ

ดูแลรักษาในระยะยาวแกผูสูงอายุท่ีเจ็บปวยเรื้อรังแลว ยังตองประกอบดวยการรวมกันท่ีจะคงไวซ่ึง

พฤติกรรมสุขภาพท่ีดี (เชน อาหารท่ีถูกสุขลักษณะ กิจกรรมทางกาย ไมสูบบุหรี่) รวมถึงการไดรับ

คําแนะนําการใชยาโดยผูเชี่ยวชาญทางสุขภาพ หากขาดซ่ึงการใหความรวมมือในการรักษา การมี

พฤติกรรมสุขภาพท่ีดี การไดรับการดูแลจากผู เชี่ยวชาญพรอมดวยระบบท่ีเหมาะสมก็จะสงผลตอ

ประสิทธิภาพในการรักษาและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

(3) ตัวกําหนดเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล มีดังนี้ 

ก. ชีววิทยาและพันธุกรรม การสูงอายุถูกกําหนดข้ึนโดยกระบวนการทางชีวิต

วิทยาซ่ึงมีพันธุกรรมเปนตัวกําหนดความยืนยาวของชีวิต ภาวะสุขภาพและการเกิดโรคเปนผลจาก

พันธุกรรม สิ่งแวดลอม วิถีชีวิต อาหาร และโอกาสของบุคคล อิทธิพลทางพันธุกรรมเปนปจจัยชักนํา

ใหเกิดโรคเรื้อรัง เชน เบาหวาน โรคหัวใจ อัลไซเมอร และมะเร็ง ซ่ึงไดรับการถายทอดมาทาง

พันธุกรรม การมีโรคหรือภาวะทุพพลภาพยังเก่ียวของกับวิถีชีวิตของบุคคล เชน การสูบบุหรี่ ทักษะ

การเผชิญปญหา และเครือขายของญาติและเพ่ือนฝูง 

ข. ปจจัยทางจิตวิทยา ไดแก ความฉลาดและความสามารถทางการคิด ไดแก 

ความเร็วในการเรียนรูและความจํา จะเสื่อมถอยลงเม่ือมีอายุเพ่ิมมากข้ึน แตการสูญเสียเหลานี้จะไดรับการ

ทดแทนดวยความฉลาดรอบคอบ และมีประสบการณเพ่ิมข้ึน การเสื่อมถอยของความสามารถทางการคิด

มักเกิดจากการเลิกใชความคิด การขาดการฝกฝน การเจ็บปวย เชน ภาวะซึมเศรา ปจจัยทางพฤติกรรม 

เชน การใชแอลกอฮอลและการใชยา ปจจัยทางจิตวิทยา เชน ขาดแรงกระตุน มีความคาดหวังตํ่าและขาด

ความม่ันใจในตัวเอง และปจจัยทางสังคม เชน ความโดดเดี่ยวและการแยกตัว มากกวาการสูงอายุเพียง

อยางเดียว การรับรูสมรรถนะแหงตน เปนปจจัยทางจิตวิทยาท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมของบุคคลในการ

เลือกท่ีจะกระทํา ซ่ึงเปนตัวกําหนดเก่ียวกับลักษณะการเผชิญปญหาวาบุคคลมีการปรับตัวตอการ

เปลี่ยนแปลง  

(4) ตัวกําหนดทางดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ สิ่งแวดลอมทางกายภาพสงผล 

ตอภาวะพ่ึงพาและไมพ่ึงพาในผูสูงอายุ เชน ผูสูงอายุซ่ึงอาศัยอยูในสิ่งแวดลอมท่ีไมปลอดภัยหรือพ้ืนท่ี

จํากัดมีสิ่งกีดขวางท่ีไมสามารถหลีกออกมาได มีแนวโนมท่ีจะแยกตัว ซึมเศราและมีปญหาในเรื่องการ

เคลื่อนไหวเพ่ิมข้ึน ตัวกําหนดดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ มีดังนี้ 

ก. ท่ีอยูอาศัยท่ีปลอดภัย ท่ีพักอาศัยท่ีพอเพียงและปลอดภัย เปนสิ่งสําคัญท่ีสผล

ตอความผาสุกของผูสูงอายุ สถานท่ีตั้ง รวมถึงการท่ีไดอยูใกลกับสมาชิกในครอบครัว สถานบริการ และ

การขนสง เหลานี้สงผลตอการมีปฎิสัมพันธกับสังคมท่ีดีหรือแยกตัว การบาดเจ็บจากการหกลม นําไปสู

ภาวะทุพพลภาพ ตองรักษาตัวอยูในโรงพยาบาลยาวนาน มีความเสี่ยงสูงท่ีเปนสาเหตุการตาย และตอง

พ่ึงพาผูอ่ืนอยูตลอดเวลา 
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ข. การหกลม ในผูสูงอายุทําใหเกิดการบาดเจ็บ เสียคาใชจายในการรักษาและ

เปนสาเหตุการตาย ผลของการบาดเจ็บมักรุนแรงในผูสูงอายุนําไปสูภาวะพิการ อยูโรงพยาบาลนาน 

ระยะเวลาในการฟนฟูสภาพยาวนาน เสี่ยงตอการเกิดภาวะพ่ึงพา และเสี่ยงตอการตาย สิ่งแวดลอมท่ี

เสี่ยงในการหกลม ไดแก การมีแสงสวางไมพอเพียง พ้ืนท่ีลื่นหรือพ้ืนดินท่ีไมสมําเสมอในการเดิน และ

ขาดราวสําหรับจับ การหกลมสวนใหญมักเกิดข้ึนในบานและสามารถปองกันได 

ค. น้ําสะอาด อากาศบริสุทธิ์ และอาหารปลอดภัย การไดรับ ปจจัยพ้ืนฐานท่ี

จําเปนตอการดํารงชีวิต ซ่ึงไดแก น้ําสะอาด อากาศบริสุทธิ์และการไดรับอาหารปลอดภัยเปนสิ่งท่ีมี

ความสําคัญเปนอยางมากสําหรับเด็ก ผูสูงอายุ บุคคลซ่ึงมีภาวะเจ็บปวยเรื้อรังและระบบภูมิคุมกัน

บกพรอง 

(5) ตัวกําหนดเก่ียวกับสิ่งแวดลอมทางสังคม การสนับสนุนทางสังคม โอกาสทางการ

ศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต ความสงบสุขและการปกปองความรุนแรงทารุณกรรม เปนตัวกําหนดท่ี

ชวยสงเสริมใหผูสูงอายุกาวเขาสูภาวะพฤฒพลัง สวนความโดดเดี่ยวการแยกตัวจากสังคม การอานไมออก

เขียนไมได ขาดการศึกษา การถูกทํารายและอยูในสถานการณท่ีขัดแยงทําใหเสี่ยงตอการเกิดภาวะทุพพล

ภาพและการตายกอนกําหนด ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีสําคัญดังนี้ 

ก. การสนับสนุนทางสังคม การไดรับการสนับสนุนทางสังคมไมเพียงพอมี

ความสัมพันธกับอัตราตายปวย อัตราการตาย การเก็บกดทางจิตใจ และทําใหภาวะสุขภาพและความผาสุก

ลดลง ความโดดเดี่ยวและความขัดแยงเปนสาเหตุหลักท่ีใหเกิดความเครียด สวนการสนับสนุนใหมีการ

ติดตอกับสังคมทําใหเกิดความเขมแข็งทางอารมณ ผูสูงอายุเปนวัยท่ีตองเผชิญกับการสูญเสียสมาชิก

ครอบครัวและเพ่ือนมากกวาวัยอ่ืน ทําใหเกิดความรูสึกโดดเดี่ยว แยกตัวจากสังคมไดงาย และรวมกลุมทาง

สังคมไดนอยลง องคกรตางๆ ท้ังภาครัฐบาล ภาคเอกชน ผูเชี่ยวชาญทางบริการสุขภาพและบริการสังคม

สามารถชวยสงเสริมใหเกิดเครือขายทางสังคมแกผูสูงอายุ โดยการสนับสนุนคานิยมในสังคมและสนับสนุน

ใหเกิดกลุมตางๆ โดยผูสูงอายุ การมีอาสาสมัคร การชวยเหลือของเพ่ือนบาน เปนตน 

ข. ความรุนแรงและการทารุณกรรม ผูสูงอายุซ่ึงอยูในสภาพท่ีออนแอหรืออยู

เพียงลําพังเสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม เชน การลักทรัพยและทํารายรางกาย รูปแบบของความรุนแรงท่ี

เกิดในผูสูงอายุ คือ “การถูกทารุณกรรม” โดยสมาชิกในครอบครัวและสถานท่ีๆ ใหการดูแล ซ่ึงมักเปน

บุคคลท่ีผูสูงอายุรูจักดี การทารุณกรรมผูสูงอายุเกิดข้ึนไดในครอบครัวทุกๆ ระดับ และมีจํานวนเพ่ิมข้ึนใน

สังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและสังคม การทารุณกรรมผูสูงอายุมีท้ังการทารุณกรรม

รางกาย เพศ จิตใจและเศรษฐกิจ ลักษณะการทารุณกรรมในผูสูงอายุ ไดแก การถูกทอดท้ิง การถูกกีดกัน 

ถูกละท้ิงจากสังคม การละเมิด สิทธิมนุษยชน สิทธิทางกฎหมายและสิทธิทางการรักษาและการกีดกันไมให

ไดรับ การตัดสินใจ สถานภาพ เศรษฐกิจ และการยอมรับนับถือ การทารุณกรรมในผูสูงอายุเปนการละเมิด

สิทธิมนุษยชนและเปนสาเหตุสําคัญของการบาดเจ็บ การเจ็บปวย สูญเสียความสามารถในการเปนผูผลิต 
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แยกตัวและสิ้นหวัง การแกปญหาการทารุณกรรมในผูสูงอายุตองอาศัยความรวมมือจากทุกหนวยงานและ

ทุกสาขาอาชีพ 

ค. การศึกษาและการอานออกเขียนได ระดับการศึกษาต่ําและการอานไมออก

เขียนไมไดมีความสัมพันธกับการเกิดภาวะทุพพลภาพ การตายและอัตราการไมจางงาน การศึกษาในวัย

เด็กรวมท้ังโอกาสสําหรับการเรียนรูตลอดชีวิต จะชวยใหผูสูงอายุพัฒนาทักษะและความม่ันใจในการ

ปรับตัวในการทํางานเพ่ือท่ีจะคงไวซ่ึงภาวะไมพ่ึงพา การไมจางงานผูสูงอายุนั้นเนื่องมาจากผูสูงอายุมี

ทักษะการอานการเขียนตํ่า มิใชจากความเสื่อมจากการสูงอายุเพียงอยางเดียว การจะกาวเขาสูวัยสูงอายุท่ี

ยังประโยชนไดนั้น ตองไดรับการฝกฝนในการทํางานอยางตอเนื่องและมีโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต 

(6) ตัวกําหนดทางเศรษฐกิจ ไดแก รายได การทํางาน และการปกปองทางสังคม 

มีรายละเอียดดังนี้ 

ก. รายได ประชาชนท่ียากจนมีความเสี่ยงเพ่ิมข้ึนท่ีจะเจ็บปวยและเกิดภาวะ

ทุพพลภาพ ผูสูงอายุหญิงและชายซ่ึงไมมีทรัพยสิน มีนอยหรือไมมีการเก็บออม ไมไดรับเบี้ยบํานาญหรือ

เงินประกันสังคม หรือผูซ่ึงอยูในครอบครัวท่ีมีรายไดต่ําหรือไมแนนอน โดยเฉพาะผูสูงอายุท่ีไมมีลูกหลาน

หรือสมาชิกครอบครัวท่ีจะพ่ึงพาในอนาคตมีความเสี่ยงสูงท่ีจะไมมีท่ีพักอาศัยและอยูในสภาพท่ีขาดแคลน 

ข. การทํางาน หากประชาชนไดรับสวัสดิการท่ีดีในการทํางาน เชน การไดรับการ

ปกปองอันตรายจากการทํางาน ก็จะสามารถเขาสูวัยสูงอายุท่ียังมีสวนรวมเปนกําลังแรงงานของประเทศ

มากข้ึน ดังนั้นควรสนับสนุนใหทุกประเทศตระหนักถึงการนําแนวคิดผูสูงอายุท่ียังประโยชนมาใช ซ่ึงใน

ประเทศท่ีพัฒนาแลวการสนับสนุนใหผูสูงอายุทํางานยาวนานยังมีปญหาในการปฏิบัติ เพราะเม่ือมีการ

วางงานมากข้ึนก็จะมีนโยบายลดแรงงานสูงอายุดวยการเกษียณอายุราชการกอนกําหนดเพ่ือเปนการหา

งานใหกับประชากรวัยหนุมสาว สวนในประเทศท่ีดอยพัฒนาผูสูงอายุยังคงทํางานในภาคเศรษฐกิจอยูมาก 

เชน การทํางานในภาคเกษตรกรรม ผูสูงอายุสวนใหญในประเทศท่ีพัฒนาและประเทศท่ีดอยพัฒนา 

ถูกกําหนดใหมีบทบาทรับผิดชอบงานบานและดูแลเด็ก เพ่ือใหคนวัยหนุมสาวออกไปทํางานนอกบานได 

และบาทบาทในรูปของการเปนอาสาสมัครในโรงเรียน ชุมชน สถาบันการทางศาสนา ทางธุรกิจ องคกรทาง

สุขภาพ องคกรทางการเมือง บทบาทเหลานี้ทําใหมีโอกาสติดตอกับสังคมซ่ึงสงผลดีตอความผาสุกทาง

จิตใจของผูสูงอายุและยังเปนการชวยเหลือชุมชนและประเทศชาติดวย 

ค. การปกปองทางสังคม ทุกประเทศท่ัวโลก จัดใหครอบครัวเปนแหลงสนับสนุน

ท่ีสําคัญของผูสูงอายุ แตปจจุบันคานิยมการอยูอาศัยรวมกันของคนหลายรุนหลายวัยเริ่มเสื่อมคลายลง 

ประเทศตางๆ ใชเครื่องจักรแทนแรงงานคน จึงตองมีการจัดเตรียมนโยบายการจัดระบบการปกปองทาง

สังคม โดยการสงเสริมใหครอบครัวเปนแหลงสนับสนุนของผูสูงอายุ โดยเฉพาะผูสูงอายุกลุมท่ีไมสามารถ

หาเลี้ยงชีพได อยูคนเดียว กลุมท่ีออนแอ ในประเทศท่ีพัฒนาแลววัดหลักประกันทางสังคม เบี้ยชราภาพ 
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โครงการเบี้ยบํานาญการทํางาน การออมดวยความสมัครใจ/การบังคับ โครงการประกันภาวะทุพพลภาพ 

การเจ็บปวย การวางงาน 

2.3.5 แนวคิดผูสูงอายุท่ีประสบความสําเร็จ  

แนวคิดผูสูงอายุท่ีประสบความสําเร็จ (successful ageing) แนวคิดนี้เห็นวา ผูสูงอายุท่ีประสบ

ความสําเร็จจะมีลักษณะของผูท่ีมีศักยภาพ และมีความพึงพอใจตอสิ่งแวดลอมท่ีผูสูงอายุอยู โดยมองเปน

ภาพรวมของผูสูงอายุ กับสภาพแวดลอมทุกดาน และเนนมิติทางสังคม จากความพึงพอใจในชีวิต มองเห็น

คุณคาในตนเอง การมีปฏิสัมพันธกับคนอ่ืนและมีกิจกรรมสรางสรรคแนวคิดผูสูงอายุท่ีประสบความสําเร็จ 

มีประเด็นสืบเนื่องมาจากทฤษฎีการปลอยวาง (disengagement theory) ท่ีเชื่อวาผูสูงอายุตองหยุดจาก

งานประจํา หรือวางมือจากบทบาททางสังคม เพ่ือตอบสนองความตองการตามธรรมชาติท่ีลดลงของ

ผูสูงอายุ ทฤษฎีกิจกรรม (activity theory) เชื่อวาผูสูงอายุจะประสบความสําเร็จไดนั้น จะตองมีสวนรวม

ในกิจกรรมประจําวันตางๆ ตอมานักพฤฒาวิทยามองวาทฤษฎีนี้แคบเกินไปสําหรับการอธิบายผูสูงอายุท่ีมี

ความหลากหลายอยางในปจจุบัน และทฤษฎีความตอเนื่อง (continuity theory) เชื่อวาผูสูงอายุสวนใหญ

ท่ีประสบความสําเร็จ มักจะยังคงมีสิ่งท่ียังคงทําอยูเปนประจําอยางตอเนื่องต้ังแตวัยกลางคนจนกระท่ังเปน

ผูสูงอายุ  

ศศิพัฒน ยอดเพชร (2542, หนา 103) ไดกลาวถึง ผูสูงอายุท่ีมีคุณภาพวาครอบคลุมลักษณะ

ผูสูงอายุท่ีประสบความสําเร็จ โดยเปนผูท่ีดํารงชีวิตในสังคมไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับความพึง

พอใจและความปรารถนาของตัวเอง กับการเปนผูสูงอายุท่ีมีศักยภาพ เปนความสามารถในการ

พ่ึงตนเองเทาท่ีจะทําไดของผูสูงอายุ และการใชความสามารถสวนตัวในทางสรางสรรคใหแกท้ังตนเอง 

ครอบครัว และบุคคลอ่ืนในสังคม ดังนั้นแนวคิดผูสูงอายุท่ีประสบความสําเร็จจึงเปนแนวคิดท่ีเก่ียวของ

กับผูสูงอายุท่ีมีลักษณะเหมาะสมตามวัย ในทุกมิติของการดําเนินชีวิต อันไดแก การมีสุขภาพท่ีดีมีสวน

รวมหรือมีกิจกรรมกับครอบครัว ชุมชน และสังคม ตลอดจนมีความม่ันคงในชีวิต เนนมิติทางสังคม 

และอารมณจากความพึงพอใจในชีวิต โดยการมองคุณคาในตนเองและการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน 

 

 

 

โดยสรุป ผูสูงอายุท่ีประสบความสําเร็จ ผูท่ีดํารงชีวิตอยูรวมกับสังคมไดอยางเหมาะสม 

สามารถสรางสรรคประโยชนแกสังคมสวนรวมจนเปนท่ีใหการยอมรับ เปนชื่อเสียงเกียรติยศ แมวา

การไดรับการยกยองสรรเสริญจะเปนผลตอบแทนทางนามธรรม แตสิ่งเหลานี้สามารถตอบสนองความ

พึงพอใจ และกอใหเกิดความรูสึกถึงความมีคุณคาในสังคม  

2.3.6 แนวคิดอาสาสมัคร 

อาสาสมัคร (volunteer) มีความหมาย ดังนี้  
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สมพร เทพสิทธา และคณะ (2541, หนา 1) ใหความหมายวา อาสาสมัคร หมายถึง ผูท่ี

สมัครใจทํางานเพ่ือประโยชนแกประชาชนและสังคมโดยไมหวังผลตอบแทนเปนเงิน 

ศุภรัตน รัตนมุขย (2544, หนา 10) อาสาสมัคร หมายถึง การเลือกกระทําสิ่งท่ีเห็นวาควร

กระทํา ท่ีเปนความรับผิดชอบตอสังคม โดยไมหวังผลตอบแทนเปนเงินทอง และการกระทํานี้ไมใช

ภาระงานท่ีตองทําตามหนาท่ี 

โดยสรุป อาสาสมัคร หมายถึง ผูท่ีสมัครใจทํางานใหสวนรวมโดยไมหวัง ผลตอบแทนท่ีเปน

วัตถุหรือเงิน ท่ีเปนรูปธรรม แตผลตอบแทนท่ีอาสาสมัครไดรับคือความสุขทางจิตใจ ซ่ึงเปนนามธรรม 

การเปนอาสาสมัครตองมีความอิสระและภาระหนาท่ีของอาสาสมัครจะตองไมใชงานในหนาท่ีตองทํา

เปนประจํา 

1) องคประกอบของอาสาสมัคร มีดังนี้  

(1) การเลือกท่ีจะลงมือทํา เปนการเนนท่ีเจตจํานงท่ีอิสระท่ีจะกระทําหรือไม

กระทําในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

(2) ความรับผิดชอบตอสังคม หมายถึง การกระทําท่ีมุงม่ันเปนประโยชนตอผูอ่ืน 

ซ่ึงอาจเปนไดท้ัง บุคคล กลุมคน หรือสังคมสวนรวม 

(3) การไมหวังผลตอบแทนเปนเงินทอง หมายถึง การไมคาดหวังผลตอบแทน 

หรือรายไดทางเศรษฐกิจ แตอาจรับเปนรางวัล หรือ คาใชจายทดแทนท่ีตนเองไดใชจายไป แตอยางไร

ก็ตามก็ไมอาจเทียบไดกับคาของสิ่งท่ีไดกระทําลงไป 

(4) การทํางานท่ีนอกเหนือหนาท่ี หมายถึง สิ่งท่ีทํานั้นอยูนอกเหนือความจําเปน 

หรือสิ่งท่ีตองทําตามภาระหนาท่ี เชน งานตามหนาท่ีประจําท่ีไดรับคาจาง ความรับผิดชอบในฐานะ

พลเมือง 

2) แรงผลักดันท่ีกอใหเกิดจิตวิญญาณอาสาสมัคร 

(1) การหลอหลอมจากครอบครัว จิตวิญญาณการอุทิศตนเพ่ือผูอ่ืน หรือเพ่ือความสุข

ของสวนรวมนั้น มาจากการหลอหลอมของครอบครัวเปนหลัก ระบบคุณคาท่ีไดรับจากการถายทอดจาก

หรือคนในครอบครัว โดยการสอน การทําใหเห็นเปนตัวอยาง ลวนมีผลอยางยิ่งตอบุคลิกภาพของปจเจก

บุคคลและการมีจิตใจท่ีจะทําตัวใหเปนประโยชนตอผูอ่ืน 

(2) การปรารถนาการยอมรับและการพัฒนาตน ผูท่ีอุทิศตนเปนอาสาสมัครมีความ

ตองการยอมรับจากสังคมและคนรอบขางในระดับหนึ่ง การยอมรับสามารถสะทอนไดจากการไดรับรางวัล

ในรูปของวัตถุ สิ่งของ การประกาศเกียรติคุณ หรือไดรับการยกยอง ชมเชย การยอมรับในความสามารถ

ของตนเอง อยางไรก็ตาม การไดรับการยอมรับนี้มีแนวคิดการสรางตัวตนใหกับมนุษย แทนท่ีจะใหการอุทิศ

ตนเปนแนวทางของการบรรลุถึงความสุขในข้ันท่ีแตกตางจากทรัพยสิน เงินทอง และความตองการอันเปน

แรงขับจากภายใน 
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3) ประโยชนท่ีผูสูงอายุไดรับจากการทํางานอาสาสมัคร ท้ังดาน จิตใจ รางกาย สังคม 

และจิตวิญญาณ การทํางานอาสาสมัครทําใหผูสูงอายุไดรับประโยชนดังนี้ (ไตรรัตน ทองสัมฤทธิ์, 2548, 

หนา 54) 

(1) ดานจิตใจ ผลตอสุขภาวะทางดานจิตใจนั้นถือเปนผลท่ีอาสาสมัครผูสูงอายุถือ

วามีความสําคัญเปนอันดับแรก เนื่องจากการทํางานอาสาสมัครทําใหมีความสบายใจไมเครียด 

กอใหเกิดความสุขใจเม่ือเห็นวาสิ่งท่ีตนปฏิบัติมีประโยชนตอคนอ่ืน และทําใหตัวเองมีกําลังใจ มีมุมมอง

ตอสถานการณชีวิตตัวเองในทางบวกมากข้ึน รวมท้ังชวยใหอาสาสมัครผูสูงอายุเห็นคุณคาของตนเอง

ลดปญหาดานความเครียด ความวาเหว เปนการจัดการความรูสึกดอยคาหรือขาดบทบาททางสังคม 

สามารถดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีเปาหมาย มีความหวังตอไป 

(2) ดานรางกาย การเขารวมกลุมทํางานอาสาสมัครนั้นใหผลดีตอสุขภาพรางกายของ

ผูสูงอายุ เนื่องจากการรวมกลุมทํางานของอาสาสมัครมีกิจกรรมท่ีกอเกิดประโยชนท้ังตอคนอ่ืน รวมท้ัง

ภายในกลุมของอาสาสมัครผูสูงอายุเองดวย ไดใชความคิดทําใหสมองมีการตื่นตัวอยูตลอดเวลา มีการออก

กําลังกายดวยกัน การพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรูในประเด็นตางๆ โดยเฉพาะดานสุขภาพ การดูแล

รักษาสุขภาพ การรับประทานอาหาร การพักผอน และกิจกรรม ท่ีเหมาะสมกับวัยสูงอายุ  

(3) ดานสังคม การทํางานอาสาสมัครชวยใหผูสูงอายุมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู

ความคิดเห็นกัน ผูสูงอายุหลายทานยังคงมีบทบาทตอสังคมในสิ่งท่ีตัวเองมีความสามารถ มีความรู

ความเชี่ยวชาญ ทําใหเกิดความรูสึกมีเพ่ือน มีเครือขาย และไมรูสึกโดดเด่ียว ซ่ึงเปนผลเก่ียวเนื่องกับ

สุขภาวะท่ีไดรับดานจิตใจ การท่ีสังคมยังใหความสําคัญไดรับเกียรติและความนับถือ ทําใหอาสาสมัคร

ผูสูงอายุไมรูสึกวาตัวเองไรคา ซ่ึงก็เก่ียวของกับสุขภาวะท่ีไดรับดานจิตวิญญาณ 

(4) ดานจิตวิญญาณ อาสาสมัครผูสูงอายุกลุมตัวอยางทุกคนรูสึกถึงคุณคาในตัวเอง

และภาคภูมิใจตอสิ่งท่ีตัวเองกระทําตอผูอ่ืน เห็นคนอ่ืนไดรับความสุข ไดรับความสบาย ไดผอนคลายจาก

ปญหาท่ีเผชิญการทํางานอาสาสมัครยังชวยเติมเต็มความเชื่อศรัทธา ทําใหเกิดมุมมองในสถานการณของ

ชีวิตหลากหลาย ดําเนินชีวิตอยางมีความหวัง รูสึกวาตัวเองยังมีคายังทําประโยชน ยังชวยเหลือคนอ่ืนได 

ท่ีนาสนใจเก่ียวกับแรงผลักดันจากความเชื่อศรัทธาตอการทํางานอาสาสมัครผูสูงอายุ คือ แมวาอาสาสมัคร

ผูสูงอายุสวนใหญจะไมพูดถึงแรงขับจากความเชื่อศรัทธา แตผูสูงอายุเหลานี้ก็มีความต้ังใจท่ีแนวแนหรือมี

อุดมการณในงานท่ีตัวเองทําอยางชัดเจน หลายทานทํางานอาสาสมัครเพราะมีความประสงคอยากเห็นคน

อ่ืนไดรับความสุขไดรับความสบาย ไดรับความผอนคลายจากปญหาท่ีเผชิญ รวมท้ังตัวเองก็ไดรับความสุข

ความสบายใจดวย ซ่ึงผลจากการกระทําดังกลาวจึงนํามาซ่ึงความสุข ความมีสันติสุข และเปนพลังในการ

ขับเคลื่อนชีวิตตอไปได 

โดยสรุป แนวคิดอาสาสมัครเปนบทบาทหนาท่ีหนึ่งของ ผูท่ีอาจเรียกไดวาเปนผูมีความ

ตองการข้ันพ้ืนฐานท่ีเพียงพอตอความตองการแลว จึงหันมาสนองความตองการในทางสรางสรรค ซ่ึง
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ในหลักทางพระพุทธศาสนา จัดอยูในกุศลกรรม คือการมีเจตนาเปนพ้ืนฐานท่ีจะลงมือกระทําในสิ่งท่ี

สรางสรรคเปนประโยชนตอสังคมและสวนรวมท่ีเปนไปเพ่ือชีวิตท่ีดีงาม   

 

2.3.7 คุณภาพชีวิต 

ความหมาย คําวา “คุณภาพชีวิต” (quality of life) เปนคําใชเปรียบเทียบซ่ึงเปลี่ยนแปลง

ไปตามกาลเวลา สถานท่ี และการรับรูของแตละบุคคล แตคุณภาพชีวิตจะตองรวมถึงจิตสังคมของ

มนุษยดวย ไดมีผูอธิบายความหมายของคุณภาพชีวิต ไวแตกตางกันดังนี้ 

คุณภาพชีวิต หมายถึง ระดับความพึงพอใจ ซ่ึงข้ึนกับประสบการณในชีวิตของแตละบุคคล 

ซาน (Zhan อางถึงใน ดวงใจ เปลี่ยนบํารุง, 2540, หนา 27) 

คุณภาพชีวิต มีความหมายเชนเดียวกับ ความปกติสุข (well being) เปนการรับรูของบุคคล

ตอการมีชีวิต ตามประสบการณของความพึงพอใจ ความรูสึกเปนสุขภายในจิตใจ โอเรม (Orem 

อางถึงใน ศิริพรรณ ชาญสุกิจเมธี, 2540, หนา 20) 

คุณภาพชีวิต หมายถึง ระดับความพอใจในชีวิต จึงกลาวไดวาคุณภาพชีวิตสามารถวัดไดจาก

การรับรู ถึงความพึงพอใจ ความยินดี หรือความสุขในชีวิตปจเจกบุคคล ภายใตขอจํากัดของ

ความสามารถทางรางกาย อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางและหนาท่ีหรือสุขภาพ  

ยัง และ ลองแมน (Young & Longman อางถึงใน ศิริพรรณ ชาญสุกิจเมธี, 2540, หนา 20) 

คุณภาพชีวิต หมายถึง ความสัมพันธทุกดานระหวางบุคคลกับสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติท่ี

บุคคลอาศัยอยูในแตละดาน จะมีลักษณะเฉพาะในการสนองความตองการของบุคคล ฟราไดเออร 

(Fradier อางถึงใน อรทัย อาจอํ่า, 2553, หนา 59) 

คุณภาพชีวิต หมายถึง มิติของการมีชีวิตท่ีดีประกอบดวยความสุข ความพอใจในชีวิต 

ความนับถือตนเอง สุขภาพและสภาพการทํางานของรางกาย และสภาวะเศรษฐกิจท่ีดี ระดับของการ

มีชีวิตท่ีดี ความสุข ความพึงพอใจในชีวิตเปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับสภาพความเปนอยู การดําเนินชีวิต

ของปจเจกบุคคลในสังคม  

คุณภาพชีวิต หมายถึง ระดับความรูสึกพึงพอใจในชีวิตของผูสูงอายุ 5 ดาน คือ สถานภาพ

ทางเศรษฐกิจ สุขภาพสภาพแวดลอม การพ่ึงพาตนเอง และการทํากิจกรรม (ดวงใจ เปลี่ยนบํารุง, 

2540, หนา 8) 

คุณภาพชีวิต หมายถึง ระดับการดํารงชีวิตในปจจุบัน ตามการรับรูตอองคประกอบตางๆ 

ท่ีเปนตัวบงชี้คุณภาพชีวิต ไดแก สถานภาพทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สภาพแวดลอม การพ่ึงพาตนเอง 

และการทํากิจกรรม (ประภาพร จินันทุยา, 2536, หนา 10) 

โดยสรุป คุณภาพชีวิต หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข ท้ังทางดาน

รางกายและจิตใจ ซ่ึงโดยธรรมชาติของมนุษยเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ และเปนสวนหนึ่งของสังคม 
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การท่ีบุคคลจะสามารถดํารงอยูไดอยางมีความสุขจะตองประกอบดวยปจจัยสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวย 

ท่ีทําใหบุคคลผูนั้นสามารถดําเนินกิจกรรมเพ่ือพ่ึงพาตนเองในการดํารงชีวิตอยูไดเปนอยางดีตลอดอายุขัย

ของตนเอง 

 

 

 

 

องคประกอบคุณภาพชีวิต โดย เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลกชุดยอ 

ฉบับภาษาไทย (WHOQOL – BREF – THAI) ซ่ึงหมายถึงการประเมินคาท่ีเปน จิตวิสัย (subjective) 

ซ่ึงฝงแนนอยูกับบริบททางวัฒนธรรม สังคม และสภาพแวดลอม ดวยองคประกอบ 4 ดาน ดังนี้ 

1) ดานรางกาย คือ การรับรูสภาพทางรางกาย ซ่ึงมีผลตอชีวิตประจําวัน เชน 

การรับรูสภาพความสมบูรณแข็งแรงของรางกาย การรับรูถึงความสุขสบาย การรับรูถึงความเปนอิสระ

ท่ีไมตองพ่ึงพาผู อ่ืน การรับรูถึงความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของตน การรับรูถึง

ความสามารถในการทํางาน 

2) ดานจิตใจ คือการรับรูสภาพทางจิตใจของตนเอง เชน การรับรูความรูสึกทางบวก

ท่ีบุคคลมีตอตนเอง การรับรูถึงความรูสึกภาคภูมิใจในตนเอง การรับรูถึงความคิด ความจํา สมาธิ 

การตัดสินใจ และความสามารถในการเรียนรูเรื่องราวของตน การรับรูถึงความสามารถในการจัดการ

กับความกังวล การรับรูเก่ียวกับความเชื่อท่ีมีผลตอการดําเนินชีวิต เชน การรับรูถึงความเชื่อดาน

ศาสนาท่ีมีผลในทางท่ีดีตอการดําเนินชีวิต มีผลตอการเอาชนะอุปสรรค 

3) ดานความสัมพันธทางสังคม คือการรับรูความสัมพันธของตนกับบุคคลอ่ืน 

การรับรูถึงการท่ีไดรับความชวยเหลือจากบุคคลอ่ืนในสังคม การรับรูวาตนไดเปนผูใหความชวยเหลือ

บุคคลอ่ืนในสังคมดวย 

4) ดานสิ่งแวดลอม คือการรับรูเก่ียวกับสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอการดําเนินชีวิต เชน 

การรับรูวาตนมีชีวิตอยูอยางอิสระ ไมถูกกักขัง มีความปลอดภัยและม่ันคงในชีวิต การรับรูวาไดอยูใน

สิ่งแวดลอมทางกายภาพท่ีดี ปราศจากมลพิษ การคมนาคมสะดวก มีแหลงประโยชนดานการเงิน 

สถานบริการทางสุขภาพและสังคมสงเคราะหการรับรูวาตนมีโอกาสท่ีจะไดรับขาวสาร หรือฝกฝน

ทักษะตางๆ การรับรูวาตนไดมีมีกิจกรรมในเวลาวาง 

วิชัย รูปขําดี และคณะ (2542, หนา 12) อธิบาย องคประกอบคุณภาพชีวิต 7 ดาน ตาม

แนวคิดของ ESCAP ไดแก  

1) ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ หมายถึง ระดับและความแนนอนของการมีรายได และ

ทรัพยสินของครอบครัว 
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2) ชีวิตการทํางาน หมายถึง ลักษณะงานและการใชเวลาในการทํางาน  

3) สุขภาพ หมายถึง ความสมบูรณดานสุขอนามัยรวมท้ังสุขภาพทางกายและจิตใจ  

4) ชวีิตการใชสติปญญา หมายถึง การใชเหตุผลการตัดสินใจในการดําเนินชีวิต และ

การแกไขปญหาของการดําเนินชีวิต 

5) ชีวิตครอบครัว หมายถึง สภาพความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว 

6) ชีวิตชุมชน หมายถึง สภาพความสัมพันธระหวางครัวเรือนกับสมาชิกในชุมชน 

7) สภาพแวดลอม หมายถึง สภาพสิ่งแวดลอมของชุมชนท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิต ไดแก 

ขยะ น้ําเสีย อากาศ เสียง และทัศนียภาพ สภาพแวดลอมชุมชน 

โดยสรุป องคประกอบคุณภาพชีวิต ใหความสําคัญกับองคประกอบของการท่ีบุคคลผูหนึ่ง

สามารถดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพจวบจนสิ้นอายุขัย ประกอบดวย ดานสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง ดาน

สุขภาพจิตใจท่ีเขมแข็ง ดานสังคม และสิ่งแวดลอม ท่ีดีท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิต เพราะคนเปนสวนหนึ่งของ

สังคม และเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ นั่นเอง 

2.4 ทฤษฎีเกี่ยวกับผูสูงอายุ 

 

การสูงอายุ มีหลายคํา เชน Ageing หรือ Geriatric หรือ Gerontology เปนตน ซ่ึงเปน

ศาสตรท่ีศึกษาเก่ียวกับความชราของมนุษย แมวาการตายจะเปนสัจธรรมของมนุษยท่ีไมอาจหลีกเลี่ยง 

ขณะเดียวกันมนุษยยังมีความพยายามศึกษากระบวนการความชรา จนถึงวิธีการชะลอความชราได ซ่ึง

มีการศึกษาอยางจริงจังมากข้ึนในศตวรรษท่ี 19 ในประเทศยุโรป และอเมริการ สําหรับในประเทศ

ไทยมีการศึกษาศาสตรทางการสูงอายุมากข้ึน เนื่องมาจากจํานวนผูสูงอายุท่ีเพ่ิมจํานวนสูงข้ึน ขณะท่ี

อายุเฉลี่ยของประชากรเม่ือแรกเกิดจะเพ่ิมข้ึน 

2.4.1 ทฤษฎีการสูงอายุ  

การศึกษาศาสตรดานการสูงอายุทําใหทราบถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย

ออกเปน 2 ระยะ คือ ระยะแรกเปนการเปลี่ยนแปลงท่ีเริ่มตั้งแตแรกเกิดจนถึงอายุ 40 ป ซ่ึงมีลักษณะ

เปนไปในทางเจริญเติบโต ซ่ึงเม่ือพนวัยผูใหญจะเขาสูระยะท่ี 2 (หลังอายุ 40 ปข้ึนไป) จะมีการ

เปลี่ยนแปลงในลักษณะท่ีเสื่อมโทรมลง และไมปรากฏความเจริญงอกงาม (ประนอม โอทกานนท, 

2537, หนา 9 – 18, ศรีเรือน แกวกังวาล, 2538, หนา 603 – 608, สมจิต หนุเจริญกุล, 2539, หนา 227) 

การคนหาคําตอบของความแกชรายังคงมีอยูแมไมมีใครสามารถเอาชนะความแกชราไดก็ตาม ซ่ึง

ทางดานผูเชี่ยวชาญในศาสตรทางชีวภาพ จิตวิทยา และสังคมศาสตร ไดสรุปสาเหตุของความแกชรา

ไว 2 ประการ ไดแก พันธุกรรม (genetic etiology) และสิ่งแวดลอม (environment etiology) โดย

พิจารณาจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอกของสิ่งมีชีวิต และมนุษยแบบองครวม ซ่ึงทฤษฎีท้ัง 3 
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สาขาตางยอมรับวาความรูจากศาสตรสาขาใดสาขาหนึ่งก็ยังไมสามารถอธิบายกระบวนการแกชราได

อยางสมบูรณ จึงเสนอแนวคิดเพ่ือนํามาใชอธิบายกระบวนการชราของมนุษยจํานวน 3 กลุม ไดแก  

1) ทฤษฎีทางชีววิทยา (biological theory)  

2) ทฤษฎีทางจิตวิทยา (psychological theory)  

3) ทฤษฎีทางสังคมวิทยา (sociological theory)  

ทฤษฎีการสูงอายุดังกลาวเปนเพียงสมมติฐานเทานั้น การอธิบายกระบวนการชราใหชัดเจน

ท่ีสุดจึงตองใชหลายทฤษฎีรวมกันอธิบาย อีลิโอพอลลัส (Eliopoulos, 1995, p. 14) ปจจัยท่ีสงเสริม

กระบวนการแกชราใหเกิดไดเร็วข้ึน ไดแก ภาวะโภชนาการท่ีไมเหมาะสม การสัมผัสแสง ultraviolet 

ในระยะเวลานาน มลพิษตาง ภาวะเครียด และการตอบสนองตอความเครียด โรค และ จุลชีวะตางๆ 

ซ่ึงไดรวบรวมไวเปนทฤษฎีทางการสูงอายุพอสังเขปดังนี้  

(1) ทฤษฎีทางชีววิทยา (biological theory) อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงทาง

โครงสรางของรางกายมนุษย แบงเปน 3 ระดับ ไดแก ทฤษฎีดานพันธุกรรม ทฤษฎีอวัยวะ และทฤษฎี

สรีรวิทยา  

ก. ทฤษฎีดานพันธุกรรม (genetic theory) ประกอบดวย  

ก) ทฤษฎีวิวัฒนาการ (evolution theory) หรือทฤษฎีเซลล (cell theory) 

รวมกันอธิบายถึงสิ่งมีชีวิตตางมีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการตลอดเวลา 

ข) ทฤษฎีนาฬิกาชีวิต (biological clock) หรือ ทฤษฎีการถูกกําหนด  

(programming aging theory) อธิบายวาอายุขัยของคนถูกกําหนดไวโดยรหัสทางพันธุกรรม (gene) 

ถาบรรพบุรุษมีอายุยืน จะสงผลใหลูกหลานมีอายุยืนยาวตามไปดวย ทฤษฎีนี้เชื่อวานาฬิกาชีวิตจะอยู

ในนิวเคลียสและโปรโตปลาสซึมของเซลลในรางกาย 

ค) ทฤษฎีการกลายพันธ (somatic mutation theory) เกิดจากการไดรับ

รังสี ทีละเล็กนอยเปนประจําจนเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง DNA (deoxyribonucleic acid) และเกิด

การผันแปรของเซลลหรอือวัยวะในระบบตางๆ ทําใหเกิดการแบงตัวผิดปกติกลายเปนมะเร็ง 

ง) ทฤษฎีการสะสมความผิดพลาดของเซลล (cell error theory) หรือทฤษฎี

โมเลกุล (molecular theory) อธิบายถึงความแกชราเกิดจากนิวเคลียสของเซลลมีการถายทอด DNA ท่ี

ผิดปกติไปจากเดิมทําใหเซลลใหมท่ีไดแตกตางไปจากเดิม และกลายเปนสิ่งแปลกปลอม ในขณะท่ีรางกาย

จะสรางการตอตาน เปนผลให เซลลเสื่อมสลาย และทําหนาท่ีไมได  

ข. ทฤษฎีอวัยวะ (organ theory) ประกอบดวย  

ก) ทฤษฎีความเสื่อมโทรม (wear and tear theory) อธิบายความแกชรา

เปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนเองเม่ืออวัยวะมีการใชงานมากยอมเสื่อมไดงายและเร็วข้ึน เม่ืออายุมากข้ึน 

ขอจํากัดของทฤษฎีนี้ คืออวัยวะสวนใดของรางกายท่ีไมคอยไดทํางาน จะเสื่อมสภาพไปกอนในขณะท่ี
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อวัยวะสวนอ่ืนๆ ท่ีทํางานกลับขยายใหญข้ึน ซ่ึงทฤษฎีสนับสนุนดวยวาขณะท่ีเซลลถูกใชงานจะเกิด

การผลิตสารแลวใช สะสมไวซ่ึงสารนี้เปนโปรตีนท่ีเหลือใชจากการเผาผลาญอาหาร ซ่ึงในวัยสูงอายุจะ

มีสารนี้สะสมมากบริเวณตับ หัวใจ รังไข เซลลประสาท และเม่ือมีสารนี้มากถึงระดับหนึ่ง อวัยวะจะไม

สามารถทํางานได  

ข) ทฤษฎีระบบประสาทและตอมไรทอ (neuroendocrine theory) อธิบาย

ถึงเม่ือเขาสูวัยชรา การทํางานของระบบประสาทจะลดลง ความจําจะเสื่อมลง ตอมไรทอทํางานลดลงทําให

เกิดเปนเบาหวานข้ึนไดในผูสูงอายุ 

ค) ทฤษฎีภูมิคุมกัน (immunological theory) เชื่อวาเม่ืออายุมากข้ึน 

การสรางสารภูมิคุมกันตามปกติจะลดลง เพราะอวัยวะท่ีมีสวนชวยสรางภูมิคุมกัน เชน ตอมไธมัส 

ระบบน้ําเหลือง ตับ และมามเสื่อมสภาพ และจะสรางภูมิคุมกันชนิดทําลายตนเอง มากข้ึน ทําให

รางกายออนแอ เจ็บปวย ซ่ึงโรคท่ีพบไดบอยคือ มะเร็ง (สมจิต หนุเจริญกุล, 2539, หนา 229)  

ค. ทฤษฎีสรีรวิทยา (physiological theory) ประกอบดวย  

ก) ทฤษฎีความเครียดและการปรับตัว (stress adaptation theory)  

เชื่อวาความเครียดท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน มีผลทําใหเซลลตาย บุคคลเม่ือเผชิญกับความเครียดบอย 

จะทําใหเขาสูวัยชราไดเร็วข้ึน เม่ือคนอยูในภาวะเครียดรางกายจะตอบสนอง ทําใหระดับนาตาลใน

เลือดสูงข้ึน ชวยใหรางกายดํารงชีวิตอยูในภาวะเครียดได แตถารางกายตองเผชิญกับภาวะนี้อาจเสื่อม

และทํางานผิดปกติได  

ข) ทฤษฎีสะสมของเสยี (waste product accumulation) อธิบายถึง 

เม่ือสิ่งมีชีวิตอายุมากข้ึนของเสียจะถูกสะสมทําใหเซลลเสื่อมและตายเพ่ิมข้ึน 

ค) ทฤษฎีอนุมูลอิสระ (free radical theory) อธิบายถึงกระบวนการออก

ซิเดชั่น ของออกซิเจนท่ีไมสมบูรณในกระบวนการเผาผลาญสารจําพวกโปรตีน คารโบไฮเดรทและอ่ืนๆ 

ทําใหเกิดอนุมูลอิสระ สามารถทําลายผนังเซลล โดยโมเลกุลของอนุมูลอิสระเม่ือแตกออกเปนอิสระจะ

จับกับโมเลกุลอ่ืนๆ ท่ีอยูใกลเคียงทําใหโครงสรางและหนาท่ีของเซลลเปลี่ยนไปอนุมูลอิสระเกิดไดจาก

สาเหตุอ่ืนๆ เชน มลภาวะเปนพิษ รังสี อาหาร บุหรี่ และเชื่อกันวาสารจําพวกวิตามิน A C และ E ชวย

ลดการเกิดและการทํางานได 

ง) ทฤษฎีการเชื่อมไขว (cross link theory or cross link of collagen) 

อธิบายถึงเม่ือถึงวัยชรา สารโปรตีนบางชนิดจะเพ่ิมข้ึนและจับตัวกันมากข้ึนทําให การหดตัวของอวัยวะ

ตางๆ ท่ีเก่ียวของในรางกายขาดความยืดหยุนและจับกันไมเปนระเบียบมีผลใหเซลลตาย และเสีย

หนาท่ีกระบวนการนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึนในระดับ DNA ของเซลลโดยสาร cross link ท่ีเกิดจาก

ปฏิกิริยาทางเคมีจะทําให DNA มีการเปลี่ยนแปลงและเสื่อมลง 
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โดยสรุป ทฤษฎีกลุมดังกลาวอธิบายความสัมพันธของปฏิกิริยาทางเคมีในรางกายกับ

กระบวนการแก การลดกระบวนการเผาผลาญอาหารในรางกายโดยจํากัดอาหารจําพวกโปรตีน 

คารโบไฮเดรท ไขมัน และบริโภคอาหารจําพวกผักและผลไม จะชวยใหอายุยืนยาว  

2.4.2 ทฤษฎีทางจิตวิทยา  

ทฤษฎีทางจิตวิทยา (psychological theory) อธิบายถึง การเปลี่ยนแปลงทางบุคลิกภาพ 

และพฤติกรรมของผูสูงอายุเปนการปรับตัวเก่ียวกับความนึกคิด ความรู ความเขาใจ แรงจูงใจ 

การเปลี่ยนแปลงไปของอวัยวะรับสัมผัสท้ังหลาย ตลอดจนสังคมท่ีผูสูงอายุอาศัยอยู ไดแก  

1) ทฤษฎีบุคลิกภาพ (personality theory) อธิบายถึง ผูสูงอายุจะมีความสุขหรือ

ความทุกขนั้นข้ึนอยูกับภูมิหลังและการพัฒนาจิตใจของบุคคลนั้น ถาพัฒนามาดวยความม่ันคงอบอุน

ถอยทีถอยอาศัย เห็นใจผูอ่ืน ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดีก็มักจะเปนผูสูงอายุท่ีมีความสุขอยูรวมกับบุตร

หลานไดอยางมีความสุข แตในทางตรงกันขามถาชีวิตท่ีผานมาไมสามารถทํางานรวมมือกับใครได จิตใจ

คับแคบ ไมรูจักชวยเหลือ เห็นใจผูอ่ืน ผูสูงอายุผูนั้นก็จะประสบปญหาในบั้นปลายของชีวิต  

อิริกสัน (Erikson, 1963 อางถึงใน เกษม และกุลยา ตันติผลาชีวะ, 2528, หนา 36) 

2) ทฤษฎีอิริคสัน (Erikson's epigenetic theory) หรือ psychosocial developmental 

stage ของอิริคสัน อธิบายถึง การพัฒนาของคนซ่ึงแบงไดเปน 8 ระยะ ตั้งแตแรก เกิดจนถึงวัยสูงอาย ุ

พัฒนาการในระยะท่ี 7 เปนชวงของวัยกลางคน และระยะท่ี 8 เปนชวงของวัยสูงอายุ ซ่ึงระยะท่ี 7 แบงท่ี

ชวงอายุระหวาง 40 - 59 ป เปนชวงวัยท่ีมีความทะเยอทะยาน มีความคิดสรางสรรคตางๆ ตองการสราง

ความสําเร็จในชีวิต ถาประสบความสําเร็จดี จะรูสึกพอใจในความภาคภูมิใจและสืบทอดไปยังคนรุนตอไป 

แตถาไมประสบความสําเร็จในชีวิตชวงนี้ก็จะกลายเปนคนท่ีมีชีวิตเหงาหงอย เบื่อหนาย ขาดความ

กระตือรือรน และข้ันท่ี 8 เปนชวงอายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป อธิบายวาเม่ือถึงข้ันนี้แลวบุคคลจะตองพัฒนา

ความรูสึกไดวาตนไดกระทํากิจตางๆ ท่ีควรทําเสร็จสิ้นตามหนาท่ีของตนแลว ยอมรับไดท้ังความสําเร็จ

สมหวังและผิดหวัง การทําใจยอมรับความรูสึกของตนเองและผูอ่ืนอยางท่ีเขามีเขาเปน และมีความ

พอใจในชีวิตของตน ตรงขามกับผูสูงอายุท่ีจมอยูกับความหลังอาลัยอาวรณยอมรับอดีตไมไดก็คิดแต

เพียงวามีเวลานอยลงไปทุกที ไมสามารถทาอะไรเพ่ือแกไขอดีตท่ีผิดพลาด การกลัวความตายท่ีกําลัง

คืบคลานเขามา กลุมนี้จะมีความรูสึกเศราสรอยสิ้นหวังและหลีกหนีชีวิต ในบางรายอาจคิดฆาตัวตาย 

ซ่ึงความพอดีระหวางความม่ันคงทางใจและความสิ้นหวัง ทําใหคนเกิดความเฉลียวฉลาด รูเทาทันโลก

และชีวิตซ่ึงเปนสิ่งพึงปรารถนา (Erikson, 1964, p. 133 อางถึงใน ศรีเรือน แกวกังวาล, 2538, หนา 

46-47)  ลักษณะความขัดแยงทางจิตสังคมท่ีเกิดข้ึนในลําดับข้ันพัฒนาการชีวิตมี 8 ข้ันตอนไดแก อิลิโอ

โพลัส (Eliopoulos, 1995, p. 18) ดังนี้ 

(1) ข้ันความไววางใจแยงกับความสงสัยน้ําใจผูอ่ืน วัยทารก ถึง อายุ 18 เดือน 
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(2) ข้ันความเปนตัวของตัวเองแยงกับความละอายใจและไมแนใจ อายุระหวาง 

18 เดือน ถึง 3 ป  

(3) ข้ันความคิดริเริ่มแยงกับความรูสึกผิด อายุระหวาง 3 ถึง 6 ป 

(4) ข้ันเอาการเอางานแยงกับความมีปมดอย อายุระหวาง 6 ถึง12 ป  

(5) ข้ันการพบอัตลักษณะแหงตนกับการไมเขาใจตนเอง อายุชวง 12 ถึง 20 ป  

(6) ข้ันความรวมมือรวมใจแยงกับความเปลาเปลี่ยว อายุชวง 20 ถึง 40 ป  

(7) ข้ันการบํารุงสงเสริมแยงกับความพะวงหลงเฉพาะตน อายุชวง 40 ถึง 50 ป  

(8) ข้ันความม่ันคงทางใจแยงกับความสิ้นหวัง อายุ 60 ปข้ึนไป 

ความขัดแยงทางจิตสังคมท่ีเกิดข้ึนในแตละข้ันตอนพัฒนาการท้ัง 8 ข้ัน ดังกลาวจะ

ทําให มีผลตอการพัฒนาบุคลิกภาพท้ังในทางท่ีพึงประสงค และไมพึงประสงค ออนแอ และเขมแข็ง 

ซ่ึงเกิดจากความขัดแยงทางสังคม และจิตใจในแตละชวงวัยตามท่ีกลาวเปนตน  

3) ทฤษฎีของเพค (Peck’s theory) โรเบิรต เพค ไดแบงผูสูงอายุเปน 2 กลุม คือ 

ผูสูงอายุวัยตน อาย ุ56 - 75 ป และผูสูงอายุตอนปลาย อาย ุ75 ปข้ึนไป ซ่ึงท้ัง 2 กลุมมีความแตกตาง

กันท้ังทางกายภาพ และทางจิตสังคมซ่ึงมีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางดานจิตสังคมของผูสูงอายุ  

3 ลักษณะคือ (Eliopoulos, 1995, p. 16)  

(1) ความรูสึกเก่ียวกับงานท่ีทําอยู โดยรูสึกวาตนยังมีคุณคาอยูตอเม่ือบทบาทลดลง

หรือเปลี่ยนไป จึงพอใจท่ีจะหาสิ่งอ่ืนมาทดแทน  

(2) ความรูสึกท่ีผูสูงอายุยอมรับวาสภาพรางกายของตนถดถอยลงและชีวิตจะมีสุข

ถาสามารถยอมรับและปรับความรูสึกนี้ได  

(3) ความรูสึกท่ียอมรับกฎเกณฑและการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ และยอมรับ

ความตายไดโดยไมรูสึกหวาดวิตก  

ทฤษฎีทางจิตวิทยานี้ไดเชื่อมโยงทฤษฎีทางชีววิทยาและสังคมวิทยาเขามาอธิบายวาการ

เปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพและพฤติกรรมของผูสูงอายุนั้น เปนการปรับตัวและพัฒนาการของบุคลิกภาพ ซ่ึงมี

ผลทําใหผูสูงอายุมีพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไป พฤติกรรมท่ีเปลี่ยนไปนั้นไมสามารถยืนยันไดจากทฤษฎีใด

เพียงทฤษฎีเดียว (ประนอม โอทกานนท, 2537, หนา 16) จากลักษณะทางพันธุกรรมและสิ่งแวดลอมท่ีมี

ผลตอการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมในแตละวัย ซ่ึงพิจารณาไดจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ซ่ึง

ปจจัยภายในตัวบุคคล ไดแก แรงจูงใจ สติปญญา ความจํา การรับรู การเรียนรู และบุคลิกภาพ ทําให

ผูสูงอายุจะมีการผันแปรไปตามการเปลี่ยนแปลงในระดับตางๆ ของ รางกาย ตามท่ีกลาวไปแลวใน

ทฤษฎีทางชีววิทยา ปจจัยท่ีมีผลตอการเรียนรูคือ ความเครียด ผลจากประสาทและสรีรวิทยาท่ี

เปลี่ยนแปลง ทําใหเสียความจํา สวนแรงจูงใจในผูสูงอายุไมจําเปนตองใชแรงกระตุนในการทํางาน
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มากกวาบุคคลวัยอ่ืนๆ สวนปจจัยภายนอก คือ การเปลี่ยนแปลงทางสรีรภาพ ไดแก พันธุกรรม และ

ปฏิสัมพันธท่ีรางกายมีตอสังคม ไดแก ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม โครงสรางสังคม  

 

2.4.3 ทฤษฎีทางสังคมวิทยา  

ทฤษฎีทางสังคมวิทยา (sociological theory) เปนทฤษฎีท่ีกลาวถึงแนวโนมบทบาท 

สัมพันธภาพ และการปรับตัวในสังคมของผูสูงอายุ ซ่ึงพยายามวิเคราะหสาเหตุท่ีทําใหผูสูงอายุตองมี

การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางสังคมไป และพยายามท่ีจะชวยใหผูสูงอายุมีการดํารงชีวิตอยูในสังคม

ไดอยางมีความสุข มีแนวคิดท่ีนาสนใจ ไดแก  

1) ทฤษฎีกิจกรรม (activity theory) พัฒนาข้ึนโดย โรเบิรท ฮาวิกเฮรสท (Robert 

Havighurst) ในป 1960 ไดอธิบายถึงสถานภาพทางสังคมของผูสูงอาย ุซ่ึงเนนความสัมพันธในทางบวก 

ระหวางการปฏิบัติกิจกรรมกับความพึงพอใจในชีวิตของผูสูงอายุ กลาวคือ เม่ือบุคคลมีอายุมากข้ึน 

สถานภาพ และบทบาททางสังคมจะลดลง แตบุคคลยังมีความตองการทางสังคมเหมือนบุคคลในวัย

กลางคน ซ่ึงทฤษฎีนี้เชื่อวา ผูสูงอายุมีความตองการท่ีจะเขารวมกิจกรรม เพ่ือความสุขและการมีชีวิตท่ี

ดี เชน เดียวกับวัยผูใหญ และสามารถเขารวมกิจกรรมท่ีตนเองสนใจได สําหรับคําวากิจกรรมตาม

แนวคิดนี้หมายถึง กิจกรรมนอกเหนือจากกิจกรรมท่ีบุคคลปฏิบัติตอตนเอง นั่นคือกิจกรรมท่ีบุคคล

ปฏิบัติตอเพ่ือนฝูง ตอสังคม หรือชุมชน ซ่ึงกิจกรรมตางๆ ท่ีผูสูงอายุปฏิบัติจะทําใหรูสึกวาตนเองยังมี

คุณคา และเปนประโยชนตอสังคม การมีกิจกรรมตอสังคมของผูสูงอายุจะมีความสัมพันธทางบวกกับ

ความพึงพอใจในชีวิตของผูสูงอายุ ดังนั้นการมีกิจกรรมท่ีพอเหมาะกับวัยของผูสูงอายุจึงเปนสิ่งท่ีมี

คุณคาและจําเปน การจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับ ผูสูงอายุควรคํานึงถึงปจจัยตอไปนี้  

สภาพสังคมปจจุบันท่ีทันสมัย และเปลี่ยนแปลงไป (modernization perspective) 

เปนปจจัยซ่ึงวาดวยบทบาทของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป อาจทําใหผูสูงอายุกาวตามไปไมทัน 

การเชื่อมโยงบุคคลแตละวัยแตละยุค การเปลี่ยนแปลงและประสบการณชีวิตของคนเม่ืออายุมากข้ึน 

ซ่ึงอาจมีความแตกตางกันระหวางคนในวัยเดียวกันแตคนละยุคสมัย  

2) ทฤษฎีบทบาทหนาท่ีตามโครงสราง (structural functional theory) กลาวถึง

การสูงอายุวาเม่ือคนเขาสูวัยชรามากข้ึนบทบาทหนาท่ีของตนเองก็จะลดลง 

3) ทฤษฎีแยกตนเองหรือทฤษฎีการถอยหาง (disengagement theory) กลาวถึง

ผูสูงอายุเก่ียวกับการถอยหางออกจากสังคม (Eliopoulos, 1995, p. 16, Miller, 1995, pp. 32-33, 

Yurick et. al., 1998, pp. 88-89)  

ผูสูงอายุและสังคมจะลดบทบาทซ่ึงกันและกัน อยางคอยเปนคอยไปตามความตองการของ

รางกายและไมอาจหลีกเลี่ยงได (Gubrium, 1973 cited in Esberger & Hughes, 1989, p. 28) 

เนื่องจากยอมรับวาตนเองมีความสามารถลดลง สุขภาพเสื่อมลงจึงถอยหนีจากสังคมเพ่ือลด



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

46 

ความเครียดและรักษาพลังงาน พอใจกับการไมเก่ียวของกับสังคมตอไป เพ่ือถอนสภาพและบทบาท

ของตนใหแกชนรุนหลัง ซ่ึงระยะแรกอาจมีความวิตกกังวลอยูบางในบทบาทท่ีเปลี่ยนแปลงไปและ

คอยๆ ยอมรับการไมเก่ียวของกับสังคมตอไปไดในท่ีสุด อยางไรก็ตามทฤษฎีนี้อธิบายโดยกลาวดวยวา

โดยปกติแลวบุคคลจะพยายามผสานอยูกับสังคมใหนานเทาท่ีจะทําได เพ่ือเปนการรักษาสมดุลท้ังดาน

รางกาย จิตใจ และอารมณ กอนท่ีบทบาทของตนเองจะลดลงเม่ือมีอายุเพ่ิมมากข้ึน โดยสรุปกระบวนการ

ถอยหางเปนกระบวนการท่ีมีลักษณะเฉพาะดังนี้  

(1) เปนกระบวนการพัฒนาอยางคอยเปนคอยไป  

(2) เปนสิ่งท่ีมิอาจหลีกเลี่ยงได  

(3) เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงท่ีผูสูงอายุถึงพอใจ  

(4) เปนสากลของทุกสังคม  

(5) เปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ เพ่ือรักษาสมดุลของมนุษย  

ปจจัยท่ีมีผลตอการถอยหางของผูสูงอายุ ไดแก กระบวนการชราท่ีมีความแตกตางกันของ

แตละบุคคล, สภาพสังคมและความเชื่อมโยงของอายุท่ีเพ่ิมข้ึน (Eliopoulos, 1995, p. 16) จะเห็นได

วาทฤษฎีการถอยหาง และทฤษฎีกิจกรรมจะมีความขัดแยงกัน (Neugarten et. al., 1968 cited in 

Miller, 1995, p. 39) การดําเนินชีวิตของผูสูงอายุท่ีประสบความสําเร็จ มีความสุข และมีกิจกรรม 

รวมกันนั้นข้ึนอยูกับบุคลิกภาพและแบบแผนชีวิตของแตละบุคคลท่ีผานมา ผูท่ีมีบทบาทในสังคมชอบ

เขารวมกิจกรรมในสังคม ก็ตองการท่ีจะรวมกิจกรรมตอไป สวนผูท่ีชอบสันโดษไมเคยมีบทบาทใดๆ ใน

สังคม มากอน ก็ยอมท่ีจะแยกตัวเองออกจากสังคมเม่ืออายุมากข้ึน และไดเสนอแนวคิดใหมเก่ียวกับ

ทฤษฎีความตอเนื่อง  

4) ทฤษฎีความตอเนื่อง (continuity theory) เปนทฤษฎีท่ีพัฒนาข้ึนโดย เบอรนกิ  

นิวการเทน และคณะ (Neugarten et. al., p. 1968 cited in Miller, 1995, p. 33, Eliopoulos, 1995, p. 16) 

เพราะเหตุวาท้ังทฤษฎีกิจกรรมและทฤษฎีการถอยหางไมเพียงพอท่ีจะอธิบายถึงความเปลี่ยนแปลง

ทางดานสังคมของผูสูงอายุได นักทฤษฎีกลุมนี้เชื่อวา การดําเนินชีวิตของผูสูงอายุท่ีประสบความสําเร็จนั้น 

ข้ึนอยูกับบุคลิกภาพและแบบแผนชีวิตของแตละชวงวัยท่ีผานมาและมีปจจัยอ่ืนๆ ท่ีเขามารวมอธิบาย

ไดแก แรงจูงใจ สถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจและสังคม บุคลิกภาพ ความยืดหยุน ซ่ึงสิ่งเหลานี้เปนปจจัย

ความสําเร็จและความลมเหลวในชีวิตบั้นปลายของผูสูงอายุ (ประนอม โอทกานนท, 2537, หนา 56) 

5) ทฤษฎีบทบาท (role theory) อธิบายถึง บุคคลเม่ือเขาสูวัยสูงอายุจะปรับบทบาท

และสภาพตางๆ หลายอยางท่ีไมใชบทบาทเดิมของตนมากอน เชน การละท้ิงบทบาททางสังคมและ

ความสัมพันธซ่ึงเปนไปแบบวัยผูใหญยอมรับบทบาทของสังคมและความสัมพันธในแบบผูสูงอายุ และ

เวนจากความผูกพันธกับคูสมรส เนื่องจากการตายไปของฝายใดฝายหนึ่งเปนตน  
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โดยสรุป ทฤษฎีความชราพิจารณาจากประสิทธิภาพการทํางานของรางกายท่ีลดลง ทฤษฎี

ทางจิตวิทยามองความสูงอายุโดยพิจารณาจากการเรียนรู สติปญญา และอารมณ สวนทฤษฎีทางสังคม

วิทยาพิจารณาความเปนผูสูงอายุจากความสามารถในการคงบทบาท และสถานภาพทางสังคมไว อาจ

กลาวไดวา ไมมีทฤษฎีใดเพียงทฤษฎีเดียวท่ีจะอธิบายความเสื่อมถอยของสังขารการเปลี่ยนแปลง

ทางดานอารมณ จิตใจ และสภาพทางสังคมของผูสูงวัยไดท้ังหมด  

นอกจากนี้ทฤษฎีท่ีกลาวมา ผูวิจัยเห็นวายังมีทฤษฎีท่ีนาหยิบยกมากลาวในงานวิจัยนี้อีก 2 

ทฤษฎี คือ ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมนุษย และทฤษฎีภาวะผูนําแบบความสามารถพิเศษใน

การจงูใจคน ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

2.4.4 ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมนุษย 

ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมนุษย (hierarchy of needs theory) โดย อับราฮัม มาสโลว 

(Abraham Maslow) ไดเรียงลําดับความตองการของมนุษย ดังนี้ 

1) ความตองการทางดานรางกาย (physical need) 

2) ความตองการความปลอดภัย (safety need) 

3) ความตองการความรักและความเปนเจาของ (belongingness and love need) 

4) ความตองการไดรับความนับถือยกยอง (esteem need) 

5) ความตองการบรรลุศักยภาพสูงสุดแหงความเปนมนุษย (self-actualization need) 

ท้ังนี้ ความตองการเปนแรงขับจูงใจของมนุษย โดยมีการเรียงลําดับข้ัน ตั้งแตในข้ันต่ําสุด

จะตองไดรับความพึงพอใจเสียกอน บุคคลจึงสามารถผานพนไปสูความตองการท่ีอยูในข้ันสูงข้ึน

ตามลําดับ โดยอธิบายพฤติกรรมมนุษยทุกรูปแบบเกิดจากแรงจูงใจของท่ีแตกตางจึงทําใหบุคคลมี

บุคลิกภาพไมเหมือนกัน ดังนั้น ทฤษฎีลําดับข้ันของแรงจูงใจ (hierachical theory of motivation) 

โดยอธิบายถึง ความตองการท่ีเปนแรงจูงใจของมนุษยมีลําดับข้ันตอนต้ังแตข้ันต่ําจนถึงข้ันสูงมีท้ังหมด 

5 ข้ันตอน ดังนี้ (ศรีเรือน แกวกังวาล, 2551, หนา 115-122) 

1) มนุษยตองไดรับการตอบสนองทางสรีรวิทยา เชน มีอาหารรับประทานไมหิวโหย 

มีท่ีอยูอาศัย มียารักษาโรคมีเครื่องนุมหมกันรอนกันหนาว ถาความตองการอันดับแรกยังไมไดรับการ

ตอบสนองพอเพียง แรงจูงใจประเภทอ่ืนๆ ก็ยากท่ีจะบังเกิดข้ึนได 

2) ความปลอดภัยแหงตนเองและทรัพยสิน เม่ือความตองการอันดับแรกไดรับการ

ตอบสนองแลว ตอมาก็เกิดความตองการท่ีจะรักษาชีวิตของตน ทรัพยสินของตน ใหม่ันคงปลอดภัย 

ถาไมไดรับการตอบสนอง มนุษยก็จะเกิดอาการประสาทผวา ความกลัวตั้งแตระดับสามัญจนถึงระดับ

ผิดปกตินั้น เกิดจากการไมไดรับการตอบสนองความรูสึกม่ันคงปลอดภัยเพียงพอ 

3) ความเปนเจาของ มีสังกัด มีตัวตนเปนสวนหนึ่งในสังคม เชนความรูสึกวาตนเองมี

ตัวตนมีชาติตระกูล มีครอบครัว มีท่ีทํางาน มีกลุมเพ่ือน มีสถาบัน มีครู มีโรงเรียน เปนตน กับความ
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ตองการถูกรักและไดรักจากผูอ่ืน เชน ตองการใหมีผูมาอาทรหวงใยตน และตนตองการหวงใยอาทร

เก้ือกูลผูอ่ืนเชนกัน  

4) ความยกยองเชิดชู กลาวขวัญ เชน ความตองการมีเกียรติ มีหนามีตา ความตองการ

ชื่อเสียงเปนท่ียกยองนับถือ ความรูสึกนับถือตนเอง เชิดชูตนเอง เปนตน โดยอธิบายถึงศักดิ์ศรีท่ีสําคัญ

ตอความมีสุขภาพจิตดี ความรูสึกนับถือและเคารพตนเองกับการไดรับการนับถือจากผูอ่ืน ท่ีมิใช

ลักษณะฉาบฉวยจอมปลอม 

5) ความสําเร็จ สมหวัง เพ่ือตระหนักรูความสามารถของตนกับประพฤติปฏิบัติตน

ตามความสามารถและสุดความสามารถ โดยเพงเล็งประโยชนของบุคคลอ่ืน และสังคมสวนรวมเปน

สําคัญ โดยอธิบายถึง คนทุกคนมีความมุงหมายในชีวิต เพ่ือบรรลุถึงความสมปรารถนาระดับนี้ เพ่ือจะ

เปนคนโดยสมบูรณ ทุกคนสามารถพัฒนาเปนคนเต็มโดยสมบูรณไดและบุคคลเหลานี้ ก็เปนบุคคล

สามัญ แตการท่ีคนจะไดบรรลุถึงความสมปรารถนาในระดับนี้ก็ตองไดสมประสงคของความตองการใน

ท้ัง 4 ลําดับข้ันเบื้องตนอยางพึงพอใจ 

โดยสรุป ทฤษฎีลําดับข้ันของความตองการ เปนแรงจูงใจตั้งแตระดับเบื้องตน จนถึงระดับสูง

นี้ เกิดข้ึนจากความตองการ หรือความอยากเปนพ้ืนฐานของมนุษย ความตองการ จูงใจไปสูการลงมือ

กระทําใหไดมาเพ่ือตอบสนองทางรางกาย และสูความตองการเพ่ือตอบสนองทางจิตใจ ซ่ึงในทาง

พระพุทธศาสนา ไดแสดงธรรมชาติในทางโลกียของมนุษย ถึงการรับรูท่ีเกิดจาก ทางตาไดเห็น ทางหู 

ไดยิน ทางจมูกไดกลิ่น ทางลิ้นรับรส ทางกายรับรูสึกทางกาย และทางใจรับรูสึกทางใจ โดยมีความ 

ตองการเพ่ือสนองความตองการ อยากได ท่ีเปนไปดวยความชอบใจ และความไมชอบใจ ท้ังทางรางกาย 

และทางจิตใจ ท้ังนี้เม่ือไดในสิ่งท่ีปรารถนาก็เกิดความชอบใจ และเม่ือคิดวาจะไดในสิ่งท่ีไมปรารถนาก็

เกิดอาการไมชอบใจ เรียกโดยรวมวาความรูสึก ซ่ึงมนุษยโดยท่ัวไปรักท่ีจะสุขเกลียดท่ีจะทุกข  

2.4.5 ทฤษฎีภาวะผูนําแบบความสามารถพิเศษ  

ทฤษฎีภาวะผูนําแบบความสามารถพิเศษ (charismatic leadership theory) อธิบายถึง

บุคคลท่ีมีความสามารถทํางานไดสําเร็จอยางนาอัศจรรย สามารถทํานายและคาดการณลวงหนาได

อยางแมนยํา โดยนักสังคมวิทยา แม็กซ วีเบอร Max Weber ไดอธิบายถึง ผูนําท่ีมีความสามารถพิเศษ 

เปนผูนําโดยไมไดอาศัยตําแหนงอํานาจหนาท่ี และประเพณีท่ียึดถือกันมา หากอยูท่ีความสามารถ

พิเศษของตัวผูนําเอง ซ่ึงกอใหเกิดอํานาจบารมี ผูนําท่ีมีความสามารถพิเศษนั้นพบในการศึกษาผูนํา

หลายประเภท โดยเฉพาะผูนําทางการเมือง ทางศาสนา ผูนําท่ีนําชุมชนเคลื่อนไหวหรือตอสูเรียกรอง

สิทธิบางประการ แตไมคอยพบเห็นผูนําเชนนี้ในองคการทางธุรกิจหรือองคการประเภทอ่ืน ตอมาไดมี

นักสังคมวิทยาและรัฐประศาสนศาสตร พยายามอธิบาย โดยศึกษาเง่ือนไข ลักษณะหรือคุณสมบัติ

พิเศษในตัวผูนํา จนทําใหมีภาวะผูนําแบบความสามารถพิเศษในท่ีสุด ซ่ึงสิ่งท่ีโตแยงกันมากคือ 
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ความสามารถพิเศษของผูนําเกิดไดอยางไรกัน ทําใหมีการศึกษาในหลายแนวทาง เพ่ือหาคําตอบ เชน 

การศึกษาคุณลักษณะ สถานการณ กระบวนการใชอิทธิพลซ่ึงกันและกัน เปนตน  

เฮาส (House) ในป ค.ศ. 1977 ไดเสนอทฤษฎี ภาวะผูนําแบบความสามารถพิเศษท่ี ไดมาจาก

การสังเกตผูนําในสังคมหลายๆ แบบ ทฤษฎีนี้ไดพบวาภาวะผูนําแบบความสามารถพิเศษนั้นเกิดข้ึนอยางไร 

มีความแตกตางจากคนอ่ืนอยางไร และเง่ือนไขใดหรือท่ีไหนท่ีทําใหเกิดไดอยางดี ซ่ึงรวมถึงคุณลักษณะของ

ผูนํา พฤติกรรม และเง่ือนไขของสถานการณ จึงทําใหทฤษฎีครอบคลุม โดยไดสรุปใหเห็น ถึงลักษณะ

พิเศษของผูนําท่ีทําใหเกิดภาวะผูนําแบบความสามารถพิเศษไดนั้น ก็คือผูนําท่ีทําใหผูตามมีความเชื่อหรือ

เกิดสิ่งตอไปนี้ ยุคส (Yukl, 1989, p. 205) 

1) ความเชื่อม่ันของผูนําเปนสิ่งถูกตอง 

2) การมีความเชื่อคลายคลึงกัน หรือเหมือนกับผูนํา 

3) การไมมีขอกังขาในการยอมรับผูนํา 

4) ความรัก ความพอใจในตัวผูนํา 

5) ความเต็มใจและยินดีปฏิบัติตามคําสั่งของผูนํา 

6) การมีอารมณในการทํางาน อยางกระตือรือรน 

7) การมีเปาหมายในการปฏิบัติงานสูง 

8) การความเชื่อวา ความสําเร็จของงานเปนผลมาจากการปฏิบัติงานของผูตาม 

จากท่ีกลาวมาจะเห็นไดวาภาวะผูนําแบบความสามารถพิเศษ ตองการมีอํานาจ มีความม่ันใจ

และเชื่อม่ันในความคิดของตนเอง ความตองการมีอํานาจของผูนําทําใหผูนําพยายามมีอิทธิพลเหนือผูตาม 

โดยการพยายามมีพฤติกรรมหรือกิจกรรมรวมกันมากและบอยครั้งข้ึน การแสดงใหเห็นถึงการมีความ

เชื่อม่ันและมีความม่ันใจในตนเองของผูนํา จะทําใหผูตามเชื่อม่ันในการตัดสินหรือวินิจฉัยงาน และการสั่ง

การ สําหรับผูนําท่ีขาดท้ังความม่ันใจ และเชื่อม่ันในตนเอง ยอมไมสามารถจะสรางอิทธิพลเหมือนคนอ่ืนได 

และแนนอนโอกาสจะประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงานก็ยอมนอยไปดวย ซ่ึงภาวะผูนําแบบ

ความสามารถพิเศษ จะเกิดข้ึนเม่ือผูนําแสดงใหเห็นถึงความสามารถและ ความสําเร็จจนประทับใจ

ผูใตบังคับบัญชา โดยเฉพาะในเรื่องการตัดสินใจ ก็จะทําใหเกิดการยอมรับและยินดีจะปฏิบัติตามคําสั่ง

มากข้ึน แตหากขาดในสิ่งท่ีกลาวมา ปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนและการผิดพลาดในเรื่องการตัดสินใจ จะทําใหผู

ตามขาดความเชื่อม่ันในผูนํา และผูนําจะมีอิทธิพลตอผูตามลดนอยลง 

ตอมาไดมีการศึกษาทฤษฎีของเฮาสเพ่ิมเติม โดย แบส (Bass, 1985, pp. 2-6) การศึกษาตอเนื่อง

จากทฤษฎีของ เฮาส วา "ผูนําท่ีมีความสามารถพิเศษ" นั้น ไมใชมีแตในดานความเชื่อม่ันใจในตนเอง

เทานั้น แตจะเชื่อวาตนเองมีความมุงหมายและแรงดลบันดาลใจเหนือคนอ่ืนธรรมดาท่ัวไป สําหรับ

ผูใตบังคับบัญชาไมเพียงแตไวใจหรือยกยองผูบังคับบัญชาเทานั้น หากแตถึงข้ันเคารพและบูชาในตัวผูนํา

วาเปน ประดุจวีระบุรุษ หรือตัวแทนของผูมีปญญาหรือผู เสียสละ ซ่ึงถามองในภาพรวม ผูนําท่ีมี
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ความสามารถพิเศษ จะเปนกลไกในการกระตุนจิตวิทยาของกลุมใหมีการเคลื่อนไหวตอเนื่องตลอดเวลา 

โดยไดชี้ใหเห็นวาผูนําดังกลาวตางจากผูนําแบบอ่ืนท่ีความมุงม่ันเปนแบบอยางท่ีดี ยืดหยุน เปดโอกาสและ

ขอรองแทนการขมขู ผูนําจะมีลักษณะเปนนักวิชาการหรือเชี่ยวชาญจนเปนท่ียอมรับ มีทักษะในการชักจูง 

ตอบสนองความตองการของคนอ่ืนได ไมใชการบังคับบัญชาตามหนาท่ี หากแตพิจารณาถึงอารมณและ

ความตองการของเขาเหลานั้น ในทางตรงกันขาม ผูนําท่ีไมมีความสามารถพิเศษจะมีสิ่งเหลานี้ได แตโดย

การสรางหรือกระตุนใหเกิดโดยการขมขู หรือสรางแรงกดดันใหเกิดความกลัว อันจะนํามาซ่ึงการเกลียดชัง

ไปในท่ีสุด ซ่ึงผูนําท่ีมีความสามารถพิเศษจะเหมาะกับองคการท่ีมีความตึงเครียดหรือมีการเปลี่ยนแปลง 

โดยสรุป ทฤษฎีเก่ียวกับผูสูงอายุ .แตละทฤษฎีจะกลาวถึงความสูงอายุแตกตางกันไปทฤษฎี

ทางชีววิทยาจะอธิบายความชราโดยพิจารณาจากประสิทธิภาพการทํางานของรางกายท่ีลดลง ทฤษฎี

ทางจิตวิทยาจะมองความสูงอายุ โดยพิจารณาจากการเรียนรู สติปญญา และอารมณ สวนทฤษฎีทาง

สังคมวิทยาพิจารณาความเปนผูสูงอายุ จากความสามารถในการคงบทบาท และสถานภาพทางสังคม 

ซ่ึงอาจกลาวไดวาไมมีทฤษฎีใดเพียงทฤษฎีเดียวท่ีจะอธิบายความเปลี่ยนแปลงเสื่อมถอยของรางกาย 

และการเปลี่ยนแปลงทางดานอารมณ จิตใจ และสภาพทางสังคมของผูสูงวัยไดท้ังหมด แตเปนการ

อธิบายปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนภายใตขอบเขตของตัวแปรท่ีกําหนดและนํามาพิจารณาความเปนเหตุ

ปจจัยท่ีสงผล หรือเปดโอกาสใหเกิดผลท่ีปรากฎในสภาวะการณนั้น  
 
 

2.5 ขอมูลพ้ืนฐานดานประชากร และนโยบายแผนยุทธศาสตรเกี่ยวกับผูสูงอายุ  
 
ปจจุบันจํานวนและสัดสวนผูสูงอายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป ในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ี

รวดเร็ว ทําใหโครงสรางประชากรของประเทศไทยกําลังเคลื่อนเขาสูระยะท่ีเรียกวาภาวะประชากร

สูงอายุ (population aging) เชนเดียวกับท่ีเกิดข้ึนในประเทศท่ีพัฒนาแลว การเขาสูภาวะประชากร

สูงอายุจะมีผลตอสภาพทางสังคม สภาวะเศรษฐกิจและการจางงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากร

ทางสุขภาพและสังคมของประเทศอยางตอเนื่องในระยะยาว ในการปรับกระบวนทัศนและโครงสราง

พ้ืนฐานตางๆ ของสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงจําเปนจะตองใชความละเอียดออน และวางอยูบนขอมูล 

ซ่ึงมาจากการศึกษาวิจัยเพ่ือใหเกิดผลกระทบในทางลบใหนอยท่ีสุด ท้ังตอสังคมโดยรวมและประชากร

สูงอายุเอง อยางไรก็ตามการปรับเปลี่ยนและพัฒนาจําเปนจะตองอาศัยเวลาและความพรอมของสังคม

อยางมาก เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับประเทศท่ีพัฒนาแลว พบวา ประเทศไทยจะใชเวลาเขาสูภาวะ

ประชากรสูงอายุเร็วกวากันถึง 3 เทา ทําใหชวงเวลาสําหรับโอกาสในการปรับเปลี่ยนและพัฒนามี

ความจํากัดยิ่งข้ึน การกําหนดแผนระยะยาวท่ีเหมาะสมและเปนรูปธรรมท้ังของรัฐและประชาคมตาง 

มีความสําคัญในลําดับตน ยิ่งไปกวานั้นการศึกษาวิจัยอยางตอเนื่อง การติดตามและประเมินผล 

การพัฒนาปรับปรุงแผนระยะยาวดานผูสูงอายุเปนระยะ ท่ีมีความจําเปนตอความม่ันคงของสังคม 
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ระบุในมาตรา 54 และมาตรา 80 ถึงภารกิจ

ท่ีจะตองมีตอประชากรสูงอายุ นอกจากนั้นในป พ.ศ. 2542 ไดมีการจัดทําปฏิญญาผูสูงอายุไทยข้ึนอัน

เปนภารกิจท่ีสังคมและรัฐพึงมีตอผูสูงอายุ โดยมีสาระสําคัญ 9 ขอ ดังนี้ (กรมประชาสงเคราะห, 

2542, หนา 1)   

1) ผูสูงอายุตองไดรับปจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคาและศักดิ์ศรี ไดรับ

การพิทักษและคุมครองใหพนจากการถูกทอดท้ิง และละเมิดสิทธิโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ 

โดยเฉพาะผูสูงอายุท่ีไมสามารถพ่ึงตนเองได และผูพิการท่ีสูงอายุ 

2) ผูสูงอายุควรอยูกับครอบครัวโดยไดรับความเคารพรัก ความเขาใจ ความเอ้ืออาทร 

การดูแลเอาใจใส การยอมรับ บทบาทของกันและกันระหวางสมาชิกในครอบครัว เพ่ือใหเกิด

ความสัมพันธอันดีในการอยูรวมกันอยางเปนสุข 

3) ผูสูงอายุควรไดรับโอกาสในการศึกษาเรียนรู และพัฒนาศักยภาพของตนเองอยาง

ตอเนื่องเขาถึงขอมูลขาวสารและ บริการทางสังคมอันเปนประโยชนในการดํารงชีวิต เขาใจถึงการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมรอบดาน เพ่ือสามารถ ปรับบทบาทของตนใหสมวัย 

4) ผูสูงอายุควรไดถายทอดความรูประสบการณใหสังคม มีโอกาสไดทํางานท่ีเหมาะสม

กับวัยตามความสมัครใจ โดยไดรับคาตอบแทนท่ีเปนธรรม เพ่ือใหเกิดความภาคภูมิใจและเห็นชีวิตมีคุณคา 

5) ผูสูงอายุควรไดเรียนรูในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ตองมีหลักประกันและ

สามารถเขาถึงบริการดาน สุขภาพอนามัยอยางครบวงจรโดยเทาเทียมกัน รวมท้ังไดรับการดูแลจนถึง

วาระสุดทายของชีวิตอยางสงบ ตามคตินิยม 

6) ผูสูงอายุสวนใหญพ่ึงพาตนเองได สามารถชวยเหลือครอบครัวและชุมชนมีสวนรวม

ในสังคมเปนแหลงภูมิปญญาของคน รุนหลัง มีการเขาสังคม มีนันทนาการท่ีดี และมีเครือขายชวยเหลือ

ซ่ึงกันและกันในชุมชน 

7) รัฐ โดยการมีสวนรวมขององคกรภาคเอกชน ประชาชน สถาบันสังคมตองกําหนด

นโยบายและแผนหลักดานผูสูงอายุ สงเสริมและประสานใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการอยาง

ตอเนื่องใหบรรลุ ผลตามเปาหมาย 

8) รัฐ โดยการมีสวนรวมขององคกรภาคเอกชน ประชาชน สถาบันสังคม ตองบัญญัติ

กฎหมายวาดวยผูสูงอายุ เพ่ือเปนหลักประกันและการบังคับใชในการพิทักษสิทธิ คุมครองสวัสดิภาพ 

และจัดสวัสดิการแกผูสูงอายุ 

9) รัฐ โดยการมีสวนรวมขององคกรภาคเอกชน ประชาชน สถาบนัสังคม ตองรณรงค

ปลูกฝงคานิยมใหสังคมตระหนักถึงคุณคาของผูสูงอายุตามวัฒนธรรม ไทย ท่ีเนนความกตัญูกตเวที

และเอ้ืออาทรตอกัน 
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2.5.1 ขอมูลพ้ืนฐานดานการเปล่ียนแปลงทางโครงสรางของประชากรผูสูงอายุ 
โครงสรางประชากร ของประเทศไทย อยูในระยะท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดย

ประชากรสูงอายุ (อายุ 60 ปข้ึนไป)  มีจํานวนเพ่ิมข้ึนจาก 1,210,000 คน ในป พ.ศ. 2503 ไปเปน 

4,500,000-5,700,000 คน ในป พ.ศ. 2542 และคาดหมายวาจะเพ่ิมเปน 6,800,000-7,600,000 คน

และ 11,000,000 คนในป พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2563 ตามลําดับ ประการสําคัญการเปลี่ยนแปลงนี้

กําลังนําประเทศไปสูสภาวะท่ีเรียกวา “ภาวะประชากรสูงอายุ” ท้ังนี้ในป พ.ศ. 2503 สัดสวนของ

ประชากรสูงอายุไทยตอประชากรท้ังหมดเทากับรอยละ 4.6 และไดเพ่ิมเปนรอยละ 9 ในป พ.ศ. 

2543 โดยในป พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2563 สัดสวนประชากรสูงอายุไดรับการคาดหมายวาจะเพ่ิมข้ึน

ถึงระดับรอยละ 11 และ 15 ตามลําดับ ตามเกณฑของสหประชาชาติไดกําหนดวาเปนภาวะประชากร

สูงอายุเม่ือประชากรนั้นมีสัดสวนของประชากรท่ีมีอายุ 65 ป ข้ึนไปมากกวารอยละ 7 ของประชากร

ท้ังหมด ดังนั้น ประชากรไทยจะเขาสูระยะภาวะประชากรสูงอายุในราวป พ.ศ. 2547-2548 ซ่ึงภาวะ

ประชากรสูงอายุเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรท่ีมีการลดลงของอัตราการเกิด

และอัตราการตายท่ีไมสมดุล 
นภาพร  ชโยวรรณ (2539, หนา 32) อธิบายถึง อายุคาดหวังเม่ือแรกเกิด (life expectancy at 

birth) ของประชากรชายและหญิง ในประเทศไทยมีการเพ่ิมข้ึนโดยตั้งแตป พ.ศ. 2507-2508 อายุคาดหวัง

เม่ือแรกเกิดของประชากรชายและหญิงในประเทศไทยเทากับ 55 ป และ 61 ป ตามลําดับ ขณะท่ี 20 ป

ตอมา (พ.ศ. 2528-2529) อายุคาดหวังเม่ือแรกเกิดเพ่ิมข้ึนเปน 63 ปในชายไทยและ 68 ปในหญิงไทย และ

คาดหมายวาในป พ.ศ. 2543-2548 อายุคาดหวังเม่ือแรกเกิดในชายและหญิงไทยจะอยูระหวาง 66-71 ป 

และ 72-76 ปตามลําดับ 

โดยสรุป การเพ่ิมข้ึนของประชากรสูงอายุในประเทศไทยมีอัตราเร็วมากกวาท่ีเกิดข้ึนใน

ประเทศท่ีพัฒนาแลวอยางมาก จากประสบการณในตางประเทศการเปลี่ยนแปลงไปของภาวะ

ประชากรสูงอายุเปนเหตุใหเกิดผลกระทบตอการใชทรัพยากรตางๆ ท้ังในดานสังคมและสุขภาพ แต

การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยทําใหโอกาสในการปรับตัวของประชากรและ

การเตรียมการเพ่ือรองรับผลกระทบเปนไปอยางจํากัดและมีความยากลําบาก 
2.5.2 ภาวะประชากรสูงอายุกับภาวะพ่ึงพา 

อัตราสวนพ่ึงพาโดยรวม ประกอบไปดวยอัตราสวนพ่ึงพาเด็ก และอัตราสวนพ่ึงพาผูสูงอายุนั้น 

เปนการบอกถึงความสัมพันธของขนาดประชากรวัยทํางาน ท่ีมีอายุระหวาง 15 – 59 ป ขนาดของประชากร

พ่ึงพา ไดแก ประชากรเด็ก อายุต่ํากวา 15 ป และประชากรสูงอายุ อายุ 60 ป หรือมากกวา ซ่ึงในปจจุบัน

การเพ่ิมข้ึนของอัตราสวนพ่ึงพารวม แสดงถึงภาวะของประชากรวัยทํางานในการท่ีตองดูแลเด็กและ
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ผูสูงอายุในขณะเดียวกัน ใน พ.ศ. 2503 เกือบท้ังหมดของประชากรพ่ึงพาคือเด็ก ตอมาอัตราการเกิดได

ลดลงเปนลําดับ ทําใหอัตราสวนพ่ึงพาเด็กลดลงและสงผลใหอัตราสวนพ่ึงพารวมลดลงไปดวย ในระยะหลัง

โครงสรางประชากรเริ่มมีสัดสวนผูสูงอายุมากข้ึน เปนผลใหอัตราสวนพ่ึงพาผูสูงอายุเพ่ิมสูงข้ึน การวกกลับ

ของทิศทางอัตราสวนพ่ึงพารวมจากการลดลงไปเปนเพ่ิมข้ึนจะเกิดข้ึนในราวป พ.ศ. 2551 และภายหลัง

จากนั้นอัตราสวนพ่ึงพาผูสูงอายุจะสูงกวาอัตราสวนพ่ึงพาเด็กอยางหลีกเลี่ยงไมได ดังนั้น จากแนวโนม

สถานะอัตราสวนพ่ึงพาแสดงวาความไดเปรียบในเรื่องแรงงานของประเทศไทยจะหมดไปในอีก 10-15 ป 

 

2.5.3 สถานะทางสังคมท่ัวไปของผูสูงอายุ 

สถานะทางสังคมท่ัวไปของผูสูงอายุปจจุบันรอยละ 55 ของประชากรสูงอายุไทยเปนผูหญิง สวน

ใหญของประชากรสูงอายุ รอยละ 81.1 อาศัยอยูในเขตชนบท ผูสูงอายุชายสวนมากจะอาศัยอยูกับคูสมรส

ในขณะท่ีรอยละ 60 ของผูสูงอายุหญิงไมไดอาศัยอยูกับคูสมรส และผูสูงอายุเปนโสดรอยละ 2.2 โดยพบ

มากในผูสูงอายุหญิง ผูท่ีอยูในเขตกรุงเทพมหานคร และผูท่ีอยูในเขตเมือง ผูสูงอายุโดยท่ีอาศัยอยูตาม

ลําพังมีถึงรอยละ 3.6-4.3 โดยพบมากในผูสูงอายุท่ีมีอายุมากกวา 70 ป และผูท่ีอาศัยอยูในตางจังหวัด

โดยเฉพาะ ในเขตภาคเหนือและภาคใต นอกจากนั้นยังมีผูสูงอายุถึงรอยละ 11.9 ท่ีอาศัยอยูกับคูสมรส

โดยไมมีบุตรหลานหรือบุคคลอ่ืน สวนใหญจะเปนผูสูงอายุในเขตชนบท รอยละ 13 และเขตเมืองของ

ตางจังหวัด รอยละ 9.3 ในกลุมผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูตามลําพังมีรอยละ 19.9 ท่ีมีปญหาในการดํารงชีวิต 

ปญหาสําคัญท่ีสุดคือ การไมมีผูใหการดูแลยามเจ็บปวย รอยละ 31.6 

2.5.4 ครอบครัวและการดูแลผูสูงอายุ 

ครอบครัวและการดูแลผูสูงอายุ ปจจุบันขนาดของครัวเรือนเล็กลงเปนลําดับ โดยเกิดจาก

การลดลงของอัตราเจริญพันธุ การชะลอการแตงงานและการมีบุตรโดยเฉพาะในเขตชุมชนเมืองและ

รูปแบบงานท่ีเปลี่ยนไป จากเกษตรกรรมไปสูอุตสาหกรรมและภาคบริการ นอกจากนี้ยังมีแนวโนมของ

การลดลงจํานวนคูสมรส ครัวเรอืน และจํานวนสมาชิกในครัวเรือน ในขณะเดียวกันจํานวนครัวเรือนท่ี

มีสมาชิกเปนผูสูงอายุไมวาจะอาศัยอยูกับคูสมรส บุตรหลาน หรืออยูคนเดียวมีแนวโนมสูงข้ึน

เชนเดียวกัน อยางไรก็ตามถึงแมวาในอนาคตอาจมีสัดสวนผูสูงอายุอยูคนเดียวหรืออยูกับคูสมรสเพ่ิม

สูงข้ึนกวาในปจจุบัน แตแนวโนมเหลานี้ไมจําเปนท่ีจะหมายความวามีการแตกราวของสภาวะ

ครอบครัวขยายเสมอไป เพียงแตรูปแบบของการสนับสนุนหรือดูแลกําลังเปลี่ยนจากภาระภายใน

ครัวเรือนมาเปนเครือขายครอบครัวเดี่ยวท่ีเปนสวนหนึ่งของการดูแลอยางไมเปนทางการ และนาจะ

เปนรูปแบบของการดูแลสนับสนุนผูสูงอายุไทยท่ีสําคัญในอนาคต 

การขยายตัวของชุมชนเมืองและแนวโนมการลดบทบาทของระบบเศรษฐกิจแบบ

เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในครอบครัว เปนผลใหผูสูงอายุซ่ึงเดิมเปนหัวหนาหรือมีบทบาทสําคัญ

ในครอบครัวมีการลดทอนของบทบาทและความสําคัญลง นอกจากนี้ ความรูและประสบการณของ
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ผูสูงอายุท่ีเคยเปนปจจัยสําคัญและมีอิทธิพลตอการตัดสินใจหรือกําหนดกิจตางๆ ของครอบครัวไม

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคโลกาภิวัตน ทําใหการพ่ึงพาและขอบขายของอํานาจ

ตัดสินใจมีการเปลี่ยนถายระหวางผูสูงอายุกับสมาชิกในครอบครัวเร็วข้ึน การเคลื่อนยายถ่ินฐานของ

ประชากรวัยแรงงานในประเทศไทยเกิดข้ึนมาก ท้ังท่ีเปนการยายถ่ินฐานไปตางประเทศและไปยังสวน

ตางๆ ภายในประเทศโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดใหญหรือพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมโดยสวนใหญจะเปนการ

เคลื่อนยายจากชนบทเขาสูเขตเมืองและดวยเหตุผลทางเศรษฐกิจ การเคลื่อนยายสวนใหญเปนการ

ยายภายในประเทศ โดยการยายเพ่ือภาคแรงงานอุตสาหกรรมท่ีไปกระจุกตัวในเขตเมืองหรือเขต

อุตสาหกรรมหลัก ซ่ึงแตกตางจากลักษณะแรงงานเกษตรกรรมท่ีจะเปนแรงงานในพ้ืนท่ี ไมวาจะเปน

เจาของหรือสมาชิกครอบครัวเจาของหรือแรงงานวาจาง ซ่ึงเกือบท้ังหมดของแรงงานเปนคนในทองถ่ิน 

การเคลื่อนยายถ่ินฐานอันเนื่องมาจากความตองการแรงงานอุตสาหกรรมดังกลาว สงผลใหความสําคัญ

และความเขมแข็งของชุมชนลดลงเกิดการสลายของวัฒนธรรมโดยเฉพาะในกลุมคนอายุนอย ตลอดจน

การสูญเสียระบบและสายสัมพันธสังคมในชุมชนอันนํามาสูการดอยลงของความสามารถในการดํารง

ชุมชนและการพ่ึงพาตนเอง การเคลื่อนยายถ่ินฐานเหลานี้ยอมสงผลตอความสามารถในการดูแล

ผูสูงอายุในชุมชนท้ังท่ีผูสูงอายุไทยสวนใหญประสงคท่ีจะใหบุตรหลานเปนผูดูแลตนในอนาคต 

ผูสูงอายุท่ีมีบุตร และหรือ บุตรบญุธรรม หรือบุตรเลี้ยง รอยละ 95.6 สวนใหญของผูสูงอายุ

จะอยูบานเดียวกันกับบุตร รอยละ 70.9 หรืออยูติดกัน รอยละ 9.4 หรืออยูในชุมชนเดียวกัน รอยละ 

7.4 ในกลุมท่ีมีบุตรแตไดไดอยูกับบุตรสวนใหญจะมีบุตรมาเยี่ยมเปนประจําอยางนอยเดือนละครั้ง 

รอยละ 87.8 สําหรับผูท่ีอาศัยอยูกับบุตรถึงแมจะรูสึกเหงาบางหรือรูสึกวาบุตรไมเชื่อฟงแตโดยรวม

แลวสวนใหญ รอยละ 98 รูสึกวามีความสุขและอบอุนท่ีอยูรวมกับบุตร และรอยละ 93 ปรารถนาให

บุตรเปนผูดูแลตน อยางไรก็ตามมีผูสูงอายุถึงรอยละ 9 ท่ีแจงวามีความตองการจะเขาใชบริการใน

สถานสงเคราะหคนชราเม่ืออายุมากข้ึน (กรมประชาสงเคราะห 2536, หนา 17) 

ประชากรวัย 13-59 ป รอยละ 80-85 ไดใหการดูแลบิดามารดา อายุ ต้ังแต 50 ปข้ึนไป 

โดยสองในสามของผูดูแลเปนหญิง รอยละ 64 เปนบุตร และรอยละ 27 เปนคูสมรส การดูแลท่ีใหสวน

ใหญจะเปนการดูแลในยามเจ็บปวย รอยละ 90 จัดหาอาหารให รอยละ 84 มอบเงินให รอยละ 80 

ดูแลกิจการท่ัวไป รอยละ 65 จัดหาเสื้อผาเครื่องนุงหม รอยละ 60 และจายคารักษาพยาบาลรอยละ 

53โดยผูดูแลท่ีอายุนอยและเปนโสดจะมีแนวโนมท่ีจะใหการดูแลชนิดท่ีใชแรงงานไดแก การดูแลยาม

เจ็บปวยและการดูแลกิจการท่ัวไป ในขณะท่ีผูดูแลท่ีมีอายุมากหรือท่ีสมรสแลวจะใหการดูแลดาน

การเงิน จัดหาอาหารและเครื่องนุงหมเปนสวนใหญ 

การสํารวจประชากรสูงอายุระดับชาติ รอยละ 77 ของผูสูงอายุมีผูดูแลอยูในชวงอายุ 29-59 ป 

แตขอสังเกตท่ีสําคัญคือสัดสวนของผูดูแลท่ีมีอายุในชวงอายุ 60-69 ป และ 80 ปข้ึนไป มีถึงรอยละ 

14.7 และ 0.5 ตามลําดับของผูดูแลท้ังหมด ดังนั้นกรอบความคิดเก่ียวกับผูสูงอายุจะตองพิจารณาถึง
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ประชากรสูงอายุท่ียังตองรับภาระในการดูแลผูสูงอายุและบุพการีท่ียังมีชีวิตอยูดวย หากแนวโนมของ

ภาวะประชากรสูงอายุในประเทศไทยยังคงดําเนินไปตามแนวโนมท่ีผานมา ภาระท่ีตองเปนผูดูแล

บุพการีและผูสูงอายุอ่ืนของประชากรสูงอายุจึงเปนประเด็นท่ีตองพิจารณาอยางเรงดวน นอกจากนั้น

ปญหาโรคเอดสไดทําใหคนในวัยทํางานจํานวนหนึ่งซ่ึงควรจะตองเปนผูใหการดูแลครอบครัว กลับ

กลายเปนผูท่ีบุพการีตองใหการดูแล ยิ่งกวานั้นบุตรของผูปวยเหลานี้ยังตองเปนภาระในการดูแลของ

ผูสูงอายุท่ีเปนปูยาตายายดวย ซ่ึงผลกระทบจากโรคเอดสดังกลาวนี้ ปรากฏชัดในเขตภาคเหนือของ

ประเทศไทย (สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 2549, หนา 10-15) 

ขอมูลประชากรไทยในวัยหนุมสาวยังคงมีทัศนคติท่ีดีตอผูสูงอายุ และสวนใหญของคนหนุม

สาวมีความเห็นวาบุตรหลานรวมท้ังตนเองสมควรเปนผูใหการดูแลบุพการีในยามชราหรือมีความ

จําเปน ผลการศึกษายังระบุวาบุตรยังเปนแหลงสําคัญในการสนับสนุนคาใชจายในยามเจ็บปวยของ

บิดามารดา โดยเฉพาะในขณะเจ็บปวยหนักท่ีตองการเขารับการรักษาในโรงพยาบาล 

2.5.5 สถานการณทํางานและรายไดของประชากรสูงอายุ 

ผูสูงอายุรอยละ 35.4 มีรายไดไมเพียงพอตอคาใชจายในการเลี้ยงตนเองและครอบครัว โดย

เปนปญหากับผูสูงอายุในเขตชนบทมากกวาในเขตเมือง ผูสูงอายุรอยละ 0.4 ท่ีไมมีรายได รอยละ 3.4 

มีรายไดตํ่ากวา 2,500 บาทตอป (นอยกวาหรือเทากับท่ีไดโครงการจากเบี้ยยังชีพ ซ่ึงให 500 บาทตอ

เดือน) และรอยละ 13.4 ท่ีครัวเรือนมีรายไดระหวาง 2,500-9,999 บาทตอป ปญหารายไดตํ่านี้พบ

ชัดเจนในเขตชนบทในผูสูงอายุหญิงและในผูสูงอายุท่ีมีอายุ 70 ปหรือมากกวา  

ผูสูงอายุรอยละ 22 เปนบุคคลหลักผูเดียวในการหาเลี้ยงครอบครัว และอีกรอยละ 10.3 ท่ี

เปนผูรวมทํางานหารายไดหลักจุนเจือครอบครัว โดยท่ีสวนใหญจะเปนผูสูงอายุในเขตชนบทและอยูใน

ภาคเกษตรกรรม ในกลุมผูสูงอายุท่ีเคยทํางานและหยุดงานหรือไมไดทํางานใดประจํามีสาเหตุของการ

หยุดงานหลักมาจากปญหาทางสุขภาพ ในจํานวนผูสูงอายุเหลานี้พบวารอยละ 27.8  ยังอยากทํางาน

และเห็นวายังทําได และอีกรอยละ 39.3 ยังอยากทํางานแตทําไมได (สุทธิชัย จิติพันธกุล และคณะ, 

2542, หนา 75) 

2.5.6 สถานะทางสุขภาพของผูสูงอายุ 

สถานะทางสุขภาพของผูสูงอายุ มีความเก่ียวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสังคมเศรษฐกิจของ

ประเทศ สงผลใหเกิดการพัฒนาการดานสาธารณสุขควบคูไปกับทางดาน เทคโนโลยีเปนผลใหโรคติด

เชื้อมีความสําคัญลดลง (ยกเวน โรคเอดส วัณโรค และโรคมาลาเรีย ในขณะท่ีโรคเรื้อรัง โรคทางจิต 

และอุบัติเหตุมีความสําคัญมากข้ึน ขอมูลเก่ียวกับสาเหตุการเสียชีวิตของประเทศจากทะเบียนมรณะ

บัตรซ่ึงเกือบครึ่งหนึ่งของสาเหตุของการเสียชีวิตจะถูกลงบันทึกโดยบุคคลท่ีไมใชแพทย เปนผลให 

“เสียชีวิตเพราะประชาการสูงอายุ” ถูกบันทึกไวในสัดสวนท่ีสูง อยางไรก็ดีจากขอมูลท่ีมีอยูบงชี้วา

สาเหตุของการเสียชีวิตท่ีสําคัญของผูสูงอายุไทยในปจจุบันเกิดจาก อาทิ โรคหัวใจ โรคมะเร็ง 
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โรคหลอดเลือดสมอง อุบัติเหตุ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงโรคท่ีเปนปญหาของประชากร

สูงอายุในประเทศไทยคือกลุมโรคไมติดตอและอุบัติเหตุซ่ึงสวนใหญเปนโรคเรื้อรัง โดยมีลักษณะไม

แตกตางไปจากท่ีรายงานจากตางประเทศท่ีพัฒนาแลว ไดแก โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรค

หลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง ภาวะโคเลสเตอรอลในเลือดสูง กลุมอาการสมองเสื่อม โรคขอ

เสื่อม ภาวะกลั้นปสสาวะไมได ภาวะซึมเศราและการหกลม เปนตน นอกเหนือจากโรคเรื้อรัง ผูสูงอายุ

มีการเจ็บปวยท่ีเกิดข้ึนใหมจากสาเหตุตางๆ ในแตละเดือนถึงรอยละ 43.6 โดยพบมากในผูสูงอายุหญิง

และผูสูงอายุท่ีอาศัยในเขตชนบท โรคหรือสาเหตุการเจ็บปวยสวนใหญจะเปนโรคไมรายแรง เชน 

ไขหวัดหรือปวดขอ เปนตน 

การศึกษาระดับประเทศในกลุมประชากรสูงอายุ พบมีผูสูงอายุทุก 1 ใน 4 คนมีปญหา

สุขภาพท่ีเปนเหตุใหไมสามารถทํากิจกรรมตามท่ีเคยทําได ท้ังนี้ผูสูงอายุรอยละ 18.9 มีปญหาเชนนี้มา

นานกวา 6 เดือน และถือวามีปญหาภาวะทุพพลภาพระยะยาว ประการสําคัญมีผูสูงอายุในประเทศ

ไทยถึงรอยละ 1.6 ท่ีไมสามารถเคลื่อนท่ีภายในบานหรือหองไดโดยลําพัง และอีกรอยละ 3.1 ท่ีไม

สามารถออกจากบานไดอยางอิสระ นอกจากนั้นผูสูงอายุไทยจํานวนไมนอยท่ียังสูบบุหรี่ รอยละ 27 

และดื่มสุรา รอยละ 23 โดยเปนปญหาสําคัญในผูสูงอายุชาย ดังนั้นจะเห็นไดวาภาวะทุพโภชนาการ

และการมีพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมตอสุขภาพยังเปนปญหาสําคัญของผูสูงอายุไทย (คณะกรรมการ

สงเสริมและประสานงานผูสูงอายุแหงชาติ, 2545, หนา 56) 
2.5.7 พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (2547, หนา 2 – 4) รัฐบาลไดออก

พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2547 มีสาระท่ีสําคัญโดยสรุป

ดังนี้  

 

 

1) ผูสูงอายุ หมายความวา บุคคลซ่ึงมีอายุเกิน 60 ปบริบูรณข้ึนไปและมีสัญชาติไทย  

2) การจัดใหมีกองทุนสําหรับผูสูงอายุ  

3) การกําหนดใหมีคณะกรรมการผูสูงอายุแหงขาติ ประกอบดวย นายกรัฐมนตรี 

เปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความม่ันคงของมนุษย เปนรอง

ประธานกรรมการ และผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสวัสดิ์ภาพ และพิทักษเด็กเยาวชน ผูดอยโอกาส 

คนพิการ และผูสูงอายุ เปนกรรมการ และเลขานุการ ผูอํานวยการสํานักสงเสริม และพิทักษผูสูงอายุ

เปนผูชวยเลขานุการ 

4) ผูสูงอายุมีสิทธิไดรับการคุมครองการสงเสริมและการสนับสนุนในดานตางๆ  

โดยเฉพาะการศึกษา การศาสนา และขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต การประกอบ
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อาชีพท่ีเหมาะสม การพัฒนาตนเอง และการมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมการรวมกลุม ในลักษณะ

เครือขายหรือชุมชน  

กฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และปฏิญญาผูสูงอายุ พรอมดวยพระราชบัญญัติ

ผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 ทําใหรัฐบาลไดกําหนดนโยบายเก่ียวกับผูสูงอายุไดดังนี้ (กรมพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการ, 2547, หนา 7) 

1) สงเสริมและบริการความรู โดยเนนท่ีการสงเสริมสุขภาพและการดํารงชีวิตในบั้น

ปลายอยางมีคุณคาและมีความสุข 

2) สนับสนุนใหการศึกษา สงเสริมและเปดโอกาสในการไดทํางานตามความถนัด 

3) จัดกิจกรรมใหผูสูงอายุมีสวนรวม 

4) สงเสริมและรณรงคใหประชาชนและสังคมมีทัศนคติท่ีดีตอผูสูงอายุ 

5) สนับสนุนองคกรทางศาสนาในการเผยแพรคําสอนเพ่ือเปนท่ีพ่ึงทางจิตใจสําหรับ

ผูสูงอายุ 

6) สนับสนุนใหมีการผลิตและพัฒนาบุคลากรสําหรับดูแลรักษาและการใหบริการ 

แกผูสูงอายุ 

7) ใหมีการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับผูสูงอายุ รวมท้ังสงเสริมสนับสนุนใหมีการ

ศึกษาวิจัย ติดตาม และประเมินผลเก่ียวกับผูสูงอายุ 

8) ดูแลความเปนอยูของผูสูงอายุใหสามารถดําเนินชีวิตในสังคมอยางมีความสุข 

กระทรวงศึกษาธิการ เห็นความสําคัญของผูสูงอายุเปนอยางมาก ไดสนับสนุนใหผูสูงอายุไดรับ

สิทธิตามกฎหมาย จึงไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการ

คุมครอง การสงเสริม การสนับสนุนผูสูงอายุในการศึกษาและขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอการดําเนิน

ชีวิตของผูสูงอายุ เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2547 ลงนามโดย รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ มีดังนี้ 

(สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน, 2547, หนา 1)  

1) การจัดบริการขอมูลขาวสารใหครอบคลุมการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมท้ังการทําฐานขอมูลทางการศึกษา และการฝกอบรมสําหรับผูสูงอายุ 

2) การสนับสนุนสื่อทุกประเภทใหมีรายการสําหรับผูสูงอายุ  

3) การจัดบริการการศึกษาอยางตอเนื่องท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย ใหแกผูสูงอายุ  

4) การสงเสริมใหศูนยการเรียนรูในชุมชนแกผูสูงอายุ  

5) การคุมครองการผลิตสื่อความรูและสื่ออิเล็กทรอนิกสใหแกผูสูงอายุ  

6) การจัดทําหลักสูตรเก่ียวกับผูสูงอายุในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานถึงอุดมศึกษา  
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7) การสงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิตงานวิจัยเพ่ือเพ่ิมพูนองคความรูดาน

ผูสูงอายุ 

โดยสรุป รัฐบาลไดออกกฎหมายพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 เพ่ือคุมครองสิทธิ

ผูสูงอายุใหมีสิทธิไดรับความชวยเหลือจากรัฐ และเพ่ือใหการดําเนินงานสงเสริมสนับสนุนสิทธิ

ประโยชนของผูสูงอายุเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ พรอมท้ังกําหนดนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุและใหสถานศึกษามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับผูสูงอายุอีกดวย 

2.5.8 ปญหาและความตองการของผูสูงอายุ 

ปญหาและความตองการของผูสูงอายุนี้ ลําดับความสําคัญของโรคและปญหาทางสุขภาพ

ของผูสูงอายุไทยโดยอาศัยขอมูลทางสุขภาพท่ีมีอยูในปจจุบัน ตลอดถึงการบริการและสวัสดิการท่ี

ประชากรสูงอายุตองการมีดังตอไปนี้ 

1) ปญหาสุขภาพของผูสูงอายุ นําไปสูความจําเปนของความตองการผูดูแล ซ่ึงจะสงผล

ท้ังทางตรงและทางออมตอปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ นอกจากนั้นจะเปนภาระตอระบบ

การบริการสุขภาพหรือโรงพยาบาลเปนอยางมากในอนาคต มีการศึกษาท่ีแสดงใหเห็นวาผูสูงอายุไทยใน

ปจจุบันใชเตียงในโรงพยาบาลรัฐท่ัวประเทศถึงรอยละ 28 ของปริมาณเตียงท้ังหมดและไดรับการประมาณ

การวาจะมีการเพ่ิมของการครองเตียงในอัตราท่ีสูงเปน 3 เทาของการเพ่ิมในประชากรอายุนอย 

(คณะกรรมการสงเสริมและประสานงานผูสูงอายุแหงชาติ, 2545, หนา 18) 

ในปจจบุันมีหลักฐานหลายประการ เชน ภาวะทุพโภชนาการ อุบัติเหตุ มลพิษตางๆ 

ท่ีบงชี้วาอาจมี “การขยายตัวของโรคเรื้อรังและภาวะทุพพลภาพในประชากรไทย” โดยเฉพาะในกลุม

ผูท่ีมีอายุตั้งแต 16 ปข้ึนไป ปรากฏการณนี้ไดเกิดข้ึนกับประเทศท่ีพัฒนาแลวมากอน อันเปนผลมาจาก

ปญหาพฤติกรรมสุขภาพ วิถีชีวิตท่ีไมเหมาะสมและสภาพสิ่งแวดลอมท่ีเปนอันตราย ดังนั้นจึงมี

แนวโนมวาสถานะสุขภาพของประชากรผูสูงอายุไทยจะถดถอยลงอันเปนผลมาจากการท่ีอัตราของโรค

เรื้อรังและภาวะทุพพลภาพเพ่ิมสูงข้ึน ดวยเหตุนี้การท่ีพิจารณาแตเพียงอัตราการตายหรืออายุคาดหวัง

เม่ือแรกเกิดจะไมเพียงพอตอการติดตามประเมินสถานะสุขภาพของประชากรสูงอายุอีกตอไป ปญหา

สุขภาพผูสูงอายุ เกิดจากการเสื่อมของอวัยวะตางๆ ของรางกาย เม่ือรางกายเจริญเติบโตเต็มท่ีแลวก็

จะมีการเสื่อมลง กระบวนการเปลี่ยนแปลงเพราะการเสื่อมหรือการชราภาพจะชา จะเร็ว จะแตกตาง

กัน ข้ึนอยูกับพันธุกรรม วิถีการดําเนินชีวิต สิ่งแวดลอม ทําใหภูมิคุมกันลดลงและโรคภัยไขเจ็บเกิดข้ึน

ไดงาย ทําใหเกิดปญหาสุขภาพของผูสูงอายุข้ึน (วันดี โภคะกุล, 2542, หนา 1) 

2) ความสําคัญของโรคและปญหาทางสุขภาพของผูสูงอายุไทย ผูสูงอายุมีโรคหรือปญหา

สุขภาพ โดยอาศัยขอมูลทางสุขภาพ ท่ีมีอยูในปจจุบัน ดังนี้ (สุทธิชัย จิตะพันธกุล และคณะ, 2542, หนา 19) 

(1) โรคทางตา และตาบอด   

(2) อุบัติเหตุในชีวิตประจําวัน  
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(3) โรคความดันโลหิตสูง   

(4) โรคหลอดเลือดสมอง   

(5) โรคขอโดยเฉพาะขอเขา   

(6) โรคทุพโภชนาการ   

(7) โรคเบาหวาน    

(8) โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคหัวใจอ่ืนๆ    

(9) โรคความผิดปกติของการไดยิน    

(10) โรคจากการติดเชื้อ  

(11) การสูบบุหรี่   

(12) การดื่มสุรา    

(13) โรคจากกลุมอาการสมองเสื่อม  

(14) โรคของหลังท่ีทําใหปวดหลังเรื้อรัง  

(15) โรคนอนไมหลับ 

(16) การหกลม   

(17) โรคอาการซึมเศราและโรคซึมเศรา   

(18) โรคไขมันในเลือดสูง   

(19) โรคกลั้นปสสาวะไมได   

(20) โรคทองผูกประจํา 

3) ความตองการของผูสูงอายุ มีความคลายคลึงกับความตองการ ของบุคคล ผูมีวัยตางๆ 

โดยท่ัวไป ผูสูงอายุยังมีความตองการปจจัยท่ีจําเปนพ้ืนฐาน เชน อาหาร เครื่องนุงหม ท่ีอยูอาศัย ยารักษาโรค 

การดูแล การยอมรับ และความสุขทางจิตใจจากครอบครัว ดังนี้ (ศศิพัฒน ยอดเพชร, 2544, หนา 17) 

(1) ความตองการทางกาย ความตองการทางกายและจิตใจ เปนความตองการ

พ้ืนฐานของมนุษย เพ่ือมาหลอเลี้ยงรางกายใหดํารงอยูได ความตองการดานนี้ไดแก ความตองการดาน

ปจจัย 4 ไดแก อาหาร เสื้อผาเครื่องนุงหม ท่ีอยูอาศัย และการรักษาพยาบาล ในเรื่องของอาหารนั้น 

ผูสูงอายุตองการอาหารและน้ําดื่มท่ีเหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงตางๆ ของรางกาย อาหารของ

ผูสูงอายุควรเปนอาหารท่ียอยงาย เพราะการท่ีจะคงสุขภาพกายและสุขภาพจิตใหแข็งแรงอยูได 

รางกายจะตองไดรับอาหารครบถวน ไดสัดสวน ครบท้ัง 5 หมู (บรรลุ ศิริพานิช, 2549, หนา 37)  

(2) ตองการทางดานจิตใจ เปนความตองการท่ีเกิดข้ึนภายหลังจากความตองการ

ประการแรก เพราะเปนความตองการท่ีเกิดจากการเรียนรู ประสบการณของบุคคล ความตองการทางดาน

จิตใจ เปนสิ่งท่ีมองไมเห็น สัมผัสไมได แตรูสึกได ความตองการเหลานี้ ไดแก ความตองการความม่ันคง

ปลอดภัย ความตองการไดรับการยอมรับนับถือ ซ่ึงเปนความตองการท่ีจะไดรับการยอมรับวาเปนสมาชิก
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ของครอบครัว สมาชิกของกลุมของสังคม ความตองการมีโอกาสกาวหนา โดยเฉพาะในเรื่องความสําเร็จ

ของการทํางานในบั้นปลายชีวิต สวนในดานท่ีอยูอาศัยนั้น ถึงแมจะไมเปนปญหามากนัก แตผูสูงอายุมักจะ

มีความรูสึกวิตกกังวลใจ หวาดกลัว โดยเฉพาะเกิดความรูสึกไมม่ันคง ดังนั้น ท่ีอยูอาศัยท่ีปลอดภัยจึงเปน

การสรางความม่ันคงทางจิตใจไดอยางหนึ่ง สวนเรื่องการรักษาโรคภัยไขเจ็บ หรือการรักษาพยาบาลนั้น 

ผูสูงอายุมักจะประสบปญหาดานความเจ็บปวยและความไมสมบูรณของสุขภาพ มีความตองการท่ีจะไดรับ

การเตรียมตัวใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง ดานตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึน ความรู คําแนะนําในการปรับตัว และ

การดํารงชีวิต ตามสภาพการสูงอายุ รวมท้ังการพัฒนาทางดานจิตใจจึงเปนสิ่งสําคัญ 

(3) ความตองการทางสังคม เปนความตองการท่ีเก่ียวกับดานจิตใจ ไดแก ความ

ตองการไดรับการยอมรับ หรือเคารพ ยกยองนับถือ ความรูสึกวาตนเองมีความสําคัญ ความเปนเจาของ 

ความมีโอกาสในการทําสิ่งท่ีปรารถนา การเปลี่ยนแปลง หรือถูกลดบทบาททางสังคมลง ทําใหทัศนคติและ

คานิยมในตัวเองลดลง ทําใหสังคมมีทัศนคติและคานิยมท่ีมีตอผูสูงอายุเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีลดนอยลง 

เชน การเคารพนับถือ การดูแลและการยกยองในดานตางๆ ผูสูงอายุเปนผูท่ีเคยใหผูอ่ืนมาตลอด ไมวาจะ

เปนใหความรักแกบุตรหลาน ใหคําแนะนําปรึกษา ใหการเลี้ยงดูบุตรหลาน ซ่ึงเปนสิ่งท่ีผูสูงอายุภาคภูมิใจ 

ดังนั้นจึงตองการใหผูอ่ืนเห็นจะทําใหผูสูงอายุมีความสุขสดชื่น รูสึกวาตนเองมีคุณคา ภาคภูมิใจในตนเอง 

ท้ังยังสงผลถึงความสุขทางดานรางกายและจิตใจอีกดวย (ประเวศ วะสี, 2546, หนา 25) 

(4) ความตองการทางเศรษฐกิจ ผูสูงอายุตองการไดรับการชวยเหลือทางดานการเงิน 

จากบุตรหลาน เพ่ือสะสมไวใชจายในสภาวะท่ีตนเองเจ็บปวย ผูสูงอายุตองการใหรัฐชวยในการจัดหาอาชีพ

ให เพ่ือทํางานมีรายได หรือเพ่ือเพ่ิมรายไดลดรายจาย เปนตน ซ่ึงความตองการดังกลาวนี้จะเห็นไดวา 

ผูสูงอายุไมไดคิดวาจะเปนเพียงผูคอยรับความชวยเหลือจากครอบครัวและผูอ่ืนแตเพียงอยางเดียว 

แตผูสูงอายุยังตองการท่ีจะเปนผูมีบทบาททางเศรษฐกิจ เพ่ือชวยเหลือตนเอง และไมตองการเปนภาระ

ของสังคม หรือลูกหลาน (นภาพร  ชโยวรรณ, 2539, หนา 137) 

โดยสรุป ความตองการในการบริการและสวัสดิการ ของประชากรสูงอายุมีความตองการ

การรักษาพยาบาลโดยไมคิดมูลคา หนวยบริการเยี่ยมบาน ลดหยอนคาโดยสารเดินทาง และสวัสดิการ

ดานการเงิน ในระดับสูง ถึงแมขอมูลเหลานี้จะรวมท้ังความจําเปน (need) และความตองการ (want) 

เขาไวดวยกันก็ตาม แตเม่ือพิจารณารวมกับขอมูลสถานะทางสังคมและสุขภาพแลว จะชวยใหเห็นภาพ

ของลําดับความสําคัญของการจัดระบบสวัสดิการบริการท่ีมีความเหมาะสมไดชัดเจนยิ่งข้ึน การบริการ

ชุมชนแบบเบ็ดเสร็จยังขาดแคลนอยูในปจจุบัน 

 

2.6 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ  

 

การวิจัยรูปแบบการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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เปนการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการสรางรูปแบบในหัวขอความหมายของรูปแบบ ประเภทของรูปแบบ 

คุณลักษณะท่ีดีของรูปแบบ การสรางรูปแบบ และการตรวจสอบรูปแบบ มีดังนี้ 

2.6.1 ความหมายของรูปแบบ 

สมาน อัศวภูมิ (2537, หนา 17) ในการกําหนดองคประกอบของรูปแบบ วาจะประกอบดวย

อะไรบางจํานวนเทาใด มีโครงสรางและความสัมพันธกันอยางไรนั้น ข้ึนอยูกับปรากฏการณท่ีเรากําลังศึกษา

หรือ จะออกแบบแนวคิดทฤษฎีและหลักการพ้ืนฐานในการกําหนดรูปแบบนั้น เๆปนหลัก สําหรับองคประกอบ

ของรูปแบบการบริหารการศึกษา จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของพบวา สวนใหญจะกลาวถึงการจัดองคการ

บริหาร หรือโครงสรางระบบบริหารแนวทางดําเนินการภาระหนาท่ีสําคัญๆ ในการบริหารงานขององคการนั้น  ๆ

เชน การบริหารงานบุคลากร การบริหารงานการเงิน การบริหารงานวิชาการ เปนตน 

อุทุมพร จามรมาน (2541, หนา 22) ไดใหความหมายของรูปแบบโมเดล (model) เปนคํา

ภาษาอังกฤษท่ีนํามาใชในภาษาไทยเขามามีบทบาทในการทําวิจัยของนิสิตนักศึกษามากข้ึน โดยมักใชคําวา 

รูปแบบ ตนแบบ วงจร แบบจําลอง แบบแผน เปนตน 

อุทัย  บุญประเสริฐ (2546, หนา 31) แบบจําลองหรือรูปแบบ หมายถึง แบบจําลองอยางงายหรือ

ยอสวนของปรากฏการณตางๆ ท่ีผูเสนอไดศึกษาและพัฒนาข้ึนมาเพ่ือแสดงหรืออธิบายปรากฏการณใหเขาใจ

ไดงายข้ึนหรือในบางกรณีอาจจะใชประโยชนในการทํานายปรากฏการณท่ีจะเกิดข้ึนตลอดจนใชเปนแนวทางใน

การดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตอไป 

กูด (Good, 1973, p. 79) ไดรวบรวมความหมายของรูปแบบ ดังนี้ 

1)  แบบอยางของสิ่งหนึ่งท่ีนํามาใชเปนแนวทางในการสราง หรือทําซํ้า 

2)  ตัวอยางท่ีทําใหเกิดการเลียนแบบ 

3)  แผนภูมิท่ีใชเปนตัวแทนของสิ่งหนึ่งท่ีใชเปนหลกัการหรือแนวคิด 

4)  ชุดของปจจัยหรือตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกันหรือเปนองคประกอบท่ีสามารถรวมตัวกัน 

และเขียนเปนหลักการ 

ฮิวเซ็น และโพสเลวิท (Husen&Postlehwaite, 1975, pp. 137-138) รูปแบบมีความหมาย

แตกตางจาก ทฤษฏี เพราะรูปแบบยังไมใชขอเท็จจริงท่ีไดพิสูจนแลว รูปแบบยังเปนสวนหนึ่งท่ีผูวิจัย

พยายามวิเคราะหความสัมพันธท่ีเ ก่ียวเนื่องกันขององคประกอบอยางเปนระบบดวยวิธีทาง

วิทยาศาสตร เพ่ือท่ีจะนําเสนอรูปแบบมาใชประโยชน 

โทซ่ี และ คอรรอล (Tosi & Corroll, 1982, p. 163) ใหความหมายของรูปแบบหรือแบบจําลอง คือ

เปนนามธรรมของจริง หรือภาพจําลองของสภาพการณอยางใดอยางหนึ่ง ซ่ึงอาจจะมีตั้งแตรูปแบบงายไปจนถึง

รูปแบบท่ีมีความซับซอนมาก  ๆมีท้ังระบบเชิงภาพ เชน รูปแบบหอสมุด รูปแบบจําลองเครื่องบิน เปนตน 

คีเวส (Keeves, 1997, pp. 386-387) รูปแบบ คือเครื่องมือทางความคิดท่ีบุคคลใชในการสืบสอบ 

คําตอบ ความรู ความเขาใจในปรากฏการณท้ังหลาย ผูศึกษาจะตองตั้งคําถามท่ีตองการคําตอบ ซ่ึงใน
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กระบวนการวิจัย จะมีการตั้งสมมติฐาน หรือชุดของสมมติฐานข้ึนมาซ่ึงก็คือคําตอบท่ีคาดคะเนไวลวงหนา 

สมมติฐานเหลานี้มักไดมาจากขอความรูหรือขอคนพบท่ีผานมา หรืออาจจะเกิดจากประสบการณหรือการ

คาดคะเนของผูศึกษาวิจัย สมมติฐานเปนขอความท่ีบงบอกถึงความสัมพันธระหวางองคประกอบหรือตัวแปร

ตางๆ ของเรื่องซ่ึงจะยังคงเปนเครื่องมือในการแสวงหาคําตอบเทานั้น จนกวาจะไดรับการนําไปพิสูจนทดสอบ 

หากสมมติฐานเปนจริง ขอความนั้นก็สามารถนําไปใชในการทํานาย หรืออธิบายปรากฏการณนั้นได 

ฉลาด จันทรสมบัติ (2550, หนา 98) ไดกลาววารูปแบบคือ รูปยอท่ีเลียนแบบความสัมพันธของ

ปรากฏการณหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือชวยจัดระบบความคิดในเรื่องนั้นใหงายข้ึนและเปนระเบียบ สามารถ

เขาใจลักษณะสําคัญของปรากฏการณนั้นได 

ราจ (Raj อางถึงใน ฉลาด จันทรสมบัติ, 2550, หนา 101) ใหความหมายรูปแบบดังนี้ 

1) รูปแบบคือ รูปยอความจริงของปรากฏการณ ซึ่งแสดงดวยขอความจํานวน 

หรือ ภาพ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของเวลา ทําใหเขาใจความจริงของปรากฏการณไดดียิ่งข้ึน 

2) รูปแบบคือ ตัวแทนของการใชแนวคิดของโปรแกรม หรือโครงสรางที่กําหนด

เฉพาะเพ่ือใหปฏิบัติตาม 

สุเทพ บุญเติม (2549, หนา 26) ไดใหความหมายของรูปแบบคือ รูปแบบจําลอง (model) หมายถึง

ความสัมพันธขององคประกอบในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเปนวิธีการถายทอดความคิด ความเขาใจ และจินตนาการของ

บุคลคลท่ีมีตอปรากฏการณหรือเรื่องราวใดๆ ใหปรากฏ โดยใชการสื่อสารในลักษณะตางๆ เชน ภาพวาด ภาพ

เหมือ แผนภูมิ แผนผัง ตอเนื่อง หรือสมการคณิตศาสตรใหสามารถเขาใจไดงาย และสามารถเสนอเรื่องราวหรือ

ประเด็นตาง  ๆไดอยางกระชับและชัดเจน    

โดยสรุป รูปแบบเปนสิ่งท่ีแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธขององคประกอบท่ีสําคัญ ในเรื่องใดเรื่อง

หนึ่ง โดยเฉพาะโดยการเชื่อมโยงสิ่งท่ีเก่ียวของมาไวดวยกัน ซ่ึงจําเปนตองใชขอมูล และเหตุผลมาประกอบ

เพ่ืออธิบายพฤติกรรมหรือลักษณะบางประการของสิ่งท่ีเปนจริง เม่ือไดรับการพัฒนาข้ึนเพ่ือแสดงใหเห็น

ถึงองคประกอบสําคัญใหเขาใจไดงายข้ึน อันจะเปนแนวทางในการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตอไป  

2.6.2 ประเภทของรูปแบบ 

1) รูปแบบตามแนวความคิด สไตเนอร (Steiner อางถึงใน ฉลาด จันทรสมบัติ, 2550, หนา 103) 

(1) รูปแบบเชิงปฏิบัติ เปนการประเมินสภาวะชุมชนแบบมีสวนรวม รูปแบบนี้เปน

แบบจําลองทางกายภาพเชน แบบจําลองรถยนต เครื่องบินภาพจําลอง 

(2) รูปแบบเชิงปฏิบัติ เปนแบบจําลองท่ีสรางข้ึนจากกรอบความคิดท่ีมีทฤษฎีเปน

พ้ืนฐาน ตัวทฤษฎีเองไมใชรูปแบบหรือแบบจําลองเปนตัวชวยใหเกิดรูปแบบท่ีมีโครงสรางตางๆ ท่ีมี

ความสัมพันธกัน 

2) รูปแบบตามแนวคิดของ คีเวส (Keeves, 1997, pp. 386-387) 
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(1) รูปแบบจําลองเชิงเปรียบเทียบ (analogue model) วิธีการจําลองจากของจริง

หรือใกลเคียงกับของจริง จะมีขนาดท่ีไมเทากันกับของจริงบาง เชนหุนจําลองรถยนตจําลองเครื่องบิน สวน

ใหญจะมีลักษณะท่ีมองเห็นและสัมผัสได สามารถระบุความ สัมพันธของแตละองคประกอบในแบบจําลอง

ไดอยางแมนยํา 

(2) รูปแบบท่ีใชภาษาในการอธิบาย (semantic model) หรือรูปแบบเชิงขอความ

หมายถึงการแสดงใหเห็นความสัมพันธขององคประกอบท่ีสําคัญในเรื่องนั้นๆ เชน รูปแบบเก่ียวกับเจตคติ 

รูปแบบเก่ียวกับผลการเรียนแบบตางๆ จุดออนของรูปแบบคือ การขาดความชัดเจน ยากในการทดสอบ

โครงสรางรูปแบบ 

(3) รูปแบบท่ีใชแผนภูมิ (schematic model) หมายถึงรูปแบบท่ีใชรูปภาพ (diagram) ท่ี

แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธขององคประกอบท่ีสําคัญในเรื่องนั้นๆ ท่ีมีผลตอกัน เชนการเขียนโครงสรางของ

การบริหารงาน 

(4) รูปแบบเชิงคณิตศาสตร (mathematical model) หมายถึงรูปแบบท่ีแสดงในรูปของ

สูตร หรือสมการทางคณิตศาสตร เริ่มมาใชในสาขาวิชาวัดผลการศึกษา ดานการวิจัยทางการศึกษา และ

สาขาวิชาอ่ืน สามารถทดสอบสมมติฐานได และพิสจูนขอเท็จจริงในเรื่องท่ีศึกษาได 

(5) รูปแบบเชิงสาเหตุ (causal model) หมายถึงรูปแบบในระดับชั้นสูงโดยมีตัวแปรแต

ละตัวแสดงความสําคัญเชิงสาเหตุกับตัวแปรอ่ืน มี 2 ลักษณะคือ 

ก. recursive model หมายถึงรูปแบบแสดงความสัมพันธของสาเหตุหรือตัว

แปรอ่ืนท่ีมีเสนโยงท่ีมีทิศทางของการเปนสาเหตุไปในทางเดียว หรือไมมีความสัมพันธยอนกลับ 

ข. non - recursive model หมายถึง รูปแบบแสดงความสัมพันธของสาเหตุแบบเสน

คูระหวางตัวแปร โดยทิศทางของความสัมพันธของตัวแปรหนึ่ง เปนไปไดท้ังสาเหตุและผลของตัวแปรอ่ืน  ๆ

ภายในรูปแบบนั้น คือท้ังความสัมพันธไปและยอนกลับได 

 

2.6.3 รูปแบบท่ีมีคุณลักษณะท่ีด ี

คีเวส (Keeves อางถึงใน สุเทพ บุญเติม, 2549 หนา 28) รูปแบบท่ีใชประโยชนได มีขอกําหนดดังนี้ 

1) รูปแบบประกอบดวยความสัมพันธอยางมีโครงสราง  

2) รูปแบบใชเปนแนวทางในการพยากรณผลท่ีจะเกิดข้ึน สามารถถูกตรวจสอบได

โดยการสังเกต ซ่ึงเปนไปไดท่ีจะทดสอบรูปแบบพ้ืนฐานของขอมูลเชิงประจักษได 

3) รูปแบบจะตองระบุหรือชี้ชัดใหเห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องท่ีศึกษา นอกจาก

รูปแบบจะเปนเครื่องมือในการพยากรณได ควรใชอธิบายปรากฏการณได 

4) รูปแบบเปนเครื่องมือในการสรางมโนทัศนใหม และสรางความสัมพันธของตัวแปร

ในลักษณะใหม เปนการขยายในเรื่องท่ีกําลังศึกษา 
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โดยสรุปการสรางรูปแบบท่ีดี คือการกําหนดมโนทัศนท่ีเก่ียวของสัมพันธกันอยางเปนระบบ

เพ่ือใหเห็นวารูปแบบเสนออะไร และสิ่งท่ีไดนั้นอธิบายปรากฏการณอะไร เพ่ือนําไปสูขอคนพบใหม 

2.6.4 การตรวจสอบรูปแบบ 

การตรวจสอบรูปแบบจากหลักฐานเชิงคุณลักษณะอาจใชผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ สวนการตรวจสอบ

รูปแบบจากหลักฐานเชิงปริมาณจะใชเทคนิคทางสถิติ การตรวจสอบรูปแบบควรตรวจสอบลักษณะ 2 อยางคือ 

1) การตรวจสอบรูปแบบโดยการตรวจสอบความมากนอยของความสัมพันธ ความเก่ียวของ 

และ เหตุผลระหวางตัวแปร 

2) การประมาณคาพารามิเตอรของความสัมพันธ ซ่ึงการประมาณคานี้ไมอยูในขอจํากัดใน

เรื่องเวลา กลุมตัวอยาง สถานท่ี หรืออางอิงจากกลุมตัวอยางไปสูประชากรได โดยผลการตรวจสอบนําไปสู

คําตอบ 2 ขอ คือการสรางรูปแบบใหม หรือการปรับปรุงหรือพัฒนารูปแบบเดิม 

คีเวส (Keeves, 1997, p. 388) ไดกลาววาปญหาท่ีเปนอันตรายอยางสําคัญในการสรางหรือพัฒนา

รูปแบบทางวิจัยการศึกษา คือ การสรางรูปแบบข้ึนมาเพ่ืออธิบายเทานั้นไมมีการนํามาไปตรวจสอบรูปแบบให

ไดขอมูลเชิงประจักษเปนท่ียอมรับ ฉะนั้นการสรางรูปแบบท่ีดีตองมีการตรวจสอบรูปแบบควบคูไปดวย ในการ

ทดสอบทางสังคมและพฤติกรรมศาสตรนั้น จะมีขอมูลเชิงปริมาณและตัวเลขทางสถิติแสดงอยางชัดเจน แตใน

การตรวจสอบรูปแบบทางการศึกษาบางเรื่องยังมีขอจํากัดไมสามารถทําไดชัดเจนในเชิงสถิติ ดังนั้น ไอสเนอร 

Eisner ไดเสนอแนวคิดการตรวจสอบเชิงสถิติ โดยเชื่อวาการรับรูท่ีเทากันจะเปนคุณสมบัติพ้ืนฐานของผูรูดังนี้ 

1) รูปแบบการตรวจสอบโดยวิธีการอางอิงผูทรงคุณวุฒิ (connoisseurship model) เปน

แนวคิดในการวิจัยโดยใชวิธีในการประเมิน โดยผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงเปนแนวคิดของ Eisner เปนผูพัฒนาแนวคิดนี้ 

โดยเปนรูปแบบท่ีแตกตางไปจากผูประเมินอ่ืนในลักษณะดังนี้ 

(1) รูปแบบท่ีมิไดเนนสัมฤทธิผลของวัตถุประสงคตามรูปแบบการประเมินแบบอางอิง

เปาหมาย (goal-based model) การตอบสนองปญหา และความตองการของผูท่ีเก่ียวของตามรูปแบบการ

ประเมินแบบสนองตอบ (responsive model) หรือการรับกระบวนการตัดสินใจตามรูปแบบการประเมินแบบ

อิงการตัดสินใจ (decision making model) อยางใดอยางหนึ่ง แตการประเมินโดยผูรู หรือผูทรงคุณวุฒิจะเนน

การวิเคราะหวิจารณอยางลึกซ้ึงเฉพาะในประเด็นท่ีถูกนําข้ึนมาพิจารณา ซ่ึงไมจําเปนตองเก่ียวโยงกับ

วัตถุประสงค หรือผูมีสวนเก่ียวของ หรือกับกระบวนการตัดสินใจเสมอไป แตอาจผสมผสานปจจัยในการ

พิจารณาตาง  ๆเขาดวยกัน ตามวิจารณญาณของผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือใหไดขอสรุปเก่ียวกับคุณภาพ ประสิทธิภาพ 

หรือความเหมาะสมของสิ่งท่ีทําการประเมิน 

(2) รูปแบบการประเมินท่ีเนนความเฉพาะทาง (specialization) ในเรื่องท่ีประเมินพัฒนา

มาจากการวิจารณงานศิลปะ ท่ีมีความละเอียดออนลึกซ้ึง และตองการอาศัยผูเชี่ยวชาญระดับสูงมาเปนผู

วินิจฉัย เนื่องจากในการวัดคุณคาไมอาจประเมินดวยเครื่องมือวัดใดๆ ได นอกจากการใชวิจารณญาณของ

ผูทรงคุณวุฒิเทานั้น ตอมาไดมีการนํามาประยุกตใชกับการศึกษาระดับสูงในสาขาเฉพาะท่ีตองอาศัย
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ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาเปนผูประเมินผล ซ่ึงรูปแบบนี้จึงเปนท่ีนิยมในการนํามาใชประเมินผลในวงการ

อุดมศึกษาท่ีตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสูง 

(3) รูปแบบการประเมินท่ีใชตัวบุคคลผูทรงคุณวุฒินั่นเอง เปนเครื่องมือการประเมินผล  

โดยเนนความเชื่อถือวาผูทรงคุณวุฒินั้นจะเท่ียงธรรมและมีวิจารณญาณท่ีดี ท้ังนี้มาตรฐานและเกณฑพิจารณา

ตาง  ๆนั้น จะเกิดข้ึนจากประสบการณและความชํานาญการของผูทรงคุณวุฒิ 

(4) รูปแบบท่ียอมใหมียืดหยุนในกระบวนการทํางานของผูทรงคุณวุฒิตามอัธยาศัย 

และความถนัดของแตละคน นับตั้งแตการกําหนดประเด็นสําคัญท่ีจะพิจารณาการบงชี้ขอมูลท่ีตองการ 

การเก็บรวบรวม ประมวล และวินิจฉัยขอมูล ตลอดจนวิธีการนําเสนอ ท้ังนี้การเลือกผูทรงคุณวุฒิจะเนนท่ี

สถานภาพทางวิชาชีพ ประสบการณ และการเปนท่ีเชื่อถือของวิชาชีพเปนสําคัญ 

โดยสรุปการดําเนินการโดยวิธีอางอิงผูทรงคุณวุฒินี้ ถือวาเปนการประเมินทางการศึกษาท่ี

เรียกวากายวิพากษวิจารณทางการศึกษา จะตองอาศัยผูทรงคุณวุฒิ วิธีนี้นิยมใชทางอุดมศึกษา และมี

ความเชื่อถือวาการตัดสินหรือวิพากษวิจารณโดยกลุมผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูในศาสตรสาขานั้น หรือใน

วิชาชีพนั้นเปนอยางดี เปนสิ่งท่ียอมรับได 

 

2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

การศึกษาแนวทางการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

มีงานวิจัยท่ีเก่ียวของดังนี้ 

2.7.1 งานวิจัยในประเทศ 

อุทัย สุดสุข และคนอ่ืนๆ (2552, หนา 3) ศึกษาสถานการณความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตร

ประจําวัน ความตองการ และคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ มีวัตถุประสงคการวิจัย ลักษณะและขอบเขต

ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน ความตองการ และคุณภาพชีวิต ของผูสูงอายุในชุมชน และ

ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุท่ีมีระดับของความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตร

ประจําวัน ท่ีแตกตางกัน ผลการวิจัยพบวา คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุไทยสวนใหญ รอยละ 70.1 อยูใน

ระดับปานกลางและรอยละ 2.3 คุณภาพชีวิตระดับต่ํา รอยละ 57.1 สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได

ตามปกติ และรอยละ 2.4 เปนผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะพ่ึงพา พบวามีความแตกตางระหวางกลุมท่ีมี

ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ผูสูงอายุ

กรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตระดับสูงรอยละ 40.5 ซ่ึงเปนสัดสวนท่ีสูงกวาภูมิภาคอ่ืนๆ ผูสูงอายุ

สุราษฏรธานีรับรูวามีปญหามาก รอยละ 37.5 และตองการสนับสนุนในระดับสูงรอยละ 43.5 ซ่ึงเปน

สัดสวนท่ีสูงกวาพ้ืนท่ีอ่ืน ปญหาท่ีผูสูงอายุตองการชวยเหลือแกไข สูงสุด คือ เรื่องสุขภาพ รอยละ 68.1 
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โดยท่ีพบในผูสูงอายุไดแก ความดันโลหิตสูง ขอเสื่อม เบาหวาน ภาวะไขมันในเลือดสูง โรคกระเพาะอาหาร 

รอยละ 56.4, 26.2, 23.8, และ 15.3 ตามลําดับ 

ศรีเมือง พลังฤทธิ์ (2547, หนา 3) วิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุโดยตนเอง 

ครอบครัว และชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือประเมินคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

2) เพ่ือวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานบุคคล ครอบครัว และชุมชนกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุ และ 3) เพ่ือใหไดแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุโดยบุคคล ครอบครัว และชุมชน ผล

การประเมิน คุณภาพผูสูงอายุ พบวาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุประกอบดวย 5 ดานไดแก ดานรางกาย จิตใจ 

สิ่งแวดลอม ความสัมพันธทางสังคม และดานความพอใจ แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในระดับ

บุคคลประกอบดวยการเตรียมเรื่องความรูและการปฏิบัติตัวดานสุขภาพ การเตรียมตัวเรื่องการเงินและ

การเปนผูสูงอายุท่ีกระฉับกระเฉง ในระดับครอบครัว บุตรหลานควรมีความกตัญู ใหการเลี้ยงดูเก้ือหนุน 

สําหรับในระดับชุมชน เนนหลักการชุมชนเขมแข็ง โดยอาศัยภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุ 

อุดมลักษณ เปสะพันธุ (2548, หนา 3) วิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตผูเกษียณอายุราชการกอนกําหนด 

พ.ศ. 2543-2545 จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิต และปจจัยท่ีมี

ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุราชการกอนกําหนด ผลการวิจัยพบวาผูสูงอายุรอยละ 70 

คุณภาพชีวิตระดับสูง รอยละ 29 มีคุณภาพชีวิตระดับปานกลาง และรอยละ 1 คุณภาพชีวิตระดับต่ํา ปจจัย

ท่ีมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุราชการกอนกําหนดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติคือ เหตุผล

การเกษียณอายุ ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง อาชีพหลังเกษียณ การมีสวนรวมในกิจกรรมของครอบครัว การ

มีสวนรวมในกิจกรรมสังคม แรงสนับสนุนทางสังคม 

นภเกตุ สุขสมเพียร (2549, หนา 5) วิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการหลังเกษียณอายุสําหรับ

ขาราชการพลเรือนไทย มีวัตถุประสงคของการวิจัย 1) เพ่ือศึกษาความตองการศึกษาหลังเกษียณอายุ

ราชการพลเรือนไทย 2) เพ่ือสรางรูปแบบการจัดการศึกษาหลังเกษียณอายุราชการพลเรือนไทย 

3) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการศึกษาหลังเกษียณอายุราชการพลเรือนไทย 

ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุกลุมตัวอยางคือ ขาราชการพลเรือนผูเกษียณอายุมีความตองการทางการ

ศึกษาหลังวัยเกษียณ ตองการความรูเก่ียวกับกฎหมายท่ีใชในชีวิตประจําวันสูงสุด รูปแบบการศึกษาท่ีพบ

คือการจัดการศึกษานอกระบบ และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

สวัสดิ์ ภูทอง (2546, หนา 1) วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนจากประสบการณเพ่ือ

สงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูใหญในชุมชนชนบทภาคเหนือ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความตองการเรียนรู 

และประสบการณ ทดลองใชรูปแบบการเรียนรูจากดานคุณภาพชีวิต พัฒนารูปแบบการเรียนรูจาก

ประสบการณ ทดลองใชรูปแบบการเรียนรูจากประสบการณในชุมชน และศึกษาเง่ือนไขท่ีเปนอุปสรรคตอ

การจัดรูปแบบการเรียนรูจากประสบการณ ผลการวิจัยพบวาความตองการเรียนรูของผูใหญเพ่ือพัฒนา
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คุณภาพชีวิต มีความตองการเรียนรูดานสุขภาพอนามัยมากท่ีสุด รองลงมาเปนดานการศึกษา ผูใหญมี

ประสบการณการเรียนรูดานคุณภาพชีวิตท่ีใกลเคียงกัน ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนรูจากประสบการณ

เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูใหญในชุมชนในภาคเหนือ สรุปแบบการเรียนรูจํานวน  

5 ข้ันตอน ประกอบดวย การทบทวนประสบการณเดิม ประสบการณใหม การคิดวิเคราะห การทดลอง 

และการนําไปใช ปญหาท่ีพบประกอบดวย ปญหาดานผูสอน หลักสูตร สื่อการสอน และปญหาดานผูเรียน 

           อภิวัฒน บุญสาธร (2550, หนา ง) วิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตของประชากรท่ีมีรายไดนอยใน

โครงการบานเอ้ืออาทร กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิต

และปจจัยท่ี มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตของประชากรท่ีมีรายไดนอยในโครงการบานเอ้ืออาทร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบวาระดับคุณภาพชีวิตของกลุมตัวอยางมีคาอยูใน 

ระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 3.26 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 

ลดาวัลย นอยเหลือ (2551, หนา ง) วิจัยเรื่อง การศึกษาปจจัยทางจิตและการสนับสนุนทาง

สังคมท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ชมรมผูสูงอายุโรงพยาบาลของรัฐ จังหวัดนนทบุรี 

ความมุงหมายของการวิจัย เพ่ือศึกษาตัวทํานาย และปริมาณการทํานายพฤติกรรมคุณภาพชีวิตของ

ผูสูงอายุ โดยรวม และจําแนกเปนดานๆ จากปจจัยทางจิตและการสนับสนุนทางสังคม ในกลุมรวมและ 

เม่ือจําแนก ตามเพศ และชวงอายุ ผลการวิจัยพบวา ตัวแปรท่ีสามารถทํานายพฤติกรรมคุณภาพชีวิต

โดยรวมและรายดานของผูสูงอายุ จะแตกตางกันข้ึนอยูกับเพศ และชวงอายุ โดยในภาพรวมพบตัวแปร

หลักท่ีสามารถทํานายพฤติกรรมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในกลุมยอยไดดังนี้ 1) พฤติกรรมคุณภาพชีวิต

โดยรวม มี 3 ตัวแปร คือ ความเชื่ออํานาจภายในตน มีคาอํานาจการทํานายเปนลบ การเห็นคุณคาใน

ตนเอง มีคาอํานาจการทํานายเปนบวก และการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว มีอํานาจการทํานาย

เปนบวก 2) พฤติกรรมคุณภาพชีวิตดานพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ มี 2 ตัวแปร คือ การเห็นคุณคาใน

ตนเอง มีคาอํานาจการทํานายเปนบวก และความเชื่ออํานาจภายในตน มีคาอํานาจการทํานายเปนลบ  

3) พฤติกรรมคุณภาพชีวิตดานพฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักศาสนา มี 2 ตัวแปร คือ ความเชื่ออํานาจใน

ตนมีอํานาจการทํานายเปนลบ และการสนับสนุนทางสังคม มีอํานาจการทํานายเปนลบ 4) พฤติกรรม

คุณภาพชีวิตดานพฤติกรรมการมีสวนรวมกับสังคม มี 2 ตัวแปร คือ ความเชื่ออํานาจภายในตน มีอํานาจ

การทํานายเปนลบ และการเหน็คุณคาในตนเอง มีอํานาจการทํานายเปนบวก 

ธิดา ทองวิเชียร (2550, หนา ง) เรื่องความผาสุกทางใจของผูสูงอายุในจังหวัดสมุทรปราการ

วัตถุประสงคของการวิจัยคือเพ่ือศึกษา 1) ความผาสุกทางใจของผูสูงอายุท่ีมีอายุ 70 ปข้ึนไปในจังหวัด

สมุทรปราการ 2) พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุท่ีมีอายุ 70 ปข้ึนไปในจังหวัดสมุทรปราการ 

3) ครอบครัวระยะวัยชราของผูสูงอายุท่ีมีอายุ 70 ป ข้ึนไปในจังหวัดสมุทรปราการ 4) การเขาถึงบริการ

สุขภาพของผูสูงอายุท่ีมีอายุ 70 ป ข้ึนไปในจังหวัดสมุทรปราการ 5) ความสัมพันธระหวางครอบครัว

ระยะวัยชรา พฤติกรรมการดูแลตนเองการเขาถึงบริการสุขภาพ และความผาสุกทางใจของผูสูงอายุใน
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เขตเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 6) ความสามารถของครอบครัวระยะวัยชรา พฤติกรรมการดูแลตนเอง 

และการเขาถึงบริการสุขภาพ ในการทํานายความผาสุกทางใจของผูสูงอายุในเขตเมือง จังหวัด

สมุทรปราการ ผลการวิจัยพบวา 3  ใน 5  ของผูสูงอายุเปนเพศชาย รอยละ 59.20  และสถานภาพสมรส 

รอยละ 58.4 เกือบครึ่งหนึ่งของกลุมตัวอยางจบการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 47.9 รายได

พอใชแตไมพอเก็บ รอยละ 36.8 ความผาสุกทางใจของผูสูงอายุอยูในระดับมาก ดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด 

คือ ดานความสงบสุขและการยอมรับของครอบครัวระยะวัยชราโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ดานท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสุดคือการคงไวซ่ึงสัมพันธภาพและการทํากิจกรรมระหวางสมาชิกในครอบครัว พฤติกรรม

การดูแลตนเอง และความสามารถในการเขาถึงบริการสุขภาพในระดับปานกลาง 

ปริษรา อังคะรัตนา (2551, หนา ง) การวิจัยเรื่องการเตรียมตัวการดานเศรษฐกิจกอนเขาสูวัย

สูงอายุของประชากรในพ้ืนท่ีเฝาระวังทางประชากรกาญจนบุรี มีวัตถุประสงคการวิจัย 1) เพ่ือศึกษาการ

เตรียมการดานเศรษฐกิจกอนเขาสูวัยสูงอายุ โดยจําแนกตามลักษณะทางประชากร สังคม เศรษฐกิจ และ 

สุขภาพของประชากร 50-64 ป ในพ้ืนท่ีเฝาระวังทางประชากรกาญจนบุรี 2) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพล

ตอการเตรียมการดานเศรษฐกิจของประชากรในพ้ืนท่ีเฝาระวังทางประชากรกาญจนบุรี ผลการวิจัยพบวา 

กลุมตัวอยางมีอายุเฉลี่ย 55 ป สวนใหญมีเชื้อชาติไทย และยังอยูกินกับคูสมรส จบการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา อาศัยอยูในเขตชนบทและเปนหัวหนาครัวเรือน เม่ือสูงอายุสวนใหญตองการอาศัยอยูกับ

บุตรและคูสมรส ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีฐานะทางเศรษฐกิจปานกลาง ปจจัยมีอิทธิพลตอการ

เตรียมการดานเศรษฐกิจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก ปจจัยทางประชากร คือ เพศ อายุ เชื้อชาติ 

สถานภาพสมรส การศึกษา การเปนหัวหนาครัวเรือน ความตองการท่ีอยูอาศัยเม่ือสูงอายุ ปจจัยทาง

เศรษฐกิจ คือหนี้สินทางครัวเรือน และดัชนีทรัพยสินของครัวเรือน พฤติกรรมสุขภาพ คือ การสูบบุหรี่ 

การดื่มแอลกอฮอล และการไมออกกําลังกาย 

ศรันยา ดีสมบูรณ  (2551, หนา ง ) วิจัยเรื่องโปรแกรมกิจกรรมทางกายในการทํากิจวัตรประจํา

วันท่ีบานของผูสูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงของผูสูงอายุ ท่ีไดรับโปรแกรม

กิจกรรมทางกายในการทํากิจวัตรประจําวัน โดยเปรียบเทียบ กอนทดลอง ภายหลังการทดลอง และระยะ 

ติดตามผลประกอบดวย ความรูเรื่องกิจกรรมทางกายในการทํากิจวัตรประจําวันท่ีบาน ทัศนคติตอการ

ปฏิบัติ กิจกรรมทางกายในการทํากิจวัตรประจําวันท่ีบาน พฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมทางกายในการทํา

กิจวัตรประจําวันท่ีบาน สุขภาพทางกาย และสมรรถภาพทางกาย ผลการวิจัยพบวาหลังทดลอง กลุม

ทดลองมีคาเฉลี่ยความรู ทัศนคติ พฤติกรรมในการปฏิบัติกิจกรรมทางกายในการทํากิจวัตรประจําวันท่ี

บาน (จํานวน 6 ทาท่ีกําหนด) และสมรรถภาพทางกาย ความแข็งแรงของกลามเนื้อมือและขา ความออน

ตัวของขอกระดูกสันหลัง องศาการเคลื่อนไหวของขอตางๆ สูงกวากลุมเปรียบเทียบและหลังการทดลอง

และระยะติดตามผล กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยความรู ทัศนคติ พฤติกรรมในการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย ใน
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การทํากิจวัตรประจําวันท่ีบาน (จํานวน 6 ทาท่ีกําหนด) และสมรรถภาพทางกาย (องศาการเคลื่อนไหวของ

ขอไหลและขอศอก) สูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p < 0.01)  

พงษศักดิ์ สกุลทักษิณ (2550, หนา ง) วิจัยเรื่อง รูปแบบการใชจายเงินท่ีมีผลตอความเพียงพอ

ของรายไดของผูสูงอายุจังหวัดอางทอง มีวัตถุประสงคในการวิจัย 1) เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากร 

เศรษฐกิจ สังคม ครัวเรือน และภาวะสุขภาพของผูสูงอายุจังหวัดอางทอง 2) เพ่ือหาความแตกตางระหวาง

ลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม ครัวเรือน และภาวะสุขภาพของผูสูงอายุจังหวัดอางทอง 3) เพ่ือ

พิสูจนถึงรูปแบบการใชจายเงินท่ีมีผลตอความเพียงพอของรายไดของผูสูงอายุจังหวัดอางทอง 4) เพ่ือหา

ความแตกตางระหวางความเพียงพอของรายไดกับความสุขของผูสูงอายุจังหวัดอางทอง ผลการวิจัยพบวา

ผูสูงอายุเกือบท้ังหมดมีรายได ในจํานวนนี้รอยละ 43 มีรายไดเพียงพอกับคาใชจายและมีเงินเหลือเก็บ 

ผูสูงอายุมีรายจาย34เฉลี่34ยตอเดือน 3,690 บาท และเม่ือแยกเปนหมวดคาใชจายดวยการประยุกตทฤษฎีความ

ตองการของ Maslow โดยแบงเปน3 หมวด 10 รูปแบบการใชจายเงิน พบวา หมวดตอบสนองความตองการ

ดานรางกายมีรูปแบบการใชจายเงินเพ่ืออุปโภคบริโภคและสาธารณูปโภคมากท่ีสุด หมวดตอบสนองความ

ตองการการดานเศรษฐกิจและสังคมมีรูปแบบการใชจายเงินเชิงเศรษฐกิจมากท่ีสุด และหมวดตอบสนอง

ความตองการดานอารมณและจิตใจมีรูปแบบการใชจายเพ่ือบํารุงศาสนาและสาธารณกุศลมากท่ีสุด 

จากการศึกษาไดขอคนพบคุณลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม ครัวเรือน และภาวะสุขภาพท่ีแตกตาง

กันมีรูปแบบการใชจายเงินท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ การพิสูจนรูปแบบการใชจายเงินท่ีมีผล

ตอความเพียงพอของรายไดผูสูงอายุ พบวา ผูสูงอายุท่ีมีรูปแบบการใชจายเงินเพ่ืออุปโภคบริโภคและ

สาธารณูปโภคมีโอกาสรายไดไมเพียงพอกับคาใชจายมากกวาผูสูงอายุท่ีไมมี ซ่ึงเปนการใชจายท่ีจําเปนตอ

การดํารงชีวิตไมใชการใชจายเพ่ือปรนเปรอตน จึงขัดแยงกับสมมุติฐานท่ีตั้งไววารูปแบบการใชจายเงินเพ่ือ

ซ้ือสารเสพติด การพนัน การเสี่ยงโชค และการใชจายไปกับบุตรหลานและเครือญาตินาจะสงผลใหผูสูงอายุ

มีโอกาสรายไดไมเพียงพอซ่ึงตั้งอยูบนฐานของแนวคิดเศรษฐศาสตรแนวพุทธ ท้ังนี้อาจเปนเพราะรูปแบบการ

ใชจายเพ่ืออุปโภคบริโภคมีคาใชจายมากท่ีสุด และผูสูงอายุคิดวาเปนภาระมากท่ีสุด ในขณะท่ีการซ้ือ 

สารเสพติด การพนัน และการเสี่ยงโชคซ่ึงเปนการใชจายเงินเพ่ือปรนเปรอและเปนความตองการท่ีไมจํากัด 

(ตัณหา) มีคาใชจายไมมากนัก เนื่องจากผูสูงอายุอยูในวัยท่ีไมสามารถปฏิบัติไดมากเทากับวัยอ่ืน เพราะ

ความเสื่อมถอยทางดานรางกาย และขัดตอความคาดหวังจากสังคม และจากการวิเคราะหตอเนื่องถึง

ความสุข พบวาผูสูงอายุท่ีมีรายไดเพียงพอกับคาใชจายและมีเงินเหลือเก็บมีความสุขมากกวาผูสูงอายุท่ีมี

รายไดไมเพียงพออยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สะทอนใหเห็นวาความเพียงพอของรายไดเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีทํา

ใหผูสูงอายุมีความสุข 

จรรยา เจตนสมบูรณ (2552, หนา ง) วิจัยเรื่อง วิถีชีวิตผูสูงอายุหญิงท่ีอยูคนเดียวภายใต

กระแสการพัฒนา กรณีศึกษาในเขตเทศบาลนครสงขลา โดยมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาวิถีชีวิตท่ี

เก่ียวของกับตนเองของผูสูงอายุหญิงท่ีอยูคนเดียวในพ้ืนท่ีเเขตเทศบาลนครสงขลา ภายใตกระแสการ



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

70 

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย 2) เพ่ือศึกษาวิถีชีวิตท่ีมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนของผูสูงอายุ

หญิงท่ีอยูคนเดียวในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลนครสงขลา ภายใตกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาเมืองสงขลาไมไดสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของผูสูงอายุหญิง

ท่ีอยูคนเดียวโดยตรง ยังคงมีวิถีชีวิตตามปกติ เพียงแตไมไดทํางานที่เกิดรายได กิจวัตรประจําวัน 

ภาคเชาทํางานบาน สวนภาคบายเปนชวงเวลาพักผอนและปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน ที่สําคัญผูสูงอายุ

หญิงท่ีอยูคนเดียวยังใสใจสุขภาพดวย การรับประทานอาหารเสริม บริโภคอาหารท่ีสะอาด 

มีประโยชน หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล กาแฟ และบุหรี่ บางคนยังตรวจสุขภาพประจําป ออกกําลัง

กายทุกวัน เมื่อเจ็บปวยเล็กนอยก็ดูแลตนเองที่บาน ถาอาการรุนแรงก็ไปพบแพทย ในการวิจัยนี้ 

แมผูสูงอายุหญิงจะอยูคนเดียว แตก็ยังมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืน ยังมีบทบาทเปนผูใหและผูรับการ

เก้ือหนุน ลูกหลาน พ่ีนอง และผูอ่ืนในชุมชนสวนใหญมีความสุขกับชีวิตท่ีดําเนินอยู แตโดยสวนลึก

ผูสูงอายุหญิงท่ีอยูคนเดียวก็ปรารถนาจะใชชีวิตบั้นปลายอยูกับลูกหลาน และยังตองการความชวยเหลือ

จากภาครัฐ 

ปญญา ชูเลิศ  (2551, หนา ง) วิจัยเรื่องการเตรียมความพรอมดานเศรษฐกิจกอนเขาสูวัยสูงอายุ

ของเกษตรกรในพ้ืนท่ีเฝาระวังทางประชากรกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาการเตรียมความ

พรอมดานเศรษฐกิจกอนเขาสูวัยสูงอายุของเกษตรกรในพ้ืนท่ีเฝาระวังทางประชากรกาญจนบุรี 2) เพ่ือ

ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเตรียมความพรอมดานเศรษฐกิจกอนเขาสูวัยสูงอายุของเกษตรกรในพ้ืนท่ีเฝา

ระวังทางประชากรกาญจนบุรี ผลการวิจัย มีกลุมตัวอยางประมาณ 1 ใน 4 มีการเตรียมความพรอมดาน

เศรษฐกิจ โดยสวนใหญเปนการทําประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพ และเม่ือวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการ

เตรียมความพรอมดานเศรษฐกิจของเกษตรกร โดยใชการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติค (logistic 

regression analysis) พบวารายไดตอปและจํานวนท่ีดินท่ีเปนเจาของและใชเพ่ือการเกษตรมีผลทางบวก

ตอการเตรียมความพรอมดานเศรษฐกิจ จากการวิจัยเชิงคุณภาพพบวา ท่ีดินทํากินมีความสําคัญกับ

เกษตรกรอยางมาก หากเกษตรกรรายใดไมไดเปนเจาของท่ีดินทํากิน จะทําใหรายไดหลักมาจากการรับจาง

ทํางานเทานั้น ซ่ึงไมพอเพียงสําหรับการออม เนื่องจากเปนงานท่ีมีคาจางต่ํา ขณะท่ีจํานวนบุตรท่ีอาศัยอยู

ในครัวเรือนเดียวกันมีผลทางลบตอการเตรียมความพรอมดานเศรษฐกิจ ซ่ึงจากการวิจัยเชิงคุณภาพพบวา 

ผูใหขอมูลท่ีมีบุตรอาศัยอยูดวยจํานวนมากจะมีบุตรวัยพ่ึงพิง หรือวัยกําลังศึกษาอาศัยอยูดวย ซ่ึงเปน

ภาระของครอบครัวและกระทบตอการออม ยังพบวากลุมตัวอยางท่ีไมไดเรียนหนังสือมีการเตรียมความ

พรอมดานเศรษฐกิจนอยกวากลุมตัวอยางท่ีจบการศึกษาสูงกวาประถมปท่ีสี่ และกลุมตัวอยางท่ีอาศัยอยู

ในเขตพ้ืนท่ีสูงมีการเตรียมความพรอมดานเศรษฐกิจนอยกวากลุมตัวอยางท่ีอาศัยอยูในเขตพ้ืนท่ีเมืองหรือ

ก่ึงเมือง 

นิพนธ ดาราวุฒิมาประกรณ (2552, หนา ง) วิจัยเรื่อง รูปแบบการอยูอาศัยท่ีสงผลตอภาวะ

ซึมเศราของผูสูงอายุในพ้ืนท่ีเฝาระวังทางประชากรกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาความชุก
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ของภาวะซึมเศราของผูสูงอายุในพ้ืนท่ีเฝาระวังทางประชากรกาญจนบุรี 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวาง

รูปแบบการอยูอาศัยกับการเกิดภาวะซึมเศราในผูสูงอายุ ผลการวิจับพบวา ประชากรท่ีศึกษามีภาวะ

ซึมเศรา รอยละ 27.5 และผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูกับหลาน รอยละ 50 มีภาวะซึมเศรา รองลงมาคือผูสูงอายุท่ี

อาศัยอยูกับคูสมรส บุตร และหลาน และเม่ือทําการวิเคราะหรูปแบบการอยูอาศัยของผูสูงอายุ โดยการ

วิเคราะหถดถอยพหุคูณ พบวา เพศ อายุ การศึกษา การทํางาน ปญหาดานการเงินการเจ็บปวยเรื้อรังการมี

สมาชิกในครัวเรือนเจ็บปวย/พิการ เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการมีภาวะซึมเศราของผูสูงอายุ โดยท่ีผูสูงอายุ

ท่ีอาศัยอยูกับหลานมีความสัมพันธไปในทิศทางบวกกับภาวะซึมเศรา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

กาญจนา  ตั้งชลทิพย และคณะ (2553, หนา 29) ศึกษาคุณคาผูสูงอายุ ภาพสะทอนมุมมองจาก

คนสองวัยเปนผลจากการศึกษานํารอง เพ่ือสํารวจความรูและทัศนคติของคน 2 วัย คือ วัยทํางาน และวัย

นักเรียนตอผูสูงอายุวัยตน และผูสูงอายุวัยปลาย (ในกรุงเทพหานครและปริมณฑล) ขอมูลนี้ไดมาจาก

ตัวอยางของคนสองวัยท่ีมีสถานะเศรษฐิจสังคมตางกัน จํานวน 614 คน ผลการศึกษาในภาพรวม พบวา 

ประชากรท้ังสองวัยมีทัศนคติท่ีดีตอผูสูงอายุท้ังสองชวงอายุ แตจะมีมุมมองท่ีดีตอผูสูงอายุวัยตนมากกวา 

นอกจากนี้ ท้ังสองวัยยังเห็นดวยอยางยิ่งวาผูสูงอายุมีความสุขท่ีสุดเม่ือมีลูกหลานมาเยี่ยมในวันสําคัญๆ

เห็นวาประสบการณของผูสูงอายุเปนประโยชนแกคนรุนหลัง และผูสูงอายุรูคุณคาของเงินท่ีไดมาอยาง

ยากลําบาก ในขณะท่ีคนท้ังสองวัยไมเห็นดวยมากท่ีสุดวา  ผูสูงอายุนาเบื่อ หรือผูสูงอายุเปนภาระกับ

ครอบครัว และท่ีนาโลงใจท่ีสุด คือ ท้ังสองวัยไมเห็นดวยอยางยิ่งวา ผูสูงอายุควรอยูในบานพักคนชรา ซ่ึง

เปนการสะทอนมุมมองเชิงบวกตอผูสูงอายุท้ังสองชวงอายุ สําหรับภาพท่ีเจาะจงมากข้ึนโดยเฉพาะอยางยิ่ง

ถาเนนทัศนคติท่ีดีตอผูสูงอายุ มีขอคนพบท่ีนาสนใจ คือ นักเรียนท่ีมีสถานะทางเศรษฐกิจสังคมท่ีดี มี

ทัศนคติท่ีดีตอผูสูงอายุวัยตนมากกวานักเรียนท่ีมีสถานะทางเศรษฐกิจสังคมไมดี แตไมพบความสัมพันธ

ดังกลาวในกลุมวัยทํางาน  

กุศล สุนทรธาดา (2553, หนา 66) ศึกษาคุณคาดานเศรษฐกิจของผูสูงอายุไทยมีวัตถุประสงค

เพ่ือศึกษาคุณคาดานเศรษฐกิจของผูสูงอายุ ท้ังคุณคาในเชิงอรรถประโยชนท่ีวัดไดชัดเจนไดแก การทํางาน 

รายได และการออม ซ่ึงเปนเครื่องมือนําไปสู จากความม่ันคงในชีวิตความมีศักดิ์ศรี การลดความเสี่ยงตอ

ความยากจน และคุณคาในฐานะท่ีเปนทุนมนุษย ซ่ึงเปนคุณคาท่ีแฝงอยูและสรางคุณประโยชนใหแกสังคม

โดยรวม โดยในสวนแรกของการศึกษาเรื่องนี้ นําเสนอขอมูลเก่ียวกับขนาดและแนวโนมของการทํางานของ

ผูสูงอายุ ในชวงป พุทธศักราช 2546 - 2552 เหตุผลในการทํางาน สถานภาพการทํางาน ภาคเศรษฐกิจท่ี

ทํางาน ชั่วโมงการทํางาน และรายไดจากการทํางาน พบวา ผูสูงอายุมีแนวโนมในการทํางานมากข้ึน 

เนื่องจากตองการหารายไดเพ่ือเลี้ยงตนเองและครอบครัว ทําใหผูสูงอายุชวยเหลือตนเองได ไมเปนภาระ

แกลูกหลานและสังคม และสามารถอยูไดอยางมีศักดิ์ศรี จากการวิเคราะหขอมูลสํารวจประชากรสูงอายุใน

ประเทศไทย พ.ศ. 2550 พบวา ปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการทํางานของผูสูงอายุ ไดแก อายุ ระดับการศึกษา 

การไมไดรับเงินบํานาญ และเงินสนับสนุนจากบุตร การมีหนี้สิน ความสามารถการทํากิจกรรมประจําวัน 
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และจํานวนโรคเรื้อรัง สวนคุณคาจากการออมสวนบุคคลและการออมแบบผูกพันระยะยาวในกองทุนตางๆ 

ซ่ึงเปนเงินจํานวนมหาศาลท่ีสามารถนําไปสรางรายไดใหแกประเทศและความม่ันคงใหแกตลาดเงิน ในสวน

ท่ีสอง เปนคุณคาแฝงของผูสูงอายุในลักษณะท่ีเปนทุนมนุษย ท่ีสั่งสมประสบการณและความชํานาญจน

สามารถถายทอดภูมิปญญาใหแกคนรุนหลัง และดํารงศิลปวัฒนธรรมท่ีมีคุณคาตอสังคมโดยรวม แมวาจะ

มีผูสูงอายุท่ีปรากฏคุณคาทางดานนี้ไมมากนัก  

เฉลิมพล แจมจันทร (2553, หนา 85) ศึกษาผูสูงอายุไทยภาระและสถานการณทางเศรษฐกิจ

ของครัวเรือน มีวัตถุประสงคเพ่ือพิจารณาภาระและสถานการณทางเศรษฐกิจโดยเปรียบเทียบระหวาง

ครัวเรือนไทยท่ีมีและไมมีสมาชิกครัวเรือนเปนผูสูงอายุ การวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากผลการสํารวจภาวะ

เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พบวา คาใชจายของครัวเรือนในดานสุขภาพ  สวนท่ีเปนคายาและ

เวชภัณฑ คารักษาพยาบาลผูปวยนอกและผูปวยในยังคงเปนภาระอยางชัดเจนตอครัวเรือนท่ีมีผูสูงอายุ

อาศัยอยูดวย โดยเฉพาะกรณีของผูสูงอายุท่ีไมไดทํางานหรือไมมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อยางไรก็ตาม 

เก่ียวกับสถานการณทางการเงินของครัวเรือนดานความสามารถในการหารายไดเทียบกับคาใชจายของ

ครัวเรือนท่ีเกิดข้ึน พบวา ครัวเรือนท่ีมีผูสูงอายุมีแนวโนมของสถานการณทางการเงินท่ีดีกวาครัวเรือนท่ีไม

มีผูสูงอายุโดยเปรียบเทียบโดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมครัวเรือนท่ีมีขนาดเล็กหรือมีจํานวนสมาชิกใน

ครัวเรือนไมมาก จากผลการศึกษาแบบจําลองคาใชจายครัวเรือน  ชี้ใหเห็นวาคาใชจายครัวเรือนตั้งตนหรือ

คาใชจายท่ีเปนอิสระจากระดับรายไดของครัวเรือนในครัวเรือนท่ีมีผูสูงอายุท่ียังคงทํางานมีระดับสูงกวา

ครัวเรือนท่ีไมมีผูสูงอายุในขณะท่ีคาความยืดหยุนของคาใชจายตอการเปลี่ยนแปลงของระดับรายไดนั้นต่ํา

กวา และคาใชจายครัวเรือนตั้งตนในครัวเรือนท่ีมีผูสูงอายุซ่ึงไมทํางานแลวมีระดับท่ีต่ํากวาครัวเรือนท่ีไมมี

ผูสูงอายุแตมีคาความยืดหยุนของคาใชจายตอการเปลี่ยนแปลงของระดับรายไดท่ีสูงกวา   

สวรัย บุณยมานนท และจรัมพร โหลํายอง (2553, หนา 107) วิจัยเรื่องภาวะเศรษฐกิจของ

ครัวเรือนเปนอยางไรเม่ือผูสูงวัยเปนหัวหนาครัวเรือน การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะห

เปรียบเทียบภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือนท่ีมีผูสูงอายุเปนหัวหนา และครัวเรือนท่ีมีคนวัยทํางานเปน

หัวหนา โดยใชขอมูลจากสํารวจภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2552 ผลการศึกษาแสดง

ใหเห็นวา ครัวเรือน 2 กลุม มีภาวะเศรษฐกิจท่ีแตกตางกันอยางชัดเจน ไมวาจะเปนรายได คาใชจาย  

หรือหนี้สินของครัวเรือน นอกจากแหลงท่ีมาของรายไดและแบบแผนในการบริโภคของครัวเรือนจะ

แตกตางกันแลว ยังพบวา ครัวเรือนท่ีหัวหนาเปนผูสูงอายุจะมีรายไดและคาใชจายเฉลี่ยตอเดือนต่ํา

กวาครัวเรือนท่ีหัวหนาอยูในวัยทํางาน หากพิจารณาสัดสวนคาใชจายตอรายได ครัวเรือนท่ีมีผูสูงอายุ

เปนหัวหนาจะใชจายในสัดสวนท่ีต่ํากวา ประเด็นท่ีสําคัญ คือ ครัวเรือนกลุมนี้มีสัดสวนการเปนหนี้สิน

และภาระหนี้สิน ท้ังในระบบและนอกระบบ ต่ํากวาครัวเรือนท่ีมีคนวัยทํางานเปนหัวหนาหลายเทาตัว  

และยังมีความม่ันคงในท่ีอยูอาศัยมากกวาเนื่องจากสวนใหญเปนเจาของบานและท่ีดินท่ีตนเองและ

ครอบครัวอยูอาศัย ความแตกตางระหวางครัวเรือนท้ัง 2 กลุม สะทอนใหเห็นวาหัวหนาครัวเรือนสูงอายุมี
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ความสามารถในการบริหารจัดการการเงินภายในครัวเรือนไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถนําประสบการณ

และความรูตางๆ ในชวงชีวิต มาปรับใชในการดูแลความเปนอยูของสมาชิกในครัวเรือนไดเปนอยางดี  

อุมาภรณ ภัทรวาณิชย (2553, หนา 129) วิจัยเรื่องการชวยเหลือสนับสนุนระหวางรุนพอแม

และรุนลูก ศึกษากรณีพ้ืนท่ีเฝาระวังทางประชากรกาญจนบุรีการศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวามี

ปจจัยดานประชากร สังคม เศรษฐกิจ และโครงสรางครอบครัวอะไรบางท่ีมีผลตอการใหความชวยเหลือ

และไดรับความชวยเหลือกัน ระหวางบุตรท่ีอยูในวัยทํางานกับพอแมท่ีอยูในวัยผูสูงอายุขอมูลท่ีนํามา

วิเคราะห คือ สํามะโนระดับครัวเรือนของโครงการยายถ่ินกับสุขภาพในพ้ืนท่ีเฝาระวังกาญจนบุรี พ.ศ. 

2550 ขอคนพบจากการศึกษา คือ ปจจัยทางเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนสงผลบวกตอการท่ีบุตรสงความ

ชวยเหลือไปใหพอแมท่ีไมไดอาศัยอยูในครัวเรือนเดียวกัน ซ่ึงอธิบายโดยอิทธิพลของแนวคิดการคํานึงถึง

ประโยชนของผูอ่ืน และการท่ีพอแมดูแลบุตรหลานสงผลบวกตอการสงความชวยเหลือจากบุตรมาให 

แนวคิดเรื่องความสัมพันธเชิงพันธสัญญาก็สามารถอธิบายปรากฏการณนี้ได สําหรับความชวยเหลือของ

พอแมท่ีสงไปใหบุตรเกิดข้ึนในกลุมท่ีพอแมมีการศึกษาสูงซ่ึงแนวคิดเรื่องการคํานึงถึงประโยชนของผูอ่ืน

สามารถอธิบายได นอกจากนี้ หัวหนาครัวเรือนวัยสูงอายุในครัวเรือนขยายมักเปนท่ีพ่ึงใหกับบุตรท่ีอยูนอก

ครัวเรือน เนื่องจากมีโอกาสสูงท่ีจะสงความชวยเหลือใหบุตรเหลานั้น  

ศิรินันท กิตติสุขสถิต (2553, หนา 147) วิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตและระดับสุขภาพจิตของผูสูงอายุ

ไทย วัตถุประสงค ตองการทําความเขาใจความแตกตางระหวางคุณภาพชีวิตผูสูงอายุท่ีมีเกณฑมาตรฐาน

สุขภาพจิตระดับดี กลาง และต่ํา โดยใชขอมูลทุติยภูมิจากการสํารวจสภาวะสังคมและวัฒนธรรม ซ่ึง

ดําเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุข เดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 กลุมตัวอยาง คือ ผูสูงอายุ 60 ป ข้ึนไป 

จํานวน 6,231 ราย ท่ีอยูในเกณฑสุขภาพจิต 3 ระดับ คือ ดี กลาง และต่ํา การวิเคราะหไดแบงผูสูงอายุ

ออกเปน 3 กลุมวัย คือ ผูสูงอายุวัยตน อายุระหวาง 60-64 ป  ผูสูงอายุวัยกลาง อายุระหวาง 65-74 ป และ

ผูสูงอายุวัยปลาย อายุ 75 ปข้ึนไป ผลการศึกษาสะทอนวา  มิติคุณภาพชีวิตระดับดีและดีมากของผูสูงอายุ

ไทยทุกกลุมวัย ผันแปรไปในทิศทางเดียวกับเกณฑระดับสุขภาพจิตดี ยกเวนมิติการยอมรับวิถีชีวิตและ

ทัศนคติท่ีเปลี่ยนแปลงไปเก่ียวกับพฤติกรรมวัยรุนไทย รุนหลานเหลน อยางไรก็ตามยังมีผูสูงอายุ 1 ใน 4 

ท่ีอยูในเกณฑสุขภาพจิตกลางและต่ํา ท่ียังมีคุณภาพชีวิตระดับต่ําถึงต่ํามากอยู โดยเฉพาะอยางยิ่งเปน

คุณภาพชีวิตเก่ียวกับมิติครอบครัว มิติการยอมรับสภาวะการควบคุมอารมณและจิตใจ มิติสุขภาพจิตดาน

จิตใจและมิติระดับความสุข ขอเสนอแนะชี้ใหเห็นวา หนวยงานทุกภาคสวนท่ีรับผิดชอบในการแกปญหา

ผูสูงอายุ ควรสนใจและเขาถึงประเด็นเล็กนอยบางประเด็นท่ีสามารถเชือ่มโยงคุณภาพชีวิตทางดานจิตใจของ

ผูสูงอายุ เพ่ือนํามาสรางเปนกลยุทธใหผูสูงอายุดูแลตนเอง เนื่องจากมิติทางดานจิตใจและระดับความสุข 

เปนมิติท่ีผูสูงอายุตองชวยเหลือดูแลตนเองเปนดานหลัก 

อรทัย อาจอํ่า (2553, หนา 167) วิจัยเรื่อง แกแลวไมมีคุณคาจริงหรือ? บทสังเคราะหความรู

เก่ียวกับคุณคาของผูสูงอายุ การสังเคราะหความรูเก่ียวกับคุณคาผูสูงอายุ เปนการดําเนินการบนพ้ืนฐาน
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ของผลงานวิจัยและผลการทํางานในการสรางคุณคา ซ่ึงครอบคลุมงานวิจัยประเภทเชิงวิชาการ และเชิง

ปฏิบัติการ ท้ังในและตางประเทศและเปนการสังเคราะหคุณคาในหลายมิติ หลายระดับ ท้ังจุลภาค 

และมหภาค ครอบคลุมท้ังมิติภาษา มิตินโยบาย มิติการเปลี่ยนแปลงโครงสรางครัวเรือนท่ีสงผลกระทบตอ

ผูสูงอายุรวมท้ังการประมวลผลคุณคาดานตางๆ ท้ังดานประวัติศาสตร วัฒนธรรม การสรางคนรุนใหม 

การสรางและสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน คุณคาทางจิตใจ คุณคาทางสมอง และคุณคาทางเศรษฐกิจ เปน

ตน งานวิจัยปฏิบัติการชี้วา ผูสูงอายุท่ีไดรับการสงเสริมสุขภาพท้ังกายและใจทําใหสามารถดําเนินกิจกรรม

ในชีวิตไดดวยตนเอง ไมเปนภาระตอลูกหลาน ทําใหผูสูงอายุรูสึกภูมิใจและรูสึกมีคุณคาในตนเอง แตสิ่งท่ี

นาเปนหวงท่ีอาจนําไปสูการเสื่อมถอยเชิงคุณคา คือ ทาทีหรือการปฏิบัติของบุตรหลานตอผูสูงอายุ และ

ผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูในครัวเรือนแบบใหม หรือท่ีเรียกวา โครงสรางครัวเรือนแบบขามรุน ท่ีตองมีภาระใน

การเลี้ยงดูหลาน ซ่ึงจะสงผลท้ังตอตัวผูสูงอายุ และตออนาคตของเด็กท่ีจําเปนตองเติบโตมาในครอบครัวท่ี

ไมสมบูรณ  

จันจิรา วิชัย และ อัมรา สุนทรธาดา (2553, หนา 185) วิจัยเรื่องสุขภาวะผูสูงอายุในมิติของการ

กระทําความรุนแรง นําเสนอการวิเคราะหสุขภาวะของผูสูงอายุในมิติของการกระทําความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน

จากตนเองและผูอ่ืน การวเิคราะหขอมูลจากสถิติสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ระหวางป 2541 - 2551 

(ไมรวมพ้ืนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร) เก่ียวกับอัตราการเขารับการรักษาในโรงพยาบาล แบงตามสาเหตุการ

เจ็บปวย พบวา ประชากรเพศชาย อายุ 60 ปข้ึนไป มีอัตราการฆาตัวตายสูงกวาเพศหญิงในทุกชวงอายุ 

อัตราการเขารับการรักษาในโรงพยาบาลดวยสาเหตุความผิดปกติทางอารมณ และความผิดปกติทางจิตใน

ผูสูงอายุท้ังชายและหญิงมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน ความรุนแรงในผูสูงอายุท้ังชายและหญิงท่ีเกิดจากการทําราย

ตนเองมีแนวโนมลดลง ในขณะท่ีความรุนแรงท่ีเกิดจากการถูกกระทําโดยบุคคลอ่ืนและความผิดปกติทางจิต

และอารมณมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน  

ธีระพงศ สันติภพ (2553, หนา 205) ศึกษาผูสูงอายุกับการเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

โอกาสในการเขาถึงเทคโนโลยี เปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอการใชเทคโนโลยีของผูสูงอายุ การศึกษานี้มี

วัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหโอกาสและการเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของผูสูงอายุ โดยใชขอมูลการสํารวจ

การมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2551 ของสํานักงานสถิติแหงชาต ิ

เปนพ้ืนฐานในการศึกษา ผลการศึกษาแสดงใหเห็นถึงโอกาสในการใชเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอร 

อินเทอรเน็ต และโทรศัพทมือถือของผูสูงอายุ โดยพบวากลุมผูสูงอายุ 60-69 ป มีการใชอินเทอรเน็ตใน

สัดสวนท่ีสูงท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกับกลุมผูสูงอายุ 70-79 ป และกลุมผูสูงอายุ 80 ปข้ึนไป นอกจากนี้ยัง

พบวา ผูสูงอายุเพศหญิงมีการเขาถึงเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรและโทรศัพทมือถือมากกวาผูสูงอายุเพศ

ชาย แตผูสูงอายุเพศชายจะมีการเขาถึงอินเตอรเน็ตมากกวาผูสูงอายุเพศหญิง  

อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ (2553, หนา 221) วิจัยเรื่องการเตรียมความพรอมผูใหญวัย

แรงงานเขาสูวัยผูสูงอายุโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพ ปญหา ความตองการ และรูปแบบการจัด
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กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือสงเสริมการเรียนรูดานการเตรียมความพรอม

เม่ือเขาสูวัยผูสูงอายุของผูใหญวัยแรงงาน วัตถุประสงคการวิจัย 1) ศึกษาสภาพ ปญหา และความตองการ

ดานการเตรียมความพรอมเม่ือเขาสูวัยผูสูงอายุของผูใหญวัยแรงงานในเขตเมืองและเขตชนบท 2) นําเสนอ

รูปแบบการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือสงเสริมการเรียนรูดานการ

เตรียมความพรอมเม่ือเขาสูวัยผูสูงอายุของผูใหญวัยแรงงาน และ 3) จัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายการนํา

รูปแบบการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือสงเสริมการเรียนรูดานการ

เตรียมความพรอมเม่ือเขาสูวัยผูสูงอายุของผูใหญวัยแรงงาน อายุระหวาง 50-59 ปไปสูการปฏิบัติ จาก

การศึกษาพบปญหาและความตองการในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

เพ่ือสงเสริมการเรียนรูดานการเตรียมความพรอมเม่ือเขาสูวัยผูสูงอายุของผูใหญวัยแรงงาน อายุ 50-59 ป 

ในเขตเมืองและเขตชนบทในแตละกลุมท่ีศึกษามีความแตกตางกัน  

ดวงฤดี ลาศุขะ และคนอ่ืนๆ (2553, หนา 3) ศึกษาการพัฒนาศักยภาพผูนําในการสรางเสริม 

กระบวนการพัฒนาสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในชุมชนพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาพยาบาลให

เปนผูนําในการสรางเสริมกระบวนการพัฒนาสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในชุมชน และพัฒนา

กระบวนการเรียนรูของผูท่ีมีสวนไดสวนเสียในการสรางสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในชุมชน 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาคือ นักศึกษาพยาบาลระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผูสูงอายุ 

เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบล เจาหนาท่ีสาธารณสุข อาสาสมัคร แกนนําผูสูงอายุ และผูสูงอายุใน

ชุมชนท้ังสิ้น 26 แหง เก็บขอมูลโดยการประชุมกลุม ระดมสมอง การสะทอนความคิด และสัมภาษณ 

วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยใชคาเฉลี่ย ขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา และสรางขอสรุป 

ผลการศึกษาพบวา 1) หลังจากเขารวมกิจกรรมท้ัง 3 ระยะ นักศึกษาพยาบาลมีสมรรถนะการปฏิบัติการ

พยาบาลข้ันสูงสําหรับการดูแลผูสูงอายุในชุมชนรวม 9 สมรรถนะ 2) กระบวนการเรียนรูของผูท่ีมีสวนได

สวนเสียในการสรางสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในชุมชน ประกอบดวย (1) การวิเคราะหสถานการณ

จริงดวยตนเอง (2) การคนพบการแกไขปญหารวมกัน (3) การเตรียมการ และ (4) การรวมคิดรวมทําดวย

ความเต็มใจ นอกจากนั้นยังไดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาล

ข้ันสูงของพยาบาลท่ีดูแลผูสูงอายุในชุมชนอีกดวย 

พนิษฐา พานิชาชีวกุล (2537, หนา 2) ศึกษาการพัฒนาเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิต สําหรับ

ผูสูงอายุในชนบท โดยศึกษาผูสูงอายุของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยในข้ันแรกจัดสนทนากลุมเพ่ือให

เขาใจในความหมาย และองคประกอบคุณภาพชีวิตตามความเปนอยูของผูสูงอายุในชนบท พบวา

ความสามารถทางกายภาพข้ึนอยูกับพฤติกรรมการอาบน้ํา การแตงกายถายอุจจาระปสสาวะ  การลุกจากท่ี

นอน การรับประทานอาหาร และ การข้ึนลงบันได สําหรับความสามารถในการดํารงชีวิตข้ึนอยูกับ

พฤติกรรม การเดินไปซ้ือของท่ีรานคา การทําความสะอาดบานทําอาหาร การกางมุงเก็บมุงนอนการจัดการ

เรื่องการปลูกผักสวนครัวและการเดินไปวัด  
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2.7.2 งานวิจัยตางประเทศ 

คาฟเฟร (Caffrey, 1990 , p. 2) ได สํ ารวจกิจกรรมประจํ าวันของผู สู งอายุ ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พบวา กิจกรรมการเคลื่อนยาย ไดแก การเดินไปวัดเพ่ือถวายอาหาร

พระหรือการไปปฏิบัติธรรมในวันพระและชวงเขาพรรษา การเดินไปซ้ือของ การเตรียมอาหาร การเลี้ยง

หลาน การทําความสะอาดบาน การซักเสื้อผา การรับประทานอาหาร การกางมุง การเก็บมุงนอน การข้ึน

บันได การเขาหองสวม การอาบน้ํา และการแตงกาย มีผลตอภาวะสุขภาพของผูสูงอายุท่ีดีข้ึน  

จอหน ทราพฮาแกน (John Traphagan, 2004, p. 229) ศึกษาการดําเนินชีวิตการปฏิบัติกิจวัตร

ประจําวัน ความเปนอยูท่ีดีของผูสูงวัยในชนบทของประเทศญ่ีปุน เขาพบวาคนญ่ีปุนใหความสนใจในเรื่อง

ของสุขภาพตนเองอยางมากมีการผสมผสานเปลี่ยนแปลงในหลายรูปแบบ การสื่อสารคมนาคมการ

ติดตอกันในสวนของวัฒนธรรมทางดานจิตใจ การปฏิบัติรวมกัน ซ่ึงพวกเขาจะมีบทบาท และปฏิบัติเปน

กิจวัตรอยางตอเนื่องอยูตลอดเวลา การมีวินัยในตนเอง การเปนคนดี และโดยเฉพาะเปนผูสูงอายุท่ีดีดวย 

การสวดมนต ปฏิบัติตามหลักศาสนาเปนสวนหนึ่งท่ีจะทําใหพวกเขามีความสุข การกินดีอยูดี ความเจ็บไข

ไดปวย ไมเพียงแตเปนพ้ืนฐานของการรวมตัวในสวนของรูปลักษณเทานั้น แตยังเปนแหลงเกิดขอมูล

ทางดานวฒันธรรมดวยการสวดมนต มีน้ําใจไปรวมพิธีศพของเพ่ือนบาน  หรือการไปเคารพหลุมฝงศพ 

โพ เวนคู ฟอกซ และแม็กเคน (Po-Wenku, Fox & Mckenng, 2007, p. 448-458) วิจัย

เรื่องคุณภาพของผูสูงอายุทางดานตะวันออก โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัย เพ่ือศึกษาถึงสภาพความ

เปนอยู ท่ีดี ในผูสูงอายุ ตัวท่ีนํามาใชในการประเมิน เชน สุขภาพหนาท่ีการงาน การเงิน และ

สถานภาพทางสังคมเหลานี้เปนสวนหนึ่งท่ีเปนพ้ืนฐานในการนํามาวิเคราะหถึงประสบการณของ

ผูสูงอายุ การวิจัยแสดงผลใหเห็นถึงความแตกตางในผูสูงอายุท่ีตอเนื่องจากปจจัยหลายทางท้ังนี้ข้ึนอยู

กับการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมท่ีอยู และพบวาประชาชนท่ีอยูเปนสังคมโดดเดี่ยว ในอเมริกา 

และยุโรปตะวันตก จะมีชีวิตเปนอยู ท่ีจํากัดเฉพาะตนเอง ในทางตรงกันขามประชาชนทางแถบ

ตะวันออก เชน จีน ฮองกง ไตหวัน ญ่ีปุน เกาหลีใต และประเทศไทย ท่ีมีความเอาใจใสในเรื่องความ

เปนอยูซ่ึงกันและกันในแตละครอบครัว ดังนั้นการทําวิจัยตองมีความรอบคอบในเรื่องของพ้ืนฐานทาง

สังคม และวัฒนธรรม ระหวางประชากรท้ัง 2 ภูมิภาค (ตะวันออก – ตะวันตก) จากการสํารวจ พบวา 

คุณภาพของผูสูงอายุทางดานตะวันออกจะมีความเปนอยูดี โดยเฉพาะในคนจีน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับชุมชนท่ี

อยูอาศัย ขอมูลการสัมภาษณท่ีใชเปนเครื่องมือในการสอบถาม เชน สภาพทางดานจิตใจ ความเปน

อิสระ ความเจริญทางดานการศึกษา สภาพแวดลอม และสังคมท่ีดีข้ึน ในเบื้องตนดูเหมือนวาท้ัง

ตะวันออก และตะวันตกจะมีความเหมือนกัน แตเม่ือศึกษาดูแลวพบวาวัฒนธรรมเปนตัวท่ีแสดงใหเห็น

ถึงความแตกตาง 

เคทติ้ง และ ฟอก (Keating & Fox, 2009, p. 99) ศึกษาการมีอายุยืน มีสุขภาพ ความเปนอยูท่ีดี

ของผูสูงอายุในอเมริกาเหนือ สมาคมนานาชาติท่ีศึกษาเก่ียวกับผูสูงอายุ (International Association of 
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Gerontology and Geriatrics = IAGG) ในประเทศแคนนาดา และประเทศสหรัฐอเมริกา จะแตกตางกันมาก

ในสวนท่ีเปนขนาดประชากร 33 ลานกับ 303 ลานในแคนนาดามีผูสูงอายุมากกวา 65 ป 13 เปอรเซ็นต 

สวนอเมริกามีเพียง 12 เปอรเซ็นต การมีอายุยืนนานโดยสุขภาพท่ีดีดวยนั้น ข้ึนอยูกับความแตกตางกันใน

ชาติเผาพันธุ สภาพแวดลอมในอเมริกาเองแมจะดูวาเปนประเทศท่ีใหความสนใจและดูแลเรื่องสุขภาพ

มากกวาประเทศอ่ืน ก็ตาม แตเม่ือวัดกับประเทศอ่ืนๆ แลว สหรัฐอเมริกายังลาหลังกวาประเทศอ่ืนอยูมาก 

สาเหตุเนื่องมาจากการท่ีมีเชื้อชาติเผาพันธุท่ีมีความแตกตางกันอยูเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะประชากรผิวสี 

และสถานภาพทางดานเศรษฐกิจ การเงิน ในสวนของประเทศแคนนาดา ประชากรท่ีเปนชาวพ้ืนเมืองของ

ประเทศ จะเสียชีวิตเนื่องมาจากสุขภาพและคุณภาพของชีวิต อัตราของการเสียชีวิตของท้ังสองประเทศคือ

โรคหัวใจ ซ่ึงมีอัตราสูงใกลเคียงกัน ในอดีตท่ีผานมา อัตราการเสียชีวิตท่ีคอนขางสูงในแคนนาดาคือ

โรคมะเรง็ในผูสูงอายุ อยางไรก็ตามในสหรัฐอเมริกาเอง อัตราการเสียชีวิตดวยโรคมะเร็งเพ่ิมข้ึนโดยไมเก่ียง

เพศ ผิว และอายุ ในอเมริกาเหนือ จะใหการดูแลผูสูงอายุในชุมชนท่ัวๆ ไป โดยใหความรูเก่ียวกับการดูแล

ตนเองเบื้องตน ในประเทศแคนนาดา จะมีเงินทุนผานทางระบบการประกันสังคม โดยไมมีการคิดคาบริการ

ในสวนบุคล แตอยางไรก็ตาม แตละระบบก็จะมีภาคสวนตางๆ เขารวมดวย เชน ภาครัฐบาล ภาคเอกชน 

และในสวนของอาสาสมัคร การบริการคอนขางจะไมสมบูรณเทาไรนัก คาใชจาย และการบริการก็จะ

แตกตางกัน ในความแตกตางไมเหมือนกันท้ังสองประเทศนี้ ผูหญิงในสหรัฐอเมริกาจะโชคดีกวาผูชาย ผูหญิง

สูงอายุผิวดํา ท่ีมีฐานะยากจน มักจะอยูลําพังผูเดียว ซ่ึงพวกเขาจะมีความวิตกกังวล ซ่ึงในประเทศแคนนาดา

ดูเหมือนจะเปนเรื่องปกติธรรมดาท้ังประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกาจะมีประสบการณจากการวิจัย และ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรใหมีอายุเพ่ิมข้ึน สุขภาพดีของผูสูงอายุ การมีรายไดท่ีดี การกินดีอยูดีของ

ประชาชน เปนผลใหภาคสวนตางๆ เขามามีสวนรวมใหการสนับสนุนในการดูแลผูสูงอายุ ซ่ึงนับวาไดผลดี 

นภาพร ชโยวรรณ และจอหน โนเดล (Chayovan & John Knodel, 2009, p. 3-14) ศึกษา

ผูสูงอายุในประเทศไทย การศึกษาดานประชากร สังคม และเศรษฐกิจในประเทศไทยภาครัฐบาลและภาค

สวนทางสังคมไดใหความสําคัญตอผูสูงอายุมาอยางตอเนื่อง มีการพัฒนารูปแบบการบริการใหมีความ

เปนอยูท่ีดี มีท่ีอยูอาศัยท่ีมีคุณภาพ มีความสุข เม่ือเปรียบเทียบกับผูสูงอายุ ในชวงเวลาท่ีผานมานับ

ทศวรรษ ซ่ึงจะมีความแตกตางกันมากในชวงศตวรรษท่ี 21 รัฐบาลและหนวยงานในสวนของภาคเอกชนได

เขามามีบทบาทใหความเอาใจใส และเห็นถึงความสําคัญของการดูแลผูสูงอายุ ซ่ึงมีการดําเนินการอยาง

ตอเนื่องตลอดมา ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งในภูมิภาคทวีปเอเชีย ท่ีมีอัตราของผูสูงอายุเพ่ิมมากข้ึน

อยางรวดเร็ว โดยเฉพาะผูท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไป ก็นับวาเปนผูสูงอายุ ในขณะท่ีผูมีอายุมากกวา 80 ปข้ึนไปก็

มีอัตราจํานวนสูงอยูแลว ท้ังนี้เพราะในชวงตนศตวรรษท่ี 20 ความอุดมสมบูรณในประเทศไทย เปนปจจัย

หนึ่งท่ีทําใหประชากรมีอายุยืนยาว และแนวโนมก็จะยังคงมีตอไปในอนาคต ในประเทศไทยความอุดม

สมบูรณ ความอยูรอดของประชากรอยูในระดับคอนขางสูง มีผลไมเฉพาะแตเปอรเซ็นตของประชากร

ผูสูงอายุเทานั้น แตยังรวมไปถึงโครงสราง รูปแบบของการดํารงชีวิตอ่ืนๆ ดวย ลักษณะประชากรของ
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ประเทศไทยจะเปนลักษณะในรูปแบบของความเก่ียวพันกัน มีความสัมพันธกันในกลุม หมูคณะ และเม่ือ

รวบรวมจากผลการวิจัยแลวพบวา เพศหญิงท่ีมีอายุยืนจะมีมากกวาเพศชาย และสวนมากจะอยูตามชนบท

พ้ืนบาน 30 เปอรเซ็นต จะอยูตามชุมชน พ้ืนฐานของการมีอายุยืน เบื้องแรกคือแหลงของความเปนสังคม 

ดานเศรษฐกิจ และการไดรับการสนับสนุนในดานตางๆ ไดรับการดูแลดานสุขภาพ มีการรักษาอยางท่ัวถึง

เม่ือเกิดการเจ็บไขไดปวย ความแตกตางระหวางเพศ เม่ือเปรียบเทียบแลวผูชายท่ีมีอายุสูงจะแตงงาน

มากกวาผูหญิง และจะแตงกับผูหญิงท่ีมีอายุออนกวา ในอนาคตการเปลี่ยนแปลงของผูสูงอายุจะมีมากข้ึน 

พวกเขาจะมีสังคม สภาพแวดลอม รวมท้ังดานเศรษฐกิจท่ีแตกตางไปจากปจจุบัน เพราะพวกเขาจะไดรับ

ประสบการณจากทุกวันนี้เพ่ือนําไปปรับใหเขากับสภาพความเปนอยูท่ีจะตามมาในอนาคต ผูสูงอายุใน

ประเทศไทยจะมีความแตกตางในเรื่องขนาดรูปแบบของครอบครัว และดานการศึกษา ซ่ึงท้ังสองประการนี้

เปนพ้ืนฐานท่ีเก่ียวเนื่องกันของการดําเนินชีวิตแตเริ่มแรก จากการสัมภาษณ พบวา ในประเทศไทยผูหญิง

สูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไป มักจะอยูกับเด็กๆ ประมาณ 4 คน หรือมากกวานั้น ในบางกรณีท่ีพอแมมีอายุ

มากก็จะมีบุตรนอย เพียง 2 หรือ 3 คน เทานั้น ท้ังนี้เพ่ือใหไดรับการเลี้ยงดูท่ีเพียงพอ เพราะถาเศรษฐกิจดี

อยางตอเนื่องเด็กก็จะไดรับการเลี้ยงดูท่ีดี ซ่ึงรวมท้ังการมีระบบสังคมท่ีดีและความเปนอยูท่ีดีดวยจากบท

สัมภาษณท่ีจัดทําหาขอมูล เพ่ือเปนการเตือนใหผูมีหนาท่ีของภาครัฐบาล และผูรับผิดชอบท่ีตอง

ดําเนินการในดานตางๆ ใหแกผูสูงอายุ ลักษณะทางดานเศรษฐกิจผูสูงอายุท่ีมีอายุ 70 ป หรือมากกวานั้น 

บางคนยังทํางานหารายไดอยู โดยเฉพาะผูชายสูงอายุมักจะเปนเจาของกิจการ และมีรายไดดีกวาดานสตรี 

ท้ังนี้ตามสัดสวนผลท่ีไดจากการสํารวจพบวา สตรีสูงอายุจะมีรายไดเฉลี่ย นอยกวา 10,000 บาท ซ่ึงจะมี

มากกวาผูชายสูงอายุ ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการประเมินรายรับ รายจาย สถานภาพการเงินของตนเองและของแต

ละบุคคล ความแตกตางทางสภาพความเปนอยู จะมีสวนเก่ียวเนื่องกับรายรับรายจายและสถานภาพ

ทางการเงินดวย สภาพบาน ความเปนอยู อุปกรณเครื่องใชภายในครัวเรือน เครื่องอํานวยความสะดวก

ตางๆ จะมีความแตกตางกันระหวางบานท่ีอยูในเมืองกับบานท่ีอยูในชนบท บานท่ีอยูในเมืองสิ่งท่ีอํานวย

ความสะดวกท้ังหลายจะดีและมีมากกวาบานในชนบท และผูสูงอายุเพศชายจะมีสิ่งเหลานี้มากกวาผูหญิง

สูงอายุ สรุปจากการท่ีประชากรผูสูงอายุในประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึนอยางรวดเร็ว รัฐบาลและหนวยงาน

ดานสังคม จําเปนตองรวมกันใหความชวยเหลือ สภาพเศรษฐกิจท่ีเจริญ และการพัฒนาสภาพชีวิต 

ความเปนอยูเปนเครื่องแสดงใหเห็นวาในรอบทศวรรษ ผลกระทบจากการพัฒนาในดานวัตถุ ความเปนอยู

ท่ีใหแกผูสูงอายุในประเทศไทยดีข้ึน ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับเม่ือ 20 ปท่ีแลว ปจจุบันคนไทยมีท่ีอยูอาศัย

บานชองทีมีสภาพดี ทําใหการดําเนินชีวิตประจําวันเปนไปดวยความสะดวกสบายมากข้ึน การสื่อสาร

คมนาคมโดยเฉพาะโทรศัพทท่ีเปนอุปกรณท่ีทําใหผูสูงอายุสามารถติดตอพูดคุยกับลูกหลานท่ีอยูไกลๆ ซ่ึง

ทําใหพวกเขามีความสุข แตอยางไรก็ตามยังมีชองวางอยูมากในเรื่องของวัตถุ เครื่องอํานวยความสะดวก

ตางๆ ระหวางบานท่ีอยูในชนบทกับบานท่ีอยูในเมืองใหญ ซ่ึงเปนปจจัยเขามามีสวนรวมดวย และสิ่ง

สําคัญคือการท่ีมีท่ีอยูอาศัยท่ีม่ันคงสําหรับเด็กอยางเพียงพอ ท้ังนี้เพราะในอนาคตท่ีพวกเขาเติบโตข้ึนและ
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ลวงเขาสูวัยผูสูงอายุ พวกเขาก็จะไดมีท่ีอยูและมีความเปนอยูท่ีดีเหลานี้จะมีความแตกตางกับสภาพ

เปนอยูของผูสูงอายุในชวงศตวรรษท่ีผานมา และทายสุดเพ่ือเปนเครื่องเตือนใหภาครัฐบาลและหนวยงาน

ไดใหความรวมมือ เขามามีบทบาทในการดูแลผูสูงอายุ เพ่ือใหพวกเขามีความเปนอยูท่ีดี และอยูอยางมี

ชีวิตท่ีดีและมีความสุขในบั้นปลายชีวิตของพวกเขาดวย 

เฮิจเบิรก โบ (Hagberg Bo, 2006, pp. 131-134) วิจัยเรื่องความเปนอยูท่ีดีของคนชรา และ

ผูสูงอายุไดบรรยายถึงความเปนอยูท่ีดีของผูสูงอายุวา คุณภาพชีวิตของคนชราและผูสูงอายุจะมีความ

เปนอยูท่ีดีข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการในดานสภาพพ้ืนฐานความเปนอยูท้ังดานสวนตัวและสังคมของแต

ละคน ในอดีตท่ีผานมา สิ่งท่ีเปนหลักสําคัญคือ สภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยของพวกเขาแตละคน โดยเฉพาะ

การมีสภาพจิตใจท่ีดีการมีรายไดพอเลี้ยงตัวเอง มีคุณภาพชีวิตท่ีดี จากการสํารวจพบวาเกณฑท่ีจะเปนไป

ไดดังท่ีกลาวคือความจําเปนและสิ่งสําคัญท่ีพวกเขาจะตองเขาใจถึงแกนแทของการท่ีจะรับตัวเตรียมรับ

สภาพตนเองเม่ือถึงเวลาท่ีมีอายุมากข้ึนเหนือสิ่งอ่ืนใด ความชัดเจนของจุดมุงหมายคือการกินดีอยูดีความ

เปนอยูท่ีดีของผูสูงอายุและงานวิจัยนี้เปนเนื้อหาในดานของการทําอยางไรเพ่ือใหผูสูงอายุมีความเปนอยูท่ี

ดีข้ึน สิ่งใดบางท่ีเปนพ้ืนฐานท่ีตองจัดทําใหแกผูสูงอายุ ในหัวขอตอไปนี้คือสวนท่ีเปนพ้ืนฐานท่ีคิดวาตอง

จัดทําใหแกผูสูงอายุ คือ 1) รูปแบบท่ัวๆ ไป กับการท่ีใชคือการเอาใจใสดูแลผูสูงอายุ 2) จากอายุของ

ผูสูงอายุพึงคิดวาอะไรคือพ้ืนฐานและมีอะไรท่ีแสดงออกมาใหเห็นชัดเจน 3) อะไรคือโครงสรางรูปแบบของ

ความเปนอยูท่ีดีอยางคงท่ีและสมํ่าเสมอ 4)  อะไรคือเครื่องมือและอุปกรณท่ีจะนํามาใช 5) สถานท่ีซ่ึงจะมี

สวนสําคัญสําหรับผูสูงอายุ 6) อะไรคือสิ่งท่ีคาดหวังพิเศษของการมีชีวิตท่ีดีสําหรับผูสูงอายุ 7) อะไรคือ

จุดมุงหมายหลักท่ีสําคัญสําหรับการดูแลผูสูงอายุเม่ือมีอายุมากข้ึน ท้ังหมดนี้คือขอคําถามท่ีจะนํามาเปน

พ้ืนฐานเบื้องตนในการจัดการดําเนินการเพ่ือสนองตอบใหกับผูสูงอายุเพ่ือท่ีพวกเขาจะไดมีชีวิตท่ีดีและ

ยาวนานตอไปโดยมุง 1) ใหความชวยเหลือผูสูงอายุท่ีอยูในสภาวะขาดแคลนอยางรุนแรง เพ่ือใหพวกเขา

ไดรับความเปนอยูท่ีดีข้ึน 2) ผูสูงอายุท่ีมีชีวิตอยูมานาน พวกเขาเหลานี้จะสะสมประสบการณไวมากในชวง

ชีวิตของพวกเขาการนําประสบการณของพวกเขามารวมชวยเหลือและแลกเปลี่ยนซ่ึงกันและกันจะทําให

ชีวิตท่ีแยมีความรูสึกท่ีดีข้ึน 3) การวิเคราะหผูสูงอายุในรายบุคคล พบวา ผูสูงอายุเปนวัยท่ีตองการความ

เอาใจใสดูแลในรูปแบบของความเปนไปตามธรรมชาติ 4) เปรียบเทียบศึกษาความเปนอยูท่ีดีของกลุม

ผูสูงอายุอยางสมํ่าเสมอ ท้ังนี้ ความแตกตางท่ีสามารถมองเห็นไดชัดคือ สภาพรางกายและการเขารวม

กิจกรรมทางสังคม 5) คํานึงถึงรูปแบบและความถูกตองท่ีจะนํามาใชกับผูสูงอายุ เพ่ือปองกันการเกิด

ปญหาระหวางผูสูงอายุกับผูใหการดูแล 6) ตัวผูดูแลเอง แมจะมีประสบการณ แตก็มีรูปแบบท่ีแตกตางกัน

หลายลักษณะท่ีจะตองทําความเขาใจ ขอแนะนํา คือใหแบงแยกและการเขาหาเพ่ือใหคําแนะนําแนวทาง

ใหไดมากเทาไรยิ่งดี เพราะจะทําใหพวกเขาไดประสบการณเพ่ิมมากข้ึน และเปนการเพ่ิมคุณภาพใหแก

ชีวิตของผูสูงอายุดวย คุณภาพชีวิตหลังจากทําการวิจัย ทําใหมองเห็นถึงพ้ืนฐาน นิสัยใจคอของแตละ

บุคคล และชวยลดจํานวนผูท่ีมีพฤติกรรมเขารวมกับสังคมไมไดใหพวกเขาสามารถอยูรวมกันในสังคมท่ีดี
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และอยางมีความสุข สิ่งท่ีไดรับและทําใหคุณภาพชีวิตดีข้ึน มีความพึงพอใจกับความเปนอยูท่ีดีข้ึน ตาม

ดวยสภาพทางอารมณ เปนท่ียอมรับนับถือ ตางจากชีวิตท่ีผานมา สามารถปรับตัวได มีการพัฒนาชีวิตใหดี

ข้ึนในชวงสูงวัย เชน ลดความรุนแรงเขากับญาติพ่ีนองได สภาพแวดลอมท่ีดี การไดรับประสบการณใหม 

มีสวนในการควบคุมพฤติกรรมของพวกเขา และเปาหมายสุดทาย สิ่งท่ีจะใหแกผูสูงอายุ คือ การใหพวก

เขามีชีวิต มีความรูสึกท่ีดีตอกัน กับบุคคลรอบขาง และสามารถดําเนินชีวิตอยูไดอยางมีความสุข สรุปจาก

การวิเคราะห มีผลสรุปออกมาหลายลักษณะหลายรูปแบบ โดยท่ัวไปรูปแบบของการมีชีวิตความเปนอยูท่ี

ดี คือผูสูงอายุ ตองไดรับการเอาใจใสดูแลท่ีดี หรือการท่ีมีความเปนอยูท่ีดี ท้ังนี้อาจจะข้ึนอยูกับชวงของวัย

ตางๆ จึงอาจกลาวไดวา ความเปนอยูท่ีดีจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลงข้ึนอยูกับเสถียรภาพของชีวิต ชวงระยะเวลา

ของอายเุปนสิ่งสําคัญท่ีจะเปนตัวชี้วัดวาบั้นปลายของชีวิตจะเปนอยางไร 

เชน และ สมศักดิ์ ชุณหรัศม์ิ (Chen & Chunharas, 2009, pp. 1-2) วิจัยเรื่องประชากรผูสูงอายุ

ในประเทศไทย โดยระบวุา การกาวเขาสูความเปนผูสูงอายุเปนการเสี่ยงท่ีทาทาย และเพราะเปนความจริงท่ี

ทุกคนจะตองไดรับ ดังนั้น พวกเขาจะตองมีการเตรียมพรอมกับการรับสภาพ อิทธิพล จากวัฒนธรรม

ประเพณีดั้งเดิมเปนอยางไร รูปแบบ ระบบของสังคม ไดตอบสนองและเห็นความสําคัญกับการท่ีจะใหความ

เปนเพ่ือนกับผูสูงอายุเพียงใด การวิจัยนี้ เปนการดําเนินการวิจัยรวมกันกับ Foundation of Thai 

Gerontology Research and Development Institute โดยใชวิธีการรวบรวมขอมูลประชากร ทําแบบ

สํารวจ และวิจัยรายบุคคล จากการดําเนินการพบวาปจจัยท่ีทําใหมีการเปลี่ยนแปลงในผูสูงอายุมีอยู 3 

ประการดังตอไปนี้ 1) การมีความสัมพันธกันภายในครอบครัว สภาพทางครอบครัวไมดี ไมมีความสัมพันธ

ระหวางคนในครอบครัว ความเปนอยูไมดี ทายสุด สังคมเองตองใหความชวยเหลือดูแล นี่คือการสราง

พ้ืนฐานเบื้องตนของการมีมนุษยสัมพันธภายในครอบครัวท่ีจะทําใหคุณภาพชีวิตความเปนอยูดีข้ึนตั้งแต

อายุยังนอย 2) การดูแลสุขภาพจํานวนผูสูงอายุท่ีมีความตองการไมเพียงแตในเรื่องของการรักษาพยาบาลท่ี

จัดใหในแตละป แตพวกเขายังตองการบริการทางดานชุมชน ความชวยเหลือในดานอ่ืนๆ ซ่ึงจะมีสวนในการ

ชวยเหลือใหพวกเขามีชีวิตท่ียืนยาว 3) สวัสดิการดานประกันกองทุน สังคมตองเพ่ิมบทบาทในการ

รับผิดชอบ และจัดการดานการประกันกองทุนใหกับผูสูงอายุ เม่ือเกษียณอายุการทํางานโดยใหเงิน

ชวยเหลือขณะท่ีทํางานอยู ซ่ึงมีปญหาวาสวนใด ภาคใดเปนผูดําเนินการ และจะจัดดําเนินการอยางไร จะได

ทุนจากท่ีไหนมาสนับสนุน ซ่ึงในเรื่องนี้ผูวิจัยไดเสนอแนะใหมีการรวมมือกันระหวางผูดําเนินการวิจัย 

ผูเชี่ยวชาญ ผูชํานาญดานการบริการ นักบริหาร และภาครัฐบาลในการพัฒนาคุณภาพระดับชีวิตของ

ประชากรแตละระดับใหดีข้ึน เพ่ือท่ีในบั้นปลายชีวิตพวกเขาจะไดมีความเปนอยูท่ีดี  

โดยสรุป  จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุ 

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตนั้นจําเปนตองพิจารณาถึงองคประกอบโดยรวมท่ีมีความสัมพันธกันท้ัง

ทางดานรางกาย ดานจิตใจ ดานสังคม และดานจิตวิญญาณ ซ่ึงในการวิจัยในครั้งนี้ไดนําแนวคิดของ

ของคการอนามัยโลกมาปรับใชในงานวิจัยนี้ และยังสอดคลองกับหลักทางพระพุทธศาสนา ซ่ึง
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ประกอบดวย ดานรางกาย พฤติกรรม จิตใจ และปญญา ซ่ึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุตอง

เริ่มจากการเตรียมตัวรับกับสถานการณความเปนผูสูงอายุ ใหผูสูงอายุมีความรู และเขาใจในตนเองถึง

ความเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติแวดลอม และความเปนสวนหนึ่งของสังคม ใหสามารถอยูรวมกันได

อยางกลมกลืนตามธรรมชาติ และนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีงาม  

ดานปจจัยภายในคือความรูของผูสูงอายุทางรางกาย เชน การเลือกรับประทานอาหารท่ี

เหมาะสมกับรางกายตนเอง การออกกําลังกาย การพักผอนนอนหลับ การขับถาย ตลอดจนท่ีอยูอาศัย

ท่ีเหมาะสม ดานจิตใจ เชน การมีสุขภาพจิตท่ีรางเริงแจมใส เบิกบานใจ ความผอนคลาย ความม่ันคง

ในจิตใจท่ีไมไปสูความเศราหมองเปนตน สวนดานท่ีเปนความสัมพันธระหวางตัวผูสูงอายุกับ

สิ่งแวดลอมรวมถึงการอยูรวมกับสังคม เชน ความสัมพันธกับคนในครอบครัว เพ่ือนสนิทมิตรสหาย 

เพ่ือนบาน รวมถึงการปฏิสัมพันธกับคนในชุมชน การมีสวนรวมกับองคกรชุมชน ขนบธรรมเนียม 

ประเพณี วัฒนธรรมท่ีดีงาม และเหนือสิ่งอ่ืนใดการพัฒนาปญญาในทางพระพุทธศาสนา หรือการ

พัฒนาทางดานจิตวิญญาณ ตามแนวคิดขององคการอนามัยโลก คือการท่ีผูสูงอายุมึความรูความเขาใจ

และสามารถดํารงชีวิตอยูรวมกับธรรมชาติ เปนสวนหนึ่งกับธรรมชาติแวดลอมไดอยางเก่ือกูลกัน  

ดานปจจัยภายนอก เปนสิ่งท่ีเปนปจจัยเก่ือหนุนสงเสริมใหผูสูงอายุสามารถดํารงชีวิตอยูได

อยางมีคุณภาพ ท้ังนี้ การสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุนั้น ตองเริ่มจากการมีผูนําตาม

ธรรมชาติในชุมชนท่ีมีจิตอาสาไดรับการยอมรับของผูสูงอายุในชุมชน กระตุนใหผูสูงอายุในชุมชนนั้น

เกิดการมีสวนรวม ท้ังนี้อาจออกมาในลักษณะขององคกรท่ีเก่ียวของกับผูสูงอายุท้ังทางตรงและ

ทางออม เปนกําลังในการขับเคลื่อนชุมชนผูสูงอายุโดยผูสูงอายุในชุมชนเอง ซ่ึงกอใหเกิดความไวเนื้อ

เชื่อใจเกิดความศรัทธาในตัวผูนําชุมชน สงผลใหผูสูงอายุในชุมชนเกิดการรวมตัวกันมาทํากิจกรรม

รวมกัน อันนําไปสูการเขาถึงความรูความเขาใจในดานสุขภาวะของผูสูงอายุสูการนําไปปรับใชจริงท่ี

สอดคลองกับวิถีชีวิตของผูสูงอายุแตละคน เปนเหตุท่ีนําไปสูผล ซ่ึงไดแกคุณภาพชีวิตท่ีดีของผูสูงอายุ 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

รูปแบบการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทราผูวิจัยใชวิธีวิจยั

เชิงคุณภาพ (qualitative research) เปนหลัก และใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) 

เพ่ือเปนขอมูลเสริม ซ่ึงข้ันตอนการวิจัยรูปแบบการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุใน

จังหวัดฉะเชิงเทราดังตอไปนี้ 

 

3.1 การศึกษาสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุโดยทั่วไปในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

การวิจัยในข้ันตอนท่ี 1 ใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือสนองวัตถุประสงคในขอท่ี 1 คือ 

เพ่ือศึกษาสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุโดยท่ัวไปในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีดังตอไปนี้ 
3.1.1 ประชากร  

3.1.2 กลุมตัวอยาง 

3.1.3 การสุมตัวอยาง 

3.1.4 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

3.1.5 การสรางเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล 

3.1.6 การเก็บรวบรวมขอมูล 

3.1.7 การวิเคราะหขอมูล 

3.1.8 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

3.1.1 ประชากร  

ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแกผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูในจังหวัดฉะเชิงเทรามีจํานวนท้ังสิ้น 

65,155 คน (กระทรวงมหาดไทย, 2553) โดยมีคุณลักษณะดังตอไปนี้ 

1) เปนผูท่ีมีอายุตั้งแต 60 ปบริบูรณข้ึนไป 

2) เปนผูอาศัยอยูในจังหวัดฉะเชิงเทราไมนอยกวา 5 ป 

3.1.2 กลุมตัวอยาง 

การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางเพ่ือใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มีข้ันตอนดังตอไปนี้ 
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1) การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ท่ีคาระดับความ

คลาดเคลื่อนรอยละ 5 ไดขนาดกลุมตัวอยางในการวิจัยจํานวน 382 คน จากการเปรียบเทียบตาราง

สําเร็จรูปของ เครจซ่ี และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970, p. 608)  

2) การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางเปนอัตราสวนจําแนกตามความหนาแนนของ

ประชากรตามแตละอําเภอ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

 

ตาราง 1  ขนาดกลุมตัวอยางจําแนกตามความหนาแนนของประชากรแตละอําเภอในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

อําเภอ ประชากร คิดเปนรอยละ กลุมตัวอยาง 

1. เมืองฉะเชิงเทรา 

2. บางคลา 

3. บางน้ําเปรี้ยว 

4. บางปะกง 

5. บานโพธิ์ 

6. พนมสารคาม 

7. ราชสาสน 

8. สนามชัยเขต 

9. แปลงยาว 

10. ทาตะเกียบ 

11. คลองเข่ือน 

14,210 

  4,884 

  8,588 

  5,665 

  6,357 

  8,902 

  1,834 

  6,399 

  1,887 

  4,049 

  2,380 

21.8 

  7.5 

 13.1 

  8.9 

  9.7 

13.6 

  2.8 

  9.8 

  2.8 

  6.3 

  3.7 

 83 

 29 

 50 

 33 

 37 

 52 

 11 

 38 

 11 

 24 

 14 

รวม 65,155      100 382 

 

ท่ีมา:  (กระทรวงมหาดไทย, 2553) 

 

3.1.3 การสุมตัวอยาง 

การสุมตัวอยางในการวิจัยในครั้งนี้ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (multi-stage 

sampling) โดยใชประชากรในจังหวัดฉะเชิงเทรา และทําการจําแนกการสุมตัวอยางออกเปนแตละ

อําเภอตามความหนาแนนของประชากรในแตละอําเภอในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

3.1.4 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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รูปแบบการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทราเครื่องมือท่ีใชใน

การเก็บรวบรวมขอมูลไดแก แบบสอบถาม ซ่ึงมีดังตอไปนี้ 

1) ตอนท่ี 1 คุณลักษณะทางประชากร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ

สมรส อาชีพเดิม รายไดปจจุบัน จํานวนสมาชิกในครอบครัว บุคคลท่ีใกลชิดท่ีสุด 

2) ตอนท่ี 2 สุขภาวะทางรางกาย (physical well-being) สุขภาวะทางกาย พิจารณา

จากการไมเจ็บปวย การรับประทาน อาหาร การออกกําลังกาย การพักผอนนอนหลับ 

3) ตอนท่ี 3 สุขภาวะทางจิตใจ (mental well-being) พิจารณาจาก การมีสติรูเทา

ทัน การควบคุมอารมณความรูสึก 

4) ตอนท่ี 4 สุขภาวะทางสังคม (social well-being) พิจารณาจาก การอยูรวมกับ

ครอบครัว การมีสวนรวมหรือกิจกรรมตอชุมชน สังคม 

5) ตอนท่ี 5 สุขภาวะทางจิตวิญญาณ (spiritual well-being) พิจารณาจากความเขาใจ

ธรรมชาติ เขาใจความจริงแหงชีวิต (สัจธรรม) 

3.1.5 การสรางเครื่องมือเพ่ือใชเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือเพ่ือใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ไดแกแบบสอบถาม ซ่ึงผานข้ันตอน

กระบวนการสรางเครื่องมือเพ่ือใชเก็บรวบรวมขอมูลตามระเบียบวิธีวิจัย มีดังตอไปนี้ 

1) รางประเด็นคําถามการวิจัยใหครอบคลุมเนื้อหา และสอดคลองกับวัตถุประสงค 

2) นํารางคําถามเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  

3) การตรวจสอบคาความตรง (validity) โดยสงใหกับผูเชี่ยวชาญท่ีเก่ียวของจํานวน 5 

ทาน เพ่ือทําการตรวจสอบเพ่ือหาความสอดคลอง หลังจากนั้นจึงใช สถิติการหาคาดัชนีความสอดคลอง

ของขอคําถาม และวัตถุประสงค (item – objective congruence Index: IOC) และคัดเลือกประเด็นใน

แตละขอท่ีผูเชี่ยวชาญเห็นวาสอดคลองจํานวน 3 ทานข้ึนไป คงไวในเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลซ่ึงมี

รายชื่อของผูเชี่ยวชาญท่ีเก่ียวของในการตรวจเครื่องมือดังตอไปนี้ 

(1) ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปญญา ทองนิล 

(2) ผูชวยศาสตราจารย ดร. พัชรา พุมพชาติ 

(3) ดร. ผดุงชัย ภูพัฒน 

(4) ดร. มนตชัย พงศกรนฤวงษ 

(5) ดร. สมใจ นกด ี

4) การตรวจสอบคาความเท่ียง (reliability) ใชวิธีการทดลองเก็บรวบรวมขอมูลกับ

กลุมตัวอยางท่ีมีคุณลักษณะคลายคลึงกันจํานวน 30 ชุด ไดแก ผูสูงอายุในตําบลแปลงยาว อําเภอ

แปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทรา จากนั้นนําขอมูลมาวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ัน เพ่ือหาคุณภาพของ

เครื่องมือ โดยใชสูตรหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาร ของ ครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
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ท้ังนี้จากการวิเคราะหผลเพ่ือหาคาความเชื่อม่ันของเครื่องมือเพ่ือใชในการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีระดับ 

0.81 จึงนําเครื่องมือไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  

3.1.6 การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยลงเก็บขอมูลดวยตนเองรวมกับผูชวยผูวิจัย และทํา

การตรวจสอบความเรียบรอยของขอมูลท่ีไดรับกลับจนครบถวนสมบูรณ ท้ังนี้ผูวิจัยใชระยะเวลาในการ

เก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม 2555 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2555 รวมระยะเวลา 3 เดือน  

3.1.7 การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลในข้ันตอนท่ี 1 ของการวิจัยรูปแบบการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวม

ของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในแตละสวนดังตอไปนี้ 

1) ตอนท่ี 1 คุณลักษณะทางประชากรของผูตอบแบบสอบถาม สถิติท่ีใชการวิเคราะห

ขอมูลไดแก คาความถ่ี คารอยละ 

2) ตอนท่ี 2 ถึงตอนท่ี 4 ความคิดเห็นตอสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ใชการวิเคราะหระดับของความคิดเห็น แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scale) 

และแปลผลความหมายของระดับคาท่ีได ดังตอไปนี้ 

 

 

 

ชวงคาเฉลี่ย                                                         ระดับความคิดเห็น 

คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00   หมายความวา ความคิดเห็นระดับมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50   หมายความวา ความคิดเห็นระดับมาก 

คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50   หมายความวา ความคิดเห็นระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50   หมายความวา ความคิดเห็นระดับนอย 

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50   หมายความวา ความคิดเห็นระดับนอยท่ีสุด 

เกณฑการแปลผล การใหคะแนนความคิดเห็นในแตละประเด็นคําถาม มีดังตอไปนี้    

5          หมายความวา ความคิดเห็นระดับมากท่ีสุด  

  4         หมายความวา ความคิดเห็นระดับมาก   

  3         หมายความวา ความคิดเห็นระดับปานกลาง 

   2         หมายความวา ความคิดเห็นระดับนอย  

   1         หมายความวา ความคิดเห็นระดับนอยท่ีสุด 

   

3.1.8 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
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สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 

3.2 การศึกษาสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุที่เปนแบบอยางที่ดีในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

การวิจัยในข้ันตอนท่ี 2 ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงคในขอท่ี 2 คือ

เพ่ือศึกษาสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุท่ีเปนแบบอยางท่ีดีในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีดังตอไปนี ้
1) กลุมเปาหมายเพ่ือใชในการศึกษา 

2) การกําหนดกลุมเปาหมาย 

3) เครื่องมือท่ีใหในการเก็บรวบรวมขอมูล  

4) การสรางเครื่องมือเพ่ือใชเก็บรวบรวมขอมูล 

5) การเก็บรวบรวมขอมูล  

6) การวิเคราะหขอมูล 

3.2.1 กลุมเปาหมายเพ่ือใชในการศึกษา  

กลุมเปาหมายเพ่ือใชในการศึกษา ไดแก ผูสูงอายุมีจํานวนท้ังสิ้น 32 คน แบงออกเปน 2 กลุม ดังนี้  

1) กลุมผูสูงอายุตั้งแต 80 ปข้ึนไปท่ีอาศัยอยูในจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 20 คน เพ่ือ

ใชในเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) เปนรายบุคคล 

2) กลุมผูสูงอายุตั้งแต 80 ปข้ึนไป จํานวน 12 คน เพ่ือใชในเก็บรวบรวมขอมูลโดย

วิธีการประชุมสนทนากลุม ซ่ึงการจัดประชุมสนทนากลุมในครั้งนี้ ไดมีผูท่ีเก่ียวของดานผูสูงอายุเขารวม

การประชุมดวย จํานวน 3 คน รวมท้ังสิ้นเปนจํานวน 15 คน ไดแก 

(1) ประธานชมรมผูสูงอาย ุจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 1 คน 

(2) เจาหนาท่ีสาธารณสุข จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 1 คน 

(3) นักวิชาการดานพัฒนาชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 1 คน 

ท้ังนี้เพ่ือศึกษาวิธีปฏิบัติตนท่ีดี ซ่ึงเปนผูสูงอายุท่ีมีสุขภาพรางกายแข็งแรง เปนผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกใหเปนตนแบบของวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศในดานสุขภาวะองครวมของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(1) เปนผูสูงอายุระดับปลายท่ีมีอายุตั้งแต 80 ป ข้ึนไป  

(2) เปนผูท่ีอาศัยอยูในจังหวัดฉะเชิงเทราไมนอยกวา 5 ป 

(3) มีความยินดีใหความรวมมือ และสามารถใหขอมูลแกผูวิจัยได 

3.2.2 การกําหนดกลุมเปาหมาย 

การกําหนดกลุมเปาหมายเพ่ือใชในการวิจัย แบงออกเปน 2 กลุมดังนี้ 
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1) กลุมเปาหมายผูสูงอายุตั้งแต 80 ปข้ึนไปท่ีอาศัยอยูในจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 

20 คน ท่ีใชในการสัมภาษณเชิงลึก ใชวิธีสุมแบบบอลหิมะ (snowball sampling)  คือใชการแนะนําจากผู

ท่ีใหสัมภาษณตอเนื่องในรายตอไป จนครบจํานวนเปาหมายท่ีกําหนดไว 

2) กลุมเปาหมายผูสูงอายุตั้งแต 80 ปข้ึนไป จํานวน 12 คน เพ่ือใชในเก็บรวบรวม

ขอมูลโดยวิธีการประชุมสนทนากลุม (group discussion) ไดแก ผูสูงอายุท่ีมีสุขภาพดี และบุคคลสําคัญ

ในชุมชน โดยการเลือกเปาหมายแบบแบบเจาะจง (purposive sampling) 

3.2.3 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  

เครื่องมือท่ีใหในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก  

1) แบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง (semi-structured interview) ท่ีสรางข้ึนจากกรอบ

แนวคิดในการวิจัย โดยไดมีการจัดทําแนวคําถามเพ่ือการสัมภาษณ เพ่ือใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

โดยการสัมภาษณเชิงลึก กับกลุมเปาหมายเปนรายบุคคล 

2) ประเด็นการประชุมสนทนากลุม ท่ีสรางข้ึนจากกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยไดมี

การจัดทําแนวคําถามเพ่ือการสนทนากลุม กับกลุมเปาหมายท่ีกําหนดไว 

3.2.4 การสรางเครื่องมือเพ่ือใชเก็บรวบรวมขอมูล 

แบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง เพ่ือใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ไดผานข้ันตอน

กระบวนการการสรางเครื่องมือเพ่ือใชเก็บรวบรวมขอมูลตามระเบียบวิธีวิจัย มีดังตอไปนี้ 

1) การรางประเด็นคําถามการสัมภาษณใหครอบคลุมเนื้อหาและสอดคลองกับ

วัตถุประสงค 

2) การหาคาความตรง (validity) โดยสงใหกับผูเชี่ยวชาญท่ีเก่ียวของจํานวน 5 ทาน 

เพ่ือทําการตรวจสอบเพ่ือหาความสอดคลอง หลังจากนั้นจึงใช สถิติการหาคาดัชนีความสอดคลองของขอ

คําถาม และวัตถุประสงค และคัดเลือกประเด็นในแตละขอท่ีผูเชี่ยวชาญเห็นวาสอดคลองจํานวน 3 ทาน

ข้ึนไป คงไวในเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล 

3) การหาคาความเท่ียง (reliability) ใชวิธีการทดลองสัมภาษณตามประเด็นในแบบ

สัมภาษณ กับกลุมเปาหมายท่ีมีคุณลักษณะคลายคลึงกันจํานวน 5 ชุด เพ่ือทดสอบขอประเด็นคําถามใน

การสัมภาษณ โดยวิเคราะหคําตอบท่ีไดรับนั้นไปในทิศทางเดียวกัน 

 

 

 

3.2.5 การเก็บรวบรวมขอมูล  

การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพแบงออกเปน 2 ข้ันตอน ดังนี้  
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1) วิธีการสัมภาษณเชิงลึก รวมกับการสังเกตแบบมีสวนรวม ซ่ึงผูวิจัยลงภาคสนามโดยเขา

ไปอาศัยอยูในชุมชนท่ีศึกษา และเขารวมกิจกรรมท่ีมีในหมูบาน และสังเกตสุขภาวะองครวมของผูสูงอายุในการ

ดํารงชีวิตประจําวัน เปนรายบุคคลซ่ึงการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพจากกลุมเปาหมายใชระยะเวลา

ดําเนินการตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2555 ถึงวันท่ี 30 สงิหาคม 2555 รวมเปนระยะเวลา 3 เดือน 

2) วิธีการประชุมสนทนากลุม ในวันท่ี 23 กันยายน 2555 เวลา 08.30 - 15.30 นาฬิกา 

ณ หองประชุมเทพนิมิต อาคารอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

3.2.6 การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลเม่ือผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณกับกลุมเปาหมายจน

ครบถวน แลวทําการจัดกระทําขอมูลตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1) จัดกลุมขอมูล ท่ีไดจากสัมภาษณ ท่ีมีความคลายคลึงกันไวดวยกัน 

2) เรียบเรียงขอมูล จัดลําดับเนื้อหาท่ีเปนประเด็นสําคัญท่ีตองการศึกษา 

3) ตรวจสอบขอมูลโดยวิธีการแบบสามเสา (triangulation) คือการตรวจสอบความ

ถูกตองตรงกันของขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ โดยตางผูใหขอมูล ตางเวลาท่ีไดรับขอมูล และตาง

สถานท่ีไดรับขอมูล 

4) วิเคราะหขอมูลโดยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) 

 

3.3 การศึกษาชุมชนแบบอยางในการบริหารจัดการดานผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

การวิจัยในข้ันตอนท่ี 3 ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงคในขอท่ี 3 คือ 

เพ่ือศึกษาชุมชนท่ีเปนแบบอยางในการบริหารจัดการดานผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือสราง

รูปแบบการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยทําการศึกษาชุมชนท่ีมี

การบริหารจัดการดานผูสูงอายุท่ีประสบความสําเร็จในจังหวัดฉะเชิงเทรามีดังนี้ 

1) กลุมเปาหมายเพ่ือใชในการศึกษา  

2) การกําหนดกลุมเปาหมาย 

3) พ้ืนท่ีเปาหมายท่ีใชในการศึกษา 

4) เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  

5) การเก็บรวบรวมขอมูล  

6) การวิเคราะหขอมูล 

3.3.1 กลุมเปาหมายเพ่ือใชในการศึกษา 

กลุมเปาหมายเพ่ือใชในการศึกษา ไดแก บุคคลสําคัญในชมรมผูสูงอายุ ในชุมชนตําบล 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

79 

หนองแหนอําเภอพนมสารคาม ชุมชนตําบลทาขามอําเภอบางปะกง และชุมชนตําบลหนาเมืองอําเภอ

เมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา และอาศัยอยูในพ้ืนท่ีไมนอยกวา 5 ป  

 

 

3.3.2 การกําหนดกลุมเปาหมาย 

การกําหนดกลุมเปาหมาย ผูสูงอายุ จํานวน 13 คน เพ่ือใชในเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการ

ประชุมสนทนากลุม ไดแก ผูสูงอายุท่ีท่ีมีสุขภาพดี และบุคคลสําคัญในชุมชน  

3.3.3 พ้ืนท่ีเปาหมายเพ่ือใชในการศึกษา 

พ้ืนท่ีเปาหมายเพ่ือใชในการศึกษาไดแก ชุมชนท่ีมีการบริหารจัดการดานผูสูงอายุท่ีประสบ

ความสําเร็จในจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 3 ชุมชน ดังตอไปนี้ 

1) ตําบลหนองแหน อําเภอพนมสารคาม 

2) ตําบลทาขาม อําเภอบางปะกง 

3) ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง 

3.3.4 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาชุมชนท่ีมีการบริหารจัดการดานผูสูงอายุท่ีประสบความสําเร็จใน

จังหวัดฉะเชิงเทรา ไดแก แนวประเด็นคําถามท่ีใชในการศึกษาดังตอไปนี้ 

1) บริบทชุมชนท่ีมีการบริหารจัดการดานผูสูงอายุท่ีประสบความสําเร็จ 

2) ผูขับเคลื่อนการบริหารจัดการดานผูสูงอายุมีบทบาทในชุมชน 

3) การบริหารจัดการดานผูสูงอายุในชุมชน 

4) การสงเสริมสุขภาวะของผูสูงอายุโดยองคกรในชุมชน 

3.3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล  

การเก็บรวบรวมขอมูล ใชวิธีการสนทนากลุม โดยดําเนินการในวันท่ี 11 มกราคม 2556 

เวลา 12.00 – 17.00 นาฬิกา ณ หองประชุมเทพนิมิต อาคารอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

3.3.6 การวิเคราะหขอมูล 

เม่ือผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากการสนทนากลุมจนครบถวน จะทําการจัดกระทําขอมูล

ตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1) จัดกลุมขอมูล ท่ีไดจากสัมภาษณ ท่ีมีความคลายคลึงเขาไวดวยกัน 

2) เรียบเรียงขอมูล จัดลําดับเนื้อหาท่ีเปนประเด็นสําคัญท่ีตองการศึกษา 

3) การวิเคราะหขอมูลโดยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา  

 

3.4 การสรางและประเมินรูปแบบการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุ 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

80 

      ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

การวิจัยในข้ันตอนท่ี 4 ใชวิธีการประเมินรูปแบบ เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงคในขอท่ี 4 คือ 

เพ่ือสรางและประเมินรูปแบบการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเริ่ม

จากการสังเคราะหขอมูลเพ่ือสรางรูปแบบการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา และทําการประเมินรูปแบบโดยผูเชี่ยวชาญท่ีเปนตัวแทนจากองคกรท่ีมีสวนเก่ียวของกับ

ผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

 

1) สังเคราะหขอมูลท้ังหมดท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูลในข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันตอน

ท่ี 3 เพ่ือสรางรูปแบบการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

2) การนําขอสรุปที่เปนสาระสําคัญที่ไดมากําหนดเปนรางรูปแบบการสงเสริมสุข

ภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

3) การจัดสนนทนากลุมเพ่ือประเมินรูปแบบการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของ

ผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา ตอตัวแทนองคกรหรือหนวยงานท่ีมีสวนเก่ียวของกับผูสูงอายุในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ท้ังนี้ผูวิจัยกําหนดเปาหมายองคการท่ีมีสวนในการขับเคลื่อนเก่ียวกับผูสูงอายุโดยตรงคือ ชมรม

ผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา เม่ือดุษฎีนิพนธเสร็จสมบูรณ 

3.4.1 การสรางรูปแบบการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

การสรางรูปแบบการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ไดดําเนินการวิเคราะหและสังเคราะหผลการวิจัย โดยตัวแทนผูสูงอายุในชุมชนท่ีมีการบริหารจัดการ

ดานผูสูงอายุท่ีประสบความสําเร็จในจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 3 ชุมชน ไดแก ชุมชนตําบลหนองแหน 

อําเภอพนมสารคาม ชุมชนตําบลทาขาม อําเภอบางปะกง และชุมชนตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง 

จํานวน 13 คน ซ่ึงมีองคประกอบของการวิจัยดังตอไปนี้ 

1) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก รางรูปแบบการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของ

ผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

2) การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย โดยการวิเคราะหขอมูลท้ังหมดท่ีผูวิจัยทําการศึกษา

เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของรวมกับการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ท่ีไดจากการเก็บขอมูลภาคสนาม

ในข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนท่ี 2 และข้ันตอนท่ี 3 มาทําการสังเคราะหสราง รางรูปแบบการสงเสริมสุขภาวะแบบ

องครวมของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

3) ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(1) ผูวิจัยทําหนังสือเพ่ือขอความรวมมือในการเก็บขอมูลการวิจัย จากบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เพ่ือเรียนเชิญบุคลสําคัญในชุมชน และทีมผูวิจัย 
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(2) ผูวิจัยสงหนังสือขอความรวมมือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ราชนครินทร พรอมเอกสารรางรูปแบบการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ถึงคณะกรรมการแตละทาน เพ่ือรับทราบกําหนดการ 

(3) ดําเนินการจัดสนนทนากลุม ท่ีผูวิจัยไดวางแผนดําเนินการไวจนเสร็จสิ้นกระบวนการ 

4) การวิเคราะหขอมูล โดยการประมวลแนวคิด ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ 

จากคณะกรรมการผูมีสวนเกี่ยวของในการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผู สูงอายุในจังหวัด

ฉะเชิงเทราโดยใชการวิเคราะหเนื้อหา 

 

 

 

 

 

3.4.2 การประเมินรูปแบบการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

การประเมินรูปแบบการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา  

ไดดําเนินการดังตอไปนี้ 

1) การเสนอรูปแบบเพ่ือทําการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญเขารวมประชุมทําการตรวจสอบ

รูปแบบการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา  

2) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบประเมินรูปแบบการสงเสริมสุขภาวะแบบองค

รวมของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซ่ึงประยุกตใชจากเกณฑการประเมินท่ีเสนอจากคณะกรรมการ

พัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมินโครงการทางการศึกษา (The Joint Committee on Standard for 

Educational Evaluation) โดยผูวิจัยไดนํามาใชในการประเมินครั้งนี้ เพียง 3 ดาน คือ 1) ดานความเปน

ประโยชน 2) ดานความเปนไปได 3) ดานความเหมาะสม (Madaus, Scriven and Stufflebeam, 1983, 

pp. 399 – 402) และผูวิจัยไดปรับปรุงมาจาก นิเวศน อุดมรัตน (2548, หนา 78) ดังนี้  

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามดานคุณลักษณะทางประชากรของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเปน

แบบสอบถามประเภทตรวจสอบรายการ (check list) 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามดานความคิดเห็นตอรูปแบบการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของ

ผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซ่ึงเปนแบบสอบถามประเภทมาตรวัดประมาณคา (rating scales) 5 ระดับ มีดังนี้ 

 คะแนน                                                    ระดับความคิดเห็น 

5                       หมายความวา              เห็นดวยมากท่ีสุด 

4                       หมายความวา              เห็นดวยมาก  
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3                       หมายความวา              เห็นดวยปานกลาง  

2                       หมายความวา              เห็นดวยนอย 

1                       หมายความวา              เห็นดวยนอยท่ีสุด 

3.4.3 เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

1) ศึกษาแนวคิดการสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ของ (Madaus, Scriven and 

Stufflebeam, 1983, pp. 399 – 402) และ (นิเวศน อุดมรัตน, 2548, หนา 145) 

2) ดําเนินการสรางแบบประเมินโดยใหครอบคลมุตามกรอบแนวคิด 

3) เสนอแบบประเมินท่ีสรางข้ึน ตอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธเพ่ือตรวจสอบ

ความเหมาะสมของแบบประเมินและนํามาปรับปรุงแกไข 

4) การเก็บรวบรวมขอมูลในการประเมินรูปแบบ โดยผูวิจัยนําแบบประเมินรูปแบบ

การสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา สงไปยังผูเชี่ยวชาญดวยตนเอง 

และรับแบบสอบถามกลับคืน 

5) การวิเคราะหขอมูล 

(1) การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบ

แบบสอบถาม สถิติท่ีใช คือ คาความถ่ี และ คารอยละ  

 

(2) การวิเคราะหแบบสอบถามตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอรูปแบบ

การสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา วิเคราะหโดยใชสถิติคาเฉลี่ย (μ) 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) โดยการแปลความหมายของคะแนนความคิดเห็นท่ีมีตอรูปแบบการสงเสริมสุข

ภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา ท้ังรายขอและโดยรวม มีดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 

2535, หนา 23 – 24)  

เกณฑในการแปลความหมายมีดังตอไปนี้ 

ชวงคาเฉลี่ย                                                         ระดับความคิดเห็น 

              4.51-5.00                หมายความวา  มีความเปนประโยชน/ความเปนไปได/ 

                                                                                    ความเหมาะสม/อยูในระดับมากท่ีสุด 

              3.51-4.50                หมายความวา  มีความเปนประโยชน/ความเปนไปได/ 

       ความเหมาะสม/อยูในระดับมาก  

              2.51-3.50                หมายความวา  มีความเปนประโยชน/ความเปนไปได/ 

       ความเหมาะสม/อยูในระดับปานกลาง 

              1.51-2.50                หมายความวา  มีความเปนประโยชน/ความเปนไปได/ 

       ความเหมาะสม/อยูในระดับนอย 
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              1.00-1.50                หมายความวา  มีความเปนประโยชน/ความเปนไปได/ 

       ความเหมาะสม/อยูในระดับนอยท่ีสุด 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

การวิจัยรูปแบบการสรางเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา ผูวิจัยใช

วิจัยเชิงคุณภาพ เปนหลัก รวมกับวิธีวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือใหไดขอมูลเสริมในการศึกษาครั้งนี้ ซ่ึงผูวิจัยได

แบงข้ันตอนการวิจัยเปน 4 ข้ันตอนดังนี้ 

 

4.1 การศึกษาสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุโดยทั่วไปในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

ในข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุโดยท่ัวไปในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ใชการวิจัยเชิงปริมาณ กับกลุมตัวอยางจํานวน 382 คน ซ่ึงการวิเคราะหขอมูลดังนี้  

  

4.1.1 คุณลักษณะของกลุมตัวอยาง 

 

ตาราง 2  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง 

   

 จํานวน (คน) รอยละ 

1. เพศ ชาย 130 41.90 

  หญิง 222 58.10 

2. อาย ุ 60 – 69 ป 173 45.30 

  70 – 79 ป 139 36.40 

  80 – 89 ป   43 11.30 

  90 – 99 ป    27    7.10 

 3. ระดับการศึกษา ไมไดเรียนหนังสือ   23   6.00 

 ประถมศึกษา 222 58.10 

  มัธยมศึกษาตอนตน   63 16.50 

  มัธยมศึกษาตอนปลาย   19   5.00 

  อนุปริญญา   22   5.80 
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  ปริญญาตรี   32   8.40 

 ปริญญาโท    1   0.30 

 

ตาราง 2  (ตอ) 

  

 จํานวน(คน) รอยละ 

4. การนับถือศาสนา พุทธ 364 95.30 

  อิสลาม   14   3.70 

 คริสต    4   1.00 

5. สถานภาพการสมรส โสด   13   3.40 

  อยูกับคูสมรส 224 58.60 

  แยกกันอยู   15   3.90 

 หมาย 128 33.50 

  หยาราง    2   0.50 

6. จํานวนบุตร ไมมีลูก   19   5.00 

 มีลูก 1 คน   36   9.40 

 มีลูก 2 คน 120 31.40 

 มีลูก 3 คน 106 27.70 

 มีลูก 4 คน   51 13.40 

 มีลูก 5 คน    9   2.40 

 มีลูก 6 คน   19   5.00 

 มีลูก 7 คน   19   5.00 

 มีลูก 9 คน    1   0.30 

 มีลูก 11 คน    2   0.50 

7. ผูทําหนาท่ีในการดูแล ลูกชาย/ลูกสาว 249 65.20 

 หลาน   25   6.50 

 ญาติพ่ีนอง   15   3.90 

 คูสมรส   78 20.40 

 อ่ืน   15   3.90 

8. โรคประจําตัว ไมมีโรคประจําตัว 109 28.50 

 ความดันโลหิตสูง   96 25.10 
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 โรคหวัใจ   46 12.00 

 หลอดเลือดในสมองตีบ    8   2.10 

 ปวดเม่ือย   13   3.40 

 เบาหวาน   55 14.40 

 มะเร็ง   16   4.20 

 อัมพฤกษ/อัมพาต   39 10.20 

ตาราง 2  (ตอ) 

 

 จํานวน(คน) รอยละ 

9. ความพอเพียงของรายได พอเพียงไมมีเหลือเก็บ   62 16.20 

 พอเพียงมีเหลือเก็บออม   71 18.60 

 พอเพียงไมมีหนี้สิน 173 45.30 

 พอเพียง มีหนี้สิน   61 16.00 

 ไมพอเพียง ไมมีหนี้สิน   15   3.90 

10. ผูสนับสนุนทางการเงิน ลูก / หลาน   60 15.70 

 ญาติพ่ีนอง   15   3.90 

 เบี้ยยังชีพ 110 28.80 

 การทํางาน   73 19.10 

 เงินออม   53 13.90 

 คูสมรส   16   4.20 

 เงินบํานาญ   55 14.40 

11. การประกอบอาชีพ ไมไดประกอบอาชีพ 151 39.50 

 รับจาง   53 13.90 

 ขาราชการบํานาญ   55 14.40 

 เกษตรกร   91 23.80 

 อ่ืนๆ   32   8.40 

12. การเปนสมาชิกชมรม กลุมอาชีพ   30   7.90 

 ชมรมผูสูงอายุ 130 34.00 

 กลุมฌาปนกิจ   64 16.80 

 กลุมอาสาสมัครประจําหมูบาน   46 12.00 

 กลุมสหกรณ   62 16.20 
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จากตาราง 2 การวิเคราะหขอมูลคุณลักษณะของกลุมตัวอยางผูสูงอายุ พบวา สวนใหญเปน

ผูสูงอายุเพศหญิงจํานวน 222 คน คิดเปนรอยละ 58.10 และผูสูงอายุเพศชายจํานวน 160 คน  

คิดเปนรอยละ 41.90  

ดานอาย ุพบวา สวนใหญรอยละ 45.30 มีอายุ 60 – 69 ป รองลงมาคือ กลุมอายุระหวาง  

70 – 79 ป คิดเปนรอยละ 36.40 กลุมอายุระหวาง 80 – 89 ป คิดเปนรอยละ 11.30 และกลุมอายุ ระหวาง 

90 – 99 ป คิดเปนรอยละ 7.10  

ระดับการศึกษา พบวา สวนใหญคิดเปนรอยละ 58.10 มีการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา 

รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน คิดเปนรอยละ 16.50 ระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 8.40 

ไมไดเรียนหนังสือ คิดเปนรอยละ 6.00 ระดับอนุปริญญา หรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 5.80 ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 5.00 และระดับปริญญาโท คิดเปนรอยละ 0.30 

การนับถือศาสนา พบวา ผูสูงอายุสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ 95.30 

รองลงมา นับถือศาสนาอิสลาม คิดเปนรอยละ 3.70 และนับถือศาสนาคริสต คิดเปนรอยละ 1.00 

สถานภาพ พบวา สถานภาพสมรส ผูสูงอายุสวนใหญคิดเปนรอยละ 58.60 อยูกับคูสมรส 

คิดเปนรอยละ 33.50 มีสถานภาพเปนหมาย สถานภาพแยกกันอยู คิดเปนรอยละ 3.90 เปนโสด คิดเปน

รอยละ 3.40 และหยาราง คิดเปนรอยละ 0.50 

จํานวนบุตรในครอบครัว พบวา ผูสูงอายุสวนใหญคิดเปนรอยละ 31.40 มีจํานวนบุตร 2 คน 

รองลงมา มีบุตรจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 27.70 จํานวนบุตร 4 คน คิดเปนรอยละ 13.40 จํานวนบุตร 

1 คน คิดเปนรอยละ 9.40 ไมมีบุตร คิดเปนรอยละ 5.00 มีบุตรจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 5.00 มีบุตร

จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 5.00 มีบุตรจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 2.40 มีบุตรจํานวน 11 คน คิดเปน

รอยละ 0.50 และ มีบุตรจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 0.30 ตามลําดับ 

 กลุมออมทรัพย   21   5.50 

 กองทุน   14   3.70 

 อ่ืนๆ   15   3.90 
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ผูท่ีทําหนาท่ีในการดูแลผูสูงอายุเปนหลัก พบวา สวนใหญคิดเปนรอยละ 65.20 มีลูกชาย

หรือลูกสาวคอยดูแลเปนหลัก รองลงมา มีคูสมรสคอยดูแลเปนหลัก คิดเปนรอยละ 20.40 มีหลานคอย

ดูแลเปนหลัก คิดเปนรอยละ 6.50 มีญาติพ่ีนองคอยดูแลเปนหลัก คิดเปนรอยละ 3.90 และมีคนอ่ืนๆ

คอยดูแลเปนหลัก หรือไมมีใครคอยดูแลเปนหลัก คิดเปนรอยละ 3.90 

การมีโรคประจําตัว พบวา ผูสูงอายุสวนใหญคิดเปนรอยละ 28.50 ไมมีโรคประจําตัว 

รองลงมาคือเปนโรคความดันโลหิตสูง คิดเปนรอยละ 25.10 โรคเบาหวาน คิดเปนรอยละ 14.40 

โรคหัวใจ คิดเปนรอยละ 12.00 โรคอัมพฤกษ/อัมพาต คิดเปนรอยละ 10.20 โรคมะเร็ง คิดเปนรอยละ 

4.20 โรคปวดเม่ือย คิดเปนรอยละ 3.40 และโรคหลอดเลือดในสมองตีบ คิดเปนรอยละ 2.10 

ความเพียงพอของรายไดในครอบครัว พบวา ผูสูงอายุสวนใหญรอยละ 45.30 มีรายได

พอเพียงไมมีหนี้สิน รองลงมา มีรายไดพอเพียงเหลือเก็บออม คิดเปนรอยละ 18.60 มีรายไดพอเพียง

ไมมีเหลือเก็บ คิดเปนรอยละ 16.20 มีรายไดพอเพียงมีหนี้สิน คิดเปนรอยละ 16.00 และมีรายไดไม

พอเพียงไมมีหนี้สิน คิดเปนรอยละ 3.90 

การไดรับการสนับสนุนทางการเงิน พบวา ผูสูงอายุสวนใหญคิดเปนรอยละ 28.80 ไดรับการ

สนับสนุนทางการเงินจากเบี้ยยังชีพ รองลงมา ไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากการทํางานคิดเปน

รอยละ 19.10 ไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากลูกหลาน คิดเปนรอยละ 15.70 ไดรับการสนับสนุน

ทางการเงินจากเงินบํานาญ คิดเปนรอยละ 14.40 ไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากเงินออม 

คิดเปนรอยละ 13.90 ไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากคูสมรส คิดเปนรอยละ 4.20 และไดรับการ

สนับสนุนทางการเงินจากญาติพ่ีนอง คิดเปนรอยละ 3.90 

การประกอบอาชีพ พบวา ผูสูงอายุสวนใหญคิดเปนรอยละ 39.50 ไมไดประกอบอาชีพ 

รองลงมาคือ เกษตรกร คิดเปนรอยละ 23.80 ขาราชการบาํนาญ คิดเปนรอยละ 14.40 อาชีพรับจาง 

คิดเปนรอยละ 13.90 และอาชีพอ่ืนๆ เชนคาขาย คิดเปนรอยละ 8.40 

การเปนสมาชิกกลุมหรือชมรม พบวา ผูสูงอายุสวนใหญรอยละ 34.00 เปนสมาชิกชมรม

ผูสูงอายุ รองลงมา เปนสมาชิกกลุมฌาปนกิจ คิดเปนรอยละ 16.80 เปนสมาชิกกลุมสหกรณ คิดเปนรอย

ละ 16.20 เปนสมาชิกกลุมอาสาสมัครประจําหมูบาน คิดเปนรอยละ 12.00 เปนสมาชิกกลุมอาชีพ 

คิดเปนรอยละ 7.90 เปนสมาชิกกลุมออมทรัพย คิดเปนรอยละ 5.50 เปนสมาชิกกลุมอ่ืนๆ คิดเปนรอย

ละ 3.90 และเปนสมาชิกกลุมกองทุน คิดเปนรอยละ 3.70 

4.1.2 ความคิดเห็นดานสุขภาวะองครวมของผูสูงอายุ 

 

ตาราง 3  ระดับความคิดเห็นของผูสูงอายดุานสุขภาวะทางกาย 

 

  คาเฉลี่ย S.D. ระดับ 
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ความคิดเห็นดานสุขภาวะทางกาย ความคิดเห็น 

1. ความพอใจในสุขภาพของตนเอง 3.81 0.91 มาก 

2. การสนใจความรูในการดูแลสุขภาพ 3.67 0.71 มาก 

3. สุขภาพรางกายยังแข็งแรงทํางานไดดี 3.25 1.06 ปานกลาง 

4. สุขภาพมีการเจ็บปวยบอยครั้ง 2.58 0.83 ปานกลาง 

5. ความเขาใจในเรื่องการบริโภคอาหาร 3.60 0.56 มาก 

6. การมีอาหารเพียงพอตอการบริโภค 3.84 0.50 มาก 

7. ความเขาใจในการออกกําลังกายใหเหมาะสมกับวัย 3.33 0.80 ปานกลาง 

8. การไดรับการสนับสนุนการออกกําลังกายจากภาครัฐ 2.32 0.95 นอย 

9. การไดรับการบริการทางการแพทยอยางเหมาะสม 3.55 0.90 มาก 

10. การใชภูมิปญญาทองถ่ินในการรักษาโรค 3.03 1.05 ปานกลาง 

11. ความพอใจในสวัสดิการทางภาครัฐจัดให 3.42 0.94 ปานกลาง 

12. การไดรับขอมูลขาวสารการใหความรูดานการดูแลสุขภาพ 3.29 0.86 ปานกลาง 

รวมความคิดเห็นดานสุขภาพทางกาย 3.30 0.37 ปานกลาง 

 

 

จากตาราง 3 ระดับความคิดเห็นของผูสูงอายุในดานสุขภาวะทางกาย พบวา โดยรวมคาเฉลี่ย 

3.30 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.37 อยูในระดับปานกลาง โดยพบวา ความคิดเห็นระดับ มาก ในดานการมี

อาหารเพียงพอตอการบริโภค มีคาเฉลี่ย 3.84 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 ความพอใจในสุขภาพของ

ตนเอง มีคาเฉลี่ย 3.81 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91 การสนใจดูแลสุขภาพของตนเอง มีคาเฉลี่ย 3.67  

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 ความเขาใจในเรื่องการบริโภคอาหาร มีคาเฉลี่ย 3.60 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.56 และการไดรับการบริการทางการแพทยอยางเหมาะสม มีคาเฉลี่ย 3.55 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.90 

ตามลําดับ ความคิดเห็นระดับปานกลาง พบวา ความพอใจในสวัสดิการท่ีทางภาครัฐจัดให มีคาเฉลี่ย 3.42 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.94 ความเขาใจในการออกกําลังกายใหเหมาะสมกับวัย มีคาเฉลี่ย 3.33 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 การไดรับขอมูลขาวสารการใหความรูดานการดูแลสุขภาพ มีคาเฉลี่ย 3.29 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86 การใชภูมิปญญาทองถ่ินในการรักษาโรค มีคาเฉลี่ย 3.25 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1.06 สุขภาพรางกายยังแข็งแรงทํางานไดดี มีคาเฉลี่ย 3.03 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.05 และ สุขภาพมี

การเจ็บปวยบอยครั้ง มีคาเฉลี่ย 2.58 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 ตามลําดับ และมีความคิดเห็นระดับ
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นอยในเรื่องการไดรับการสนับสนุนการออกกําลังกายจากภาครัฐ มีคาเฉลี่ย 2.32 และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.95  

 

ตาราง 4  ระดับความคิดเห็นของผูสูงอายดุานสุขภาวะทางจิตใจ 

 

  

ความคิดเห็นดานสุขภาวะทางจิตใจ คาเฉลีย่ S.D. 

ระดับ 

ความคิดเห็น 

1. ความพอใจในชีวิต 4.27 0.71 มาก 

2. มีเรื่องท่ีทําใหเกิดความสบายใจ 3.55 1.22 มาก 

3. ความรูสึกสิ้นหวังเบื่อชีวิต 1.55 0.93 นอย 

4. ความรูสึกวาชีวิตมีความทุกขนอยมาก 1.82 0.85 นอย 

5. สามารถทําใจไดเม่ือมีปญหาใหญ 3.56 0.84 มาก 

6. สามารถควบคุมอารมณไดเม่ือเกิดเหตุการณรายแรง 3.66 0.78 มาก 

7. ความรูสึกเขาใจคนอ่ืนเม่ือมีทุกข 3.85 0.61 มาก 

8. การชวยเหลือคนท่ีตกทุกขไดยากเม่ือมีโอกาส 3.51 0.68 มาก 

9. มีความสุขเม่ือชวยเหลือผูอ่ืน 4.38 0.63 มาก 

10. ยามเจ็บปวย มีลูกหลานคอยดูแลและใหกําลังใจ 3.65 0.90 มาก 

11. ในครอบครัวอยูกันแบบอบอุนและเขาใจกันดี 3.81 0.62 มาก 

12. ความภูมิใจในตนเอง 4.50 0.57 มาก 

รวมความคิดเห็นดานสุขภาวะอารมณ 3.50 0.25 ปานกลาง 

จากตาราง 4 ระดับความคิดเห็นของผูสูงอายุในดานสุขภาวะทางจิตใจ พบวา โดยรวมเฉลี่ย 

3.50 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.25 อยูในระดับปานกลาง โดยพบวา ความคิดเห็นระดับ มาก ในดาน

ความภูมิใจในตนเอง คาเฉลี่ย 4.50 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 มีความสุขเม่ือชวยเหลือผูอ่ืน 

คาเฉลี่ย 4.38 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 ความพอใจในชีวิต คาเฉลี่ย 4.27 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.71 ความรูสึกเขาใจคนอ่ืนเม่ือมีทุกข คาเฉลี่ย 3.85 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 ในครอบครัวอยู

กันแบบอบอุนและเขาใจกันดี คาเฉลี่ย 3.81 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 สามารถควบคุมอารมณได

เม่ือเกิดเหตุการณรายแรง คาเฉลี่ย 3.66 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 ยามเจ็บปวยมีลูกหลานมาคอย

ดูแลและใหกําลังใจ คาเฉลี่ย 3.65 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.90 สามารถทําใจไดเม่ือมีปญหาใหญ 

คาเฉลี่ย 3.56 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84 มีเรื่องท่ีทําใหเกิดความสบายใจ คาเฉลี่ย 3.55 สวน
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.22 การชวยเหลือคนท่ีตกทุกขไดยากเม่ือมีโอกาส คาเฉลี่ย 3.51 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.68 ตามลําดับ สวนความคิดเห็นระดับ นอย พบวา ความรูสึกวาชีวิตมีทุกขนอยมาก 

ความรูสึกสิ้นหวังเบื่อชีวิต โดยมีคาเฉลี่ย 1.82 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 และความรูสึกสิ้นหวัง

เบื่อชีวิต คาเฉลี่ย 1.55 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93 ตามลําดับ    

 

ตาราง 5  ระดับความคิดเห็นของผูสูงอายดุานสุขภาวะทางสังคม 

 

  

ความคิดเห็นดานสุขภาวะทางสังคม คาเฉลี่ย S.D. 

ระดับ 

ความคิดเห็น 

1. การไดรับความเคารพนับถือจากลูกหลาน 3.95 0.43 มาก 

2. การไปเท่ียว รับประทานอาหารกับลูกหลานบอยครั้ง 2.64 0.89 ปานกลาง 

3. การมีลูกหลานคอยมาเยี่ยมบอยครั้ง 2.99 0.92 ปานกลาง 

4. การมีญาติพ่ีนองมาเยี่ยมบอยครั้ง 2.71 0.79 ปานกลาง 

5. ไดรับการเคารพนับถือจากคนในชุมชน 3.52 0.57 มาก 

6. การไปรวมงานในชุมชนบอยครั้ง 3.53 0.80 มาก 

7. มีสวนรวมการทํากิจกรรมในชุมชน 3.27 0.98 ปานกลาง 

8. ความรูสึกอึดอัดในชุมชน และอยูแบบตัวใครตัวมัน 1.81 0.97 นอย 

9. ความรูสึกหวาดระแวงไมมีความปลอดภัย 1.98 1.09 นอย 

10. การไดรับสวัสดิการทางสังคมท่ีภาครัฐจัดให 3.09 1.04 ปานกลาง 

11. การไปรวมกิจกรรมท่ีทางภาครัฐจัดข้ึนบอยครั้ง 3.20 1.03 ปานกลาง 

12. ความสะดวกในการเดินทางในชุมชน 3.91 0.61 มาก 

รวมความคิดเห็นดานสุขภาวะทางสังคม 3.05 0.36 ปานกลาง 

 

 จากตาราง 5  ความคิดเห็นของผูสูงอายุในดานสุขภาวะทางสังคม พบวา โดยรวมเฉลี่ย 3.05 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.36 อยูในระดับปานกลาง โดยพบวา ความคิดเห็นระดับ มาก ในดานการ

ไดรับความเคารพนับถือจากลูกหลาน คาเฉลี่ย 3.95 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43 ความสะดวกในการ

เดินทางในชุมชน คาเฉลี่ย 3.91 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 การไปรวมงานในชุมชนบอยครั้ง 

คาเฉลี่ย 3.53 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 และการไดรับการเคารพนับถือจากคนในชุมชน คาเฉลี่ย 

3.52 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 ตามลําดับ ความคิดเห็นระดับ ปานกลาง พบวา การมีสวนรวมการ
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ทํากิจกรรมในชุมชน คาเฉลี่ย 3.27 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.98 การไปรวมกิจกรรมท่ีทางภาครัฐจัด

ข้ึน คาเฉลี่ย 3.20 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.03 การไดรับสวัสดิการทางสังคมท่ีทางภาครัฐจัดให 

คาเฉลี่ย 3.09 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.04 การมีลูกหลานมาเยี่ยมเยียนบอยครั้ง คาเฉลี่ย 2.99 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92 การมีญาติพ่ีนองมาเยี่ยมเยียนบอยครั้ง คาเฉลี่ย 2.71 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.79 และการไปเท่ียว รับประทานอาหารกับลูกหลาน คาเฉลี่ย 2.64 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.89ตามลําดับ และความคิดเห็นระดับ นอย พบวา ความรูสึกหวาดระแวงไมมีความ

ปลอดภัย คาเฉลี่ย 1.98 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.09 และความรูสึกอึดอัดในชุมชน และอยูแบบตัว

ใครตัวมัน คาเฉลี่ย 1.81 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.97 ตามลําดับ  

 

ตาราง 6  ระดับความคิดเห็นของผูสูงอายดุานสุขภาวะทางจิตวิญญาณ 

 

  

ความคิดเห็นดานสุขภาวะทางจิตวิญญาณ คาเฉลี่ย S.D. 

ระดับ 

ความคิดเห็น 

1. ความเขาใจในหลักธรมคําสอนของศาสนา 3.74 0.44 มาก 

2. ความสนใจในการปฏบิัติธรรม 3.32 0.79 ปานกลาง 

3. เขาใจในหลักเกิด แก เจ็บ ตาย เปนเรื่องธรรมดา 4.35 0.55 มาก 

4. ความยินดีเม่ือเห็นผูอ่ืนไดดี 4.45 0.57 มาก 

5. เขาใจหลักในการดับทุกขในยามเม่ือเกิดปญหา 3.64 0.68 มาก 

6. การปฏิบัติธรรมอยางเครงครัด บอยครั้ง 3.29 0.93 ปานกลาง 

7. การปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิบอยครั้ง 2.42 1.18 นอย 

8. มีโอกาสไดทําบุญบอยครั้ง 3.25 0.70 ปานกลาง 

9. ความละอายและเกรงกลัวตอการกระทําท่ีเปนบาป 4.33 0.67 มาก 

10. ความสนใจและมุงคนหาหลักธรรม 2.83 0.93 ปานกลาง 

11. การรักษาศีล 5 3.73 0.75 มาก 

12. ความเขาใจหลักธรรมอันสูงสุด 3.46 0.71 ปานกลาง 

รวมความคิดเห็นดานสุขภาวะทางจิตวิญญาณ 3.56 0.37 มาก 

จากตาราง 6 ระดับความคิดเห็นของผูสูงอายุในดานสุขภาวะทางจิตวิญญาณ พบวาโดยรวม

เฉลี่ย 3.56 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.37 อยูในระดับมาก โดยพบวา ความคิดเห็นระดับมากในดาน 

ความยินดีเม่ือเห็นผูอ่ืนไดดี คาเฉลี่ย 1.45 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 ความเขาใจในหลักเกิด แก 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

91 

เจ็บ ตาย เปนเรื่องธรรมดา คาเฉลี่ย 4.35 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 ความละอายเกรงกลัวตอบาป 

คาเฉลี่ย 4.33 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 ความเขาใจในหลักธรรมคําสอนของศาสนา คาเฉลี่ย 3.74 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44 การรักษาศีล 5 คาเฉลี่ย 3.73 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 และการ

เขาใจหลักในการดับทุกขในยามเม่ือเกิดปญหา คาเฉลี่ย 3.64 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68 ตามลําดับ 

ความคิดเห็นระดับ ปานกลาง พบวา ความเขาใจในหลักธรรมอันสูงสุด คาเฉลี่ย 3.46 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.71 ความสนใจในการปฏิบตัิธรรม คาเฉลี่ย 3.32 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 การปฏิบัติ

ธรรมอยางเครงครัด คาเฉลี่ย 3.29 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93 การมีโอกาสไดทําบุญบอยครั้ง 

คาเฉลี่ย 3.25 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 และความสนใจมุงคนหาหลักธรรม คาเฉลี่ย 2.83 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93 ตามลําดับ  และ ความคิดเห็นระดับ นอย พบวา การปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ 

คาเฉลี่ย 2.42 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.18 

โดยสรุป พบวา ระดับความคิดเห็นของผูสูงอายุในภาพรวมท้ัง 4 ดาน เก่ียวกับสุขภาวะแบบ

องครวมของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีคาเฉลี่ย 3.35 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.21 จัดวามี

ระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง  

  

4.2 การศึกษาสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุที่เปนแบบอยางที่ดีในจังหวัดฉะเชิงเทรา  

  
ในข้ันตอนท่ี 2 ศึกษาสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุท่ีเปนแบบอยางท่ีดีในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ท่ีมีอายุ 80 ปข้ึนไป โดยใชการวิจัยเชิงคุณภาพ  

4.2.1 การศึกษาสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุกลุมท่ี 1  

การศึกษาสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุท่ีเปนแบบอยางท่ีดีในจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุมท่ี 1 

โดยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก กับกลุมเปาหมายจํานวน 20 คน ซ่ึงการวิเคราะหขอมูลมีดังนี้ 

1) สุขภาวะทางรางกายของผูสูงอายุ สุขภาวะท่ีดีทางรางกาย หมายถึง รางกายท่ี

สมบูรณแข็งแรง คลองแคลว มีกําลัง ไมเจ็บปวย ไมมีอุบัติภัยหรืออันตราย มีสิ่งแวดลอมท่ีชวยสงเสริม

สุขภาพทางรางกาย ซ่ึงขอมูลมีดังนี้ 

(1) ดานสุขภาวะทางรางกายของผูสูงอายุ มีดังนี้ 

“ความดัน เบาหวาน เม่ือกอนเคยเปนแต ตอนนี้หมอใหหยุดกินยาแลว” 

“โรคประจําตัวมี ปวดขา ปวดเหลัง ปวดเอว ไมมีความดัน เบาหวาน ไขมัน” 

“มีโรคประจําตัว คือ โรคไต มีความดัน” 

“โรคหัวใจโต กินลูกกระเจี๊ยบหายไป 3 ปแลว มีหายใจติดตรงลิ้นป” 

“เม่ือกอนมีความดันตอนนี้หายหมด ปจจุบันปกติด”ี 

“สุขภาพมีภูมิแพอยางเดียว ความดัน เบาหวานไมมี” 
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“ไมเจ็บไมไข ไมมีโรคประจําตัว ไมเคยไปหาหมอ อยูบานเฝาบาน ไมมึนหัว” 

“สุขภาพรางกาย ไมมีโรคภัยประจําตัว ตามองไมเห็นหนี่งขาง เปนตอกระจก 

ตองใสเลนส” 

“สุขภาพรางกาย ไมเคยไปโรงหมอ มีปวดขาขางเดียว ไมมีอาการอะไร ตาก็มีฟาง

นิดหนอยตามอายุ คนแก” 

“สุขภาพไมเจ็บปวยอะไร ไมมีความดัน ตายังมองเห็นชัด หูไดยิน 

(2) วิธีการออกกําลังกายของผูสูงอายสุวนใหญ ใชวิธีเดินออกกําลังกายแบบใชแรง

นอย เนื่องดวยขอจํากัดของสภาพรางกาย แตบางทานยังแข็งแรงสามารถขับข่ีจักรยานได และเขาใจ

วาการทํางานในบาน เชน ซักผา ทําความสะอาด กวาดบาน ถูบาน และการทํางานเล็กนอยเปนการ

ออกกําลังกายไปในตัว ขอมูลจากผูสูงอายุมีดังนี้ 

“ขุดดิน ถากหญา ปนจักรยานไมเปน” 

“การออกกําลังกายแบบพลิกไปพลิกมาเวลานอนพนมมือพลิกตัว 50 ครั้ง ถีบ

จักรยานไมเปน มีรดน้ําตนไมเดินลากสายยาง” 

“เลนลูกดัมเบล อยางอ่ืนไมไดออก” 

“วิ่งอยางเดียว ประมาณครึ่งชั่วโมง ข่ีจักรยานทุกวัน” 

“การออกกําลังกายเดินไปบานโนนบานนี้ เก็บกวาดบาน” 

“การออกกําลังกายเดินทุกวัน เปนประจํา” 

“การออกกําลังกายถามีคนอยูก็เดิน เวลาไมมีคนอยูไมกลาเดิน เพราะกลัวลม” 

“ออกทํางานผาฟน ยังทํานาอยู” 

“ออกกําลังกายแกวงแขน และก็เดินบาง ออกกําลังกายหนักไมได” 

“ออกกําลัง ถากหญาทุกวัน ปลูกผัก ทํางานหนักเม่ือกอนทํานา” 

“ออกกําลังกาย ยกแขน ยกขา” 

“เดินไปเดินมาในบาน รอบบาน บางทีก็นั่งเก็บหญาหนาบานนี่แหละ” 

(3) การดูแลตนเองเรื่องอาหารการกิน ผูสูงอายุสวนใหญชอบรับประทานน้ําพริก

และผกัตมเปนอาหารเปนหลัก และเนื้อสัตวประเภทปลา บางทานลูกหลานนําอาหารอะไรมาใหก็ตอง

รับประทานแบบนั้น และผูสูงอายุบางทานยังรับประทานทุกอยางได ขอมูลจากผูสูงอายมีุดังนี้ 

“การกินอาหาร อาหารหลักคือหมู เนื้อสัตว ผักไดก็ชอบ สวนใหญผักกาดขาว 

เปนผักกินไดหมด” 

“การกินอาหารท่ัวไป อาหารท่ีชอบ อาหารประเภทน้ําพริก” 

“การกินอาหารชอบขาวตม ผัก กินเผ็ดไมได กินขาวตมเปนหลัก” 

“กินผักน้ําพริก กินสมตํา กลวยน้ําวาชอบกินมาก ไมชอบกินขนมหวาน” 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

93 

“กินขาวอรอยเปนบางครั้ง ปลารากิน เนื้อสัตวไมชอบ ไกก็กิน” 

“อาหารมีอะไรก็กินได กินงาย กินน้ําพริกผัก กวยเตี่ยว”  

“อาหารเชากินขาวตม เนื้อสัตวไมกิน กินเปนผัก ผลไม ผักพ้ืนบาน อาหารตาม

ตลาดกินไดหมด” 

“อาหารกินไดทุกอยาง กินอะไรก็อรอย ท่ีกินประจําก็น้ําพริก ปลาราก็กิน” 

“ทุกวันนี้ กินสารพัด กินน้ําพริกเปนของธรรมดา เปดไกหมู นานๆกินที” 

“อาหารการกิน ของหวานไมคอยชอบ ผักตมเปอย ปลาทู” 

“อาหารการกิน กินไข กินแกง กินไดทุกอยาง กินเผ็ดได” 

“ลูกทําอาหารอะไรไวก็กินอยางนั้น” 

“อาหารกินทุกอยาง หมู แกง น้ําพริกผัก กินเผ็ดได” 

“กินผัก กินเนื้อสัตว ซ้ือแกงถุง ทํากินเองพอทําม่ัง” 

“กินอาหารกินผัก ดอกแค” 

“การกินอาหารตามปกติ ลูกทําอะไรไวใหกินก็กินอยางนั้น เนื้อหมู เนื้อปลา 

เนื้อสัตว ผักไดก็ชอบ ผักก็เก็บหาในสวนในบานนี้แหละ” 

(4) ระบบขับถายของผูสูงอายุ การขับถายของผูสูงอายุสวนใหญเปนปกติ และมี

บางสวนทองผูก ซ่ึงขอคนพบจากการสัมภาษณผูสูงท่ีอายุท่ีกินพวกเนื้อ สัตว เนื้อหมู เนื้อวัว และไก ทําให

ทองผูกตองรับประทานยาระบายชวยในการยอยอาหารเปนประจํา ขอมูลจากผูสูงอายุมีดังนี้ 

“ระบบขับถายไมเปนไร ไมเคยทองผูกทองเสีย ไมเคยไปหาหมอเลย เราไมเปน

อะไรเลยไมรูจะไปทําไม” 

“การขับถายปกติ ไมมีทองผูก” 

“ระบบขับถายดีไมมีปญหา” 

“ระบบขับถายปกติ กินยาใบหอวันละ 5 เม็ด” 

“ระบบขับถายสมํ่าเสมอไมทองผูก ไมทองเสีย” 

“ทองไมผูก ขับถายปกติ” 

“ระบบขับถาย ไมมีทองผูก ไมมีทองเสีย” 

“ระบบขับถายไมมีปญหา วัน สองวันก็ถาย ไมมีทองอืด ทองผูก” 

(5)  การไปพบแพทยของผูสูงอายุ สวนใหญไปพบแพทย 2  เดือนตอครั้ง และผูสูงอายุ

บางสวนชอบไปคลินิก ไมไปโรงพยาบาล เพราะตองเสียเวลานาน และตองเดินไปมาหลายหองจนกวาจะ

เสร็จ ตองมีคนนําพาไป ไมสะดวกเรื่องการเดิน ขอมูลจากผูสูงอายุมีดังนี้ 

“ไปหาหมอตามท่ีหมอนัด เปนเดือนม่ัง 2 เดือนม่ัง 3 เดือนม่ัง หมอบอกโรคนี้

ตองไปหาตลอดชีวิต” 
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“การไปหาหมอเดือนละครั้ง” 

“ไปหาหมอเดือนละหน เปนโรคไตกินยาประจําตามท่ีหมอสั่ง” 

“3 ป ไมเคยไปหาหมอเลย โรคอ่ืนก็ไมมีเปน ทุกวันกินยาปอก ยาดินเสน ยาแก

ปวด เปนยาแคปซูล ถาไมเจ็บไมกิน เปนยาชุด ไมกินทุกวัน” 

“ไปหาหมอไมตองเสียตังค เพราะลูกเปนขาราชการ” 

“ไมคอยไดไปโรงพาบาล เปนเบาหวาน 2 เดือนไปครั้ง ไปเพ่ือเอายาเทานั้น” 

“ปกติไปหาหมอตามนัด เดือนละครั้ง บางท่ี 2 เดือนครั้ง เบิกได” 

“ไมเคยไปหาหมอเลย เม่ือกอนอวน ไปตัดไมหลังยอก แตตอนนี้หายแลว” 

“ไมเคยไปหาหมอเลย เปนสิบปแลว” 

“ปกติเดี๋ยวนี้ไมคอยไดไปโรงพาบาล ไมไดไปเช็คสุขภาพ ไปอนามัย วัดความดัน” 

“วัดความดันท่ีอนามัย ไมเคยไปหาหมอท่ีโรงพาบาล เช็คสุขภาพปละครั้ง ไปแต

อนามัย รางกายแข็งแรงอยูแลว” 

“ไมเคยไปหาหมอท่ีโรงพยาบาล ไมเคยตรวจความดัน” 

“ไปหาหมอ 3 เดือนหน ลูกสาวเสียเงินให” 

“มีลมนี่ถึงไปหาหมอ ตอนไมลมก็มี ประมาณ 2 เดือนครั้ง” 

(6) ความคิดเห็นเก่ียวกับสวัสดิการทางการแพทยของผูสูงอายุ มีดังนี้ 

 “หมอตรวจและใหยามากิน ไปหาหมอคลินิก เสียเงินเอง คุณยายหาเงินมาจาก

สมัยท่ียังทํางานไหว” 

“เวลาไปหาหมอจายเงินเอง ไปหาท่ีคลินิก มีบัตรแตตองไปท่ีโรงพยาบาลแปดริ้ว” 

“มีบัตรทอง แตไมไป เพราะไมรูหนังสือ ตองไปตอแถวตรงโนนตรงนี้ เลยไป

คลินิกดีกวา” 

“ตอนไปหาหมอใชสิทธิบัตรผูสูงอายุ ใชบัตรประชาชนอยางเดียว” 

“เจาหนาท่ี ไมเคยมาตรวจท่ีบาน ไมมีมา” 

“ไปอนามัยไมเสียคาใชจาย ไปโรงพยาบาลก็ไมเสียเงิน” 

“รักษามีบัตรฟรี” 

“เวลาไปหาหมอไมเสียเงินเพราะมีบัตรผูสูงอายุ” 

“เวลาไปหาหมอเสียตังคเอง เบิกไมได” 

“ไปหาหมอเสียเองบาง เบิกไดบาง” 

“หาหมอไมเสียตังคใชบัตรสูงอายุ” 

(7) การใชอาหารเสริม ยาบํารุงของผูสูงอายุ มีดังนี้ 

“ซ้ือยาบํารุง ซ้ือซุปไกสกัด กินเอง ซ้ือเปนโหล” 
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“กินยาบํารุงยาสมุนไพร หมอเส็ง” 

“ไมไดกินอาหารเสริม” 

“อาหารเสริมกินนมเปนประจํา นมตราหมีกระปองสีฟา” 

“อาหารเสริมไมเคยกิน ไมกินวิตามิน แบนไมเคยกิน ใหคนอ่ืนกินหมด” 

“ยาบํารุงไมเคยกินเลย ยาชุดก็ไมกินเลย” 

“ไมเคยกินยาบํารุง” 

“ไมเคยไดกินอาหารเสริม” 

“ยาบํารุงกินของท่ีอนามัยใหมา เม็ดสีแดง แคลเซียมท่ีบํารุงกระดูกไมไดกิน” 

“ไมไดกินยาบํารุง นมก็ไมไดกิน มีกินน้ําเตาหูบาง” 

“ยาบํารุงเคยกินพวกรากไมตม” 

“พวกอาหารเสริมกินยาบํารุงท่ีหมอใหมา” 

“กินยาบํารุงสมอง ท่ีกินอยูตอนนี้ และยาลดไขมันในเสนเลือด” 

“ยาบํารุงไมไดกิน มีกินนม” 

“ยาบํารุงพวกแบรนด รังนก ลูกมันก็ซ้ือมาใสตูเย็นไวให แตไมกินหรอกเพราะไม

ชอบ กินก็ไมเปน บางทีมันซ้ือลูกผลไมมาไวให ยังไมชอบกินเลย 

(8) การพักผอนนอนหลับของผูสูงอายุ มีดังนี้ 

“เวลาหลับนอนหลับสบาย เวลาประมาณ 3 ทุม ตื่นตี 4 ตี 5 นอนหลับสบาย” 

“การนอนวันหนึง่นอนกลางวัน กลางวันนอนประมาณ 1 ชั่วโมง” 

“การนอนนอนไมหลับ เท่ียงคืนนอนไมหลับ หลับตี 4 ตี 5 แลวตื่นสาย นอนวัน

ละ 2-3 ชั่วโมง กลางวันก็มีงีบบาง ดูทีวีก็หลับไป” 

“ปกตินอนหัวคํ่า ตื่นตี 4 ไมเหงา ไมคิดมาก” 

“การนอนหลับสนิทดี หลับตอนหนังเลิก ตื่นประมาณ หกโมง ประมาณ 8-9 ชั่วโมง” 

“ปกตินอน 2-3 ทุม ตื่นตี 3-4 ตื่นแลวไมคอยนอน เอาโนนนี่มาดูมาอาน” 

“นอนประมาณ 4 ทุม ตื่นตี 3-4 กลางวันไมนอน เปนมาแตไหนแตไรแลว” 

“นอน 2 ทุม แลว ตื่น 4 ทุม นอนเปนชวง ทีละ 2 ชั่วโมงตื่นครั้ง พอนอนก็หลับ 

2 ชั่วโมงก็ตื่น 

“นอน นอนประมาณ 1 ทุม นอนไปสักพักก็ตื่น แลวก็หลับ ตื่น หกโมง” 

“นอน 3 ทุม ตื่นตีหา” 

“นอนตอนกลางคืน มืดก็นอนแลว ตื่น เชา ตอนกลางคืนตื่นสักพักก็หลับตอ” 

“สวนใหญนอน 4 ทุม ตื่นตี 3 ม่ัง ตี 4 ม่ัง ไมแนนอน ตื่นอยางนี้ทุกวัน 

“นอนประมาณ 3-4 ทุม ตื่น 6-7 โมงเชา” 
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“นอนหลับท้ังวัน กลางวันก็หลับ กลางคืนก็หลับ กลางคืนนอน 3 ทุม ตื่น 6 โมงเชา” 

“เวลาหลับนอนหลับสบาย นอนไมแนนอนหรอก พอหลับไปได ซัก 2-3 ชั่วโมงก็

ตื่น พอตื่นมาซักพักก็หลับอีก ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมง เปนอยางนี้ท้ังคืน กลางวันก็นอนบางทีกิน

ขาวเชาเสร็จซักพักก็หลับแลว”  

โดยสรุป ผูสูงอายุสวนใหญมีความเสื่อมถอยทางรางกายตามธรรมชาติ เชน โรคปวด

ตามขอ ผูสูงอายุสวนใหญมีความชราภาพมากมีอายุ 80 ป ข้ึนไป การออกกําลังกายจะออกมาในเชิง

การทํากิจวัตรประจําวันตามปกติ ตัวผูสูงอายุเองมีความเขาใจวาการทํางานบาน รดน้ําตนไมทําสวน

เปนการออกกําลังกายไปในตัว การรับประทานอาหารตามท่ีบุตรหลานหามาให สวนใหญรับประทาน

ผักมากกวาเนื้อสัตว สงผลใหระบบขับถายเปนปกติดี ผูสูงอายุสวนใหญจะไปพบแพทยตามนัด 2-3 

เดือนตอครั้ง มีสวนนอยไมไดไปพบแพทยเพราะไมเจ็บปวย ผูสูงอายุสวนใหญไปใชบริการโรงพยาบาล

มีบัตรฟรีในการรักษาพยาบาล และในบางรายเลือกไปใชบริการคลินิก เพราะพอใจในความสะดวกใน

การใหบริการ ผูสูงอายุสวนใหญไมไดรับประทานอาหารเสริม มีบางสวนเทานั้นท่ีบุตรหลานมีฐานะ

ทางการเงินก็จะซ้ืออาหารเสริมมาใหผูสูงอายุรับประทาน และผูสูงอายุสวนใหญจะไมประสบปญหา

เรื่องการนอนไมหลับ หากไมนอนกลางวันมากจนเกินไป  

2) สุขภาวะทางจิตใจของผูสูงอายุ  

สุขภาวะท่ีดีทางงจิตใจ หมายถึง จิตใจท่ีมีความสุข รื่นเริง คลองแคลว มีความเมตตา

สัมผัสกับความงามของสรรพสิ่ง มีสติ มีสมาธิ มีปญญา รวมถึงการลดความเห็นแกตัว 

(1) ความพอใจในชีวิตของผูสูงอายุ (ในชวงระยะ 1 เดือนท่ีผานมา) มีดังนี้ 

“ทางดานจิตใจในชวงเดืนท่ีผานมา ไมมีความกดดันอะไร มีเรื่องอะไร เรื่องคิด

โนนคิดนี้ไมมี ไมมีความกดดัน” 

“ทุกวันนี้ไมเครียด พอใจกับชีวิต” 

“พอใจกับชีวิตตัวเอง มีความสุข สบาย” 

“ปจจุบันพอใจท่ีอยู สิ่งแวดลอมท่ีนี่ก็ดีนะ” 

“ชีวิตก็มีความสุขดี เชาก็ไปสภากาแฟ เท่ียงก็กลับ” 

“วิธีทําใหนอนหลับก็อานหนังสือ และก็ทําจิตใหวาง ตั้งใจนอนก็นอน ปลอยวาง

อยาเอางานมาคิดเวลานอน” 

“ทุกวันนี้ไมคอยเครียด มีความสุข ไมคิดอะไร คิดไปก็เทานั้น สบายใจ” 

“ชีวิตสบายดี ไมคิดอะไร จะเอาอะไรลูกหลานหามาให” 

“ไมไปไหนเลย ก็ไมเครียด มีความสุขดี อยูอยางนี้ก็ไมเปนไร สบายดี” 

“ก็พอใจในชีวิตแบบนี้ ใชชีวิตแบบสบายใจ แตบางครั้ง มีเลนหวย จับเบอรบาง 

ไมเครียดเวลาเสีย จะไมถูกก็ไมถูก” 
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“ทุกวันอยูแบบไมพอใจก็ตองพอใจ ไมรูสึกเบื่อ ไมกลัวอะไรท้ังนี้ 80 กวาแลว” 

“ชวงนี้ใชชีวิตปกติไมเครียด ถึงพรอมแลว สุขสบายใจดี ไมเครียด” 

“เวลาเจ็บปวยก็ทนเอา ไมรูสึกอะไร ตอนนี้ไมทุกขอะไร สบายใจดี” 

“ทุกวันนี้มีความสุข ไมเครียด ลูกเตาเขาสงเสียมา เราไมตองทําอะไร พอใจกับชีวิตดี” 

“ทางดานจิตใจในชวงท่ีผานมา ไมมีความกดดันอะไร” 

(2) ความสุขสบายใจของผูสูงอายุ มีดังนี้ 

“เรื่องสบายใจทุกวันอารมณดีทุกวัน” 

“ความสุข ความทุกขไมมี”  

“ดานจิตใจสบาย เครียดไป ประเดี๋ยวเดียวก็หลงลืม” 

“ในดานจิตใจ ลูกดูเขาดูแลดี แตเราเกรงใจเขา เขามีครอบครัว” 

“เรื่องเครียดไมมี เรื่องเครียดไมเอาเลย” 

“ถาทุกขก็ทําใจ อยาไปนึกถึงมัน” 

“ความสุขก็เรื่อยๆ” 

(3) ความรูสึกสิ้นหวังในชีวิตของผูสูงอายุ มีดังนี้ 

“ไมเคยสิ้นหวังในชีวิต ไมเบื่อ” 

“ไมคิด ไมเบื่อ ตายก็ตายไป” 

“ความรูสึกเบื่อหนายในชีวิต เฉยๆ ไมรูสึกสิ้นหวัง ทอแท” 

“รูสึกเบื่อกับชีวิต” 

“การสิ้นหวังไมมี ไมเคยทอแท มีแตสู เปนประธานหุนสหกรณ”  

“ไมเคยเบื่อหนายตอชีวิต ใครจะรวยก็รูสึกยินดีกับเขา ผมถือวาผมอยูสบายๆ” 

“ไมเคยรูสึกสิ้นหวัง” 

“ไมเคยคิดเบื่อชีวิต มีเทาไรใชเทานั้น ไมเคยขอตังคลูกใช ลูกใหเอา แตไมขอ” 

“รูสึกเบื่อกับชีวิตแตก็ไมรูจะทําอยางไร เคยพูดกับลูกหลานวาเบื่อท่ีเดินไมได 

อยากจะใหเดินได ตื่นมากินแลวก็นอน” 

 

 (4) ความทุกขใจของผูสูงอายุ มีดังนี้ 

“ทุกวันนี้ไมมีความทุกข” 

“ความทุกขไมมี เรื่องลูกเตาไมเอามาคิด” 

“ความทุกขไมมี สบายๆ” 

“คนในครอบครัวไมมีปญหาอะไร” 

“ไมรูสึกทุกข” 
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“เราอยากลัว มันไมทุกข” 

“เราปลอยวาง ถาเจอคนมีทุกขเราก็ปลอบใหกําลังใจเขา” 

“ไมเคยทุกขกับใคร ไมมีตังคก็ไมทุกข” 

“ปลงตกแลว คิดไปก็เทานั้น มีลูก 5 คน เขามีครอบครัวไปก็แยกกันไปอยู ถาลูก

เครียด ก็ไมรูจะชวยอยางไร ไดแตปลอบบอกใหอยูกันดีๆ อยาทะเลาะกัน ทุกวันนี้อบอุนดี มีความสุข 

ลูกหลานไปมาหาสูดี อยูไมหางกันมาก เขาซ้ือโอวัลตินมาให ลูกไมมีใครบน ใครวา ยังใหความเคารพดี” 

 (5) วิธีการทําใหไมทุกขใจของผูสูงอายุ มีดังนี้ 

“วิธีท่ีทําใหไมเกิดทุกข มีขาวกิน หนี้สินไมมี ไมรวย เลี้ยงลูก 7-8 คน ไมเคยมี

หนี้สิน มีเงินใช ไมใหตัวเองเปนทุกขก็อยูท่ีใจเรา ใชหลักศาสนา ใชหลักพุทธ” 

“สวดมนตทุกวัน คนมีเงินยังตายเลย ถาซ้ือไดเขาคงซ้ือกันไปหมดแลวเรื่องตาย

เปนธรรมดา” 

“การดูแลใหตัวเองสบายๆ ก็ไมทุกข ไมเคยไปวัด” 

“ทําบุญเอาไวชาตินี้เราจนแลวเผื่อเอาไวชาติหนา” 

“การปลอบใจตัวเองกลบัมาอยูบานดีกวา คนในครอบครัวเอาใจดี จะกินอะไรก็หามาให” 

“ทําจิตใหวาง เราตั้งใจนอนก็นอน เราปลอยวางอยาเอางานมาคิดเวลานอน” 

“ทําตัวเฉยๆ เรื่อยๆ ไมคิดอะไร” 

“วิธีท่ีทําใหไมทุกขคืออยาไปคิดอะไร” 

“ปญหามีวิธีปลอยใจใหสบาย อยาเครียดปลอยไปตามธรรมชาติของมัน” 

“วิธีท่ีทําใหไมเกิดทุกขก็เฉยๆ เราแกแลวจะไปคิดทําอะไรก็ไมไหวแลว” 

“ไปวัดไปทุกวันพระ สวนใหญไป การทําบุญอยากทําเองอยากใชเงินตวัเองทําบุญ”  

(6) การท่ีเห็นคนใกลชิดมีทุกขของผูสูงอายุ มีดังนี้ 

“การชวยเหลือคนรอบขางเม่ือเห็นคนอ่ืนเปนทุกขชวยโดยวาถาขอยืมเงินก็ใหยืม

คนท่ีไวใจได แตไมเคยเอาดอก ถาโดนเบี้ยวเงินก็สูญไป ก็ไมอาฆาต” 

“ถาลูกหลานทุกข เขาก็ทํามาหากินของเขาไป” 

“ถาคนใกลชิดเปนทุกข ก็ใหคําแนะนํา ปลอบใจกัน” 

“เวลาเห็นคนอ่ืนมีทุกข เราปลอบไดแตเขาก็ทําไมไดหรอกเพราะคนอ่ืนเขาปลอย

วางไดไมเหมือนเรา” 

“ถาลูกทุกข ก็ตามแตเรื่องของเขา เราอยาไปยุงกับเขา” 

“เม่ือเห็นลูกหลานทุกข เราก็ไมคอยรูหรอก ลูกหลานเขาไมคอยบอกหรอก” 

“ถาลูกหลานเครียดก็ชวยพูดใหไมเครียด” 

“ถาเห็นลูกหลานทุกข มีวิธีปลอบคือคิดใหรอบคอบกอนตัดสินใจ และมองไปขางหนา” 
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“ถาเห็นคนอ่ืนทุกข เราไมชวย ไดแตบอกวาอยาทําชั่วทําแตความดี” 

“การชวยเหลือคนรอบขางเม่ือเห็นคนอ่ืนเปนทุกข หรือลูกหลานเปนทุกขก็ไดแต

บอกใหคิดใหดี ทําใหถูกตอง จะใหชวยเงินทองเราก็ไมมี ใหมันไปกันหมดแลว” 

(7) ความอบอุนในครอบครัวของผูสูงอายุ มีดังนี้ 

“ในครอบครัวก็อบอุนดี ลูกเตาก็ซ้ือโนนซ้ือนี่มาใหเยอะ แตลุงไมคอยกิน เราไมชอบ

เราก็ไมกิน” 

“ครอบครัวอยูกัน 6 คน มีหลาน 2 คน ในครอบครัวอยูกันอยางอบอุนดี” 

“มีลูก 5 คน ตายไป1 คน อยูท่ีนี้ 2 คน อบอุนดี ไมทะเลาะกัน ก็อยูไมไกลกันนัก

มีแตพูดเลนๆ กันท้ังนั้น ไมมีเถียง ไมทะเลาะ” 

“ในครอบครัวอยูสุขสบายดี” 

“ครอบครัวยายก็อบอุนดี ไมมีทะเลาะกับใคร ขางบานก็ดี ลูกหลานก็ดูแลดี เคารพดี” 

“มีหลาน 2 คน เหลน 2 คน ทุกคนรักดี” 

“ในครอบครัวก็อยูดี มีตา และก็ลูก 1 คน และหลานอีก 1 คน ลูกซ้ือโนนซ้ือนี่มาให

เยอะแตไมคอยกิน เราไมชอบเราก็ไมกิน ใหหลานกินหมด” 

“ลูกหลานทุกคนก็ดี คอยใหคําแนะนํา บางทีเราทํางานท่ีอันตรายเขาก็ไมใหทํา 

ทุกคนยังรักดี” 

(8) การกลับมาเยี่ยมเยียนของบุตรหลาน มีดังนี้ 

“ลูกหลาน นานๆ มาที” 

“ลูกหลานมาหา มาพูดคุย อยูไมไกล” 

“ลูกหลานมาหาทุกเดือน ซ้ือโนนนี่มา ซ้ือของมาให เอาใจดี แตเราไมคอยชอบกิน 

ขนมก็ไมชอบกิน” 

“ลูกหลานมาเยี่ยม มาดูแลใหกําลังใจ รางกายก็อุทิศมอบใหมหาวิทยาลัยมหิดล” 

“มีลูกแยกกันอยูกันหมด มีคนเล็กคนเดียว สวนใหญมาหาตลอด มาเกือบทุกอาทิตย” 

“ลูก 8 คน อยูครบทุกคน อยูดวยกันนี่ 4 คน ท่ีแยกกันไป ก็เปนปมาหาที เพราะ

เขาอยูตางจังหวัด คุยกันทางโทรศัพทสะดวก คนท่ีอยู ก็คอยดูแลดี เอาเงินมาใหใช” 

“ลูกหลานมาหา ลูกหลานอยูแถวนี้ ลูก 14 คน หลาน 20 กวาคน ลูกหลานไมมี

ใครมาทําใหเสียใจ ลูกหลานชวนไปเท่ียวทะเลบอย ไปกันเรื่อย” 

“ลูกหลานเขาดีทุกคน มีความสุข ซ้ือโนนนี่มาใหกิน” 

“ลูกไมไดอยูดวย นานๆ กลับมาซักที เดือนหนึ่งจะมาซักครั้งหนึ่ง บางทีเขาก็ซ้ือ

ของมาให เขาทํางานของเขา เราตองเขาใจ” 
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“มีลูก 5 คน โตหมดแลว มีผัวและเมียไปอยูไกล เขาวางเขาถึงมา มีเทศกาลถึงมาที 

ตรุษจีน หรือปใหม มันอยูไกล” 

“มีลูก 9 คน กลับมาหา เดือนสองเดือน มาที มาหาดีรูสึกอบอุน” 

“ลูกหลานแยกยายกันไปหมด กลับมาเยี่ยมบอย” 

“มีลูก 2 คน คนหนึ่งบวชเปนพระ อีกคนก็อยูกันนี่” 

โดยสรุป สุขภาวะทางจิตใจของผูสูงอายุสวนใหญพอใจในชีวิต และมีจิตใจท่ีไมเครียด

ทําใจสบายมีอามรณดี สวนใหญไมคิดสิ้นหวังในชีวิต ผูสูงอายุสวนใหญไมคอยมีความทุกข และมี

หลักการทําใหไมทุกขโดยทําจิตใจใหวาง ใชหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาเขามาชวยไมใหเกิดความ

ทุกข ถามีคนใกลชิดลูก หลานคนใดมีทุกข ก็ใหคําแนะนํา ปลอบใจกัน เรื่องความทุกขของลูกหลาน 

ปลอยวางเพราะเปนผูใหญแลวรับผิดชอบกันเอง และคนในครอบครัวอยูกันแบบอบอุนดี บุตรหลานท่ี

อยูไกลสวนใหญกลับมาเยี่ยม  

3) สุขภาวะทางสังคมของผูสูงอายุ สุขภาวะท่ีดีทางสังคม หมายถึง การอยูรวมกัน

ดวยดี มีครอบครัวท่ีอบอุน ชุมชนเขมแข็ง สังคมมีความยุติธรรมเสมอภาค มีภราดรภาพ มีสันติภาพ มี

ระบบการบริการท่ีดี มีความเปนประชาสังคม   

(1) การเคารพนับถือจากบุตรหลานตอผูสูงอายุ มีดังนี้ 

“กับเรายังเคารพดี” 

“ปจจุบันลูกหลานยังนบัถือ ก็ยังไปๆ มาๆ ไปทํางานกลบัมาบางทีก็คุยม่ังไมคุยม่ัง” 

“ลูกหลานอยูติดกัน เคารพดี” 

“ลูกหลานยังใหความเคารพดี” 

“ทุกคนยังเคารพนับถือดี ไมมีปญหา” 

“ลูกหลานใหความเคารพดี” 

“ไมเคยมีปญหากับลูกหลาน เขาใหความเคารพดี” 

“ลูกหลานไมมีใครมาทําใหเสียใจ” 

“ไมไดไปไหนกับลูกหรอกเพราะเมารถ” 

“ปจจุบันลูกหลานมีความเคารพ ไมโมโหกับเรา ยังเคารพดี จะมีมันดุเราบางเราก็

ไมเถียงมันหรอก มันไมใหเราทํางาน มันจะใหนั่งอยูบานเฉยๆ เราคนเคยทํางานได มันดุเพราะมันกลัว

เราลม กลัวหนามืดเปนลมแลวคนไมเห็น” 

 (2) การเขารวมกิจกรรมกับสังคมครอบครัวของผูสูงอายุ มีดังนี้ 

“ลูกหลานทุกปวันสงกรานตจะมารดน้ําและพาไปเท่ียว” 

“ลูกหลานพาไปเท่ียวก็ไปบาง ไปหาอาหารกินกัน” 
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“ไมคอยไดไปเท่ียวกับลูกแลว เม่ือกอนไปอยู เดียวนี้ไมคอยไปเพราะไปไมไหว ไป

วัดยังนั่งพับเพียบไมได” 

“ตั้งแตเดินไมได ไมไดออกไปไหน บอกใหตัดไมเทาใหเขาก็ไมทําให เขากลัวไป

แลวลมเปนอะไรไป” 

“เรื่องเท่ียวเราแกแลวเราไมไปเอง เขาก็ชวนจะพาไป” 

“ไมไปเท่ียวหรอก เราไมอยากไป เขาชวนไปเท่ียวกินของทะเลเราไมอยากไป” 

“ลูกหลานชวนไปเท่ียวแตเราไมไป” 

“ไปเท่ียวกับลูกหลาน พาไปกินขาวนอกบานไปบอย ลูกหลานอยูเปนท่ีอยูแลว 

ลูกสาวมาบอย เดือนละ 2-3 ครั้ง” 

 

 

(3) การเคารพนับถือผูสูงอายุของคนชุมชน มีดังนี้ 

“คนรุนหลานยังเคารพนับถือ ไปไหนรูจัก ยังพูดเลนเยาหยอกตลอดเวลา วัยรุน

ยังชอบหยอกลอเลน” 

“คนในชุมชนท่ีไมใชลูกหลานมาคุยก็มีบางเหมือนกัน” 

“คนในหมูบานยังใหความเคารพนับถือ” 

“ทุกคนก็เคารพดี ไมมีใครมาวาอะไร” 

“ไปวัดยังไปไมไหว เม่ือกอนไปถือศีล ทุกคนไมมีใครมาวาอะไร ก็ทักทายปกติดี” 

“ลูกคนอ่ืน รอบบานแถวนี้ มันข่ีรถผานมาเห็นเราอยูหนาบานมันก็รองทักยายทํา

อะไร บางทีเราไมรูวาเปนใครเลย มันใสหมวก บางทีเราจํามันไมได เด็กสมัยนี้มันโตกันเร็ว ไมรูลูกใคร

มันรูจักเรามันก็รองทัก” 

“คนรุนหลานยังเคารพนับถือ ไปไหนรูจัก”  

“คนในชุมชนก็มีไปมาหาสูบาง เดินผานมาเขาก็เรียกรองทัก” 

“ไมเคยมีปญหากับเพ่ือนบาน เวลามีคนผานไปมาก็ทักทายด”ี 

(4) การเขารวมกิจกรรมทางสังคมของผูสูงอายุ มีดังนี้ 

“ทําบุญท่ีวัด เขารวมกิจกรรม” 

“กิจกรรมในชุมชนไมไดเปนสมาชิก เพราะไมคอยชอบแตไปเขารวมกิจกรรม 

และมีเขารวม ฌาปนกิจหมูบาน คนตายคนละ 20 บาท” 

“งานแตง งานข้ึนบานใหม ทําบุญ ถาใกลบานก็ไป” 

“ประชุมคนแก ก็ไมไดไปรวมกับเขาหรอก ในคน 100 คน รักยายซัก 20 คนก็ภูมิใจแลว” 
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“งานใครไปทุกงาน ท้ังงานศพ งานบุญ ขาไปทางนี้สงไป ขากลับเจาของงานเขาก็

มาสงบาน” 

“เวลาประชุมตองไปรวมเปนประจํา และเวลาไปก็ไปเองตลอด ในชุมชนมีประชุมคนแก” 

“เวลามีงานบวช งานแตง บอกก็ไป ไมบอกก็ไมไป” 

“ในหมูบานก็มีการเขารวมประชุม ธกส. ไมมีใครมาวาอะไร เราก็ไมขัดคอใคร 

เม่ือกอนมีการตั้งชมรมพระเครื่อง” 

“ไมเคยไปบานใคร ไมเคยไปประชุมเวลาคนเดินผานมาก็รองทักยังแข็งแรงดีไหม” 

“ไมเคยไปไหนนอกบาน กลัวลมเวลาไปไหนมาไหน ก็นั่งรถเครื่อง กอดเอวหลานไป” 

“ทําบุญท่ีวัด ในชวงเขาพรรษา ไปทําบุญท่ีวัดทุกวันพระ และก็กินมังสะวิรัต  

ทุกวันพระ ลูกสาวพานั่งมอเตอรไซคไป มันใกลแคนี้เอง” 

“กิจกรรมในชุมชนเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุของตําบล แตยายไมเคยไปประชุม

หรอก เวลาประชุมลูกสาวไปประชุมให เขาจะเอาอะไรลูกสาวก็เปนคนเอาไปให งานบุญถาเปนญาติ

กันก็มักจะไปคาง ถาเปนคนในหมูบานท่ีไมใชญาติก็ชวยเปนซองใหลูกสาวไป” 

“เวลาไปทําบุญก็เดินทางไปเอง ไมมีคนมารับ เดินตองพักไปเรื่อย พักตามทาง 

ถนนหนทางก็สะดวก” 

“ทุกวันใสบาตรพระเชาทุกวัน ลูกสาวเปนคนทํากับขาวให ไปวัดทําบุญ

เขาพรรษา ท่ีวัดนี่ไปบาง” 

(5) สภาพแวดลอมของชุมชนท่ีผูสูงอายุอาศัยอยู มีดังนี้ 

“แถวนี้โจรผูรายไมมี เรื่องยาเสพติดมี คนสูงอายุไมมี มีแตวัยรุน” 

“แถวนี้ไมมีโจร ไมมีขโมย ไมมีอาชญากรรม” 

“ในชุมชนไมมีโจร ขโมย” 

“ในชุมชนมีการทะเลาะกันบางนานๆครั้ง” 

“ในหมูนี้ไมมียาเสพติด ไมมีลักขโมย ดีมากเลย” 

“ในหมูบานไมมีลักขโมย ไมมียาเสพติด” 

“ในหมูบานไมรูวามีขโมยหรือเปลา เพราะอยูแตในบานอยางเดียว บานปดหมด

ใครมาดูทางหนาตาง” 

“เรื่องขโมยไมรู เสพติดไมรูเหมือนกัน ของท่ีบานนี่ไมเคยหาย” 

“ในหมูบานไมมีขโมยหรอก” 

“ไมมีขโมย เด็กแถวนี้ก็ไมคอยติดยาหรอก” 

“ในหมูบานแถวนี้ ก็มีของหายนะ ประจําเลย เดี๋ยวทอหาย เครื่องหาย เรื่องยา

เสพติดก็นาจะมี” 
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(6) สวัสดิการผูสูงอายุไดรับจากทางภาครัฐ มีดังนี้ 

“สวัสดิการทางสังคมมี อสม. มาตรวจวัดความดัน มาใหออกกําลังกาย มานวดให” 

“สวัสดิการเบิกไดเวลาไปโรงพยาบาล” 

“มีสวัสดิการ รักษาฟรี เบี้ยผูสูงอายุ ก็ใหหลาน” 

“ราชการไมมีมาดูแลสุขภาพ อสม. ก็ไมมีมาตรวจ” 

“อสม.ไมเคยมีมาเจาะเลือด หรือตรวจความดัน” 

“อสม. มีมาตรวจท่ีบาน” 

“อยูบานพวก อสม. มา สวนใหญมาท่ีบานผูใหญบาน” 

“ไดเงินเบี้ยเลี้ยงชีพจากรัฐ” 

(7) ความสะดวกในการเดินทาง มีดังนี้ 

“ถนนหนทางสะดวก จะไปใกลก็รถเครื่อง ไปไกลก็รถใหญ” 

“เวลาไปประชุม ข่ีจักรยานไป” 

“เวลาไปบาน ลูกหลานตองมารับ เดินไมไหว ถาเขาไมเอารถมารับก็ไปไมไหว 

จะไปไหนก็ไปกับลูกหลานพาไป” 

“เวลามีประชุมในหมูบานเราไมไป เราไปไมไหว” 

“ไปหาหมอท่ีโรงพยาบาลเลย เวลาไปก็ไปกับลูก เพราะลูกตองไปทํางานดวย 

และก็เหมือนท่ีหนาท่ี ตอนเวลากลับก็เชารถกลับมา” 

“เวลาไปไหนขับรถยนตสวนตัวไป” 

“เวลาไปไหนมาไหนไปมอเตอรไซค” 

โดยสรุป บุตรหลานสวนใหญยังคงใหความเคารพนับถือผูสูงอายุ เปนประเพณีท่ีดี

ของสังคมไทยท่ีสืบทอดกันมา การเขารวมกิจกรรมกับครอบครัวบุตรหลานมีความยินดีท่ีจะพา

ผูสูงอายุไปเท่ียวและรับประทานอาหารนอกบาน แตดวยขอจํากัดของตัวผูสูงอายุเรื่องของสุขภาพเดิน

ไมไหวปวดตามขอ คนในชุมชนสวนใหญยังใหความเคารพนับถือผูสูงอายุ เจอทักทายสวัสดีพูดคุยดวย 

การไปเขารวมกิจกรรมของผูสูงอายุสวนใหญ มีขอจํากัดดานสุขภาพไปไมได และเกือบครึ่งยังคงไป

รวมกิจกรรมไปทําบุญท่ีวัด สภาพแวดลอมท่ีผูสูงอายุอาศัยสวนใหญมีความสงบสุขดี แตบางชุมชนก็มี

เรื่องยาเสพติด สวัสดิการท่ีผูสูงอายุไดรับจากภาครัฐทุกคนเบี้ยผูสูงอายุ คารักษาพยาบาลฟรี และมี 

อสม.มาเยี่ยมเยียนวัดความดันท่ีบาน การเดินทางของผูสูงอายุสวนใหญไดรับการดูแลจากลูกหลาน 

ไปรับไปสงเม่ือผูสูงอายุจะทํากิจกรรมอะไร ยังมีบางสวนยังไปดวยตนเองไดโดยขับรถยนต รถมอเตอรไซค 

รถจักรยาน หรือเดินไปเอง 

4) สุขภาวะทางจิตวิญญาณของผูสูงอายุ สุขภาวะท่ีดีทางจิตวิญญาณ หมายถึง สุขภาวะ

ท่ีเกิดข้ึน เม่ือทําความดีหรือจิตสัมผัสกับสิ่งท่ีมีคุณคาอันสูงสงหรือสิ่งสูงสุด เชน การเสียสละ การมีความ
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เมตตา การเขาถึงพระรัตนตรัยหรือการเขาถึงพระผูเปนเจาเปนตน ความสุขท่ีไมมีความเห็นแกตัว มีผลดี

ตอสุขภาพทางกาย ทางจติใจ และทางสังคม 

(1) การเขาใจในหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา มีดังนี้ 

“หลักคําสอนของศาสนา มันพูดไมถูก ศาสนาพุทธเอาหลักธรรมมาสอนตัวเอง 

ไมลักขโมย ไมกินเหลา มีบุหรี่อยางเดียวติดมานานโข ไมมีก๊ิก” 

“นับถือศาสนาพุทธ เรื่องบาปบุญ การทําดีไดดีทําชั่วไดชั่ว ทําบุญบอย ทําบุญ

เพ่ือใหสบายใจ” 

“เขาใจหลักคําสอน สามารถแปลใหคนอ่ืนเขาใจได ชอบศึกษาธรรมะ” 

“ไปวัดทุกวันพระ ไมไดถือศีลหรอก ไมมีพระเทศน งานกฐินผาปารวมทุกครั้ง” 

“เวลาพระทานเทศนตอนไปวัดก็เขาใจด ีในเรื่องหลักคําสอน เจ็บปวยก็ขอใหหายไป” 

“วัดไปบอย ในชวงเขาพรรษา ไปวัดทุกวันพระ เม่ือกอนปฏิบัติธรรม พระเทศน

สอนก็เขาใจ” 

“วัดไมไดไปหรอก ใสแตบาตรตอนเชาเอา เวลาพระเทศน ยังเขาใจอยู” 

“เวลาพระเทศน สมัยเดินได พระเทศนก็เขาใจวาทานสั่งสอนอะไรใหทําความดียังไง” 

“เดี๋ยวนี้ไมเคยไปวัดหรอก สมัยท่ีไปไดฟงพระก็เขาใจบางไมเขาใจบาง” 

“เคยไปวัดบาง พระเทศนก็พอเขาใจ” 

“สมัยกอนไปวัดทุกวันพระ เขาใจเหมือนกันเปนบางขอ” 

“หลักคําสอนของศาสนาพุทธ พระทานเทศนวาอยางไรก็ทําตาม พระทานสอนดี

ท้ังนั้นแหละ เอาธรรมมาสอนตัวเอง ไมลักขโมย ใหขยันทํางาน”  

(2) การศึกษาคนควาหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา มีดังนี้ 

“ไปฟงพระเทศน จับใจความไมได แตรูวาสิ่งท่ีพระเทศนเปนสิ่งท่ีดี ไดฟงมาแต

เอามาพูดไมถูก แตรูวาทําตัวใหเปนประโยชนกับสังคม” 

“การไปฟงเทศนเม่ือกอนไป ตอนนี้ไปไหนมาไหนไมไหว” 

“เวลาไปวัดบาง ไปฟงพระเขาใจบางไมเขาใจบางทําบุญแลวก็กลับบาน” 

“เวลาไปวัดพระเทศนบางทีก็เขาใจบางทีก็ไมเขาใจ หนังสือตาไมคอยดี อานไม

คอยออก ไมเคยไปนั่งวิปสสนา” 

“ปกติไปวดัทุกวันพระ และก็อานหนังสือธรรมะ ชอบอาน” 

“ไปวัดทุกวันพระ ไมไดถือศีลหรอก ไมมีพระเทศน งานกฐินผาปารวมทุกครั้ง” 

“วัดไปม่ังไมไปม่ัง รดน้ําดําหัวผูใหญ ไมไปหรอก ข้ีเกียจเขาไปยุง เวลาพระเทศน

ก็พอรู พอเขาใจ ไมคอยเขาใจตรงท่ีพระมาเรี่ยไร หนังสือพระไมคอยอาน” 

“อานหนังสือไมเปน ไดแตฟงธรรมะในวิทยุวัดปามวง” 
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“อานไมได เพราะอานหนังสือไมออก ไมเปนหนังสือ มีงานรดน้ําดําหัวไปทุกครั้ง 

วัดมันอยูใกล” 

“อยูบานอานหนังสือได ทีวีไมคอยดูหรอก” 

“ยายอานหนังสือไมไดหรอก ไมเคยเรียนหนังสือ พอแมบอกใหดูนอง” 

“ในบานมีหนังสือธรรมะแตก็ไมเคยอานหรอก” 

“ไปวัดบอย ฟงพระม่ังไมฟงม่ัง นั่งนานไมได ปวดขา” 

“เคยดูรายการทางธรรมะ เคยฟงพระทาน” 

“ไมเคยไดอานหนังสือธรรมะเพราะตามองไมเห็น หนังสือก็ไมคอยไดอาน” 

“ไปวัดไปเฉพาะวันสําคัญทางศาสนาถึงไป รูวาวันนั้นสําคัญอยางไรเพราะเราเคย

บวชเรียนมา เคยดูรายการธรรมะ เคยฟงพระทาน” 

“ฟงพระเทศนสอนทางวิทยุทุกวัน” 

“ไมเคยอานหนังสือธรรมะ ไมไดฟงวิทยุ” 

“ไปฟงพระเทศน จับใจความพอได ท่ีพระเทศนเปนสิ่งท่ีดี ไดฟงมาก็เอามาพูด

บอกลูกหลานบาง มันจะทําหรือไมทําก็ชางมัน” 

(3) ความเขาใจในหลัก การเกิด การแก การเจ็บ การตาย มีดังนี้ 

“เรื่องเกิดแก เจ็บตาย รูวาถึงเวลาก็ตองตาย รูวาทุกคนตองตาย ไมเปนทุกขเรื่อง

ตาย ไมใชเรื่องใหญ แตก็ไมประมาท 

“การเกิด แก เจ็บ ตาย เขาใจ” 

“สัจธรรมเรื่องเกิดแกเจ็บตาย เขาใจวาตายตองตาย แตไมรูวาเม่ือไหร” 

“การเกิดแกเจ็บตาย เขาใจวาตายทุกคน” 

“การเกิดแกเจ็บตาย เปนเรื่องธรรมดา ใครก็ตองตาย” 

“เขาใจเรื่องเกิดแก เจ็บตาย กิจกรรมทางศาสนาก็ไปทุกป ท้ังกินเจก็ไป ทําบุญ

บอย ถารูจักก็ทํามาก ไมรูจักก็ทํานอยหนอย” 

“การเกิดแกเจ็บตาย คือตองปลอยวาง ตายแน เราบริจาครางกายท่ีโรงพยาบาล

รามา เราไมมีอะไรจะทําบุญ เราก็ทําบุญรางกายเรา” 

“เกิดแกเจ็บตายเปนของธรรมดา ทําบุญตองมีความหวังหวังไวชาติหนา เหมือน

ทํานาหวังตองไดขาว” 

“เกิดแกเจ็บตาย เรื่องตายไมกลัว ถึงคราวก็ตายเอง” 

“ไมคิดอะไรเรื่องเกิดแก เจ็บ ตาย เขาใจวามี เกิด แก เจ็บ ตาย” 

“การเกิดแกเจ็บตาย ไมกลัว ถึงเวลาหมดเวรหมดกรรมก็ไปเอง หลบหนีไมได ไมรูวันไหน” 

“การเกิด แก เจ็บตาย ปลงแลว ไมกลัวจะเจ็บ ทีนี้มาปวดขาขางหนึ่ง” 
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“การเกิดแก เจ็บตาย ไมคิดอะไร” 

(4) ความยินดีเม่ือผูอ่ืนไดดี มีดังนี้ 

“อยากใหคนอ่ืนไดดี ยินดีกับเขาดวยไมอิจฉาเขา” 

“เวลาคนอ่ืนไดดี ก็มีความสุขดวย ดีใจกับเขาดวย ลูกหลานมีงานทําก็ชื่นใจ” 

“ถาเห็นคนอ่ืนไดดีก็ยินดีกับเขาดวย เพ่ือนบานอยากใหเขารวยๆ” 

“ถาคนอ่ืนไดดี ก็ชอบ ดีกับเขา” 

“ถาเห็นคนอ่ืนไดเงินไดทองมาก็คิดดีใจกับเขาดวย” 

“เห็นขางบานเขาถูกหวย เขาไดดี เราก็ดีใจไปกับเขา” 

“ถาเห็นขางบานเขาปลูกบานใหม เราก็เห็นดีดวย ตัวเราไมมีปญญาแลว” 

“เพ่ือนบานเขาถูกหวย ก็ดีใจกับเขาดวย เขาจะไดมีความสุข ความเจริญ เราเองก็

คิดอยากจะถูกเหมือนกัน” 

“ถาขางบานมีรถ มีบานใหม ไมคิดอะไร เขามีปญญาชื้อ ไมใชเงินของเรา” 

“เวลาเห็นคนอ่ืนไดดี ก็ยินดีกับเขาดวย อยากใหคนอ่ืนไดดีไมอิจฉาเขา” 

(5) การเขารวมกิจกรรรมในชุมชนของผูสูงอายุ มีดังนี้ 

“ถามีใครมาชวน ตัวไมไปก็ชวยทําบุญใสซองไป ทําบุญใหพอดีไมเกินกําลัง ทํา

แลวคิดเสียดายไมทํา ทําบุญพระทานบอกวาใหทําแตพอดี เราพอทําไดก็ทําไปอยาหวังโนนหวังนี่” 

“เขามาเรี่ยไร ก็ทําบุญกับเขาไป ทําแลวก็สบายใจ” 

“ไดเขาไปวัดในวันสําคัญทางศาสนาไดเขารวม และปฏิบัติตามคําสอน” 

“การทําบุญทอดกฐินรวมกับเขา” 

“งานกฐิน ผาปา ท่ีวัดรวมตลอด เวลาทําบุญถูกใจก็ทําบุญเยอะ ไมถูกใจก็ทํานอย 

พอมีบางก็ทําบาง เงินลูกเขาให เราก็เอามาทําบุญ มีรายไดจากคาเชานาไปฟงพระเทศน           

“รดน้ําคนแกวันสงกรานตท่ีวัด ก็ไป” 

“กิจกรรมทางศาสนาไมไดเขารวม ไมไดไปวัด” 

“ท่ีวัดเวลามีงานสงกรานต งานใหญๆ ก็มีไปบาง” 

“มีผาปา กฐินมาก็ชวยทุกครั้ง” 

“มีให อบต. มาบอกใหไปงานรดน้ําคนแกท่ีวัดในวันสงกรานต”  

(6) การปฏิบัติตนตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา มีดังนี้ 

“ความเขาใจในหลักคําสอนของศาสนาเขาใจแตอธิบายไมได ศีล อยูกับเราทุกเวลา” 

“เราตองทําบุญ เราทําเพ่ืออุทิศใหปูยาตายาย อีกสวนเอาไวชาติหนาของเรา” 

“ไมเคยสวดมนต เพราะไมรูหนังสือ” 

“เวลามีซองกฐินผาปามาก็ทําบุญ” 
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“การปฏิบัติตามคําสอนของศาสนาในศีล 5 ก็ตองมีพูดโกหกบางมันอดไมได” 

“การปฏิบัติธรรมก็พอจะมีบาง เวลานอนก็สวดมนต” 

“ทําบุญแบบใสซองกฐิน ผาปา” 

“เขาใจในหลักคําสอนของศาสนา ตอนนี้ก็กินเจทุกวันพระ”  

(7) การทําผิดศีลธรรม มีดังนี้ 

“การผิดศีล 5 เปนเรื่องบาป รูแตถาเห็นลูกหลานกินเหลาเราก็ดา” 

“ศีล 5 ปฏิบัติไดไมครบ ไมดื่มเหลา ไมทําปลา มีบนลูกหลานบางแตมันก็ไมเถียงเรา 

มันก็เดินหนีไป” 

“ถาเห็นคนทําความผิด เชน กินเหลา จะรูสึกเขาจะเมาก็เมาไป เมาแลวก็นอนไป 

ไมยุงกับเขาไมพูดโกหก แกแลว เม่ือกอนกินหลา แกแลวนี่หยุดแลวไมกินแลว เราทําอะไรไมไดแลวเรา

ก็เลยไมกิน” 

“เราตองทําตัวใหเปนคนดี ตองพรอมท่ีจะชวยเหลือคนอ่ืนในสิ่งท่ีจะชวยเขาได” 

“ปฏิบัติโดยไมทําบาปทํากรรมอะไร เราอายุเยอะแลว” 

“ทําบุญแบบใสซองกฐิน ผาปา” 

“ศีล 5 กินเหลาไมเอา พูดปดไมชอบ พูดตรงๆ” 

“ศีล 5 รูวามีอะไร ทําในบางชวงบางทีและก็บางขอ ไอขอท่ีทําไมไดนะก็มีโกหก 

บางทีเราเดินแลวลมก็ไมบอกลูกมันหรอก บอกไมไดวาลม บอกแลวเดี๋ยวมันดุเอา” 

โดยสรุป การเขาใจในในจิตวิญญาณผูสูงอายุสวนใหญเขาใจในหลักธรรม ทําดีไดดี และ

เขาใจในหลักของกฎธรรมชาติ การเกิด แก เจ็บ ตาย ผูสูงอายุสวนใหญศึกษาธรรมะจากการฟงเทศน

ท่ีสะสมมาโดยตลอดจากการไปทําบุญท่ีวัด และจากการฟงรายการจากวิทยุ โทรทัศน สวนใหญอาน

หนังสือไมออก ผูสูงอายุสวนใหญมีความยินดีกับลูกหลานและผูอ่ืนท่ีไดดี การเขารวมกิจกรรมของ

ผูสูงอายุ สวนใหญยังคงไปรวมกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา และกิจกรรมท่ีทางชุมชนจัดข้ึน การปฏิบัติ

ตนตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนาของผูสูงอายุเขาใจโดยการทําบุญ ทอดกฐินผาปา การปฏิบัติตัวไมให

ผิดศีลธรรม และมีความเขาใจในการรักษาศีล 5 ไมทําบาป 

4.2.2 การศึกษาสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุกลุมท่ี 2  

การศึกษาสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุท่ีเปนแบบอยางท่ีดีในจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุมท่ี 2 

โดยวิธีการสนนทนากลุม กับกลุมเปาหมายจํานวน 12 คน ซ่ึงการวิเคราะหขอมูลมีดังนี้ 

1) การดูแลสุขภาวะทางรางกายของผูสูงอายุท่ีมีอายุ 80 ข้ึนไปใหอายุยืนยาว           

(1) การดูแลสุขภาวะทางรางกาย ดานการรับประทานอาหาร ประเภทน้ําพริก 

อาหารประเภทผัก ผลไม ท่ีไมมีสารพิษ สวนพวกเนื้อสัตวก็จะรับประทาน เนื้อปลา สวนเนื้อหมู เนื้อไก 

จะรับประทานในปริมาณนอย ซ่ึงมีขอมูลดังนี้    
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“จะใหแข็งแรงตองกินผัก” 

“กินยาใหอายุยืน กินผักตม น้ําพริกทุกวัน หมูไกไมสําคัญ น้ําพริกผักตม กินทุกวัน” 

“กินน้ําพริกเปนหลัก กินผักเปนยา กินกลวยน้ําวา” 

“อาหารสวนมากน้ําพริกผัก” 

“ผูสูงอายุจะมีอายุยาว อาหารเมนูเด็ด คือน้ําพริก ผักตม พืชตามรั้วท่ีปลอด

สารพิษ จะมีอายุยืนยาวในเรื่องของอาหาร เพราะถาเรารับประทานอาการดี คือลดโรค โรคท่ีมากับ

อาหารยกตัวอยางเชน เบาหวาน ความดัน คนสูงอายุอวัยวะบางอยางมันเสื่อมตามวัย อาหารออนก็

ยอยงาย อาหารท่ีกินจะจืด คนแกกินเค็มจะบวม ทางกลุมอยากจะคุยวาทานมีความคิดเห็นการบริโภค

อาหารอยางไหนจะสงเสริมสุขภาพเรา” 

 

“เรื่องการกินอาหาร ผักฉีดยาฆาแมลง ผลไมบมแกส มีสารพิษเขาตามรางกาย 

จะปลูกผักก็จะฉีดยาฉีดหญา จะกินใหอายุยืนยาวตองกินตําลึง ผักบุง กินพริกก็ฉีดยา ตองกินพืชตาม

ทองไรทองนาปลอดภัยท่ีสุด ยอดมะมวงใบออนกินดีท่ีสุด ของคนอ่ืนฉีดยา ซ้ือกินกินยา ตองเปลี่ยน

พฤติกรรมการกิน” 

“การกินอาหารตองถูกหลักอนามัย ตองแชน้ําเกลือนาน ตองเนนปลาเปนสวน

ใหญ กินผักเยอะๆ กินครบ 3 ม้ือ กินแคอ่ิม อยาฝน” 

“กินทุกอยาง ไมอด ทําเองหุงเองทุกอยาง ผักตามรั้ว ปลูกไวมี ดอกแค” 

“ผักตามรั้ว สายบัว ผักน้ําพริกประจํา” 

“กินผักกินหญา กินธรรมดา ผักบุง ตําลึง มะเขือยาว มะเขือเปาะไมกิน มะแวง

เครือไมคอยมี อาหารทําเอง อยูคนเดียว” 

“อาหาร ผมเองก็ตอนนี้อายุ 70 กวา กินอาหารออน สวนใหญสุกกับดิบเปน

บางอยาง กินสุกเพ่ือยอยงาย กินดิบเพ่ือมีโปรตีนเกิดข้ึนในรางกาย ผักสวนใหญกินผักท่ีเกิดตามรั้ว 

และผักปลูกเอง ผักตามตลาดไมซ้ือ ตามรานท่ีจําเปนตองกิน เราตองกินยาเสริมเพ่ือตัดสารพิษตางๆ 

ท่ีเรากินเขาไป น้ําพริกผมขาดไมได จะตองกินพริกเปนยาเสริมไวตลอด ผมเคยสัมภาษณคนท่ีอาย ุ

100 กวาป เขาบอกวาน้ําพริกขาดไมได เปนหลัก เปนยาขนานหนึ่งดีท่ีสุด” 

“อาหารเปนสิ่งจําเปนสําหรับชีวิต ขาดไมได ถาผักสวยๆ มียาพิษอยู พอกินสะสม

ไปสะสมในตัวเรา ผักท่ีไมมีสารพิษคือ ดอกแค ใบแค ใบยอ ตะไคร ตําลึง ไมมีใครฉีดยา ปลอดสารพิษ 

ผักท่ีพูดมานี่บานผมมีหมด เก็บกินเลือกเอาตามชอบใจ ถือสุภาษิตท่ีวา กินปลาเปนหลัก กินผักเปนยา 

และก็กินพอดี อยามากเกินไป ของดองไมกินเลย ผักดอง ปลาดอง ไมเอาเลย เลือกกินตามธาตุ” 

“เด็กๆ ตอนอายุนอยชอบทานขนม ไมกินผัก เริ่มโตเปนสาว เริ่มอายเพ่ือน พอ

อายุ 40 เริ่มคิดแลววาสุขภาพเปนเรื่องสําคัญ ฟงคุณยายพูดทุกคนวาน้ําพริกเปนหลัก ผักมีแตยา
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ท้ังนั้น แถวๆ แปลงยาวมีแปลงผักท่ีปลอดสารพิษ เลยเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ปลูกผักท่ี

ทํางานเอง ปลูกพริกข้ีหนูบาง ผักเริ่มแชเกลือ ไดเริ่มกินผักสด หลังจากเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค

เริ่มไมเหนื่อย เวลาเดินไมเหนื่อยมาก ระบบขับถายดีข้ึน ไมหงุดหงิด ทานอาหารก็ไมทานมากเกินไป

ตั้งแตอายุ 40-50 หวังจะมีอายุยืนยาว ผลไมเริ่มกินมะละกอ และสม สับปะรด ไมกลากิน นากลัว มี

คําพูดวาแคงูเลื้อยผานก็ตายแลว แสดงวาสารพิษเยอะมาก ก็เลยรูสึกวาอายุยืนยาว นาจะมาจากการ

บริโภคอาหาร” 

“อาหารการกินอยากินเยอะ กินแตพอดี เหลายาอยากิน” 

“ใหแกกินอาหารท่ีมีโปรตีน พวกนม น้ําหวาน จะแข็งแรง อาหารเสริมพวก

สมุนไพร น้ํามะตูม น้ํากระเจี๊ยบ จะชอบ” 

(2) การดูแลสุขภาวะทางรางกาย ดานการออกกําลังกาย ผูสูงอายุจะมีการออก

กําลังกายในแตละคนท่ีแตกตางกันไป ผูสูงอายุบางทานเขาใจวาการทํางานบานเปนการออกกําลังกาย

ไปในตัว 

“ออกกําลังกายเปนสวนใหญ รักษาสุขภาพ ออกกําลังกายทุกวัน ทําไรดวย 

เทากับออกกําลังกาย ถางปาไปเรื่อย” 

“อยูบานทําทุกอยาง เชน หุงขาว ตักน้ํา น้ําไมตองหาบ ผาฟน ทําทุกวัน” 

“อยูบานทําซักเสื้อผา หุงขาว มีหลาน 2 คน ออกกําลังกายม่ัง นั่งสมาธิม่ัง 

รับประทานผักน้ําพริก หมูไกไมทาน” 

“การออกกําลังกายของผมทําอยูกับบาน ทํางานอยูในบานตลอด ทําตลอด 

สําหรับครอบครัวผม ผักหญาไมตองซ้ือกิน แจกดวย มีไผ 3 กอ กินท้ังหมูบาน สมัยกอนมีท่ีทําสวน

มะพราว มะมวง บนคันปลูกของกินลมลุก ปลูกตะไคร ขา ขางบานมาขอขุดตะไครขา ผมไมให ผมให

จอบขุดไปเลย เขาวาทําไมใชคําพูดอยางนี้ ผมใหไปคิดเอง หมูบานท่ีอยูใกลท่ีผมมีขา ตะไครปลูกทุก

บานเลย การทํามาหากิน สมัยกอนไมมีรถข่ี บานมีรถจักรยานคันเดียวรวยนาดูเลย สมัยกอนนะ ตัวผม

เองทํานาปละ 500 ไร เนื่องจากเรามีพอกินพอใชมีเครื่องมือเครื่องใช แมบานหุงขาว มีแมครัว 5 คน 

เลี้ยงแขกเก่ียวขาว นวดขาว สมัยกอนใชคนทํา” 

“สุขภาพแข็งแรง เม่ือกอนออกกําลังกาย เดี๋ยวนี้ไมคอยไดออก สวนมากไปไหน

ชอบเดิน เดินเร็ว หามกินของเค็ม จิตใจดี ไมอิจฉาใคร โกรธเดี๋ยวหาย มองโลกในแงดี มองเหมือน

ลูกหลาน เหมือนพ่ีนอง ชอบชวยเหลือคน บางทีชวยเขาจนเราจะตาย ชวยท้ังเงินท้ังทอง” 

“การออกกําลังกายใหนอนออกก็ได นั่งออกก็ได การนอนเราจะใชแบบฤษีดัดตน 

ปนจักรยาน แบบวิ่ง แบบถีบ นอนทําซัก 100 ครั้ง จะนอน จะต่ืนนอน เรื่องผักเอาผักสดมาปนและ

กินเลย สุขภาพจะดีข้ึน การออกกําลังกายนอนกอน กลิ้งไปมาแลวคอยลุกข้ึน” 

“ออกกําลังกายเดินทุกวัน ไปบานโนนบานนี้ เลี้ยงไกชนเยอะ” 
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“กวาดหนาบาน ถูพ้ืน ใชการทํางานบาน ฝาฟน บานใชฟน ทําเอง รอเขาหิวตาย” 

“ตี 5 ตื่นมาออกกําลังกายในบาน ทุกสวนในรางกายใหเคลื่อนไหว พยายามเดินให

หอบ บางทีเดินในหมูบาน ไมใชวิ่งนะ ท่ีบานมีมาโยก เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาประมาณ 100 ครั้ง พยายาม

เคลื่อนไหวใหทุกสวน ไมใหหินปูนจับ แข็งแรงดี” 

“เรื่องออกกําลังกาย สําคัญท่ีสุดสําหรับชีวิตเราจะไปกําหนดวาออกอยางนั้น

อยางนี้ไมได ตองตามสภาพของชีวิต อยางผม อาศัยเดินเปนหลัก วิ่งไมไดเดี๋ยวลม คนเราเหมือนรถ 

ตองเดิน รถตองวิ่ง ถาไมวิ่งลอสึกชํารุดเร็ว สตารตติดยาก คนเราถาไมเดินกลามเนื้อก็ออนแรง เดินดี

ท่ีสุด แกวงแขนดีท่ีสุด การกวาดบาน กวาดใบไม ดีท่ีสุดไมตองใชอุปกรณตองขยับไปทีละนอย  

เอ้ียวตัวโดยใชไมพลองแลวแตเราชอบอยางไหน นอนท้ังวันไมได  ตองขยับแขน แกวงแขนอยางนอย

ตอง 500 ครั้งเริ่มแตนอยกอน อยางนอยตองเหง่ือซึม ใครมีสตางคก็ซ้ือเครื่องออกกําลังกาย” 

“การออกกําลังกายมีหลายอยางดวยกัน การนอน เขาปวดหัว ผมถามวาตอน

นอนหนุนหัวสูงเปลา การหนุนหัวสูงเลือดไปเลี้ยงไมพอ การนอนหัวสูง 3 นิ้ว แผแขนขาใหเต็มท่ี 

หลายคนทําหาย หายปวดหัว ถานอนหัวสูงเลือดไมไป สมองไมคอยดีเทาไร มาฝกตัวเราใหนอนหัว

อยาสูงและไดผล เวลาตื่นตอนเชา เดินพรวดพราดจะลม ลุกข้ึนตองดูซายขวากอน ตองระวังเปนกรณี

พิเศษ การแกวงแขน แกวงขา ใหเลือดเดินไดสะดวก อายุมากตองระมัดระวังเปนพิเศษ บางคนวา

ไขมันอุดเสนเลือด ตองบีบตองนวด” 

“ในผูสูงอายุความปลอดภัยในการออกกําลังกายเปนเรื่องสําคัญ ออกกําลังกาย

โดยใชกิจวัตรประจําวัน เชนการเดิน ไมตองใชอุปกรณ ตองเดินในท่ีท่ีเรียบ เพ่ือลดอุบัติเหตุ การแกวง

แขน เริ่มตนจากนอยๆ กอน” 

 

(3) การพักผอนนอนหลับของผูสูงอายุ สวนใหญจะหลับในระยะสั้นๆ และบาง

ทานนอนหลับเปนปกต ิ                 

“จะนอนใหหลับ จะทํางานใหเหนื่อยกอน โดยจะปอกมะพราวเปนยาแกนอนไมหลับ 

การนอนไมหลับใหกินแกงข้ีเหล็ก มันจะหลอนประสาท หลับสนิทเลย ใบชุมเห็ดเทศหั่นตากแดด ตอนจะ

นอนชงเปนน้ําชา เรียกเขยตาย เปนสมุนไพร ไมมีอันตราย ไมตองซ้ือชาของแพงๆ กินเยอะก็ถาย จะทําให

นอนหลับ ถาไมถายก็ยอดมะระ ของขมทําใหยาเย็น ลางไต เชาดื่มน้ํา 3 ถวยข้ึนไป จะชวยลางไต ไมตอง

รอใหโรคมาหาเรา เราตองปองกันไวกอน เรากินผักเยอะไว อยาลืมชุมเห็ด เปนอาหารวิเศษ สมปอย 

ปองกันเลือดเปนลิ่มเลือดแข็งตัว มันเปนยา ปลูกเอาไวปองกันไดทุกอยาง พืชผักทุกชนิด ไมตองซ้ือ หากิน

เอง ของขมลงไต รสฝาดชาดสมาน รสหวานซึมซาบไปตามเนื้อ รสมะเบื่อแกเสนเอ็น รสหวานเย็นใหใจชื่น 

น้ํามะพราวเราจะอารมณดี” 
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“คนท่ีนอนไมหลับ เปนท่ีอายุของคน ตอนท่ีผมอายุ 40 ผมกินได นอนหลับ มา 55 ก็

ยังกินได นอนหลับ พอมาถึง 60 ชักจะเริ่มนอนไมคอยหลับ มาตอนนี้อายุ 70 กวา ถาเราจะนอนหลับ ตอง

หลับหัวคํ่า จะตื่นราวๆ ตี 3 ถาในระยะนี้ ถาหัวคํ่าไมนอน เท่ียงคืนถึงจะหลับ และพอหลับแลวจะหลับๆ

ตื่นๆ ไมอยากจะหลับแลว เพราะวัยอายุมากจะนอนไมคอยหลับ บางคนไมไดไปไหน อยูบานนอนกลางวัน

ทุกวันเลย จะหลับไดอยางไรนอนท้ังวันแลว ขอแนะนําเทานี้” 

“หลับตอนนอน 2 ทุม ตื่น 5 ทุม เท่ียงคืน” 

(4) การเจ็บปวยของผูสูงอายุ สวนใหญจะแข็งแรงดี จะไปพบแพทยเม่ือเจ็บปวย 

“ไมเคยเปนอะไรเลย” 

“ไมปวย ไมหาหมอ ไมเปนอะไรท้ังสิ้น” 

“ไมสบายไปหาหมอ อนามัยอยูใกลบาน ไปเองไมตองใหใครพาไป” 

“ลูกไปสง ไปหาหมอปวดหัวใหยามากินก็หาย”  

“ไมปวย ปวยหนักๆไมเปน ไมมีโรคท่ีตองกินยาเปนประจํา มีโรคนอนไมหลับ” 

“อยูคนเดียว ถาไมสบายไปหาหมอท่ีโรงพยาบาล ไปเอง เปนเบาหวาน ความดัน 

หมอใหยามาแลว กลับบานนอน” 

 (5) ความตองการใหรัฐบาลสนับสนุน ผูสูงอายุสวนใหญไมตองการพ่ึงพารัฐ แต

ตองการพ่ึงพาตนเอง 

“เราไมอยากไดอะไร ลูกเสียไปแลว 3 เดือน ยังไมไดรับเบี้ยเลย 3 เดือนแลว” 

“ในเขตเทศบาลมี 3 ชมรม ชมรมผูสูงวัยเทศบาลเมือง สมาคมผูสูงอายุพุทธโสธร 

และชมรมผูสูงอายุ เราจะแนะนําอยางไรใหเขาไปสมัคร ท่ีโรงพยาบาลมีชมรมผูสูงวัยโรงพยาบาลพุทธโสธร 

อยาไปหวังพ่ึงแต รัฐผูสูงอายุพ่ึงกันเองมีประโยชนมาก” 

โดยสรุป การดูแลสุขภาวะทางรางกายของผูสูงอายุท่ีเปนแบบอยางท่ีดี เริ่มจากการเลือก

รับประทานอาหารใหเหมาะสมกับรางกาย และวัยสูงอายุ โดยสวนใหญเลือกรับประทานอาหารประเภท

พืชผักท่ีสามารถหาไดโดยท่ัวไปในทองถ่ินในการประกอบอาหาร สวนอาหารประเภทเนื้อสัตว จะเลือกเปน

ประเภทเนื้อปลา หลีกเลี่ยงไขมันจากเนื้อสัตว และท่ีสําคัญคือการรับประทานอาหารในปริมาณท่ี

พอเหมาะกับรางกายไมมากจนเกินไปและไมนอยจนเกินไป ดานการออกกําลังกายสวนใหญจะใหวิธีการทํา

กิจกรรมภายในบาน เชนการทํางานบาน ทําความสะอาดบาน ลางทําความสะอาดภาชนะตางๆ รวมถึงการ

ทําไร ทําสวน ดูแลรดน้ําตนไม ผูสูงอายุบางทานเลือกท่ีจะประยุกตใชการออกกําลังกายโดยวิธีนอนยกขา

แบบปนจักรยาน หรือเดินแกวงแขนในบริเวณบาน ซ่ึงจะเนนท่ีความสะดวกและปลอดภัยในการออกกําลัง

กาย สวนเรื่องการพักผอนนอนหลับ ผูสูงอายุจะออกกําลังโดยการทํางาน หรือดําเนินกิจกรรมใน

ชีวิตประจําวันใหเหนื่อยออน และไมคิดวิตกกังวลเรื่องใดๆ เขามาในจิตใจ และท่ีสําคัญคือการไมนอน

กลางวันมากจนเกินไป เพราะจะทําใหนอนไมหลับในเวลากลางคืน สวนในเรื่องของการเจ็บปวยของ
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ผูสูงอายุ จะตองดูแลรักษาสุขภาพรางกายของตนเองอยูเสมอ ซ่ึงสัมพันธกับการเลือกรับประทานอาหาร 

การขับถาย การออกกําลังกาย และการพักผอนนอนหลับ อยูเสมอ ท้ังนี้ผูสูงอายุสวนใหญไมตองการพ่ึงพา

สวนของทางภาครัฐ แตจะเนนการพ่ึงพาตนเอง   

2) การดูแลสุขภาวะทางจิตใจของผูสูงอายุท่ีมีอายุ 80 ข้ึนไปใหอายุยืนยาวมีวิธีการ

จัดการกับอารมณตนเองใหใหมีอารมณดี มีดังนี้ 

“อยาใชอารมณ พยายามยิ้มไว ไดแตฟงอยาโตตอบ ขอบคุณครับ พูดเพราะๆ เห็น

คนบาอยาบาตาม เราไมบา อยาบาตามคนท่ีวาเรา เราควบคุมอารมณตัวเราเอาไว แลวจะไมแก” 

“เวลาเครียด เอาหลังไปถูเหลี่ยมประตูบาน เหลี่ยมเสาบาน จะดีข้ึน เวลาจะเปน

ลมใหเอามือเกาทองจะหาย” 

“การดูแลจิตใจตัวเองเปนเรื่องสําคัญ การฝกหายใจเขา หายใจออก ก็เปนการจัดการ

กับความเครียด ฟงสวดมนตไหวพระ ทําใหเรามีสติ ใหเรามีสมาธิ ใหใจเราหยุดนิ่ง ใจเราจะผองแผว ใจเรา

จะดีข้ึน ผูสูงอายุจะไมชอบพูดกับใครวาฉันมีปญหา จะแสดงออกโดยการกินไมได ไมกิน ไมนอน การไดอยู

รวมกันจะเปนประโยชนและมีสําคัญ ประเด็นทางดานจิตใจมีความสําคัญ ถาเครียดทําอยางไรใหไมเครียด” 

“คนเครียดนานๆ มีโรคซึมเศรา ทางจิตเวช คือรูสึกจิตใจหดหู ไมอยากทําอะไร เขาสู

ภาวะซึมเศรา ทําใหไมอยากอยู ภาวะไมอยากอยู มีวิธีจัดการเครียดอยางไร ในประเด็นนี้ ตอนนี้มีนโยบาย

อยู ชมรมผูสูงอายุมีผูอายุ 25 - 59 และ 60 อยูในชมรมเพ่ือทํางานแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน ไมตองใชผูสูงอายุ

มาทํางาน ไปเยี่ยมผูสูงอายุ และเอาเด็กนักเรียน ป.4 ป.5 มาอบรมเรื่องดูแลผูสูงอายุ ใน 1 เดือน ทํา 8 ครั้ง 

แลวรายงาน มาดูแลตรงนี้ ตองดูจริงๆ ทําจริงๆ เราอยูในระเบียบนี้มานาน ผมกอตั้งตั้งแตป 43 ผมทําเรื่อยมา 

การท่ีเราไดผานรอนผานหนาวมาเยอะ และท่ัวประเทศทํางานรวมกันหมด ของ พช. ท่ัวประเทศ มารวมกันหมด 

เรื่องผูสูงอายุท้ังหมด สําหรับผูสูงอายุ ตองอยูใกลชิดกัน และตอนนี้ทําโครงการใหผูสูงอายุมีท่ีประชุมรวมกัน

ทุกอําเภอ อําเภอละ 1 แหง และวันท่ี 9 จะมีการจัดอบรมผูสูงอายุ กิจกรรมไหวพระ 9 วัด” 

โดยสรุป การดูแลสุขภาวะทางจิตใจของผูสูงอายุ จะเนนท่ีการปลอยวางจิตใจของตนเอง โดย

การรูเทาทันตอสิ่งท่ีจะเขามากระทบทําใหจิตใจเกิดความเศราหมอง หรือเปนทุกข ซ่ึงผูสูงอายุแตละทาน

จะมีวิธีทางออกท่ีแตกตางกันไป บางทานใชวิธีการทําสมาธิ การฝกลมหายใจเขาออก การจัดการกับ

ความเครียดโดยการสวดมนตไหวพระ แลวปรุงแตงจิตใจใหสงบมีสมาธิ 

3) การดูแลสุขภาวะทางสังคมของผูสูงอายุท่ีมีอายุ 80 ข้ึนไปใหอายุยืนยาว ผูสูงอายุ

สวนมากใหความสําคัญการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมท่ีชุมชนจัดและมีบางสวนไมสามารถไปเขารวม

ประชุม ดวยขอจํากัดทางรางกาย มีขอมูลดังนี้ 

“สวนหนึ่งมาจากการเขาสังคม ไดพูดคุยไดเพ่ือน ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทํา

ใหอารมณเบิกบาน สมองพัฒนาความรูสึกสูงวัยกลับเปนเหมือนคนหนุมสาว” 
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“ผูสูงอายุ ท่ีผมสังเกตคนท่ีอายุมาก เปรียบเทียบแบบเครื่องยนต ไมมีน้ํามันรถก็จะ

ดับ เคลื่อนไปไมได คนเราชอบมีลูกหลานหรือญาติมาเยี่ยม ทําใหรางกายดีข้ึน แลวสบายใจ ไดมารวมตัว 

มาพูดคุยกัน จะอายุยืน ไมมีงานทําขอใหไดพูดคุยกันก็มีความสุขแลว อีกประเด็นลูกหลานอยาทอดท้ิง 

สําคัญมาก ลูกหลานมาอยูใกลๆ ชอบใจมาก” 

“เสื้อผา ซ้ือเอง ซักเอง มีคนใหบางเหมือนกัน เทศบาลเขาใหคนแก 800 บาท ให

หลานไปรับมาให เขาใหกัน อีก 800 ก็พอใชแลว” 

“การเขาชมรมมีคุณประโยชนมหาศาล ไมอยูคนเดียว มีเพ่ือนคุย ชมรมผูสูงอายุ

อยูในวัยเดียวกันจะคุยกันรูเรื่อง คนแกจะไปคุยกับเด็ก คุยกันไมรูเรื่อง ชักจูงกันไปเขาชมรมใหได 

สูงอายุพวกเดียวกันชวยกันเองกอนพ่ึงกันเองกอน”  

“ครอบครัวก็เปนปจจัยสําคัญกับการใหผูสูงอายุไมคิดมาก ลูกหลานใหความสนใจ

ดูแลพอแม ลูกหลานพาไปกินขาวนอกบานบาง ชวนพูดคุย มีปญหาปรึกษาพอแม การมีเพ่ือนก็จะชวยได

มาก” 

“การแกปญหาโดยใชธรรมะ การมีกิจกรรมทําตลอดเวลา หางานทํา ท่ีเปนงานอดิเรก  

ท่ีตนเองชอบ อาจจะเปนงานเย็บผา ใหผูสูงอายุทําจะไมคิดมาก” 

“บางเรื่องชมรมจะจัดอาชีพ เพ่ือสรางรายได มันจะเปนความภาคภูมิใจ เราเปน

ตัวอยางท่ีดีในครอบครัว บางคนไมสามารถทําได” 

(1) การถูกทอดท้ิงของผูสูงอายุ มีดังนี้ 

“ลูกหลานฉันไมท้ิงเลย ลูกหลานไปทํางานเย็นก็กลับมาทุกคน ลูกหลานไมเคยท้ิง 

เขาทําอะไรไวใหกิน พูดวากินวันละ 3 ม้ือ ลูกหลานเขาดูแล ใหยายอยูบาน สุขภาพดีกินอ่ิมนอนหลับ” 

“ลูกหลานไมท้ิง ลูกหลานไมท้ิงเรา เราก็ไมท้ิงมัน เชาข้ึนก็ไปหมด อยูบานคนเดียว

ทุกวัน เย็นเขาก็กลับ หลานก็ไปโรงเรียนกันหมด หลาน 24 คน ไมนอย” 

“ตามความรูสึกของผมนะเวลานี้สังคมเปลี่ยนไป วัฒนธรรม สภาพแวดลอมเปลี่ยนไป 

เพราะฉะนั้นเด็กจะไปสนใจเพ่ือนฝูงมากกวาพอแม พอแมไมมีความหมาย มีนอยมากๆ เพราะสิ่งแวดลอม 

สังคม เพ่ือนฝูง มันมีความแตกตางไป สิ่งใดท่ีจะไดประโยชนจากพอแมเขาเอา ถาเสียผลประโยชนเขาไม

เอา พอแมสําคัญ จะทําใหลูกรักหรือเกลียด อยูท่ีตัวพอแม ถาตัวเองดีมีน้ําใจลูกก็รัก จะใหเปนมาตรฐาน

เดียวกันไมได” 

(2) การเปรียบผูสูงอายุเปนรมโพธิ์รมไทร มีดังนี้ 

“คําพูดวารมโพธิ์รมไทร เปนคําพูดโบราณ พ่ีปานาอาอยาเพ่ิงไปไหน อยูเปนรมโพธิ์

รมไทร ปจจุบันสังคมมันเปลี่ยนไป ตางคนตางคิด ชีวิตตางกัน เด็กถาไดไปวัดบอยๆ วัฒนธรรมอันนี้จะ

เกิดข้ึนมีมาก แตเด็กเดียวนี้ไมคอยไดไปวัดมากนัก ทางโรงเรียนก็ไมคอยไดสอน ทางฝายภาครัฐขยายขาว

ออกมาเยอะ ทําใหผูสูงอายุมีความสําคัญ ก็เลยทําใหผูสูงอายุมีความสําคัญ” 
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“ผูสูงอายุรมโพธิ์รมไทร เปนความจริง ผูท่ีเปนพอแมนะถาลูกหลานเดือดรอน ไมวา

เรื่องอะไรจะชวยทุกอยาง ถาลูกเดือดรอนพอแมชวยไดทุกอยาง” 

“เปนท่ียึดเหนี่ยวใหลูกหลานไดพ่ึงพิง เปนท่ีปกปองรักษาคุมครองใหลูกหลาน เปนท่ี

พ่ึงทางใจ ใหความอบอุน ใหความรมเย็น เปนท่ีเคารพนับถือของลูกหลาน เปนคําท่ีใชกับผูสูงอายุเปนคนดี

มีคนนับถือ เปนครูคนแรก เปนพระของลูก” 

 

(3) ความกตัญูกตเวทิตา มีดังนี้ 

“เรื่องความกตัญูเปนมาตรฐานเดียวกันไมได ในครอบครัวท่ีดี มีคุณธรรมดี 

ลูกหลานดี ถาพอแมดี ลูกก็กตัญูดี ถาพอแมเลนการพนัน ลูกหลานจะนับถือไหม ถาเชาข้ึนมาดาทุกวัน 

ลูกจะนับถือหรือไม ท่ีพอแมดีลูกก็จะดี ถาพอแมข้ีเกียจ แลวลูกจะนับถือไหม เนนท่ีเผาพันธุ” 

“คําพูดท่ีวา ลูกหมาลูกหมู ลูกของกูกูก็รัก เปนคําพูดของคนเห็นแกตัวสุดทายลูกเลว

ยังรักอยูหรือ มันนาจะใชอุเบกขา อยางลูกเลวยังสนับสนุนมันความคิดท่ีผิด” 

“ถาพอแมไมมีคุณธรรม ลูกเห็นวาเปนเรื่องปกติ บานไหนพอแมเลนไพลูกก็จะ

เลนไพตามเด็กเห็นวาพอแมทําได” 

“เขาประเด็นท่ีวาครูสูบบุหรี่แลวสอนใหเด็กไมสูบ แลวครูสูบทําไม เปนปญหาโลกแตก” 

“มันเปนความแตกตางของครอบครัว ครอบครัวท่ีมีฐานะก็จะเลี้ยงอีกแบบหนึ่ง” 

“แลวแตบุคคล ความคิดยอมไมเหมือนกัน วัฒนธรรมสมัยใหมเด็กเขาพัฒนาไปไกล 

เด๋ียวนี้โลกมันแคบ ใครหลงพอแมอยูก็จะไมทันเวลา โบราณครอบครัวก็อยูในครอบครัว ยกตัวอยางการ

แตงกาย ผูหญิงรักการแตงกาย แตกอนผูหญิงรักการแตงตัว สมัยนี้ผูหญิงนุงสั้น มันมาจากไหน พอแม

เตือนไมฟง พอแมท่ีไมมีเงินก็เปนท่ีพ่ึงไมได เขาก็เลยไมพ่ึง พอมีเงินเดือนก็เปนท่ีพ่ึงของลูกได คําพูดของ

แม ถาลูกเดือดรอนแมตายแทนลูกได ติดคุกถูกตํารวจจับแทนลูกได ถาแมจะชวยได คือชวยทุกอยาง” 

(4) ความรูสึกของผูสูงอายุกับบานพักคนชรา มีดังนี้ 

“บานพักคนชราบางคนมองเห็น แตกอนจะไปอยูตองมีการจองเปนป คนท่ีไปอยูมีท้ัง

คนจนคนรวย แลวมีความสุข มีอาหารใหกิน พอแมเคยมีสมบัติใหแลวใหหมด ก็ไมดูแลแลว บานพักคนชรา

ดี เม่ือมีการตายเขามีการทําศพ ถามวามีคนรวยไหม เขาวามี เพราะใหสมบัติกับลูกหมดแลวก็ไมมาดูแล”  

“ถาใหไปอยูบานพักคนชราไมไป” 

“ถาใหไปอยูบานพักคนชรา ผมคิดถึงหลาน ผมไปอยูวัดดีกวาจิตใจสบายใจกวา 

“บานพักคนชรา เคยไปดูมาแลว ดีทุกอยาง สุขสบายมีอาหารกิน มีท่ีนอน มีพระ

มาเทศน ดีสบายทุกอยาง แตขาดความอบอุนจากลูกหลาน อิจฉาคนท่ีมีลูกหลานมาเยี่ยม ไมมีจะกินก็

อยูบานดีกวา อดม่ังมีม่ังก็ยังดีกวา” 

(5) ศักดิ์ศรีของการเปนผูสูงอายุ มีดังนี้ 
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“ผูสูงอายุเปนผูท่ีมีศักดิ์ศรี เพราะเปนผูท่ีมีความประพฤติดี หมายถึงผูท่ีทําตัวดีจน

เปนท่ียอมรับของผูอ่ืน เชนไมเลนการพนัน ไมเท่ียวเตร ไมทะเลาะวิวาทกับผูใด ไมโกหก ไมทําตัวเปน

ปญหาแกใคร และยังเปนผูท่ีทําประโยชนใหกับครอบครัวและชุมชน” 

“ลูกหลานทําสกปรกม่ัง จะเพ้ียะอยางเดียว ลูกหลานไมกลาเขาใกล แกโมโหอยาง

เดียว หวงสมบัติ การเปนอยูจะไมคอยมีความสุข เงินทองจะซุกซอน เราไมไดทําความดี เราจะมีศักดิ์ศรีได

อยางไร เราตองทําความดี ตองสอนใหลูกเปนคนดี เราตองปรับปรุงตัวเรา เราตองมีสังคม ทําตัวใหดี ให

เงิน ใหของกิน ของใช อยาสอนใหลูกเปนโจร ใหเปนมิตรทุกคน ตองปรับปรุงตัวเรา ตองมีสังคม ใสเสื้อผา

ใหเรียบรอย เราจะไดความสุข” 

“เราตองทําตัวเราใหดีกอน แลวจะมีคนเห็นวานานับถือ ชวยเหลือสังคม ไปไหนเราก็ไป”  

“ในเรื่องการใหเกียรติกันท่ีเราเคยทําดีไว ศักดิ์ศรีจะมีไดตองมีความดี คนเราตอง

รูจักตัวเรา วาเรามีความดีหรือเปลา ถามัวแตกินเหลาเมายา ก็ไมมีศักดิ์ศรี” 

“ผูสูงอายุ มีความดี มีคนนับถือ เรื่องความดีสําคัญมาก เม่ือตอนอายุ 50-55 ไปงาน

ศพนั่งขางหลัง เดี๋ยวนี้นั่งหนา โดยมากตองไปทอดผาหลายแหง ถาไมมีความดีคนก็ไมศรัทธา คําพูดท่ีวา 

อายุมากแลวทําตัวไมนาเคารพนับถือก็มีบางนะสมัยนี้ เราก็ตองไปสอนไปบอกเขาใหทําตัวใหดี ผูสูงอายุถา

ไมสอนคนรุนหลังเขาก็จะไมคอยรู เราตองทําตัวใหเปนท่ีเคารพนับถือ”  

“ศักดิ์ศรีของผูสูงอายุ เปนผูมีความประพฤติดี เปนผูท่ีทําประโยชนแกครอบครัว

และชุมชน เปนผูท่ีอยูในศีลธรรม เปนผูไดรับการเคารพยกยอง เปนผูท่ีไดสั่งสมความดีงาม เปนผูมี

ฐานะทางการเงินและมีทรัพยสิน เปนผูไดรับการเคารพยกยองจากชุมชนและสังคม”  

4) การดูแลสุขภาวะทางจิตวิญญาณของผูสูงอายุท่ีมีอายุ 80 ข้ึนไปใหอายุยืนยาว 

(1) การดูแลสุขภาวะทางจิตของผูสูงอายุ มีดังนี้ 

“กลางคืนสวดมนต ใหสบายใจ นั่งสมาธิ หุงขาวใหหลานไปโรงเรียน ซักผาใหหลาน” 

“ทุกวันกระผมจะไปบรรยายธรรมะท่ีสวนสมเด็จ และจะมีพระเทศน ทําบุญ 

ใสบาตร ก็ตั้งจิตอธิษฐานขอใหเราอายุยืน ไมมีโรคภัย จะมีคนเยอะ คนแกท้ังนั้น ถาเสารอาทิตย จะมี

เด็กบาง ยารักษาโรคท่ีดีท่ีสุดคือ ธรรมะโอสถ” 

“ตอนนี้หวงชีวิตตนเอง มียาแก คืออยาอยูคนเดียว และก็ทําบุญท่ีวัด วาจะเอา

อะไรแก อยาหวงเรื่องตาย ทุกคนตองตาย อยาไปหวง อยาไปกังวล ถาเราไปไหนไมไดมันจะตายไว” 

“ตี 3 ถานอนไมหลับก็ทําสมาธิ ตื่นมาก็อานหนังสือ” 

“ความตายไมมีใครบอกได เราอยากใหตายก็ตายอยางสมศักดิ์ศรี ในเรื่องการ

ดูแลจิตใจมีวิธีดูแลจิตใจใหมีอยูอยางมีความสุข” 

“เพ่ือนใหเขาสวดมนต ภาวนาไป อานหนังสือไป นั่งฟงเขาใหเขาสวดมนตใหฟง 

ขอใหตั้งใจทํา บางคนก็ดีข้ึนเยอะ” 
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(2) การเขาถึงหลักธรรมชาติของชีวิต มีดังนี้ 

“อันดับแรกตองรูจักตัวเอง เรามีฐานะ มีเงินแคไหน เรามีญาติพ่ีนองท่ีรักใคร ถาเรา

มีเงินก็มีศักด์ิศรี ถาเรามีเงินไมตองไปอยูโรงพยาบาล ญาติก็สําคัญ ทําอยางไรถึงมีเงินได ตองพูดกันยาว 

ตองมีสัมมาชีพ ตองมีอาชีพทํา ถึงมีเงิน และตองรูจักออม ตองเอาอยางผึ้งเปนตัวอยาง ผึ้งมันขยัน ผมเกิด

มาจนแตเดี๋ยวนี้ไมจน ไมจนท้ังเงินไมจนท้ังน้ําใจ ถาเราจนศักดิ์ศรีก็หายไป” 

“ธรรมประจําตัว ตองมีพรหมวิหาร 4 มีเมตตาประจําตัว เปนผูสูงอายุตัวอยาง 

จิตใจดี คือไมเปนท่ีสังคมรังเกียจ หลักใหญท่ีสุดคือหลักความดี มีคุณธรรม” 

“หลักธรรมท่ีเอามาใชในชีวิต เอาอริยสัจ 4 คือทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค มรรค

สําคัญท่ีสุด เพราะเรามีชีวิตแลว คิดดีทําดี พูดดี ตองรูเหตุวาอะไรเปนเหตุท่ีทําใหเกิดปญหา เกิดมาทุก

ชีวิตตองมีทุกขท้ังกายทุกขท้ังใจ ไมมีใครสุขอยางเดียว ทุกอยางเดียว มีสรรเสริญตองมีนินทา 

มีลาภก็ตองไมมีลาภ มียศก็ไมมียศ ถาเราทําดีก็มีคนนับถือ ตองดูวาอะไรเปนเหตุใหทุกข หาทางดับ

ทุกข ตองมรรคมีองค 8” 

“ในเม่ือเรารูเทาทันโลกแลว การท่ีจะพาจิตใหเขาถึงธรรมชาติ ใชหลักเราเกิดมาเรา

เอาอะไรมาติดตัวมาบาง ตายไปก็เอาอะไรไปไมได” 

“ธรรมะมีมาก ท่ีสําคัญ ใหรูจักเหตุ รูจักผล รูจักตน รูจักประมาณ รูจักกาล 

รูจักชุมชน รูจักบุคคล” 

3) ความเชื่อเรื่องเวรกรรม มีดังนี้ 

“เรื่องเวรกรรมมีจริง เชื่อ มีอยูแลว เห็นอยูแลว” 

“เรื่องเวรกรรมมีจริง ถาไมมีเวรกรรมจะมานั่งตรงนี้ไหม” 

“เวรกรรมทําดีก็ไดดีทําชั่วไดชั่ว เราทําดียังไงเราก็เห็นความดีของเรา ถาเราทํา

ความชั่วก็เห็นความชั่ว ปลูกขาวตองไดขาว” 

“เวรกรรมมี แตทีนี้เราทํากรรมอะไรไวก็ไมรู เราระลึกชาติไมได บางคนวาอยูชั่วลูก

ชั่วหลาน หลานคิดถึงเราหรือเปลาไมรู เราอยูตายเม่ือไหรก็ตายไป ทนอยูไป ลูกหลานเขามีอะไรเขาก็ไปทํา 

ไปเชาเย็นกลับมา 3 ทุม เขากลับมาก็นอน เขาไมทําอะไรแลว มีงานก็ทํา ไมมีงานก็รับจางมัดเชือก 

กิโลกรัมละ 120 บาทก็ตองทนทําไป ไวซ้ือหมากซ้ือพลู เขาจะมาอะไรใยดี มีหรือไมมีเขาไมสนใจ เขาไม

เคยถามวายายมีตังเปลา แมหรือยา ยายมีไหม มีแตมาขอยาย 5 บาทสิ จะไปเอาท่ีไหนละ ทําอะไรก็ไมได 

จะไปเอาท่ีไหน ไมทําอะไรแลว คิดถึงตัวเราจะตายเม่ือไหรไมรู หลับไปหนอยก็สบายใจแลว อายุยืน

นั่งกินนอนกินมีบุญ อยางนี้เรียกวามีเวร บูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ขอใหอายุยืน ก็ขอลาภขอพร 

ถาตายขอใหตายสบาย บางคนวายายมีบุญ” 
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 “เรื่องเวรกรรมมี มีครับ มีแนนอน เราดูขาว ท่ีเขาใชแบล็คโฮลขุดกระดูก คนท่ี

ทํา ก็คนดี คนท่ีถูกทําก็คนดี เวรกรรมมีทันตา เปนถึงหมอ คนดีนะ และถามวามีเวรไหม มีกรรมใหม 

เขาเรียกวาเวรกรรม แนนอนและมีชาตินี้ดวย ไมตองรอชาติหนา” 

“เรื่องเวรกรรมตัวเองทําไว ตัวเองยังไมไดรับกรรม ลูกหลานจะไดรับ ผมสังเกตดู 

พอแมไปปลนเขาไว แตไมติดคุก ตัวเองทํากรรมไว ถึงคราวลูกติดคุกก็ตองรับผลกรรมทางออม” 

“คําสอนของพระพุทธเจา วา “กมฺมุนา วตฺตตีโลโก สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม” 

ทําดีไดดีทําชั่วไดชั่ว ในฐานะท่ีเปนชาวพุทธ สัตวโลกตองเปนไปตามกรรม ทําดีก็ไดดี ทําชั่วก็ไดชั่ว อยูท่ีการ

กระทําในปจจุบัน ถาทําไมดี การติดคุกเพราะทําไมดี เพราะขาดสติ เพราะฉะนั้นเรื่องกรรมเวร มีท้ังอดีต

และปจจุบันมีจริง” 

โดยสรุป คําแนะนําของผูสูงอายุถึงสาเหตุท่ีมีสุขภาพดี แข็งแรง โดยใชหลัก 9 อ. ดังนี้  

1) อาหาร กินสิ่งท่ีดี มีประโยชน และพอสมควร ไมมากไมนอย พอสมควร 

2) ออกกําลังกาย พอดี ไมเหนื่อย อยางนอย 30 นาที  

3) อากาศ นับลมหายใจ นับ 1 – 100 หายใจลึกๆ  

4) อุจจาระตองถายตลอด ถาไมถาย เปนพิษ  

5) งานอดิเรก ตองมีงานอดิเรกทํา อานและเขียนตลอด 

6) อารมณตองไมมีกิเลสตัณหา ตองอานหนังสือทุกวัน 

7) โอกาส ใหโอกาสผูอ่ืนบาง เราจะไมเห็นแกตัว เราหยุดใหเขา  

8) อบายมุข เวนหมด ไมดื่มสุรา ไมเกียจคราน ไมคบเพ่ือนชั่ว เรามีสติตลอด  

9) อุเบกขา คือ มีความเมตตากรุณา มีอุเบกขาท่ีประกอบดวยปญญา จิตใจท่ีเขาวาเรา

เราวาง ผมตองไปพูดท่ีจิตเวชทุกวันพุธ ถาคนไหนพูดแลวยิ้มแยมพูดกันยาวหนอย ดวงตาสําคัญตองสังเกต 

ผมเปนจิตอาสาโรงพยาบาลไปทุกวันพุธ เราตองดูหนาเขากอนวาควรจะพูดไหม ถาเห็นหนา 

4.3 การศึกษาชุมชนที่เปนแบบอยางในการบริหารจัดการดานผูสูงอายุในจังหวดัฉะเชิงเทรา 

 

ข้ันตอนท่ี 3 เพ่ือศึกษาชุมชนท่ีเปนแบบอยางในการบริหารจัดการดานผูสูงอายุในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา โดยผูวิจัยกําหนดชุมชนเปาหมายเพ่ือทําการศึกษาในครั้งนี้จํานวน 3 ชุมชน ไดแก  

1) ชุมชนตําบลหนองแหน อําเภอพนมสารคาม 

2) ชุมชนตําบลทาขาม อําเภอบางปะกง 

3) ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง 

ชุมชนท่ีเปนแบบอยางท่ีดีในการบริหารจัดการดานผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทราเริ่มจาก

ผูนําแบบธรรมชาติ เปนผูบุกเบิกคิดริเริ่มชักชวนผูสูงอายุมาเขามารวมเปนสมาชิกในชมรมผูสูงอายุ 
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โดยวิธีการไปสรางความเขาใจใหผูสูงอายุมีความเขาในใจจุดประสงคของการเขารวมเปนสมาชิกชมรม

ผูสูงอายุกอใหเกิดผลประโยชนในประเด็นตางๆ อยางละเอียดและเปนท่ีเขาใจของผูสูงอายุ มีดังนี้ 

“ผูนําตองเปนคนดีเปนท่ีเคารพนับถือของคนในชุมชน” 

“ผูนําตองเปนท่ีศรัทธาของคนในชุมชน 

“ผูนําตองมีจิตใจเอ้ือเฟอใหผูอ่ืน ตองเปนผูเสียสละ 

“ผูนําตองเปนคนอยูในศีลธรรมเปนตัวแบบท่ีดี 

“ผูนําตองเปนคนจิตใจดีพูดจามีสัจจะเปนท่ีนาเชื่อถือไดของคนในชุมชน 

“ผูนําไมคิดหาผลประโยชนใหตนเอง 

“ผูนําตองเปนคนท่ีใหความรูและแกปญหาได 

“ผูนํามีบุคลิกภาพท่ีดี ใจเย็นสุขุม 

“ผูนํามีใจเปนกลางไมลําเอียงกับบุคคลใดหรือกลุมใดกลุมหนึ่ง 

“ทางราชการมาชักชวนเราไมคอยไดไป ทําแบบเอาหนาไมตอเนื่อง 

“เราไปเขารวมกิจกรรมกับผูนําแลวทําใหไดรับความรูเพ่ิม 

โดยสรปุ การมีผูนําท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ ท่ีมีคุณลักษณะเปนจิตอาสาทํางานเพ่ือประโยชน

ตอสวนรวม จนเกิดจากความไววางใจของคนในชุมชน อันนําไปสูการใหความรวมมือ การให

ความสําคัญของคนในชุมชน เปนเหตุปจจัยกระตุนใหเกิดการมีสวนรวมของคนในชุมชน ท่ีจะสงเสริม

สุขภาวะองครวมของผูสูงอายุ ในดานสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิตใจ สุขภาวะทางสังคม และสุข

ภาวะทางจิตวิญญาณ  

4.3.1 การบริหารจัดการสงเสริมผูสูงอายุในดานสุขภาวะทางกาย 

แนวทางการบริหารจัดการสงเสริมผูสูงอายุในดานสุขภาวะทางกาย มีดังตอไปนี้ 

1) การรับประทานท่ีเปนเหมาะสมตอรางกาย มีการเลือกทานอาหารท่ีเหมาะสมกับวัย 

จะตองไดรับความรูท่ีสะสมมา ไมวาจะเปนภูมิปญญาชาวบาน หรือจากแหลงอ่ืนๆ ทางชุมชนมีการสงเสริม

โดยใชแพทยประจําโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เปนผูออกไปใหความรู และคําแนะนําใหแกผูสูงอายุ

ตามบาน และใชวิธีการบอกตอๆ กัน ผูสูงอายุท่ีมีประสบการณท่ีไดประสบมาท่ีเปนผลดีตอการดูแลสุข

ภาวะตนเอง เชน การใชสมุนไพรในการรักษาโรค จะนําไปบอกเพ่ือนผูสูงอายุดวยกัน อีกวิธีหนึ่งคือการจัด

กิจกรรมการใหความรูโดยการจัดประชุมผูสูงอายุใหมีกิจรรมแจกสิ่งของและแทรกดวยการใหความรูเรื่อง

การดูแลสุขภาพ ตองใหผูดูแลผูสูงอายุ จะเปนบุตรหลาน และจิตอาสาเขารวมในกิจกรรมนั้นๆ ดวยเพ่ือท่ีจะ

นําความรูท่ีไดจากการอบรมไปปฏิบัติกับผูสูงอายุดวย ขอจํากัดของผูสูงอายุในชุมชน ผูสูงอายุแตละบุคคล

มีความตางกัน โดยเฉพาะเรื่องฐานะทางการเงิน สงผลในปจจัยเรื่องอาหารท่ีจะรับประทานก็มีความแตกตาง

กัน ข้ึนอยูกับแตละบุคคล ความรูท่ีไดมาเหมือนกันการนําไปปฏิบัติจริงแลวไมสามารถนําไปใชได เชน
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ผูสูงอายุบางครอบครัวตองพ่ึงพาลูก ทําอาหารอะไรมาใหก็ตองรับประทานอยางนั้นไมสามารถท่ีจะเลือก

รับประทานได บางครอบครัวมีฐานะยากจน การกินการอยูก็ไมสมบูรณเหมือนคนมีเงิน  

“ทางชมรมมีความพยายามเผยแพรเรื่องการดูแลสุขภาพ อาหารเปนเรื่องสําคัญ 

ผูสูงอายุตองทานอาหารประเภท ตม นึ่ง หลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมันสูง ผูสูงอายุบางคนปฏิบัติ

ไมไดเพราะติดในรสชาติความอรอย และบางคนบอกวาอดไมไดเพราะมันหิว กินตายดีกวาไมไดกิน”   

“การกินการอยูแตละครอบครัวมีความแตกตางกันไมเหมือนกัน” 

“ผูสูงอายุถาไดปฏิบัติตามแนะนําของหมอแลวจะเกิดผลดีกับตนเองมากๆ” 

“การรูเรื่องอาหารทางโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลจะใหความรูอยูเสมอๆ 

สําหรับผูสูงอายุท่ีไปตรวจรักษาอยูเปนประจํา” 

“ในชุมชนมีนักวิชาการเปนหมอใหความรูทุกวัน” 

“การสงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุจะตองใหผูสูงอายุท่ีมีอายุนอยๆ ท่ีมีความรูเรื่อง

อาหารการกินมาถายทอดความรูควบคูกันไปจะเปนประโยชนมาก” 

“คนในชุมชนมีสวนสําคัญในการสงเสริมใหผูสูงอายุเปนผูท่ีมีสุขภาวะดีจะตองชวยกัน

ท้ังครอบครัว และคนในชุมชน” 

“คนสวนใหญไปติดในรสชาติความอรอยของอาหาร สวนมากจะใชผงปรุงรส

ประกอบอาหาร ทําใหเกิดโรคความดัน และโรคเบาหวาน” 

“ทําอยางไรใหเขารูโดยไมไปสอนเขาโดยตรงในการกิน เพราะเขาไมรูหรอกอาหาร 5 

หมูคืออะไร” 

“ทางภาครัฐมีกองทุนสงเสริมสุขภาพแหงชาติ ทางชมรมสามารถเสนอกิจกรรม และ

เบิกงบประมาณมาใชได” 

“ท่ีอยูอาศัยของผูสูงอายุมีความจําเปน ตองสะอาด สวาง ดูแลวสบายหูสบายตา 

หองไมกวางจนเกินไป บางบานไมมีหองสวมไมมีหองน้ําทางชมรมสรางใหกลางหมูบานเลย” 

“สิ่งแวดลอม ทาง อสม.จะเขาไปดูแล แจกยาฆาลูกน้ํายุงลาย” 

“สวัสดิการทางชุมชนไมไดจัดให ถาผูสูงอายุมีเรื่องเดือดรอนทางชุมชนจะจัดการ

กันเอง เชนไฟไหมบาน” 

“การดูแลในระยะสั้น ทางชุมชนสามารถจัดการกันเองได ถาระยะยาวๆ แลวตองให

ภาครัฐเขามาสนับสนุนชวยเหลือ” 

2)  การสงเสริมเรื่องการออกกําลังกายของชุมชน โรคอวนสงผลใหเกิดโรคตางๆ ตามมา 

ผูสูงอายุมีขอจํากัดในการออกกําลังกายอยูหลายประเด็น ประเด็นแรกเรื่องสุขภาวะไมเอ้ืออํานวย ปวดเขา 

ปวดตามขอ ไมสามารถเดินไปไหนไกลๆได ประเด็นท่ีสองติดบานไมยอมไปไหนเปนหวงบาน ลูกหลานไป

ทํางานนอกบานกันหมด ตองคอยหุงขาว ปรุงอาหาร และทํางานบาน ประเด็นท่ีสามลูกหลานไมยอมใหไป

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

120 

ไหนกลัวหกลม และไมยอมพาไปดวย ทําใหผูสูงอายุท่ีจะออกกําลังกายนั้นมีไมมากนัก ท้ังท่ีทางชุมชนมี

การสงเสริมกีฬา 

“การออกกําลังกายเปนเรื่องท่ียากสําหรับผูสูงอายุท่ีจะออกไปออกกําลังกาย จะไป

เตนไปทําอะไรท่ีมันหนักๆ คงทําไมได เพราะสวนใหญผูสูงอายุปวดตามขอ เพียงยืดเนื้อยืดตัว

เล็กๆนอยๆ พอไดทางชุมชนก็สามารถสรางการรวมกลุมได โดยไมตองพ่ึงพาจากบุคคลอ่ืน เพ่ือใหผูสูงอายุ

ออกมาออกําลังกายรวมกันท่ีศาลาประชาคม พรอมกับบุคคลท่ีไมใชผูสูงอายุดวย โดยมีจิตอาสาและผูนํา

ทางธรรมชาติ” 

(1) กีฬาสําหรับผูสูงอายุ ผูสูงอายุควรออกกําลังกายดวยการเลนกีฬาประเภทตางๆ 

โดยกีฬาท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับผูสูงอายุ คือ เปตอง 

“เปตองเปนกีฬาผูสูงอายุสนใจกันมาก” 

“ทางชุมชนผูสูงอายุตองดูแลลูกหลาน มีขอจํากัด ผูสูงอายุบางคนตองทํามาหากิน” 

“การท่ีผูสูงอายุจะออกมาออกกําลังเปนเรื่องท่ียากตางคนตางทํา” 

“ชุมชนเปนสิ่งท่ีจําเปนมากเลยท่ีจะตองสงเสริมใหผูสูงอายุ ออกกําลังกาย พอ

อายุมากๆ อวัยวะในรางมันก็ถดถอย” 

ประโยชนของกีฬาเปตอง มีดังนี้ 

ก. พัฒนาทางดานรางกาย กําลงัแขน ผูเลนจะฝกการใชกําลังท้ังนิ้วมือ ขอมือ แขน 

ขอศอก และหัวไหลใหสัมพันธกัน เพ่ือการบังคับลูกใหไดจังหวะ และระยะท่ีตองการ กําลังขา ผูเลนจะตอง

เดินไปเดินมาตามความยาวของสนามซ่ึงมีขนาดยาว 15 เมตร กวาง 4 เมตร ลุกนั่ง เพ่ือการวาง หรือเขาลูก

ตลอดเวลาการเลน สายตา กีฬาเปตองชวยใหเกิดการทํางานท่ีสัมพันธกันระหวางสายตา และมือ เนื่องจาก

ตองใชสายตา กะระยะทาง พิจารณาแงมุมตางๆ ท่ีจะเขาลูกตีลูก เพ่ือใหไดประสิทธิภาพตามตองการ 

ข. พัฒนาการทางดานสติปญญา กีฬาเปตองเปนเกมการเลนท่ีจําเปนตอง

อาศัยการคิด คาดคะเน และการอานเกมในการเลน อยางจริงจัง คิดเกมสรับเม่ือเปนฝายเสียเปรียบ 

และเกมสรุกท่ีบังคับใหฝายตรงขามเลนตามเกมสท่ีเราวางไว 

ค. พัฒนาการทางดานจิตใจ กีฬาเปตองมีท้ังเดี่ยว คูทีม ผูเลนจะตองเขาใจถึงจิตใจ

ของผูรวมทีมเปนอยางดี มีการปรึกษาหารือกัน ยอมรับความคิดของกันและกัน แสดงใหเห็นถึงการเปน

ผูนําและผูตามท่ีดี ดานสมาธิเปนสวนสําคัญอยางยิ่งไมวาเปนการเลนกีฬาประเภทใดๆ ก็ตามผูเลนจะตอง

ฝกการทําจิตใหสงบ ทําสมาธิใหได ตั้งความหวังใหนอยกวาความเปนจริง ไมวิตกกังวลเกินไป ไมทอถอยใน

การเลน ไมสนใจเสียงขมขวัญ เสียงเชียรท่ีดัง การสอนเกมสการเลนของฝายตรงขาม เพราะสิ่งตางๆ 

เหลานี้จะทําใหเกิดความกังวลสับสน จะมีผลตอเกมการเลน ถาสมาธิไมดีพอ 

ง. การพัฒนาการทางดานสังคม กีฬาเปตอง เปนกีฬาท่ีเลนไดไมยาก ผูสูงอายุจึง

นิยมเลนกันอยางแพรหลายผูสูงอายุไดมาพบปะสังสรรคไดรูจักและไดรวมสนุกกัน ในคนวัยเดียวกัน ทําให
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เกิดความสุข ทําใหอยากออกมารวมเลนทุกๆ วัน ไดพุดคุย ไดแลกเปลี่ยนความรู มีสิ่งของเชนผลไมในสวน

ก็นํามาแจกเพ่ือนๆ ทําแลวรูสึกประทับใจในการเปนผูให ผูสูงอายุบางทานแทบไมเคยใหสิ่งของใครเลยเม่ือ

ไดเขามารวมเลนเปตอง ทําใหผูสูงอายุนั้นๆ รูจักการเปนผูให 

(2) การเดินออกกําลังกายจะทําใหอวัยวะทุกสวนในรางกายเคลื่อนไหว กลามเนื้อ

แขนขาไดทํางาน ขอตางๆ ไดเคลื่อนตัว หลอดเลือดบีบรัดหดตัวใหเลือดไหลเวียนสะดวก ลําไสบีบรัดตัว

เม่ือถูกกระตุน หัวใจเตนแรงเพ่ือสูบฉีดโลหิตเพ่ิมข้ึน ดานจิตใจจะผองใสไปดวย การเดินเร็ว เปนทางสาย

กลางสําหรับผูสูงอายุ จะวิ่งก็จะอันตรายเรื่องขอและเหนื่อยเร็ว จะเดินแบบธรรมดาก็พอ แตกวาจะเหนื่อย

และเหง่ือออกจะนานหนอยผลดีของการเดิน การเดินเปนกิจกรรมท่ีงาย สะดวก และทุกคนสามารถทําได 

ผูท่ีฝกเดินเปนประจํา สามารถลดน้ําหนักลงไดโดยเฉพาะผูท่ีมีน้ําหนักเกิน โรคเบาหวาน โรคความดัน 

ไขมันสูง ลดลงได การเดิน ถือเปนการออกกําลังกายแบบงายของผูสูงอายุ จะเลือกเดินเร็วหรือเดินแบบ

ธรรมดาไดตามความถนัด ราวครั้งละ 20-30 นาที ทําไดทุกวันไดยิ่งดี เพ่ือยืดชีวิตใหยืนยาวออกไป 

(3) การขับข่ีจักรยานอยูกับท่ีสามารถออกกําลังกายไดทุกสภาพอากาศ และสามารถ

ปรับระดับความฝด หรือความตานทานไดตามสภาพของผูท่ีออกกําลังกาย การออกกําลังแตละครั้งควรใชเวลา

ในการออกประมาณ 40 นาที ขอดีของการข่ีจักรยาน ทําใหหัวใจแข็งแรง ทําใหกลามเนื้อแข็งแรง สามารถ

ออกกําลังกายไดท้ังป สามารถออกกําลังกายไดโดยลําพังคนเดียว การข่ีจักรยานไมตองใชทักษะมากนัก 

(4) การออกกําลังกายแบบแอโรบิค เปนการเคลื่อนไหวของรางกายอยางตอเนื่อง 

นานประมาณ 3-5 นาทีข้ึนไป เพ่ือชวยปองกันโรคเสนเลือดหัวใจตีบ ซ่ึงควรไดรับการตรวจสุขภาพ และ

คําแนะนําจากแพทยกอนท้ังนี้ควรเปนการออกกําลังกายแบบแอโรบิคสําหรับผูสูงอายุโดยเฉพาะอยาง

เหมาะสมสําหรับรางกายของแตละคน 

4.3.2 การบริหารจัดการสงเสริมผูสูงอายุในดานสุขภาวะทางจิตใจ 

ผูสูงอายุเปนผูท่ีไดรับการยกยอง เคารพนับถือของผูท่ีออนวัยกวา อันเปนประเพณีท่ียึดถือกัน

มาตั้งแตสมัยกอนจนถึงปจจุบัน วัฒนธรรมตะวันตกไดแผขยายเขามามาก ชีวิตความเปนอยูเปลี่ยนแปลง

ไปจากครอบครัวขยาย มีปู ยา ตา ยายอาศัยรวมอยูดวย มาเปนครอบครัวเดี่ยว ท่ีมีเฉพาะพอ แม และลูก

เทานั้น ครอบครัวแตละครอบครัวมีปญหาทางดานเศรษฐกิจ ขาดประสบการณชีวิต ทําใหเกิดชองวาง

ระหวางผูสูงอายุกับผูท่ีออนวัยกวา ผูสูงอายุจึงไมไดรับการเคารพนับถือเหมือนสมัยกอน การเปลี่ยนแปลง

ของผูสูงอายุทางรางกายท่ีเห็นไดชัดนั้น จะข้ึนอยูกับองคประกอบ เชน พันธุกรรม การดํารงชีวิต และ

สภาพจิตใจดวยจะเห็นวาบางคนแมอายุมาก ทําไมจึงดูไมแก แตบางคนอายุไมมาก ทําไมดูแกเกินวัย 

การไดรับความรูทางสุขศึกษา เม่ือยางเขาสูวัยสูงอายุ จะมีการเสื่อมของรางกาย รูถึงการปรับตัวหรือ

สังเกตการเสื่อมของรางกายได หากขาดความรูความเขาใจ อาจทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณเปน

อยางมากซ่ึงการเปลี่ยนแปลงของอารมณ เปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของรางกายในผูสูงอายุ 
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เม่ือรางกายเสื่อมสมรรถภาพ จะมีการเสียบทบาทของตัวเอง ทําใหความเชื่อม่ันในตัวเองลดลง และสงผล

ไปถึงกิจกรรมประจําวัน ไมเปนท่ีพอใจทําใหเกิดความวิตกกังวลกลัว และยิ่งไดพบเห็นสภาพของผูท่ีอยูใน

วัยเดียวกันยิ่งทําใหเกิดความกลัวอารมณเศราซึมลงและสิ้นหวัง 

1) การสงเสริมสุขภาวะทางจิตใจของผูสูงอายุโดยชมุชน  

“ทางชมรมจะมีการฝกอบรมผูดูแลผูสูงอายุระยะยาว ผูท่ีไปเขารวมฝกอบรมจะคอย

ไปดูแลผูสูงอายุท่ีติดเตียง และใหคําแนะนํา” 

“ผูสูงอายุเม่ือไดไปเจอหนากันแลวทําใหเกิดความสุข ไดพูดคุย หัวเราะ” 

“ท่ีทําทุกวันนี้ทางชุมชนชวยดานจิตใจมากกวาสิ่งอ่ืนๆ” 

“กลุมเกิดข้ึนไดจากการรวมตัว เม่ือไดออกมาแลวทําใหเกิดความสุข พอเห็นกันก็อยาก

มาเขารวมกลุมดวย” 

“ลูกหลานมีสวนเก่ียวของในจิตใจของผูสูงอายุถาลูกหลานติดยา เลนการพนัน ก็ทําให

ทุกขใจตามไป จะมัวราเริงอยูไดอยางไร” 

“ถาลูกหลานดีใหความเคารพ มาดูแลพอแม ปูยาดี มันก็สดชื่น” 

“ความเครียดทุกขใจ ลูกติดยามา ไปฆาผูอ่ืนตาย มันข้ึนอยูแตละบุคคล บางคนทําใจได

บางคนทําใจไมได ตองฆาตัวเองตายตามก็มี” 

“ทางชุมชนมีผูสูงอายุถูกทอดท้ิง บุตรหลานท้ิงไปไมมาดูแล ทางชมรมตั้งกองทุนผูขาด

แคลนใหเดือนละ 500 บาท ขาวสารถังหนึ่ง เขาก็อยูได” 

“จุดสําคัญท่ีผูสูงอายุมาเขากลุม มีสุขภาวะทางจิตใจท่ีดี การมารวมกลุมตองการ

ความสุข ตองการสุขภาวะท่ีดี ลาภยศ สรรเสริญ ไมตองการแลว เปนขอสําคัญท่ีสุด” 

“เชิดชูผูสูงอายุท่ีเปนปราชญชาวบาน การเชิดชูคนเกงของผูสูงอายุท่ีรักษาประเพณี

ดั้งเดิมเอาไว และมีเพลงประจําชมรมรองเวลาไปเยี่ยมดูงาน ตอนรับแขกท่ีมาเยี่ยม และไปเยี่ยมคน

ปวยก็จะรองใหฟง เขาดีใจจนน้ําตาไหล”  

โดยสรุป ประเด็นการสงเสริมสุขภาวะทางจิตใจของผูสูงอายุในชมุชน สามารถจําแนก

ออกเปนประเด็นไดดังนี้ 

1) การชวยใหผูสูงอายุรูสึกวาตนยังมีคุณคา มีความสําคัญและมีความหวังในชีวิต เชน

ขอคําปรึกษาแนะนําตางๆ ขอความชวยเหลือใหควบคุมดูแลบาน และเปนท่ีปรึกษาการเลี้ยงดูบุตร 

2) การระมัดระวังคําพูดหรือการกระทําท่ีแสดงออกตอผูสูงอายุ และพยายามเนนถึง

ความหมายหรือความสําคัญของผูสูงอายุ เชนกลาวทักทายกอน เชิญรับประทานอาหารกอน 

3) การชักชวนพูดคุยและรับฟงถึงสวนดีหรือเหตุการณประทับใจในอดีตของผูสูงอายุ

อยางเต็มใจทําใหผูสูงอายุรูสึกวายังมีคนชื่นชมในชีวิตของตนอยู  

4) การสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหผูสูงอายุทํากิจกรรมท่ีสนใจตางๆ  
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ตามความเหมาะสม เชนไปวัดทําบุญฟงเทศนา ลูกหลานควรเตรียมขาวของตางๆ  

5) การเอาใจใสดูแลเรื่องอาหารและการออกกําลังกายของผูสูงอายุ ใหไดรับอยาง

เพียงพอ และเหมาะสมเปนประจํา 

6) ดานท่ีพักอาศัย หากผูสูงอายุตองการแยกบานอยูหรือไปอยูสถานท่ีทางรัฐจัดใหก็

ควรตามใจแตไมควรหางไกลมาก เพ่ือความสะดวกในการไปเยี่ยมเยียน และใหการรักษาพยาบาลเม่ือ

เจ็บไข  

7) การชวยใหผูสูงอายุไดมีโอกาสพบปะสังสรรคกับญาติใกลชิดและเพ่ือนรวมวัย

เดียวกันบาง ดวยการพาไปเยี่ยมเยียน หรือเชิญญาติมาท่ีบานพาไปสถานท่ีท่ีเปนศูนยรวมของผูสูงอายุ 

เชน วัด และชมรมผูสูงอายุท่ีมีในชุมชน ผูสูงอายุจะไดมีเพ่ือนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทําใหคลาย

เหงาลงไดบาง  

8) การใหความเคารพยกยองและนับถืออยางสมํ่าเสมอ รวมมือรวมใจกันรักษาและ

ฟนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีเดิมของไทยเรื่องการยกยอง เคารพนับถือผูสูงอายุ เชน ประเพณีรดน้ํา

ดําหัวผูสูงอายุเนื่องในวันสงกรานต เปนตน  

9) การใหอภัยในความหลงลืมและความผิดพลาดท่ีผูสูงอายุกระทําและยิ่งกวานั้น

ความแสดงความเห็นอกเห็นใจท่ีเหมาะสมดวย  

10) ทางภาครัฐควรจัดบริการทางสังคมตางๆ เชน บริการทางการแพทยสวน

ลูกหลาน ญาติพ่ีนอง และผูดูแลผูสูงอายุเปนบุคคลท่ีมีสวนสําคัญอยางมากตอผูสูงอายุ ในการชวยให

ผูสูงอายุดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขในบั้นปลายชีวิต วิธีการก็เชนเดียวกับท่ีผูสูงอายุทําดวยตนเอง 

แตตางกันท่ีลูกหลาน ญาติพ่ีนอง และผูดูแลผูสูงอายุเปนผูทําให ซ่ึงการทําใหนั้นไมควรคิดวาเปนการ

ทําดวยหนาท่ีเพียงอยางเดียว เพราะสิ่งท่ีทํานั้นจะไมออนโยน ไมนุมนวล และไมไดเกิดความรูสึกท่ีดี 

เพราะไมไดออกมาจากใจ แตการกระทํานั้นตองทําดวยใจรัก และดวยความปรารถนาดีเปนพ้ืนฐานมา

จากจิตใจเปนท่ีตั้ง 

4.3.3 การบริหารจัดการสงเสริมผูสูงอายุในดานสุขภาวะทางสังคม 

การสรางกลุม หรือชมรม เริ่มจากการมีผูนําธรรมชาติ ท่ีมีจิตอาสา และตองเปนท่ีศรัทธา

ของผูสูงอายุ และคนในชุมชน เริ่มจากจุดเล็กๆ จากคนไมก่ีคนท่ีมีแนวทางการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนท่ี

มองเห็น และมีการประสานงานท่ีดีกับผูสูงอายุสรางความเขาใจกับผูสูงอายุโดยชี่แจงวัตถุประสงค

อยางละเอียดและชัดเจนจนผูสูงอายุเขาใจ ซ่ึงประกอบดวยกิจกรรมดังนี้ 

1) กิจกรรมทางสังคม ไดแก การรวมในงานบุญ งานประเพณี งานเทศกาล งานของเพ่ือน

บาน ซ่ึงเปนกิจกรรมภายในชุมชนท่ีผูสูงอายุสวนใหญยังเขารวมอยู นอกจากนั้นผูสูงอายุบางสวนยังเขา

รวมเปนสมาชิกชมรมหรือกลุม เชน ชมรมผูสูงอายุ กลุมศาสนา ซ่ึงผูสูงอายุเองเห็นดวยวามีความจําเปนท่ี

ผูสูงอายุควรเขาสังคมพบปะกับบุคคลตางๆ ในสังคมบาง โดยเฉพาะการพบปะพูดคุยกับลูกหลาน ญาติ 
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เพ่ือนฝูง ตลอดจนการดูโทรทัศนกับครอบครัว ศึกษาปฏิบัติธรรม และปลูกตนไมกับครอบครัวหรือเพ่ือน

รวมวัยเดียวกัน 

“ชุมชนมีการสงเสริมการรวมกลุมผูสูงอายุ แตตองมี ผูนําคนคิดริเริ่ม เสียสละ 

จิตอาสา การรวมกลุม” 

“การสรางกลุมไมใชเรื่องงาย จุดเริ่มตนตองมีการนํา มีจิตอาสา กลุมเล็กๆ มาพูดคุย

จะทําสิ่งใด และไปหาความรูจากท่ีอ่ืนท่ีประสบผลสําเร็จ นํามาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมกับชุมชน 

และจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง” 

“ชุมชนหนองแหนเริ่มจากกลุมเล็กๆ ชมรมผูสูงอายุเกิดมานานแลวแตทางชมชนหนอง

แหนเกิดข้ึนเมือป 2548 เริ่มตนไปชักชวนผูสูงอายุท่ีวัดมาเขากลุมกันขยายจาก 1 หมูบาน เปน 2 หมูบาน 

ขยายไปเรื่อยๆ จนครบตําบล คนในชุมชนสนับสนุนสงเสริม รวมท้ังโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลให

การสนับสนุนดวย อบต.หนุนเต็มท่ี กลุมปฏิบัติจริง” 

“ผูสูงอายุเขาจะไดประโยชนอะไร แจกของสักนิดเขาจะมากัน และตองสรางความ

เขาใจกับผูสูงอายุตางจังหวัดมีความรูนอยตองสื่อสารใหเขาใจลึกซ้ึง และตองมีคนพาเขามาดวยเขามา

เองไมได” 

“พออายุเยอะๆ แลวนั้นไปไหนมาไหนลําบาก ผูท่ีมีอายุ 60 ตนๆ ซ่ึงยังแข็งแรงเขา

มารวมกลุมกันแลวจะเปนประโยชนตอตนเอง ถาลูกหลานเขาใจ ก็จะมารวมกลุมกันไดเรียกคนมา

รวมกลุมมันยาก กลางคืนก็ไมวางมากลางวันก็ไมวางมา อุปสรรคอยูท่ีคนเรียกมายาก” 

“ตองไดรับความรวมมือจากทุกคน และตัวแทนผูนําผูสูงอายุตองไดรับความศรัทธา

จากมวลสมาชิก” 

“ทางกลุมตองทําใหเขาเห็นดวยตา วาเขาแนจริงๆ ใครเห็นก็วาแจว ทําใหเกิดความ

ศรัทธา สิ่งท่ีทําใหสําเร็จไดมาจากคน และกลุมท่ีเขมแข็ง” 

“ตองมีสัญลักษณ เปนเครื่องหมายเสื้อสีมวงท่ีใสเหมือนกันทุกคนใหเปนจุดเดนใคร

เห็นแลววาเปนกลุมผูสูงอายุมารวมกลุมทํากิจกรรมกัน” 

“การท่ีจะยกยองผูสูงอายุได ตองสัมผัสดวยใจ สัมผัสดวยทางกายผูสูงอายุตองทํา

อะไรได ตองใหคนในชุมชนเห็นคุณคา มีจิตอาสา จะทําประโยชนใหชุมชน ตางคนตางดูแลกันเอง” 

“ทางชมรมท่ีมีความเขมแข็งอยูไดเนื่องจากอยากชวยเหลือสังคม และตนเอง เปน

ความภาคภูมิใจ มีความสามัคคี มีการจัดการท่ีดี มีกลยุทธ มีวิสัยทัศน และมีผูนําท่ีเปนผูให มีจิตอาสา 

ไมไดหวังเปนเงินเปนทองเปนผูใหจริงๆ” 

“ทางชมรมจัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนประจําทุกเดือน มีการถามทุกขสุขกันวา

เปนอยางไร เอาผูสูงอายุท่ีเกงมาข้ึนเวที เอามาเชิดชูใหรูกัน เสร็จแลวทําเปนหนังสือเชิดชูใหภาคภูมิใจ

วาเปนผูมีความรูมีความสามารถ” 
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“สิ่งท่ีทําเปนผลบวกตอผูสูงอายุ ชาวชมรมถูกรองขอคนไปชวยงานตางๆ เชนงาน

ขายของทางชมรมก็จะจัดผูสูงอายุไปชวย และหนวยงานอ่ืนท่ีขอมาเราก็จัดใหทําใหผูสูงอายุมีคุณคา” 

“เรื่องศักดิ์ศรีของผูสูงอายุเปนเรื่องสําคัญสุด แกอยางมีคุณคา” 

“พวกเรามีความภาคภูมิใจในตัวเองท่ีทําประโยชนเพ่ือสวนรวม ท่ีสําคัญตองมี

สุขภาพท่ีแข็งแรงดวย ถึงจะไปชวยเหลือผูอ่ืนได” 

“ประธานชมรมหนองแหนเปนตัวแบบท่ีดี ครอบครัวมีความอบอุน มาชวยงานท้ัง

สองคนสามีและภรรยา เปนบุคคลท่ีควรเอาเปนแบบอยาง” 

“บุคคลตนแบบเปนสิ่งสําคัญ ตองมีความนาเชื่อถือ เปนบุคคลท่ีนาเคารพศรทัธา 

เปนผูสูงอายุเปนคนดีมายกยองเชิดชู สรางความภาคภูมิใจใหแกผูสูงอายุ” 

2) กิจกรรมงานอดิเรก ไดแก การทํางานฝมือ งานเย็บปกถักรอย ทอผา ทําหุน 

ทําอาหารคาวหวาน งานวาดภาพ ฟอนรําหรือเตนรํา รองเพลง งานชางไม การจัดสวน เปนตน กิจกรรม

งานอดิเรกนี้เปนการทํางานท่ีตนรักชอบ และประสงคท่ีจะทําตอไปเพ่ือความผอนคลาย ความบันเทิงใหกับ

ชีวิตตนเอง บางครั้งรูสึกอ่ิมเอมและพึงพอใจกับผลงานท่ีไดรับ เชนงานฝมือตางๆ และยิ่งเปนสุขใจมาก

ยิ่งข้ึนเม่ือไดมอบสิ่งท่ีเปนงานฝมือเหลานั้นแกลูกหลาน ญาติพ่ีนอง และเพ่ือนฝูง ซ่ึงงานอดิเรกนี้บางครั้ง

ทําใหผูสูงอายุมีโอกาสไดบําเพ็ญสาธารณประโยชน เชน การเปนอาสาสมัคร การเปนวิทยากรในการอบรม

วิชาการและวิชาชีพแกสังคม เปนการถายทอดภูมิปญญาจากคนรุนหนึ่งสูรุนตอๆ ไป ทําใหมีการดํารงสืบ

ทอดศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ินและของชาติสืบไป 

4.3.4 การบริหารจัดการสงเสริมผูสูงอายุในดานสุขภาวะทางจิตวิญญาณ 

จิตวิญญาณเกิดข้ึนมาต้ังแตเริ่มมีชีวิตหรือเริ่มปฏิสนธิ เนื่องจากพัฒนาการดานจิตวิญญาณ

ของคนเปนผลรวมระหวางพันธุกรรมและสิ่งแวดลอมเชนเดียวกับพัฒนาการในสวนอ่ืนๆ แต

สิ่งแวดลอมมีความสําคัญเพราะสิ่งแวดลอมเปนตัวขัดเกลาจิตใจได ดังนั้นพัฒนาการของจิตวิญญาณจึง

เปนขบวนการท่ีตองผานการอบรมเลี้ยงดูอยางสรางสรรคดวยวิธีสั่งสอน ชี้แนะ ตักเตือน เปนตัวแบบท่ี

ดี เพ่ือใหเด็กมองเห็นและรับเปนความเชื่อท่ีฝงลึกในตัวเด็ก และแสดงออกมาในทางพฤติกรรมท่ีถูกท่ี

ควร เนื้อหาใจความท่ีใชในการอบรมสั่งสอน คือ เนื้อหาในปรัชญา ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม

ประเพณี ซ่ึงการปลูกฝงใหเกิดความศรัทธาความรูความเขาใจไดสําเร็จ ซ่ึงจะชวยนําไปสูการปฏิบัติท่ีด ี

เขาใจธรรมชาติของมนุษย และการดําเนินไปของชีวิต 

“ทางชุมชนสงเสริมใหผูสูงอายุมีกิจกรรมการนั่งสมาธิ และการทําบุญทอดผาปาประจําป

วัดท่ีอยูภายในชุมชน 7 วัดโดยวิธีจับฉลากสมาชิกชมรมทุกคนตองเปนกรรมการทอดกฐินทุกป”  

“ทางชุมชนของเรามีการสงเสริมใหผูสูงอายุนั่งสมาธิ” 

“ทางชุมชนของเราสงเสริมใหผูสูงอายุมีการทําบุญทอดกฐิน” 

“จัดกิจกรรมใหผูสูงอายุรูจักการให เชนรวมกันออกเงินในการทําบุญ” 
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“การรวมกลุมทําใหผูสูงอายุมีความสุข และคิดวาเวลาตายเพ่ือนจะไปเยอะๆ” 

“มีกิจกรรมทางศาสนาใหผูสูงอายุเขารวม” 

“ทางชมรมมีโครงการผูสูงวัยใฝธรรมะ” 

“ในชมชนมีผูสูงอายุหลายๆ คนไปวัดแคทําบุญตักบาตร ไมเคยปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ 

ทางชมรมไดชักชวนใหคําแนะนําเกิดการติดใจทําใหเกิดความสุข” 

“ทําใหผูสูงอายุเขาวัด ไปแลวทําใหเกิดความสุข มีการชักชวนไปวัดอ่ืนๆ ดวย” 

“ทางชมรมจัดกิจกรรรมวันสําคัญ”  

“รางกายคนเราประกอบดวนสองสวน คือกายใจ ใจเปนนายกายเปนบาว รางกาย

ตองการอาหาร เชนเดียวกับจิต ทุกวันเราใหอาหารทางกายวันละ 3 ม้ือ แตใหอาหารทางจิตนอยมาก  

การใหอาหารทางจิตตองใหตลอดเวลา ถาบุคลใดประพฤติปฏิบัติ จะเขาใจดี” 

โดยสรุป สุขภาวะท่ีบุคคลมีความสมบูรณพรอมท้ังดานรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ 

จะทําใหบุคคลสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางดี บุคคลจะรูสึกมีความสุขในการดํารงชีวิตและ

องคประกอบเหลานี้มีสวนชวยใหบุคคลมีความรูสึกเปนสุขสงบไดแมในยามเจ็บปวย จิตวิญญาณ เปน

องคประกอบท่ีสําคัญทางดานการมีความหมาย มีคุณคาและความมีชีวิตจิตใจ เชน หลักการของชีวิต 

ความเปนชีวิตมนุษย และความเปนผูมีอุดมการณ ผูแสวงหาความหมายในชีวิตของคน คานิยมและความ

เปนอยูท่ีเลิศข้ึนกวาเดิม ซ่ึงองคประกอบเหลานี้มิอาจแยกออกจากกันได ดังนั้นการดูแลบุคคล จําเปนตอง

เขาใจองคประกอบของชีวิต และใหการดูแลองคประกอบในดานรางกาย จิตใจ สังคม และ จิตวิญญาณ 

ระบบความเชื่อเปนสิ่งสําคัญประการหนึ่งของสุขภาวะทางจิตวิญญาณ ทําใหบุคคลมีพลังงานในตัว มี

กําลังใจ และความหวัง นอกจากนี้ความรูสึกผูกพันรักใคร การเอาใจใสชวยเหลือกันและกันเปนสิ่งท่ีชวย

เพ่ิมความตระหนักในคุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

 

4.4 การสรางและประเมินรูปแบบการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุ 

 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

การสรางและประเมินรูปแบบการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา เริ่มจากการสังเคราะหผลการวิจัย โดยการนําผลการวิเคราะหขอมูลจากข้ันตอนท่ี 1 

ข้ันตอนท่ี 2 และข้ันตอนท่ี 3 รวมกันกําหนดเปน รูปแบบการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของ

ผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดังตอไปนี้ 
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4.4.1 การสรางรูปแบบการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

การสรางรูปแบบการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีการ

สังเคราะหขอมูล ดังนี้ 

1) การศึกษาสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุโดยท่ัวไปในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ผลการวิจัยข้ันท่ี 1 ดานสุขภาวะทางกาย ดานสุขภาวะทางจิตใจ ดานสุขภาวะทางสังคม อยูในระดับ

ปานกลาง และดานสุขภาวะทางจิตวิญญาณ อยูในระดับมาก โดยสรุปในภาพรวมท้ัง 4 ดาน สุขภาวะ

แบบองครวมของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมเฉลี่ยอยูในระดับระดับปานกลาง 

2) การศึกษาสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุท่ีเปนแบบอยางท่ีดีในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ผลการวิจัยข้ันท่ี 2 มีดังนี้ 

(1) สุขภาวะทางรางกาย การรับประทานอาหารท่ีเหมาะสม การออกกําลังกาย  

คูกับการทํางานบาน รดน้ําตนไมทําสวนเปนการออกกําลังกายไปในตัว ระบบขับถายเปนปกติ 

(2) สุขภาวะทางจิตใจ ผูสูงอายุสวนใหญพอใจในชีวิต และมีจิตใจท่ีไมเครียดทําใจ

สบายมีอามรณดี สวนใหญไมคิดสิ้นหวังในชีวิต ไมมีความทุกข และมีหลักการทําใหไมทุกขโดยทํา

จิตใจใหวาง ใชหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาเขามาชวยไมใหเกิดความทุกข  

(3) สุขภาวะทางสังคม ความเคารพนับถือผูสูงอายุ เปนประเพณีท่ีดีของสังคมไทย

ท่ีสืบทอดกันมา ผูสูงอายุสวนใหญยังคงไปรวมกิจกรรมไปทําบุญท่ีวัด สภาพแวดลอมท่ีผูสูงอายุอาศัย

สวนใหญมีความสงบสุขดี มีสวัสดิการท่ีผูสูงอายุไดรับจากภาครัฐ  

(4) สุขภาวะทางจิตวิญญาณ ผูสูงอายุเขาใจเขาใจในหลักของกฎธรรมชาติ 

การเกิด แก เจ็บ และตายไปในท่ีสุด ความรูไดรับจากการศึกษาธรรมะ การฟงเทศนท่ีสะสมมาโดย

ตลอดจากการไปทําบุญท่ีวัด และจากการฟงจากวิทยุ มีการรวมกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา  

3) การศึกษาชุมชนท่ีเปนแบบอยางท่ีดีในการบริหารจัดการดานผูสูงอายุในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยข้ันท่ี 3 มีดังนี้ ชุมชนท่ีเปนแบบอยางท่ีดีในการบริหารจัดการดานผูสูงอายุใน

จังหวัดฉะเชิงเทราเริ่มจากผูนําตามธรรมชาติ เปนผูริเริ่มชักชวนผูสูงอายุมาเขารวมเปนสมาชิกในชมรม

ผูสูงอายุ โดยวิธีการสรางความเขาใจในวัตถุประสงค และประโยชนท่ีไดรับ  

โดยสรุป จากการศึกษาสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุโดยท่ัวไปในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

การศึกษาสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุท่ีเปนแบบอยางท่ีดีในจังหวัดฉะเชิงเทรา และศึกษาชุมชน

ท่ีเปนแบบอยางในการบริหารจัดการดานผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถสังเคราะหแนวทาง 

ส ง เสริ มสุ ขภ าวะแบบองค ร วมของผู สู ง อายุ ในจั งหวั ดฉะ เชิ ง เทรา โดย ได รู ปแบบดั งนี้
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ผูนําตาม

ธรรมชาต ิ

ท่ีมีจิตอาสา 

การมีสวนรวม 

สังคม 

จิตใจ รางกาย 

รูปแบบการสงเสริม 

สุขภาวะองครวม 

ของผูสูงอายุใน 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

จิตวิญญาณ 

ชมรมผูสูงอายุ 

องคการบริหารสวนตําบล 

สภาพแวดลอม 

การรับประทานอาหาร 

การออกกําลังกาย 

 ความเมตตา  

 ความกรุณา 

 มุฑิตา  

 อเบกขา 

 ความราเริงแจมใส 

 ความเบิกบานอ่ิมใจ 

 ความผอนคลาย 

 ความสุข 

 ั้ ั่ ี  ิ

 

ครอบครัว กิจกรรมชมุชน 

มีสต ิ
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ภาพ 2  รูปแบบการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา (กอนการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ) 

เขาใจหลกัธรรมชาติ อยูรวมกับธรรมชาติ เพ่ือนบาน อิสรภาพทางจิตวิญญาณ 
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4.4.2 การประเมินรูปแบบการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

การประเมินรูปแบบการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

โดยเสนอตอผูเชี่ยวชาญ เพ่ือประเมินใน 3 ดาน คือ ดานความเปนประโยชน ดานความเปนไปได และดาน

ความเหมาะสม ดังนี้ 

1) ผลการประเมินรูปแบบการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา  

 

ตาราง 7 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตอรูปแบบการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุใน

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

จากตาราง 7 พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นตอรูปแบบการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวม

ของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในภาพรวมเห็นวามีความเปนประโยชน มีความเปนไปได และความ

เหมาะสมอยูในระดับมาก (µ = 4.27) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานความ

เปนประโยชน (µ = 4.48) รองลงมาคือ ดานความเปนไปได (µ = 4.17) และดานความเหมาะสม (µ = 4.16) 

ตามลําดับ 

 

ตาราง 8  ความเห็นของผูเชี่ยวชาญตอรูปแบบการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุใน

จังหวัดฉะเชิงเทรา ดานความเปนประโยชน 

 

                ดานความเปนประโยชน 
N=13 ระดับความ

คิดเห็น 
อันดับ 

µ  ơ 

1. ทําใหผูสูงอายุมีความรูเพ่ิมข้ึน 4.31 .63 มาก 9 

2. ทําใหคนในครอบครัวเขาใจผูสูงอายเุพ่ิมข้ึน 4.23 .72 มาก 10 

                ดาน 
N=13 

ระดับความคิดเห็น 
µ ơ 

1.ดานความเปนประโยชน 4.48 .67 มาก 

2.ดานความเปนไปได 4.17 .60 มาก 

3.ดานความเหมาะสม 4.16 .59 มาก 

รวม 4.27 .62 มาก 
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3. ทําใหผูสูงอายุมีการดูแลสุขภาพตนเองดีข้ึน 4.54 .51 มากท่ีสุด 5 

4. ทําใหผูสูงอายุมีเพ่ือน 4.54 .87 มากท่ีสุด 6 

5. ทําใหผูสูงอายุไมเหงา 4.38 .76 มาก 7 

6. ทําใหผูสูงอายุมีความสุขภาวะดีข้ึน 4.69 .48 มากท่ีสุด 1 

7. ทําใหผูสูงอายุมีสวนรวมในกิจกรรม 4.64 .77 มากท่ีสุด 2 

ตาราง 8  (ตอ) 

 

                ดานความเปนประโยชน 
N=13 ระดับความ

คิดเห็น 
อันดับ 

µ  ơ 

8. ทําใหคนชุมชนเห็นคุณคาผูสูงอายุ 4.54 .77 มากท่ีสุด 4 

9. ทําใหผูสูงอายุออกกําลังกายท่ีเหมาะสมกับวัย 4.63 .59 มากท่ีสุด 3 

10. ทําใหผูสูงอายุบริโภคอาหารท่ีเหมาะสมกับวัย 4.38 .60 มาก 8 

รวม 4.48 .67 มาก  

 

จากตาราง  8  พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นตอรูปแบบการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวม

ของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในดานความเปนประโยชนในระดับมาก (µ = 4.48) เม่ือพิจารณาเปน

รายขอพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ทําใหผูสูงอายุมีความสุขภาวะดีข้ึนอยูในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.69) 

รองลงมาคือ ทําใหผูสูงอายุมีสวนรวมในกิจกรรม อยูในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.64) รองลงมาคือ ทําให

ผูสูงอายุออกกําลังกายท่ีเหมาะสมกับวัย อยูในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.63) รองลงมาคือ ทําใหคนชุมชน

เห็นคุณคาผูสูงอายุ อยูในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.54) รองลงมาคือ ทําใหผูสูงอายุมีการดูแลสุขภาพตนเอง

ดีข้ึน อยูในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.54) รองลงมาคือ ทําใหผูสูงอายุมีเพ่ือน อยูในระดับมากท่ีสุด 

(µ = 4.54) รองลงมาคือ ทําใหผูสูงอายุไมเหงา อยูในระดับมาก (µ = 4.38) รองลงมาคือ ทําใหผูสูงอายุ

บริโภคอาหารท่ีเหมาะสมกับวัย อยูในระดับมาก (µ = 4.38) รองลงมาคือ ทําใหผูสูงอายุมีความรูเพ่ิมข้ึน 

อยูในระดับมาก (µ = 4.31) และ ทําใหคนในครอบครัวเขาใจผูสูงอายุเพ่ิมข้ึน (µ = 4.23) ตามลําดับ  

 

ตาราง 9  ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตอรูปแบบการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุ 

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานความเปนไปได 
 

                ดานความเปนไปได 
N=13 ระดับความ

คิดเห็น 
อันดับ 

µ   ơ   

1. กิจกรรมการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของ     
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ตาราง 9  (ตอ) 

 

จากตาราง 9 พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นตอรูปแบบการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของ

ผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานความเปนไปได อยูในระดับระดับมาก (µ = 4.17) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ

พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ รูปแบบการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุสามารถนําไปปรับ

ใชกับชุมชนอ่ืนได อยูในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.54) รองลงมาคือ เปนการยกระดับผูสูงอายุในชุมชนเปน

แบบอยางท่ีดี อยูในระดับมาก (µ = 4.38) รองลงมาคือ ชุมชนใหความสําคัญตอการนํารูปแบบไปใช

สงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุ อยูในระดับมาก (µ = 4.23) รองลงมาคือ คนในครอบครัว

    ผูสูงอายุ 4.08 .64 มาก 7 

2. ทําใหผูสูงอายุสวนใหญไดเขามามีสวนรวม 4.08 .64 มาก 8 

3. ภาครัฐ และ เอกชน ใหการสงเสริมสุขภาวะ 

    แบบองครวมของผูสูงอายุ 

 

4.00 

 

.81 

 

มาก 

 

9 

4. คนในครอบครัวผูสูงอายชุวยสงเสริมสุขภาวะ 

    แบบองครวมของผูสูงอายุ 

 

4.23 

 

.43 

 

มาก 

 

4 

5. ผูนําชุมชนใหการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวม 

    ของผูสูงอายุ 

 

4.15 

 

.55 

 

มาก 

 

5 

                ดานความเปนไปได 
N=13 ระดับความ

คิดเห็น 
อันดับ 

µ   ơ   

6. ผูสูงอายุไดรับการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวม 

    อยางท่ัวถึง 

 

4.13 

 

.48 

 

มาก 

 

6 

7. ผูสูงอายุไดรับการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวม 

    อยางตอเนื่อง 

 

3.92 

 

.76 

 

มาก 

 

10 

8. เปนการยกระดับผูสูงอายุในชุมชนเปนแบบอยาง 

    ท่ีด ี

 

4.38 

 

.50 

 

มาก 

 

2 

9. ชุมชนใหความสําคัญตอการนํารูปแบบไปใช 

    สงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุ 

 

4.23 

 

.72 

 

มาก 

 

3 

10. รูปแบบการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของ 

     ผูสูงอายุสามารถนําไปปรับใชกับชุมชนอ่ืนได 

 

4.54 

 

.51 

 

มากท่ีสุด 

 

1 

รวม 4.17 .60 มาก  
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ผูสูงอายุชวยสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุ อยูในระดับมาก (µ = 4.23) รองลงมาคือ ผูนํา

ชุมชนใหการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุ อยูในระดับมาก (µ = 4.15) รองลงมาคือ ผูสูงอายุ

ไดรับการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมอยางท่ัวถึง อยูในระดับมาก (µ = 4.13) รองลงมาคือ กิจกรรมการ

สงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุ อยูในระดับมาก (µ = 4.08) รองลงมาคือ ทําใหผูสูงอายุสวนใหญ

ไดเขามามีสวนรวม อยูในระดับมาก (µ = 4.08) รองลงมาคือ ภาครัฐ และ เอกชน ใหการสงเสริมสุขภาวะ

แบบองครวมของผูสูงอายุ อยูในระดับมาก (µ = 4.00) และ ผูสูงอายุไดรับการสงเสริมสุขภาวะแบบองค

รวมอยางตอเนื่อง ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 10  ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตอรูปแบบการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุใน

จังหวัดฉะเชิงเทรา ในดานความเหมาะสม 

 

                ดานความเหมาะสม 
N=13 ระดับความ

คิดเห็น 
อันดับท่ี 

µ  ơ  

1. ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาสุขภาวะแบบองครวมของ 

    ผูสูงอายุโดยท่ัวไปในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

4.08 

 

.76 

 

มาก 

 

9 

2. ข้ันตอนท่ี 2 การศึกษาสุขภาวะแบบองครวมของ 

    ผูสูงอายุท่ีเปนแบบอยางท่ีดีในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

4.23 

 

.43 

 

มาก 

 

4 

3. ข้ันตอนท่ี 3 การศึกษาชุมชนท่ีเปนแบบอยางท่ีดี 

    ในการบริหารจัดการดานผูสูงอายุในจังหวัด 

    ฉะเชิงเทรา 

 

 

4.23 

 

 

.72 

 

 

มาก 

 

 

3 

4. ข้ันตอนท่ี 4 การสรางและประเมินรูปแบบการ 

    สงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุใน 

    จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

 

4.00 

 

 

.70 

 

 

มาก 

 

 

10 

5. ปจจัยสนับสนุนหนวยงานหลักในการดําเนินงาน 

    สงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุใน 

    จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

 

4.15 

 

 

.68 

 

 

มาก 

 

 

5 
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6. ปจจัยสนับสนุนเครือขายสงเสริมสุขภาวะ 

    แบบองครวมของผูสูงอายุในจังหวดัฉะเชิงเทรา 

 

4.08 

 

.64 

 

มาก 

 

7 

7. ปจจัยสนับสนุนการจัดระบบดําเนินการสงเสริมสุข 

   ภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

4.08 

 

.64 

 

มาก 

 

8 

8. ปจจัยสนับสนุนแนวทางการทํางานเพ่ือสงเสริมสุข 

   ภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

4.15 

 

.37 

 

มาก 

 

6 

9. ชมรมผูสูงอายเุปนหนวยงานเริ่มตนดําเนินงาน  

   และสนับสนุนการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของ 

   ผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

 

4.38 

 

 

.50 

 

 

มาก 

 

 

1 

10. ความเหมาะสมของชมรมผูสูงอายใุนการ 

     สนับสนุนการดําเนินการสงเสริมสุขภาวะแบบ 

     องครวมของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

 

4.31 

 

 

.48 

 

 

มาก 

 

 

2 

รวม 4.16 .59 มาก  
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จากตาราง 10 พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นตอรูปแบบการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวม

ของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในดานมีความเหมาะสม ระดับมาก (µ = 4.16) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ

พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ชมรมผูสูงอายุเปนหนวยงานเริ่มตนดําเนินงานและสนับสนุนการสงเสริม

สุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา อยูในระดับมาก (µ = 4.38) รองลงมาคือ 

ความเหมาะสมของชมรมผูสูงอายุในการสนับสนุนการดําเนินการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของ

ผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา อยูในระดับมาก (µ =4.31) รองลงมาคือ การศึกษาชุมชนท่ีเปนแบบอยางท่ี

ดีในการบริหารจัดการดานผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา อยูในระดับมาก (µ = 4.23) รองลงมาคือ ข้ันตอน

การศึกษาสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุท่ีเปนแบบอยางท่ีดีในจังหวัดฉะเชิงเทราอยูในระดับมาก 

(µ = 4.23) รองลงมาคือ ปจจัยสนับสนุนหนวยงานหลักในการดําเนินงานสงเสริมสุขภาวะแบบองครวม

ของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา อยูในระดับมาก (µ =4.15) รองลงมาคือ ปจจัยสนับสนุนแนวทางการ

ทํางานเพ่ือสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา อยูในระดับมาก (µ = 4.15) 

รองลงมาคือ ปจจัยสนับสนุนเครือขายสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา อยูใน

ระดับมาก (µ =4.08) รองลงมาคือ ปจจัยสนับสนุนการจัดระบบดําเนินการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวม

ของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา อยูในระดับมาก (µ =4.08) รองลงมาคือ ข้ันตอนการศึกษาสุขภาวะแบบ

องครวมของผูสูงอายุโดยท่ัวไปในจังหวัดฉะเชิงเทรา อยูในระดับมาก (µ =4.08) และ ข้ันตอนการสรางและ

ประเมินรูปแบบการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา อยูในระดับมาก (µ = 4.00) 

ตามลําดับ 

4.4.3 ขอเสนอแนะจากการประเมินรูปแบบโดยผูทรงคุณวุฒิ 

ขอเสนอแนะจากการประเมินรูปแบบโดยผูทรงคุณวุฒิมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี้ 

1) ดานรางกาย ควรมีการสงเสริมดานเศรษฐกิจใหผูสูงอายุรูจักการออมเงินไวใชใน

ยามชรา ผูสูงอายุสวนใหญมีรายไดลดลงมีขอจํากัดในเรื่องการประกอบอาชีพ หารายได เนื่องจาก

ขอจํากัดของสภาพรางกาย สงผลใหผูสูงอายุบางทานรายไดไมพอเพียง หรือไมมีรายไดเลย ชนบท

ผูสูงอายุสวนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม รายไดมาจากการท่ีตองอาศัยแรงงานเปนหลัก เม่ือ

รางกายแกชราทําใหความสามารถในการทํางานลดลง หรือทําไมได สงผลกระทบทําใหขาดรายไดตอ

ฐานะทางการเงิน ดังนั้นควรมีการสงเสริมดานอาชีพท่ีเหมาะสมกับวัยเพ่ือเพ่ิมรายได การสงเสริมให

ผูสูงอายุมีสวนรวมในการทําอาชีพหารายไดในการดํารงชีวิต หรือจุนเจือครอบครัวบางนั้นเปนการเติม 

หรือเสริมสรางคุณคา และศักดิ์ศรีความเปนมนุษยในฐานะผูสูงอายุมีความรูสึกภาคภูมิใจในตนเองและ

ชวยสงเสริมสุขภาวะทางรางกายของผูสูงอายุ  

2) ดานสังคม ควรมีการสงเสริมในประเด็นดังนี้ 

(1) การสงเสริมดานวัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรม โดยมีการจัดกิจกรรมให

คนในชุมชนทุกชวงวัยเขามามีสวนรวมในกิจกรรม เพ่ือใหเกิดการถายทอดความรู และเกิดการเรียนรู 
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สิ่งท่ีดีงามของสังคมไทยท่ีสรางสมมานานไมใหศูนยหายไปจากสังคมไทย เปนตนวา การแสดงความ

เคารพผูท่ีมีอายุมากกวาดวยการสวัสดีเม่ือพบเห็น ดังคําท่ีวา “ไปตองลามาตองไหว” 

(2) การสงเสริมดานการเรียนรูของผูสูงอายุ เพ่ือพัฒนาตนเองโดยการมีสวนรวม

ในกิจกรรมตางๆ เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูสูงอายุดวยกัน เชนความรูดานการเลือกรับประทาน

อาหาร การใชยาสมุนไพร การออกกําลังกาย การปฏิบัติตนอยางไรอยูอยางไมทุกข สามารถดํารงชีวิต

อยูไดอยางสมดุล และยังคงการมีสุขภาวะท่ีดีไดอยางเหมาะสมตามวัยและสภาพรางกาย เพ่ือให

ผูสูงอายุเขาใจในการปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับสภาพของตน 

(3) การสงเสริมการมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม เนื่องจากผูสูงอายุมีขอจํากัด

ในดานสภาพรางกาย ในการเขารวมกิจกรรมทางสังคมตางๆ ชวยใหผูสูงอายุยังคงรูสึกถึงความเปน

สวนหนึ่งของสังคมไมรูสึกวาถูกตัดขาดหรือถูกทอดท้ิง การท่ีผูสูงอายุไดมีโอกาสพบปะพูดคุยกับคนวัย

เดียวกัน และตางวัย ทําใหเกิดความรูสึกตนเองมีคุณคามีชีวิตชีวามากข้ึน 

(4) การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนเพ่ือการมีสุขภาวะท่ีดีของผูสูงอายุโดย

การเรียนรูจากชุมชนท่ีเปนอยางท่ีดีในระดับจังหวัด เพ่ือนําความรูท่ีไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูมา

ปรับใชในชุมชน โดยเฉพาะเรื่องแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือความพอดีและความถูกตอง  

ซ่ึงเปนสวนหนึ่งท่ีจะนํามาสงเสริมใหผูสูงอายุมีการเรียนรูเพ่ือนําไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค 

การสงสริมความรูความเขาใจแกผูสูงอายุ ถึงเรื่องการใชเวลาท่ีเหลืออยูในบั้นปลายชีวิต ทําทุกอยางให

เกิดประโยชนกับตนเองและผูอ่ืน สิ่งท่ีไดคือความสุข ซ่ึงเปนความตองการท่ีสูงสุดของคน คือชีวิตท่ีดี

งาม การทําประโยชนกับสวนรวม สังคมและผูอ่ืน โดยไมตองการสิ่งตอบแทนใดๆ เปนการทดแทน

บุญคุณแผนดินท่ีตนอาศัยอยู 

3) ดานจิตใจ ควรมีการสงเสริมเรื่องความอบอุนในครอบครัว ซ่ึงเปนมิติท่ีสําคัญตอ

การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของผูสูงอายุ สังคมไทยเดิมเปนสังคมท่ีครอบครัวอบอุน มีปูยาตายาย พอแม 

บุตรหลานอาศัยอยูในครัวเรือนเดียวกัน ผูใหญในครอบครัวทําหนาท่ีดูแลเลี้ยงดูบุตรหลาน ขณะท่ีบุตร

หลานก็ใหความเคารพนับถือผูใหญ หรือผูสูงอายุ ทําใหเกิดความอบอุน สามัคคี พ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและ

กันในครัวเรือน มีการถายทอดคุณธรรมและจริยธรรมจากรุนสูรุน ซ่ึงปจจุบันสังคมไดมีการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สงผลตอมิติเรื่องความอบอุนในครอบครัวนี้อยางมาก ความเจริญของเมือง 

สังคม เทคโนโลยีตางๆ สงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูท้ังในเขตเมืองและชนบท โดยเฉพาะผูสูงอายุ

ท่ีบุตรหลานในชนบทตองยายถ่ินเขาสูเมืองเพ่ือหางานทํา สงผลใหความใกลชิดตอผูสูงอายุลดนอยลง 

ปฏิสัมพันธของคนตางวัยลดนอยลง ทําใหผูสูงอายุถูกทอดท้ิงขาดการเอาใจใสดูแลจากบุตรหลาน 

เกิดความเหงา ซึมเศรา สงใหคุณภาพชีวิตท่ีลดลง ดังนั้นชุมชนจึงสมควรมีการสงเสริมใหครอบครัว

เห็นความสําคัญในเรื่องความกตัญูกตเวที โดยการกลับมาเยี่ยมเยียนพอแม ปูยา ตายาย ซ่ึงจะสงผล

ทําใหผูสูงอายุเกิดความรูสึกอบอุนไมถูกทอดท้ิง 
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4) ดานจิตวิญญาณ ควรสงเสริมใหผูสูงอายุเขารวมกิจกรรมทางศาสนา ชวยให

ผูสูงอายุเขาถึงธรรมชาติและรับรูถึงการเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติสภาพแวดลอม และการเปนสวน

หนึ่งของสังคมชุมชน ตามบริบทความเปนจริงท่ีเปนอยู เพ่ือปรับตัวใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดกับสังคม

ปจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 
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ผูนําตาม

ธรรมชาติ 

ท่ีมีจิตอาสา 

การมีสวนรวม 

สังคม 

จิตใจ รางกาย 

รูปแบบการสงเสรมิ 

สุขภาวะองครวม 

ของผูสูงอายุใน 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

จิตวิญญาณ 

ชมรมผูสูงอายุ 

องคการบริหารสวนตําบล 

สภาพแวดลอม 

การรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย 

ความเปนมิตร 

คิดชวยผูอ่ืน 

ยินดีสนับสนุน 

มีปญญาเปนกลาง 

 ความราเริงแจมใส 

 ความเบิกบานอ่ิมใจ 

 ความผอนคลาย 

 ความสุข 

 ั้ ั่ ี  ิ

 

เขาใจหลักธรรมชาติ 

อยูรวมกับธรรมชาติ 

ครอบครัว 

เพ่ือนบาน 

การสงเสริม 

กิจกรรมทางสังคม 

มีสต ิ

ความไมเห็นแกตัว 

อาชีพและรายได 

การสงเสริมวัฒนธรรม 

ดานคุณธรรมจริยธรรม 

การสงเสริมการเรียนรู 

ของผูสูงอายุ 

การสงเสริมดานความอบอุนในครอบครัว 

การสงเสริม 

ความเขมแข็งชุมชน 

การสงเสริมกิจกรรม 

ทางศาสนา 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

132 

 

 

ภาพ 3  รูปแบบการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา (หลังการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ) 
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จากภาพ 3 โครงสรางแสดงความสัมพันธของตัวแปรองคประกอบของรูปแบบการสงเสริม

สุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา เริ่มจากการมีผูนําตามธรรมชาติท่ีมีจิตอาสา

เปนแรงขับเคลื่อนสงผลใหเกิดการมีสวนรวมจากผูสูงอายุในชุมชน ซ่ึงออกมาในรูปแบบขององคกร

เครือขาย หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน ชมรมผูสูงอายุ องคการบริหารสวนตําบล เปนตน สงผลตอ 

รูปแบบการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบดวย 4 ดาน  

คือ ดานรางกาย ประกอบดวย การเลือรับประทานอาหารท่ีเปนประโยชนในปริมาณเหมาะสม การ

ออกกําลังกายท่ีเหมาะสม การอยูในสถานพักอาศัยท่ีเหมาะสม ตลอดจนการมีอาชีพและรายไดท่ี

สามารถใชสอยอํานวยความสะดวกแกตนเองไดอยางเหมาะสม ดานจิตใจ ประกอบดวย ความมีสติใน

การดําเนินชีวิต ความราเริงแจมใส มีคุณลักษณะทางจิตใจ มีความเบิกบานราเริงแจมใส มีความผอน

คลายไมตึงเครียดไรความกังวล มีความสุข ความมีจิตต้ังม่ันเปนสมาธิไมหวั่นไหวเม่ือมีสิ่งใดมากระทบ

ใหเศราหมอง พรอมกับมีคุณลักษณะทางจิตใจท่ีมีความเปนมิตร คิดชวยเหลือผูอ่ืน ตลอดจนยินดี

สนับสนุนผูอ่ืนท่ีไดดี และมีปญญารูจักวางใจเปนกลางอยางถูกตอง และการสงเสริมดานความอบอุน

ในครอบครัวจะชวยใหผูสูงอายุเกิดความผาสุกทางจิตใจโดยตรง ดานสังคม ประกอบดวย 

ความสัมพันธในครอบครัวของผูสูงอายุ เพ่ือนบานท่ีเปนมิตร การสงเสริมการเรียนรูของผูสูงอายุให

เขาใจถึงการเปนสวนหนึ่งสังคม ผานทางการสงเสริมกิจกรรมทางสังคมใหผูสูงอายุไดมีโอกาสสราง

ปฏิสัมพันธระหวางผูสูงอายุในชุมชนดวยกัน และการสงเสริมความเขมแข็งชุมชนโดยผูสูงอายุในชุมชน

เปนผูบริหารจัดการพัฒนาผูสูงอายุในชุมชนเอง ซ่ึงเปนผูท่ีรับรูถึงความตองการท่ีแทจริงตามสภาพ

บริบทในชุมชนของตนเอง และนําไปสูการสงเสริมวัฒนธรรมดานคุณธรรมจริยธรรม โดยให

ความสําคัญแกผูสูงอายุไดมีบทบาทสําคัญตอสังคมในการถายทอดความรูขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม

อันดีงามใหแกบุตรหลานโดยอิงอาศัยกัน ดานจิตวิญญาณ ประกอบดวย การเขาใจในหลักธรรมชาติ 

ของการเกิดข้ึน ตั้งอยู และดับไป ความไมเท่ียง เปนทุกข และความไมใชตัวตน ความเปนไปตาม

ความสัมพันธแหงเหตุปจจัย สามารถดํารงชีวิตอยูรวมกับธรรมชาติไดอยางกลมกลืนเก้ือหนุนกัน เปน

อิสระจากความเห็นแกตัว โดยการสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา เพ่ือใหผูสูงอายุมีโอกาสเพ่ิมพูนความรู

ท่ีนําไปสูการปฏิบัติอยางถูกตอง เพ่ือพัฒนาสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ไปสูการดําเนินชีวิตท่ีดีงาม  
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

งานวิจัยรูปแบบการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทราใชการวิจัยเชิง

คุณภาพเปนหลัก และใชการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือเปนขอมูลเสริม ซ่ึงสรุปผลการวิจัยในแตละข้ันตอนดังนี้ 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 

สรุปผลการวิจัยรูปแบบการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีดังนี้ 

5.1.1 การศึกษาสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุโดยท่ัวไปในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ในข้ันตอนท่ี 1 เพ่ือศึกษาสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุโดยท่ัวไปในจังหวัดฉะเชิงเทราท่ีมีอายุ 

60 ปข้ึนไป จํานวน 382 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล มีดังนี้ 

1) คุณลักษณะของกลุมตัวอยาง พบวา ผูสูงอายุสวนใหญ มีอายุระหวาง 60–69 ป ระดับ

การศึกษาผูสูงอายุสวนใหญอยูในระดับประถมศึกษา การนับถือศาสนาสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ 

สถานภาพการสมรสของกลุมสวนใหญอยูกับคูสมรส จํานวนบุตรในครอบครัวของผูสูงอายุสวนใหญ มีบุตร

จํานวน 2 คน ผูท่ีทําหนาท่ีในการดูแลเปนหลักสวนใหญ ไดแก บุตรชายหรือหรือสาวคอยดูแลเปนหลัก 

การมีโรคประจําตัวของผูสูงอายุสวนใหญ มีโรคประจําตัวคือโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ 

โรคอัมพฤกษ/อัมพาต โรคมะเร็ง โรคปวดเม่ือย และโรคหลอดเลือดในสมองตีบ ความพอเพียงของรายได

ในครอบครัวของผูสูงอายุสวนใหญ มีรายไดพอเพียงไมมีหนี้สิน การไดรับการสนับสนุนทางการเงิน 

ผูสูงอายุสวนใหญ ไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากเบี้ยยังชีพ การประกอบอาชีพของผูสูงอายุสวนใหญ

ไมไดประกอบอาชีพ ผูสูงอายุสวนใหญ เปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ 

2) ดานสุขภาวะทางรางกาย ของผูสูงอายุ คือ การมีอาหารเพียงพอตอการบริโภค 

ความพอใจในสุขภาพของตนเอง การสนใจดูแลสุขภาพของตนเอง ความเขาใจในเรื่องการบริโภค

อาหารและการไดรับการบริการทางการแพทยอยางเหมาะสม ความพอใจในสวัสดิการท่ีทางภาครัฐจัด

ให ความเขาใจในการออกกําลังกายใหเหมาะสมกับวัย การไดรับขอมูลขาวสารการใหความรูดานการ

ดูแลสุขภาพ การใชภูมิปญญาทองถ่ินในการรักษาโรค สุขภาพรางกายยังแข็งแรง ทํางานไดดี และ

ตองการไดรับการสนับสนุนการออกกําลังกายจากองคกรภาครัฐ 

3)  ดานสุขภาวะทางจิตใจของผูสูงอายุ คือ ความภูมิใจในตนเอง มีความสุขเม่ือ

ชวยเหลือผูอ่ืน ความพอใจในชีวิต ความรูสึกเขาใจคนอ่ืนเม่ือมีทุกข ในครอบครัวอยูกันแบบอบอุนและ
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เขาใจกันดี สามารถควบคุมอารมณไดเม่ือเกิดเหตุการณรายแรง ยามเจ็บปวยมีลูกหลานมาคอยดูแล

และใหกําลังใจ สามารถทําใจไดเม่ือมีปญหาใหญ มีเรื่องท่ีทําใหเกิดความสบายใจ การชวยเหลือคนท่ี

ตกทุกขไดยากเม่ือมีโอกาส ความรูสึกวาชีวิตมีทุกขนอยมาก และความรูสึกสิ้นหวังเบื่อชีวิตบางใน

บางครั้ง 

 

4) ดานสุขภาวะทางสังคมของผูสูงอายุ คือ การไดรับความเคารพนับถือจากลูกหลาน 

ความสะดวกในการเดินทางในชุมชน การไปรวมงานในชุมชนบอยครั้ง การไดรับการเคารพนับถือจาก

คนในชุมชน ในดานการมีสวนรวมการทํากิจกรรมในชุมชน การไปรวมกิจกรรมท่ีทางภาครัฐจัดข้ึน 

การไดรับสวัสดิการทางสังคมท่ีทางภาครัฐจัดให การมีลูกหลานมาเยี่ยมเยียนบอยครั้ง การมีญาติพ่ี

นองมาเยี่ยมเยียนบอยครั้ง และการไปเท่ียว ไปรับประทานอาหารนอกบานกับลูกหลาน ความรูสึก

หวาดระแวงไมมีความปลอดภัย ความรูสึกไมสนใจอึดอัดในชุมชน และอยูแบบตัวใครตัวมันระดับนอย 

5) ดานสุขภาวะทางจิตวิญญาณของผูสูงอายุ คือ ความยินดีเม่ือเห็นผูอ่ืนไดดีมีความ

เขาใจในหลักธรรมชาติของการเกิด แก เจ็บ ตาย ความละอายเกรงกลัวตอบาป ความเขาใจในหลักธรรม 

คําสอนของศาสนา การรักษาศีล และการเขาใจหลักในการดับทุกข มีความเขาใจในหลักธรรมอันสูงสุด 

ความสนใจในการปฏิบัติธรรม การมีโอกาสไดทําบุญบอยครั้ง และความสนใจมุงคนหาหลักธรรม และการ

ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ 

โดยสรุป พบวา สุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุโดยท่ัวไปในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในภาพรวม

ท้ัง 4 ดาน อยูในระดับปานกลาง 

5.1.2 การศึกษาสุขภาวะแบบองครวมผูสูงอายุท่ีเปนแบบอยางท่ีดีในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ในข้ันตอนท่ี 2 เพ่ือศึกษาสุขภาวะแบบองครวมผูสูงอายุ ท่ีเปนแบบอยางท่ีดีในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ท่ีมีอายุ 80 ป จํานวน 32 คน โดยกลุมท่ี 1 ใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกจํานวน 20 คน และกลุม

ท่ี 2 ใชการสนทนากลุม จํานวน 12 คน ผลสรุปมีดังนี้ 

1) ดานสุขภาวะทางรางกายของผูสูงอายุ โดยธรรมชาติปกติมีความเสื่อมถอยของสภาพ

รางกาย ท่ีทําใหปวยเปนโรคประจําตัว 33เชน โรค33ปวดตามขอ อยางไรก็ตามผูสูงอายุเขาใจในการปฏิบัติตน

ไดอยางเหมาะสมกับวัยสอดคลองกับสภาพชีวิตของตน อีกท้ังยังไดรับการดูแลสงเสริมสุขภาวะ และ

ไดรับการดูแลหากมีการเจ็บปวยจาก ครอบครัว ทางชุมชน และภาครัฐ การออกกําลังกายของผูสูงอายุ 

จะมีทาการบริหารรางกายของแตละบุคคลตามความถนัดและเขาใจ เชน การเดิน การแกวงแขน และ

ผูสูงอายุบางสวนมีความเขาใจวาการมีกิจกรรมทําตลอดเวลา เชน กวาดบาน เช็ดถูบาน เลี้ยงหลาน 

ทํางานในสวน รดน้ําตนไมในสวน เปนการออกกําลังกายไปในตัว การรับประทานอาหารของผูสูงอายุ

ตามท่ีบุตรหลานจัดหามาให และเลือกรับประทานประเภทผัก ผลไม มากกวาเนื้อสัตว ชวยใหการขับถาย

เปนปกติ การตรวจสุขภาพสําหรับผูสูงอายุตามท่ีแพทยนัด ในบางรายไปพบแพทยเม่ือเจ็บปวยเทานั้น 
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ดานสวัสดิการทางการแพทยท่ีทางภาครัฐจัดใหผูสูงอายุ สวนใหญเลือกบริการโรงพยาบาลเนื่องจากมี

บัตรฟรีในการรักษาพยาบาล ขณะท่ีบางรายเลือกไปคลินิกเพราะพอใจในความสะดวกในการใหบริการท่ี

ไมตองรอคิวนาน การรับประทานยาบํารุงรางกายของผูสูงอายุบางรายท่ีบุตรหลานมีฐานะทางการเงิน

เลือกซ้ือหาอาหารเสริมมาใหผูสูงอายุรับประทาน การพักผอนนอนหลับผูสูงอายุมีความตองการในการ

พักผอนของแตละคนนั้นไมเทากันซ่ึงข้ึนอยูกับสภาพรางกาย  

2) ดานสุขภาวะทางจิตใจของผูสูงอายุท่ีเปนแบบอยางท่ีดี จะมีความพอใจในการดํารงชีวิต

ของตนเอง มีจิตใจท่ีไมเครียด รูจักการทําใจใหสบายมีอารมณดี ไมคิดสิ้นหวังในการใชชีวิตไมมีความ

ทุกข และมีวิธีการทําใหตนเองไมทุกขเม่ือเกิดปญหา มีหลักจัดการกับความทุกข โดยการทําจิตวาง 

ใชหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาเขามาชวยไมใหเกิดความทุกข การฝกหายใจเขาออกชวยใหมีสติ 

และสมาธิ สงผลใหจิตใจผองใส สามารถอยูรวมกับคนในครอบครัวได การกลับมาเยี่ยมเยียนของบุตร

หลานในครอบครัวเปนปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหผูสูงอายุจิตใจดีมีความสุข ผูสูงอายุในครอบครัวท่ีมีความ

พรอมในเรื่องฐานะทางการเงินดี เวลาเจ็บปวยมักจะไดรับการเอาใจคอยดูแลเปนอยางดี  

3) ดานสุขภาวะทางสังคมของผูสูงอายุท่ีเปนแบบอยางท่ีดี จะมีบุตรหลานยังคงให

ความเคารพนับถือตอผูสูงอายุ ตามขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมท่ีดีของสังคมไทยท่ีสืบทอด

กันมา การเขารวมกิจกรรมกับครอบครัวบุตรหลานมีความยินดีท่ีจะพาผูสูงอายุไปเท่ียวและ

รับประทานอาหาร การมาเยี่ยมเยียนของบุตรหลาน ตลอดจนบุคคลท่ีเคยรูจักกันเปนประจํา จะรูสึกดี

ใจท่ีไดพบพูดคุยกัน คนในชุมชนสวนใหญยังใหความเคารพนับถือผูสูงอายุ เจอทักทายสวัสดีพูดคุย

ดวย มีการเขารวมกิจกรรมของผูสูงอายุยังคงไปรวมกิจกรรมชอบไปทําบุญท่ีวัด สภาพแวดลอมท่ี

ผูสูงอายุอาศัยมีความสงบสุข การสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม สวัสดิการท่ีผูสูงอายุไดรับจากภาครัฐ

คือเบี้ยผูสูงอายุ คารักษาพยาบาล การเดินทางของผูสูงอายุสวนใหญไดรับการดูแลจากลูกหลาน รับสง

เม่ือผูสูงอายุตองการเขามีสวนรวม ซ่ึงในบางรายสามารถเดินทางดวยตนเองโดยขับรถยนต 

รถจักรยานยนต หรือรถจักรยาน 

4) ดานสุขภาวะทางจิตวิญญาณของผูสูงอายุท่ีเปนแบบอยางท่ีดี จะมีความรูจักการ

เสียสละ การมีความเมตตากรุณา การเขาถึงพระรัตนตรัยหรือการเขาถึงพระผูเปนเจา เปนตน 

ความสุขท่ีไมมีความเห็นแกตัว มีผลดีตอสุขภาพทางกาย ทางจิตใจ และทางสังคม การเขาใจในจิต

วิญญาณ การปฏิบัติตนตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนาของผูสูงอายุเขาใจโดยการทําบุญ ทอดกฐิน

ผาปา การปฏิบัติตัวไมใหผิดศีลธรรม และมีความเขาใจในการรักษาศีล การศึกษาธรรมะจากการฟง

เทศนมาโดยตลอดจากการไปทําบุญท่ีวัด จากการฟงจากวิทยุ โทรทัศน มีความเขาใจในหลักของกฎ

ธรรมชาติ การเกิด แก เจ็บ และตายไปในท่ีสุด มีความยินดีกับลูกหลานและผูอ่ืนท่ีไดดี มีการเขารวม

กิจกรรมของผูสูงอายุ สวนใหญยังคงไปรวมกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนานา และกิจกรรมท่ีทาง

ชุมชนจัดข้ึน มีความเชื่อตามคําสอนของพระพุทธเจา ท่ีวาสัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ทําดีไดดีทําชั่ว
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ไดชั่ว ดานความรูสึกทางศักด์ิศรีของการเปนผูสูงอายุ ไมทําตัวเปนปญหาแกใคร และยังเปนผูท่ีทํา

ประโยชนใหกับครอบครัวและชุมชน  

5.1.3 การศึกษาชุมชนที่เปนแบบอยางที่ดใีนการบริหารจัดการดานผูสงูอายุในจังหวัดฉะเชงิเทรา 

ในข้ันตอนท่ี 3 การศึกษาชุมชนท่ีเปนแบบอยางท่ีดีในการบริหารจัดการดานผูสูงอายุในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ไดแก ชุมชนตําบลหนองแหนอําเภอพนมสารคาม ชุมชนตําบลทาขามอําเภอบางปะกง และ

ชุมชนตําบลหนาเมืองอําเภอเมือง โดยสรุปผลการวิจัยดังตอไปนี้ 

1) ดานการจัดการและสงเสริมผูสูงอายุในดานสุขภาวะทางกาย ทางชุมชนไดมีการสงเสริม

ความรูเรื่องการบริโภคอาหารท่ีเปนประโยชนตอรางกาย มีการเลือกรับประทานอาหารท่ีเหมาะสมกับวัย 

ไมรับประทานอาหารท่ีมีไขมันมาก ประกอบอาหารโดยการนึ่ง และตม วิธีการสงเสริมความรูผูสูงอายุโดย

การจัดกิจกรรมการใหความรูผานการจัดประชุม ใหมีกิจกรรมนันทนาการ การแจกสิ่งของและสอดแทรก

ดวยการใหความรูเรื่องการดูแลสุขภาพ รวมกับผูดูแลผูสูงอายุ ไดแก บุตรหลาน หรือผูดูแลผูสูงอายุและ

จิตอาสาเขารวมในกิจกรรมเพ่ือท่ีจะนําความรูท่ีไดไปปฏิบัติกับผูสูงอายุอยางเหมาะสม 

ดานการสงเสริมความรูเรื่องการออกกําลังกายของชุมชน ไดสงเสริมความรูดานการออก

กําลังกายท่ีเหมาะสมกับผูสูงอายุ เนื่องจากผูสูงอายุมีขอจํากัดในการออกกําลังกายเชน สภาพรางกายท่ีไม

เอ้ืออํานวย ซ่ึงกีฬาท่ีทางชุมชนสงเสริม ไดแก กีฬาเปตอง ซ่ึงเปนกีฬาท่ีตองใชรางกาย กําลังแขน 

และสติปญญา เปนการเลนท่ีตองอาศัยการคิด และดานจิตใจ ผูเลนจะตองเขาใจถึงจิตใจของผูรวมทีมเปน

อยางดี ทําใหผูสูงอายุไดมาพบปะสังสรรคไดรูจักกัน การออกกําลังประเภทเดินเร็วมีความเหมาะสม

สําหรับผูสูงอายุ การออกกําลังกายแบบแอโรบิค เปนการเคลื่อนไหวของรางกายอยางตอเนื่อง 

2) การบริหารการจัดการสงเสริมผูสูงอายุในดานสุขภาวะทางจิตใจ ทางชุมชนมีการ

สงเสริมใหความรู ใหผูสูงอายุรูสึกวาตนยังมีคุณคา มีความสําคัญและมีความหวังในชีวิต เชนไปวัด

ทําบุญฟงเทศน ทางชมรมจัดกิจกรรมใหมาพบปะพูดคุยทุกเดือน และ1 8สงเสริมใหลูกหลาน ญาติพ่ีนอง 

และผูดูแลผูสูงอายุ เขาใจในปญหาของผูสูงอายุ 

3) การบริหารการจัดการสงเสริมผูสูงอายุในดานสุขภาวะทางสังคม ทางชุมชนเนนย้ําถึง

การมีผูนําตามธรรมชาติ ท่ีมีจิตอาสา และตองเปนท่ีศรัทธาของผูสูงอายุและคนในชุมชน มีแนวทางการ

ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และมีการประสานงานท่ีดีกับผูสูงอายุ สรางความเขาใจกับผูสูงอายุโดยแจง

วัตถุประสงคอยางละเอียด จนผูสูงอายุเขาใจ ถึงการมีสวนรวม โดยผานกิจกรรมทางสังคม เชน การเขา

รวมในงานบุญ งานประเพณี งานเทศกาล ซ่ึงผูสูงอายุเห็นวามีความจําเปนท่ีตองเขาสังคมเพ่ือพบปะกับ

บุคคลตางๆ ในสังคม และกิจกรรมงานอดิเรก เชน การทํางานฝมือ งาน ทอผา การจัดสวน เปนตน  

4) การบริหารการจัดการสงเสริมผูสูงอายุในดานจิตวิญญาณ ทางชุมชนจัดกิจกรรม

ใหผูสูงอายุมีโอกาสฝกทําสมาธิ การฟงธรรม และการทําบุญทอดผาปาประจําปวัดท่ีอยูภายในชุมชน 
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สมาชิกชมรมทุกคนเปนกรรมการทอดกฐิน ทุกปทางชุมชนมีการจัดกิจกรรมใหผูสูงอายุมีโอกาสไดเขา

รวมทําบุญรูจักการให มีกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา 

5.1.4 การสรางและประเมินรูปแบบการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุ 

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ในข้ันตอนท่ี 4 การสรางและประเมินรูปแบบการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุใน

จังหวัดฉะเชิงเทรา สรุปผลการวิจัยดังตอไปนี้ 

1) การสรางและประเมินรูปแบบการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา เริ่มจากการสังเคราะหผลการวิจัย โดยขอมูลจากข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนท่ี 2 และข้ันตอนท่ี 3 

รวมกันกําหนดเปน รูปแบบการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย

การศึกษาสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุโดยท่ัวไปในจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยข้ันท่ี 1 จําแนกเปน 

ดานสุขภาวะทางกาย ดานสุขภาวะทางจิตใจ ดานสุขภาวะทางสังคม อยูในระดับปานกลาง และดานสุข

ภาวะทางจิตวิญญาณ อยูในระดับมาก ซ่ึงในภาพรวมท้ัง 4 ดาน ของสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุใน

จังหวัดฉะเชิงเทรา เฉลี่ยอยูในระดับระดับปานกลาง ผลการวิจัยข้ันท่ี 2 การศึกษาสุขภาวะแบบองครวม

ของผูสูงอายุท่ีเปนแบบอยางท่ีดีในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานสุขภาวะทางรางกาย การเลือกรับประทาน

อาหารท่ีเหมาะสมและในปริมาณท่ีพอเหมาะ การออกกําลังกาย คูกับการทํางานบานการรดน้ําตนไมทํา

สวนเปนการออกกําลังกายไปในตัว รักษาระบบขับถายเปนปกติ ดานสุขภาวะทางจิตใจ ความพอใจในชีวิต 

และมีจิตใจท่ีไมเครียดทําใจสบายมีอามรณดี ความไมสิ้นหวังในชีวิต ไมมีความทุกข การทําใหไมทุกขโดย

ทําจิตใจใหปลอยวางโดยไมปลอยปะละเลย การปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาเพ่ือความพน

ทุกข ดานสุขภาวะทางสังคม ความเคารพนับถือผูสูงอายุ เปนประเพณี วัฒนธรรมท่ีดีของสังคมไทยท่ีสืบ

ทอดมานาน การเขารวมกิจกรรมทําบุญท่ีวัด สภาพแวดลอมท่ีผูสูงอายุอาศัยมีความสงบสุข การมี

สวัสดิการท่ีผูสูงอายุไดรับจากภาครัฐ ดานสุขภาวะทางจิตวิญญาณ ความเขาใจในหลักของกฎธรรมชาติ 

การเกิด แก เจ็บ และตายไปในท่ีสุด ความรูไดรับจากการศึกษาธรรมะ การฟงเทศนจากการไปทําบุญท่ีวัด 

และจากการฟงจากวิทยุ มีการรวมกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา ผลการวิจัยข้ันท่ี 3 การศึกษาชุมชนท่ี

เปนแบบอยางท่ีดีในการบริหารจัดการดานผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา เริ่มจากผูนําตามธรรมชาติ เปนผู

ริเริ่มชักชวนผูสูงอายุมาเขารวมเปนสมาชิกในชมรมผูสูงอายุ โดยวิธีการสรางความเขาใจในวัตถุประสงค 

และประโยชนท่ีไดรับ  

2) การประเมินรูปแบบการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในจังหวัด

ฉะเชิงเทราท่ีปรับปรุงแลว จากข้ันตอนการสรางรูปแบบ โดยเสนอตอผูเชี่ยวชาญ เพ่ือประเมินใน 3 ดาน 

คือ ดานความเปนประโยชน ดานความเปนไปได และดานความเหมาะสม โดยผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นตอ

รูปแบบการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในภาพรวมเห็นวามีความ

เปนประโยชน มีความเปนไปได และความเหมาะสม อยูในระดับมาก 
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5.2 อภิปรายผล 

 

การอภิปรายผล รูปแบบการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ในประเด็นดังนี้ 

5.2.1 สุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุโดยท่ัวไปในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

สุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุโดยท่ัวไปในจังหวัดฉะเชิงเทรา จากกลุมตัวอยาง มีอายุ

ระหวาง 60 – 69 ป เปนผูสูงอายุวัยตน สวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา นับถือศาสนาพุทธ 

อยูกับคูสมรส ในครอบครัวของผูสูงอายุมีผูท่ีทําหนาท่ีในการดูแล ไดแก บุตรชาย หรือบุตรสาว ท่ีคอย

ดูแลเปนหลัก สวนใหญมีโรคประจําตัว คือโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคอัมพฤกษ/

อัมพาต โรคมะเร็ง โรคปวดเม่ือย และโรคหลอดเลือดในสมองตีบ สอดคลองกับผลสํารวจของสํานักงาน

สถิติแหงชาติ (2550,  หนา 17) และขอมูลมีความสอดคลองกับผลการวิจัยของ อุทัย สุดสุข และคนอ่ืนๆ 

(2552, หนา 3) ท่ีศึกษาโรคท่ีพบมากในผูสูงอายุ ไดแก โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ภาวะไขมันใน

เลือดสูง โรคขอเสื่อม และโรคกระเพาะอาหาร รายไดในครอบครัวของผูสูงอายุสวนใหญมีรายไดพอเพียง 

ไมมีหนี้สิน ไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากเบี้ยยังชีพ สวนใหญไมไดประกอบอาชีพ และเปนสมาชิก

ชมรมผูสูงอายุ 

ดานสุขภาวะทางกาย คือ การรับประทานอาหารอยางพอเหมาะและมีปริมาณอาหารเพียงพอ

ตอการบริโภค ความพอใจในสุขภาพ คือการสนใจดูแลสุขภาพของตนเอง มีความรูและเขาใจในเรื่องการ

รับประทานอาหาร และการไดรับการบริการทางการแพทยอยางเหมาะสมในสวัสดิการท่ีทางภาครัฐจัดให 

ความเขาใจในการออกกําลังกายใหเหมาะสมกับวัย การไดรับขอมูลขาวสารการใหความรูดานการดูแล

สุขภาพ การใชภูมิปญญาทองถ่ินในการบําบัดโรค และการดูแลรักษาสุขภาพใหแข็งแรง  

ดานสุขภาวะทางจิตใจ คือ ความภูมิใจในตนเอง มีความสุขเม่ือชวยเหลือผูอ่ืน ความพอใจ

ในชีวิต ความรูสึกเขาใจคนอ่ืนเม่ือมีทุกข ในครอบครัวอยูกันแบบอบอุนและเขาใจกันดี สามารถ

ควบคุมอารมณไดเม่ือเกิดเหตุการณรายแรง ยามเจ็บปวยมีลูกหลานมาคอยดูแลและใหกําลังใจ 

สามารถทําใจไดเม่ือมีทุกข มีเรื่องท่ีทําใหเกิดความสบายใจ การชวยเหลือคนท่ีตกทุกขไดยากเม่ือมี

โอกาส สวนความคิดเห็นในระดับนอย คือ ความรูสึกวาชีวิตมีทุกข ความรูสึกสิ้นหวังเบื่อหนายชีวิต 

ดานสุขภาวะทางสังคม คือ การไดรับความเคารพนับถือจากลูกหลาน ความสะดวกในการ

เดินทางในชุมชน การไปรวมงานในชุมชนบอยครั้ง และการไดรับการเคารพนับถือจากคนในชุมชน 

การมีสวนรวมการทํากิจกรรมในชุมชน การไปรวมกิจกรรมท่ีทางภาครัฐจัดข้ึน การไดรับสวัสดิการทาง

สังคมท่ีทางภาครัฐจัดให การมีลูกหลานญาติพ่ีนองมาเยี่ยมเยียนบอยครั้ง และไมตองการความรูสึก

หวาดระแวง ในความไมปลอดภัย ความรูสึกอึดอัดในชุมชน และการอยูแบบตัวใครตัวมัน 
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ดานสุขภาวะทางจิตวิญญาณ คือ ความยินดีเม่ือเห็นผูอ่ืนไดดี ความเขาใจในหลักการเกิด 

แก เจ็บ ตาย วาเปนเรื่องธรรมดา ความละอายเกรงกลัวตอบาป ความเขาใจในหลักธรรมคําสอนของ

ศาสนา การรักษาศีล และการเขาใจหลักในการดับทุกขในยามเม่ือเกิดปญหา มีความเขาใจใน

หลักธรรมอันสูงสุด มีความสนใจในการปฏิบัติธรรม การมีโอกาสไดทําบุญบอยครั้ง ความสนใจมุง

คนหาหลักธรรม และการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ 

5.2.2 สุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุท่ีเปนแบบอยางท่ีดีในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ดานสุขภาวะทางรางกาย ของผูสูงอายุท่ีมีอายุ 80 ปข้ึนไปมีสุขภาวะทางกายท่ีมีความเสื่อมถอย

ของรางกายตามธรรมชาติ อยางไรก็ตามผูสูงอายุยังคงดํารงชีวิตท่ีเหมาะสมตามสภาพของรางกาย และ

ผูสูงอายุเขาใจในการปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสมกับวัยสอดคลองกับสภาพชีวิตของตนเอง 

การรับประทานอาหารของผูสูงอายุ สวนใหญรับประทานตามท่ีบุตรหลานจัดหามาให สวนใหญ

รับประทานอาหารประเภทผัก ผลไม มากกวาเนื้อสัตว สอดคลองกับ กองโภชนาการ กรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข (2543, หนา 1) ระบุถึงผักใบเขียวชวยบํารุงสุขภาพท่ัวไปใหแข็งแรง ชวยใหรางกาย

ใชประโยชนจากอาหารอ่ืนไดเต็มท่ี และมีเสนใยเปนกากชวยใหการขับถายเปนไปไดอยางสะดวก 

การออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุท่ีมีอายุ 80 ปข้ึนไป สวนใหญมีทาการบริหารรางกายของแต

ละบุคคลตามความถนัดและความเขาใจ เชนการเดิน การแกวงแขน การนอนปนจักรยาน และมีความ

เขาใจวาการมีกิจกรรมทําตลอดเวลา เชน การกวาดบาน เช็ดถูบาน เลี้ยงหลาน ทํางานในสวน การรดน้ํา

ตนไม เปนการออกกําลังกายไปในตัว สอดคลองกับ บรรลุ ศิริพานิช (2550, หนา 13) กลาวถึงการออก

กําลังกายอยางเหมาะสมจะชวยใหอายุยืนยาว ทําใหรางกาย กระปรี้กระเปรา สมบูรณแข็งแรง และมี

ภาพลักษณดีข้ึน ลดอาการซึมเศรา ลดอาการทางประสาทและความกังวลใจได นอกจากนั้น ยังสอดคลอง

กับงานวิจัยของ คาฟเฟรย (Caffrey, 1990, p. 2) ศึกษากิจกรรมการเคลื่อนไหว หรือการออกกําลังกายนั้น 

มีผลตอภาวะสุขภาพของผูสูงอายุท่ีดีข้ึน ผูสูงอายุใชบริการโรงพยาบาลเนื่องจากมีบัตรสิทธิในการ

รักษาพยาบาลฟรี แตผูสูงอายุบางทานเลือกไปใชบริการท่ีคลินิกเพราะพอใจในความสะดวกในการ

ใหบริการท่ีไมตองรอคิวนาน ผูสูงอายุสวนใหญไมไดรับประทานอาหารเสริม สอดคลองกับ บรรลุ ศิริพานิช 

(2550, หนา 14) ท่ีระบุวาผูเชี่ยวชาญดานโภชนาการมักจะกลาวเปนเสียงเดียวกันวา ถาไดรับอาหารท่ีมี

คุณคาเพียงพอแลวก็ไมจําเปนตองมีอาหารเสริม มีบางสวนเทานั้นท่ีบุตรหลานมีฐานะทางการเงินดีก็จะซ้ือ

หาอาหารเสริมมาใหผูสูงอายุ  

ดานสุขภาวะทางจิตใจ ผูสูงอายุท่ีมีความพอใจในการดํารงชีวิตของตนเอง และมีจิตใจท่ีไม

เครียดทําใจสบายมีอารมณดี สอดคลองกับ บรรลุ ศิริพานิช (2550, หนา 14) กลาวถึง สุขภาพจิตดี

ยอมมีอายุยืนยาวมากวาผูท่ีมีสุขภาพจิตเสื่อมโทรม ผูสูงอายุสวนใหญไมคิดสิ้นหวังในชีวิต ไมมีความ

ทุกขท่ีมากจนสุดทน และมีหลักการทําใหไมเกิดความทุกข โดยการทําจิตใจใหปลอยวางแตไมปลอย

ปะละเลย การใชหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาชวยจัดการกับความทุกข การฝกหายใจเขาออก  
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เปนการจัดการกับความเครียด การสวดมนตไหวพระ ทําใหมีสติ มีสมาธิ จิตใจใจสงบ ราเริงผองใส 

การมาเยี่ยมเยียนของลูกหลาน เปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหผูสูงอายุมีจิตใจดีมีความสุข สอดคลองกับ 

กาญจนา ตั้งชลทิพย และคณะ (2553, หนา 30) จากการสํารวจความรูและทัศนคติของคน 2 วัย คือ 

วัยทํางาน และวัยนักเรียนท่ีเห็นดวยอยางยิ่งวา ผูสูงอายุมีความสุขท่ีสุดเม่ือมีลูกหลานมาเยี่ยมในวัน

สําคัญ สอดคลองกับ เชน และสมศักดิ์ ชุณหรัศม์ิ (Chen & Chunharas, 2009, p. 1-2) ศึกษาความสัมพันธใน

ครอบครัวเปนพ้ืนฐานเบื้องตนของคุณภาพชีวิตท่ีดีของผูสูงอายุ ตลอดจนสอดคลองกับ ธิดา ทองวิเชียร 

(2550, หนา ง) ศึกษาสัมพันธภาพและการทํากิจกรรมระหวางสมาชิกในครอบครัวสงผลสูงสุดตอความ

ผาสุกทางใจของผูสูงอายุ ซ่ึงผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับ จรรยา เจตสมบูรณ (2552, หนา ง) ศึกษา

พบวา ผูสูงอายุปรารถนาใชชีวิตบั้นปลายอยูกับลูกหลาน กาญจนา ตั้งชลทิพย และคณะ (2553, หนา 29) 

ไดศึกษาพบวา ผูสูงอายุตองการอยูกับลูกหลาน ไมตองการไปอยูบานพักคนชรา 

ดานสุขภาวะทางสังคม ผูสูงอายุท่ีมีบุตรหลานใหความเคารพนับถือผูสูงอายุ เปนประเพณีท่ีดี

ของสังคมไทยท่ีสืบทอดกันมา สอดคลองกับ กาญจนา ตั้งชลทิพย และคณะ (2553, หนา 30) สํารวจ

ความรูและทัศนคติของคน 2 วัย คือวัยทํางาน และวัยนักเรียนท่ีเห็นดวยอยางยิ่งวา ประสบการณของ

ผูสูงอายุเปนประโยชนแกคนรุนหลัง การเขารวมกิจกรรมกับครอบครัวบุตรหลานมีความยินดีท่ีจะพา

ผูสูงอายุไปเท่ียวและทานอาหาร การใหความเคารพนับถือผูสูงอายุ การทักทายสวัสดีพูดคุย สวัสดิการท่ี

ผูสูงอายุไดรับจากภาครัฐทุกคนไดรับเบี้ยผูสูงอายุ ผูสูงอายุมีความตองการมีสวนรวมในสังคม สอดคลอง

กับทฤษฎีลําดับชั้นความตองการของ มาสโลว Maslow อางถึงใน ศรีเรือน แกวกังวาน (2551, หนา 121) 

ท่ีกลาววาเม่ือมนุษยไดรับการตอบสนองความตองการพ้ืนฐานคือความตองการทางกาย เชนอาหาร 

เครื่องนุงหม ท่ีอยูอาศัยแลว มนุษยก็จะเกิดความตองการข้ันท่ี 2 คือความตองการความม่ันคงปลอดภัย 

และข้ันท่ี 3 คือ ความตองการความรัก และความเปนเจาของ เม่ือสิ่งเหลานี้ไดรับการตอบสนอง ก็จะมี

ความตองการข้ันตอไปคือ ความตองการไดรับการยกยองจากผูอ่ืน ความตองการความภาคภูมิใจ และ

ความตองการความรูสึกมีคุณคาในตนเอง ซ่ึงสิ่งท่ีจะตอบสนองความตองการเหลานั้นไดก็คือการเขารวม

กิจกรรม และยังสอดคลองกับ สุวิณี วิวัฒนวานิช และคณะ (2551, หนา 95) ท่ีระบุถึงผูสูงอายุไดมีสวน

รวมนั้นทําใหผูสูงอายุเกิดความรูสึกภูมิใจ การท่ีผูสูงอายุมีกิจกรรมหรือเขารวมกิจกรรมจะชวยสงผลให

ผูสูงอายุมีความรูสึกวาตนเองยังมีคุณคาในสังคม ไมถูกทอดท้ิง ตลอดจนการเขามามีสวนรวมของผูสูงอายุ

เปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ไดมีโอกาสพบปะพูดคุย ไดรับรูสิ่งใหมทําใหรูสึกไมเกิดความเหงา  

การถูกทอดท้ิงของผูสูงอายุในสังคมไทยกําลังเปนท่ีนาวิตก และถูกทอดท้ิงใหอยูอยางโดด

เด่ียว มีแนวโนมเพ่ิมสูง เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ และสังคมท่ีเปลี่ยนไป ความรักความผูกพันใน

ครอบครัวนอยลง คนในครอบครัวมัวแตสนใจเรื่องการทํางานเก็บเงิน จนอาจมองขามความ สัมพันธ

ระหวางคนในครอบครัว ท้ังนี้ คํากลาวท่ีวา “ผูสูงอายุเปนเหมือนรมโพธิ์รมไทร” เปนสํานวนใชกับ

บุพการี เนื่องจากผูสูงอายุเปนบุคคลท่ีผานประสบการณและเปนบุคคลท่ียกยองในสังคมท่ัวไป 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

138 

โดยเฉพาะครอบครัวไทยท่ีมีผูสูงอายุในครอบครัวเปนหลักในการคอยดูแลอบรมบมนิสัยของทุกคนใน

ครอบครัว ซ่ึงกอใหเกิดวัฒนธรรมและประเพณีท่ีดีงามของสังคมไทยตลอดมาหลายยุคหลายสมัย 

ความหมายท่ีเปรียบเสมือนตนโพธิ์จะมีก่ิงกานท่ีใหญและแข็งแรง สวนตนไทรจะมีใบดกปกคลุม ให

ความรมรื่นรมเงาและรมเย็น ตนโพธิ์หมายถึงพอ และตนไทรหมายถึงแม ท้ังพอและแมเปนผูให

ความสุขรมเย็นแกลูก อยางไรก็ตาม ความกตัญูกตเวทิตาตอพอแม เปนสิ่งท่ีคนในสังคมไทยยึดถือ

ปฏิบัติสืบทอดกันมาถือเปนคุณสมบัติของคนไทยความกตัญูกตเวทิตา สอดคลองกับ เกษม วัฒนชัย 

(2549, หนา 31) ท่ีวาความกตัญูกตเวทิตาตอพอแม เปนวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทยท่ีมีคุณคา รูคุณอยาง

เดียวไมพอแลวตองตอบแทนคุณดวย เปนการแสดงออกดวยท่ีการปรนนิบัติเลี้ยงดู ในวัฒนธรรมของคน

ไทย ถือกันวาความกตัญูกตเวทิตาเปนสิ่งท่ีดีงามอยูคูสังคมไทย  

ผูสูงอายุกับบานพักคนชรา ผูสูงอายุจํานวนไมนอยเสี่ยงตอการถูกกระทํารุนแรง ท้ังจากบุคคล

ใกลชิดและจากสังคม ผูสูงอายุถูกกระทํารุนแรงทางจิตใจจากลูกหลาน หรือบุคคลในครอบครัว โดยคําพูด 

หรือพฤติกรรมท่ีลูกหลานแสดงออกตอผูสูงอายุ ทําใหผูสูงอายุเสียใจ หมดกําลังใจ และปญหาถูกทอดท้ิง 

ตองอาศัยบานพักคนชรา สอดคลองกับ เกษม วัฒนชัย (2549, หนา 31) ท่ีวาใหผูสูงอายุอยูกับลูกหลาน 

ทําอยางไรใหลูกหลานมีกตัญูกตเวที สอดคลองกับ กาญจนา ตั้งชลทิพย และคณะ (2553, หนา 30) ซ่ึง

เผยผลสํารวจความรูและทัศนคติของคน 2 วัย คือวัยทํางานและวัยนักเรียนท่ีไมเห็นดวยอยางยิ่งวาผูสูงอายุ

ควรอยูในบานพักคนชรา ผูสูงอายุบางทานไดแสดงความคิดเห็นวาตองเปนคนมีเงินถึงจะอยูบานพักคนชราได 

บางทานบอกวาเปนทางเลือกหนึ่งท่ีจะไปอยูบานพักคนชราเนื่องจากลูกหลานทอดท้ิงไมมีใครคอยดูแล เหงา 

ไปหาเพ่ือนคุยท่ีบานพักคนชราดีกวา 

ดานสุขภาวะทางจิตวิญญาณ ผูสูงอายุท่ีเขาใจในหลักของกฎธรรมชาติ การเกิด แก เจ็บ ตาย 

มีความยินดีกลับลูกหลานและผูอ่ืนท่ีไดดี มีการเขารวมกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา การปฏิบัติตนตาม

หลักธรรมคําสอนทางศาสนา มีความรูเขาใจในการทําบุญ ทอดกฐินผาปา การปฏิบัติตัวไมใหผิดศีลธรรม 

และมีความเขาใจในการรักษาศีล สอดคลองกับ ประเวศ วะสี (2545, หนา 9) ท่ีกลาววา จิตวิญญาณ 

หมายถึง มีจิตสูง กลาวคือมีความดี ลดละความเห็นแกตัว มีปญญาเปนเครื่องมือแหงการหลุดพน ขณะท่ี

ในศาสนาอ่ืนหมายถึงพระผูเปนเจา ผูสูงอายุท่ีมีพัฒนาการสมวัยและมีวุฒิภาวะจะมีความสุขทางจิต

วิญญาณ การทําความดี เชน การใหสิ่งของ ชวยเหลือผูอ่ืน การเสียสละ การบําเพ็ญกิจทางศาสนา หรือ

การเจริญสติสมาธิ แลวเกิดความสุขอันประณีตดื่มด่ําทวมทน ความวางจากความเห็นแกตัว การเขาถึง

หลักธรรมชาติของชีวิต ทุกวันนี้มนุษยถูกกักขังไมใหสัมผัสความจริงดวยเครื่องกีดขวางตางๆ เชน 

วิถีชีวิต สถาบันการศึกษา โดยความเชื่อหลงผิดตามกันมาท่ีทุกคนควรพิจารณาไตรตรองและ

ปลดปลอยตัวเองไปสูความเปนอิสระในการสัมผัสความจริงและในการคิดเปนฐานทางปญญา คือ

เขาถึงความจริงท้ังหมดวา สรรพสิ่งท้ังหลายรวมท้ังตัวเราเองดวยมีความเปนหนึ่งเดียวกัน ปลดปลอย

ตัวเองจากการถูกกักขังในความคับแคบของตัวเอง ไปสูธรรมชาติของความจริงอันไมมีขอบเขต 
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การบรรลุถึงความจริง อิสรภาพและความสุขอันประณีต อันเปนไปเพ่ือชีวิตท่ีดีงาม 

5.2.3 การศึกษาชุมชนท่ีเปนแบบอยางในการบริหารจัดการดานผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

การบริหารจัดการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในชุมชน

ตําบลหนองแหน อําเภอพนมสารคาม ชุมชนตําบลทาขาม อําเภอบางปะกง และ ชุมชนตําบลหนาเมือง 

อําเภอเมือง มีการบริหารจัดการสงเสริมผูสูงอายุในดานสุขภาวะทางรางกาย คือการสงเสริมความรูเรื่องการ

รับประทานอาหารท่ีเปนประโยชนตอรางกาย การเลือกรับประทานอาหารท่ีเหมาะสม การประกอบอาหารโดย

การนึ่ง และตม การสงเสริมความรูผูสูงอายุดวยการจัดกิจกรรมการใหความรูโดยการจัดประชุมผูสูงอายุใหมี 

กิจรรมแจกสิ่งของ และสอดแทรกดวยการใหความรูเรื่องการดูแลสุขภาพ รวมกับผูดูแลผูสูงอายุ โดยเชิญ บุตร

หลาน เขารวมในกิจกรรมเพ่ือนําความรูท่ีไดไปปฏิบัติกับผูสูงอายุอยางถูกตองเหมาะสมการบริหารจัดสงเสริม

สุขภาวะทางจิตใจ คือ การชวยใหผูสูงอายุรูสึกวาตนยังมีคุณคา มีความสําคัญและมีความหวังในชีวิต 

การสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหผูสูงอายุทํากิจกรรมท่ีสนใจตามความเหมาะสม 1 8การสงเสริมให

ลูกหลาน ญาติพ่ีนอง และผูดูแล เขาใจในปญหาของผูสูงอาย1ุ8 การบริหารจัดการสุขภาวะทางสังคมของ

ผูสูงอายุในชุมชน จะตองมีผูนําตามธรรมชาติท่ีมีจิตอาสา และเปนท่ีศรัทธาของผูสูงอายุและคนใน

ชุมชน ท่ีมีการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และมีการประสานงานท่ีดีกับผูสูงอายุ สรางความเขาใจกับผูสูงอายุ

โดยชี้แจงวัตถุประสงค ใหผูสูงอายุเขาใจและมีสวนรวม สอดคลองกับงานวิจัยของ สุวิณี วิวัฒนวานิช และ

คณะ (2549, หนา 99) กลาวถึงกลุมผูสูงอายุสามารถรวมกลุมกันทํากิจกรรมท่ีกอใหเกิดประโยชน และ

ตรงกับความตองการของผูสูงอายุ กอใหเกิดกลุมผูสูงอายุ ชมรมผูสูงอายุท่ีเขมแข็ง เกิดเครือขายการ

เรียนรูระหวางชมรมผูสูงอายุ หรือเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับบุคล ซ่ึงเม่ือผูสูงอายุรวมตัวกันมี

ความเขมแข็ง ก็สามารถดําเนินกิจกรรมท่ีตรงกับความตองการ โดยผานกิจกรรมทางสังคม สอดคลอง

กับทฤษฏีความตอเนื่อง (Continuity Theory) โดย นิวการเทน (Neugarten, 1968, pp. 173 - 177) ท่ีเชื่อวา

ผูสูงอายุพบปะติดตอและมีกิจกรรมในสังคมอยางตอเนื่องตามคานิยม ความเชื่อ และลักษณะ

บุคลิกภาพของผูสูงอายุเอง หากผูสูงอายุมีความพอใจท่ีจะยังคง 

กิจมีกรรมรวมกับสังคมอยูก็จะคงบทบาทนั้นตามความชอบของตน หรือถาหากไมชอบก็จะปรับลด

บทบาทของตนเอง และสอดคลองกับ มารกิเดส และมารติน (Markides and Martin, 1979, pp. 91-98) 

ท่ีพบวาตัวแปรท่ีสามารถทํานายความพอใจในชีวิตของผูสูงอายุไดดีท่ีสุดคือการรวมทํากิจกรรมทางสังคม 

สอดคลองกับ ทราพฮาเกน (Traphagan, 2004, p. 229) ท่ีศึกษาพบวา การรวมทํากิจกรรมทางสังคม 

โดยเฉพาะกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม เปนสวนหนึ่งท่ีจะพาใหมีความสุข ซ่ึงท่ีกลาวมานี้ 

สอดคลองกับทฤษฎีกิจกรรม (Active Theory) โดย โรเบิรต ฮาวิกเฮิรสท (Robert Havighurst) ท่ีเชื่อวา 

ผูสูงอายุมีความตองการท่ีจะเขารวมกิจกรรม เพ่ือความสุขและการมีชีวิตท่ีดี หรือกิจกรรมงานอดิเรกท่ีตน

รักชอบ เพ่ือความผอนคลายใหกับชีวิตตนเอง สอดคลองกับ กุศล สุนทรธาดา (2553, หนา 81) ระบุวาการ

สงเสริมใหผูสูงอายุทํางาน นอกจากจะเปนการสงเสริมคุณคาของผูสูงอายุ และเปนการสรางหลักประกัน
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ความม่ันคงทางรายไดแลว ยังทําใหผูสูงอายุอยูอยางมีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย และพ่ึงตนเองได 

นอกจากนี้ผลการวิจัยดังกลาวยังสอดคลองกับแนวคิดผูสูงอายุยังประโยชน (Productive Aging) ของ 

คาโรห บาสและเชน (Caroh, Bass and Chen, 1993 p. 79) และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ จิราพร 

เกศพิชญวัฒนา, สุวิณี วิวัฒนวานิช และคณะ (2549, หนา 210) ท่ีเสนอแนวคิดท่ีวาผูสูงอายุยังเปนผูผลิต 

ยังเปนผูทําประโยชนใหแกสังคมได ทํากิจกรรมตางๆ ท่ีกอใหเกิดสินคาหรือการบริการ เหลานี้ประกอบดวย

งานท่ีทําไมเกิดรายได เชน จิตอาสา และงานท่ีทําแลวเกิดมีรายได เชนการ ทําอาชีพเสริม การบริหาร

จัดการสงเสริมสุขภาวะทางจิตวิญญาณ ของผูสูงอายุในชุมชน ฟงธรรม ปฏิบัติธรรม และการทําบุญ

ทอดผาปาท่ีวัดภายในชุมชน ท้ังนี้สุขภาวะองครวมของบุคคลท่ีมีความสมบูรณพรอมท้ังดานกาย จิตใจ

สังคม และจิตวิญญาณ จะทําใหบุคคลสามารถอยูในสังคมไดเปนอยางดี และมีความสุขในการ

ดํารงชีวิตอยูตลอดเวลา 

สุขภาวะองครวมของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา ท้ังทางดานรางกาย จิตใจ สังคม และ 

จิตวิญญาณ ซ่ึงจากการศึกษาครั้งนี้ พบวา ผูสูงอายุสวนใหญมีความตองการทางดานรางกาย หรือ

ความตองการทางดานวัตถุนอย แตมีความตองการทางดานจิตใจมากกวา ไดแก ความรัก ความเขาใจ 

และความเอาใจใสท่ีดีจากบุตรหลาน ตลอดจนการดูแลสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ และองคกร

เอกชนท่ีเก่ียวของ ในดานการใหความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักโภชนาการท่ีดี การดูแลสุขภาพ  

การออกกําลังกาย และการจัดกิจกรรมใหผูสูงอายุไดพบปะสังสรรครวมกัน เชน กิจกรรมบําเพ็ญ

ประโยชนตอสาธารณะ ท่ีชวยสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุทุกดาน โดยเฉพาะดานสังคม

และจิตวิญญาณ ผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทราบางสวนไมไดรับการดูแลใกลชิดจากลูกหลาน เนื่องจาก

ตองไปประกอบอาชีพในท่ีหางไกล หรือไมไดรับการสนใจดูแลเอาใจใสเทาท่ีควร ขณะท่ีผูสูงอายุ

จํานวนไมนอยท่ีเขาใจในหลักธรรมชาติ ความเปนจริงแหงชีวิต จึงกลาวไดวา ผูสูงอายุเหลานี้มีการ

พัฒนาสุขภาวะแบบองครวมทุกดานอยางเหมาะสมกับชวงวัยของตน มีความสอดคลองกับทฤษฎี

ลําดับข้ันความตองการ (hierarchy of needs theory) โดย อับราฮัม มาสโลว (Abraham Maslow) 

กลาวคือ ความตองการทางรางกาย (physical need) ความตองการความปลอดภัย (safety need) 

ไปสูความตองการบรรลุถึงข้ันสูงสุด คือความตองการบรรลุศักยภาพสูงสุดแหงความเปนมนุษยของตน 

(self – actualization need) ซ่ึงบุคคลท่ีบรรลุถึงความตองการลําดับข้ันสูงสุดนี้ คือผูท่ีตระหนักรู

ศักยภาพ หรือความสามารถของตน และประพฤติปฏิบัติตน ตามศักยภาพอยางสุดความสามารถ โดย

มุงเนนประโยชนของสังคมสวนรวมเปนสําคัญ กลาวอีกนัยหนึ่งคือ บุคคลเหลานี้ตระหนักในความเปน

จริงของชีวิตท่ีวา ตนเองเกิดมาทําไม มีชีวิตอยูเพ่ืออะไร และจะบรรลุศักยภาพสูงสุดแหงความเปน

มนุษยของตนไดอยางไร ซ่ึงสอดคลองกับ พุทธทาสภิกขุ (2549, หนา 55-87) เรื่องการพัฒนาชีวิตไป

ตามหลักธรรมชาติ โดยเนนการปฎิบัติหนาท่ีใหเกิดประโยชนสูงสุดตอท้ังตนเองและสวนรวม อันทําให

ไดชื่อวา เปนคนท่ีมีการพัฒนาความเปนมนุษยอยางสมบูรณ 
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5.2.4 รูปแบบการพัฒนาสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา  

จากการศึกษาในครั้งนี้ พบวา ผูท่ีมีบทบาทสําคัญมากท่ีสุดในดานการบริหารจัดการผูสูงอายุ

ในชุมชนท่ีเปนแบบอยางท่ีดี (best practice) ท่ีผูวิจัยไดทําการศึกษาในครั้งนี้จํานวน 3 แหง คือผูนํา

ตามธรรมชาติ (natural leader) ท่ีไดรับความศรัทธาเชื่อถือจากผูสูงอายุ และมีจิตอาสาทํางานสุข

ภาวะองครวมของผูสูงอายุในชุมชนของตน โดยท่ีผูนําตามธรรมชาติเหลานี้ไดใหแรงจูงใจหรือกระตุน

ใหบรรดาผูสูงอายุท้ังหลายเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมท่ีมุงเนนการเสริมสรางสุขภาวะแบบองครวม 

ของผูสูงอายุในดานรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ และผูสูงอายุท่ีเขารวมกิจกรรมตางๆ

เหลานั้น ตางกลาวเปนเสียงเดียวกันวา หากปราศจากแกนนําโดยผูนําตามธรรมชาติในการดําเนิน

กิจกรรมเสริมสรางสุขภาวะแบบองครวมแลว กิจกรรมเหลานั้นก็ไมอาจเกิดข้ึนหรือถึงแมเกิดข้ึนไดก็ไม

อาจประสบความสําเร็จอยางท่ีเปนอยู ดังนั้นหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ตลอดจนทุกคนท่ีมี

สวนเก่ียวของในการทํางานสรางเสริมสุขภาวะองครวมของผูสูงอายุจึงสมควรอยางยิ่งท่ีจะใหการ

สนับสนุนสงเสริมผูนําตามธรรมชาติท่ีอาสาสมัครทํางานเพ่ือผูสูงอายุเหลานี้ ใหเปนแกนนําท่ีมี

ประสิทธิภาพในการจูงใจ หรือกระตุนใหผูสูงอายุเขาไปมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมสรางเสริมสุข

ภาวะแบบองครวมท้ังดานรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

รวมท้ังผูสูงอายุในพ้ืนท่ีอ่ืนท่ีมีความสนใจใหดียิ่งข้ึนตอไป 

อนึ่ง สาเหตุสําคัญของปญหาสุขภาวะทางดานจิตใจ และจิตวิญญาณ ท่ีสงผลกระทบอยาง

รายแรงตอสุขภาวะดานอ่ืนๆ คือ ความตองการท่ีไมมีท่ีสิ้นสุด หรือความโลภอยางสุดประมาณ ซ่ึงในท่ีสุด

เม่ือไมสามารถบรรลุความตองการท่ีมากลนอยางสุดประมาณของตนเองได จึงกอใหเกิดโรคท่ี อับราฮัม 

มาสโลว เรียกวาความปวยไขทางจิตวิญญาณ (soul-sicknesses) หรือ อภิโรคา (metapathologies) ท่ีคน

ในปจจุบันแมแตมหาเศรษฐี หรือคนท่ีมีความสมบูรณเพียบพรอมทางดานวัตถุ ยกเวนดานจิตใจ หรือจิต

วิญญาณเปนกันมาก กลาวอีกนัยหนึ่งคือ ในทัศนะของ อับราฮัม มาสโลว นั้นกลาวถึง อภิปรารถนา 

(metaneeds) กอใหเกิดอภิโรคา ซ่ึงเปนโรครายแรงท่ีรักษาไดยากกวาโรคทางรางกาย เนื่องจาก “...มีผูคน

เปนจํานวนมากท่ีไมตระหนักรูวาตนเองมีอภิปรารถนาเหลานี้..” อับราฮัม มาสโลว (Abraham Maslow, 

1974, pp. 44) ดวยเหตุนี้ จึงนับวาเปนหนาท่ีอันสําคัญยิ่งของผูท่ีทํางานดานการสรางเสริมสุขภาวะ 

รวมท้ังผูนําตามธรรมชาติท่ีอาสาสมัครทํางานเพ่ือผูสูงอายุไดใหคําปรึกษาเก่ียวกับวิธีบําบัดรักษาความ

ตองการท่ีเกินศักยภาพของตนนี้ โดยใชหลักธรรมทางศาสนารวมท้ังแนวคิดหรือปรัชญาท่ีเก่ียวของ เปนตน

วา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเปนแนวทางในการดํารงชีวิตท่ีเหมาะสมจะชวยใหบรรดาผูสูงอายุมีสุข

ภาวะแบบองครวมท่ีดีท้ัง 4 ดาน และสามารถใชชีวิตบั้นปลายอยางสงบสุขแหงความเปนมนุษยได 

 

 5.3 ขอเสนอแนะ 
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ขอเสนอแนะการวิจัยรูปแบบการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา มีดังนี้ 

5.3.1 ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

1) ผูสูงอายุท่ีประสงคมีสุขภาวะองครวมท่ีดี จะตองมีการปฏิบัติตน โดยการวางแผนการ

ดําเนินชีวิตประจําวันท่ีสามารถทําใหตนเองมีชีวิตยืนยาวไดดวยการศึกษาหาความรูดานโภชนาการ การเลือก

รับประทานอาหารท่ีไมเปนโทษตอรางกาย การทําจิตใจใหไมเครียดใหมีความสุข การเขารวมกิจกรรมในสังคม 

และการเขาถึงธรรมชาติรูเทาทันในการดํารงชีวิตโดยศึกษาหาความรูตามหลักทางศาสนาท่ีตนเองนับถืออยู 

หรือรับฟงหาความรูกับผูท่ีมีความเชี่ยวชาญ 

2) การบริหารจัดการของชุมชนท่ีเปนแบบอยางท่ีดี มีดังตอไปนี้ 

(1) การสงเสริมใหผูสูงอายุมีสุขภาวะทางกายท่ีดี ควรมีการจัดทําสื่อเอกสารใหความรูท่ี

หลากหลาย ดานการบริโภคอาหาร และการออกกําลังกายท่ีเหมาะสมกับวัย และการใหความรูในเรื่องการ

บริโภคอาหารท่ีเหมาะสมกับวัย และวิธีการออกกําลังกายท่ีถูกวิธีสําหรับผูสูงอายุ 

(2) การสงเสริมใหผูสูงอายุมีสุขภาวะท่ีดีดานจิตใจ ควรมีการสงเสริมใหลูกหลานกลับมา

เยี่ยมเยียน และมีกิจกรรมวันครอบครัวภายในชุมชน สรางความอบอุนใหกับผูสูงอายุ 

(3) การสงเสริมใหผูสูงอายุมีสุขภาวะท่ีดีทางสังคม โดยใหผูท่ีมีบทบาทหนาท่ีเก่ียวของ

ในชุมชนเยี่ยมเยียนพูดคุยรับทราบปญหาตางๆ ของผูสูงอายุ และควรจัดทีมงานเยี่ยมผูสูงอายุตามบาน มีจิต

อาสา อสม. เจาหนาท่ีพัฒนาสังคม เพ่ือรวบรวมขอมูลไปพัฒนาสิ่งท่ียังขาดตกบกพรองอยูตอไป 

(4) การสงเสริมใหผูสูงอายุมีสุขภาวะทางดานจิตวิญญาณ โดยจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับ

การพัฒนาจิตใจ เชน การนิมนตพระท่ีมีชื่อเสียงมาสอนธรรมะในชุมชน และควรมีการจัดกิจกรรมทางศาสนา

อยางตอเนื่อง ซ่ึงจะชวยใหสังคมผูสูงอายุในชุมชนไดรับความรู จากการฟงธรรม และไดพบปะพูดคุย

แลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกัน 

3) ควรมีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารแกผูสูงอายุโดยท่ัวถึง เพ่ือใหทุกคนสามารถมาเขา

รวมกิจกรรมได โดยสรางความรูความเขาใจใหผูสูงอายุไดตระหนักถึงประโยชนของการมีสวนรวมทางสังคม

ชุมชนของตนเอง 

 

5.3.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

การวิจัยรูปแบบการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

มีขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไปดังนี้ 

1) ควรมีการศึกษาสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุ โดยจําแนกกลุมผูสูงอายุตามบริบท

ในเขตเมือง และกลุมผูสูงอายุตามบริบทนอกเขตเมือง เนื่องจากความแตกตางทางดานเศรษฐกิจ 
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2) ควรมีการศึกษาการรับรูในการพัฒนาสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุโดยจําแนก

กลุมผูสูงอายุตามบริบทในเขตเมือง และกลุมผูสูงอายุตามบริบทนอกเขตเมือง  

3) ควรมีการศึกษาความตองการในการพัฒนาสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุโดย

จําแนกกลุมผูสูงอายุในบริบทเขตเมือง และกลุมผูสูงอายุในบริบทนอกเขตเมือง 
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                              ชุดท่ี……………. 

 

 

 

เรียนทานผูตอบแบบสอบถาม 

 

การเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใชในงานวิจัยระดับดุษฎีนิพนธเรื่อง รูปแบบ

การสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซ่ึงหัวของานวิจัยดังกลาวไดผาน

การอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและผูทรงคุณวุฒิใหสามารถดําเนินการวิจัยได 

และเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเพ่ือการพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 

ชุดแบบสอบถามประกอบดวยดังตอไปนี้ 

 

ตอนท่ี 1 คุณลักษณะทางประชากร 

ตอนท่ี 2 การดําเนินชีวิตประจําวันของตัวทานในแตละดานดังตอไปนี้ 

 1. ดานสุขภาพทางกาย 

 2. ดานจิตใจ 

 3. ดานสังคม 

 4. ดานจิตวิญญาณ 

 

ผูวิจัยใครขอความอนุเคราะหจากทานผูตอบแบบสอบถาม โปรดใหขอมูลท่ีตรงตามความเปนจริง  

และครบถวนทุกประเด็นคําถามตามเอกสารท่ีไดแนบมาถึงทานซ่ึงขอมูลท้ังหมดนี้จะถูกเก็บไวเปนความลับ  

 

 

                       ขอแสดงความนับถือ 

                   

                          ………………………………………….. 

                                      (นายบุญชิน  เสาวภาภรณ) 

                         ผูวิจัย 
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โทรศัพท. 081-615-8989  

 

 

แบบสอบถาม 

ตอนที่ 1 คุณลักษณะทางประชากร 

ประเด็นคําถาม 

1. เพศ      

                     (   )  ชาย                                (   )  หญิง 
2. อายุระหวาง   (   )  60 – 69 ป       (   ) 70 – 79 ป      (   ) 80 – 89 ป      (   ) 90 – 99 ป 

                     (   )  มากกวา 99 ป ระบ.ุ.......................ป 
3. ระดับการศึกษาสูงสุดของทาน 

                (   )  ไมไดเรียนหนังสือ   (   )  ประถมศึกษา  

(   )  มัธยมศึกษาตน                       (   )  มัธยมปลาย / ปวช. 

(   )  อนุปริญญา / ปวส.                  (   )  ปริญญาตรี 

                (   )  ปริญญาโท                            (   )  ปริญญาเอก  
4. ทานนับถือศาสนาใด 

  (   )  พุทธ                                    (   )  คริสต 

      (   )  อิสลาม                                 (   )  อ่ืนๆ โปรดระบุ................. 
5. สถานภาพการสมรสของทานในปจจุบัน 

      (   )  โสด         (   )  อยูกับคูสมรส            (   )  แยกกันอยู 
      (   )  หมาย                  (   )  หยาราง  
6. จํานวนบุตรท้ังหมด.................คน  

                (   )  ไมมี                      (   )  มี    

                                                 (   )  จํานวนบุตรท่ีมีชีวิต..................คน 

                                                 (   )  บุตรชาย..........คน      (   )  บุตรสาว.............คน 
7.ใครเปนผูทําหนาท่ีในการดูแลทานเปนหลัก 

               (   )  ลูกชาย/สาว                         (   )  ลกูสะใภ/ เขย 

               (   )  หลาน                                (   )  ญาติพ่ีนอง 
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(ตอ) 

 

               (   )  คูสมรส                               (   )  อ่ืนๆโปรดระบุ.......................... 
8. ทานมีโรคประจําตัวหรือไม 

               (   )   ไมมี              (   )  มี โปรดระบุ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

                          (   )  ความดันโลหิตสูง              (   )  เบาหวาน 

                          (   )  โรคหัวใจ                       (   )  มะเร็ง 

                          (   )  หลอดเลือดในสมองตีบ       (   )  อัมพฤกษ   อัมพาต 

                                          (   )  ปวดเม่ือย                      (   )  อ่ืนๆ โปรดระบุ............. 

ประเด็นคําถาม 

9.ความพอเพียงของรายไดในครอบครัว 

               (   )  พอเพียงไมมีเหลือเก็บ             (   )  พอเพียงมีเหลือเก็บออม 

               (   )  พอเพียงไมมีหนี้สิน                 (   )  พอเพียง มีหนี้สิน  

               (   )  ไมพอเพียง ไมมีหนี้สิน 
10.ทานไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากใคร 

               (   )  จากลูกหลาน                       (   )   ญาติพ่ีนอง 

               (   )  เบี้ยยังชีพ                           (   )   จากการทํางาน 

               (   )  เงินออม                             (   )   คูสมรส 

               (   )  เงินบํานาญ                         (   )   อ่ืนๆ โปรดระบุ........................ 
11. ปจจุบันทานยังประกอบอาชีพอยูหรือไม 

               (   )  ไมไดประกอบอาชีพ                       (   )  พนักงาน บริษัท                   

               (   )  รับจาง                                       (   )  ขาราชการบํานาญ 

               (   )  เกษตรกร/ ชาวไร/ ชาวนา/ ชาวสวน   (   )  อ่ืนๆ ระบุ......................... 
12.ทานเปนสมาชิกชมรมหรือกลุมใด 

               (   )  กลุมอาชีพ                          (   )  ชมรมผูสูงอายุ 

               (   )  กลุมฌาปนกิจ                      (   )  กลุมอาสาสมัครประจําหมูบาน 

               (   )  กลุมสหกรณ                        (   )  กลุมออมทรัพย 

               (   )  กองทุน                              (   )  ระบุ......................................... 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามสขุภาวะองครวมของผูสูงอายุ 

 

ประเด็นคําถาม 

ระดับความคิดเห็น 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยที่

สุด
 

สุขภาวะทางกาย 

1.ทานพอใจในสุขภาพของตนเอง      

2.ทานสนใจความรูในการดูแลสุขภาพของทาน      

3.สุขภาพรางกายของทานยังแข็งแรงทํางานไดดี       

4.สุขภาพของทานมีการเจ็บปวยบอยครั้ง      

5.ทานมีความเขาใจในเรื่องการบริโภคอาหาร      

6.ทานมีอาหารเพียงพอตอการบริโภค      

7.ทานมีความเขาใจในการออกกําลังกายใหเหมาะสมกับวัยของทาน       

8.ทานไดรับการสนับสนุนการออกกําลังกายจากองคการภาครัฐ      

9.ทานไดรับการบริการอยางเหมาะสมทางการแพทย      

10.ทานใชภูมิปญญาทองถ่ินในการรักษาโรค      

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

157 

 

 

 

(ตอ) 

11.ทานพอใจในสวสัดิการทางภาครัฐจัดให      

12.ทานไดรับขอมูลขาวสารการใหความรูดานการดูแลสุขภาพ      

สุขภาวะทางจิตใจ อารมณ ในชวง 1 เดือนที่ผานมา 

1. ทานมีความพอใจในชีวิต      

2. ทานมีเรื่องท่ีทําใหเกิดความสบายใจ      

3. ทานรูสึกสิ้นหวังเบื่อชีวิต      

4. ทานรูสึกวาชีวิตมีความทุกขมากนอย      

5. ทานสามารถทําใจไดเม่ือมีปญหาใหญ      

6. ทานสามารถควบคุมอารมณไดเม่ือเกิดเหตุการณรายแรง      

7. ทานมีความรูสึกเขาใจผูอ่ืนเม่ือมีทุกข      

8. ทานชวยเหลือคนท่ีตกทุกขไดยากเม่ือมีโอกาส      

9. ทานจะมีความสุขเม่ือทานชวยเหลือผูอ่ืน      

10. ยามเม่ือทานเจ็บปวย ทานมีลูกหลานคอยดูแลและใหกําลังใจ      

11. คนในครอบครัวอยูกันแบบอบอุนรักและเขาใจกันดี      

12. ทานมีความภาคภูมิใจในตนเอง      

 

ประเด็นคําถาม 

ระดับความคิดเห็น 

   
มา

กที่
สุด

 

  ม
าก

 

  ป
าน

กล
าง

 

นอ
ย 

นอ
ยที่

สุด
 

สุขภาวะทางสังคม 

1. ทานรูสึกวาไดรับความเคารพนับถือจากลูกหลาน      

2. ทานไปเท่ียว ทานอาหาร นอกบานกับลูกหลานบอยครั้ง      

3. ทานมีลูกหลานมาคอยเยี่ยมเยียนบอยครั้ง      

4. ทานมีญาติพ่ีนองมาเยี่ยมเยียนบอยครั้ง      

5. ทานไดรับการเคารพนับถือจากคนในชุมชน      

6. ทานไปรวมงานในชุมชนบอยครั้ง      
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ขอขอบคุณ 

7. ทานมีสวนรวมการทํากิจกรรมในชุมชนท่ีทานอยูท่ีบอยครั้ง      

8. ทานเกิดความรูสึกไมสนใจอึดอัดในชุมชน และอยูแบบตัวใคร 

   ตัวมันบอยครั้ง 

     

9. ทานรูสึกวาอยูในสังคมอยางหวาดระแวงไมมีความปลอดภัย 

   บอยครั้ง 

     

10. ทานไดรับสวัสดิการทางสังคมทางภาครัฐจัดให      

11. ทานไปรวมกิจกรรมทางภาครัฐจัดข้ึน บอยครั้ง      

12. ทานมีความสะดวกในการเดินทางภายในชุมชน      

สุขภาวะทางจิตวิญญาณ 

1. ทานมีความเขาใจในหลักหลักธรรมทางศาสนา      

2. ทานมีความสนใจในการปฏิบัติธรรม      

3. ทาน เขาใจ ในหลัก เกิด แก เจ็บ ตาย เปนเรื่องธรรมดา      

4. ทานมีความยินดีเม่ือเห็นผูอ่ืนไดดี      

5. ทานเขาใจหลักการในการดับทุกขในใจยามเม่ือเกิดปญหา      

6. ทานปฏิบัติตนตามหลักธรรมอยางเครงคัด บอยครั้ง      

7. ทานไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิบอยครั้ง      

8. ทานมีโอกาสไดทําบุญบอยครั้ง      

9. ทานรูสึกมีความละอาย และเกรงกลัวตอการกระทําท่ีเปนบาป      

10. ทานสนใจ และมุงม่ันคนหาหลักธรรม      

11. ทานรักษาศีล 5       

12. ทานเขาใจหลักธรรมอันสูงสุด      
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เลขท่ีแบบสัมภาษณ           

 

................................. 

 

 

แบบสัมภาษณ 

การสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

******************************************************************* 

 

 

ตอนที่ 1 คุณลักษณะผูใหขอมูล 

 

 

 

ชื่อผูใหสัมภาษณ............................................................................... อายุ...........................ป 

 

บานเลขท่ี...............หมูท่ี...........ตําบล...............................อําเภอ..................................... 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

                                                     วัน เดือน ป ท่ีสัมภาษณ.............................................. 

                                                     เริ่มสัมภาษณเวลา.......................................................   

                                                                        

 

                                                     ชื่อผูสัมภาษณ............................................................. 
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ตอนที่ 2 แนวการสัมภาษณสุขภาวะแบบองครวม 

 

ประเด็นคําถาม 

ข้ันท่ี 1 เริ่มสัมภาษณ ผูวิจัยสรางสัมพันธภาพโดยการพูดคุยเรื่องท่ัวไป 

1) ทานกําลังทําอะไรอยูครับ 

2) ทานพักอาศัยอยูกับใคร อยูกันก่ีคน และมีใครบาง 

3) ทานมีความคิดเห็นกับสภาพแวดลอมท่ีทานอาศัยอยูอยางไร 

4) ทานยังประกอบอาชีพอยูหรือไม 

5) รายไดของทานพอกับคาใชจายหรือไม และไดรับความชวยเหลือจากใคร 

ข้ันท่ี 2 ประเด็นการสัมภาษณ ดานสุขภาพทางกาย 

1) สุขภาพรางกายของทานมีโรคประจําตัวหรือไม 

2) ทานมีวิธีการออกกําลังกายอยางไร 

3) ทานมีการดูแลตนเองเรื่องอาหารการรับประทานอาหารอยางไร 

4) ระบบขับถายของทานเปนอยางไร 

5) ทานไปหาหมอท่ีโรงพยาบาลบอยหรือไม 

6) ทานมีความคิดเห็นอยางไรกับสวัสดิการทางการแพทยท่ีทางภาครัฐจัดให 

7) ทานรับประทานยาบํารุงรางกายบางหรือไม และเปนประเภทใด 

8) ทานนอนหลับพักผอนวันละก่ีครั้ง ครั้งละก่ีชั่วโมง 

ข้ันท่ี 3 ประเด็นการสัมภาษณ ดานสุขภาพทางจิตใจ และอารมณ ในชวง 1 เดือนท่ีผานมา  

1) ทานมีความพอใจในชีวิตตนเองหรือไม อยางไร 

2) ทานมีความสุขสบายใจดีหรือไม อยางไร 

3) ทานมีความรูสึกสิ้นหวังเบื่อชีวิตบางหรือไม อยางไร 

4) ทานรูสึกวาชีวิตมีความทุกขอยางไร 

5) ทานมีวิธีการอยางไรทําใหตนเองไมทุกขเม่ือเกิดปญหา 

6) ทานทําอยางไรเม่ือเห็นคนใกลชิดและผูอ่ืนเกิดความทุกข 

7) คนในครอบครัวของทานอยูกันแบบอบอุนหรือไมอยางไร 

8) ลูกหลานของทานมาคอยดูแลใหกําลังใจทานอยางไรบาง 
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(ตอ) 
 

ผูวิจัยกลาวขอบคุณ  

 

ประเด็นคําถาม 

ข้ันท่ี 4 ประเด็นการสัมภาษณ ดานสุขภาพทางสังคม 

1) ในปจจุบันทานคิดวาลูกหลานยังใหความเคารพนับถือทานหรือไม อยางไร 

2) ทานมีโอกาสไปเท่ียวกับลูกหลานของทานบางหรือไม 

3) ลูกหลานทานกลับมาเยี่ยมเยียนทานมากนองเพียงใด 

4) คนในชมุชนยังใหความเคารพนับถือทานหรือไมเปนอยางไร 

5) ทานไปรวมงานกิจกรรมท่ีทางชุมชนจัดข้ึนหรือไมอยางไร 

6) ชุมชนท่ีทานอาศัยอยูมีความสงบสุขดี หรือมีปญหาอะไรบาง 

7) ทานไดรับการสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม อยางไรบาง 

8) ทานมีความสะดวกในการเดินทางไปไหนมาไหนในชุมชนมากนอยเพียงใด 

ข้ันที 5 ประเด็นการสัมภาษณ ดานสุขภาพทางจิตวิญญาณ 

1) ทานเขาใจในหลักคําสอนของศาสนาอยางไร 

2) ทานมีความสนใจในการศึกษาคนควาหลักคําสอนอยางไร 

3) ทานเขาใจในหลักของธรรมชาติ เกิด แก เจ็บ ตาย ดวยวิธีใดบาง 

4) ทานมีความรูสกึยินดีเม่ือผูอ่ืนไดดี หรือไมอยางไร 

5) ทานไดรับการสนับสนุนจากทางภาครัฐดานการจัดกิจกรรมทางศาสนาอยางไร 

6) ทานปฏิบัติตนตามหลักคําสอนอยางไร 

7) ทานรูสึกอยางไรตอการกระทําท่ีผิดศีลธรรม  

8) ทานเขาใจในหลักคําสอนทางศาสนาอยางไร  

ข้ันท่ี 6 การปดสนทนาเม่ือสอบถามไดขอมูลครบถวน ในเวลาท่ีสมควรผูวิจัยคอยๆ เปล่ียนหัวขอ

สนทนาเปนเรื่องท่ัว ไป 

1) มีอะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไมท่ีทานตองการอยากจะเลา 

2) เราจะมาขอขอมูลทานใหมหากประเด็นไหนยังไมชัดเจน 

3) ทานมีขอสงสัยอะไรท่ีจะซักถามเก่ียวกับการสัมภาษณหรอืไม 
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รายงานผล การประเมนิคุณภาพเครื่องมือใชในการเก็บรวบรวมขอมลูการวิจัย 

 

 

เพ่ือใชในดุษฎีนิพนธเร่ือง 

 

รูปแบบการสงเสรมิสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

ผูวิจัยโดย 

นายบุญชิน  เสาวภาภรณ         

 

 

 

รายช่ือผูเช่ียวชาญในการตรวจเคร่ืองมือ 

 

1) ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปญญา ทองนิล 

2) ผูชวยศาสตราจารย ดร. พัชรา พุมพชาต ิ

3) ดร. ผดุงชัย ภูพัฒน 

4) ดร. มนตชัย พงศกรนฤวงษ 

5) ดร. สมใจ นกดี 
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แบบสอบถาม 

ตอนที่ 1 คุณลักษณะทางประชากร 
 

ประเด็นคําถาม ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญคนท่ี คา 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

1. เพศ    (   ) ชาย    (   )  หญิง +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

2. อายุระหวาง    

(   ) 60 – 69 ป        (   ) 70 – 79 ป      

(   ) 80 – 89 ป        (   ) 90 – 99 ป 

(   ) มากกวา 99 ป ระบุ...................ป 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

0 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

0.8 

 

 

 

สอดคลอง 

3. ระดับการศึกษาสูงสุดของทาน 

(   ) ไมไดเรียนหนังสือ 

(   ) ประถมศึกษา  (   ) มัธยมศึกษาตน                       

(   ) มัธยมปลาย / ปวช. 

(   ) อนุปริญญา / ปวส.  

(   ) ปริญญาตรี     (   ) ปริญญาโท                            

(   ) ปริญญาเอก 

 

 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

 

 

1.0 

 

 

 

 

 

 

สอดคลอง 

4. ทานนับถือศาสนาใด 

(   ) พุทธ   (   ) คริสต  (   ) อิสลาม                        

(   ) อ่ืนๆ โปรดระบุ................. 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

1.0 

 

 

สอดคลอง 

5. สถานภาพการสมรสของทานในปจจุบัน 

(   ) โสด         (   ) อยูกับคูสมรส   

(   ) แยกกันอยู (   ) หมาย   

(   ) หยาราง  

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

1.0 

 

 

 

 

สอดคลอง 

6. จํานวนบุตรท้ังหมด.................คน  

(   ) ไมมี        (   ) มี    

(   ) จํานวนบุตรท่ีมีชีวิต..................คน 

(   ) บุตรชาย..........คน 

(   ) บุตรสาว.............คน 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

1.0 

 

 

 

 

สอดคลอง 
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7. ใครเปนผูทําหนาท่ีในการดูแลทาน 

   เปนหลัก 

(   ) ลูกชาย/สาว  (   ) ลูกสะใภ/เขย 

(   ) หลาน         (   ) ญาติพ่ีนอง 

(   )  คูสมรส  (   )  อ่ืนๆโปรดระบุ........ 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

1.0 

 

 

 

สอดคลอง 

 

ประเด็นคําถาม ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญคนท่ี คา 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

8. ทานมีโรคประจําตัวหรือไม 

(   ) ไมมี              

(   ) มี โปรดระบุ (ตอบไดมากกวา1 ขอ) 

(   ) ความดันโลหิตสูง  (   ) เบาหวาน 

(   ) โรคหัวใจ           (   ) มะเร็ง 

(   ) หลอดเลือดในสมองตีบ 

(   ) อัมพฤกษ /อัมพาต 

(   ) ปวดเม่ือย  (   ) อ่ืนๆ โปรดระบุ.... 

 

 

 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

 

 

 

1.0 

 

 

 

 

 

 

 

สอดคลอง 

9. ความพอเพียงของรายไดในครอบครัว 

(   ) พอเพียงไมมีเหลือเก็บ 

(   ) พอเพียงมีเหลือเก็บออม 

(   ) พอเพียงไมมีหนี้สิน                  

(   ) พอเพียง มีหนี้สิน  

(   ) ไมพอเพียง ไมมีหนี้สิน 

 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

 

1.0 

 

 

 

 

 

สอดคลอง 

10. ทานไดรับการสนับสนุนการเงินจากใคร 

(   ) จากลูกหลาน (   ) ญาติพ่ีนอง 

(   ) เบี้ยยังชีพ     (   ) จากการทํางาน 

(   ) เงินออม       (   ) คูสมรส 

(   ) เงินบํานาญ   (   ) อ่ืนๆ โปรดระบุ.. 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

1.0 

 

 

 

 

สอดคลอง 

11. ปจจุบันทานยังประกอบอาชีพหรือไม 

(   ) ไมไดประกอบอาชีพ                       

(   ) พนักงาน บริษัท                   

(   ) รับจาง                                       
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(   ) ขาราชการบํานาญ 

(   ) เกษตรกร/ชาวไร/ชาวนา/ชาวสวน    

(   ) อ่ืนๆ ระบุ......................... 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

1.0 

 

 

สอดคลอง 

12. ทานเปนสมาชิกชมรมหรือกลุมใด 

(   ) กลุมอาชีพ   (   ) ชมรมผูสูงอายุ 

(   ) กลุมฌาปนกิจ                       

(   ) กลุมอาสาสมัครประจําหมูบาน 

(   ) กลุมสหกรณ (   ) กลุมออมทรัพย 

(   ) กองทุน       (   ) ระบุ............. 

 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

 

1.0 

 

 

 

 

 

สอดคลอง 

 

 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามสุขภาวะองครวมของผูสูงอายุ 

ประเด็นคําถาม ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญคนท่ี คา 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

สุขภาวะทางกาย 

1.ทานพอใจในสุขภาพของตนเอง +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

2.ทานสนใจความรูในการดูแลสุขภาพของทาน +1 +1 0 +1 +1 0.8 สอดคลอง 

3.สุขภาพรางกายของทานยังแข็งแรงทํางานไดด ี +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

4.สุขภาพของทานมีการเจ็บปวยบอยครั้ง +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

5.ทานมีความเขาใจในเรื่องการบริโภคอาหาร +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

6.ทานมีอาหารเพียงพอตอการบริโภค +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

7.ทานมีความเขาใจในการออกกําลังกายให 

   เหมาะสมกับวัยของทาน  

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.0 

 

สอดคลอง 

8.ทานไดรับการสนับสนุนการออกกําลังกาย 

   จากองคการภาครัฐ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.0 

 

สอดคลอง 

9.ทานไดรับการบริการอยางเหมาะสมทางการ 

   แพทย 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.0 

 

สอดคลอง 

10.ทานใชภูมิปญญาทองถ่ินในการรักษาโรค +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

11.ทานพอใจในสวัสดิการทางภาครฐัจัดให +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

12.ทานไดรับขอมูลขาวสารการใหความรูดาน 

    การดูแลสุขภาพ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.0 

 

สอดคลอง 
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สุขภาวะทางจิตใจ อารมณ ในชวง 1 เดือนท่ีผานมา 

1.ทานมีความพอใจในชีวิต +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

2.ทานมีเรื่องท่ีทําใหเกิดความสบายใจ +1 +1 0 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

3.ทานรูสึกสิ้นหวังเบื่อชีวิต +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

4.ทานรูสึกวาชีวิตมีความทุกขมากนอย +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

5.ทานสามารถทําใจไดเม่ือมีปญหาใหญ +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

6.ทานสามารถควบคุมอารมณไดเม่ือเกิด 

   เหตุการณรายแรง 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.0 

 

สอดคลอง 

7.ทานมีความรูสึกเขาใจผูอ่ืนเม่ือมีทุกข +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

8.ทานชวยเหลือคนท่ีตกทุกขไดยากเม่ือมีโอกาส +1 +1 0 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

9.ทานจะมีความสุขเม่ือทานชวยเหลอืผูอ่ืน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

10.ยามเม่ือทานเจ็บปวย ทานมีลูกหลานคอย 

    ดูแลและใหกําลังใจ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.0 

 

สอดคลอง 

11.คนในครอบครัวอยูกันแบบอบอุนรักและ 

    เขาใจกันดี 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.0 

 

สอดคลอง 

12.ทานมีความภาคภูมิใจในตนเอง +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

(ตอ) 

ประเด็นคําถาม ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญคนท่ี คา 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

สุขภาวะทางสังคม 

1.ทานรูสึกวาไดรับความเคารพนับถือจากลูกหลาน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

2.ทานไปเท่ียว ทานอาหาร นอกบานกับ 

   ลูกหลานบอยครั้ง 

 

+1 

 

+1 

 

0 

 

+1 

 

+1 

 

0.8 

 

สอดคลอง 

3.ทานมีลูกหลานมาคอยเยี่ยมเยียนบอยครั้ง +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

4.ทานมีญาติพ่ีนองมาเยี่ยมเยียนบอยครั้ง +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

5.ทานไดรับการเคารพนับถือจากคนในชุมชน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

6.ทานไปรวมงานในชุมชนบอยครั้ง +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

7.ทานมีสวนรวมการทํากิจกรรมในชุมชนท่ี 

  ทานอยูท่ีบอยครั้ง 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.0 

 

สอดคลอง 

8.ทานเกิดความรูสึกไมสนใจอึดอัดในชุมชน 

  และอยูแบบตัวใครตัวมันบอยครั้ง 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.0 

 

สอดคลอง 
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9.ทานรูสึกวาอยูในสังคมอยางหวาดระแวงไม 

  มีความปลอดภัยบอยครั้ง 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.0 

 

สอดคลอง 

10.ทานไดรับสวัสดิการทางสังคมทางภาครัฐจัดให +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

11.ทานไปรวมกิจกรรมทางภาครัฐจัดข้ึนบอยครั้ง +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

12.ทานมีความสะดวกในการเดินทางภายในชุมชน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

สุขภาวะทางจิตวิญญาณ 

1.ทานมีความเขาใจในหลักหลักธรรมทางศาสนา +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

2.ทานมีความสนใจในการปฏิบัติธรรม +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

3.ทานเขาใจในหลักเกิดแกเจ็บตายเปนเรื่องธรรมดา +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

4.ทานมีความยินดีเม่ือเห็นผูอ่ืนไดดี +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

5.ทานเขาใจหลักการในการดับทุกขในใจยาม 

  เม่ือเกิดปญหา 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.0 

 

สอดคลอง 

6.ทานปฏิบัติตนตามหลักธรรมอยางเครงคัด  

   บอยครัง้ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.0 

 

สอดคลอง 

7.ทานไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิบอยครั้ง +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

8.ทานมีโอกาสไดทําบุญบอยครั้ง +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

9.ทานรูสึกมีความละอาย และเกรงกลัวตอ 

  การกระทําท่ีเปนบาป 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.0 

 

สอดคลอง 

10.ทานสนใจ และมุงม่ันคนหาหลักธรรม +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

11.ทานรักษาศีล 5  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

12.ทานเขาใจหลักธรรมอันสูงสุด +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA) 

 

No.  Mean S.D. Cases 

1. ทานพอใจในสุขภาพของตนเอง 5.00 .00 30.0 

2. ทานสนใจความรูในการดูแลสุขภาพของทาน 5.00 .00 30.0 

3 สุขภาพรางกายของทานยังแข็งแรงทํางานไดด ี 4.61 .49 30.0 

4 สุขภาพของทานมีการเจ็บปวยบอยครั้ง 4.51 .50 30.0 

5 ทานมีความเขาใจในเรื่องการบริโภคอาหาร 4.25 .44 30.0 

6 ทานมีอาหารเพียงพอตอการบริโภค 4.77 .42 30.0 
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7 ทานมีความเขาใจในการออกกําลังกายใหเหมาะสมกับวัยของทาน  5.00 .00 30.0 

8 ทานไดรับการสนับสนุนการออกกําลังกายจากองคการภาครัฐ 4.64 .48 30.0 

9 ทานไดรับการบริการอยางเหมาะสมทางการแพทย 4.41 .50 30.0 

10 ทานใชภูมิปญญาทองถ่ินในการรักษาโรค 5.00 .00 30.0 

11 ทานพอใจในสวัสดิการทางภาครัฐจัดให 4.48 .50 30.0 

12 ทานไดรับขอมูลขาวสารการใหความรูดานการดูแลสุขภาพ 4.80 .40 30.0 

13 ทานมีความพอใจในชีวิต 5.00 .00 30.0 

14 ทานมีเรื่องท่ีทําใหเกิดความสบายใจ 4.03 .17 30.0 

15 ทานรูสึกสิ้นหวังเบื่อชีวิต 4.96 .17 30.0 

16 ทานรูสึกวาชีวิตมีความทุกขมากนอย 4.41 .50 30.0 

17 ทานสามารถทําใจไดเม่ือมีปญหาใหญ 4.41 .50 30.0 

18 ทานสามารถควบคุมอารมณไดเม่ือเกิดเหตุการณรายแรง 4.61 .49 30.0 

19 ทานมีความรูสึกเขาใจผูอ่ืนเม่ือมีทุกข 4.61 .49 30.0 

20 ทานชวยเหลือคนท่ีตกทุกขไดยากเม่ือมีโอกาส 4.61 .49 30.0 

21 ทานจะมีความสุขเม่ือทานชวยเหลือผูอ่ืน 4.45 .50 30.0 

22 ยามเม่ือทานเจ็บปวย ทานมีลูกหลานคอยดูแลและใหกําลังใจ 4.58 .50 30.0 

23 คนในครอบครัวอยูกันแบบอบอุนรักและเขาใจกันดี 4.54 .50 30.0 

24 ทานมีความภาคภูมิใจในตนเอง 4.45 .50 30.0 
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RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA) (ตอ) 

No.  Mean S.D. Cases 

25 ทานรูสึกวาไดรับความเคารพนับถือจากลูกหลาน 4.61 .49 30.0 

26 ทานไปเท่ียว ทานอาหาร นอกบานกับลูกหลานบอยครั้ง 4.61 .49 30.0 

27 ทานมีลูกหลานมาคอยเยี่ยมเยียนบอยครั้ง 4.61 .49 30.0 

28 ทานมีญาติพ่ีนองมาเยี่ยมเยียนบอยครั้ง 4.61 .49 30.0 

29 ทานไดรับการเคารพนับถือจากคนในชุมชน 4.45 .50 30.0 

30 ทานไปรวมงานในชุมชนบอยครั้ง 4.58 .50 30.0 

31 ทานมีสวนรวมการทํากิจกรรมในชุมชนท่ีทานอยูท่ีบอยครั้ง 4.54 .50 30.0 

32 ทานเกิดความรูสึกไมสนใจอึดอัดในชุมชนและอยูแบบตัวใคร

ตัวมันบอยครั้ง 

4.45 .50 30.0 

33 ทานรูสึกวาอยูในสังคมอยางหวาดระแวงไมมีความปลอดภัย

บอยครั้ง 

4.51 50 30.0 

34 ทานไดรับสวัสดิการทางสังคมทางภาครัฐจัดให 4.61 .49 30.0 

35 ทานไปรวมกิจกรรมทางภาครัฐจัดข้ึนบอยครั้ง 4.61 .49 30.0 

36 ทานมีความสะดวกในการเดินทางภายในชุมชน 4.61 .49 30.0 

37 ทานมีความเขาใจในหลักหลักธรรมทางศาสนา 4.61 .49 30.0 

38 ทานมีความสนใจในการปฏบิัตธิรรม 4.61 .49 30.0 

39 ทานเขาใจในหลักเกิดแกเจ็บตายเปนเรื่องธรรมดา 4.61 .49 30.0 

40 ทานมีความยินดีเม่ือเห็นผูอ่ืนไดด ี 4.61 .49 30.0 

41 ทานเขาใจหลักการในการดับทุกขในใจยามเม่ือเกิดปญหา 4.61 .49 30.0 

42 ทานปฏบิัติตนตามหลักธรรมอยางเครงครัดบอยครั้ง 4.45 .50 30.0 

43 ทานไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิบอยครั้ง 4.58 .50 30.0 

44 ทานมีโอกาสไดทําบุญบอยครั้ง 4.54 .50 30.0 

45 ทานรูสึกมีความละอาย และเกรงกลัวตอการกระทําท่ีเปนบาป 4.45 .50 30.0 

46 ทานสนใจและมุงม่ันคนหาหลักธรรม 4.51 50 30.0 

47 ทานรักษาศีล 5  4.61 .49 30.0 

48 ทานเขาใจหลักธรรมอันสูงสุด 4.61 .49 30.0 

 

Statistics for       Mean      Variance       Std Dev       Variables 

      SCALE           221.93       65.59             8.09                 48 
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Reliability Coefficients 

N of Cases  = 30   

N of Items  =  48 

Alpha   =   0.81 

แบบสัมภาษณ 

ประเด็นคําถาม ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญคนท่ี คา 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

ข้ันท่ี 1 เริ่มสัมภาษณ ผูวิจัยสรางสัมพันธภาพโดยการพูดคุยเรื่องท่ัวไป 

1) ทานกําลังทําอะไรอยูครับ +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

2) ทานพักอาศัยอยูกับใคร อยูกันก่ีคน และมี 

   ใครบาง 

 

+1 

 

+1 

 

0 

 

+1 

 

+1 

 

0.8 

 

สอดคลอง 

3) ทานมีความคิดเห็นกับสภาพแวดลอมท่ี 

   ทานอาศัยอยูอยางไร 

 

+1 

 

+1 

 

0 

 

+1 

 

+1 

 

0.8 

 

สอดคลอง 

4) ทานยังประกอบอาชีพอยูหรือไม +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

5) รายไดของทานพอกับคาใชจายหรือไม และ 

   ไดรับความชวยเหลือจากใคร 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.0 

 

สอดคลอง 

ข้ันท่ี 2 ประเด็นการสัมภาษณ ดานสุขภาพทางกาย 

1)  สุขภาพรางกายของทานมีโรคประจําตัวหรือไม +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

2) ทานมีวิธีการออกกําลังกายอยางไร +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

3) ทานมีการดูแลตนเองเรื่องอาหารและ 

    รับประทานอาหารอยางไร 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.0 

 

สอดคลอง 

4) ระบบขับถายของทานเปนอยางไร +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

5) ทานไปหาหมอท่ีโรงพยาบาลบอยหรือไม +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

6) ทานมีความคิดเห็นอยางไรกับสวัสดิการ 

   ทางการแพทยท่ีทางภาครัฐจัดให 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.0 

 

สอดคลอง 

7) ทานรับประทานยาบํารงุรางกายบาง  

   หรือไม และเปนประเภทใด 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.0 

 

สอดคลอง 

8) ทานนอนหลับพักผอนวันละก่ีครั้ง ครั้งละก่ี 

   ชั่วโมง 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.0 

 

สอดคลอง 

ข้ันท่ี 3 ประเด็นการสัมภาษณ ดานสุขภาพทางจิตใจ และอารมณ ในชวง 1 เดือนท่ีผานมา 

1) ทานมีความพอใจในชีวิตตนเองหรือไมอยางไร +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 
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2) ทานมีความสุขสบายใจดีหรือไม อยางไร +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

3) ทานมีความรูสึกสิ้นหวังเบื่อชีวิตบางหรือไม  

   อยางไร 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.0 

 

สอดคลอง 

4) ทานรูสึกวาชีวิตมีความทุกขอยางไร +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

5) ทานมีวิธีการอยางไรทําใหตนเองไมทุกข 

   เม่ือเกิดปญหา 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.0 

 

สอดคลอง 

6) ทานทําอยางไรเม่ือเห็นคนใกลชิดและผูอ่ืน 

   เกิดความทุกข 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.0 

 

สอดคลอง 

 

(ตอ) 

ประเด็นคําถาม ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญคนท่ี คา 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

7) คนในครอบครัวของทานอยูกันแบบอบอุน 

   หรือไมอยางไร 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.0 

 

สอดคลอง 

8) ลูกหลานของทานมาคอยดูแลใหกําลังใจ 

   ทานอยางไรบาง 

 

+1 

 

+1 

 

0 

 

+1 

 

+1 

 

0.8 

 

สอดคลอง 

ข้ันท่ี 4 ประเด็นการสัมภาษณ ดานสุขภาพทางสังคม 

1) ในปจจุบันทานคิดวาลูกหลานยังใหความ 

   เคารพนับถือทานหรือไม อยางไร 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.0 

 

สอดคลอง 

2) ทานมีโอกาสไปเท่ียวกับลูกหลานของทาน 

   บางหรือไม 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.0 

 

สอดคลอง 

3) ลูกหลานทานกลับมาเยี่ยมเยียนทานมาก 

   นองเพียงใด 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.0 

 

สอดคลอง 

4) คนในชุมชนยังใหความเคารพนับถือทาน 

   หรือไมเปนอยางไร 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.0 

 

สอดคลอง 

5) ทานไปรวมงานกิจกรรมท่ีทางชุมชนจัดข้ึน 

   หรือไมอยางไร 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.0 

 

สอดคลอง 

6) ชุมชนท่ีทานอาศัยอยูมีความสงบสุขดี หรือ 

   มีปญหาอะไรบาง 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.0 

 

สอดคลอง 

7) ทานไดรับการสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม  

   อยางไรบาง 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.0 

 

สอดคลอง 
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8) ทานมีความสะดวกในการเดินทางไปไหน 

   มาไหนในชุมชนมากนอยเพียงใด 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.0 

 

สอดคลอง 

ข้ันท่ี 5 ประเด็นการสัมภาษณ ดานสุขภาพทางจิตวิญญาณ 

1) ทานเขาใจในหลกัคําสอนของศาสนา 

   อยางไร 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.0 

 

สอดคลอง 

2) ทานมีความสนใจในการศึกษาคนควาหลัก 

   คําสอนอยางไร 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.0 

 

สอดคลอง 

3) ทานเขาใจในหลักของธรรมชาติ เกิด แก  

   เจ็บ ตาย ดวยวธิีใดบาง 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.0 

 

สอดคลอง 

4) ทานมีความรูสึกยินดีเม่ือผูอ่ืนไดดี หรือไม 

   อยางไร 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.0 

 

สอดคลอง 

5) ทานไดรับการสนับสนุนจากทางภาครัฐ 

   ดานการจัดกิจกรรมทางศาสนาอยางไร 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.0 

 

สอดคลอง 

6) ทานปฏิบัติตนตามหลักคําสอนอยางไร +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

(ตอ) 

ประเด็นคําถาม ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญคนท่ี คา 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

7) ทานรูสึกอยางไรตอการกระทําท่ีผิด 

   ศีลธรรม  

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.0 

 

สอดคลอง 

8) ทานเขาใจในหลักคําสอนทางศาสนา 

   อยางไร  

 

+1 

 

+1 

 

0 

 

+1 

 

+1 

 

0.8 

 

สอดคลอง 

ข้ันท่ี 6 การปดสนทนาเม่ือสอบถามไดขอมูลครบถวน ในเวลาท่ีสมควรผูวิจัยคอยๆ เปล่ียนหัวขอ 

          สนทนาเปนเรื่องท่ัวไป 

1) มีอะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไมท่ีทานตองการ 

   อยากจะเลา 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.0 

 

สอดคลอง 

2) เราจะมาขอขอมูลทานใหมหากประเดน็ 

   ไหนยังไมชัดเจน 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.0 

 

สอดคลอง 

3) ทานมีขอสงสัยอะไรท่ีจะซักถามเก่ียวกับ 

   การสัมภาษณหรือไม 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.0 

 

สอดคลอง 
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แบบประเมินรูปแบบการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

****************************************************************************** 

 

           คําช้ีแจง 

             แบบประเมินฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิท่ีมีตอรูปแบบ

การจัดการความรู แบงออกเปน 2 ตอน คือ 

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นท่ีมีตอรูปแบบการจัดการความรู ใน 3 ดาน คือ  

1) ดานความเปนประโยชน  

2) ดานความเปนไปได  

3) ดานความเหมาะสม 

 

 

           ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับการอนุเคราะหจากทานดวยดี ขอขอบพระคุณทานเปน

อยางสูง ณ โอกาสนี้ ท่ีสละเวลาในการประเมิน 

 

 

 

        

                             นายบุญชิน เสาวภาภรณ 

                                                                นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

                                                                สาขาการจัดการเพ่ือการพัฒนา  
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

            คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย   ✔ ลงใน  หนาขอความหรือเติมลงใน

ชองวางท่ีตรงกับความเปนจริงของผูตอบแบบสอบถาม 

  

1. เพศ 

            ชาย                    หญิง 

 

2. อายุ ............................ป 

 

3. วุฒิการศึกษาสูงสุด 

            ปริญญาตรี      ปริญญาโท    ปริญญาเอก 

 

4. สาขาวิชาท่ีจบ................................................................................................................. 

 

5.ประสบการณในการบริหารงานในตําแหนง.......... ป 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุใน 

            จังหวัดฉะเชิงเทรา 

คําช้ีแจง 

1. ทานคิดวา รูปแบบการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในจังหวัด

ฉะเชิงเทรามีความประโยชน มีความเปนไปได และมคีวามเหมาะสม ในระดับใด 

2. โปรดทําเคร่ืองหมาย ✔ ในชองคําตอบท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานโดยมี

เกณฑการใหคะแนนมีดังนี้ 

   คะแนน                                                 ระดับความคิดเห็น 

 

     5           หมายถึง        มีประโยชน/ ความเปนไปได/ ความเหมาะสมมากท่ีสุด    

     4           หมายถึง        มีประโยชน/ ความเปนไปได/ ความเหมาะสมมาก 

     3           หมายถึง        มีประโยชน/ ความเปนไปได/ ความเหมาะสมมากปานกลาง 

     2           หมายถึง        มีประโยชน/ ความเปนไปได/ ความเหมาะสมนอย 

     1           หมายถึง        มีประโยชน/ ความเปนไปได/ ความเหมาะสมนอยท่ีสุด    

     

การประเมินรูปแบบการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวม 

ของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ระดับความคิดเห็น 

5  4 3 2 1 

ดานความเปนประโยชน  

1. ทําใหผูสูงอายุมีความรูเพ่ิมข้ึน      

2. ทําใหคนในครอบครัวเขาใจผูสูงอายุเพ่ิมข้ึน      

3. ทําใหผูสูงอายุมีการดูแลสุขภาพตนเองดีข้ึน      

4. ทําใหผูสูงอายุมีเพ่ือน      

5. ทําใหผูสูงอายุไมเหงา      

6. ทําใหผูสูงอายุมีความสุขภาวะดีข้ึน      

7. ทําใหผูสูงอายุมีสวนรวมในกิจกรรม      

8. ทําใหคนชุมชนเห็นคุณคาผูสูงอายุ      

9. ทําใหผูสูงอายุออกกําลังกายท่ีเหมาะสมกับวัย      

10. ทําใหผูสูงอายบุริโภคอาหารท่ีเหมาะสมกับวัย      
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การประเมินรูปแบบการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวม 

ของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ระดับความคิดเห็น 

5  4 3 2 1 

ดานความเปนไปได 

1. กิจกรรมการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุ      

2. ทําใหผูสูงอายสุวนใหญไดเขามามีสวนรวม      

3. ภาครัฐ และ เอกชน ใหการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุ      

4. คนในครอบครัวผูสูงอายชุวยสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุ      

5. ผูนําชุมชนใหการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุ      

6. ผูสูงอายุไดรับการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมอยางท่ัวถึง      

7. ผูสูงอายุไดรับการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมอยางตอเนื่อง      

8. เปนการยกระดับผูสูงอายุในชุมชนเปนแบบอยางท่ีดี      

9. ชุมชนใหความสําคัญตอการนํารูปแบบไปใชสงเสริมสุขภาวะ 

    แบบองครวมของผูสูงอายุ 

     

10. รูปแบบการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายสุามารถนําไป 

     ปรับใชกับชุมชนอ่ืนได 
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การประเมินรูปแบบการสงเสริมสุขภาวะแบบองครวม 

ของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ระดับความคิดเห็น 

5  4 3 2 1 

ดานความเหมาะสม 

1. ข้ันตอนท่ี 1  การศึกษาสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุโดยท่ัวไปใน 

    จังหวัดฉะเชิงเทรา 

     

2. ข้ันตอนท่ี 2 การศึกษาสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุท่ีเปน 

    แบบอยางท่ีดีในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

     

3. ข้ันตอนท่ี 3 การศึกษาชุมชนท่ีเปนแบบอยางท่ีดีในการบริหารจัดการ 

    ดานผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

     

4. ข้ันตอนท่ี 4 การสรางและประเมินรูปแบบการสงเสริมสุขภาวะแบบองค 

    รวมของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

     

5. ปจจัยสนับสนุนหนวยงานหลักในการดําเนินงานสงเสริมสุขภาวะแบบ  

    องครวมของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

     

6. ปจจัยสนับสนุนเครือขายสนับสนุนการสงเสริมสุขภาวะแบบองค 

    รวมของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

     

7. ปจจัยสนับสนุนการจัดระบบดําเนินการสงเสริมสุขภาวะแบบองค 

    รวมของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

     

8. ปจจัยสนับสนุนแนวทางการทํางานเพ่ือสงเสริมสุขภาวะแบบองค 

    รวมของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

     

9. ชมรมผูสูงอายเุปนหนวยงานเริ่มตนดําเนินงาน และสนับสนุนการ  

    สงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

     

10.ความเหมาะสมของชมรมผูสูงอายใุนการสนับสนุนการดําเนินการ 

    สงเสริมสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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รายช่ือผูเขารวมประชุมสนทนากลุม วันท่ี 23 กันยายน 2555 เวลา 08.30-15.30 น 

ณ หองประชุมเทพนิมิต อาคารอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร 
 

1. นายนิมิต  ตุนสําอาง 

2. นายทักษดนัย ตุนสําอาง 

3. นางมุย  สมสะอาด 

4. นางลี้  ธะโรธร 

5. นางเพียร  สุขสวัสดิ์ 

6. นางสวงษ  สุขประเสริฐ 

7. นางแฉง  จั่งลี้โง 

8. นายชวง  บุญเขียน 

9. นางพรถวัลย  ยงเจริญ 

10. นายพิชัย  โรจนตระกูล 

11. นางนงลักษณ พวงมาลัย 

12. นางสาววิภา เฟองฟูดํารงชัย 

13. นางประนอม สุขสวัสดิ์ 

14. นางสาวยุพิน หงสวะชิน 

15. นายจํารูญ  บริสุทธิ์ 
 
รายช่ือผูเขารวมประชุมสนทนากลุม วันท่ี 11 มกราคม 2556 เวลา 12.00 – 17.00 น. 

ณ หองประชุมเทพนิมิต อาคารอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร 

 

1. นางอรสา  คลายปาน 

2. นายดัมพรงค วิริยะสถิต 

3. พันเอก พิลาป ไทยสมบูรณ 

4. จาสิบเอกวีระชัย  ไทยมานพ 

5. จาสิบเอกโสภณ ธรรมรักษา 

6. นางลวน  ปาฏิหารย 

7. นายจิตติคุณ  โรจนวีระ 

8. นางศรีเมือง  โรจนวีระ 

9. นางอารี  สุขประเสริฐ 

10. นางมณเทียน เนาวภาส 
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11. นางสาวชนก ปาณชุม  

12. นางสาววราภรณ เฟองฟูดํารงชัย 

13. นางมณี  ศรีดารา 
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ประวัติผูวิจัย 
  

ช่ือ-ช่ือสกุล นายบุญชิน เสาวภาภรณ 

วันเดือนปเกิด 24 มกราคม 2490 

สถานท่ีเกิด อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ท่ีอยู 20 หมู 2 ตําบลแปลงยาว อําเภอแปลงยาว  

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ตําแหนงหนาท่ีการงาน ธุรกิจสวนตัว 

สถานท่ีทํางาน 20 หมู 2 ตําบลแปลงยาว อําเภอแปลงยาว จังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

ประวัติการศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สังคมศาสตรเพ่ือ 

การพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

พ.ศ. 2549 
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