บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเรื่อง อิทธิพลของศักยภาพในการทางาน การสนับสนุนทางสังคม พฤติกรรมการดูแล
ตนเอง และการเห็นคุณค่าแห่งตนที่มีผลต่อความพร้อมในการทางานหลังเกษียณของผู้สูงอายุในเขต
กรุ งเทพมหานคร เพื่ อให้ ก ารศึ กษาเป็นไปตามวัตถุป ระสงค์ ผู้ วิจัยได้ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พร้อมนาเสนอหัวข้อที่สาคัญ ดังนี้
2.1 ทฤษฎี SOC
2.2 ทฤษฎีกิจกรรม
2.3 ทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการของมาสโลว์
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับศักยภาพในการทางาน
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคม
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง
2.7 แนวคิดเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าแห่งตน
2.8 แนวคิดเกี่ยวกับความพร้อมในการทางานหลังเกษียณ
2.9 แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
2.10 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 ทฤษฎี SOC
เป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับการปรับตัวในแต่ละช่วงอายุ ตามความเหมาะสมของร่างกาย
จิตใจ และสภาพสังคม บุคคลที่ประสบความสาเร็จสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โดยพิจารณา
จากสิ่ งที่ได้รั บ และสิ่ ง ที่สู ญเสี ย องค์ประกอบของ SOC ประกอบด้ว ย 3 ขั้นตอนได้ การเลื อก
(Selection) การปฏิบัติเพื่อให้เกิดสภาวะสมดุล (Optimization) และการทดแทน (Compensation)
(Baltes & Baltes, 1990; Freund & Baltes, 2002) ในการเลือก (Selection) คือ การตั้งเป้าหมาย
ในชีวิตจะเจาะจงในแต่ละบุคคล เป็นเป้าหมายที่มีโอกาสเป็นไปได้ เมื่อมีเป้าหมายชัดเจน จะนาไปสู่
การปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดสภาวะสมดุล (Optimization) ที่จะนาไปสู่การบรรลุเป้าหมาย เช่น การดูแล
สุ ข ภาพร่ า งกายให้ พ ร้ อ มที่ จ ะท างาน การฝึ ก ฝนและเรี ย นรู้ ทั ก ษะต่ า ง ๆ จนเกิ ด ความช านาญ
(Charness, Czaja, & Sharit, 2007; รัชดาภรณ์ ใจอ้าย, 2552) และเมื่อปฏิบัติตามวิธีการแล้วไม่
บรรลุเป้าหมาย จะนาไปสู่การปรับเปลี่ยนวิธีการ เช่นขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น การปฏิบัติตามคนที่
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ประสบความสาเร็จ (นิภาวัล บุญทับถม, 2551) การเลือกเกี่ยวข้องกับการตั้งเป้าหมายและการ
ตัดสินใจเลือกเป้าหมายที่สาคัญก่อน การเลือกมี 2 รูปแบบ การเลือกโดยสมัครใจและการเลือกโดย
พิจารณาจากการสูญเสีย การเลือกโดยสมัครใจ หมายถึง ทางเลือกของแต่ละบุคคลโดยพิจารณาจาก
ทรัพยากรที่มีอยู่ การเลือกโดยพิจารณาจากการสูญเสีย หมายถึง การเลือกที่พัฒนาเป้าหมายใหม่
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ ดังนั้นการเลือกเป้าหมายขึ้นอยู่ค่านิยมความชอบของ
บุ คคล เช่น การให้ ความส าคัญ กับ ความสมดุล ของชีวิ ต หรือเป้า หมายของการเลื อกเกิ ดขึ้น จาก
พิจารณาการสูญเสียของทรัพยากร เช่น แต่ละบุคคลน่าจะเลือ กการสอนงานกันแทนที่การแข่งขัน
หรื อเลื อกตามความเสี ยหาย การบาดเจ็บ ส่ ว นการปฏิบัติเพื่อให้ เกิดสภาวะสมดุล หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงการจัดสรรทรัพยากรหรือการปรับ วิธีการปฏิบัติเพื่อให้ประสบความสาเร็จในระดับที่
สูงขึ้นจากเป้าหมายที่เลือกไว้ การปฏิบัติเพื่อให้เกิดสภาวะสมดุลรวมถึงการลงทุนเวลาและพลังงาน
ความละเอียดประณีต การประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่สัมพันธ์กับเป้าหมาย สาหรับ การทดแทนเกี่ยวข้อง
กับการซื้อและการใช้วิธีอื่นในการบรรลุเป้าหมายและเพื่อให้การทางานเป็นปกติ ในสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นจริงหรือหรือคาดการณ์ว่าจะเกิดการสูญเสีย รวมทั้งการรักษาทรัพยากรที่มีอยู่ไว้เมื่อการจัดหา
ทรัพยากรใหม่ทาได้ยาก หรือเปลี่ยนแปลงได้ยาก ทฤษฎี SOC เป็นกลยุทธ์การจัดการชีวิตทาให้แต่ละ
บุคคลสามารถจั ดการความสูญเสี ยให้ ลดน้อยลง และสร้างประโยชน์สู งสุ ด อันเนื่องมาจากอายุ ที่
เปลี่ยนแปลงไป (Young, Baltes, & Pratt, 2007: 511-539; Hobfoll, 2002: 307-324) โดยคน
ในแต่ ล ะช่ ว งวั ย จะเรี ย นรู้ แ ละปรั บ ตั ว ในระดั บ ที่ แ ตกต่ า งกั น อั น เนื่ อ งจากเป้ า หมายและการให้
ความสาคัญในแต่ละช่วงชีวิตของคนที่แตกต่างกัน โดยความสุขในการทางานของคนในวัยหนุ่มสาว
เกิดจากการทางานร่วมกันกับผู้อื่น (Wiese, Freund, & Baltes, 2002) สาหรับผู้สูงอายุความสุขใน
การทางานคือการรักษาประสิทธิภาพในการทางานให้ดี ( Abraham & Hansson, 1995) ด้วย
ระยะเวลาในการทางานมาอย่างยาวนาน ทาให้ผู้สูงอายุเกิดการเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์ ดังนั้น
ความผิดพลาดในการทางานลดน้อยลง ทาให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ดังนั้นจึงกล่าวได้
ว่าในการทางานระยะยาวผู้สูงอายุที่มีการปรับตัวตามกลยุทธ์ SOC นั้น จะเป็นผู้สูงอายุที่มีความสุข
มากกว่าผู้สูงอายุที่ไม่สามารถปรับตัวได้ตามสถานการณ์ (Freund & Baltes, 1998)
ผลการศึกษาของ Ng & Law (2014: 1-14) ได้ใช้ทฤษฎี SOC อธิบายถึงเหตุผลที่ผู้สูงอายุ
ทางานต่อหลังจากอายุ 55 ปีขึ้นไป เริ่มตั้งแต่การเลือก ผู้สูงอายุมีความต้องการหลายอย่างและต้อง
ตัดสินใจเลือกและกาหนดลาดับความสาคัญ การปฏิบัติเพื่อให้เกิดสภาวะสมดุล ผู้สูงอายุมีทักษะและ
ประสบการณ์สูง และสามารถสร้างความได้เปรียบในการพัฒนาอย่า งต่อเนื่อง และมองหาโอกาสใน
อนาคตและการทดแทน ผู้ สูงอายุ มีแนวทางการจัดการกับ ข้อจากัดของสุขภาพอย่างหลากหลาย
บุคคลเหล่านี้มีพฤติกรรมการดูแลตนเองให้มีสุขภาพที่ดีเป็นประจา การสนับสนุนทางสังคมช่วยให้
ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายที่ดี เช่น การจัดหาเครื่องมือที่เหมาะสมให้กับผู้สูงอายุ รวมทั้งการที่ผู้สูงอายุรู้สึก
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ว่าตนเองมีคุณค่าจะช่วยให้การทางานได้ดีขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยได้นาทฤษฎี SOC มาเป็นพื้นฐานในการ
อธิบายความสัมพันธ์ของศักยภาพในการทางาน พฤติกรรมการดูแลตนเอง และความพร้อมในการ
ทางานหลังเกษียณของผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุที่กาหนดเป้าหมายในการทางานหลังเกษียณ จะรักษา
สุขภาพและดูแลร่างกายให้แข็งแรง ตลอดจนเรียนรู้และพัฒนาความสามารถเพื่อให้พร้อมที่สถาน
ประกอบการจะจ้างงานหลังเกษียณ
2.2 ทฤษฎีกิจกรรม
ทฤษฎีกิจกรรม ถูกพัฒนาโดย Havighurst’s Kansas City Study (1968 cited in Kim,
2002) ซึ่งเป็นแนวคิดทางด้านจิตวิทยาและความต้องการทางสังคมของผู้สูงอายุ โดยกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งมี
กิจกรรมต่าง ๆ ทาตลอดเวลาจะมีความสุขมากกว่าผู้สูงอายุที่ไม่ทากิจกรรมใด ๆ โดยพบว่าผู้สูงอายุที่
ยังมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นในสังคมมักจะเป็นคนที่แต่งงานและมีลูก ซึ่งกลุ่มคนกลุ่มนี้จะมีสุขภาพที่
แข็งแรงกว่ากลุ่มคนที่ไม่ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ดังนั้นผู้สูงอายุจึงมีความพึงพอใจที่รักษาการกระทาหรือ
กิจกรรมให้ดารงอยู่อย่างต่อเนื่อง ทฤษฎีนี้สะท้อนให้เห็นว่าผู้สูงอายุปฏิบัติงานต่อหลังเกษียณ เป็น
พฤติกรรมหนึ่ งที่จะทาให้ ผู้ สู งอายุ รู้สึ กรู้สึกมีคุณค่า มีความสุ ข เกิดความพึงพอใจ เป็นผู้ สู งอายุที่
ประสบความสาเร็จ เช่นเดียวกับ ศรีเรือน แก้วกังวาน (2549) กล่าวว่า หากผู้สูงอายุไม่เข้าสังคม
สังคมก็จะไม่สนใจผู้สูงอายุเช่นกัน ผู้สูงอายุต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมตลอดไป ทฤษฎีนี้เชื่อว่า
ความสุขของผู้สูงอายุคือการที่ผู้สูงอายุทาสิ่งต่าง ๆ ให้กับสังคม หากต้องหยุดงานหนึ่งก็จะต้องทางาน
อื่นขึ้นมาทดแทน ดังนั้นผู้สูงอายุจะทางานต่อไปเรื่อย ๆ ผู้สูงอายุต้องการมีความสัมพันธ์ใหม่ เพื่อน
ใหม่ เพื่อชดเชยบทบาทหน้าที่ที่สูญเสียไปเพราะเกษียณ บางครั้งผู้สูงอายุมีปัญหาเรื่องรายได้และ
สุขภาพ ไม่สามารถทากิจกรรมได้ ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากภาครัฐผู้สูงอายุจึงทากิจกรรมต่อไปได้
ทฤษฎีนี้เชื่อว่า ผู้สูงอายุที่มีการทากิจกรรมมาก ก็จะยิ่งมีความสุข และมีอายุยืน (นพมาศ อุ้ง พระ,
2545) ขณะที่ Williams, Tibbitts and Donohue (2008) กล่าวว่า ทฤษฎีกิจกรรมเป็นทฤษฎีที่
นักวิชาการนิยมนามาใช้อธิบายงานวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุ โดยเชื่อว่าผู้สูงอายุจะรักษากิจกรรมและ
ทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการทากิจกรรมด้วยความกระตือรือร้น ตั้งแต่วัยกลางคนให้อ ยู่นานเท่าที่จะเป็นไป
ได้ และจะหากิจ กรรมมาทดแทนหากกิ จกรรมเดิ ม ต้อ งหยุ ดลงหรื อ ถึง เวลาต้ อ งเกษี ย ณจากงาน
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Miller, Kim, and Schofield-Tomschins (1998) พบว่าระดับการทา
กิจกรรมส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในชุมชนของกลุ่มวัยกลางคนและกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่ง กลุ่มดังกล่าวจะ
รักษาระดับการทากิจกรรมและทัศนคติในการทากิจกรรมไปเรื่อย ๆ และหากิจกรรมอื่นมาทดแทน
หากถูกบังคับให้เลิกทากิจกรรมเดิม ดังนั้นผู้วิจัยได้นาทฤษฎีกิจกรรม มาเป็นพื้นฐานในการอธิบาย
ความสัมพันธ์ของ พฤติกรรมการดูแลตนเอง การสนับสนุนทางสังคม และความพร้อมในการทางาน
หลังเกษียณของผู้สูงอายุ
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2.3 ทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการของมาสโลว์
Maslow (1943) ได้เสนอทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการ ซึ่งประกอบด้วยความต้องการ
ความต้องการทางกายภาพ (Physiological Needs) ความต้องการความมั่นคงและปลอดภัย
(Safety Needs) ความต้องการทางสังคม (Social Needs) ความต้องการด้านการเห็นคุณค่าแห่งตน
(Esteem Needs) และความต้องการด้านการเข้าใจและการรู้จักตนเอง (Self-Actualization
Needs) และ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ทฤษฎีลาดับความต้องการ 5 ขั้นของ Maslow
ระดับ
ความต้องการทางกายภาพ
ความต้องการความมั่นคงและ
ปลอดภัย
ความต้องการด้านสังคม
ความต้องการด้านการเห็น
คุณค่าแห่งตน
ความต้องการด้านการเข้าใจ
และการรู้จักตนเอง

ความต้องการ
อากาศ อาหาร น้า ความต้องการทางเพศ นอนหลับ การขับถ่าย
ที่อยู่อาศัย
ความมั่นคง การจ้างงาน ทรัพยากร คุณธรรม สุขภาพ ทรัพย์สิน
ความเป็นเพื่อน ครอบครัว ความรัก
การเห็นคุณค่าแห่งตน ความมั่นใจ การสาเร็จ การได้รับการเคารพ
จากผู้อื่น
ความคิดสร้างสรรค์ ความคล่องตัว การแก้ปัญหา การไม่มีอคติ
การยอมรับความจริง

Maslow กล่าวว่าบุคคลต้องได้รับการตอบสนองความต้องการในขั้นแรกก่อน จึงจะมีความ
ต้ อ งการในขั้ น ถั ด ไป ความต้ อ งการของบุ ค คลมี ก ารเปลี่ ย นแปลงเมื่ อ เวลาผ่ า นไปขึ้ น อยู่ กั บ
สภาพแวดล้อม ความต้องการที่อยู่ในขั้นแรก ๆ จะเกี่ยวข้องกับความต้องการภายใน และมีผลกระทบ
ต่อพฤติกรรมมากกว่างความต้องการที่อยู่ในขั้นที่สูงขึ้นไป เช่น บุคคลจะมีความต้อการแสวงหาอาหาร
และที่อยู่ อาศัย มากกว่ า เมื่อเปรี ย บเทียบกั บความต้องการในด้า นความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งการใช้
มาตรการกระตุ้นความต้องการที่อยู่ในขั้นแรก ๆ จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมากกว่า
(Maslow, Frager, & Fadiman, 1970) โดยความต้องการของผู้สูงอายุนั้นจะเป็นไปตามสภาพปัญหา
ของผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 1) ความต้องการทางด้านร่างกายและจิตใจ เป็นความต้องการปัจจัย 4 ที่
เป็ น พื้น ฐานในการด ารงชีวิต เช่น บ้าน อาหาร เครื่องนุ่ง ห่ ม ยารัก ษาโรค รวมถึงความต้องการ
ทางด้านจิตใจ เช่น ต้องการความมั่นคงปลอดภัย การได้รับการยอมรับนับถือจากคนรอบข้าง และ
ยอมรับนับถือในตนเอง ต้องการสิ่งยึดเหนี่ยวในจิตใจ 2) ความต้องการทางสังคม เป็นความต้องการ
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การยอมรับจากบุคคลรอบข้างตั้งแต่ระดับครอบครัว ญาติ เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนสังคม ต้องการการ
มีส่วนร่วมในการทากิจกรรมต่าง ๆ 3) ความต้องการทางเศรษฐกิจ ผู้สูงอายุไม่ต้องการเป็นภาระหรือ
ต้องรับความช่วยเหลือจากคนรอบข้าง แต่ต้องการมีรายได้เพียงพอในการดูแลรับผิดชอบตนเอง ลด
การพึ่งพิงจากบุคคลรอบข้าง (เฟื่องฟ้า บุญยง, 2548: 17-18) ดังนั้นการที่ผู้สูงอายุต้องการทางาน
หลังเกษียณ เป็นบุคคลที่เห็นคุณค่าและเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง มีการดูแลรักษาสุขภาพที่ดี
การสนั บ สนุ น จากสั ง คม ได้ แ ก่ ก าลั ง ใจจากครอบครั ว และได้ รั บ โอกาสในท างานจากสถาน
ประกอบการ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Acton and Malathum (2000: 796–811) ใช้
ทฤษฎีล าดั บ ความต้ องการ 5 ขั้น ของ Maslow อธิบายความสั มพั นธ์ ระหว่ างความต้อ งการของ
ผู้สูงอายุกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ กล่าวคือ ผู้สูงอายุที่มีความต้องการทางกายภาพ ความต้องการ
ด้านสังคม และความต้องการด้านการเข้าใจและการรู้จักตนเองส่งผลให้มีพฤติกรรมการดูแลตนเอง
เช่นเดียวกันกับ Thielke et al. (2012: 470-488) ใช้ทฤษฎีลาดับความต้องการ 5 ขั้นของ Maslow
อธิบายลาดับความต้องการของผู้สูงอายุกับการใช้เทคโนโลยี กล่าวคือ ขั้นที่ 1 ความต้องการทาง
กายภาพ ผู้ สู ง อายุ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี เ พราะต้ อ งการได้ รั บ น้ าและอาหารที่ มี ค วามปลอดภั ย
เทคโนโลยีช่วยให้บุคคลสามารถตอบสนองความต้องการทางกายภาพเกี่ยวกับการหายใจ การกินและ
การดื่ม การนอนหลับและการทางานของร่างกาย ขั้นที่ 2 ความต้องการความมั่นคงและปลอดภัย
ผู้สูงอายุตั้งใจใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยและความมั่นคง ขั้นที่ 3 ความต้องการด้าน
สังคม ผู้สูงอายุใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร เช่น การใช้โทรศัพท์ อีเมลล์ เครือข่ายทางสังคม เพื่อ
ติดต่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น เพื่อให้รู้สึกว่าเป็นที่รักและได้รับการยอมรับจากผู้อื่น โดยเฉพาะ
กับครอบครัว ขั้นที่ 4 ความต้องการด้านการเห็นคุณค่าแห่งตน ผู้สูงอายุใช้เทคโนโลยีเพื่อให้สามารถ
ดูแลตนเองได้ และสามารถช่วยเหลือผู้อื่ น ทาให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่า และขั้นที่ 5 ความต้องการด้าน
การเข้าใจและการรู้จักตนเอง ผู้สูงอายุสามารถใช้การปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ ซึ่งจะ
ทาให้ผู้สูงอายุสามารถแสดงศักยภาพของตนเองได้ ขณะที่การศึกษาของ Ng, E. S., & Law, A.
(2014) พบว่าการได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนจากนายจ้างและเพื่อนร่วมงานเป็นเหตุผลหนึ่งใน
การจู งใจให้ผู้ สูงอายุทางานต่อในที่ทางานเดิม ผู้ สูงอายุรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าเป็นที่ต้องการและ
ยอมรับจากคนรอบข้าง นอกจากนี้ยังพบว่าผู้สูงอายุที่ต้องการทางานหลังเกษียณ มักจะเห็นโอกาสใน
อนาคต มีความเชื่อว่าชีวิตการทางานจะดีขึ้น (Zacher & Frese, 2011) ดังนั้นผู้วิจัยได้นาทฤษฎี
ลาดับขั้นความต้องการของมาสโลว์มาเป็นพื้นฐานในการอธิบายความสัมพันธ์ของการสนับสนุนทาง
สังคม การยอมรับนับถือตนเอง และความพร้อมในการทางานหลังเกษียณของผู้สูงอายุ
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2.4 แนวคิดเกี่ยวกับศักยภาพในการทางาน
ศัก ยภาพในการท างาน หมายถึง ความสามารถในการทางานให้ บรรลุ ผ ลส าเร็ จอย่า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (กฤช บัวเลิศ , 2555: 37) ศักยภาพในการทางานสะท้อนถึงสถานภาพ
ในที่ทางาน การยอมรับนับถือ และสายสัมพันธ์อันดีจากเพื่อนร่วมงาน ผลิตภาพ สุขภาพของพนักงาน
อิสรภาพในการทางาน ประสิทธิภาพของงาน การเติบโตของธุรกิจ สถานะทางการเงิน การเติบโตใน
สายอาชีพ ความผู กพัน ในองค์กร ตลอดจนความช านาญจนเป็นที่ยอมรับ เช่นเดียวกับ โดยผู้ ที่มี
ศักยภาพในการทางานสูงจะมีผลการปฏิบัติงานสูงเช่นกัน (Abraham and Hansson,1995) มี
งานวิจัยในอดีตที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับศักยภาพในการทางาน ซึ่งผลของการวิจัยพบ
รูปแบบความสัมพันธ์ทางบวก ความสัมพันธ์ทางลบ และไม่มีความสัมพันธ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทของ
การศึกษาที่แตกต่างกัน โดยในบางสถานการณ์อายุของพนักงานมีความสัมพันธ์กับศักยภาพในการ
ทางานในเชิงลบ ซึ่ง Shephard (1999) กล่าวว่าพนักงานเมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้น ความสามารถทาง
กายภาพ ความสามารถทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์ลดลง ส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานมีแนวโน้ม
ลดลงตามไปด้วย นอกจากนี้ยังพบว่าศักยภาพในการทางานไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุเสมอไป แต่มีปัจจัยอื่น
ที่ส่งผลต่อศักยภาพในการทางาน (Paloniemi, 2006) สอดคล้องกับการศึกษาของ Waldman and
Avolio (1986) พบว่าผลการปฏิบัติงานของผู้สูงอายุจะสัมพันธ์กับอายุหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับลักษณะ
งาน หากเป็นงานในระดับปฏิบัติการที่ประเมินผลงานเป็นจานวนชิ้น เมื่อพนักงานมีอายุเพิ่มขึ้น ผล
การปฏิบัติงานจะลดลง ในทางตรงกันข้ามหากงานนั้นเป็นงานที่ใช้ประสบการณ์เชิงวิช าชีพ เมื่อ
พนักงานมีอายุเพิ่มขึ้น ความชานาญ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการทางานเพิ่มขึ้น ส่งผล
ให้ผลการปฏิบัติงานดีขึ้นเช่นกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ สมรักษ์ รักษาทรัพย์, ถวิล นิลใบ และ
นงนุช อินทรวิเศษ (2551) ศึกษาโครงการนาร่องศึกษาความเหมาะสมในการทางานของแรงงานหลัง
เกษียณอายุ พบว่า ประสิทธิผลของแรงงาน ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถ อายุ และลักษณะงานที่
ทา งานบางประเภทประสิทธิผลของแรงงานจะลดลงเมื่ออายุมากขึ้น เช่น งานที่ต้องอาศัยสมรรถนะ
และความแข็งแรงของร่างกาย เช่นงานก่อสร้าง และงานด้านการผลิต ประสิทธิผลของแรงงานบาง
ประเภทไม่ลดลงหรือลดลงน้อยเมื่ออายุมากขึ้น เช่น งานด้านบริการด้านการปรึกษา งานบริการทาง
วิชาการ หรืองานด้านศาลยุติธรรม โดยแสดงตารางความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับ ประสิทธิผลการ
ทางานจาแนกตามลักษณะงาน ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับประสิทธิผลการทางานจาแนกตามลักษณะงาน
ลักษณะงาน

งานที่ ใ ช้ ทั ก ษะสู ง และใช้ แ รงงานและ
สมรรถนะสูง
งานที่ ใ ช้ ทั ก ษะสู ง และใช้ แ รงงานและ
สมรรถนะน้อย
งานที่ใช้ทักษะปานกลาง และใช้แรงงาน
และสมรรถนะสูง
งานที่ใช้ทักษะปานกลาง และใช้แรงงาน
และสมรรถนะน้อย
งานที่ ใ ช้ ทัก ษะน้ อ ย และใช้ แ รงงานและ
สมรรถนะสูง

ความสัมพันธ์ระหว่างอายุ
และศักยภาพในการ
ทางาน
อายุ สู ง -ศั ก ยภาพในการ
ทางานลดลง
อายุ สู ง -ศั ก ยภาพในการ
ทางานเพิ่มขึ้น
อายุ สู ง -ศั ก ยภาพในการ
ทางานลดลง
อายุ สู ง -ศั ก ยภาพในการ
ทางานไม่เปลี่ยน
อายุ สู ง -ศั ก ยภาพในการ
ทางานลดลง

ประสิทธิผลการทางาน
กับการเพิ่มขึ้นของอายุ
ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ป า น ก ล า ง ไ ม่ ส า ม า ร ถ
ตัดสินได้เด็ดขาด
ลดลง

สถานการณ์ปัจจุบันผู้สูงอายุกาลังเผชิญกับความท้าทายในการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้
ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล้ อ มต่ า งๆ ท าให้ ผู้ สู ง อายุ ต้ อ งเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาตนเอง
ตลอดเวลา โดยอาศัยการเคารพตนเอง เห็นคุณค่าในตนเอง เป็นปัจจัยให้ผู้สูงอายุมุ่งมั่นในการพัฒนา
และเรียนรู้ตลอดชีวิต สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Znidarsic (2012: 911-920) พบว่าการที่
ผู้สูงอายุพัฒนาศักยภาพตนเองช่วยเพิ่มการเห็นคุณค่าแห่งตนเอง กล่าวโดยสรุปว่า ศักยภาพในการ
ทางาน เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้สูงอายุรู้สึกเห็นคุณค่ายอมรับนับถือความสามารถของตนเอง จนนาไปสู่
ความพร้อมในการทางานหลังเกษียณของผู้สูงอายุ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Hashim & Wok
(2014: 82-106) พบว่าผู้สูงอายุที่มีศักยภาพในการทางานส่งผลให้มีผลการปฏิบัติงานที่ดี กล่าวอีกนัย
หนึ่งนั่นคือ ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ มีความสามารถในการทางานย่อมทาให้มีความพร้อมในการทางาน
และมีผลการปฏิบัติงานที่ดี
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคม
การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง คุณค่าของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในชีวิตเรา ซึ่งเป็น
คุณค่าที่ได้รับทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ (Sherboume, 1988) เช่นเดียวกันกับ ณัฐกานต์ สาเนียง
เสนาะ (2556: 8) กล่าวว่า การสนับสนุนทางสังคม หมายถึงความรู้สึกรักใคร่ผูกพัน ความใกล้ชิด การ

14

ได้รับการยอมรับจากผู้คนรอบข้าง และการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ตลอดจนการได้รับการช่วยเหลือ
จากสังคมในด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ ปิยะกมล วิจิตรศิริ (2555: 26) ให้ความหมายของการสนับสนุ น
ทางสังคมว่า เป็นการได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นในสังคม โดยสิ่งที่ช่วยเหลือประกอบด้วยเงิน
ทอง สิ่งของ และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมถึงการได้รับกาลังใจ การยกย่องให้ความสาคัญ ทาให้บุคคล
เกิดความเชื่อมั่นสามารถทาสิ่งต่าง ๆ ได้บรรลุผลสาเร็จ ขณะที่ Gottlieb and Bergen (2010: 511520) ได้ให้ความหมายของการสนับสนุนทางสังคม หมายถึง บุคคลรับรู้ถึงทรัพยากรที่สามารถจัดหา
ได้ การสนับสนุนด้านอารมณ์ ข้อมูลข่าวสาร หรือทรัพยากรด้านต่าง ๆ ดังนั้นจึงกล่าวโดยสรุปว่า
การสนับสนุนทางสังคมหมายถึง ความรู้สึกรักใคร่ผูกพัน ความใกล้ชิด การได้รับการยอมรับจากผู้คน
รอบข้าง การรับรู้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ตลอดจนการได้รับการช่วยเหลือจากสังคมในด้านต่าง ๆ
House (1981) ได้แบ่งมิติของการสนับสนุนทางสังคม ประกอบด้วย การสนับสนุนด้าน
ทรัพยากร (Instrumental Support) คือการช่วยเหลือด้วยสิ่ง ของที่เห็นเป็นรูปธรรม รวมถึงการ
ช่วยเหลือด้วยแรงงาน เสียสละเวลา การสนับสนุนด้านอารมณ์ (Emotional Support) คือการรับฟัง
ด้วยความเห็นใจ การได้รับการไว้วางใจ การสนับสนุนด้านข้อมูล (Information Support) คือการให้
คาแนะนาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และการสนับสนุนด้านการประเมิน (Appraisal support) ขณะที่
จิตนภา ฉิมจินดา (2555: 9) กล่าวว่าการสนับสนุนทางสังคมสามารถแบ่งได้เป็น 3 ด้าน ได้แก่การ
สนับสนุนด้านอารมณ์ หมายถึงการได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากคนรอบข้าง การสนับสนุนด้าน
ทรัพยากร ได้แก่ แรงงาน สิ่งของ เงิน และความสะดวกในด้านต่าง ๆ และการสนับสนุนด้านข้อมูล
ข่าวสาร ซึ่งรวมถึงคาแนะนา คาปรึกษา ที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับ
สุขภาพ
ประโยชน์ของการสนับสนุนทางสังคม คือช่วยให้บุคคลรับรู้ว่าตนเองเป็นที่รัก ได้รับการดูแล
จากคนรอบข้าง มีความนับถือตนเอง รับรู้ว่าตนเองมีความสาคัญและเป็นสมาชิกของกลุ่ม นอกจากนี้
ยังพบว่า การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนจะช่วยป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพจากความเครียดในชีวิต
ช่วยป้องกันจากการเป็นโรคต่าง ๆ เช่น โรคพิษสุราเรื้อรัง ภาวะซึมเศร้า โรคทางสังคม อีกทั้งยังลด
ปริมาณการใช้ยาในผู้ป่วย (Cobb, 1976) เช่นเดียวกันกับการศึกษาของ Cohen et al (2000) ที่
พบว่าการได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างส่งผลให้การเห็นคุณค่าในตนเองเพิ่มสูงขึ้น โดยรูปแบบ
ของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อการเห็นคุณค่าในตนเองที่เห็นชัดเจน ได้แก่ 1) ความเชื่อของแต่ละคนว่า
การสนับสนุนจากสังคมจะช่วยให้ตนเองได้รับในสิ่งที่ต้องการ 2) การสนับสนุนทางสังคมจะช่วยลด
ความเครียด ความทุกข์ ทั้งทางกายและทางใจ ผู้ที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ และสนับสนุนจากคนรอบ
ข้างจะรับรู้ว่าตนเองที่เป็นบุคคลสาคัญ มีคุณค่าต่อผู้อื่น ส่งผลให้เกิดความเคารพและนับถือตนเอง
มากยิ่ งขึ้น การสนั บสนุ น ทางสั งคมเป็นการได้รับการดูแลด้านอารมณ์ คาแนะนา ข้อมูล ข่าวสาร
สิ่งของ วัสดุ ซึง่ การสนับสนุนทางสังคมส่งผลต่อสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ (ฉัตรฤดี ภาระญาติ วารี กังใจ
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และสิริลักษณ์ โสมานุสรณ, 2559: 97-106) ผู้สูงอายุที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมช่วยให้มีสุขภาพ
กายใจที่ดี ในทางตรงกันข้ามผู้สูงอายุที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมในระดับต่าจะเป็นปัจจัยเสี่ยงให้
ผู้สูงอายุเสียชีวิต (de Brito et al., 2017: 77-81) ผู้สูงอายุที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมทาให้มีการ
เห็นคุณค่าแห่งตน (Poulin, 2012: 305-317) สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Nguyen et al. (2016:
959-979) พบว่าการสนับสนุนทางสังคมทาให้ผู้สูงอายุชาวแอฟริกันมีสุขภาวะที่ดีและมีการเห็นคุณค่า
แห่งตน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Mikkonen and Raphael (2010) พบว่า ปัจจัย
ที่มีบทบาทต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุประกอบด้วย การได้รับการดูแลและช่วยเหลือจากสมาชิกใน
ครอบครัวและเพื่อน ๆ การดูแลรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุ มีความสัมพันธ์กับรายได้ผู้สูงอายุและการ
จ้างงาน โดยองค์กรที่สนับสนุนผู้สูงอายุด้วยการหมุนเวียนงาน การอบรม ทาให้ผู้ สูงอายุรับรู้ว่าตนเอง
ได้รับการยอมรับนับถือจากองค์กรเป็นบุคคลสาคัญจะช่วยให้พนักงานเกิดความผูกพันและภักดีกับ
องค์กร ขณะเดียวกันเป็นองค์กรได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น (Shea and Haasen, 2006) เช่นเดียวกับ Lee et
al. (2007) พบว่า การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์กับอายุ และความพึงพอใจในงาน โดย
ผู้สูงอายุที่รับรู้ว่าตนเองได้รับการสนับสนุนทางสังคม ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจมากกว่าคนที่อายุน้อย
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการสนับสนุนทางสังคมเป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ไปในทางที่ดี เช่น ดูแลใส่ใจสุขภาพตนเอง ออกกาลังกาย เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และมี
สุขภาพจิตที่ดี เคารพและเห็นคุณค่าในตนเอง สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Graven & Grant
(2014: 320-333) พบว่าการสนับสนุนทางสังคมส่งผลให้บุคคลมีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ดี ขณะที่
Krause (2016: 183-191) กล่าวว่า การสนับสนุนทางสังคมส่งผลต่อการเห็นคุณค่าแห่งตนและการ
สนับสนุนทางสังคมส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง เช่นเดียวกันกับผลการศึกษาของ เสาวนิจ นิจ
อนันต์ชัย และมาลี สันติถิรศักดิ์ (2553: 64-76) พบว่าการสนับสนุนทางสังคมส่งผลให้ผู้สูงอายุมี
พฤติกรรมการดูแลตนเองเพิ่มมากขึ้น กล่าวคือการสนับสนุนทางสังคมโดยการให้ข้อมูลข่าวสาร เวลา
การช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ช่วยทาให้ผู้สูงอายุรู้สึกเห็นคุณค่าแห่งตน และดูแลตนเองให้มีสุขภาพที่ดี
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง
วัชพลประสิทธิ์ ก้อนแก้ว (2557: 27) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมการดูแลตนเอง
หมายถึง การปฏิบัติทางร่างกาย การดูแลสุขภาพ การออกกาลังกาย กระทาจนเป็นนิสัยในการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน มีวัตถุประสงค์ที่สาคัญคือเพื่อรักษาสุขภาพ ป้องกันโรค ทาให้ตนเองมีสุขภาพกายและ
สุขภาพใจที่ดี เช่นเดียวกับ เบญจมาศ นาควิจิตร (2553 : 23) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพตนเองว่าเป็นการทากิจกรรมต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ ที่ตั้งใจในการทาโดยมีเป้าหมายที่สาคัญ
คือเพื่อให้ มีสุ ขภาพที่แข็งแรง มีอายุยืนยาว และมีความเป็นอยู่ที่ดี นอกจากนี้ยังพบว่า ศิราภรณ์
นาสุข (2556: 5-6) ได้กล่าวถึง พฤติกรรมการดูแลตนเองว่าเป็นการกระทาของผู้สูงอายุในการดูแล
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ตนเอง เพื่อให้มีร่างกายและสุขภาพที่แข็งแรง ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดี กล่าว
โดยสรุปได้ว่า พฤติกรรมการดูแลตนเอง หมายถึง การปฏิบัติทางร่างกาย การดูแลสุขภาพ การออก
กาลังกาย การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การนอนหลับ ตลอดจนการจัดการกับอารมณ์และ
ความเครียดของตน เพื่อทาให้ตนเองมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี
โรคและปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุไทยในปัจจุบัน คือ โรคไม่ติดต่อ เช่น โรคหลอดเลือด
ในสมอง โรคข้อ อุบัติเหตุ โรคที่มีผลต่อระบบประสาทสัมผัส เช่น ตาเป็นต้อ หูตึง นอกจากนี้ยังมีโรค
กระดูกพรุ น โรคความดัน โลหิ ตสู ง โรคเบาหวาน โรคหั ว ใจ โรคสมองเสื่ อม ซึ่งจะพบมากในเขต
กรุงเทพมหานคร มากกว่าในชนบท นอกจากโรคทางกายแล้ว ผู้สูงอายุยังป่วยโรคทางใจ มีอาการ
ซึมเศร้า ผู้สูงอายุร้อยละ 40 มีปัญหาสุขภาพมากกว่า 2 ชนิดขึ้นไป ร้อยละ 19 ทุพพลภาพในระยะ
ยาว และร้อยละ 7 ต้องพึ่งพาให้ผู้อื่นอาบน้า สวมเสื้อผ้า และป้อนอาหาร โดยคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุขึ้นอยู่กับระดับการศึกษา รายได้ การประกอบอาชีพก่อนวัย 60 ปี อาชีพที่ทาในปัจจุบัน
เพศ สถานภาพทางสังคม การให้การดูแลช่วยเหลือจากบุตรหลาน สภาพอารมณ์ นอกจากนี้ยังพบว่า
ผู้สูงอายุที่ทางานจะมีอัตราการตายต่ากว่าผู้สูงอายุที่ไม่มีงานทา (จักรกริช ภู่พงษ์, ประยุทธ คาผา
สุวรรณ และ ป้อมเพชร พนาลิกุล, 2550: 12) โดยพฤติกรรมการดูแลสุขภาพจะช่วยให้เป็นผู้ที่มี
สุขภาพดี ซึ่งการแสดงออกของภาวะสุขภาพมีทั้ง ด้านพฤติกรรมและด้านอารมณ์ ประกอบด้วย 5 มิติ
คือ 1) มิติด้านอารมณ์ เป็นการตีความของแต่ละบุคคลต่อสถานการณ์ต่าง ๆ เป็นความรู้สึกสงบ
กลมกลืนกับธรรมชาติ มีสติยั บยั้งอารมณ์ตนเองและเข้าใจอารมณ์ผู้อื่น 2) มิติด้านเจตคติ เป็น
ความรู้สึกที่เกิดจากประสบการณ์ และการคิดอย่างมีเหตุผล ได้แก่ การมองโลกในแง่ดี เชื่อว่าทุกอย่าง
เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปเป็นธรรมดา 3) มิติด้านกิจกรรม ประกอบด้วยการใช้ชีวิตประจาวัน ได้แก่
การรับประทานอาหาร การพักผ่อนหลับนอน การออกกาลังกาย การแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์
กับตนเอง การดูแลสุขภาพ การรักษาสิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อการมีสุขภาพที่ดี และการทางานที่มี
เป้าหมาย มีงานอดิเรกที่ช่วยผ่อนคลายและทาให้เกิดความรู้สึกสนุกสนาน 4) มิติด้านความใฝ่ฝันใน
ชีวิต และใช้ศักยภาพในการทางานตามที่ตนเองตั้งใจไว้ รวมถึงทาประโยชน์ให้กับสังคม 5) มิติด้าน
การประสบความสาเร็จ หมายถึง การมีความสุขอย่างแท้จริง มีความเข้าใจธรรมชาติของสิ่งต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้น ละความเห็นแก่ตัว (สมจิต หนุเจริญกุล, 2549: 91) สิ่งที่เป็นตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ประกานหนึ่ง คือ การมีสุขภาพที่ดี สุขภาพที่ดีจะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ซึ่ง
ต้องอาศัย วินัย ในการดูแลรั กษาสุ ขภาวะองค์รวม ทั้งภายนอกและภายในตนเอง สุขภาพที่ดี เป็น
เป้าหมาย ซึ่งต้องอาศัยวิธีการคือพฤติกรรมการการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ โดยองค์ประกอบของ
พฤติกรรมการดูแลตนเอง ประกอบด้วย 1) ความสามารถในการป้องกันโรค ซึ่งหมายถึง การดูแล
รั ก ษาความสะอาดทางร่ า งกาย การดู แ ลสุ ข ภาพของตนเอง การสู ด อากาศที่ บ ริ สุ ท ธิ์ อยู่ ใ น
สภาพแวดล้อมที่ดี ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอและเหมาะสมกับสภาพร่างกาย จัดการกับอารมณ์
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และความเครียดได้ดี และนอนหลับพักผ่อนเพียงพอ 2) การส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุรับประทาน
อาหารครบ 3 มื้อ นอนหลับพักผ่อน 6-8 ชั่วโมง ไม่กลั้นปัสสาวะ หลีกเลี่ยงการกระทาที่จะเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 3) การฟื้นฟูสุขภาพ โดยผู้สูงอายุต้องมีการพักผ่อนที่เพียงพอ หลีกเลี่ยงการ
รับประทานยาที่มากเกินความจาเป็น เมื่อพบความผิดปกติของร่างกาย ต้องรีบปรึกษาแพทย์ทันที
เบญจพร สว่างศรี (2556: 129) ขณะที่ วิภาพร สิทธิสาตร์ และสุชาดา สวนนุ่ม (2550: 25) กล่าวว่า
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ประกอบด้วย ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ การออกกาลังกาย
โภชนาการ ความสัมพันธภาพระหว่างบุคคล การพัฒนาจิตวิญญาณ และการจัดการกับความเครียด
พฤติกรรมการดูแลตนเองเป็นการจัดการที่มีเป้าหมายเกี่ยวกับตนเอง และเป็นการความตั้งใจที่ผ่าน
การพิจารณาแล้ว (Gibbons, 2006: 323-328) เป็นกิจกรรมที่บุคคลมุ่งมั่นในการส่งเสริมสุขภาพที่ดี
ป้องกันโรค ประเมินอาการเจ็บป่วยและฟื้นฟูให้มีสุขภาพที่ดี รวมถึงการกระทาของบุคคลเพื่อให้มี
สุขภาพที่ดีเป็นระยะเวลานาน หรือรักษาสุขภาพให้ดี โดยใช้กิจกรรมการพัฒนาตนเอง (Kendall &
Rogers, 2007: 129-143) การสนับสนุนทางสังคมเกี่ยวกับอารมณ์ ข้อมูลข่าวสาร วัตถุสิ่งของจะ
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ดี มีการออกกาลังกายเป็นประจา(สุรีย์ สร้อยทอง
นิคม มูลเมือง และสุวรรณา จันทร์ประเสริฐ , 2554: 100-113) ผู้สูงอายุมีภาวะสุขภาพแตกต่างจาก
ช่วงวัยอื่น เพราะร่างกาย จิตใจ อารมณ์มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เสื่อมถอย ผู้สูงอายุที่มีภาวะ
สุขภาพที่ดีได้จะเชื่อมั่นว่าตนเองมีความสามารถในการทางาน และทากิจกรรมที่แตกต่างหลากหลาย
ได้ (ฉัตรฤดี ภาระญาติ วารี กังใจ และสิริลักษณ์ โสมานุสรณ, 2559: 97-106)
ผลการวิจัยของ Acton and Malathum (2000) พบว่าสุขภาพของผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมของผู้สูงอายุ ความพึงพอใจขั้นพื้นฐาน พฤติกรรมการดูแลตนเอง และปัจจัยส่วนบุคคล
ผู้ สู ง อายุ ที่ มี สุ ข ภาพกายแข็ ง แรง และสุ ข ภาพใจดี มี ค วามสุ ข คิ ด บวก เป็ น คุ ณ ลั ก ษณะที่ ส ถาน
ประกอบการต้องการ และมีแนวโน้มที่กลุ่มผู้สูงอายุนี้ต้องการทางานต่อ เนื่องจากการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง เชื่ อมั่น ว่ ายั งสามารถทางานสร้ างประโยชน์ให้ กั บสถานประกอบการได้ อีกทั้ งต้องการมี
ปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มคนต่าง ๆ ทาให้ผู้สูงอายุมีความสุข ไม่เหงา ไม่รู้สึกเป็นบุคคลไร้ค่า ที่ต้องอยู่บ้าน
เฉย ๆ ดังนั้นคนกลุ่มนี้จะให้ความสาคัญกับการดูแลสุขภาพ การออกกาลังกาย การฝึกจิตใจให้เป็นคน
คิดบวก มีสติ สมาธิในการทางาน มีความเชื่อมั่นและเห็นคุณค่าในตนเอง ต้องการประสบความสาเร็จ
ในชีวิต สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Joseph et al. (2014: 659-667) พบว่าการดูแลสุขภาพ
ตนเองด้วยการออกกาลังกายส่งผลต่อการเห็นคุณค่าแห่งตน การดูแลรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุจัดว่า
เป็นปัจจัยสาคัญที่ผลต่อการจ้างงาน ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพไม่ดี หรือมีอัตราการเจ็บป่วยที่สูง จะเกิด
ภาวะเสี่ยงที่จะได้รับการปฏิเสธการทางานจากนายจ้าง (Strumpf, 2010) สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ Do, Wu, & Chan (2014: 283-299) พบว่าพฤติกรรมการดูแลตนเองให้มีสุขภาพที่ดีส่งผลต่อ
ความพร้อมในการทางานหลังเกษียณ กล่าวคือ บุคคลที่พฤติกรรมการดูแลสุขภาพไม่ดีมีโอกาสที่จะ
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เกษียณอายุเมื่อถึงกาหนดระยะเวลา ขณะที่บุคคลที่มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ดีมีความตั้งใจที่จะ
กลับมาทางานหลังเกษียณอายุ ขณะที่ผลการศึกษาของ Shacklock & Brunetto (2011: 252-274)
เสนอว่าพฤติกรรมการดูแลตนเองให้ มีสุ ขภาพที่ดีส่ งผลต่อความพร้อมในการทางานหลั งเกษียณ
เช่นเดียวกันกับผลการวิจัยของ Rivera-Hernandez (2014: 70-78) พบว่าพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองส่งผลต่อการเห็นคุณค่าแห่งตน สิ่งที่ผลักดันให้ผู้สูงอายุมีการเห็นคุณค่าแห่งตน ได้แก่ การที่
ผู้สูงอายุได้รับการสนับสนุนทางสังคม และมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี (จุฑารัตน์ แสงทอง, 2558: 73-89)
2.7 แนวคิดเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าแห่งตน
การเห็นคุณค่าแห่งตน หมายถึงความรู้สึกส่วนลึกของคนที่มองเห็นศักยภาพแห่งตน มีความ
เชื่อมั่นและภูมิใจในอัตลักษณ์ของตนเอง เคารพตนเอง โดยไม่ดูถูกผู้อื่น (ธนัญพร พรมจันทร์ , 2556)
ขณะที่ Rosenberg (1965) ได้ให้ความหมายว่าเป็นการประเมินผลโดยรวมของคุณค่าส่วนบุคคล
หรือคุณค่าตามความรู้สึกของคน ๆ หนึ่ง การเห็นคุณค่าแห่งตนเป็นการที่บุคคลรู้สึกและรับรู้ทักษะ
และความสามารถพิเศษของตนเอง ดังนั้นบุคคลที่รู้สึกและรับรู้การเห็นคุณค่าแห่งตนในระดับสูงจะ
เชื่อว่าตนเองสามารถทางานให้สาเร็จได้ กรณีที่เกิดความล้มเหลว บุคคลเหล่านี้จะมีความเครียดและ
ความกังวลน้อยกว่ากลุ่มบุคคลที่มีการเห็นคุณค่าแห่งตนในระดับต่า เพราะบุคคลที่มีการเห็นคุณค่า
แห่งตนในระดับสู งนั้น จะไม่มีความรู้สึ กด้านลบและสามารถทาลายทัศนคติด้านลบเกี่ยวกับความ
ล้มเหลวในการทางาน (Akgunduz, 2015: 1082-1099) การเห็นคุณค่าแห่งตนเปรียบเสมือนเป็น
พลั ง ที่ อ ยู่ ภ ายในจิ ต ใจ ส่ ว นหนึ่ ง เกิ ด ขึ้ น จากการตี ค วามประสบการณ์ ใ นอดี ต และแสดงผลเป็ น
พฤติกรรมในปัจจุบัน แต่ละคนจะมีการเห็นคุณค่าแห่งตนในระดับที่แตกต่างกัน คนที่เห็นคุณค่าแห่ง
ตนในระดับต่าจะมีความเชื่อว่าทุกอย่างต้องมีปัญหา อุปสรรค เป็นไปไม่ได้ที่จะประสบความสาเร็จ
ตรงกันข้ามกับผู้ที่มีการเห็นคุณค่าแห่งตนในระดับสูง จะเชื่อว่าตนเองทาอะไรก็ประสบความสาเร็จ
(Cai et al., 2015: 86-94)
ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเอง ประกอบด้ ว ย 1) ปั จ จั ย ภายใน ได้ แ ก่
คุณลักษณะส่ วนบุคคล เช่น ลั กษณะทางกายภาพ ความรู้ความสามารถ ภาวะอารมณ์ความรู้สึ ก
สุ ข ภาพ การประเมิ น ความสามารถของตนเอง ค่ า นิ ย มส่ ว นบุ ค คล เพศ พื้ น ฐานทางการศึ ก ษา
ครอบครัว 2) ปัจจัยภายนอก ได้แก่ สัมพันธภาพระหว่างบุคคลกับครอบครัว และสถานภาพทาง
สังคม (Coopersmith, 1981 อ้างถึงใน เบญญาภา ชูรังษี, 2553: 53) นอกจากนี้ยังมีคุณลักษณะอื่น
ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ เห็นคุณค่าแห่งตนเอง ได้แก่ ความฉลาดทางอารมณ์ ความสามารถในการ
จัดการกับอารมณ์โกรธ และมีศักยภาพในการทางาน โดยผู้มีการเห็นคุณค่าแห่งตนสูงจะมี ศักยภาพใน
การทางานสูง เช่นกัน ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าการเห็นคุณค่าแห่งตนส่งผลต่อความพร้อมในการทางาน
ในอนาคต (M. Karatepe and Demir, 2014: 307-323) ดังนั้น ผู้สูงอายุที่มีความเห็นคุณค่าแก่ตน
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สูง จะสารวจความต้องการของตนเอง แล้ววางแผนชีวิตการทางานหลังเกษียณที่สนองตอบความ
ต้องการของตนเองล่วงหน้า สอดคล้องกับ Sages (2012) ที่กล่าวว่าพฤติกรรมการวางแผนการ
เกษียณอายุมีความสัมพันธ์กับการเห็นคุณค่าแห่งตน ใน 2 มิติ คือ การรับรู้ความสามารถของตนเอง
และการรับรู้ว่าตนเองมีความมั่งคั่ง ขณะที่ผลการศึกษาของ Karatepe and Demir (2014: 307323); Akgunduz, 2015: 1082-1099 พบว่าการเห็นคุณค่าแห่งตนสามารถส่งผลให้บุคคลมีผลการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น เมื่อบุคคลยอมรับตนเอง ทาให้สามารถผสมผสานบุคลิกภาพด้านที่อ่อนแอและ
บุคลิกภาพด้านที่เข้มแข็งได้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Demiray & Freund, 2017: 117-131)
พบว่าผู้สูงอายุที่มีการเห็นคุณค่าแห่งตนในระดับสูงส่งผลให้มีความทรงจาดี สามารถจดจาเรื่องราวที่
เกี่ยวข้องกับความสาเร็จได้ดี เช่นเดียวกันกับผลการศึกษา Carr et al. (2012: 3-16) พบว่าการเห็น
คุณค่าแห่งตนส่งผลต่อความพร้อมในการทางานหลังเกษียณ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ HuysseGaytandjieva et al. (2015: 325-346) พบว่าบุคคลที่มีการเห็นคุณค่าแห่งตนในระดับต่า ส่งผลให้
ว่างงาน ไม่ได้รับการจ้างงาน กล่าวคือ บุคคลที่มีการเห็นคุณค่าแห่งตนย่อมทาให้ได้รับการการจ้างงาน
2.8 แนวคิดเกี่ยวกับความพร้อมในการทางานหลังเกษียณ
ความพร้อม หมายถึง สมรรถภาพของบุคคลที่เต็มใจในการปฏิบัติหรือดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
โดยอาศัยความพร้อมทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ตลอดจนประสบการณ์ เพื่อให้งานสาเร็จตาม
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ (กุสุมา พลอนุอุดมสุข , 2551: 9-10) ความพร้อมในการทางานหลัง
เกษียณของผู้สูงอายุ หมายถึง ความเต็มใจในการปฏิบัติงานหลังเกษียณของผู้สูงอายุ โดยอาศัยความ
พร้อมทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ตลอดจนประสบการณ์ เพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 35 ยังคงทางาน ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุทางานในภาค
เกษตรกรรม ภาคการค้าขาย การซ่อมแซมสิ่งต่าง ๆ เช่น รถ สิ่งของเครื่องใช้ ภาคโรงแรม และภาค
การผลิต ผู้สูงอายุประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริการมากที่สุด รองลงมาคือเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้
ฝีมือความสามารถ ผู้สูงอายุที่ทางานหลังเกษียณอายุต้องดูแลสุขภาพโดยมีการตรวจสุขภาพประจาปี
ออกกาลังกาย และดูแลเรื่องการรับประทานอาหาร ต้องมีความรู้ในการเกษียณอายุ (นงนุช สุนทรชว
กานต, 2559: 62-78) โดยปัจจัยที่ทาให้ผู้สูงอายุเลือกที่จะทางานต่อหลังเกษียณ ประกอบด้วย 1)
ปัจจัยส่วนบุคคล โดยผู้สูงอายุเห็นว่าตนเองยังมีศักยภาพในการทางาน สามารถสร้างประโยชน์ให้กับ
ผู้อื่น ต้องการหารายได้ของตนเองไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น และความรู้สึกเบื่อไม่ต้องการอยู่เฉย ๆ 2) ปัจจัย
ด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากผู้สูงอายุหลายคนมีปัญหาภาวะหนี้สินที่ยังต้องจ่ายชาระ ขณะที่เงินออมมีไม่
เพียงพอ รายได้หลังเกษียณไม่แน่นอน และไม่มีรายได้จากทางอื่น 3) ปัจจัยด้านสังคม โดยผู้สูงอายุ
ต้องการรักษาสถานภาพทางสังคมของตนเองไว้ และต้องการปฏิสัมพันธ์พบปะพูดคุยกับผู้อื่น (สมรักษ์
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รักษาทรัพย์, 2551; อรนุช หงษาชาติ ชีพสุมน รังสยาธร และอภิชาติ ใจอารีย์ , 2558: 2875-2891))
เช่นเดียวกับการศึกษาของ นงนุช สุนทรชวกานต์ (2552) โดยศึกษาโอกาสในการทางานของผู้สูงอายุ
พบว่า ผู้สูงอายุจานวนมากไม่มีบุตรหลานเลี้ยงดู ไม่มีเงินออมเพียงพอในการดารงชีวิต จึงต้องหา
รายได้เลี้ ย งดูตนเอง นอกจากนี้ ยั งพบว่า ผู้ สู งอายุที่ไม่มีการศึก ษา หรือมีการศึกษาระดับต่ากว่ า
ประถมศึกษาจะมีรายได้ต่า ไม่มีเงินออมสะสมที่เพียงพอต่อการดารงชีวิตยามชรา จึงจาเป็นต้อง
ทางานต่อ อย่างไรก็ตามผู้สูงอายุต้องเผชิญกับสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการทางานหลังเกษียณ ทั้งปัจจัย
ภายใน ประกอบด้วยสุขภาพร่างกายที่ไม่เอื้อต่อการทางาน เช่น สายตาไม่ปกติ เคลื่อนไหวช้า คิดช้า
อาการเจ็ บ ป่ ว ยเรื้ อ รั ง นอกจากนี้ ทั ศ นคติ นิ สั ย พฤติ ก รรม ที่ ไ ม่ ส ามารถปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบัน และปัจจัยภายนอกคือการให้โอกาสของสถานประกอบการใน
การรับผู้สูงอายุเข้าทางาน ตลอดจนกฎหมายหรือนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนส่งเสริมให้สิทธิ
พิเศษต่าง ๆ แก่สถานประกอบการเพื่อเป็นแรงจูงใจให้รับผู้สูงอายุเข้าทางานในสถานประกอบการ
จากการวิจัยของ Sawangdee (2004) พบว่า ผู้สูงอายุที่เป็นหัวหน้าครัวเรือน มีหนี้สิน ฐานะ
ความเป็นอยู่ไม่ดี มีลักษณะครอบครัวเดี่ยว มีความน่าจะเป็นที่จะทางาน ดังนั้น โครงสร้างครัวเรือนมี
ความสั ม พัน ธ์ต่อการทางานและไม่ทางานของผู้ สู งอายุ และเกิน กว่าร้อยละ 50 ของผู้ สู งอายุ ใ น
ครอบครัวขยายจะไม่ทางาน ขณะที่ Griffin and Hesketh (2008) ศึกษาความต้องการในการทางาน
หลั งเกษีย ณ พบว่า การพยากรณ์การท างานต่อหลั งเกษีย ณ แสดงให้ เห็ นความเหมือนและความ
แตกต่างของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ผลวิจัยพบว่าความต้องการในการทางานหลังเกษียณมีความสัมพันธ์
กับ การเตรี ย มความพร้ อมก่อนเกษียณ และความกระตือรือร้นในการทางาน อย่างไรก็ตาม เพศ
สุขภาพ ความพึงพอใจส่งผลต่อความต้องการในการทางานหลังเกษียณมากกว่า 2 ปัจจัยข้างต้น
ขณะที่ Fasbender et al. (2014) พบว่า กลุ่มคนเกษียณที่ต้องการการยอมรับจากสังคมไปพร้อมกับ
ต้องการเติบโตในสายอาชีพ ดังนั้นจึงมีความต้องการในการทางานหลังเกษียณ ขณะที่กลุ่มผู้ที่เกษียณ
อีกกลุ่มต้องการนาความรู้ของตนเองไปทาประโยชน์ด้านอื่น กล่าวโดยสรุปได้ว่ากลุ่มผู้ สูงอายุที่มีความ
พร้อมในการทางานหลังเกษียณ เป็นผู้ที่เห็นคุณค่าในความรู้ ความสามารถของตนเอง ที่จะสร้างสรรค์
ผลการดาเนิ น งานได้ ตามที่ส ถานประกอบการต้ องการ ขณะเดีย วกัน ก็ส ามารถตอบสนองความ
ต้องการของตนเอง
ผลการศึกษาของ Cheung & Wu (2013: 645-660) พบว่าผู้ที่ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ
ตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไปมีความคิดเห็นว่าบุคคลที่มีความสามารถในการทางาน และมีพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ช่วยสนับสนุนให้บุคคลนั้นมีความตั้งใจและความพร้อมในการทางานต่อ
หลังเกษียณ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Ng & Law (2014: 1-14) เสนอว่าการสนับสนุนทาง
สังคมช่ว ยทาให้ผู้ สูงอายุ มีศักยภาพหรือความสามารถในการทางาน และส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความ
พร้อมในการทางานหลังเกษียณ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Greller & Richtermeyer (2006:
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1213-1234) พบว่าการสนั บสนุ นทางสั งคมโดยเฉพาะครอบครัว ส่งผลให้ บุ คคลมีศักยภาพในการ
ทางานงาน และช่วยให้บุคคลนั้นมีความพร้อมในการทางานหลังเกษียณ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
van Woerden et ai. (2011: 126-139) พบว่าการสนับสนุนจากเพื่อน ครอบครัวและบุคคลในที่
ทางาน ทาให้บุคคลมีพฤติกรรมการดูแลตนเอง และทาให้มีการจ้างงาน
ดัง นั้ น กล่ า วโดยสรุ ป ว่ า ผู้ สู ง อายุ ที่ ต้ อ งการท างานหลั ง เกษี ย ณ จะต้ อ งมี ค วามพร้ อ มทั้ ง
ทางด้านร่ างกาย คือ การดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ด้านจิตใจ ต้องมีความกระตือรือร้น ใฝ่ห า
ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองตลอดเวลา เห็นคุณค่าในตนเอง ตลอดจนการได้รับการสนับสนุนให้กาลังใจ
ให้โอกาสจากสังคมรอบข้าง เพื่อให้ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มี ความพร้อมที่จะทางานต่อไปหลังเกษียณ อันจะ
เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว องค์กร และประเทศชาติ
2.9 แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปทั้งชายและหญิง แบ่งผู้สู งอายุเป็น 2 กลุ่ม
คือ ผู้สูงอายุตอนต้น และผู้สูงอายุตอนปลาย โดยที่ผู้สูงอายุตอนต้นมีอายุ 60-69 ปี และผู้สูงอายุตอน
ปลาย หมายถึงบุคคลที่มีอายุ 70 ปี ขึ้นไป (ธมนวรรณ สุวรรณโฮม, 2555: 4) ขณะที่ สานักส่งเสริม
และพิทักษ์ผู้สูงอายุ (2553:1) ให้ความหมายของผู้สูงอายุว่า บุคคลที่มีสัญชาติไทย และมีอายุตั้งแต่
60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เช่นเดียวกับ วิไลวรรณ ทองเจริญ (2554: 2) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความสูงอายุ
เป็นกระบวนการ สากลที่เริ่มต้น ตั้งแต่เกิด ความสูงอายุที่กาหนดโดยจานวนปี (Chronological age)
นิยมใช้ในการกาหนดการเกษียณอายุหรือหยุดจากงาน โดยประเทศไทยใช้อายุ 60 ปี สาหรับประเทศ
พัฒนาแล้วส่วนใหญ่ใช้อายุ 65 ปีขึ้นไปเป็นเกณฑ์ในการเรียก “ผู้สูงอายุ” (มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาผู้สูงอายุไทย และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559) กล่าวโดยสรุปว่า
ผู้สูงอายุคือ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เป็นผู้ที่สามารถพูดคุยได้รู้เรื่องอ่านออกเขียนได้โต้ตอบได้ด้วย
ตนเองไม่เป็นผู้พิการ และทางานอยู่ในสถานประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร
ช่วงวัยของผู้สูงอายุสามารถแบ่งได้ 4 ช่วง ได้แก่ 1) ช่วงไม่ค่อยแก่ คืออายุประมาณ 60-69 ปี
เป็นช่วงที่ผู้สูงอายุต้องเผชิญกับภาวะเกษียณอายุ สูญเสียตาแหน่งหน้าที่การงาน รายได้ลดลง สูญเสีย
คนรอบข้าง เป็นช่วงที่ผูสูงอายุควรเข้ากลุ่ม หรือเข้าสังคมเพื่อทากิจกรรมให้มาก เพื่อชดเชยกิจกรรมที่
เคยทา 2) ช่วงแก่ปานกลาง อายุประมาณ 70-79 ปี เป็นช่วงที่คนเริ่มเจ็บป่วย สมาชิกในครอบครัวที่มี
อายุใกล้เคียงกันเริ่มตายจากไปมากขึ้น ผู้สูงอายุในช่วงนี้จะเข้ากลุ่มสังคมกับคนอื่นน้อยลง ไม่ค่อยยุ่ง
เกี่ยวกับกิจกรรมในครอบครัวและสังคม ต้องการความสงบ 3) ช่วงแก่จริง อายุประมาณ 80-90 ปี
เป็นช่วงวัยที่ต้องการความช่วยเหลือจากคนรอบข้างมากกว่าวัยอื่น เริ่มนึกถึงอดีตมากขึ้น ต้องการ
ความเป็นส่วนตัว แต่ยังต้องการสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นสมรรถภาพด้านต่าง ๆ 4) ช่วงแก่มาก ๆ อายุ
ประมาณ 90-99 ปี ผู้สูงอายุมีจานวนน้อยที่จะอายุถึง 90 ปี เป็นช่วงที่มีปัญหาสุขภาพมาก ต้องทา
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กิจ กรรมที่ตนเองพอใจและอยากทา ผู้ สูงอายุกลุ่มนี้ผ่านทั้งเรื่องดีและไม่ดีมามากมาย เป็นช่ว งที่
ต้องการความสุขสงบพอใจในตนเอง (ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2549)
การปรับตัวของผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุต้องมีการปรับตัว 3 ด้าน ประกอบด้วย การปรับตัว
ด้านร่างกาย เนื่องจากอวัยวะต่าง ๆ เริ่มเสื่อมสภาพ ผู้สูงอายุต้องยอมรับต่อสภาพเหล่านี้ ทางานที่
เหมาะสมกับสภาพร่างกาย เป็นงานที่เพลิดเพลินและสร้างความภาคภูมิใจ เมื่อมีอาการเจ็บป่วยต้อง
รีบปรึกษาแพทย์ หลีกเลี่ยงสิ่งที่ทาให้ไม่มีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ เลือกรั บประทานอาหารที่
เหมาะสมกับ สภาพร่างกาย ขับ ถ่ายสม่าเสมอ ไม่กลั้นปัสสาวะ อุจจาระ อยู่ในที่อากาศดี ถ่ายเท
สะดวก ออกกาลังกายสม่าเสมอโดยเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับอายุและสภาพร่างกาย เช่น การเดิน
วิ่งเหยาะ ๆ นอนหลับให้เพียงพอ ทางานอดิเรกเพื่อป้องกันอาการเหงา ว้าเหว่ หรือเบื่อหน่าย ซึ่งจะ
ทาให้ตนเองรู้สึกมีคุณค่า 2) การปรับตัวทางด้านจิตใจ โดยผู้สูงอายุมีอาการน้อยใจได้ง่ายกว่าช่วงวัย
อื่น การเสื่อมของร่างกาย บทบาทในชีวิตลดลง รายได้ลดลง ส่งผลให้ผู้สูงอายุเกิดความกังวล ไม่มั่นใจ
ในการอยู่ ร อด กลั ว ถูกทอดทิ้ง รู้ สึ กน้อยใจได้ง่า ยเพราะคิด ว่าตนเองไร้ค่า ใครทาอะไรก็ไม่ถูกใจ
กลายเป็นคนขี้บ่น จุกจิก ทาให้ไม่มีใครต้องการอยู่ใกล้ ผู้สูงอายุจึงควรยอมรับความเปลี่ยนแปลงต่าง
และความไม่แน่นอนต่าง ๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ ฝึกจิตใจตนเองให้อยู่ในหลักธรรม มีความเมตตากับ
คนรอบข้าง เคารพความคิดเห็น ของผู้อื่น ทาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคม ทาให้ตนเอง
รู้สึกมีคุณค่า นอกจากนี้ควรหาทางเดินทางท่องเที่ยวไปสถานที่ต่าง ๆ ทาให้พบสิ่งใหม่ ๆ เพื่อให้ชีวิตมี
ความสุข 3) การปรับตัวทางด้านสังคม โดยผู้สูงอายุต้องอยู่บ้านมากขึ้น เนื่องจากสภาพร่างกาย และ
ปัจจัยด้านเงิน ทาให้ไม่สามารถท่องเที่ยวหรือเดินทางพบปะเพื่อนหรือญาติได้เหมือนอดีต นอกจากนี้
คนที่รู้จักทยอยเสียชีวิตไป เพื่อนที่เหลืออยู่มีน้อยลง ประกอบกับบุตรหลานที่อยู่ในบ้านต้ องไปทางาน
ภายนอก ยิ่ งทาให้ผู้ สูงอายุ เกิดความรู้สึกเหงา ดังนั้น ผู้ สูงอายุต้องเข้าใจผู้ อื่นและมองโลกในแง่ดี
ปรับ ตัว เองให้เข้ากับ สังคมในยุคปัจจุบัน ไม่ยึดติดกับความคิดเดิม ๆ เรี ยนรู้สิ่ งใหม่ ๆ เสมอ ควร
ออกไปทากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น เช่น การปฏิบัติธรรม การไปทัศนศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมในชมรม
ต่าง ๆ ตามที่ส นใจ เช่น ชมรมไทเก็ก และในด้านกฎหมาย ผู้ สู งอายุ ควรเตรียมความพร้อมด้าน
พินัยกรรมรวมถึงจัดการทรัพย์สินและมรดก การปฏิบัติต่อศพเมื่อเสียชีวิต เพื่อป้องกันปัญหาและ
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตนเองต้องการ (จุฬาภรณ์ โสตะ, 2549: 8-10) การปรับตัวของ
ผู้สูงอายุจะง่ายหรือยากขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในอดีต และสมรรถภาพทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
การปรับตัวไม่ยากนักสาหรับบุคคลที่เตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุ และผู้ที่เข้าใจธรรมชาติพัฒนาการในยาม
สูงอายุ
สถานการณ์จานวนผู้สูงอายุของไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากข้อมูลคาดประมาณประชากร
ของไทย พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2583 จะเห็นได้ว่า สัดส่วนของประชากรสูงอายุวัยปลาย (อายุ 80 ปีขึ้น
ไป) มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยสัดส่วนของผู้สูงอายุวัยปลายจะเพิ่มจากประมาณร้อยละ 12.7 ของ
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ประชากรสูงอายุทั้งหมดเป็นเกือบ 1 ใน 5 ของประชากรสูงอายุ ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นประชากรที่
อยู่ในวัยพึ่งพิงทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ และประชากรเพศหญิงมีแนวโน้มเพิ่ม ขึ้น และมี
อายุยื น กว่าเพศชาย แนวโน้ มที่ป ระชากรสูงอายุจะอาศัยในเมืองหรือเทศบาล มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
มากกว่าอาศัยในชนบท ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 คาดประมาณประชากรของไทย พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2583
ปี พ.ศ.

2553
จานวน
(พันคน)

2563
ร้อยละ

จานวน
(พันคน)

2573
ร้อยละ

จานวน
(พันคน)

รวมผูส้ ูงอายุ
8,408.00 100.00 12,621.70 100.00 17,578.90
ทั้งหมด
ผู้สูงอายุวัยต้น
4,629.70 55.10 7255.60 57.50 9260.40
(60-69 ปี)
ผู้สูงอายุวัยต้น
2,708.10 32.20 3676.60 29.10 5897.90
(60-69 ปี)
ผู้สูงอายุวัยต้น
1,070.20 12.70 1689.50 13.40 2420.60
(60-69 ปี)
ผู้สูงอายุชาย
3,776.20 44.90 5624.30 44.60 7739.60
ผู้สูงอายุหญิง
4,631.70 55.10 6997.40 55.40 9839.40
ผู้สูงอายุในเขต
3,333.90 39.70 6283.90 49.80 10422.20
เมือง
ผู้สูงอายุในเขต
5,074.10 60.30 6337.80 50.20 7156.80
ชนบท
แหล่งข้อมูล: การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553- พ.ศ. 2583
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่มา: มูลนิธิพัฒนางานผูส้ ูงอายุ, 2558

2583
ร้อยละ

จานวน
(พันคน)

ร้อยละ

100.00 20,519.40 100.00
52.70

8958.50

43.70

33.60

7639.40

37.20

13.80

3921.40

19.10

44.00 8874.30
56.00 11645.10
59.30 11586.0

43.20
56.80
59.80

40.70

40.20

7774.60

ในอาเซียนประเทศที่เข้าสู่สังคมสูงวัยแล้วคือสิงคโปร์ และไทย ส่วนประเทศอื่น ๆ มีแนวโน้ม
เข้าสู่สังคมสูงวัยเช่นกัน จานวนผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น มีชีวิตอยู่นานขึ้น ทาให้ต้องมีค่าใช้จ่าย
บริโภคนานขึ้น แต่รายได้ไม่มีหรือลดลง โดยในปี 2557 มีผู้สูงอายุเพียงร้อยละ 5 มีรายได้จากบาเหน็จ
บานาญ และร้อยละ 15 จากเบี้ยยังชีพทางราชการ ประกอบกับผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น จากผล
การศึกษาของทีดีอาร์ไอ พบว่า ผู้สูงอายุร้อยละ 17 ต้องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ร้อยละ 17
ต้องการทางานต่อเพราะสุขภาพยั งแข็งแรง ต้องการช่วยเหลื อสั งคม และร้อยละ 15 ต้องการ
พึ่งตนเอง (สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์, 2559)
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จากสถานการณ์การขาดแคลนแรงงานในสถานประกอบการ และจานวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมาก
ขึ้น ทาให้หน่วยงานในหลายภาคส่วนของรัฐ กาหนดมาตรการในการสนับสนุนช่วยเหลือให้ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถทางานต่อในสถานประกอบการ มีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้
เช่น พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 639)
พ.ศ. 2560 ให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่นายจ้างที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่ง
รับผู้สูงอายุที่มีอายุหกสิบปีขึ้นไปเข้าทางาน สาหรับเงินได้เป็นจานวนร้อยละหนึ่งร้อยของรายจ่ายที่ได้
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้สูงอายุ โดยนายจ้างสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละสิบของจานวน
ลูกจ้างทั้งหมด สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
หากผู้สูงอายุทางานหลายแห่งในเวลาเดียวกัน ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่รับผู้สูงอายุเข้า
ทางานก่อน เป็นผู้ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมถึงการจ้างผู้สูงอายุที่มีค่าจ้างเกินกว่าเดือนละ
15,000 บาทต่อคน (กรมสรรพากร, 2560) นอกจากนี้ยังมีโครงการนาร่องสถานประกอบการจ้างงาน
ผู้สูงอายุร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย และสถานประกอบการจานวน 12 แห่ง ใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายการขยายอายุการจ้างแรงงานสูงวัยในสถานประกอบการ การ
ตั้งศูนย์บริการจัดหางานผู้สูงอายุและศูนย์ขึ้นทะเบียนหางานผู้สูงอายุ ณ สานักงานจัดหางานเขตพื้นที่
และสานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด มีการปรับปรุง พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ขยายอายุ
การรับสิทธิประโยชน์กรณีบานาญชราภาพจากเดิม 55 ปี เป็น 60 ปี ที่จะทาให้เกิดการจ้างงานต่อ
หลังลูกจ้างอายุ 55 ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดทาโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการประกอบอาชีพ (กองเศรษฐกิจการแรงงาน สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน, 2560)
นอกจากนี้ตามมติคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 มีมติเห็นชอบ มาตรการรองรับสังคม
ผู้สูงอายุ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ประกอบด้วย 1) การจ้างงานผู้สูงอายุ 2) การสร้างที่พักอาศัย
สาหรับผู้สูงอายุ 3) สินเชื่อที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage) และ 4) การบูรณาการ
ระบบบาเหน็จบานาญ (สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์, 2559)
เมื่อเปรี ย บเทียบกับ นโยบายจ้างแรงงานสู งอายุในต่างประเทศ มีแนวโน้มขยายการจ้าง
แรงงานสูงอายุมากขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ (โยชิฮิโระ ยามาชิตะ, 2016)
1) สหรัฐอเมริกา
ระบบบานาญ: เมื่อผู้สูงอายุ มีอายุ 66 ปี และจะขยายออกทีละขั้น ปีละ 2 เดือน ตั้งแต่ปี
ค.ศ. 2021 จนถึงอายุ 67 ปี ในปีค.ศ. 2027
มาตรการกระตุ้นการจ้างงานผู้สูงอายุ: ห้ามเลือกปฏิบัติทางอายุในการจ้างงาน เช่น ห้ามมิให้
นายจ้างที่มีพนักงานมากกว่า 20 คนขึ้นไป ทาการเลือกปฏิบัติลูกจ้างที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไปด้วย
เหตุผลเรื่องอายุ และห้ามใช้ระบบเกษียณอายุ ยกเว้นการปฏิบัติงานในบางอาชีพ เช่น นักบิน
แนวคิดเรื่องการเกษียณอายุ: ห้ามไม่ให้มีการจัดตั้งระบบเกษียณอายุ

25

จานวนปีที่ทางานต่อหลังเกษียณ: เฉลี่ยชายหญิง 4.6 ปี โดยเป็นเพศชาย 4.7 ปี และเป็นเพศ
หญิง 4.5 ปี
2) อังกฤษ
ระบบบานาญ: เพศชาย อายุ 65 ปี เพศหญิง อายุ 62 ปี 5 เดือน สาหรับผู้หญิงจะขายออก
ทีละขั้นตั้งแต่ปีค.ศ. 2010-2018 จนถึง อายุ 65 ปี และทั้งเพศชาย และหญิง จะขยายออกเป็น 66
ปี ภายในปี ค.ศ. 2020 และเป็น 67 ปี ภายในปี ค.ศ. 2028 จนกระทั่งเป็น 68 ปี ภายในปี ค.ศ.
2046
มาตรการกระตุ้นการจ้างงานผู้สูงอายุ: ห้ามเลือกปฏิบัติทางอายุในการจ้างงาน และฝึกอบรม
(กฎหมายความเท่า เทีย ม) และโดยหลั ก การห้ ามใช้ ร ะบบเกษีย ณอายุ แต่ จ ะอนุโ ลมให้ ใ ช้ ระบบ
เกษียณอายุได้หากมีเหตุอันควร
แนวคิดเรื่องการเกษียณอายุ : ยกเลิกกฎหมายกาหนดอายุเกษียณในปี ค.ศ. 2011 อัน
เนื่องมาจากการก้าวสู่ความเป็นสังคมสูงอายุ
จานวนปีที่ทางานต่อหลังเกษียณ: เฉลี่ยชายหญิง 9 ปี โดยเป็นเพศชาย 9.2 ปี และเป็นเพศ
หญิง 8.7 ปี
3) เยอรมัน
ระบบบานาญ: อายุ 65 ปี 4 เดือน และขยายออกทีละขั้นตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2012-2019 จนถึง
อายุ 67 ปี
มาตรการกระตุ้นการจ้างงานผู้สูงอายุ: ห้ามเลือกปฏิบัติทางอายุในการจ้างงาน และฝึกอบรม
(กฎหมายความเท่าเทียม) สามารถให้เกษียณได้ในกรณีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป อย่างไรก็ตามสามารถ
เกษียณอายุ ได้ก่อนอายุ 65 ปีบริบูรณ์ ก็สามารถทาได้ ภายใต้เงื่อนไขคือต้องได้รับความยินยอม
เห็นชอบจากพนักงาน (กฎหมายว่าด้วยความเท่าเทียมทางโอกาสในการจ้างงานทั่วไป ค.ศ. 2006)
แนวคิดเรื่องการเกษียณอายุ: มีการกาหนดระเบียบการเกษียณอายุที่เกี่ยวเนื่องกับอายุที่จะ
เริ่มรับเงินบานาญ
จานวนปีที่ทางานต่อหลังเกษียณ: เฉลี่ยชายหญิง 11.4 ปี โดยเป็นเพศชาย 11.9 ปี และเป็น
เพศหญิง 10.8 ปี
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4) ฝรั่งเศส
ระบบบานาญ: อายุ 61 ปี 7 เดือน และขยายออกทีละขั้นจนถึง อายุ 62 ปี ภายในปี ค.ศ.
2017 (แต่ในกรณีของผู้ที่ยังจ่ายเงินสมทบเต็มจานวนไม่ครบระยะและเริ่มรับเงินบานาญก่อนอายุ 65
ปี จะถูกลดจานวนเงินลง)
มาตรการกระตุ้น การจ้างงานผู้สู งอายุ: ห้ามเลื อกปฏิบัติทางอายุในการจ้างงานและการ
ฝึกอบรม (กฎหมายห้ามเลือกปฏิบัติและประมวลกฎหมายแรงงาน) ห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติในการ
จ้างงานโดยอ้างเหตุผลเรื่องอายุ นอกจากนี้ระบบเกษียณอายุสามารถทาได้ในกรณี ที่พนักงานมีอายุ
ครบที่จะได้รับเงินบานาญเต็มจานวน คืออายุ 65-67 ปี โดยหลักการแล้วจะต้องอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้น
ไป (ประมวลกฎหมายแรงงาน มาตราที่ L1132-1 ฉบับแก้ไข มกราคม 2010)
แนวคิดเรื่องการเกษียณอายุ: มีการกาหนดระเบียบการเกษียณอายุที่เกี่ยวเนื่องกับอายุที่จะ
เริ่มรับเงินบานาญ
จานวนปีที่ทางานต่อหลังเกษียณ: เฉลี่ยชายหญิง 12.2 ปี โดยเป็นเพศชาย 12.3 ปี และเป็น
เพศหญิง 12.2 ปี
5) ญี่ปุ่น
ระบบบานาญ: อายุ 65 ปี (National Pension System: ระบบบานาญแห่งชาติ) โดยระบบ
บานาญสาหรับลูกจ้าง (Employee Pension System) จะขยายจนถึงอายุ 65 ปี ภายในค.ศ. 2025
สาหรับผู้ชาย และภายในปีค.ศ. 2030 สาหรับผู้หญิง
มาตรการกระตุ้นการจ้างงานผู้สูงอายุ: ห้ามกาหนดข้อจากัดทางอายุในการรับสมัครงานและ
จ้างงาน (กฎหมายว่าด้วยมาตรการกระตุ้นการจ้างงาน) ระบบเกษียณอายุสามารถทาได้ในกรณีที่อายุ
ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป (กฎหมายว่าด้วยความมั่นคงทางการจ้างงานผู้สูงอายุ) มีการกาหนดหน้าที่ในการ
ปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมความมั่นคงในการจ้างงานผู้สูงอายุ ขยายอายุเกษียณไปจนถึง 65 ปี
นาเอาระบบการจ้างงานต่อเนื่องหลังเกษียณมาใช้ หรือยกเลิกระบบเกษียณอายุอย่างใดอย่างหนึ่ง
(กฎหมายความมั่นคงด้านการจ้างงานผู้สูงอายุ)
แนวคิดเรื่องการเกษียณอายุ : มีการออกกฎหมายกาหนดอายุเกษียณ และจัดเตรียมระบบ
การจ้างงานใหม่หลังเกษียณอายุ
จานวนปีที่ทางานต่อหลังเกษียณ: เฉลี่ยชายหญิง 11.9 ปี โดยเป็นเพศชาย 13.3 ปี และเป็น
เพศหญิง 9.1 ปี
จะเห็ นได้ว่าในหลายประเทศทั้งกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว และกาลังพัฒ นา ปรับตัว เพื่อ
รองรับการเปลี่ย นแปลงของสังคมผู้สู งอายุ มีการกาหนดนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ซึ่งจะเป็น
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โอกาสที่ดีสาหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่ ปรารถนาจะทางานต่อหลังเกษียณ ต้องเตรียมความพร้อมทั้งด้าน
ร่างกาย และจิตใจ ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง การมุ่งมั่นพัฒ นาศักยภาพในการทางานอย่าง
ต่อเนื่อง เรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย มีทัศนคติและความคิด
เชิงบวก จะช่วยให้มีโอกาสทางานต่อหลังเกษียณ ขณะเดียวกันการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีงานทา เป็น
การพัฒนาศักยภาพในการทางานของผู้สูงอายุให้เพิ่ มขึ้น ทาให้ผู้สูงอายุมีรายได้สามารถเลี้ยงดูตนเอง
โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น ไม่เป็นภาระให้กับสังคมและรัฐบาลในการดูแลจัดสวัสดิการต่าง ๆ นอกจากนี้ใน
อนาคตผู้สูงอายุจะเป็นกลุ่มบุคคลหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต
2.10 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สุเนตร สุว รรณละออง (2561) ได้ศึกษา ความต้องการพัฒนาศักยภาพการทางานของ
ผู้สูงอายุในจังหวัดชลบุรี ผลการศึกษา พบว่า สถานการณ์การทางานของผู้สูงอายุส่วนใหญ่โดยเฉพาะ
ผู้สูงอายุวัยกลางไม่ได้ทางาน ผู้สูงอายุที่ทางานเป็นผู้สูงอายุวัยต้น สาเหตุที่ทางานเนื่องจากต้องการ
รายได้ โดยผู้สู งอายุวัยกลางจะทางานอื่น ๆ (ที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรม ประมง รับจ้ าง
ค้าขาย การศึกษา การเมือง) เมื่อ เปรียบเทียบความต้องการพัฒนาศักยภาพการทางานภาพรวม
พบว่า ผู้สูงอายุวัยต้นและผู้สูงอายุวัยกลางมีความต้องการแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 ใน
ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และความรู้ และผู้สูงอายุวัยต้นต้องการพัฒนาศักยภาพการทางานมากกว่า
ผู้ สู งอายุ วัย กลาง เมื่ อเรี ย งล าดับ ความต้ องการพัฒ นาศักยภาพการท างานพบว่า ผู้ สู งอายุวัยต้ น
ต้องการพัฒนาศักยภาพ 1) ด้านร่างกาย 2) ด้านจิตใจ 3) ด้านสังคม 4) ด้านความรู้ทักษะในการ
ทางาน ขณะที่ผู้สูงอายุวัยกลางต้องการพัฒนาศักยภาพในการทางานเรียงลาดับดังนี้ 1)ด้านร่างกาย
และด้านจิตใจ 2) ด้านสังคม 3) ด้านความรู้ทักษะในการทางาน
อรรถพล ดีพินิจ (2556) ได้ศึกษาความต้องการการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพก่อนการ
เกษียณอายุราชการของข้าราชการพลเรือน โดยศึกษาจากข้าราชการพลเรือนสามัญจานวน 10
กระทรวง ผลการวิจัย พบว่า ความต้องการการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพก่อนการเกษียณอายุ
ราชการของข้าราชการพลเรือน ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ความต้องการการเตรียมความพร้อมด้าน
สุขภาพก่อนการเกษียณอายุราชการของข้าราชการพลเรือน จาแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา พบว่า
ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นเมื่อจาแนกตามรายได้ พบว่า ด้านร่างกาย แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ดังนั้น ข้าราชการพลเรือน ควรให้ความสาคัญและเตรียมความพร้อมในด้านสุขภาพเพิ่ม
มากขึ้น
ทิพรัตน์ มาระเนตร์ (2555) ได้ศึกษาเรื่องการตัดสินใจทางานของข้าราชการสูงอายุหลัง
เกษียณ โดยสัมภาษณ์ข้าราชการสูงอายุที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ผลการศึกษา พบว่า ข้าราชการกลุ่มที่
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ต้องการทางานหลังเกษียณ เป็นผู้ที่มีรายได้น้อย คือมีรายได้เฉลี่ย 7,843 บาทต่อเดือน ค่าใช้จ่ายรวม
เฉลี่ย 22,341 บาทต่อเดือน สาเหตุของการทางานคือต้องการใช้ความรู้ความสามารถของตนให้เป็น
ประโยชน์ ต้องการรายได้เสริม เงื่อนไขการทางานคือ ต้องการค่าจ้างแบบรายชั่วโมงมากที่สุด วันและ
เวลาท างานขึ้ น อยู่ กั บ นายจ้ า ง และสวั ส ดิ ก ารจากนายจ้ า งในด้ า นการประกั น สุ ข ภาพและการ
รักษาพยาบาล ส่วนกลุ่มที่ไม่ต้องการทางานหลังเกษียณ พบว่า มีรายได้มากกว่ารายจ่าย คือรายได้
เฉลี่ย 33,023 บาทต่อเดือน ค่าใช้จ่ายรวมเฉลี่ย 19,374 บาทต่อเดือน สาเหตุที่ไม่ต้องการทางาน
เนื่องจากมีรายได้เพียงพอในการเลี้ยงชีพ มีบุคคลที่สามารถพึ่งพิงทางการเงินได้หลังเกษียณ และ
ต้องการพักผ่อน ดังนั้นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางานหลังเกษียณ คือ ปัจจัยด้านรายจ่าย
ภาระที่ต้องรับผิดชอบ และด้านเงินออม
Solove, E., Fisher, G. G., & Kraiger, K. (2015) ได้ศึกษาการรับมือการสูญเสียงานและ
การได้ทางานต่อหลังเกษียณ โดยศึกษาจากแรงงานที่ว่างงานหลังจากเกษียณ 3 เดือน กับกลยุทธ์การ
จ้างงานหลังเกษียณ ผลวิจัยพบว่า 1) การเห็นคุณค่าแห่งตน การสนับสนุนทางสังคม และฐานะ
ทางการเงินของพนักงาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมุ่งเน้นที่ปัญหาเมื่อต้องเผชิญกับการสูญเสี ย
งาน 2) การเห็น คุณค่าแห่งตน การสนับสนุนทางสั งคม และฐานะทางการเงินของพนักงาน มี
ความสัมพันธ์ทางลบกับการมุ่งเน้นอารมณ์เมื่อต้องเผชิญกับการสูญเสียงาน 3) การมุ่งเน้นที่ปัญหาเมื่อ
ต้องเผชิญกับการสูญเสียงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการจ้างงานหลังเกษียณ 4) การมุ่งเน้นที่
ปัญหาเมื่อต้องเผชิญกับการสูญเสียงานมีความสัมพันธ์ต่อการทางานหลังเกษียณ มากว่าการมุ่งเน้น
อารมณ์เมื่อต้องเผชิญกับการสูญเสียงาน 5) กลยุทธ์การรับมือการสูญเสียงานเป็นตัวแปรกลาง
ความสัมพันธ์ระหว่าง การเห็นคุณค่าแห่งตน การสนับสนุนทางสังคม ฐานะทางการเงินของพนั กงาน
กับการได้ทางานหลังเกษียณ สรุปได้ว่า การเห็นคุณค่าแห่งตน การสนับสนุนทางสังคม ฐานะทาง
การเงินของพนักงาน มีอิทธิพลทางตรงต่อกลยุทธ์การรับมือการสูญเสียงาน และมีอิทธิพลทางตรงกับ
การมุ่งเน้นที่ปัญหาเมื่อต้องเผชิญกับการสูญเสียงานและการจ้างงานหลังเกษียณภายใน 3 เดือน โดย
ที่ การเห็นคุณค่าแห่งตน การสนับสนุนทางสังคมมีอิทธิพลทางอ้อมสถานการณ์จ้างงานที่ตามมา โดย
มีตัวแปรกลางคือการมุ่งเน้นที่ปัญหาเมื่อเผชิญกับภาวการณ์สูญเสียงาน
Torka, N., Goedegebure, I., Van Ewijk, I., & Looise, J. K. (2012) ศึกษาเกี่ยวกับ
แรงผลักดัน และความต้องการในการทางานหลังอายุ 65 ปี โดยเปรียบเทียบระหว่างพนักงาน
อาสาสมัครกับพนักงานของหน่วยงาน ผลการศึกษาพบว่า แรงผลักดันทางสังคมไม่ได้เป็นสาเหตุที่คน
ทั้ง 2 กลุ่มให้ความสาคัญ โดยกลุ่มที่เป็นอาสาสมัครจะให้ความสาคัญกับการดูแลใส่ใจสุ ขภาพตนเอง
และการตัดสินใจทางานของทั้ง 2 กลุ่ม ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์จ้างงาน พวกเขาจะให้ความสาคัญ
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กับการยอมรั บนั บถือตนเองมากกว่า ดังนั้นเหตุผลที่คนต้องการทางานหลังเกษียณเกิดจากความ
ปรารถนาส่วนตัวมากกว่าปัจจัยทางด้านสังคม
Mykletun, R. J., Furunes, T., & Solem, P. E. (2012) ได้ศึกษาความเชื่อมั่นของผู้จัดการ
เกี่ยวกับมาตรการในการรักษาบุคลากรระดับอาวุโส โดยเก็บข้อมูลจากผู้จัดการฝ่ายผลิตและฝ่าย
ดาเนินการจานวน 672 คน ที่ทางานในอุตสาหกรรมสุขภาพ ผลวิจัยพบว่า มาตรการในการรักษา
บุคลากรระดับอาวุโสไว้คือ 1) ลดชั่วโมงการทางาน เพิ่มจานวนวันหยุด 2) ลดภาระงาน 3) เพิ่มค่าจ้าง
สวัสดิการและโบนัส 4) เพิ่มการยอมรับนับถือ การเรียนรู้ และความท้าทายในงานให้กับผู้อาวุโส และ
5) การเปลี่ยนตาแหน่ง จากการวิเคราะห์ด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ พบว่า คุณลักษณะส่วนบุคคลของ
ผู้จัดการ เช่นอายุ เพศ แผนการเกษียณของแต่ละคน ความเชื่อ และทัศนคติ มีอิทธิพลต่อมาตรการใน
การรักษาบุคลากรระดับอาวุโส ขณะที่นโยบายและโครงสร้างองค์การมีอิทธิพลในระดับต่า
Higo, M. (2010) ได้ศึกษาโครงสร้างทางสังคมของแรงงานสูงอายุ จากประสบการณ์ทางาน
ในสถานประกอบการของประเทศญี่ปุ่ น เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เรื่องราวชีวิตจากกลุ่มตัวอย่าง
เพศชาย จานวน 52 คนในเขตโตเกียว (เกิดระหว่างปี 2483 และ พ.ศ. 2496) โดยกลุ่มตัวอย่างเป็น
ผู้สูงอายุที่เกษียณอายุก่อนกาหนดจานวน 29 คน อายุ 55-59 ปี และกลุ่มที่ทางานต่อหลังเกษียณ
จานวน 23 คน อายุ 60-68 ปี ผลวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุที่เกษียณก่อนกาหนดสามารถอธิบาย
กระบวนการทางสังคมของแรงงานสูงอายุ ที่ทางานอยู่ในสถานประกอบการที่มีนโยบายจ้างงานตลอด
ชีวิต และ2) กลุ่มผู้สูงอายุที่ทางานต่อหลังเกษียณ ไม่ยอมรับว่าตนเองเป็นแรงงานสูงอายุ และเชื่อว่า
สถานประกอบการควรมีการจ้างงานตลอดชีวิตของพนักงาน โดยแนวทางการจ้างงานตลอดชีวิต มีขึ้น
เพื่อรองรับสถานการณ์ขาดแคลนแรงงานในประเทศญี่ปุ่น รัฐบาลญี่ปุ่นควรหาวิธีการลดการกีดกัน
ทางสังคม ความเหลื่อมล้าทางสังคม และให้คุณค่ากับการทางานหลังเกษียณของแรงงาน

