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การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษารูปแบบการไดรั้บการเก้ือหนุนบิดามารดาจากบุตร

วยัผูใ้หญ่ของบิดามารดาท่ีเป็นผูสู้งอายุวยัปลาย และศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการช่วยเหลือ
เก้ือหนุน โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติการถดถอยโลจิสติก ซ่ึงการเก้ือหนุนแบ่งออกได้เป็น 3 
ประเภทคือ การเงิน การดูแลกิจวตัรประจ าวนัและการบริการของบิดามารดาสูงอายุวยัปลายท่ีไดรั้บ
จากบุตรวยัผูใ้หญ่ ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิเคราะห์มาจาก แผนงานวิจยัเร่ือง ความอยูดี่มีสุขของผูสู้งอายุ
ไทย รอบท่ี 1 ของศูนยว์ิจยัสังคมสูงอายุ ส านักวิจยั สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ซ่ึงเป็น
ขอ้มูลตั้งตน้ (Base-line Data) ของโครงการการส ารวจและศึกษาสุขภาพ การสูงอายุและการเกษียณ
ในประเทศไทยโดยการใชต้วัอยา่งซ ้ าใน ปี พ.ศ. 2558 และเป็นขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูสู้งอายุ
วยัปลายคือ ผูท่ี้มีอายตุั้งแต่ 75 ปีข้ึนไป ซ่ึงเป็นบิดามารดาของผูต้อบแบบสอบถามจากแผนงานวิจยั 
จ  านวน 855 คน  

 ผลการศึกษาพบว่า มากกว่าคร่ึงของตวัอย่างท่ีศึกษาเป็นผูสู้งอายุวยัปลายเพศหญิง มีอายุ
เฉล่ีย 82.40 ปี (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 5.08 ปี) ประมาณร้อยละ 68 ของบิดามารดาสูงอายุวยัปลายจบ
การศึกษาระดบัประถมศึกษา และไม่มีคู่สมรส (เป็นหมา้ย) ถึงร้อยละ 61.29  ในดา้นการท างาน มี
เพียงร้อยละ 7.13 ท่ียงัท างานอยูแ่ละมากกกวา่คร่ึงมีอาชีพเกษตรกร เล้ียงสัตวแ์ละประมง ส่วนใหญ่
ผูสู้งอายุทั้งเพศชายและเพศหญิงพกัอาศยัอยูก่บับุตรและมีเพียงร้อยละ 4.09 ท่ีเป็นภาวะทุพพลภาพ 
ส าหรับการเก้ือหนุนในครอบครัวนั้น กลุ่มผูสู้งอายุท่ีศึกษา ประมาณร้อยละ 90 ไดรั้บการเก้ือหนุน 
ส่วนใหญ่ได้รับการเก้ือหนุนด้านการเงินถึงร้อยละ 79.88 รองลงมาคือด้านการดูแลกิจวตัร
ประจ าวนั ร้อยละ 72.05 และดา้นบริการ ร้อยละ 61.05 การไดรั้บการเก้ือหนุนจะเพิ่มข้ึนตามจ านวน
บุตรท่ีมีชีวิตอยู่ นอกจากน้ียงัพบว่าผูท่ี้มีสัดส่วนในการช่วยเหลือบิดามารดาสูงอายุวยัปลายส่วน
ใหญ่เป็นบุตรสาว ส าหรับบุตรท่ีให้การช่วยเหลือดา้นการเงินและการดูแลกิจวตัรประจ าวนัมาก



(4) 

ท่ีสุดมีอายุระหว่าง 50-59 ปี และด้านการบริการ ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30-39 ปี บุตรท่ีมี
สถานภาพสมรสจะให้การเก้ือหนุนมากกว่าบุตรท่ีมีสถานภาพอ่ืน บุตรส่วนใหญ่ให้การเก้ือหนุน
ด้านการเงินมากกว่าการเก้ือหนุนประเภทอ่ืน และบุตรล าดับสุดท้าย (คนสุดท้อง) จะให้การ
เก้ือหนุนดา้นการดูแลกิจวตัรประจ าวนัมากท่ีสุด ส าหรับผูสู้งอายุท่ีมีภาวะทุพพลภาพจะไดรั้บการ
เก้ือหนุนดา้นการดูแลกิจวตัรประจ าวนัมากกวา่ดา้นการเงิน  

นอกจากน้ีไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเก้ือหนุนของผูสู้งอายุวยัปลายจากบุตร
วยัผูใ้หญ่ โดยการใชส้ถิติการถอถอยโลจิสติก ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการไดรั้บการ
เก้ือหนุนทั้งดา้นการเงิน การดูแลกิจวตัรประจ าวนัและการบริการ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 
ไดแ้ก่ จ  านวนบุตรท่ีมีชีวิตอยู่และการพกัอาศยัอยู่กบับุตร อย่างไรก็ตามสมาชิกในครอบครัวเป็น
ส่วนส าคญัในการช่วยเหลือดูแหรือเป็นท่ีพึ่งพาของบิดามารดาเม่ือเขา้สู่วยัสูงอายุ ดงันั้นหน่วยงาน
ภาครัฐควรมุ่งส่งเสริมใหทุ้กคนมีส่วนร่วมและตระหนกัถึงการดูแลรับผิดชอบผูสู้งอายใุนครอบครัว  
เพื่อใหผู้สู้งอายสุามารถด ารงชีวติอยูไ่ดอ้ยา่งมีความสุข  
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This study aims to examine the pattern of transfers from adult children to the oldest-old 

parents and to derermine the factors influencing the adult children transfers by employing logistic 
regression. The transfers are considered as of 3 types, i.e., financial, daily living, and service 
supports. The data used are part of the 2015 base-line data from the “Well-being of the Thai 
Elderly” research program under the Health, Aging, and Retirement in Thailand (HART) study 
project of Center for Aging Society Research (CASR), Research Center, and National Instittue of 
Development Administration. A sample group of 855 elderly parents (aged 75 years and older) of 
the respondents were chosen from the base-line data. 

The results indicate that more than half of the oldest old parents were women and the 
average age was 82.40 years (standard deviation is 5.08 years). About 68% of them obtained 
primary school education and 61.29 % had no spouse. About 7% of the oldest old parents 
continued working and more than half worked in farms, animal husbandry, and fishery. Most of 
the oldest old parents, both men and women, lived in the same household with their adult 
children. The proportion of disabilities status among them was low (4.09 %). Approximately, 90 
% of the oldest old parents received supports from their adult children. Most of them (79.88%) 
received financial support, 72.05% received daily living support, and 61.05% received service 
support. The types of supports increased according to the number of children who were alive. 
Moreover, the most important supporters of the oldest old parents were daughters. Most of the 
adult children who provided financial and living daily supports were in the age range of 50 - 59 
years old, and for service support were in that of 30 - 39 years old. However, the daughters who 
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were married relatively provided supports more than others. Major support provided by most of 
the adult children was financial comparing to other types. For daily living support, most 
supporters were the youngest children; and the oldest old parents, who were in disability 
condition, received daily living support rather than financial one. 

Factors that influencing the supports of the oldest old parents were the number of living 
children and living arrangement at the significant level of 0.01. The study concludes that the 
family members are important in providing all types of supports or the main source that the oldest 
old parents can depend upon. Therefore, the government should aim to encourage everyone to 
participate and recognizes the responsible elders in the family. So that the elderly can live 
happily. 
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วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงได ้เน่ืองมาจากผูว้ิจยัไดรั้บความกรุณาและความช่วยเหลือ
อยา่งยิง่จากบุคคลหลายท่าน 

ขอขอบพระคุณในความกรุณา และความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก รองศาสตราจารย ์ดร.
เดือนเพญ็ ธีรวรรณววิฒัน์ ผูซ่ึ้งเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ท่ีไดก้รุณา
ใหค้  าแนะน า ค  าปรึกษา รวมทั้งตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่อง อนัเป็นประโยชน์ในการท าวิทยานิพนธ์ใน
ทุกขั้นตอนจนเสร็จสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส และผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ดร.ดารารัตน์ อานนัทนะสุวงศ ์ท่ีไดก้รุณาใหค้  าแนะน า และตรวจสอบวิทยานิพนธ์ให้
ถูกตอ้งสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

ขอขอบพระคุณ คณาจารยทุ์กท่านแห่งสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ท่ีได้ถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่ผูว้ิจยั รวมถึงขอขอบคุณเจา้หน้าท่ีคณะสถิติประยุกต์ทุกท่านท่ีให้ความช่วยเหลือใน
เร่ืองต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ีเป็นอย่างดี รวมทั้งขอบคุณเพื่อนๆท่ีรักของผูว้ิจยัทุกคน 
ส าหรับความช่วยเหลือในดา้นขอ้มูลจากศูนยว์ิจยัสังคมสูงอายุ ส านกัวิจยั สถาบนับณัฑิตพฒันบริ
หารศาสตร์ และความช่วยเหลือดา้นอ่ืนๆท่ีมีใหม้าโดยตลอด 

ขอขอบพระคุณ คุณศุภรา ประทีปทอง ท่ีให้ความช่วยเหลือ ให้ค  าแนะน า ให้ก าลังใจ
ในขณะท าวทิยานิพนธ์มาโดยตลอด  

สุดทา้ยน้ี ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ และขอมอบความส าเร็จทั้งหมดจากการท าวิทยานิพนธ์
ฉบบัน้ีแด่คุณพ่อ คุณแม่ และทุกคนในครอบครัว รวมถึงคณาจารย์ผูถ่้ายทอดวิชาความรู้ ช่วย
ส่งเสริมสนบัสนุน และเป็นก าลงัใจ ตลอดจนให้ความรัก ความห่วงใย จนท าให้การศึกษาคร้ังน้ี
ประสบความส าเร็จไดต้ามท่ีตั้งใจ 
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บทที ่1 
 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

องค์การสหประชาชาติได้ประเมินสถานการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2544 – 2643 ทั้ งประเทศท่ี
พฒันาแลว้และก าลงัพฒันา ก าลงัจะเคล่ือนเขา้สู่ศตวรรษแห่งผูสู้งอายุ ซ่ึงสถานการณ์ในประเทศ
ไทยก็เช่นเดียวกบัทัว่โลก ดงัจะเห็นไดว้า่ในปี พ.ศ. 2537 มีประชากรผูสู้งอายุเพียงร้อยละ 6.8 ของ
ประชากรทั้งประเทศ ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 จ  านวนผูสู้งอายุเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 10.5 ของประชากร
ทั้งหมด และคาดการณ์วา่ในปี 2568 หรืออีก 10 ปีขา้งหนา้ ไทยจะเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุโดยสมบูรณ์ 
ทั้งน้ีมีสาเหตุมาจากอตัราการเกิดของไทยท่ีลดต ่าลงอยา่งต่อเน่ือง ขณะท่ีอายุขยัเฉล่ียของประชากร
เพิ่มสูงข้ึน โดยอายุขยัเฉล่ียของคนไทยในปัจจุบนัคือ 71.6 ปี ส าหรับเพศชาย และเพศหญิง 78.4 ปี 
(มหาวทิยาลยัมหิดล สถาบนัวจิยัประชากรและสังคม, 2558) 

อย่างไรก็ตาม การท่ีจ านวนและสัดส่วนของประชากรสูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน ท าให้
เกิดปัญหาและส่งผลกระทบในดา้นต่างๆ เน่ืองจากผูสู้งอายุมีการเปล่ียนแปลงของร่างกายท่ีเส่ือม
ถอยลงตามธรรมชาติ ท าให้เกิดความเจ็บป่วยดว้ยโรคเร้ือรังและภาวะทุพพลภาพ ซ่ึงพบวา่ 1 ใน 4 
ของผูสู้งอายตุกอยูใ่นภาวะทุพพลภาพ ไม่สามารถช่วยเหลือตวัเองได ้ตอ้งพึ่งพาบุคคลอ่ืนในการท า
กิจวตัรประจ าวนั (สุทธิชัย จิตะพนัธ์กุล และไพบูลย ์สุริยะ, 2542) และจากรายงานของมูลนิธิ
สถาบนัวิจยัและพฒันาผูสู้งอายุไทย (2556) พบผูสู้งอายุรายงานวา่ตนเองเป็นมีโรคประจ าตวัอยา่ง
น้อยหน่ึงโรคถึงร้อยละ 53 โดยกลุ่มอาการโรคท่ีพบมากท่ีสุด คือ ความดนัโลหิต/ ไขมนัในเลือด
สูง/ คอเลสเตอรอลสูง (ร้อยละ 19) รองลงมาคือ โรคเบาหวาน (ร้อยละ 8)  นอกจากปัญหาด้าน
สุขภาพแล้ว ปัญหาด้านเศรษฐกิจเป็นอีกปัญหาหน่ึงท่ีส าคญัของผูสู้งอายุมาโดยตลอด จากการ
ส ารวจความพอเพียงของรายได้ของผูสู้งอายุ (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2557) พบว่า ถึงแมจ้ะมี
ผูสู้งอายุเกินกวา่ร้อยละ 60 ท่ีมีรายไดเ้พียงพอในการด ารงชีพ แต่ก็ยงัมีผูสู้งอายุถึงประมาณร้อยละ 
15 ท่ีมีรายไดไ้ม่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูสู้งอายุเหล่าน้ีมีปัญหาเก่ียวกบัสุขภาพ มีโรคเร้ือรังท่ี
เกิดจากความเส่ือมสภาพของร่างกาย และส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิงอยูค่นเดียว เน่ืองจากผูห้ญิงมีความใส่
ใจในการดูแลรักษาสุขภาพมากกวา่ผูช้าย ท าให้มีอายุยืนยาวกวา่นัน่เอง  ประกอบกบัผูสู้งอายุส่วน
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ใหญ่อยู่ในช่วงเกษียณจากการท างาน จึงมีรายไดไ้ม่เพียงพอในการด ารงชีพ จ าเป็นตอ้งพึ่งพาผูอ่ื้น 
ดงันั้น ผูสู้งอายุจึงเป็นกลุ่มช่วงวยัท่ีทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องทั้งครอบครัว ชุมชน องค์กรภาครัฐและ
ภาคเอกชน ควรให้ความส าคญัและให้ความช่วยเหลือดูแล ส่งผลให้เกิดภาวะพึ่งพาผูอ่ื้นและความ
ตอ้งการผูดู้แลเพิ่มข้ึนอีกเป็นจ านวนมาก เพราะประชากรในวยัแรงงานท่ีเป็นฐานส าคญัของการ
ผลิตและเก้ือหนุนแก่ผูสู้งอายุ มีแนวโน้มลดโดยตลอด จากการส ารวจของส านกังานสถิติแห่งชาติ 
พ.ศ. 2557 พบวา่ อตัราการพึ่งพิงวยัสูงอายุท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จากร้อยละ 10.7 ในปี พ.ศ. 2537 
เป็นร้อยละ 22.3 ในปี พ.ศ. 2557 ขณะท่ีอตัราส่วนเก้ือหนุนลดลงอยา่งต่อเน่ืองเช่นกนั จากร้อยละ 
9.3 ในปี พ.ศ. 2537 เป็นร้อยละ 4.5 ในปี พ.ศ. 2557 แสดงดงัภาพท่ี 1.1 

 

 

ภาพที ่1.1 ดชันีการสูงอาย ุอตัราส่วนพึ่งพิงวยัสูงอายแุละอตัราส่วนการเก้ือหนุน 
ทีม่า : ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2557. 
 

จากสภาพปัญหาท่ีผูสู้งอายตุอ้งประสบ จะเห็นไดว้า่การไดรั้บการเก้ือหนุนจากบุตรเป็นส่ิง
ท่ีส าคัญ และจ าเป็นอย่างมากเม่ือเข้าสู่วยัสูงอายุ โดยเฉพาะผูสู้งอายุท่ีมีอายุตั้ งแต่ 75 ปีข้ึนไป 
เน่ืองจากเป็นผูสู้งอายวุยัตอนกลางเขา้สู่วยัตอนปลาย จะมีการเปล่ียนแปลงมากทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ 
และสังคม การเป็นโรคเร้ือรังท่ีต้องการได้รับการดูแลในระยะยาว และมีความสามารถในการ
ช่วยเหลือตนเองลดลงอยา่งมากจากช่วงวยัอ่ืนๆ ท่ีผา่นมา ซ่ึงเป็นลกัษณะของผูสู้งอายุท่ีเห็นไดอ้ยา่ง
ชัดเจนว่าเป็นผูสู้งอายุอย่างแทจ้ริง ไม่ว่าจะมีสาเหตุมาจากการเจ็บป่วย หรือความชรา ผูสู้งอายุ
เหล่าน้ีตอ้งการผูดู้แลระยะยาว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ของแผนผูสู้งอายุแห่งชาติฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.
2545 – 2564) กล่าวไวว้า่ ผูสู้งอายคืุอบุคคลท่ีไดท้  าประโยชน์ต่อสังคมและสมควรส่งเสริมคุณค่าไว้
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ใหน้านท่ีสุด แต่ในกรณีท่ีตกอยูใ่นสถานะตอ้งพึ่งพิงผูอ่ื้น ครอบครัวและชุมชนจะตอ้งเป็นด่านแรก
ในการเก้ือกูล เพื่อให้ผูสู้งอายุสามารถด ารงอยู่ในชุมชนไดอ้ย่างมีคุณภาพท่ีสมเหตุสมผลไดน้าน
ท่ีสุด โดยมีสวสัดิการจากรัฐเป็นระบบเสริม เพื่อให้เกิดหลกัประกนัในวยัสูงอายุและความมัน่คง
ของสังคม 

จากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่า การเก้ือหนุนจากบุตรเป็นเร่ืองท่ีส าคญัอย่างยิ่งต่อสังคมไทย 
เพราะครอบครัวเป็นด่านแรกและมีบทบาทส าคญัในการให้การเก้ือหนุนแก่ผูสู้งอายุ ซ่ึงงานวิจยัท่ี
ผา่นมา มีผูศึ้กษาประเด็นผูสู้งอายท่ีุมีช่วงอายรุะหวา่ง 60-74 ปี เป็นจ านวนมาก แต่อยา่งไรก็ตามการ
ให้การเก้ือหนุนผูสู้งอายุวยัตอนปลาย ยงัไม่ค่อยมีใครท าการศึกษาผูสู้งอายุวยัตอนปลายท่ีมีอายุ
ตั้งแต่ 75 ปีข้ึนไป ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดส้นใจท่ีจะศึกษาการเก้ือหนุนบิดามารดาท่ีอยูใ่นวยัสูงอายุตอน
ปลาย เน่ืองจากเป็นช่วงวยัท่ีต้องการได้รับการดูแลเอาใจใส่ ช่วยเหลือจากครอบครัวมากกว่า
ผูสู้งอายุวยัท่ีผ่านมา ดงันั้นการศึกษาในคร้ังน้ีจะให้ผลการศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ท่ีสามารถน ามา
ก าหนดทิศทางรวมถึงนโยบายทางสังคม มาตรการและกลยุทธ์ในการด าเนินงานดา้นครอบครัว
ต่อไป 
 

1.2 วตัถุประสงค์ 

1) เพื่อศึกษารูปแบบการเก้ือหนุนจากบุตรวยัผูใ้หญ่ของบิดามารดาท่ีเป็นผูสู้งอายวุยัปลาย 
2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการช่วยเหลือเก้ือหนุน ทั้งทางดา้นการเงิน การดูแลกิจวตัร

ประจ าวนั และการบริการของบิดามารดาท่ีเป็นผูสู้งอายวุยัปลายท่ีไดรั้บจากบุตรวยัผูใ้หญ่ 
 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการเก้ือหนุนจากบุตรวยัผูใ้หญ่ของบิดามารดาท่ีอยูใ่นวยัสูงอายุ
ตอนปลาย รวมทั้งการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการช่วยเหลือเก้ือกูล ทั้งด้านการเงิน การดูแลกิจวตัร
ประจ าวนั และการบริการเป็นผูสู้งอายุวยัปลายท่ีไดรั้บจากบุตรวยัผูใ้หญ่ ประกอบดว้ย อายุ จ  านวน
บุตรท่ีมีชีวิตอยู่ เพศ การอยู่อาศยักบับุตร การท างานในรอบปีท่ีผ่านมา การมีบา้นเป็นของตนเอง 
สถานภาพและภาวะทุพพลภาพ โดยศึกษาเฉพาะกรณีบิดาหรือมารดาท่ีมีชีวิตอยู ่และมีอายุ 75 ปีข้ึน
ไป 
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1.4 ประโยชน์ของการศึกษา 

1) เพื่อเป็นแนวทางให้ผูรั้บผิดชอบทางดา้นการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์
สามารถน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปเป็นขอ้มูลในการก าหนดและพฒันารูปแบบการช่วยเหลือดูแล
กนัภายในครอบครัวผูสู้งอายุไดอ้ยา่งเหมาะสม  

2) เพื่อเป็นขอ้มูลให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหรือบุคคลท่ีสนใจสามารถน าไปสู่การศึกษาถึง
ลกัษณะของบุตรวยัผูใ้หญ่ในประเทศไทยท่ีให้การช่วยเหลือดูแลบิดามารดาสูงวยัตอนปลาย และ
เป็นการแนวทางในการก าหนดนโยบายท่ีเหมาะสมเก่ียวกบับุตรท่ีดูแลบิดามารดาสูงอายุของไทยได้
ต่อไป 

 

1.5 องค์ประกอบของรายงานการศึกษา 
 

การเสนอผลการศึกษาเร่ือง การเก้ือหนุนบิดามารดาสูงอายุวยัปลายจากบุตรวยัผูใ้หญ่ จะ
ประกอบไปด้วยการกล่าวถึงความเป็นมาความส าคัญ วตัถุประสงค์ ขอบเขตการศึกษาและ
ประโยชน์ของการศึกษาในบทท่ี 1 การอธิบายถึงแนวคิด ทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรม ในบท
ท่ี 2 และระเบียบวธีิวจิยั กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวจิยั ในบทท่ี 3 และแสดงผลการศึกษาคร้ัง
น้ีในบทท่ี 4 และบทท่ี 5 จะเป็นการสรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 

 
 
 



  

บทที ่2 
 

แนวคดิ ทฤษฎแีละการทบทวนวรรณกรรม 

ในการศึกษาเร่ืองการเก้ือหนุนบิดามารดาสูงอายุวยัปลายจากบุตรวยัผูใ้หญ่ ผูว้ิจยัไดศึ้กษา
คน้ควา้แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ ดงัน้ี 

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัผูสู้งอายวุยัตอนปลาย 
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการดูแล 
 2.3 แนวคิดเก่ียวกบัครอบครัว 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ในครอบครัว 
 2.5 แนวคิดเก่ียวกบัการเก้ือหนุนทางสังคม 
 2.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

  

2.1 แนวคดิเกีย่วกบัผู้สูงอายุตอนปลาย 
 

2.1.1 ความหมาย 
ผูสู้งอายุ หมายถึง บุคคลท่ีมีการพฒันาเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ืองในช่วงอายุสุดทา้ยของ

ชีวิตมนุษย ์ ท่ีเร่ิมตั้งแต่วยัทารก วยัหนุ่มสาว วยัผูใ้หญ่ วยัชราและด าเนินต่อเน่ืองจนส้ินสุดอายุขยั
ของส่ิงมีชีวติ (ฝน แสงสิงห์แกว้, 2526: 66) โดยมีภาวะความชราแตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัพนัธุกรรม
และการดูแลร่างกาย อีกทั้งยงัถือวา่เป็นระยะสุดทา้ยของชีวิต ท่ีไม่รู้วา่จะยืนยาวไปไดอี้กนานเท่าใด 
(ศรีธรรม ธนะภูมิ, 2535: 105)  การท่ีจะพิจารณาว่าบุคคลจะเขา้สู่วยัสูงอายุเม่ือใดนั้นมีความ
แตกต่างกนัไปตามสภาพแวดลอ้ม สังคมและวฒันธรรมของแต่ละประเทศ เช่น ความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ การพฒันาทางการแพทย ์การบริโภคอาหาร โดยองคก์รสหประชาชาติไดใ้ห้นิยามวา่ 
“ผูสู้งอาย”ุ คือประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิงซ่ึงมีอายมุากกวา่ 60 ปีข้ึนไป (60+) นบัตั้งแต่ก าเนิด 
สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัผูสู้งอายุ พ.ศ. 2546 ท่ีกล่าววา่ "ผูสู้งอายุ" หมายถึงบุคคลซ่ึงมีอายุเกิน
กว่าหกสิบปีบริบูรณ์ข้ึนไปและมีสัญชาติไทย ซ่ึงก็ตรงกบัอายุเกษียณราชการของขา้ราชการใน
เมืองไทยนั่นเอง โดยองค์กรอนามยัโลกได้ยึดหลกัความยืนยาวของชีวิตตามปีปฏิทินเป็นเกณฑ์
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เบ้ืองตน้ในการแบ่งวยัสูงอายุ ส าหรับผูสู้งอายุตอนปลาย หมายถึง การเขา้สู่วยัชราอย่างแทจ้ริง มี
การเปล่ียนแปลงทางร่างกายมาก และตอ้งการความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นมากกวา่ในวยัท่ีผา่นมา 

สถาบนัแห่งชาติเก่ียวกบัผูสู้งอายขุองอเมริกา (National Institute on Aging) ไดท้  าการศึกษา
เก่ียวกบัวิทยาการผูสู้งอายุ (Gerontology) และไดก้ าหนดวา่ ผูสู้งอายุท่ีมีอายุ 60 – 74 ปี คือผูสู้งอายุ
วยัตน้ (The Young Elderly) และผูสู้งอายุท่ีมีอายุ 75 ปีข้ึนไป คือผูสู้งอายุวยัทา้ย (The Old Elderly) 
สอดคลอ้งกบัประชุมองคก์ารอนามยัโลกท่ีเมืองเครฟ ประเทศรัสเซียในปี ค.ศ. 1963 ไดก้  าหนดให้
วยัชราเป็นกลุ่มท่ีมีอายุ 75 ปีข้ึนไป (จนัทร์ฉาย ฉายากุล, 2538) ซ่ึงสอดคล้องกบับทความของ
สภากาชาดไทย พ.ศ. 2549 ไดแ้บ่งกลุ่มผูสู้งอายุออกเป็น 3 กลุ่มคือ วยัเร่ิมสูงอายุ มีอายุ 55 – 64 ปี 
วยัสูงอายุตอนกลาง มีอายุระหวา่ง 65 - 74 ปี วยัสูงอายุตอนปลาย มีอายุระหวา่ง 75 – 84 ปี และวยั
สูงอายแุทจ้ริง มีอายุตั้งแต่ 85 ปีข้ึนไป นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของเฟอร์เรโร (Ferrero, 
1980) ท าการแบ่งผูสู้งอายอุอกเป็น 2 กลุ่มคือ ผูสู้งอายวุยัตน้ (The Old) คือผูท่ี้มีอายุตั้งแต่ 60 – 74 ปี 
และช่วงอายวุยัปลาย (The Old-Old) คือผูท่ี้มีอายตุั้งแต่ 75 ปีข้ึนไป  

กล่าวโดยสรุป ผูสู้งอายุ หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป ท่ีมีความเส่ือมถอยของ
สภาพร่างกาย จิตใจ หรือความเจ็บป่วยท่ีอาจเกิดจากพนัธุกรรมและสภาพแวดล้อม ส าหรับ
การศึกษาคร้ังน้ี จะท าการศึกษาผูสู้งอายุท่ีมีอายุตั้งแต่ 75 ปีข้ึนไป เน่ืองจากเป็นผูสู้งอายุท่ีเร่ิมมีการ
เปล่ียนแปลงมากข้ึนและเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจและสังคม 

 
2.1.2 ความต้องการของผู้สูงอายุ 
ผูสู้งอายเุป็นประชากรท่ีมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน ขณะท่ีวยัท างานมีสัดส่วนนอ้ยลง ท าให้ผูท่ี้มี

ภาระเล้ียงดูจะตอ้งปรับตวัและทราบความตอ้งการดา้นต่างๆ ของผูสู้งอายุ โดยทัว่ไปมนุษยย์อ่มมี
ความตอ้งการส่ิงท่ีจ  าเป็นในการด ารงชีวิต นัน่คือ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศยั ยารักษาโรค ส่ิง
เหล่าน้ีเป็นความตอ้งการทางกายภาพ เพื่อความอยูร่อดของมนุษย ์หากความตอ้งการพื้นฐานน้ีไม่ได้
รับการตอบสนอง ร่างกายมนุษยก์็ไม่สามารถท างานไดห้รือท าไดล้ดลง แต่เม่ือไดรั้บความตอ้งการ
ขั้นพื้นฐานแลว้ก็จะตอบสนองขั้นต่อไปเป็นล าดบัคือ ความตอ้งการความมัน่คงและปลอดภยั ความ
ต้องการความรักความเป็นเจ้าของ ความต้องการการยอมรับนับถือ ความต้องการท่ีจะบรรลุ
ความส าเร็จในชีวิต (Maslow, 1970) เพื่อให้ผูสู้งอายุมีความสุขและมีสัมพนัธภาพท่ีดีระหว่าง
ผูสู้งอายุกบับุตรหลาน การตอบสนองความตอ้งการถือเป็นแนวทางหน่ึงในการช่วยลดปัญหาและ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในสังคมและประเทศต่อไป  

เม่ือพิจารณาความตอ้งการส าหรับผูสู้งอายุ มีพื้นฐานมาจากความตอ้งการ 5 ขั้นของมาส
โลว์  แต่เน่ืองด้วยสภาพร่างกาย การปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคม ส่ิงแวดล้อมและเศรษฐกิจ 
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ตลอดจนสภาพจิตใจท่ีเปล่ียนแปลง ดงันั้นผูสู้งอายจึุงมีความตอ้งการท่ีแตกต่างไปจากบุคคลในช่วง
วยัอ่ืนๆ ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวจะต้องรู้และปฏิบติัหน้าท่ีของตนเองให้ตรงตามความ
ตอ้งการของผูสู้งอาย ุไดอ้ธิบายบทบาทการดูแลความตอ้งการของผูสู้งอายุในแต่ละดา้น ดงัน้ี  
(ศรีทบัทิม รัตนโกศล, 2527: 33; ดวงรัตนา สุขปูรณะ, 2547: 5) 

1) ความตอ้งการสนบัสนุนจากครอบครัว ผูสู้งอายุท่ีถูกทอดทิ้งจะเกิดความรู้สึกโดดเด่ียว
ทั้งด้านอารมณ์และจิตใจ จึงตอ้งหันมาขอความช่วยเหลือจากบุคคลและองค์กรสังคมสงเคราะห์
ภายนอกครอบครัว ดงันั้นผูสู้งอายุจึงมีความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการสนบัสนุนจากครอบครัวควบคู่
กบัการช่วยเหลือจากภายนอกครอบครัว 

2) ความตอ้งการดา้นการประกนัรายได ้เพื่อช่วยในการด ารงชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งมัน่คง
และมีความสุขตามอตัภาพ เพื่อไม่ใหเ้ป็นภาระแก่บุตรหลานและสังคม โดยเฉพาะการประกนัสังคม
เม่ือชราภาพ หรือเขา้สู่วยัชราท่ีเลิกประกอบอาชีพแลว้ 

3) ความตอ้งการมีส่วนร่วมในชุมชน สังคมควรใหผู้สู้งอายมีุส่วนร่วมในกิจกรรม มีโอกาส
เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ เพื่อเป็นการพฒันาตนเองให้ดีข้ึนและเป็นการปรับตวัให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลง
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสังคมหรือวฒันธรรม อนัจะส่งผลให้ผูสู้งอายุมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงและ
จิตใจท่ีดีอยูเ่สมอ 

4) ความตอ้งการท่ีลดการพึ่งพาตนเองให้น้อยลง ครอบครัวและสังคมตอ้งให้การส่งเสริม
และสนบัสนุนให้ผูสู้งอายุเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกครอบครัว เพื่อเป็นการให้
ผูสู้งอายสุามารถช่วยเหลือพึ่งพาตนเองและไม่เป็นภาระแก่สังคมไดใ้นอนาคต 

5) ความตอ้งการทางสังคมของผูสู้งอาย ุไดแ้ก่ 
(1) ตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงในครอบครัวและสังคม 
(2) ตอ้งการการยอมรับ และเคารพนบัถือจากบุคคลในครอบครัวและสังคม 
(3) ตอ้งการเป็นบุคคลส าคญัของบุคคลในครอบครัวและสังคม 
(4) ตอ้งการมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบับุคคลในครอบครัวและสังคม   
(5) ตอ้งการมีโอกาสท าในส่ิงท่ีตนปรารถนา 

6) ความตอ้งการทางร่างกาย จิตใจและอารมณ์ ซ่ึงเป็นความตอ้งการพื้นฐานท่ีส าคญัในการ
ด ารงชีวิตของมนุษย ์ส าหรับความตอ้งการด้านร่างกาย ไดแ้ก่ อาหาร เส้ือผา้ ท่ีอยู่อาศยัและการ
รักษาพยาบาล ส่วนความตอ้งการดา้นจิตใจ ไดแ้ก่ ความมัน่คงปลอดภยั โดยเฉพาะดา้นท่ีอยูอ่าศยัมี
การพกัอาศยัอยู่บ้านของตนเองหรือบุตรหลาน ญาติพี่น้อง แมก้ระทัง่ในสถานสงเคราะห์ของ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จะตอ้งมีความปลอดภยัเพื่อไม่ใหผู้สู้งอายเุกิดความวิตกกงัวล ความ
หวาดกลวั รวมทั้งการให้ก าลงัใจ เพราะวยัสูงอายุนั้นจะพบกบัความพลดัพรากและตอ้งอยูค่นเดียว
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ตามล าพงัจ านวนมาก ส่งผลให้ผูสู้งอายุรู้สึกทอ้แท ้วา้เหว่ หมดก าลงัใจได้ง่าย ดงันั้นจึงมีความ
จ าเป็นท่ีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ตอ้งตระหนกัวา่มีความส าคญัมากเช่นกนั (สายเปล วนัสารัมย,์ 2550: 8) 

7) ความตอ้งการดา้นเศรษฐกิจ ผูสู้งอายุยงัคงประกอบอาชีพ เพื่อหาเล้ียงตนเอง หรือบาง
รายอาจยงัคงช่วยเหลือครอบครัว จึงมีความตอ้งการทางด้านเศรษฐกิจ ในขณะท่ีบางรายมีบุตร
หลานดูแลแต่ผูสู้งอายุยงัตอ้งการท่ีจะมีรายไดเ้ป็นของตนเอง เพื่อให้มีรายไดเ้พียงพอในการใชจ่้าย
ในดา้นความเป็นอยู ่กิจกรรมต่างๆ และค่ารักษาพยาบาล (สายเปล วนัสารัมย,์ 2550: 8) อยา่งไรก็
ตามการไดรั้บความช่วยเหลือจากภาครัฐ ซ่ึงมีโครงการและสวสัดิการ การจดัหาอาชีพ เพื่อเป็นการ
เพิ่มพนูรายได ้และใหมี้บทบาททางเศรษฐกิจในสถานการณ์ปัจจุบนั  

จากแนวคิดจะเห็นไดว้า่ ความตอ้งการของผูสู้งอายุ โดยทัว่ไปผูสู้งอายุในแต่ละพื้นท่ีจะมี
ความตอ้งการแตกต่างกนัไป ครอบครัวและสังคมเป็นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกับผูสู้งอายุท่ีจะต้อง
รับผดิชอบดา้นการบริการ การให้ความส าคญัในการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของผูสู้งอายุ โดยบุคคล
ภายในครอบครัวควรให้การสนบัสนุน ช่วยเหลือผูสู้งอายุให้ไดรั้บการสนองความตอ้งการพื้นฐาน
อยา่งเหมาะสมเช่น อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค โดยเฉพาะความตอ้งการดา้นจิตใจถือวา่เป็น
ส่ิงท่ีส าคญัมากท่ีบุคคลในครอบครัวควรให้ความรัก ความอบอุ่น ไม่ทอดทิ้งผูสู้งอายุ อยา่งไรก็ตาม
การจดักิจกรรมต่างๆ แก่ผูสู้งอายุ หน่วยงานภายนอกครอบครัวหรือสังคมจะตอ้งค านึงถึงความ
ตอ้งการของผูสู้งอายุเป็นส าคญั เพื่อให้กิจกรรมหรือบริการท่ีจดัข้ึนมาให้ไดป้ระโยชน์สูงสุดแก่
ผูสู้งอาย ุ

 
2.1.3 ทฤษฎีเกีย่วกบัผู้สูงอายุ 
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับภาวะและกระบวนการสูงอายุ โดยมี

นกัวิชาการไดม้องภาวะสูงอายุแตกต่างกนั สามารถสรุปแนวคิดและทฤษฎีออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ
คือ 1) ทฤษฎีทางชีววิทยา 2) ทฤษฎีทางจิตวิทยา และ 3) ทฤษฎีทางสังคมวิทยา (ประนอม โอทกา
นนท,์ 2554: 8 - 24; พิชยั กิตติพนัธ์วรกุล, 2551: 29 – 31) ดงัน้ี  

2.1.3.1 ทฤษฎีทางดา้นชีววิทยา (Biological Theory)  เป็นทฤษฎีท่ีพยายามอธิบาย
ถึงสาเหตุของการสูงอาย ุท่ีกล่าววา่กระบวนการชราภาพ หรือความแก่ของเซลล์ต่างๆ เป็นปฏิกิริยา
ท่ีซบัซ้อนเก่ียวขอ้งกบัพนัธุกรรม ฮอร์โมน ระบบภูมิคุม้กนั ระบบประสาท ต่อมไร้ท่อ รวมทั้งการ
เปล่ียนแปลงของเซลล ์เน้ือเยือ่และอวยัวะ ซ่ึงร่างกายของมนุษยป์ระกอบดว้ยองคป์ระกอบใหญ่ๆ 3 
ส่วนคือ เซลล์ท่ีสามารถเพิ่มไดเ้องตลอดชีวิต เซลล์ท่ีไม่สามารถแบ่งตวัเอง และส่วนอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่
เซลล ์ โดยมีทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัปฏิกิริยาต่างๆ (ประนอม โอทกานนท,์ 2554: 8 - 24) ดงัน้ี 
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อวยัวะต่างๆ ท าหนา้ท่ีลดลง 

อวยัวะและระบบต่างๆ ท างานผดิปกติ 

เซลลมี์จ านวนเพิ่มข้ึน 

เซลลมี์การแบ่งตวั 

การผา่เหล่าของสารพนัธุกรรม (DNA) 

1) ทฤษฎีด้านพนัธุกรรม (Genetic Theory)  อธิบายว่า ส่ิงมีชีวิตท่ีมีอายุ
เพิ่มข้ึนหรือแก่ข้ึน เพราะเกิดการถ่ายทอดขอ้มูลท่ีผิดปกติจากนิวเคลียสของเซลล์ ซ่ึงเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงของการถ่ายทอดรหสัปกติของ DNA  มีทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งประกอบดว้ย 

(1) ทฤษฎีวิวฒันาการ (Evolution Theory) อธิบายกระบวนการสูงอายุ
วา่ส่ิงมีชีวติจะมีการเปล่ียนแปลงและมีพฒันาการตลอดเวลา โดยจะมียีนเป็นตวัก าหนดลกัษณะของ
แต่ละเผา่พนัธ์ เม่ือมีอายมุากข้ึน 

(2) ทฤษฎีนาฬิกาชีวิต (Biological Clock หรือ Genetic Clock หรือ 
Programmed Aging Theory) อธิบายวา่ อายุขยัของคนถูกก าหนดไวแ้ลว้ดว้ยรหสัทางพนัธุกรรม 
(Gene) โดยอายุขยัของส่ิงมีชีวิตไดถู้กก าหนดไว ้เรียกว่า “นาฬิกาชีวิต” ซ่ึงจะอยูใ่นนิวเคลียสและ
โพรโทพลาลิซึมของร่างกาย เช่น ถา้บรรพบรุษมีอายยุนื ลูกหลานก็มีอายยุนืยาวตามไปดว้ย 

(3) ทฤษฎีการกลายพนัธ์ (Somatic Mutation Theory) อธิบายวา่ การ
สูงอายุเกิดจากการผา่เหล่าของสารพนัธุกรรม (DNA)  จนท าให้อวยัวะและระบบต่างๆ ในร่างกาย
เปล่ียนแปลง และเกิดการผนัแปรของเซลล ์จนเกิดการแบ่งตวัผิดปกติ (Mutation) เกิดความเจ็บป่วย
หรือมะเร็งข้ึนได ้การอธิบายน้ี แสดงดงัภาพท่ี 2.1 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.1 กระบวนการแก่ หรือกระบวนการสูงอายดุว้ยทฤษฎีการกลายพนัธ์ (Somatic Mutation 
Theory) 

ทีม่า : ปรับปรุงจาก วทิมา ธรรมเจริญ, 2555: 23. 
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(4) ทฤษฎีการสะสมความผิดพลาดของเซลล์ (Error Theory) เกิดจาก
เม่ือส่ิงมีชีวติมีอายมุากข้ึน ท าใหร่้างกายอาจมีการสร้างโปรตีนท่ีผิดปกติได ้ดงันั้นเซลล์ใหม่ท่ีไดจึ้ง
แตกต่างไปจากเดิมและกลายเป็นส่ิงแปลกปลอม จนท าใหร่้างกายสร้างอิมมูนนามาต่อตา้นจนส่งผล
ใหเ้ซลลต่์างๆ ภายในร่างกายท าหนา้ท่ีไม่ไดแ้ละเส่ือมสลายไป 

2) ทฤษฎีอวยัวะ (Organ Theory)  อธิบายกระบวนการแก่หรือเม่ือมีอายุ
มากข้ึนว่า อวยัวะภายในร่างกายท่ีถูกใชง้านมากย่อมจะมีความเส่ือมถอยหรือเกิดการเปล่ียนแปลง
ของอวยัวะ ท าใหส่้งผลต่อหนา้ท่ีของอวยัวะนั้นๆ สามารถอธิบายไดด้ว้ยทฤษฎีต่างๆ ดงัน้ี 

(1) ทฤษฎีความเส่ือมโทรมและการถดถอย (Wear and Tear Theory) 
ความแก่เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เม่ืออวยัวะถูกใช้งานมากย่อมเส่ือมสภาพได้
ง่าย และจะเร็วข้ึนตามอายุท่ีมากข้ึน ทฤษฎีน้ีมีขอ้จ ากดัคืออวยัวะท่ีไม่ค่อยถูกใชง้านจะเส่ือมสภาพ
ก่อน ในทางตรงกันขา้มอวยัวะส่วนอ่ืนๆ ท่ีท างานกลบัขยายใหญ่ข้ึน และมีทฤษฎีสนับสนุนว่า 
เซลล์ท่ีถูกใชง้านนั้นจะผลิตสารเหลือใช้ เช่น Lipofuscin สะสมไว ้สารน้ีเป็นโปรตีนเหลือใชจ้าก
การเผาผลาญอาหาร (Lipoprotein) ในวยัสูงอายุหากมีสารน้ีสะสมมากบริเวณตบั, หวัใจ, รังไข่, 
เซลล์ ประสาท จะท าให้อวยัวะเส่ือมถอยจนไม่ไดส้ามารถท างานไดห้รือท าไดล้ดลง เป็นเหตุให้
เซลลมี์การเส่ือมถอยและอวยัวะต่างๆ มีประสิทธิภาพการท างานลดลง 

(2) ทฤษฎีระบบประสาทและต่อมไร้ท่อ (Neuroendocrine Theory ) 
เม่ือเขา้สู่วยัชรา ประสิทธิภาพการท างานของระบบประสาทจะลดลง การตอบสนองต่อส่ิงต่างๆ จะ
ช้าลง ความจ าจะเร่ิมเส่ือมเพิ่มข้ึน ส่วนการท างานของต่อมไร้ท่อจะลดลง เช่น ร่างกายผลิตสาร 
Insulin นอ้ยลง ท าใหเ้กิดโรคเบาหวานข้ึนได ้

(3) ทฤษฎีภูมิคุม้กนั (Immunological Theory) เช่ือวา่เม่ืออายุมากข้ึน 
อวยัวะท่ีสร้างภูมิคุม้กนัในร่างกายจะท างานลดลง ไดแ้ก่ ไขกระดูก ต่อมไทมสั ระบบน ้ าเหลือ ตบั 
มา้ม ในขณะเดียวกนัะจะสร้างภมูิคุม้กนัชนิดท าลายตนเอง (Autoimmune) มากข้ึน ท าให้ร่างกายไม่
สามารถต่อสู้กบัเช้ือโรคและส่ิงแปลกปลอมไดเ้หมือนอดีต ร่างกายจะอ่อนแอหรือเจ็บป่วย ซ่ึงโรคท่ี
พบไดบ้่อยคือ มะเร็ง Diabetes Mellitus, Atherosclerosis, Hypertension, Rheumatic Heart Disease 
แสดงดงัภาพท่ี 2.2 และภาพท่ี 2.3 
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เซลลต์าย 

ร่างกายสร้างภูมิคุม้กนัต่อตา้นสารแปลกปลอม 

ร่างกายรับรู้วา่เซลลเ์หล่าน้ีเป็นสารแปลกปลอม 

อายมุากข้ึน เซลลมี์การเปล่ียนแปลง 

เซลลต์าย 

ร่างกายสร้าง Antibody 

เซลลป์กติกลายเป็นสารแปลกปลอม 

ระบบ Immunochemical Memory เส่ือมหนา้ท่ี 

เซลลป์กติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.2  การเปล่ียนแปลงร่างกายในการสร้างภูมิคุม้กนัต่อตา้น 
ทีม่า : ปรับปรุงจาก วทิมา ธรรมเจริญ, 2555: 24. 
 

กระบวนการน้ีอธิบายไดด้ว้ยเหตุผลอีกประการหน่ึง ท่ีเก่ียวกบัระบบ Immunochemical 
Memory ของร่างกาย ซ่ึงมีผลต่อเซลลต่์างๆ ภายในร่างกาย ดงัน้ี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.3  การเปล่ียนแปลงระบบ Immunochemical Memory ของร่างกาย 
ทีม่า : ปรับปรุงจาก วทิมา ธรรมเจริญ, 2555: 25. 
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3) ทฤษฎีสรีรวทิยา (Physiological Theory) อธิบายลกัษณะการท างานของ
อวยัวะต่างๆ ของร่างกายประกอบดว้ยทฤษฎีต่างๆ ดงัน้ี 

(1) ทฤษฎีความเครียดและการปรับตวั (Stress Adaptation Theory) 
อธิบายวา่ เม่ือส่ิงมีชีวติประสบกบัความเครียดบ่อยๆ จะท าให้เขา้สู่วยัชราเร็วข้ึน เม่ือคนอยูใ่นภาวะ
ความเครียด ร่างกายจะปรับตวัโดยจะกระตุน้การหลัง่สารจากต่อมไฮโพทาลามสัและต่อมพิทูอิทารี 
ท าให้มีการหลัง่สาร Cortisol, Aldosterone และ Epinephrine สารเหล่าน้ีจะท าให้ระดบัน ้ าตาลใน
เลือดสูงข้ึนท าให้ร่างกายด ารงชีวิตอยูไ่ดใ้นภาวะเครียด แต่ถา้ร่างกายตอ้งเผชิญกบัภาวะน้ีมากข้ึน 
อวยัวะต่างๆ อาจเส่ือมและท างานผดิปกติได ้  

(2) ทฤษฎีสะสมของเสีย (Waste Product Accumulation) อธิบายวา่ เม่ือ
ร่างกายถูกใช้งานมานานและมาก ท าให้ของเสียจะถูกสะสมในร่างกายมากข้ึนตามอายุท่ีเพิ่มข้ึน 
ส่งผลใหเ้ซลลเ์ส่ือมลง มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างและตายเพิ่มข้ึน 

(3) ทฤษฎีอนุมูลอิสระ (Free Radical Theory) เป็นกระบวนการเผา
ไหมข้อง O2 ท่ีไม่สมบรูณ์ในกระบวนการเผาผลาญสารจ าพวกโปรตีน, คาร์โบไฮเดรตและอ่ืนๆ ท า
ให้เกิดอนุมูลอิสระท่ีสามารถท าลายผนงัเซลล์ โดยโมเลกุลของอนุมูลอิสระแตกตวัออกเป็นอิสระ
และจบักบัโมเลกุลอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่กลเ้คียง ท าให้โครงสร้างและหนา้ท่ีของเซลล์เปล่ียนไป อนุมูลอิสระ
เกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น อาหาร รังสี มลภาวะทางอากาศ นัน่คือ เม่ืออนุมูลอิสระท าปฎิกิริยาก็จะท า
ใหเ้น้ือเยือ่และอวยัวะถูกท าลายลง ซ่ึงเป็นสาเหตุของความแก่ชราและการสูงอาย ุนัน่เอง 

(4) ทฤษฎีการเช่ือมไขว ้(Cross Link Theory on Cross Link of 
Collagen T.) อธิบายกระบวนการสูงอายุหรือความชรา ดว้ยกระบวนการเปล่ียนแปลงของ DNA 
และส่งผลกระทบต่อการท างานของร่างกาย ซ่ึง Cross Linking เป็นปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดข้ึน ท าให้มี
การเส่ือมลงของ DNA และเซลลต์ายลง 

2.1.3.2 ทฤษฎีทางดา้นจิตวิทยา (Psychological Theory)  เป็นทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กลไกการเจริญทางดา้นจิตวิทยา พบวา่ ไม่อาจสรุปไดว้า่เชาวน์ปัญญาจะเส่ือมลงตามวยั ส่วนเร่ือง
ความจ าและการเรียนรู้เป็นส่ิงท่ีจะตอ้งควบคู่กันไป ผูสู้งอายุมีความสามารถในการเรียนรู้ได้ดี
เท่ากบัคนอ่อนวยัเพียงแต่ตอ้งใชเ้วลานานกวา่ ปัจจยัท่ีท าให้เกิดปัญหาต่อการเรียนรู้คือ ความเครียด  
อนัมีสาเหตุมาจากระบบประสาทและสรีรวทิยาของบุคคล การสูญเสียความจ า ความสามารถในการ
เขา้ใจและแรงจงูใจ พบวา่ผูสู้งอายุไม่จ  าเป็นตอ้งใชแ้รงจูงใจในการท างานมากกว่าบุคคลวยัอ่ืนเลย  
แมว้่าเซลล์ประสาทในสมองตายเป็นจ านวนมาก แต่ขณะเดียวกนัก็สะสมประสบการณ์การเรียนรู้
ไวม้ากเช่นกนั จึงสรุปได้ว่าถ้าผูสู้งอายุมีประสบการณ์ในอดีตท่ีดีและได้รับการยอมรับ มีสภาพ
อารมณ์ท่ีมัน่คงก็จะส่งผลต่อวยัท่ีสูงข้ึน ท าใหมี้ความรอบคอบสุขุมดว้ยการเปล่ียนแปลงบุคลิกภาพ
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และพฤติกรรมของผูสู้งอายุเป็นการพฒันาและปรับตวัของความรู้สึกนึกคิด ความเขา้ใจ แรงจูงใจ 
การเปล่ียนแปลงไปของอวยัวะรับสัมผสัตลอดจนสังคมท่ีคนชราพกัอาศยัอยู ่ ตวัอย่างทฤษฎีทาง
จิตวทิยา (เบญ็จลกัษณ์ อคัรพสุชาติ, 2550: 31) ไดแ้ก่ 

1) ทฤษฎีของอิริคสัน (Erikson's Epigenetic Theory) อธิบายถึงการพฒันา
ของคนซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 8 ระยะ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวยัสูงอายุ ในระยะท่ี 7 เป็นช่วงของวยักลางคน 
และระยะท่ี 8 เป็นช่วงของวยัสูงอายุท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป เม่ือถึงขั้นน้ีบุคคลจะตอ้งพฒันา
ความรู้สึกในการท ากิจกรรมต่างๆ ว่าควรให้เสร็จส้ินตามหน้าท่ีและท าใจยอมรับความรู้สึกไดท้ั้ง
ความส าเร็จสมหวงัและความผดิหวงั  มีความพอใจในชีวติของตน ตรงกนัขา้มกบัผูสู้งอายุท่ีจมอยูก่บั
อดีต ปล่อยวางไม่ได ้ก็จะคิดเพียงว่ามีเวลาน้อยลงเร่ือยๆ ไม่สามารถท าอะไรใหม่ๆได ้กลุ่มน้ีจะมี
ความรู้สึกเศร้าส้ินหวงัและหลีกหนีชีวิต บางรายอาจคิดฆ่าตวัตาย โดยลกัษณะความขดัแยง้ในล าดบั
ขั้นพฒันาการชีวิตของอิริคสัน 8 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นแรก ความไวว้างใจกบัความสงสัยผูอ่ื้น (Trust 
and Mistrust) วยัทารก - อายุ 18 เดือน ขั้นท่ีสอง ความเป็นตวัเองกบัความละอายใจและไม่แน่ใจ
(Autonomy and Shame and Doubt) มีอายุระหว่าง 18 เดือน - 3 ปี ขั้นท่ีสาม ความคิดริเร่ิมกบั
ความรู้สึกผิด ( Initiative and Guilt) มีอายุระหวา่ง  3 - 6  ปี ขั้นท่ีส่ี การเอาการงานกบัการมีปมดอ้ย
(Industry and Inferiority) มีอายุระหวา่ง 6 - 12 ปี ขั้นท่ีห้า การพบอตัลกัษณ์แห่งตนเองกบัการไม่
เขา้ใจตนเอง (Identity and Identity Diffusion) มีอายุระหวา่ง 12 - 20  ปี  ขั้นท่ีหก ความสนิท เสน่หา
ร่วมมือร่วมใจกบัความเปล่าเปล่ียว (Intimacy and Solidarity and Isolation) มีอายุระหวา่ง  20 – 40  
ปี  ขั้นท่ีเจ็ด การส่งเสริมกบัความหลงตนเอง (Generatively and Self-absorption) อายุระหวา่ง 40 – 
50  ปี ขั้นท่ีแปด ความมัน่คงทางใจกบัความส้ินหวงั (Integrity and Despair) อาย ุ 60  ปีข้ึนไป 

2) ทฤษฎีของเพค ( Peck's Theory) ไดแ้บ่งผูสู้งอายุเป็น 2  กลุ่มคือ
ผูสู้งอายุวยัตน้มีอายุ  56 - 75  ปีและผูสู้งอายุตอนปลายมีอายุ  75  ปีข้ึนไป ทั้ง  2  กลุ่มมีความ
แตกต่างกนัทั้งลกัษณะนิสัยและการมีปฏิสัมพนัธ์ทางดา้นจิตวิทยาและสังคม ซ่ึงเช่ือวา่มีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงทางจิตสังคมมี 3 ลกัษณะ (Eliopoulos, 1995: 16) คือ 1) ความรู้สึกวา่ตนยงัมีคุณค่าอยู่
และข้ึนอยู่กบับทบาทหนา้ท่ีการงานของตน แมว้่าบทบาทลดลงหรือเปล่ียนแปลงไป จึงพอใจท่ีจะ
หาส่ิงอ่ืนๆ มาแทนงานท่ีท าอยู่เป็นผูสู้งอายุวยัตอนตน้ (Ego Differentiation and Work-role 
Preoccupation)  2) เป็นความรู้สึกท่ีจะมีความสุขหากสามารถยอมรับและพยายามปรับตนให้
เหมาะสม เม่ือสภาพร่างกายเส่ือมลงเม่ืออายุเพิ่มสูงข้ึน  ส่งผลให้ชีวิตมีความสุข (Body 
Transcendence and Body Preoccupation) 3) ความรู้สึกท่ียอมรับกฎเกณฑ์และการเปล่ียนแปลงทาง
ธรรมชาติ รวมทั้ งยอมรับความตายโดยไม่รู้สึกหวาดวิตคือ ผูสู้งอายุวยัตอนปลาย (Ego 
Transcendence and Ego Preoccupation) 
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2.1.3.3 ทฤษฎีเก่ียวกบัผูสู้งอายุดา้นสังคมวิทยา (Sociological Theory) เป็นทฤษฎีท่ี
กล่าวถึง บทบาทของบุคคล สัมพนัธภาพ และการปรับตวัทางสังคม หรือวิเคราะห์สาเหตุท่ีท าให้
ผูสู้งอายุมีสถานภาพทางสังคมเปล่ียนไปจากเดิมในด้านต่างๆ ซ่ึงจะช่วยให้มีความสุขในการ
ด ารงชีวิต และเช่ือว่าถ้าสังคมเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ก็จะท าให้สถานภาพของผู ้สูงอายุ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วตามไปดว้ย นอกจากน้ีสถานะของผูสู้งอายุในสังคมจะข้ึนอยูก่บัจ านวน
ของผูสู้งอายุในสังคมนั้น อีกทั้งผูสู้งอายุยงัคงตอ้งการบทบาทเดิมจึงเกิดความเครียด ส่งผลให้เกิด
การถอนตวัออกจากสังคม  อยา่งไรก็ตามการจะใชชี้วิตให้มีความสุขในวยัสูงอายุตอ้งมีบทบาทและ
สถานภาพทางสังคมไวใ้ห้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม แนวคิดทางสังคมวิทยาท่ีส าคญัได้แก่ ทฤษฎี
กิจกรรม ทฤษฎีความต่อเน่ืองและทฤษฎีระดบัชั้นอายุ (สุรกุล เจนอบรม, 2534: 32 - 37) โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

1) ทฤษฎีกิจกรรม (Activity Theory) พฒันาข้ึนมาวิเคราะห์เก่ียวกบัการท า
กิจกรรมต่างๆ ของบุคคล ท่ีจะช่วยให้มีความพึงพอใจในตนเองและมีแรงจูงใจในการสร้าง
สัมพนัธภาพกบับุคคลอ่ืน เป็นการสร้างการเรียนรู้ให้กบับุคคล โดยมีกิจกรรมเป็นเคร่ืองมือ ในการ
พฒันาบคุคลโดยอาศยัการมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนัและกนั การเขา้ร่วมกิจกรรมของผูสู้งอายุอยา่ง
สม ่าเสมอเป็นการทดแทนบทบาทท่ีตอ้งสูญเสียไป และการท่ีจะท าให้ผูสู้งอายุมีความสุข มีคุณภาพ
ชีวิตดีข้ึน และมีความพึงพอใจในชีวิตไดน้ั้น จะตอ้งเป็นบทบาทหรือกิจกรรมท่ีเหมาะสม เช่น งาน
อดิเรก การเป็นสมาชิกชมรมหรือสมาคม เป็นตน้ 

2) ทฤษฎีความต่อเน่ือง (Continuity Theory) อธิบายเก่ียวกบัการปรับตวั
ทางสังคมของผูสู้งอายุ คือ การท่ีผูสู้งอายุจะมีความสุขในช่วงท้ายของชีวิตนั้น เป็นผลมาจาก
บุคลิกภาพและรูปแบบของการด าเนินชีวิตของแต่ละบุคคลในอดีต ซ่ึงเช่ือวา่ผูสู้งอายุจะพยายามหา
บทบาทใหม่มาแทนบทบาทเดิมท่ีสูญเสียไป ตลอดจนพยายามปรับตนเองให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้ม
ใหม่ๆ อยู่เสมอ จึงกล่าวได้ว่าการปรับตวัของผูสู้งอายุจะดีหรือไม่ดี ข้ึนอยู่กับบุคลิกภาพและ
พฤติกรรมการด าเนินชีวติท่ีผา่นมา และปัจจยัท่ีมีผลต่อการปรับเปล่ียนบทบาททางสังคมคือ การเขา้
ร่วมกิจกรรมทางสังคมของผูสู้งอายุท่ีเขา้มาแทนบทบาทเดิมท่ีสูญเสียไป นอกจากน้ียงัเป็นการ
แสดงศกัยภาพของตนเอง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ส่งผลให้ผูสู้งอายุมีความพึงพอใจ
ในชีวติและมีคุณภาพชีวติท่ีดี 

3) ทฤษฎีระดับชั้ นอายุ(Age Stratification Theory) อธิบายถึง
ความสัมพนัธ์ทางสังคมท่ีเกิดข้ึนระหว่างช่วงอายุท่ีแตกต่างกนั โดยมีอายุเป็นเกณฑ์ในการก าหนด
บทบาท สิทธิและหนา้ท่ี เป็นตน้ และจะมีการเปล่ียนแปลงตามช่วงอาย ุ
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2.2 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบับทบาทของผู้ดูแล 
 

2.2.1 ความหมายของการดูแล 
การดูแลผู ้สูงอายุ หมายถึง การให้ความช่วยเหลือ อ านวยความสะดวกและให้การ

สนับสนุนรวมทั้งการเอาใจใส่ดูแลความเป็นอยู่ของผูสู้งอายุ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ผูสู้งอายุ (อาพร สุขสวสัด์ิ, 2534: 26) และเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามยัทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ
แก่ผูสู้งอายุ โดยครอบครัวมีหน้าท่ีรับผิดชอบช่วยเหลือดูแลซ่ึงกันและกันระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว เช่น บิดามารดามีหน้าท่ีดูแลบุตรหลาน สามีภรรยาจะรับผิดชอบดูแลความสุข ความ
สบาย ปรึกษาหารือกนั ในท านองเดียวกนัเม่ือบิดามารดาแก่ชราบุตรหลานก็มีหน้าท่ีคอยปรนิบติั
ดูแล ดงันั้นผูท่ี้มีหนา้ท่ีรับผิดชอบหลกัในการดูแลท่ีบา้น (Primary Caregiver) ตอ้งรับภาระในการ
ดูแลผูสู้งอายุดว้ย ถือวา่เป็นภาระท่ียาวนานและไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้ ซ่ึงการดูแลจะตอ้งมีความ
เขา้ใจ ตั้งใจและมีทกัษะความช านาญในการดูแล สามารถวางแผนการช่วยเหลือไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
อย่างไรก็ตามไดมี้ผูใ้ห้ค  านิยามเก่ียวกบัผูดู้แล (Caregiver) ว่าหมายถึง บุคคลท่ีผูสู้งอายุเห็นว่ามี
ความส าคญั อีกทั้งสามารถช่วยเหลือผูสู้งอายุไดท้ั้งทางกายและทางจิตใจท่ีอาจเกิดจากสภาวะความ
เจ็บปวดข้ึน โดยท่ีบุคคลดงักล่าวจะให้การดูแลโดยไม่หวงัผลตอบแทนใดๆ (อาพร สุขสวสัด์ิ, 
2534: 37) เน่ืองจากเป็นบทบาทหน้าท่ีท่ีส าคญัของบุคคลในครอบครัว อย่างไรก็ตามในกรณีท่ี
ผูสู้งอายุท่ีไม่มีบุตรหรือไม่ไดพ้กัอาศยัอยูใ่นครัวเรือนเดียวกบับุตรหลาน พี่นอ้งหรือบุตรบุญธรรม
จะเป็นอีกทางเลือกหน่ึงของผูสู้งอายุ ในการช่วยเหลือกิจกรรม การดูแลต่างๆ รวมทั้ งให้การ
สนบัสนุนทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจเป็นประจ า  

 
2.2.2 แนวคิดเกีย่วกบับทบาทหน้าทีข่องการดูแล 
บทบาท หมายถึง แนวทางท่ีบุคคลพึงกระท าหรือพฤติกรรมการปฎิบติัเม่ือด ารงต าแหน่ง

นั้นๆ ตามความคาดหวงั (Expectation), เกณฑ์ปกติ (Norm), ขอ้ห้าม (Taboos), ความรับผิดชอบ 
(Responsibilities) และลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีสังคมก าหนดไวส้ าหรับต าแหน่งท่ีไดรั้บมอบหมาย ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง ตามระเบียบของสถาบนั (ดวงรัตนา สุขปูรณะ, 2547: 32; นวรัตน์ สุวรรณผอ่ง, 2524: 17) 
คลา้ยกบัการแสดงละครตาม “บท” ท่ีก าหนด นัน่คือ สถานภาพและบรรทดัฐานนัน่เอง บุคคลใน
สังคมได้ถูกก าหนดจากความคาดหวงัของบุคคลอ่ืนให้แสดงตามสถานภาพของตนในขณะนั้น 
ส่งผลใหแ้ต่ละคนจึงมีสถานภาพมากมายท่ีแสดงถึงฐานะหรือต าแหน่ง และเป็นเคร่ืองหมายก าหนด
บทบาทของต าแหน่งนั้นๆ วา่ บุคคลท่ีอยู่ในต าแหน่งหรือฐานะนั้น จะมีภารกิจหน้าท่ีอย่างไรบา้ง 
ดงันั้นเม่ือมีต าแหน่งเกิดข้ึน ส่ิงท่ีจะเกิดควบคู่ข้ึนมาด้วยคือบทบาท เพราะทุกต าแหน่งจะตอ้งมี
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บทบาทก ากบั ในขณะท่ีบรรทดัฐานคือการแสดงบทบาทหน่ึงๆ ท่ีอาจจะไม่ตอบสนองต่อความ
คาดหวงัของบุคคลอ่ืน นอกจากสถานภาพและบรรทดัฐานแล้ว ตวัตน (Self) หรือการรับรู้ของ
บุคคลยงัเป็นอีกปัจจยัหน่ึงในการก าหนดบทบาทของบุคคล ดงันั้น บทบาทท่ีบุคคลแสดงออกจริง 
เกิดจากบทบาทตามความคาดหวงัของสังคมและตามการรับรู้ของตนเอง อย่างไรก็ตามทฤษฎี
โครงสร้างใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัทางโครงสร้างสังคม (สถานภาพและบรรทดัฐาน) มากกวา่ปัจจยั
การรับรู้ของตนเอง (จ านงค ์ อดิวฒันสินธ์ิ และคณะ, 2532: 45-46) นอกจากน้ี บทบาทท่ีอธิบายได้
จากการแสดงพฤติกรรมหรือความคิดเห็นของแต่ละบุคคล บทบาทจะแตกต่างกนัหรือเหมือนกนั 
ข้ึนอยู่กับสถานภาพและสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ณ ขณะนั้น นั่นคือถ้าสถานภาพหรือต าแหน่ง
เปล่ียนแปลงจะท าให้บทบาทเปล่ียนแปลงตาม (Turner, 2002: 233)  ท าให้บุคคลหน่ึงจะมีบทบาท
มากกวา่ 1 บทบาทเช่น บุตรเม่ือก าเนิดข้ึนมาเติบโตเป็นผูใ้หญ่  มีอาชีพสามารถหาเล้ียงตนเองได้
แล้ว และตอ้งมีหน้าท่ีเล้ียงดูบิดามารดาท่ีสูงอายุด้วยความกตญัญู ตามวฒันธรรมประเพณีไทยท่ี
ยดึถือปฏิบติักนัมา 

สมาชิกในครอบครัวจะมีบทบทตามสถานภาพในครอบครัวของตน เป็นบทบาทท่ีเก่ียวพนั
กนัทางเครือญาติ (Kinship Relationship) ดงันั้นการแสดงบทบาทในการดูแลผูสู้งอายุในครอบครัว 
ประกอบดว้ย ผูค้รองบทบาทหมายถึงผูดู้แลผูสู้งอายุในครอบครัว คู่บทบาทหมายถึงผูสู้งอายุ การท่ี
จะเป็นไปตามความคาดหวงัของสังคมหรือไม่นั้น ข้ึนอยู่กบัทั้ง 2 บทบาทท่ีจะตอ้งมีการเรียนรู้ว่า
สังคมตอ้งการให้แสดงบทบาทอย่างไร และต้องแสดงให้เป็นไปตามท่ีสังคมคาดหวงัและตาม
ความสามารถของตนดว้ย (ถวิล ธาราโภชน์, 2532: 41)  นอกจากนั้นวฒันธรรมไทยถือว่า บิดา
มารดาเป็นผูมี้พระคุณสูงสุด เม่ือบุตรเติบโตเป็นผูใ้หญ่และสามารถหาเล้ียงชีพเองไดแ้ลว้ มีหนา้ท่ี
ตอ้งเล้ียงดูบิดามารดาท่ีสูงอายุ เป็นการแสดงออกถึงความกตญัญูและเป็นมงคลชีวิตประการหน่ึง
ตามหลกัพระพุทธศาสนา เร่ืองทิศ 6 ท่ีถือว่า บิดามารดาเป็นทิศเบ้ืองสูงควรดูแลเม่ือท่านแก่ชรา  
โดยบุตรไม่วา่เพศหญิงหรือเพศชายอยา่งนอ้ย 1 คน จะอยูเ่พื่อปรนิบตัรดูแล แมว้า่จะแต่งงานแลว้คู่
สมรสก็จะเขา้มาอยู่ในบา้นเดียวกนัหรือบริเวณใกลเ้คียงกนักบับา้นท่ีบิดามารดาพกัอาศยั ในทาง
ตรงกนัขา้ม หากบุตรมีฐานะความเป็นอยูดี่กวา่ก็มกัจะพาบิดามารดามาอยูร่่วมในครอบครัว ซ่ึงดูจะ
เป็นเร่ืองท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้โดยเฉพาะสังคมชนบทท่ีอยู่ห่างไกลความเจริญ ขาดระบบการบริการ
ดา้นต่างๆ เช่น การบริการดา้นสุขภาพ ท าให้ผูสู้งอายุท่ีอยู่ล  าพงัมีความล าบาก อนัเป็นเหตุให้บิดา
มารดาตอ้งอยู่กบัครอบครัวของบุตรคนใดคนหน่ึง ดงันั้นครอบครัวจึงเป็นศูนยก์ลางของกิจกรรม
ต่างๆ รวมทั้งการใหส้วสัดิการแก่ผูสู้งอาย ุอยา่งไรก็ตามความรู้สึกรักใคร่ ผกูพนัระหวา่งบิดามารดา
กบับุตรยงัคงมีอยู่ แมว้่าบุตรจะโตเป็นผูใ้หญ่แลว้ก็ตาม ยิ่งเม่ือบิดามารดามีอายุมากข้ึนก็ยิ่งใกลชิ้ด
มากข้ึน เน่ืองจากไม่มีความจ าเป็นในเร่ืองการท างาน ท าให้สมาชิกมีความสัมพนัธ์กนัแน่นแฟ้นยิ่ง
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ข้ึน อีกทั้งบุตรหลานจะเป็นผูจ้ดัและแสวงหาทรัพยากรท่ีจ าเป็น เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ผูสู้งอายุอยา่งเต็มท่ี (องัสนา งามข า, 2541: 15) ท าให้สามารถแบ่งบทบาทของสมาชิกในครอบครัว
เพื่อตอบสนองความต้องการหรือความคาดหวงัของผู ้สูงอายุ ทั้ งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
เศรษฐกิจและสังคม (อาพร สุขสวสัด์ิ, 2534: 28; พรพจัน์ ก่ิงแกว้, 2538: 21) ดงัน้ี 

 1) บทบาทการดูแลเพื่อตอบสนองความตอ้งการทางดา้นร่างกายของผูสู้งอายุ โดย
การจดัหาและดูแลให้มีความเหมาะสมในด้านต่างๆ ได้แก่ โภชนาการอาหาร สถานท่ีพกัอาศยั 
เส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่ม อุปกรณ์เคร่ืองใช้ รวมทั้งด้านสุขภาพอนามยั เม่ือเกิดการเจ็บป่วยและดูแล
รักษาพยาบาล ช่วยเหลือเร่ืองการเดินทางให้เกิดความสะดวกสบาย และการช่วยเหลือเก่ียวกบัการ
ใชแ้รงงานแก่ผูสู้งอาย ุ

 2) บทบาทการดูแลเพื่อตอบสนองความตอ้งการด้านอารมณ์ จิตใจของผูสู้งอาย ุ
ไดแ้ก่ การเคารพนบัถือ ยกย่อง ให้เกียรติ ให้ก าลงัใจ การสนบัสนุนการท างานตามความสามารถ 
งานอดิเรก การเขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนา และการใหไ้ดรั้บความบนัเทิงต่างๆ ตามสมควร 

 3) บทบาทการดูแลท่ีตอบสนองความตอ้งการทางดา้นสังคมของผูสู้งอายุ ได้แก่ 
การสนบัสนุนใหพ้บญาติ พี่นอ้ง เพื่อนฝงู และสนบัสนุนใหมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมภายในครอบครัว
และสังคม ตลอดจนการดูแลใหไ้ดรั้บข่าวสารเพื่อทราบความเปล่ียนแปลงของสังคมในปัจจุบนั 

4) บทบาทการดูแลท่ีตอบสนองความตอ้งการทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การ
ช่วยเหลือทางดา้นการเงิน ดา้นค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูสู้งอายุ ตลอดจนช่วยควบคุมดูแลธุรกิจหรือ
ผลประโยชน์เทนผูสุ้งอายุ 

อย่างไรก็ตาม บทบาทหน้าท่ีครอบครัว (Role of Family) เป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัมาก 
เน่ืองจากสมาชิกแต่ละคนในครอบครัวยอ่มมีบทบาทท่ีแตกต่างกนัไป แต่ยึดเหน่ียวกนัไวด้ว้ยความ
รักและความผูกพนั ดงันั้นทุกคนจึงควรรู้จกับทบาทของตวัเองและท าหน้าท่ีให้ถูกตอ้งเหมาะสม
และเก้ือหนุนกัน เพื่อให้ครอบครัวมีความอบอุ่น เข้มแข็ง เป็นก าลังใจให้กันและกัน เกิด
สัมพนัธภาพท่ีดีในครอบครัว ส่งผลให้ครอบครัวมีความสุข (ส านักงานกิจการสตรีและสถาบนั
ครอบครัว ส านกัส่งเสริมสถาบนัครอบครัว, 2556: 6; สายสุรี จิตกุล, 2540: 13-24) บทบาทหนา้ท่ี
ของครอบครัวท่ีส าคญั มีดงัน้ี 

 1) การเอาใจใส่ดูแลและมีความเอ้ืออาทรต่อกนั อาทิระหวา่งพ่อแม่กบัลูก สามีกบั
ภรรยา พี่กบันอ้ง และลูกหลานกบัผูสู้งอาย ุการเอาใจใส่ครอบคลุมถึงการดูแลสุขภาพซ่ึงกนัและกนั 
การดูแลอาหารการกินประจ าวนั ความสะอาด การศึกษาของลูก ค่าใชจ่้าย การเดินทาง การคบเพื่อน
ทั้งเพศเดียวกันหรือต่างเพศกนัของลูก รวมทั้งสภาวะการมีความทุกข์ ความสุขของสมาชิกใน
ครอบครัวท่ีตอ้งการปรึกษาหารือ เป็นตน้ 
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 2) การรู้จกัและเขา้ใจคนท่ีเรารัก สามีตอ้งรู้จกัและเขา้ใจภรรยาของตน พ่อแม่ตอ้ง
เขา้ใจและรู้ลกัษณะนิสัยของลูก (เช่น รู้วา่ชอบหรือไม่ชอบอะไร มีขอ้ดีหรือขอ้เสียอะไร มีจุดเด่น
จุดด้อยอะไร) สมาชิกทุกคนในครอบครัวจะตอ้งปรับความรู้สึกระหว่างกนั เพื่อไม่ให้เกิดความ
ขดัแยง้ข้ึนภายในครอบครัว 

 3) การเคารพซ่ึงกนัและกนั ตอ้งเป็นความเคารพท่ีมาจากใจโดยแสดงออกทาง
พฤติกรรม เช่น การให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั การรับฟังและเคารพความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั การให้
ความเกรงใจระหว่างกัน เช่น ลูกเกรงใจพ่อแม่ ในขณะเดียวกันพ่อแม่ก็ต้องเกรงใจลูก เพราะ
ความรู้สึกเกรงใจเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า ท่ีจะช่วยใหค้วามสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกภายในครอบครัวดีข้ึน 

4) การมีความรับผิดชอบ รวมถึงการยอมรับความผิดหรือความชอบ เช่นการไม่มี
ความรับผิดชอบของพ่อแม่ การเป็นตน้แบบท่ีไม่ดี การเพิกเฉยต่อการกระท าท่ีไม่ถูกตอ้งของลูก 
หรือการละเมิดสิทธิกนัและกนั ไม่เล้ียงดูลูกหรือผูสู้งอาย ุเหล่าน้ีแสดงถึงความไม่ถูกตอ้งและแสดง
ถึงการไม่มีความรับผดิชอบ 

 5) ความไวว้างใจต่อกนัทั้งทางกายและใจ เป็นรากฐานท าให้สัมพนัธภาพท่ีดี
เกิดข้ึนภายในครอบครัว ช่วยใหส้มาชิกภายในครอบครัวมีความสุขปราศจากความเครียดหรือความ
กลวัและสามารถพึ่งพากนัได ้ในทางกลบักนัหากครอบครัวไม่มีรากฐานท่ีดีในเร่ืองความไวว้างใจ 
บุคลิกภาพของเด็กในครอบครัวนั้นอาจท าให้เป็นคนก้าวร้าว เก็บกดหรือมีปมด้อย จะเห็นได้ว่า
ความไวว้างใจเป็นเร่ืองส าคัญในการเพิ่มความรักความอบอุ่นภายในครอบครัวคือ การสร้าง
ครอบครัวใหมี้สายใยรักและความผกูพนัทางอารมณ์ 

 6) การให้ก าลงัใจซ่ึงกนัและกนัเป็นส่ิงส าคญั เสมือนการให้พลงัแก่สมาชิกใน
ครอบครัวให้ด าเนินชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุข ซ่ึงอาจแสดงออกทางค าพูดหรือมีท่าทางร่วมดว้ย เช่น
การชมเชยในการท าส่ิงท่ีถูกต้อง การช้ีแนะหรือหาทางออกเม่ือครอบครัวมีปัญหา ไม่ดุหรือ
กล่าวโทษวา่เป็นความผดิ 

 7) การให้อภยักัน ครอบครัวหน่ึงจะประกอบด้วยสมาชิกหลายคนอาจมีการ
กระทบกระทัง่กนับา้ง ถ้าเรามีความรักกันก็จะตอ้งรู้จกัให้อภยัและยกโทษให้แก่กัน เช่น ถ้าลูก
ประพฤติตนผิด พ่อแม่ไม่ควรน าความผิดในเร่ืองเดิมๆมาวา่กล่าวอีก เพราะเม่ือลูกฟังความผิดของ
ตนในเร่ืองเดิมซ ้ าๆ ก็จะเกิดความโกรธ ไม่สบายใจ จนอาจนึกวา่พอ่แม่ไม่รักตนเอง 

8) การส่ือสารและส่ือภาษาน าพาความสุขกนัภายในครอบครัว ทั้งในรูปแบบท่ีใช้
ภาษาท่าทาง ภาษาพดู ภาษาเขียน รวมทั้งการต าหนิดว้ย ควรจะใชค้  าพูดหรือวาจาในถอ้ยค าท่ีสุภาพ 
น่าฟัง ไม่วา่จะเป็นการส่ือสารระหวา่งสามีภรรยา หรือพอ่แม่กบัลูก 
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9) การแกปั้ญหาของครอบครัวและการใชเ้วลาร่วมกนั สมาชิกในครอบครัวควรหา
เวลาในการอยูด่ว้ยกนัเพื่อสอบถามชีวิตความเป็นอยู ่ปรึกษาหารือกนั หรืออาจจะมีกิจกรรมร่วมกนั 
เช่น การไปเท่ียวพกัผอ่น การรับประทานอาหาร การเยีย่มเยอืนญาติ พี่นอ้ง เป็นตน้ 

10) การปรับตวั ทุกคนจะตอ้งมีการปรับตวัตามสภาวะท่ีมีการเปล่ียนแปลงของ
ครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัว เพราะสมาชิกจะไม่ได้อยู่ในภาวะน่ิง (Static) แต่มีการ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา (Dynamic) เช่น เด็กท่ีเกิดใหม่จะเติบโตจากทารก มีการพฒันาตามวยัท่ี
เหมาะสม ฉะนั้นพ่อแม่ตอ้งปรับตวัเพื่อเตรียมพร้อมกับการเปล่ียนแปลงของลูก ดังนั้นจะต้อง
ปรับเปล่ียนสถานภาพตนเองและฐานะท่ีตอ้งสัมพนัธ์ต่อการเปล่ียนแปลงของบุคคลอ่ืนๆในสังคม 

11) การรู้จกับทบาทหน้าท่ีของตนเองในครอบครัว การอยู่ร่วมกนัในครอบครัว
สมาชิกทุกคนจะตอ้งรู้บทบาทและภาระหน้าท่ีในการบริหารครอบครัวให้อยู่อย่างปกติสุข ซ่ึงทุก
คนจะตอ้งช่วยเหลือซ่ึงกนั และร่วมมือกนัในภาระท่ีไดรั้บมอบหมายตามความคาดหวงัของตนเอง
และสมาชิกในครอบครัว 

12) ความใกล้ชิด เป็นการแสดงออกด้วยการสัมผสัทางการกระท าต่อกันใน
ครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นการกอดกนั โอบกนั เก่ียวแขนกนัหรือหอมแกม้กนั เป็นการแสดงถึงความ
รัก ความอบอุ่นท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติของมนุษย ์เช่น เม่ือลูกเป็นเด็ก พ่อแม่ก็จะกอดหรือหอม เพื่อ
เป็นการแสดงออกถึงความรักและความอบอุ่น ตลอดจนเป็นการเพิ่มความมัน่ใจใหแ้ก่ลูกอีกดว้ย 

นอกจากน้ี Caffrey (1991) ได้ศึกษาเก่ียวกบัการได้รับการดูแลของผูสู้งอายุ โดยแบ่ง
ความสามารถของผูสู้งอาย ุออกเป็น 3 ดา้น คือ 

1) ระยะท่ีผูสู้งอายุสามารถปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัได้ ผูสู้งอายุยงัสามารถ
ช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได ้โดยผูสู้งอายจุะลดบทบาทการเป็นหวัหนา้ครอบครัวและบทบาท
ทางเศรษฐกิจลง อยา่งไรก็ตามผูสู้งอายุจะไดรั้บการดูแลดา้นจิตใจแทน ไดแ้ก่ การไดรั้บการเคารพ
ยกยอ่งนบัถือ การใหค้  าปรึกษาและสั่งสอน รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการตดัสินปัญหาในครอบครัว 

2) ระยะท่ีผูสู้งอายุมีอายุเพิ่มมากข้ึน ความสามารถในการท ากิจวตัรประจ าวนัจะ
ลดลง โดยผูสู้งอายจุะไดรั้บการดูแลเร่ืองการจดัหาอาหาร ซกัเส้ือผา้ ดูแลท าความสะอาดท่ีพกัอาศยั
และการช่วยเหลือปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เพื่อไวใ้ช้จ่าย
ในชีวติประจ าวนั 

3) ระยะท่ีผูสู้งอายุเจ็บป่วย ผูสู้งอายุจะไดรั้บการดูแลในเร่ืองการพาไปรักษา การ
ซ้ือยาหรือเตรียมยาให้รับประทาน การจดัเตรียมอาหารท่ีเหมาะสม ตลอดจนดูแลสุขวิทยาส่วน
บุคคล เช่น การอาบน ้ า การแต่งตวั การดูแลให้นอนหลับพกัผ่อนอย่างเพียงพอ การดูแลเม่ือมี
บาดแผล รวมทั้งการพาไปประกอบพิธีทางศาสนา 
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จากแนวคิดท่ีกล่าวมาสามารถสรุปไดว้า่ บทบาทการดูแลผูสู้งอายุในครอบครัว เป็นหนา้ท่ี
ของสมาชิกครอบครัวท่ีจะตอ้งดูแลปรนิบติั โดยให้เป็นไปตามสถานภาพของตน ตามท่ีสังคม
ก าหนด ตามความตอ้งการและความคาดหวงัของผูสู้งอายุในครอบครัวทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ เศรษฐกิจและสังคม ดงันั้นทุกคนจึงควรรู้จกับทบาทของตวัเอง ตลอดจนท าหนา้ท่ีให้ถูกตอ้ง
เหมาะสม รวมทั้งให้การช่วยเหลือเก้ือกูล เพื่อให้ครอบครัวเกิดความอบอุ่น เขม้แข็งและเกิด
ความสุขข้ึนในครอบครัว จะเห็นไดว้า่ครอบครัวเป็นแหล่งสนบัสนุนทางสังคมท่ีส าคญัท่ีสุดและมี
บทบาทอยา่งมากในการดูแลผูสู้งอายุ 

 
2.2.3 ประเภทของผู้ดูแล 
อภิญญา ธรรมแสง เพ็ญญาภา กาลเขวา้ และประทีป กาลเขวา้ (2554: 13-14) อธิบาย

เก่ียวกบัการจ าแนกประเภทของผูดู้แล พิจารณาจากความสัมพนัธ์ระหว่างผูดู้แลกบัผูรั้บการดูแล 
และระดบัความรับผดิชอบในการดูแลดงัน้ี 

2.2.3.1 การจ าแนกตามความสัมพนัธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1) ผูดู้แลท่ีไม่เป็นทางการ (Informal Caregiver) หมายถึง ผูดู้แลท่ีมี

ความสัมพนัธ์ส่วนตวักบัผูรั้บการดูแล เช่น สมาชิกในครอบครัว ญาติพี่นอ้ง และเพื่อน เป็นตน้ ซ่ึง
เป็นการดูแลท่ีไม่หวงัค่าจา้งหรือรางวลัเป็นส่ิงตอบแทน 

2) ผูดู้แลอย่างเป็นทางการ (Formal Caregiver) หมายถึง ผูดู้แลท่ีไม่มี
ความสัมพนัธ์ส่วนตวักบัผูรั้บการดูแล เช่น พยาบาล ลูกจา้ง หน่วยงานต่างๆ ซ่ึงอาจจะไดรั้บหรือไม่
ไดรั้บค่าจา้งหรือค่าจา้งเป็นค่าตอบแทน จะเป็นไปตามสัญญาขอ้ตกลง 

2.2.3.2 การจ าแนกตามระดบัความรับผดิชอบ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1) ผูดู้แลหลกั (Primary Caregiver) หมายถึง ผูท่ี้เป็นหลกั มีหน้าท่ีความ

รับผดิชอบดูแลผูป่้วยโดยตรงอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง มากกวา่ผูอ่ื้น   
2) ผูดู้แลรอง (Secondary Caregiver) หมายถึง บุคคลอ่ืนท่ีอยูใ่นเครือข่ายใน

การดูแล แต่มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมบา้งในบางคร้ัง ไม่มีความสม ่าเสมอและไม่ต่อเน่ือง เช่น 
การดูแลผูป่้วยแทนเป็นบางคร้ังบางคราว เม่ือมีความจ าเป็นหรือเป็นผูช่้วยของผูดู้แลหลกั เท่านั้น 

นอกจากน้ี นงลกัษณ์ พื้นชมพู (2540: 27 – 28)  ไดแ้บ่งผูดู้แลตามบทบาทหน้าท่ีส าคญั 
ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1) ผูใ้ห้การดูแล (Care Providers) หมายถึง ผูท่ี้ท  าการช่วยเหลือทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ 
โดยการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ แทนผูสู้งอายุ เน่ืองจากผูสู้งอายุไม่สามารถท ากิจกรรมนั้นๆ ไดด้ว้ย
ตนเอง เช่น การอาบน ้า การป้อนอาหาร การท าความสะอาดร่างกาย การท าธุระต่างๆ การให้ก าลงัใจ
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แก่ผูป่้วย แมก้ระทัง่การท างานบา้น ส่งผลให้ผูดู้แลประเภทน้ีมีบทบาททางสังคมลดลง ขาดโอกาส
การปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลและสังคม จนอาจก่อให้เกิดความเครียดจนเป็นปัญหาทางสุขภาพของ
ผูดู้แลได ้

2) ผูจ้ดัการส่ิงอ านวยความสะดวกในการดูแล (Care Managers) หมายถึง ผูท่ี้ปฏิบติังาน
หรือจดัการส่ิงต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูใ้หก้ารดูแล อยา่งไรก็ตามผูอ้  านวยความสะดวกจะ
มีเวลาในการดูแลทางจิตใจมากกว่าผูใ้ห้การดูแล แต่จะมีปัญหาสถานการ์ทางเศรษฐกิจภายใน
ครอบครัว เน่ืองจากการรายจ่ายท่ีเพิ่มมากข้ึน  

 

2.3 แนวคดิเกีย่วกบัครอบครัว 
 

2.3.1 ความหมาย 
ครอบครัวเป็นสถาบนัทางสังคมพื้นฐานท่ีเล็กมีความส าคญัท่ีสุด  และยงัเป็นสถาบนัท่ี

มนุษยส์ร้างข้ึนจากความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อกนั นอกจากน้ียงัเป็นตวัแทนของสถาบนัสังคมภายนอก 
(พรรณทิพย ์ศิริวรรณบุศย ,์ 2545: 4) ท่ีมีความผูกพนักนัทั้งทางดา้นอารมณ์และดา้นจิตใจ มีการ
ด าเนินชีวติร่วมกนั รวมทั้งการพึ่งพิงทางเศรษฐกิจและสังคม และมีความสัมพนัธ์กนัทางสายโลหิต 
บางครอบครัวอาจมีลกัษณะยกเวน้บางประการจากท่ีกล่าวมา (ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
และประสานงานสตรีแห่งชาติ, 2542; ศิริกุล อิศรานุรักษ์, 2542) ท่ีส าคญัยงัไม่เคยปรากฏวา่สังคม
มนุษยเ์ป็นสังคมท่ีไม่มีสถาบนัครอบครัว เพราะมนุษยทุ์กคนตอ้งอยูใ่นสถาบนัครอบครัว เน่ืองจาก
เป็นสังคมกลุ่มแรกท่ีต้องเจอ ตั้ งแต่แรกเกิดจนกระทั่งเติบโต จากนั้ นแยกครอบครัวออกมา 
ตลอดจนครอบครัวจะให้ช่ือสกุลและต าแหน่ง เป็นเคร่ืองบอกสถานภาพ บทบาทตลอดจนก าหนด
สิทธิหน้าท่ีของสมาชิกท่ีมีต่อตนเองและสังคม รวมทั้ งครอบครัวเป็นสถาบันแห่งแรกท่ีมี
ความส าคญัต่อสังคมในการก าหนดพฤติกรรมของมนุษยใ์ห้เป็นไปตามระเบียบแบบแผน ซ่ึงมีการ
ก าหนดมาตรฐานความประพฤติของครอบครัว เพื่อปลูกฝังความเช่ือ ค่านิยมและทศันคติให้กบั
สมาชิกรุ่นใหม่ในสังคมท่ีมีชีวิตอุบติัข้ึนมาในครอบครัว (สุพตัรา สุภาพ, 2540: 26) ซ่ึงพจนานุกรม
ฉบบับณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 กล่าวว่า ผูร่้วมครัวเรือน หมายถึง สามี ภรรยาและบุตร สอดคลอ้ง
กบัค ากล่าวของสมาชิกเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย ในเชิงสหวิทยาการ (รุจา ภู่ไพบูลย,์ 2537: 1-
4)  ดงัน้ี 

1) ดา้นชีววทิยา ครอบครัวหมายถึง กลุ่มคนท่ีมีความผกูพนัทางสายโลหิต 
2) ดา้นเศรษฐศาสตร์ ครอบครัวหมายถึง กลุ่มบุคคลท่ีใช้จ่ายเงินจากงบประมาณเดียวกนั 

แมจ้ะอาศยัในสถานท่ีต่างกนั 
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3) ดา้นสังคมศาสตร์ ครอบครัวหมายถึง กลุ่มคนท่ีอยูร่่วมเคหะสถานหรือบา้นเดียวกนัซ่ึง
ไม่จ  าเป็นตอ้งสืบสายโลหิตเดียวกนั มีปฏิสัมพนัธ์ ให้ความสนใจในความทุกข์ซ่ึงกนัและกนั มี
ความผกูพนักนั มีความรักและความปรารถนาดีต่อกนั  

4) ดา้นกฎหมาย/นิติศาสตร์ ครอบครัวหมายถึง ครอบครัวท่ีชายหญิงจดทะเบียนสมรสกนั
อย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย ครอบคลุมไปถึงบุตรและบุตรบุญธรรม นอกจากน้ีกฎหมายยงัก าหนด
หนา้ท่ีความรับผิดชอบของบิดา มารดา สามี ภรรยา และบุตรท่ีมีต่อกนั รวมทั้งการก าหนดสิทธิใน
การรับมรดกตามกฎหมาย 
 จะเห็นไดว้า่ ครอบครัวหมายถึง กลุ่มคนท่ีมีความสัมพนัธ์หรือผกูพนักนั ไม่วา่จะเป็นคนท่ี
มีสายโลหิตเดียวกนัหรือไม่ใช่สายโลหิตเดียวกนั อาศยัอยูร่่วมกนัหรือไม่ไดอ้าศยัอยูร่่วมกนั แต่เป็น
กลุ่มคนท่ีมีความรักความปรารถนาดีต่อกนั มีการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัทั้งทางดา้นอารมณ์ จิตใจ 
เศรษฐกิจและสังคม นอกจากน้ียงัมีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีมีต่อตนเองและ
สังคม 
 

2.3.2 ลกัษณะของครอบครัว 
ลกัษณะของครอบครัวไทยตั้งแต่โบราณ ถือได้ว่าเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกใน

ครอบครัวท่ีสร้างความอบอุ่นข้ึนภายในครอบครัว ทั้งน้ีเน่ืองมาจากขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วฒันธรรมของเราท่ีไดรั้บการอบรมสั่งสอนและสืบทอดต่อๆ กนัมา นัน่คือเด็กจะตอ้งเคารพเช่ือฟัง
ผูใ้หญ่ ลูกหลานจะตอ้งมีความกตญัญูกตเวทีต่อบิดามารดาหรือญาติผูใ้หญ่ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีไม่ค่อย
ปรากฏในสังคมทางตะวนัตก ลกัษณะท่ีส าคญัของครอบครัวไทย มีดงัน้ี (ไพฑูรย ์เครือแกว้, 2518) 

1) เป็นครอบครัวขยายหรือครอบครัวใหญ่มากกวา่ครอบครัวแบบอ่ืนๆ โดยเฉพาะในเขต
ชนบท ประกอบดว้ย ปู่ ยา่ ตายาย พอ่แม่ ลูก หรือพี่นอ้งของฝ่ายสามี/ภรรยา 

2) ให้อ านาจผูช้ายหรือสามีเป็นผูน้ าครอบครัว โดยภรรยาตอ้งใช้นามสกุลของสามี สามี
ตอ้งมีหน้าท่ีอุปการะเล้ียงดูและจุนเจือทางด้านเศรษฐกิจ ในปัจจุบนัภรรยาเร่ิมมีบทบาทมากข้ึน
เพราะตอ้งช่วยกนัท างานหาเงินมายกฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวไม่ใหต้กอยูใ่นภาวะล าบาก 

3) ลูกคือโซ่ทองคลอ้งใจของพ่อแม่ รวมถึง ปู่ ย่า ตายาย หรือพี่ ป้า น้า อาด้วย จะเห็นว่า
ผูใ้หญ่ทุกคนจะใหค้วามสนใจในตวัเด็กอยา่งมากเม่ือมีเด็กเล็กในครอบครัว 

4) มีความเคารพเช่ือฟังกนัตามความอาวโุสของสมาชิกในครอบครัว 
5) ลูกผูช้ายไดรั้บการยกยอ่งให้เป็นผูสื้บสกุล ดงันั้นจะตอ้งคอยระวงัความประพฤติให้อยู่

ในกรอบของศีลธรรม ถา้ความประพฤติไม่ดีก็เหมือนเป็นการท าลายวงศต์ระกลู 
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6) ลูกๆ จะตอ้งแสดงความกตญัญูกตเวทีต่อบิดามารดา นัน่คือจะตอ้งอุปการะเล้ียงดูเม่ือ
ท่านแก่ชรา ลูกหลานจะตอ้งให้การอุปการะเล้ียงดูญาติผูใ้หญ่ของตน โดยเฉพาะผูท่ี้อยู่ในวยัชรา
และขาดความมัน่คงทางเศรษฐกิจ คนไทยไดรั้บการสั่งสอนอบรมในเร่ืองความกตญัญูกตเวที ให้
รู้จกัช่วยเหลือ อุปการะผูมี้พระคุณ ส่ิงน้ีเป็นลกัษณะท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีสังคมไทยให้การยกยอ่งยก
ยอ่งเป็นอยา่งมาก 

7) ภรรยา มีบทบาทและอิทธิพลเหนือฝ่ายชายอยา่งมากในเร่ืองการอบรมเล้ียงดูบุตรธิดา 
การใชจ่้ายในครอบครัวและการดูแลบา้นเรือน ถึงแมว้า่จะไม่ใช่ผูน้ าครอบครัว 

8) ความผกูพนัทางสายโลหิต บิดามารดารักและห่วงใยลูกของตนสมอ แมว้า่จะแต่งงานมี
ครอบครัวแล้วก็ตาม ในท านองเดียวกนัญาติพี่น้องจะช่วยเหลือซ่ึงกันและกนั บิดามารดามกัจะ
อุปการะเล้ียงดูลูกท่ีมีสถานภาพโสดตลอดไป ส่วนผูท่ี้สมรสท่ีมีความจ าเป็นต้องอยู่ร่วมกับ
ครอบครัวเดิม มกัจะเลือกอยูร่่วมบา้นกบัครอบครัวฝ่ายหญิงมากกวา่ฝ่ายชาย เพราะเป็นการรับรอง
วา่จะไม่มีการใชอ้  านาจเหนือภรรยาเกินขอบเขต ทั้งน้ีญาติทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายมีความเท่าเทียม
กนั 

อยา่งไรก็ตามจากการเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย ส่งผลให้
รูปแบบครอบครัวไทยมีความหลากหลายเพิ่มมากขั้น ศิริกุล อิศรานุรักษ ์(2542) ดงัน้ี 
 1) ครอบครัวเด่ียว ประกอบดว้ย สามี ภรรยาและลูกท่ีอาศยัอยูใ่นครัวเรือนเดียวกนั 

2) ครอบครัวคู่สมรสท่ียงัไม่มีบุตร 
 3) ครอบครัวท่ีมีพอ่หรือแม่เพียงคนเดียว ท่ีตอ้งเล้ียงลูกตามล าพงั อาจเป็นเพราะวา่คู่สมรส
อีกฝ่ายหน่ึง เสียชีวติ หยา่ แยกทางหรือเพราะไม่ไดแ้ต่งงานกนั 

4) ครอบครัวบุญธรรม ประกอบดว้ย สามี ภรรยาและบุตรบุญธรรม 
 5) ครอบครัวท่ีแต่งงานใหม่ ประกอบดว้ยหญิงชายท่ีมาอยูด่ว้ยกนั โดยฝ่ายหน่ึงหรือทั้งสอง
ฝ่ายเป็นหมา้ยหรืออยา่ร้างมาก่อน 
 6) ครอบครัวขยาย ประกอบดว้ยเครือญาติตั้งแต่ 3 รุ่นวยัข้ึนไป ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัโดย
การเกิดหรือการแต่งงานกนัมาอยูด่ว้ยกนั 

จากแนวคิดท่ีกล่าวมา จะเห็นไดว้่ารูปแบบของครอบครัวไทยมีความหลายหลายมากข้ึน
จากอดีต ซ่ึงมีทั้งครอบครัวเด่ียวท่ีมีบุตรและไม่มีบุตร ครอบครัวท่ีมีพ่อหรือแม่เล้ียงเด่ียว ครอบครัว
ขยายรวมทั้งครอบครัวบุญธรรม และลกัษณะท่ีส าคญัของครอบครัวไทยคือ การให้อ านาจผูช้ายเป็น
ผูน้ าครอบครัว มีหนา้ท่ีเล้ียงดูและจุนเจือทางดา้นเศรษฐกิจ ขณะท่ีภรรยาจะมีอิทธิพลเหนือฝ่ายชาย
ในเร่ืองการเล้ียงดูบุตรและการดูแลบา้นเรือน โดยสมาชิกตอ้งมีความเคารพเช่ือฟังตามความอาวุโส 
อย่างไรก็ตามบิดามารดาจะรักและห่วงใยลูกเสมอไม่ว่าลูกจะแต่งงานแลว้ก็ตาม ดงันั้นการแสดง
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กตญัญูกตเวทิตาต่อบิดามารดา ดว้ยการอุปการะ ช่วยเหลือและเล้ียงดูท่านเม่ือยามชรา ถือเป็นส่ิงท่ี
ส าคญัท่ีสังคมไทยใหก้ารยกยอ่งอยา่งมาก 

 

2.4 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัสัมพนัธภาพ 
 

2.4.1 แนวคิดเกีย่วกบัสัมพนัธภาพในครอบครัว 
สัมพนัธภาพในครอบครัว หมายถึง ความสัมพนัธ์ระหว่างสามีภรรยา ความสัมพนัธ์

ระหว่างพ่อแม่กบัลูก เม่ือก าเนิดลูกข้ึนมาย่อมจะเกิดความสัมพนัธ์ข้ึนระหว่างพ่อแม่และลูก  และ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งพี่กบันอ้งซ่ึงจะเกิดข้ึนเม่ือบิดามารดาใหก้ าเนิดบุตรคนท่ี 2, 3  และคนต่อๆ มา  
สัมพนัธภาพระหว่างพี่น้องจะดีหรือไม่ แนบแน่นเพียงใด ข้ึนอยู่กบัสภาพการณ์ภายในครอบครัว 
ประกอบดว้ยความสัมพนัธ์พื้นฐานและการอบรมเล้ียงดูของพ่อแม่ เพราะหากพ่อแม่มีสัมพนัธภาพ
ท่ีดีต่อกนั ให้การอบรมเล้ียงดูดว้ยความรัก ความเขา้ใจ ความยุติธรรรม ตลอดจนสร้างความรักใคร่
กลมเกลียวระหวา่งพี่นอ้ง ความสัมพนัธ์นั้นยอ่มด าเนินไปไดด้ว้ยดี (สมพงษ ์ธนธญัญา, 2540: 197) 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในครอบครัวท่ีเกิดข้ึนมีทั้งดีและไม่ดี อนัมีมูลเหตุมาจากหลากหลาย
ปัญหาเช่น หากระบบการปกครองของหัวหน้าครอบครัวมีแนวทางท่ีไม่รัดกุม ย่อมส่งผลให้
สัมพนัธภาพในครอบครัวเป็นไปในทิศทางลบ (ศรีทบัทิม พานิชพนัธ์, 2527: 116) นอกจากน้ี
สัมพนัธภาพในครอบครัวถูกมองว่าเป็นความสัมพนัธภาพแบบใกล้ชิด (Close Relationship) 
พิจารณาจากระดบัความผูกพนั ความสนิทสนม ความไวว้างใจกนัและความรับผิดชอบ (นวรัตน์ 
ศรีรัญเพชร, 2539: 13) 

องคป์ระกอบท่ีจะช่วยเสริมสร้างสัมพนัธภาพภายในครอบครัวให้มัน่คงนั้น ควรประกอบ
ไปดว้ย ความอบอุ่นในจิตใจ มีความเมตตาหรือมีความหวงัดีต่อกนัด้วยความจริงใจ ซ่ึงความรัก 
ความเมตตา ความหวงัดีเป็นพลงัขบัเคล่ือน ตลอดจนประสิทธิภาพของการส่ือสาร ความขดัแยง้
ภายในครอบครัว ความสัมพนัธ์ทางเพศ ความเป็นเพื่อนคู่ชีวิต ความสมานฉนัท์ทางบทบาท ความ
เสียเปรียบสัมพทัธ์ และมีหลกัคุณธรรมเป็นเสมือนหางเสือท่ีคอยก าหนดทิศทาง  หากครอบครัวมี
พลงัขบัเคล่ือนและหางเสือท่ีคอยน าทางในการประพฤติปฎิบติัต่อกนั จะก่อให้เกิดสัมพนัธภาพท่ีดี
ข้ึนอยา่งถาวร (สุรีย ์วิภาสประทีป, 2534: 10; พิไลวรรณ มะนะสุทธ์ิ, 2544: 27) สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ เบงทส์ัน (Bengtson, 1991; 2001; 2005 อา้งถึงใน หอมหวน บวัระภา และคณะ, 2550: 
33) ได้พัฒนากรอบแนวคิดในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกต่างรุ่นวยัใน
ครอบครัวในทุกมิติอยา่งต่อเน่ือง เพื่อศึกษาและอธิบายช่องวา่งของปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งคนแต่ละรุ่น
วยัทั้งในครอบครัวเด่ียวและครอบครัวขยายท่ีมีคนหลายรุ่นวยัอาศยัอยูด่ว้ยกนั ท่ีท าให้เกิดความเป็น
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ปึกแผน่ของครอบครัวโดยครอบคลุมใน 6 มิติ ไดแ้ก่ โครงสร้างครอบครัว ความรักใคร่ผกูพนั การ
เก่ียวขอ้งและติดต่อส่ือสารกนั การแลกเปล่ียน บรรทดัฐานครอบครัวและฉนัทามติ 

1) มิติดา้นโครงสร้างครอบครัว (Structure Solidarity or Family Structure) หมายถึงโอกาส
ในการมีปฏิสัมพนัธ์ของสมาชิกในครอบครัว ท่ีท าให้เกิดแบบแผนท่ีเก่ียวกบัความสัมพนัธ์กนัของ
สมาชิก ในแง่ของจ านวนและคุณลักษณะด้านประชากรของบุตรหลานในครอบครัว รวมถึง
ระยะห่างระหวา่งท่ีพกัอาศยั ซ่ึงมีผลต่อการมีปฏิสัมพนัธ์กนัของสมาชิก (McChesney & Mangen, 
1988)  

2) มิติด้านความรักใคร่ผูกพนัของสมาชิกในครอบครัว (Effectual Solidarity หรือ 
Intergenerational Affection) หมายถึง การมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึกในแง่บวกของ
สมาชิกภายในครอบครัวท่ีมีต่อกนั ส่งเสริมท าใหเ้กิดความสัมพนัธ์ท่ีสร้างสรรคใ์นครอบครัว   

3) มิติการเก่ียวขอ้งกนัหรือติดต่อส่ือสารกนั (Contact or Association) หมายถึงการพบปะ 
พดูคุยและการท ากิจกรรมร่วมกนัของสมาชิกภายในครอบครัวเป็นการส่ือสารแบบเปิด มีการพูดคุย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นอยา่งอิสระต่อกนั 

4) มิติการแลกเปล่ียนหรือการท าหน้าท่ีระหว่างรุ่นวยั (Intergenerational Exchange or 
Functional Solidarity) หมายถึง การให้และการรับความช่วยเหลือระหว่างสมาชิกในครอบครัว
ระหว่างรุ่นวยั สะทอ้นให้เห็นถึงการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัระหว่างสมาชิกในครอบครัว  การ
ช่วยเหลือเก้ือกูลกนัครอบคลุมถึงการให้ส่ิงของ เงิน การบริการและการดูแลให้ความช่วยเหลือกนั 
โดยมิไดค้  านึงถึงจ านวนและความถ่ีของการใหแ้ละการรับ 

5) มิติบรรทดัฐานครอบครัว (Familial Norms) หมายถึง มาตรฐานของความประพฤติใน
การมีปฏิสัมพนัธ์กนั และความคาดหวงัของครอบครัวเก่ียวกบัพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัว 

6) มิติฉนัทามติระหวา่งรุ่นวยั (Intergenerational Consensus) หมายถึง ระดบัความคิดเห็น
และทศันคติในการเห็นพอ้งตอ้งกนัระหวา่งสมาชิกในครอบครัวในแต่ละเร่ือง ซ่ึงอาจจะเป็นเร่ือง
เก่ียวขอ้งกบัดา้นการเมือง หรือดา้นความเช่ือท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติักิจกรรมทางศาสนา บรรทดัฐาน
การแต่งงาน เป็นตน้ 
 นอกจากน้ี Emile Durkheim (1893) กล่าววา่ ความสัมพนัธ์ทางสังคมแบบพึ่งพาอาศยักนั
ตอ้งตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการแบ่งงานกนัท า (Division of Labor) โดยมีแรงยึดเหน่ียวทางสังคมเป็น
ตวัแบ่ง (Social Solidarity) นั่นคือ สังคมในอดีตเป็นสังคมท่ีมีขนาดเล็ก ทุกคนมีวิถีชีวิตท่ีไม่
แตกต่างกนั มีความกลมกลืนกนัและไม่มีการแบ่งงานกนัท า สังคมสมยัใหม่ (Mechanic Solidarity) 
ท่ีมีขนาดใหญ่และมีความหลากหลายมากข้ึนกว่าในอดีต จะมีการแบ่งงานกนัท าแต่ละบุคคลจะมี
หนา้ท่ีเป็นของตนเองอีกทั้งมีความเป็นอิสระต่อกนั เพื่อสามารถตอบสนองความตอ้งการท่ีซบัซอ้น
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ซ่ึงจะน าไปสู่การพึ่งพิงอาศยัเพื่อการอยู่รอดของบุคคลและสังคมได ้ซ่ึงความสัมพนัธภาพท่ีดีใน
ครอบครัว (Weiss, 1974)  ประกอบดว้ยปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

1) ความใกลชิ้ดสนิทสนม ท าให้บุคคลมีความรัก รู้สึกอบอุ่น และรู้สึกปลอดภยั เป็นส่ิงท่ี
บุคคลภายในครอบครัวควรมีต่อกนั 

2) การมีส่วนร่วมในสังคม คือการแลกเปล่ียนประสบการณ์ ความคิด ข่าวสาร การช่ืนชม
ซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงเป็นการแสดงถึงการมีส่วนร่วมกบับุคคลอ่ืน และการมีส่วนร่วมในครอบครัว
เดียวกนั 

3) พฤติกรรมในการดูแลรับผิดชอบ เช่น บิดามารดาดูแลบุตรท่ีเจ็บป่วย, บุตรดูแลบิดา
มารดาท่ีเจบ็ป่วยหรือสูงอายุ, ผูท่ี้แขง็แรงกวา่ดูแลผูท่ี้อ่อนแอกวา่ เป็นตน้ 

4) การยอมรับ จะท าใหผู้ท่ี้ไดรั้บการยอมรับจะเกิดความมัน่ใจ โดยจะเกิดข้ึนเม่ือบุคคลนั้น
กระท าการต่างๆ ดว้ยความเหมาะสม 

5)  การช่วยเหลือ บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กนัจะมีการช่วยเหลือ แบ่งปันซ่ึงกนัและกนั ใน
เร่ืองต่างๆ 

จากความหมายดงักล่าว อาจสรุปไดว้า่สัมพนัธภาพในครอบครัวเป็นสัมพนัธภาพระหว่าง
สมาชิกในครัวเรือนเดียวกนั ในงานวิจยัน้ีหมายถึงบิดามารดากบับุตร มีองคป์ระกอบสัมพนัธภาพ
ดงัน้ี คือ  

1) การรู้จกัและเขา้ใจในบทบาทของตนเอง 
2) การส่ือสาร แลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหวา่งกนั 
3) มีการยอมรับซ่ึงกนัและกนั 
4) ไม่มีความขดัแยง้บาดหมางระหวา่งกนั 
5) มีการช่วยเหลือ ดูแลเอาใจใส่ซ่ึงกนัและกนั  
ถา้สัมพนัธภาพภายในครอบครัวเป็นไปตามองคป์ระกอบเหล่าน้ี ตลอดจนมีความรัก ความ

เมตตาและมีหลักคุณธรรมในการปฏิบติัต่อกัน จะท าให้เกิดสัมพนัธภาพระหว่างผูสู้งอายุและ
สมาชิกในครอครัวในทางท่ีดี ในทางตรงขา้มหากสัมพนัธภาพไม่ดีก็จะส่งผลให้ความสัมพนัธ์ใน
ครอบครัวเป็นไปในทิศทางไม่ดีเช่นกนั 
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2.4.2 ทฤษฎีทีเ่กี่ยวกบัสัมพนัธภาพในครอบครัว 
ทฤษฎีของ Harvighurst (1962 อา้งถึงใน สมพงษ์ ธนธัญญา, 2540: 25 - 26) อธิบาย

ความสัมพนัธ์ของบุคคลในครอบครัวว่าเป็นความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดกนั ทั้งความสัมพนัธ์ระหว่าง
สามีภรรยา บิดามารดากบับุตร พี่กบันอ้ง รวมทั้ง 3 เขา้ดว้ยกนัมีการเผชิญหนา้ซ่ึงกนัและกนั ดงัภาพ
ท่ี 2.4 

 
  
 
  

 

ทีม่า : สมพงษ ์ธนธญัญา, 2540: 25. 
 
นอกจากน้ี Crandell (1996 อา้งถึงใน รัชฎาพร ธรรมนอ้ย, 2548) อธิบายวา่ สัมพนัธภาพใน

ครอบครัวเป็นสัมพนัธภาพแบบปฐมภูมิ (Primary Relationship) ท่ีมี 4 องคป์ระกอบดงัน้ี 1) จ านวน
บทบาทของสมาชิกในครอบครัว เช่น พ่อแม่มีหนา้ท่ีในการอบรม ให้ความรักการดูแลเอาใจใส่ลูก 
2) การส่ือสารแบบเปิดท่ีมีการพูดคุยและแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 3) การมีอารมณ์ 
ความรู้สึกต่อกัน เช่น ความรัก ความเข้าใจ ความคิงถึง ความขัดแยง้ เป็นต้น 4) การถ่ายทอด
ความรู้สึกต่อกนัของสมาชิกแต่ละคนในครอบครัว 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งพี่น้อง กล่าววา่ เป็นประสบการณ์การพบเจอเพื่อนคนแรกในสังคม
ของเด็ก โดยธรรมชาติตอ้งอาศยัความอดทน ต่อสู้และแข่งขนักนั เสมือนเป็นรูปแบบการพฒันา
ทกัษะทางสังคมของมนุษย ์ พี่นอ้งจะปกป้องกนัจากฝ่ายตรงขา้มทั้งภายในและภายนอกครอบครัว 
รวมทั้งเป็นตวัแทนในการพฒันาความรู้ด้านความจ า ทศันคติ อารมณ์และสังคมของอีกฝ่ายด้วย 
นอกจากน้ีเม่ือศึกษาในกรณีเด็กท่ีถูกทารุณกรรมและถูกทอดทิ้ง พบวา่ เด็กท่ีถูกทอดทิ้งมีพฤติกรรม
เชิงบวกต่อพี่น้องดีกว่าพ่อแม่ โดยพี่คนโตจะมีความสัมพนัธ์กบัพี่น้องและพ่อแม่ดีกว่าพี่น้องคน
อ่ืนๆ อีกทั้งยงัพบวา่ความแตกต่างของช่วงอายุและล าดบัของการเกิดมีผลต่อสัมพนัธภาพระหวา่งพี่
น้อง นั่นคือยิ่งอายุห่างกนัมากความสัมพนัธภาพยิ่งดี เน่ืองจากพี่คนโตจะได้รับการยอมรับและ
พฤติกรรมเชิงบวกจากน้องๆ  มากกว่าพี่น้องคนอ่ืนๆ อย่างไรก็ตามขนาดของครอบครัวมี
ความสัมพนัธ์กบัปฏิกิริยาระหวา่งพี่นอ้ง  ครอบครัวขนาดใหญ่มีปฏิสัมพนัธ์ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ

ภาพที ่2.4 ทฤษฎีความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลของ Harvighurst 
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มากกว่าครอบครัวขนาดเล็กทั้งในเร่ืองของการกระท าและค าพูด (กฤตยา แสวงเจริญ และคณะ, 
2545: 6-7) 

จากทฤษฎีสัมพนัธภาพในครอบครัว สรุปได้ว่า สัมพนัธภาพในครอบครัวเป็นความ
สัมพนัธภาพปฐมภูมิท่ีเกิดจากการกระท าร่วมกนัระหวา่งบุคคล ซ่ึงประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบคือ 
จ านวนบทบาท การส่ือสารแบบเปิด ความรู้สึกและการถ่ายทอดความรู้สึกต่อกนั โดยผลลพัธ์ท่ีได้
จากสัมพนัธภาพในครอบครัวท่ีเกิดข้ึนดว้ย โดยเป็นความสัมพนัธ์ท่ีเกิดจากความใกลชิ้ดกนัระหวา่ง
สามีภรรยา บิดามารดากบุัตร พี่กบันอ้ง ซ่ึงเกิดข้ึนพร้อมกนั มีการเผชิญหนา้ซ่ึงกนัและกนั  ในกรณี
ความสัมพนัธ์ระหว่างพี่น้องเหมือนเป็นการพบเจอเพื่อนคนแรกในสังคม ท่ีถือว่าเป็นการพฒันา
ทักษะทางสังคมของมนุษย์ นอกจากน้ียงัพบอีกว่าการเกิดข้ึนของความสัมพันธ์ข้ึนอยู่กับ
สภาพการณ์และขนาดของครอบครัว 

 

2.5 แนวคดิเกีย่วกบัการเกือ้หนุนทางสังคม 
 

2.5.1 ความหมาย 
การเก้ือหนุนทางสังคม (Social Support) เป็นระบบท่ีประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีปฏิสัมพนัธ์

ระหวา่งกนั ทั้งในส่ิงท่ีเป็นจริงเชิงเน้ือหา โครงสร้างและองคป์ระกอบ (ศศิพฒัน์ ยอดเพชร, เล็ก 
สมบติั และภาวนา พฒันศรี, 2544: 7) โดยมีปฏิสัมพนัธ์กนัอยา่งมีจุดมุ่งหมาย ระหวา่งบุคคลหน่ึง
ไปอีกบุคคลหน่ึง ท่ีประกอบดว้ยการถ่ายทอดความรู้สึกดีๆ ความรักใคร่ผกูพนักนั การช่วยเหลือกนั 
รวมทั้งการยอมรับและเห็นดว้ยกบัพฤติกรรมของบุคคลอ่ืน ซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง
หรือมากกวา่ (Kahn, 1979) ทั้งน้ีแต่ละคนจะมีเอกลกัษณ์ทางสังคมท่ีแตกต่างกนั สถาบนัครอบครัว
เป็นสถาบนัท่ีส าคญัและมีความใกลชิ้ดกบับุคคลมากท่ีสุด การท่ีบุคคลในครอบครัวได้รับความ
ช่วยเหลือจากสมาชิกภายในครอบครัวจึงถือว่าเป็นการเก้ือหนุนของครอบครัวและถือว่าเป็นส่วน
หน่ึงของการเก้ือหนุนทางสังคมท่ีแสดงอออกถึงความตอ้งการขั้นพื้นฐานของมนุษย ์อาทิเช่น การ
ช่วยเหลือดา้นส่ิงของและบริการ ดา้นอารมณ์ และการให้ขอ้มูลข่าวสาร ให้ความรัก การดูแลเอาใจ
ใส่ ตลอดจนการเก้ือหนุนทางดา้นจิตใจท่ีอาจเกิดข้ึนจากบุคคลหรือกลุ่มคนทั้งภายในครอบครัวและ
ภายนอกครอบครัว เช่น พอ่แม่ พี่นอ้ง เพื่อนบา้น ผูน้ าชุมชน เพื่อนร่วมงาน เพื่อนนกัเรียน ครู ส่งผล
ให้ผูรั้บแสดงออกให้เห็นทางพฤติกรรมหรือปฏิบติัไปในทางท่ีผูรั้บตอ้งการ (อรัญญา ล าพุทธา, 
2548: 20)  ดงันั้นการเก้ือหนุนจากสังคมและจากครอบครัว จึงเป็นปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลท่ีมีการ
ช่วยเหลือทางด้านวตัถุและการยอมรับในพฤติกรรมซ่ึงกนัและกัน โดยเฉพาะการเก้ือหนุนของ
ครอบครัวจะให้การช่วยเหลือ ดูแลรักษา การสนบัสนุนทางดา้นสังคม อารมณ์ จิตใจและเศรษฐกิจ
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ได้ดีกว่าสถาบันอ่ืนๆ จะเห็นได้ว่าครอบครัวเป็นแหล่งสนับสนุนทางสังคมล าดับแรกท่ีมี
ความส าคญัท่ีสุด เพราะเพียงแค่มีความรัก ความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัก็จะท าให้บุคคลในครอบครัว
เกิดความรู้สึกอบอุ่น มัน่คงและปลอดภยั ใหส้ามารถด ารงชีวติอยูไ่ดใ้นสังคม 

 
2.5.2 ประเภทของการเกือ้หนุนทางสังคม 
จากการศึกษา ท าใหส้ามารถแบ่งการเก้ือหนุนทางสังคมออกเป็น 4 ประเภท (ศศิพฒัน์ ยอด

เพชร, เล็ก สมบติั และภาวนา พฒันศรี, 2544: 7-8) ดงัน้ี 
1) การเก้ือหนุนดา้นอารมณ์ (Emotional Support) หมายถึง ความรู้สึกเห็นอกเห็น

ใจ การดูแลเอาใจใส่ การให้ก าลงัใจและความรู้สึกผกูพนัต่อกนั โดยผูสู้งอายุจะไดรั้บความรัก การ
ดูแลเอาใจใส่ การยกยอ่งและเห็นคุณค่า การไดรั้บความเคารพและทกัทายจากผูอ่ื้น 

2) การเก้ือหนุนดา้นการประเมินเปรียบเทียบ (Appraisal Support) หมายถึง การ
แสดงความรู้สึกสะทอ้นกลับ การยอมรับพฤติกรรมของผูอ่ื้นแลว้น ามาเปรียบเทียบกบัตวัเอง ซ่ึง
ผูสู้งอายมุกัเปรียบเทียบตวัเองกบับุคคลอ่ืนในสังคม โดยพิจารณาจากการไดรั้บการยอมรับในฐานะ
ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของสังคม การมีปฏิสัมพนัธ์กบัสังคม และมีความรู้สึกในการเป็นเจา้ของร่วมกบั
บุคคลอ่ืน 

3) การเก้ือหนุนดา้นขอ้มูลข่าวสาร (Information Support) หมายถึง การให้ขอ้มูล 
การตกัเตือนหรือการให้ค  าปรึกษา นั่นคือผูสู้งอายุจะไดรั้บการช่วยเหลือด้านขอ้มูลข่าวสารและ
ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ในการด ารงชีวติประจ าวนั 

4) การเก้ือหนุนด้านส่ิงของหรือบริการ (Instrumental Support) หมายถึง 
พฤติกรรมการช่วยเหลือทั้งในเร่ืองของวตัถุ ส่ิงของ เวลา เงินหรือแรงงาน เพื่อช่วยในการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ โดยผูสู้งอายจุะไดรั้บความช่วยเหลือดา้นส่ิงของ เงินทอง ท าให้ช่วยบรรเทาปัญหาและ
วกิฤติต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน 

นอกจากน้ี Weiss (1974) ไดแ้บ่งแนวคิดการเก้ือหนุนทางสังคม ออกเป็น 5 ดา้น คือ  
1) การไดรั้บความรักความใกลชิ้ดผกูพนัสนิทสนม (Attachment) เช่น การไดรั้บ 

การจดัหาให้ การรักใคร่และสนิทสนม ท าให้บุคคลเกิดความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภยั มัน่คง ช่วย
ท าใหไ้ม่รู้สึกอา้งวา้งและโดดเด่ียว 

2) การมีส่วนร่วมหรือเป็นส่วนหน่ึงของสังคม (Social Integration) ท าให้มีโอกาส
แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร ความคิดเห็นและประสบการณ์กบับุคคลอ่ืน เช่น การไดรั้บเลือกให้เป็น
สมาชิกของกลุ่ม การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม ถา้ขาดการเก้ือหนุนประเภทน้ีจะท าให้บุคคล
รู้สึกเบ่ือหน่ายต่อการด ารงชีวติ 
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3) การมีโอกาสไดช่้วยเหลือผูอ่ื้น (Opportunity of Nurturance) การมีโอกาสให้
ความช่วยเหลือบุคคลอ่ืนให้มีความสุข จะส่งผลให้รู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่า เป็นท่ีตอ้งการของบุคคล
อ่ืน และสามารถเป็นท่ีพึ่งของบุคคลอ่ืนได ้เช่น การไดรั้บการส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นต่างๆ จาก
บุคคคลอ่ืน 

4) การรับรู้ถึงความมีคุณค่าในตนเอง (Reassurance of Worth) การกระท าของ
บุคคลท่ีแสดงออกจนไดรั้บการยอมรับ ยกยอ่งในความสามารถและคุณค่าในตวัเอง นัน่คือการเป็น
ท่ีตอ้งการของบุคคลอ่ืน และเป็นท่ีพึ่งพาของบุคคลอ่ืนได ้ถา้ไม่มีการสนบัสนุนประเภทน้ีจะท าให้
รู้สึกวา่ตนเองไร้ค่า 

5) การไดรั้บความช่วยเหลือในดา้นต่างๆ (Obtaining of Assistance/Guidance) เช่น 
การไดรั้บข่าวสารขอ้มูล ช้ีแนะและให้ก าลงัใจ การไดรั้บความช่วยเหลือในดา้นวตัถุส่ิงของต่างๆ 
รวมทั้งดา้นอารมณ์ ความรู้สึก ถา้ขาดการเก้ือหนุนประเภทน้ีจะท าใหบุ้คคลรู้สึกทอ้แทห้รือผดิหวงั 

อย่างไรก็ตาม บุคคลแต่ละคนมีความตอ้งการการเก้ือหนุนทางสังคมท่ีแตกต่างกนั ท าให้
ได้รับแรงสนับสนุนย่อมแตกต่างกันด้วย  ส าหรับปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงสนับสนุนทางสังคมมี 2
ประการ (ดาริกา ธารบวัสวรรค,์ 2542: 29-30) ดงัน้ี 

1) คุณสมบติัส่วนบุคคล 
  (1) อายุ พบวา่ วยัผูใ้หญ่ตอนตน้ อายุ 18 – 35 ปี จะมีขนาดเครือข่ายทางสังคม
ใหญ่และจะคงท่ีเม่ืออายุ 35 – 55 ปี จากนั้นจะลดลงเร่ือยๆ เม่ืออายุเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากการ
เกษียณอาย ุการยา้ยถ่ินอาศยั และการเสียชีวิตของคนใกลชิ้ด ดงันั้นการติดต่อทางสังคมและโอกาส
ไดรั้บการเก้ือหนุนทางสังคมก็จะลดลงตามไปดว้ย 

 (2) เพศ พบวา่ เพศหญิงจะมีเครือข่ายทางสังคมใหญ่และไดรั้บการเก้ือหนุนทาง
สังคมมากกวา่เพศชาย 

 (3) สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ พบว่า บุคคลท่ีสมรสแลว้จะไดรั้บการ
เก้ือหนุนทางสังคมทั้ งขนาดและปริมาณมากกว่าบุคคลโสด นอกจากนั้นยงัพบว่าผู ้หญิงท่ีมี
สถานภาพสมรสและมีสถานภาพทางสังคมระดับปานกลาง จะได้รับการเก้ือหนุนทางสังคม
มากกว่าผูห้ญิงท่ีสมรสแลว้แต่มีสถานภาพทางสังคมระดบัต ่ากว่า รวมทั้งวยัผูใ้หญ่เพศหญิงตอน
ปลายท่ีมีสถานภาพสมรสจะได้รับการเก้ือหนุนทางสังคมมากกว่าสถานภาพอ่ืนๆ ส าหรับทาง
การศึกษา พบวา่ผูห้ญิงท่ีมีการศึกษาสูงมกัจะมีความรู้สึกโดดเด่ียวและไดรั้บการเก้ือหนุนนอ้ยกว่า
ผูห้ญิงท่ีมีการศึกษาปานกลางหรือต ่า ทางด้านเศรษฐกิจ พบว่าครอบครัวท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
ส่งผลใหก้ารเก้ือหนุนทางสังคมท่ีแตกต่างกนัดว้ย 
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2) สถานการณ์ 
การด ารงชีวิตท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงการเก้ือหนุนทางสังคม เช่น การตั้งครรภ ์

โดยเฉพาะช่วงแรกท่ีเกิดภาวะวิกฤตเม่ือเข้าสู่การมีสถานะเป็นมารดา ในระยะน้ีจะได้รับการ
เก้ือหนุนทางสังคมอยา่งมากจากญาติ เพื่อนและบุคคลอ่ืน เพื่อให้มีการปรับตวัให้สอดคลอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลงนั้นๆ  ในทางตรงกนัขา้มหากเป็นสถานการณ์ท่ีบุคคลอยูใ่นสภาวะสูญเสีย เช่น สูญเสีย
บทบาททางสังคมหรือต าแหน่งหน้าท่ีการงาน จะท าให้ไดรั้บการเก้ือหนุนทางสังคมลดลง จะเห็น
ไดว้า่สถานการณ์มีอิทธิพลต่อการไดรั้บการเก้ือหนุนทางสังคมท่ีแตกต่างกนั 

จากแนวคิดเก่ียวกบัประเภทการเก้ือหนุนทางสังคม จะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือการ
เก้ือหนุนดา้นอารมณ์ การเก้ือหนุนดา้นส่ิงของหรือบริการ การเก้ือหนุนดา้นขอ้มูลข่าวสาร และการ
มีคุณค่าในตวัเอง ส่ิงท่ีท าให้บุคคลมีความตอ้งการการเก้ือหนุนต่างกนั ส่วนหน่ึงมาจากปัจจยัแรง
สนบัสนุนทางสังคม ไดแ้ก่ อาย ุเพศ สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ สถานการณ์ 

 

2.6 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

อุทยัทิพย์ รักจรรยาบรรณ (2549: 253 - 261) ได้ท าการศึกษาเร่ืองการเก้ือหนุนของ
ครอบครัวต่อผูสู้งอาย ุใชข้อ้มูลจากการส ารวจประชากรผูสู้งอายใุนประเทศไทย พ.ศ. 2545 ตวัอยา่ง
คือผูท่ี้มีอายุ 60 ปีข้ึนไป จ านวน 24,825 คน โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบ Stratified Two-Stage 
Sampling  และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการค านวณจ านวนและร้อยละ การวิเคราะห์ตารางไขว้ (Cross-
tabulation) และการถดถอยพหุลอจิสติก (Logistic Regression) ดว้ยการถ่วงน ้ าหนกั ผลการศึกษา 
พบวา่ ผูสู้งอายไุดรั้บการเก้ือหนุนดา้นการเงินมากท่ีสุด ร้อยละ 82  รองลงมาคือ ดา้นอาหารและการ
ดูแลชีวิตประจ าวนั ร้อยละ 77 และดา้นของใช้น้อยท่ีสุด ร้อยละ 56  บุตรเป็นบุคคลท่ีให้การ
เก้ือหนุนมากท่ีสุด รองลงมาคือคู่สมรส โดยส่วนใหญ่ผูใ้ห้การเก้ือหนุนทุกประเภทอาศยัอยู่ใน
ครัวเรือนเดียวกบัผูสู้งอายุ ยกเวน้การเก้ือหนุนทางการเงินมีสัดส่วนใกลเ้คียงกนัทั้งท่ีอาศยัอยู่ใน
ครัวเรือนเดียวกันและนอกครัวเรือน นอกจากน้ี ส่วนใหญ่บุตรสาวจะดูแลเร่ืองอาหาร ส่ิงของ
เคร่ืองใช ้การด ารงชีวิตประวนั ในขณะท่ีบุตรชายจะให้การสนบัสนุนดา้นการเงินเป็นหลกั และยงั
พบว่าผูสู้งอายุท่ีเป็นโสด ผูสู้งอายุท่ีไม่มีบุตร และผูสู้งอายุท่ีอยู่คนเดียว เป็นกลุ่มท่ีได้รับความ
ช่วยเหลือนอ้ยกวา่สถานภาพสมรสแบบอ่ืน ผูสู้งอายท่ีุมีระดบัการศึกษาสูง มีการท างาน และรายได้
สูง ส่งผลให้ได้รับความเก้ือหนุนลดลง เพราะสามารถพึ่ งพาตนเองได้ ส าหรับปัจจัย ท่ีมี
ความสัมพันธ์กับการเ ก้ือหนุนของผู ้สูงอายุ  ทั้ งด้านการเงิน อาหาร ของใช้และการดูแล
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ชีวิตประจ าวนั  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติคือ อายุและเพศของผูสู้งอายุ สถานภาพสมรส ท่ีอยู่อาศยั 
การศึกษา การท างาน รายได้ จ  านวนบุตร การอยู่อาศยัและภาวะทุพพลภาพ แต่อย่างไรก็ตาม 
มากกว่านั้นเกือบคร่ึงหน่ึงของผูสู้งอายุ รู้สึกว่าไม่ไดรั้บความเอาใจใส่จากบุคคลในครัวเรือน ควร
ไดรั้บการส่งเสริมจากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง สะทอ้นให้เห็นวา่ส่ิงส าคญัท่ีไม่ควรมองขา้ม นัน่คือ
การเก้ือหนุนทางดา้นอารมณ์และจิตใจ 

จากการศึกษาเชิงปรากฏการณ์เชิงวิทยา (ธีราพร โสดาบรรลุ, 2546: 181-186) โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมสร้างเสริมตามวธีิไทยของผูสู้งอาย ุจงัหวดัภูเก็ต ตวัอยา่งคือบุคคล
ท่ีมีอายุตั้งแต่ 75 ปีข้ึนไป สุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงโดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 9 คน คือ กลุ่มไทยจีน 
กลุ่มไทยพุทธและกลุ่มไทยมุสลิม เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต และการ
บนัทึกภาคสนาม โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลตามวิธีของโคไลซ์ซ่ี (Coliazzi, 1978) ผลการวิจยั พบว่า 
กลุ่มไทยพุทธและกลุ่มไทยมุสลิม ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 75 - 79 ปี ส่วนกลุ่มไทยจีนมีอายุระหวา่ง 
80 - 84 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นหมา้ย มีภูมิล าเนาอยู่ในจงัหวดัภูเก็ตมากกว่า 50 ปี และมี
การศึกษาสูงสุด ป.1 - ป.5 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นแม่บา้น รองลงมาคือท าอาชีพคา้ขาย ส่วนใหญ่มีรายได้
นอ้ยกว่า 4,500 บาท รายไดแ้ละการช่วยเหลือหลกัมาจากบุตร ส่วนใหญ่อาศยัอยูก่บับุตร ส าหรับ
การดูแลตนเอง ใชว้ธีิต่างๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง เกิดความสบายใจ แบ่งออกเป็น 11 ดา้น 
คือ 1) ดา้นความรับผดิชอบต่อสุขภาพ เช่น การดูแลร่างกายตนเองเป็นประจ าหรือการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 2) ดา้นการใช้สมุนไพร เช่น การเลือกใช ้ ศึกษาวิธีการใช้และผลของการใชส้มุนไพร 3) 
ดา้นการดูแลสภาวะทางจิตและการจดัการความเครียด 4) ดา้นการท างาน เช่น จ านวนชัว่โมงท างาน
ท่ีเหมาะสม ผลจากการท างานท่ีส่งถึงสุขภาพ 5) ดา้นการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยการ
สร้างสรรค์สังคม รักษาส่ิงแวดลอ้ม 6) ดา้นนนัทนาการ คือการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ทางสังคม 
การท่องเท่ียว 7) ดา้นความปลอดภยั เช่นการป้องกนัอุบติัเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนทั้งภายในและภายนอกท่ี
พกัอาศยั 8) ดา้นการหลีกเล่ียงส่ิงเสพติดให้โทษ เช่น สุรา บุหร่ี ยาเสพติด 9) ดา้นการพกัผอ่น ดว้ย
การพกัผอ่นท่ีเพียงพอและลกัษณะการพกัผอ่น 10) ดา้นนิสัยในการบริโภค เช่น การเลือกอาหารท่ีดี
มีประโยชน์ วธีิการประกอบอาหาร 11) ดา้นการออกก าลงักาย ดว้ยการเลือกวิธีท่ีเหมาะสม ความถ่ี
และหลกัการในการออกก าลงักาย ท่ีส่งผลดีต่อสุขภาพ นอกจากน้ีพบวา่ผูสู้งอายุท างานเฉล่ีย 6.18 
ชัว่โมงต่อวนั และพกัผอ่นนอนกลางวนั 1 - 2 ชัว่โมง นอนเวลากลางคืนเฉล่ีย 5 1/2  - 9 1/2  ชัว่โมง  

และมกัจะนอนหลงัจากรับประทานอาหาร ส่วนใหญ่จะออกก าลงักายโดยวิธีการเดิน 3-5 กิโลเมตร 
เป็นระยะเวลา 1/2  - 2 ชัว่โมงต่อวนั ส าหรับปัญหาสุขภาพดา้นร่างกาย ส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวาน 
การปวดศรีษะ  รู้สึกวา่ไม่ค่อยสบาย ส่วนปัญหาทางดา้นสุขภาพดา้นจิตใจคือ ทอ้ใจในลูกหลาน ท า
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ให้ผูสู้งอายุเองเกิดความไม่สบายใจ นอกจากน้ีพบวา่ผูสู้งอายุทั้งสามวฒันธรรมไม่มีปัญหาในการ
ดูแลสุขภาพ เน่ืองจากมีวธีิการเสริมสร้างสุขภาพตามท่ีกล่าวมา  

Cicirelli, 1981 (อา้งถึงใน พรพจัน์ ก่ิงแกว้, 2538: 35) ศึกษาเร่ือง บทบาทของบุตรวยัผูใ้หญ่
ในการช่วยเหลือบิดามารดาวยัสูงอายุ มีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบลกัษณะทางประชากรของบุตร บิดา
มารดาท่ีอาศยัในเมืองเดียวกนั และทศันคติ  ความสัมพนัธ์ ความรู้สึก รวมทั้งพฤติกรรมของบุตรท่ีมี
ต่อบิดามารดา เก็บขอ้มูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ตวัอย่างคือ บุตรท่ีบิดามารดายงัชีวิตอยู่อยา่งน้อย  1 
คน  อาศยัอยูใ่นเมืองลาฟาแยต รัฐอินเดียนา  จ  านวน 164 คน ผลการศึกษาพบวา่ บุตรมีทศันคติต่อ
บิดามารดาในทางบวก  ท าให้มีความขดัแยง้กนัน้อย และความตอ้งการจากความช่วยเหลือมีน้อย
เช่นกนั  เน่ืองจากปัจจุบนับิดามารดายงัช่วยเหลือตนเองได้ จึงตอ้งการพึ่งพาตนเองให้มากท่ีสุด  
อย่างไรก็ตามบุตรยงัคงรู้สึกว่าเป็นความผูกพนัท่ีจะตอ้งช่วยเหลือบิดามารดาต่อไป โดยการให้
ก าลงัใจ การให้ท่ีอยู่อาศยั การให้ข่าวสารราชการ การช่วยท างานบา้น การบริการรับ – ส่ง และ
พฤติกรรมความรักใคร่ ความผูกพนัท่ีแสดงออก นัน่คือการไปเยี่ยมและพูดคุยทางโทรศพัท์อย่าง
น้อยทุกสัปดาห์ นอกจากน้ียงัพบว่าความรักใคร่ผูกพนัของบุตรต่อบิดามารดามีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมรักใคร่ผกูพนัท่ีแสดงออกต่อกนั แต่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการท่ีบิดามารดาตอ้งพึ่งพาบุตร 
ซ่ึงความรักใคร่ผูกพนักบับิดามารดาและการช่วยเหลือในอนาคตมีความสัมพนัธ์อย่างมากกับ
พฤติกรรมรักใคร่ผกูพนัในปัจจุบนั  

ถิราพร ศุภสิริวฒิุ (2548) ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัดา้นลกัษณะทางจิตใจ ดา้นสภาพแวดลอ้ม 
และดา้นชีวสังคม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการดูแลเก้ือหนุนบุพการีสูงอายุของบุตร ใชว้ิธีการสุ่ม
ตวัอยา่งโดยการสุ่มเขต  ตวัอยา่งเป็นเพศชายและเพศหญิงท่ีมีอายุระหวา่ง 30 – 50 ปี ท่ีอาศยัอยูก่บั
บิดาและ/หรือมารดาท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไป จ านวน 280 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคือ
แบบสอบถามและสถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product-moment 
Correlation) การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) การทดสอบค่าที (t-test) การ
วิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบสองทาง (Two Way Analysis of Variance)  ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้
ความสามารถของตนในการดูแลเก้ือหนุนบุพการีสูงอายุ  ค่านิยมในเร่ืองกตญัญูกตเวที ตวัแบบจาก
บิดามารดาและจากส่ือมวลชน มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมการดูแลเก้ือหนุนบุพการี
สูงอายุ โดยการรับรู้ความสามารถของตนในการดูแลเก้ือหนุนบุพการีสูงอายุเป็นตวัแปรท่ีส าคญั
ท่ีสุด ซ่ึงบุตรท่ีมีเพศต่างกนัมีพฤติกรรมการดูแลเก้ือหนุนบุพการีสูงอายุแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ บุตรเพศหญิงมีพฤติกรรมการเก้ือหนุนมากกวา่บุตรเพศชาย บุตรท่ีมีระดบัการศึกษาและ
รายได้ท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการดูแลเก้ือหนนุนบุพการีสูงอายุไม่แตกต่างกนั นอกจากน้ียงั
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พบวา่บุตรท่ีมีค่านิยมในเร่ืองความกตญัญูกตเวที การรับรู้ความสามารถของตนในการดูแลเก้ือหนุน
บุพการีสูงอายุ การได้รับตวัแบบจากบิดามารดา และการได้รับตวัแบบจากส่ือมวลชนสูงจะมี
พฤติกรรมการดูแลเก้ือหนุนบุพการีสูงอายมุากกวา่บุตรท่ีมีไม่มีลกัษณะดงักล่าว 

งานวจิยัเร่ืองความสัมพนัธ์ของประชากร 3 วยั ในประเทศไทย (สุวฒันา วิบูลยเ์ศรษฐ์, เก้ือ 
วงศ์บุญสิน, วิพรรณ ประจวบเหมาะ และรูฟโฟโล, 2536: 77-78) ตวัอย่างคือขา้ราชการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 1,154 คน โดยวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาแบบแผนและปัจจัยท่ีมี
ผลกระทบต่อความสัมพนัธ์ของประชากร 3 วยั คือบิดามารดา บุตร และหลาน ผลการศึกษาพบวา่ 
ผูต้อบส่วนใหญ่มีความสัมพนัธ์สนิทสนมกบับิดามารดา และมากกว่าคร่ึงหน่ึงประเมินว่ามีการ
พูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งตนเองกบับิดามารดาเขา้ใจกนัอยูใ่นเกณฑ์ดีทั้งคู่  แมว้า่จะมี
ความคิดเห็นหรือค่านิยมเก่ียวกบัชีวิตแตกต่างกนับา้ง  ในเร่ืองช่องวา่งระหวา่งวยั พบวา่ ร้อยละ 34 
ของผูต้อบไม่รู้สึกวา่มีช่องวา่งระหวา่งตนเองกบับิดามารดาเลย และร้อยละ 39.9 ของผูต้อบรู้สึกวา่
ไม่มีช่องวา่งระหวา่งตนเองกบับุตรเลย  ส าหรับปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความสัมพนัธ์ระหวา่งผูต้อบ
กบับิดามารดา คือ เพศ อาย ุการศึกษา สถานท่ีเกิด และท่ีอยูอ่าศยัของมารดา มีความสัมพนัธ์อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติกบัความสัมพนัธ์ของผูต้อบกบับิดามารดา  แต่ปัญหาระหวา่งช่องวา่งระหวา่งวยัมี
เพียงอายุและการศึกษาของผูต้อบเท่านั้นท่ีส่งผลกระทบ อย่างไรก็ตาม ผูต้อบส่วนใหญ่จะไปเยี่ยม
เยือนบิดามารดาดว้ยตนเอง รองลงมาคือการติดต่อทางโทรศพัท์ โดยผูต้อบเพศหญิงมีการติดต่อ
บิดามารดามากกวา่ผูต้อบเพศชาย และผูต้อบท่ีมีอายุมากกวา่ 40 ปีข้ึนไปมีความพึงพอใจอยา่งมาก
ในความถ่ีของการติดต่อกบับิดามารดา  ส าหรับการช่วยเหลือและสนบัสนุน หากเป็นเร่ืองส่วนตวั
และปัญหาการตดัสินใจในเร่ืองท่ีส าคญัส่วนใหญ่จะพึ่งพาคู่สมรส แต่หากพึ่งพาเร่ืองการเงินส่วน
ใหญ่จะพึ่งพาพี่นอ้ง ส าหรับปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการพึ่งพาช่วยเหลืออยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
คือเพศ การศึกษา และสถานท่ีเกิดของผูต้อบ นอกจากน้ีในเร่ืองทศันคติและค่านิยมเก่ียวกับ
ครอบครัว ผูต้อบส่วนใหญ่คิดว่าบุตรควรจะรับผิดชอบต่อบิดามารดาท่ีสูงอายุ โดยผูต้อบเพศหญิง
ตอ้งการให้บุตรมาดูแลตนเม่ือสูงอายุหรือตอ้งนอนรักษาพยาบาลเป็นเวลานาน ในทางตรงกนัขา้ม
ผูต้อบเพศชายตอ้งการใหคู้่สมรสเป็นผูดู้แล 

จากการศึกษาเร่ือง ครอบครัวอุปถมัภ์กบัขั้นตอนชีวิตของผูสู้งอายุและของบุตร (นภาพร 
ชโยวรรณ, จอห์น โนเดล และศิริวรรณ ศิริบุญ, 2535: 14-16)  ท าการวิจยัโดยใช้ข้อมูลจาก
โครงการวิจยัผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากรของผูสู้งอายุในประเทศไทยปี พ.ศ. 
2529  ซ่ึงเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ผูสู้งอายุ จ  านวน 3,252 ราย การวิเคราะห์แสดงให้เห็น
ความส าคญัของขั้นตอนชีวติของบิดามารดาและบุตรในการท าให้เกิดความเขา้ใจถึงระบบเก้ือหนุน
ผูสู้งอายุในประเทศก าลงัพฒันา วตัถุประสงคคื์อ เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งขั้นตอนชีวิตของ
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ผูสู้งอายุไทยกบับุตรของผูสู้งอายุ และศึกษาระบบครอบครัวอุปถมัภผ์ูสู้งอายุ  ผลการศึกษาพบว่า 
สัดส่วนของผูสู้งอายุท่ีอยูค่นเดียวหรืออยูก่บัคู่สมรสจะอยูใ่นระดบัต ่า แต่สัดส่วนท่ีอยูก่บับุตรอยา่ง
นอ้ย 1 คนจะอยูใ่นระดบัสูง ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีพบเช่นเดียวกบัประเทศอ่ืนๆ ในเอเชีย ในทางตรงขา้ม
กบักลุ่มประเทศตะวนัตก ผูสู้งอายจุะอยูต่ามล าพงัคนเดียวในบา้นของตน ส าหรับการศึกษาน้ีการอยู่
กบับุตรไม่เพียงวา่จะเป็นบุตรท่ีให้ก าเนิด บุตรเล้ียงหรือบุตรบุญธรรม เน่ืองจากไม่มีเหตุผลท่ีเช่ือวา่
แบบแผนการอยู่กบับุตรจะแตกต่างกนัตามกลุ่มบุตร  นอกจากน้ีความคาดหวงัของการอยูร่่วมกนั
และการแลกเปล่ียนการเก้ือหนุนระหวา่งผูสู้งอายแุละบุตร ในบางกรณีจะแปรผนัตามเพศ และ/หรือ
ล าดบัท่ีของบุตร และบุตรท่ีมีสถานภาพโสดมีแนวโนม้ท่ีจะอยูอ่าศยักบับิดามารดาสูงอายุมากกว่า
บุตรท่ีสมรสแลว้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัประเพณีท่ีถือปฎิบติักนัมาเก่ียวกบัการสร้างครัวเรือนหลงัสมรส 
โดยมกัจะสร้างบา้นอยู่ใกล้ๆ หรือในอาณาเขตเดียวกับบ้านของบิดามารดา เหลือเพียงบุตรคน
สุดทอ้งท่ีสมรสแลว้จะอยู่กบับิดามารดาตลอดไป ส าหรับการให้อาหาร และ/หรือ เส้ือผา้แก่บิดา
มารดาสูงอายุจะมาจากบุตรสมรสท่ีไม่ได้อาศยักบับิดามารดามากกว่าบุตรท่ีโสด และบุตรท่ีอยู่
ในพึ้นท่ีเดียวกนัมากกวา่บุตรท่ีอยูห่่างไกล ในทางตรงกนัขา้มการเก้ือหนุนดา้นการเงินมกัจะมาจาก
บุตรท่ีอยู่ไกลและบุตรท่ีโสดมากกว่าบุตรท่ีอยู่ใกล้และสมรสแล้ว อย่างไรก็ตามบุตรสาวจะให้
อาหาร เส้ือผา้หรือเงินแก่บิดามารดามากกวา่บุตรชาย การพกัหรือไม่พกัอาศยัอยูก่บับุตรของผูเ้ป็น
ผูสู้งอายไุม่วา่จะเพศชายหรือเพศหญิง มีอิทธิพลต่อการไดรั้บการเก้ือหนุนทางดา้นอาหาร และ/หรือ
เส้ือผา้มากกวา่ดา้นการเงิน  นอกจากน้ีเม่ือท าการพิจารณาเฉพาะผูสู้งอายุท่ีมีอายุตั้งแต่ 75 ปีข้ึนไป 
พบวา่ ร้อยละ 30 อยูก่บัคู่สมรส (เพศชาย ร้อยละ 56, เพศหญิง ร้อยละ 13) มีปัญหาเก่ียวกบัสุขภาพ
ไม่ดีมากถึงร้อยละ 50 โดยมีปัญหาทางดา้นการเดิน การมองเห็นและการไดย้ิน (ร้อยละ 65, ร้อยละ 
64 และร้อยละ 36 ตามล าดบั) ซ่ึงปัญหาทางสุขภาพจะเพิ่มข้ึนเร่ือยตามอายุท่ีเพิ่มข้ึน ร้อยละ 76.9 
พกัอาศยัอยูก่บับุตร (เพศชาย ร้อยละ 68.6 เพศหญิง ร้อยละ 74.5) ร้อยละ 6.7 พกัอาศยัอยูก่บัคู่สมรส 
(เพศชาย ร้อยละ 11.6, เพศหญิง ร้อยละ 2.6) และร้อยละ 4.3 พกัอาศยัอยูค่นเดียว (เพศชาย ร้อยละ 
4.1, เพศหญิง 7.6) มากไปกวา่นั้นบิดามารดาสูงอายุกวา่ร้อยละ 83 อยู่กบับุตรคนใดก็ได ้(เพศชาย 
ร้อยละ 77, เพศหญิง ร้อยละ 89) ส าหรับการไดรั้บการเก้ือหนุนจากบุตร ไดรั้บความช่วยทางดา้น
การเงิน ร้อยละ 62 (เพศชาย ร้อยละ 64, เพศหญิง ร้อยละ 61) ทางดา้นการดูแลเล้ียงดู อาหาร/เส้ือผา้ 
ร้อยละ 55 (เพศชาย ร้อยละ 58, เพศหญิง ร้อยละ 52) 

เล็ก สมบติั (2549: 124 – 129) ท าการศึกษาเร่ืองภาวะการดูแลผูสู้งอายุของครอบครัวใน
ปัจจุบัน มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยในการดูแลผู ้สูงอายุในครอบครัว ศึกษาบทบาทและ
ความสามารถของครอบครัวในการดูแลผูสู้งอายุ และศึกษาปัญหาและความตอ้งการของครอบครัว
ในการดูแลผูสู้งอาย ุการเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือและใชว้ิธีการสนทนากลุ่ม ผล
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การศึกษาพบว่า ปัจจยัภายในครอบครัวท่ีแสดงถึงสัมพนัธภาพในครอบครัวระหว่างผูสู้งอายุกบั
สมาชิกในครอบครัว มีการใหค้วามเคารพเช่ือฟังการมีเหตุผลมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ การเอาใจใส่
ในความรัก การให้ค  าปรึกษา การให้ความช่วยเหลือ การยอมรับความคิดเห็น ความไวว้างใจกนั 
และพฤติกรรมท่ีมีการปฏิบติัต่อกนั เม่ือท าการเปรียบเทียบระหวา่งคุณลกัษณะประชากรกบัลกัษณะ
สัมพนัธภาพในครอบครัว พบวา่ เพศหญิงมีระดบัสัมพนัธภาพกบัผูสู้งอายุมากกวา่เพศชาย สมาชิก
ในครอบครัวท่ีมีสถานภาพสมรสมีระดบัสัมพนัธภาพสูงกว่าสมาชิกสถานภาพอ่ืนๆ  สมาชิกท่ีมี
การศึกษาระดบัปริญญาโทมีระดบัสัมพนัธภาพสูงกวา่ระดบัการศึกษาอ่ืน และสมาชิกท่ีมีอาชีพรับ
ราชการจะมีระดบัสัมพนัธภาพสูงกว่ากลุ่มอาชีพอ่ืน ส าหรับการดูแลผูสู้งอายุในครอบครัวมีความ
แตกต่างกนั กรณีท่ีคู่สมรสยงัมีชีวติอยูผู่สู้งอายจุะไดรั้บการดูแลจากคู่สมรสมากกวา่บุตร ผูสู้งอายุท่ี
ช่วยตนเองได ้ส่วนใหญ่ตอ้งการการดูแลจากลูกสาวมากกวา่ลูกชายและไม่ระบุวา่จะเป็นบุตรคนท่ี
เท่าใด ส่วนผูสู้งอายุท่ีช่วยตนเองไม่ได ้บุตรทุกคนจะมีการผลดัเปล่ียนกนัดูแลระหวา่งพี่น้องหรือ
บางครอบครัวอาจมอบให้บุคคลท่ีผูสู้งอายุเล้ียงดูมามากกวา่บุคคลอ่ืนเป็นผูดู้แล และลกัษณะการ
ดูแลผูสู้งอายุ ซ่ึงผูสู้งอายุจะไดรั้บการดูแลจากสมาชิกในครอบครัวทั้งดา้นสุขภาพอนามยั อาหาร 
ดา้นการเงิน เคร่ืองนุ่งห่ม อุปโภคบริโภค และดา้นท่ีพกัอาศยั  หากผูสู้งอายุท่ีมีอาการเจ็บป่วยจะ
ไดรั้บการดูแลดา้นความสะอาดทางดา้นร่างกาย ท าความสะอาดบา้น การดูแลสุขภาพและการพาไป
พบแพทย ์ส าหรับการดูแลดา้นจิตใจ มีลกัษณะสนใจเอาใจใส่และชกัชวนท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกนั 
ส่งผลให้ผูสู้งอายุและสมาชิกในครอบครัวมีการยอมรับและเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั กล่าวคือผูสู้งอายุ
ยอมรับวา่บุตรหลานมีภาระตอ้งไปท างาน เพื่อหารายได ้ท าให้มีเวลาอยู่ดว้ยกนันอ้ยลง ในท านอง
เดียวกนับุตรหลานก็เขา้ใจความตอ้งการของผูสู้งอายุ ส าหรับการดูแลด้านเคร่ืองนุ่งห่ม ส่ิงของ
อุปโภคบริโภค ผูสู้งอายุท่ียงัคงมีงานท าหรือมีฐานะปานกลาง จะซ้ือของเคร่ืองใช้ดว้ยตนเองหรือ
บางรายบุตรหลานจะซ้ือมาฝาก ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่เป็นเจา้ของบา้น โดยบริเวณบา้นมีการจดัพื้นท่ีให้
โล่ง สะดวก เพื่อป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุจากท่ีพกัอาศยั นอกจากน้ีครอบครัวส่วนมากยงัคงสามารถ
ดูแลผูสุ้งอายไุดเ้ป็นอยา่งดี โดยสมาชิกแต่ละคนมีบทบาทหนา้ท่ีในการดูแลผูสู้งอายุแตกต่างกนัไป 
สมาชิกท่ีไม่ต้องท างานนอกบ้านจะดูแลด้านอาหาร เส้ือผา้ สุขภาพอนามยั ส่วนสมาชิกท่ีต้อง
ออกไปท างานนอกบา้น จะให้เงินไวใ้ช้จ่ายหรือมาเยี่ยมเยือนในวนัหยุด และพบว่าผูสู้งอายุท่ีมีคู่
สมรสมัน่ใจวา่จะไดรั้บการดูแลจากคู่สมรสและสามารถดูตนเองได ้ในทางตรงกนัขา้มหากคู่สมรส
เสียชีวิต หรือไม่ได้สมรสก็จะได้รับการดูแลจากหลานหรือญาติพี่น้องทั้งท่ีอยู่ใกล้เคียงหรืออยู่
ห่างไกลดว้ย ส าหรับปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อศกัยภาพในการดูแลผูสู้งอายุ พบวา่ระดบับริการจาก
เครือข่ายความช่วยเหลือดา้นต่างๆ นั้น จะไดรั้บและไม่ไดรั้บอยู่ในระดบัใกลเ้คียงกนั โดยดา้นท่ี
สมาชิกในครอบครัวไดรั้บมากท่ีสุดคือ ดา้นสุขภาพ และนอ้ยท่ีสุดคือการไดรั้บการเยี่ยมเยือน การ
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สงเคราะห์จากหน่วยงานรัฐและการสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพ สมาชิกในครอบครัวท่ีเป็นเพศหญิงจะ
ได้รับความช่วยเหลือมากกว่าเพศชายในด้านต่างๆ และสมาชิกท่ีมีสถานภาพหย่าร้าง/หมา้ย จะ
ไดรั้บบริการมากกวา่สถานภาพอ่ืน รวมทั้งสมาชิกท่ียงัอยูร่ะหวา่งศึกษา และมีอาชีพรัฐวิสาหกิจจะ
ไดรั้บบริการช่วยเหลือมากกวา่กลุ่มอ่ืนๆ  

อภิญญา ธรรมแสง,เบญญาภา กาลเขวา้ และประทีป กาลเขวา้ (2554) ไดท้  าศึกษาเก่ียวกบั 
การดูแลผูสู้งอายุของครอบครัวและการเก้ือหนุนในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท จงัหวดัขอนแก่น 
มีวตัถุประสงคเ์พื่ออธิบายการดูแลผูสู้งอายุจากครอบครัวและการไดรั้บการเก้ือหนุนจากชุมชน ทั้ง
การตรวจสอบการใชสิ้ทธิและสวสัดิการของผูสู้งอายุ ใชว้ธีิการเก็บขอ้มูลโดยการใชแ้บบบนัทึกการ
สังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม ผลการศึกษา พบว่า ครอบครัวและชุมชน ดูแล
เก้ือหนุนผูสู้งอายุตามบริบทของชุมชน ผูสู้งอายุท่ีมีโรคเร้ือรัง 2 - 3 โรค จะไดรั้บการรักษาจาก
แพทยแ์ผนปัจจุบนั อีกทั้งยงัมีการออกก าลงักายเชา้เยน็โดยการเดิน การท างานบา้น รวมถึงการเล้ียง
บุตรหลาน ส่วนใหญ่ผูสู้งอายุมีสุขภาพจิตดี เน่ืองดว้ยมีการน าหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนามา
ช่วยในการจรรโลงจิตใจให้มีความสุข อย่างไรก็ตามผูสู้งอายุยงัมีความกงัวลเก่ียวกบัสุขภาพของ
ตนเองและสมาชิกในครอบครัวท่ียงัไม่มีงานท า ซ่ึงรายไดส่้วนใหญ่มาจากลูกหลาน ส าหรับการ
ดูแลผูสู้งอายุในครอบครัว ส่วนใหญ่จะเป็นบุตรสาวและหลานสาว ทั้งในเร่ืองกิจวตัรประจ าวนั 
อาหาร เส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค การพบแพทย ์การท าบุญ การเขา้ร่วมกิจกกรมต่างๆ รวมทั้ง
การเยีย่มญาติและการท่องเท่ียว ผูดู้แล ในท านองเดียวกนัผูสู้งอายยุงัไดรั้บการเก้ือหนุนทั้งชุมชนบท
และชุมชนเมืองไม่แตกต่างกนั มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่ช่วยเหลือกนัไดทุ้กเร่ือง มากไปกวา่นั้นเพื่อน
บ้านและชุมชนมีส่วนส าคัญท่ีช่วยให้ผูสู้งอายุได้ท  ากิจกรรมเพิ่มมากข้ึน ด้านสิทธิพิเศษตาม
กฎหมายและสวสัดิการท่ีไดรั้บ ผูสู้งอายไุดรั้บสิทธิต่างๆ แต่ยงัพบปัญหาไม่ไดรั้บสิทธิเบ้ียยงัชีพใน
ชุมชน เน่ืองมาจากการรับขอ้มูลข่าวสาร หรือประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบสิทธิ  ซ่ึงเป็น
ปัญหาท่ีสังคมตอ้งร่วมมือกนัแก้ไข ในปัจจุบนัปัญหาการดูแลผูสู้งอายุสามารถแก้ไขได้ดว้ยการ
ช่วยเหลือเก้ือกูลกนั เพราะประเทศไทยมีประเพณีวฒันธรรม ความกตญัญูกตเวที เพื่อให้ผูสู้งอายุ
สามารถด ารงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีคุณภาพต่อไป 

นิตยา พิริยะธรรมวงค์ และ Phillips (2536) ได้ท าการศึกษาเร่ือง แบบแผนการเล้ียงดู
ผูสู้งอายใุนชนบทไทย โดยใชข้อ้มูลจากโครงการวิจยัเร่ือง “แรงจูงใจเร่ืองความมัน่คงในวยัชรากบั
ภาวะเจริญพนัธ์” เก็บขอ้มูลจาก 4 จงัหวดัของประเทศไทย จ านวน 160 หมู่บา้น ผลการศึกษาพบวา่ 
2 ใน 3 ของบุตรสาวอาศยัอยูใ่นครัวเรือนเดียวกบัผูสู้งอายุ หรืออยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงกนัซ่ึงสูงกวา่
บุตรชาย ส าหรับความช่วยเหลือจากบุตร ร้อยละ 57 ให้ความช่วยเหลือทางดา้นการเงิน ร้อยละ 44 
ให้ความช่วยเหลือดา้นส่ิงของ อุปโภคบริโภค และร้อยละ 90 ดูแลผูสู้งอายุดา้นร่างกาย โดยการ
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เยีย่มเยอืน พาไปพบแพทย ์แสดงใหเ้ห็นวา่ บทบาทของลูกในการดูแลช่วยเหลือพ่อแม่หรือผูสู้งอาย ุ
ยงัคงมีอยู่ในสังคมไทย เม่ือท าการพิจารณารูปแบบการช่วยเหลือในคร้ังน้ี พบวา่ การดูแลผูสู้งอายุ
แตกต่างกนัตามลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศของบุตร อายุ สถานภาพสมรส จ านวนบุตร อาชีพ 
และถ่ินท่ีอยูอ่าศยั โดยบุตรชายจะให้การเก้ือหนุนดา้นการเงินมากกวา่บุตรสาว  ในท านองเดียวกนั
บุตรสาวจะให้การเก้ือหนุนทางด้านส่ิงของ อุปโภคบริโภคมากกว่าบุตรชาย ส่วนการดูแลด้าน
ร่างกายไม่มีความแตกต่างระหว่างเพศของบุตร  อย่างไรก็ตามเม่ือบุตรมีอายุมากข้ึน และ/หรือมี
จ านวนบุตร (หลานของผูสู้งอาย)ุ มากข้ึน ท าใหก้ารเก้ือหนุนดา้นการเงินและดา้นร่างกายลดนอ้ยลง 
แต่จะมีการเก้ือหนุนดา้นส่ิงของเพิ่มมากข้ึน บุตรท่ีสมรสแลว้ก็เช่นกนั เม่ือมีความรับผิดชอบเพิ่มข้ึน 
โอกาสท่ีจะช่วยเหลือผูสู้งอายุดา้นร่างกายนอ้ยลง แต่จะมีการช่วยเหลือดา้นส่ิงของมาทดแทนมาก
ข้ึน นอกจากนั้น บุตรท่ีประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรมสามารถให้ความช่วยเหลือดา้นการเงิน
และส่ิงของมากกว่าบุตรท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทั้ งน้ีเป็นผลจากการท่ีบุตรส่วนใหญ่ท่ี
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจะอยูอ่าศยัในพื้นท่ีเดียวกบัผูสู้งอายุ สามารถดูแลผูสู้งอายุดา้นร่างกาย
มากกว่าบุตรท่ีอยู่นอกภาคเกษตรกรรม รูปแบบการดูแลเก้ือหนุนผูสู้งอายุจะเกิดความสมดุลอยู่
ตลอดเวลา กล่าวคือ เม่ือบุตรให้ความเก้ือหนุนรูปแบบใดแบบหน่ึงน้อย ก็จะให้การเก้ือหนุนอีก
รูปแบบหน่ึงเพิ่มมากข้ึนเพื่อเป็นการทดแทน 

อาพร สุขสวสัด์ิ (2534: 80 – 85) ท าการศึกษาเร่ืองบทบาทของครอบครัวในการดูแล
ผูสู้งอายุในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีอ าเภอพระนครศรีอยุธยา มี
วตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในครอบครัว (บุตร) กบัผูสู้งอายุในครอบครัว 
รวมทั้งบทบาทในการดูแลผูสู้งอาย ุตวัอยา่งคือสมาชิกในครอบครัวท่ีอาศยัอยูก่บัผูสู้งอายุ  ซ่ึงไดแ้ก่ 
บุตร บุตรบุญธรรม บุตรเขยหรือบุตรสะใภ้ จ  านวน 396 คน พบว่า ลักษณะความสัมพนัธ์ใน
ครอบครัว ส่วนใหญ่มีการช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่กนัทุกเร่ือง มีการรับประทานอาหารร่วมกบั
ผูสู้งอายุเป็นประจ าทุกวนั ซ่ึงสมาชิกในเขตเทศบาลมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัมากกวา่นอก
เขตเทศบาล เกินกวา่คร่ึงมีความสามคัคีปรองดองและรักใคร่ผกูพนักนั ถึงแมว้า่จะมีความขดัแยง้กบั
ผูสู้งอายุบา้งนานๆคร้ัง และยงัคงให้ความส าคญักบัผูสู้งอายุในโอกาสพิเศษต่างๆ ส าหรับบทบาท
ของครอบครัวในการดูแลผูสู้งอาย ุดา้นร่างกาย บุตรท่ีอยูอ่าศยันอกเขตเทศบาลจะท าการดูแลอาหาร 
ท่ีอยูอ่าศยั เส้ือผา้ การดูแลความสะอาดร่างกาย การดูแลยามเจ็บป่วย รวมทั้งการช่วยเหลือในงานท่ี
ต้องใช้ก าลังมากแก่ผูสู้งอายุมากกว่าบุตรท่ีอาศัยในเขตเทศบาล อาจเน่ืองมาจากบุตรนอกเขต
เทศบาลส่วนใหญ่ไดอ้ยูอ่าศยักบัผูสู้งอายุ ท  าให้ปฏิบติัดูแลไดดี้กวา่ ดา้นอารมณ์จิตใจ เกินกวา่ร้อย
ละ 50 ทั้งบุตรทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาล จะเช่ือฟังค าสอนของผูสู้งอายุ ให้ความส าคญั ยกยอ่ง
ชมชย ใหก้ าลงัใจและให้การสนบัสนุนผูสู้งอายุไดท้  างาน นอกจากน้ี บุตรในเขตเทศบาลจะให้การ
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สนบัสนุนการเขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาทุกวนั (ร้อยละ 46.0) ขณะท่ีนอกเขตเทศบาลให้เขา้ร่วม
กิจกรรมเฉพาะวนัพระ (ร้อยละ 74.3) เป็นผลมาจากการประกอบอาชีพ ท าให้ไม่ค่อยมีเวลาดูแลเอา
ใจใส่มากนกั ส่วนดา้นสังคม บุตรจะเปิดโอกาสให้ผูสู้งอายุพบปะญาติพี่นอ้ง เพื่อนฝงู การเขา้ร่วม
สังคมตลอดเวลา และให้การสนบัสนุนข่าวสารประจ าวนั ซ่ึงบทบาททางสังคมอตัราส่วนค่อนขา้ง
สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเทศบาล ทั้งน้ีอาจมาจากสภาพสังคมเมืองท่ีมีความเจริญ จึงท าให้
สมาชิกครอบครัวตอบสนองทางดา้นสังคมไดม้ากกวา่นอกเขตเทศบาล ส าหรับดา้นเศรษฐกิจ ส่วน
ใหญ่ไดรั้บภาระเล้ียงดู ค่าอาหาร เส้ือผา้หรือยารักษาโรค (ร้อยละ 43.9 ในเขตเทศบาล ร้อยละ 59.1 
นอกเขตเทศบาล)  โดยบุตรในเขตเทศบาลจะให้เงินเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตวัมากกว่าบุตรนอกเขต
เทศบาล (ร้อยละ 42.4, ร้อยละ 38.4 ตามล าดบั)  เห็นไดว้า่บุตรมีบทบาทในการดูแลดา้นเศรษฐกิจ
ในอตัราส่วนค่อนขา้งต ่า เน่ืองดว้ยผูสู้งอายยุงัมีรายไดเ้ป็นของตนเอง   

เดือนเพญ็ ธีรวรรณววิฒัน์ (2557: 327-347) ไดท้  าการวจิยัเร่ืองการเก้ือกูลระหวา่งคนต่างรุ่น
วยัและโครงสร้างครอบครัวในประเทศไทย มีวตัถุประสงคคื์อศึกษารูปแบบการเก้ือกูลระหวา่งบิดา
มารดาสูงอายกุบับุตรวยัผูใ้หญ่และระดบัความสัมพนัธ์กนัในครอบครัว โดยใชข้อ้มูลจากการส ารวจ
และศึกษาสุขภาพ การสูงอายุ และการเกษียณในประเทศไทยโดยการใชต้วัอย่างซ ้ า ท าการส ารวจ
ในปี 2552 มีจ  านวนตวัอยา่งท่ีเป็นบิดามารดาสูงอายุ 657 คน ผลการวิจยัพบวา่ ประมาณเกือบร้อย
ละ 60 ของบิดามารดาสูงอายุได้รับการช่วยเหลือจากบุตร ส่วนบิดามารดาสูงอายุได้ให้ความ
ช่วยเหลือกบับุตรมีเพียงประมาณร้อยละ 6 และเกือบร้อยละ 20 ของผูสู้งอายุมีการช่วยเหลือเก้ือกูล
ระหว่างกนั(แบบสองทิศทาง) ท่ีเหลืออีกประมาณร้อยละ 14 ไม่มีการช่วยเหลือระหว่างกนัเลย 
นอกจากน้ียงัพบอีกว่าบิดามารดาท่ีอาศยัอยู่ในเมืองมีการช่วยเหลือระหว่างกนัในสัดส่วนสูงกว่า
ชนบท มากไปกวา่นั้นบิดามารดาท่ีอาศยัในชนบทใหค้วามเก้ือกลูดา้นการเงินแก่บุตรเป็น 2 เท่าของ
บิดามารดาท่ีอาศยัอยูใ่นเมือง แมว้า่การเก้ือกลูระหวา่งกนัทั้งในเมืองและชนบทแตกต่างกนัเล็กนอ้ย
เท่านั้น ส าหรับการช่วยเหลือดา้นการเงิน (สม ่าเสมอหรือบางคร้ัง) การช่วยเหลือดา้นอ่ืนๆ และการ
ไม่มีการให้ความช่วยเหลือ เห็นไดช้ดัวา่เม่ือมีบุตร 2-4 คนสัดส่วนการไดรั้บความช่วยเหลือแต่ละ
ประเภทไม่แตกต่างกนัมากนกัและบุตรแต่ละคนใหค้วามช่วยเหลือในสัดส่วนใกลเ้คียงกนั โดยรวม
บิดามารดาไดรั้บความช่วยเหลือดา้นการเงินจากบุตรเป็นเงิน 22,250 บาท/ปี (อยู่ในเมือง 30,000 
บาท/ปี, ชนบท 17,500 บาท/ปี) ประมาณร้อยละ 65 ของบิดามารดาจะอาศยัอยูก่บับุตรอยา่งนอ้ย 1 
คน โดยสัดส่วนในเมืองจะสูงกวา่ในชนบทเล็กนอ้ย นอกจากน้ีเม่ือท าการทดสอบดว้ย Multinomial 
Logisitic Regession พบวา่ ขนาดของครอบครัวมีความสัมพนัธ์การเก้ือกูลท่ีบิดามารดาไดรั้บจาก
บุตร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติเม่ือเทียบกบัการไม่มีการเก้ือกลูระหวา่งกนั ดา้นการศึกษา บิดามารดา
ท่ีมีการศึกษาต ่าจะไดรั้บการช่วยเหลือจากบุตรมากเม่ือเทียบกบัการไม่มีการเก้ือกูลระหวา่งกนั ดา้น
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การท างานและการพกัอาศยักบับุตรมีความสัมพนัธ์ของการช่วยเหลือท่ีบิดามารดาให้กบับุตรอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ โดยบิดามารดาท่ีมีท างานจะได้รับการช่วยเหลือ 2.4 เท่าเม่ือเทียบกบัผูท่ี้ไม่
ท างาน (โดยกรณีบิดามารดาจะให้ความช่วยเหลือบุตรเพียงอย่างเดียวมากกว่าท่ีไม่ได้รับการ
ช่วยเหลือทั้ง 2 ทิศทาง) ส่วนการเก้ือกูลระหว่างกนั (แบบ 2 ทิศทาง) พบว่า การท างาน ขนาด
ครอบครัวและจ านวนรุ่นวยัในครอบครัว มีอิทธิพลท าให้เกิดความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ อย่างไรก็ตามการช่วยเหลือเก้ือกูลกนัระหว่างวยัในครอบครัวชนบทและในเมืองไม่มีความ
แตกต่างกนั 

ฤตินันท์ นันทธีโร (2543) ศึกษาบทบาทของผูดู้แลในการดูแลผูสู้งอายุ ในชุมชนเขต
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วตัถุประสงคคื์อบทบาทของผูดู้แลและปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบับทบาทของ
ผูดู้แลในการดูแลผูสู้งอายุ ตวัอยา่งคือผูดู้แลผูสู้งอายุในชุมชนเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ จ  านวน 263 
คน โดยการสุ่มตวัอย่างแบบมีระบบ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลคือแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ่าสุด-สูงสุด สัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจยัพบว่า ผูดู้แล
ส่วนใหญ่เป็นบุตรของผูสู้งอาย ุ(ร้อยละ74.9) โดยร้อยละ 68.8 ป็นเพศหญิง สมรสแลว้ ร้อยละ 66.9 
จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา เกินกวา่ร้อยละ 50 มีอาชีพรับจา้ง  มีรายไดเ้ฉล่ีย 7,300 บาทต่อเดือน 
ซ่ึงเพียงพอกบัรายจ่าย (ร้อยละ 48.7) ไม่เพียงพอกบัร่ายจ่ายมีหน้ีสิน (ร้อยละ 44.5) ส าหรับปัจจยัท่ีมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบับทบาทของผูดู้แลในการดูแลผูสู้งอายุ คือ ระดบัการศึกษาปริญญาตรี 
อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ความเพียงพอของรายได ้ ปัจจยัดา้นครอบครัวและปัจจยัดา้นสังคม 
ส่วนปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางลบกบับทบาทของผูดู้แล ไดแ้ก่ การศึกษาระดบัประถมศึกษา (r = -
0.224) และการประกอบอาชีพรับจา้ง (r = -0.182)  นอกจากน้ีปัจจยัท่ีมีผลต่อบทบาทของผูดู้แลใน
การดูแลผูสู้งอาย ุไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นครอบครัว รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นสังคม ความเพียงพอของรายได้
ในครอบครัวท่ีมีเหลือเก็บหรือมีรายไดใ้ชจ่้ายพอดี โดยทุกตวัแปรมีผลทางบวก และสามารถท านาย
ความผนัแปรไดถึ้งร้อยละ 27.80 

วาทินี บุญชะลกัษี (2543) ท  าการศึกษาขนาดครอบครัวกบัการดูแลผูสู้งอายุ (Family Size 
and Elderly Care) วตัถุประสงคใ์นการศึกษาคือ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการให้การดูแลช่วยเหลือ
ผูสู้งอายุใน 3 ดา้นคือ ดา้นการเงิน ดา้นส่ิงของเคร่ืองใช้ และดา้นอารมณ์และจิตใจ 2) เพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างครอบครัวกบัการให้การดูแลช่วยเหลือผูสู้งอายุใน 3 ดา้นดงักล่าว 3) เพื่อ
ศึกษาปัจจยัต่างๆ ทางดา้นประชากร เศรษฐกิจและสังคมของบุตรของผูสู้งอายุท่ีมีผลต่อการให้การ
ดูแลช่วยเหลือผูสู้งอาย ุ โดยใชข้อ้มูลจากโครงการส ารวจสภาวะผูสู้งอายุไทย ปี พ.ศ. 2538 ตวัอยา่ง
คือ บุตรอายุ 15-59 ปี ท่ีมีบิดาหรือมารดาท่ีมีอายุ 60 – 79 ปี จ  านวน 20,067 คน สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์
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คือ การใชต้ารางไขว ้(Cross-tabulation Table)  การทดสอบไคสแควร์ (Chi-square Test) การใช้
วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) และมลัติโนเมียล (Multinomial 
Logistic Regression Analysis) พบวา่ จ  านวนบุตรของผูสู้งอายุมีผลต่อความน่าจะเป็นท่ีบุตรจะดูแล
ช่วยเหลือบิดามารดาสูงอายุ นั่นคือบุตรท่ีมาจากครอบครัวขนาดเล็กมีความน่าจะเป็นในการ
ช่วยเหลือบิดามารดาสูงอายุและการอยูอ่าศยัร่วมกบัผูสู้งอายุมากกวา่บุตรท่ีมาจากครอบครัวขนาด
ใหญ่ ถึงแมจ้ะมีการควบคุมปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งดา้นประชากร เศรษฐกิจ และสังคมของบุตรแลว้ก็ตาม 

บัญชา ศรีสมบัติ (2550) ศึกษาบทบาทของครัวเรือนต่อการดูแลผูสู้งอายุ กรณีศึกษา
ครัวเรือนท่ีดูแลผู ้สูงอายุ ในเขตเทศบาลนคร จังหวัดพิษณุโลก มีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ของปัจจยั และอิทธิพลของปัจจยับางประการกบับทบาทการดูแลผูสู้งอายุโดยสมาชิก
ในครัวเรือน ตวัอยา่งคือสมาชิกท่ีมีหนา้ท่ีดูแลและอาศยัอยูใ่นครัวเรือนเดียวกบัผูสู้งอายุ จ  านวน 370 
ครัวเรือน โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบเป็นระบบและเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์
คือ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ร้อยละ ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด การหาสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ
เพียร์สัน และการถดถอยแบบพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการศึกษาพบวา่ ผูดู้แลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
ท่ีมีสมรสแลว้ อายุเฉล่ีย 41 ปี  จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา อาศยัอยูก่บัผูสู้งอายุมากกวา่ 20 ปี
หรือตั้งแต่ก าเนิด แมจ้ะมีรายไดป้ระจ าเพียงอยา่งเดียว แต่ก็มีความเพียงพอต่อการเล้ียงชีพและไม่มี
โรคร้ายแรง ผูสู้งอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีบุตร 3 - 5 คน ส่วนใหญ่มีบุตรเพียงคนเดียวเท่านั้นท่ี
อาศยัอยูร่่วมกบัผูสู้งอายุ บุตรคนอ่ืนๆ จะอยูต่่างถ่ิน นอกจากน้ีสมาชิกในครัวเรือนมีบทบาทในการ
ดูแลในด้านจิตใจมากท่ีสุด รองลงมาคือการดูแลด้านร่างกาย ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
ส่ิงแวดล้อม ตามล าดบั ส าหรับปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบับทบาทการดูแลผูสู้งอายุ คือ 
ผูดู้แลเพศหญิง มีสถานภาพสมรส อาศยัอยู่กับผูสู้งอายุ จ  านวนบุตรท่ีอาศัยอยู่ด้วยกัน ระดับ
การศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี มีอาชีพคา้ขาย และมีความพอเพียงของรายไดใ้นครัวเรือน ในทางตรง
ข้ามปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ทางลบ ได้แก่ ผูดู้แลท่ีมีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาระดับ
มธัยมศึกษา มีเพียงรายไดป้ระจ าเท่านั้น มีหลานหรือคู่สมรสเป็นผูดู้แล และสมาชิกในครัวเรือน
เจบ็ป่วยเป็นโรคเร้ือรัง/โรคร้ายแรง  ส่วนปัจจยัดา้นความเพียงพอของรายไดแ้ละผูดู้แลท่ีสมรสแลว้
จะท่ีมีอิทธิพลดา้นบวกต่อบทบาทการดูแลผูสู้งอายุในครัวเรือน แต่รายไดป้ระจ าของครัวเรือนมี
อิทธิพลดา้นลบ  ซ่ึงปัจจยัทั้ง 3 น้ีสามารถอธิบายความผนัแปรของบทบาทการดูแลผูสู้งอายุได ้ร้อย
ละ 10.4 

นิชภา โมราถบ และคณะ (2555: 125-130) ศึกษาบทบาทของสมาชิกในครอบครัวในการ
ดูแลผู ้สูงอายุอัลไซเมอร์ วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของสมาชิก ตัวอย่างคือสมาชิกใน
ครอบครัวของผูสู้งอายุอลัไซเมอร์ จ  านวน 20 คน ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบห่วงโซ่ (Snowball 
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Sampling) เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยวธีิการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) โดยใชแ้บบสอบถาม
และวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) ผลการวิจยั พบว่า สมาชิกส่วนใหญ่ในครอบครัวเป็น
เพศหญิง มีสถานภาพโสดและศึกษาปริญญาตรี รายไดร้วมของครอบครัวมากกวา่ 30,000 บาทต่อ
เดือน สมาชิกส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ าตวั ผูดู้แลส่วนใหญ่ท่ีดูแลจะอาศยัอยู่ในครัวเรือนเดียวกนั 
แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มคน คือ 1) บุตร โดยเฉพาะบุตรคนโต ส่วนบุตรคนอ่ืนๆ จะช่วยเหลือด้าน
ค่าใชจ่้ายเป็นรายเดือน รวมไปถึงบุตรคนเดียวจะมีความจ าเป็นตอ้งดูแลบิดามารดาท่ีป่วยเพียงล าพงั 
ซ่ึงมีเหตุผลว่าพ่อแม่เป็นเหมือนพระอรหนัต์ในบา้น การดูท่านถือเป็นสิริมงคลกบัชีวิต 2) คู่สมรส
เป็นบุคคลท่ีใชชี้วิตร่วมกนัมานาน อยู่ดว้ยกนัดว้ยความเขา้ใจกนั และมีความเต็มใจท่ีจะช่วยเหลือ
เก้ือกลูกนัและกนัไม่วา่จะเจบ็ป่วยหรือไม่ 3) หลาน ส่วนใหญ่เป็นบุคคลท่ีผูสู้งอายเุคยเล้ียงดูเม่ือยาม
เด็ก จึงมีความรัก ความห่วงใยดูแล เพื่อแสดงถึงความกตญัญูตอบแทน 4) ญาติพี่นอ้ง บุคคลเหล่าน้ี
จะมีความผูกพนัมาตั้งแต่เยาวว์ยั ดงันั้นเม่ือถึงยามเจ็บป่วยและไม่มีผูดู้แล จึงท าให้มีความจ าเป็นท่ี
จะรับภาระดูแลในด้านต่างๆ ส าหรับบทบาทของสมาชิกในครอบครัวในการดูแลผูสู้งอายุอลัไซ
เมอร์ 4 ดา้นท่ีส าคญัคือ ดา้นร่างกาย สมาชิกส่วนใหญ่ไดทุ้่มเทแรงกาย,แรงใจในการดูแลสุขภาพ
และกิจวตัรประจ าวนั โดยเฉพาะผูสู้งอายุท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ จะให้ความช่วยเหลือ
กิจกรรมต่างๆ ทุกอยา่งแทนผูสู้งอายท่ีุป่วย ส าหรับดา้นจิตใจ มกัมีอารมณ์แปรปรวน กา้วร้าว โมโห
ร้าย เป็นผลมาจากความบอกพร่องทางอารมณ์ ดงันั้นสมาชิกในครอบครัวจ าเป็นตอ้งดูแลเอาใจใส่
เป็นพิเศษ ให้ความอบอุ่นใกลชิ้ด หาแรงยึดเหน่ียวทางศาสนา เช่นการท าบุญ สวดมนต์ เพื่อผ่อน
คลายความเครียด ส าหรับดา้นสังคม เกิดจากพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงของผูสู้งอายุ ท าให้ผูดู้แลตอ้ง
สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งผูสู้งอายุกบัสมาชิกซ่ึงถือเป็นบทบาทส าคญั เพื่อให้ก าลงัใจผา่นการ
พูดคุย ท ากิจกรรมร่วมกนั และการอยู่เป็นเพื่อน เพื่อให้ผูสู้งอายุไม่รู้สึกโดดเด่ียว ทอ้แท ้ส าหรับ
ผูดู้แลคนอ่ืนๆ จะเป็นแหล่งเก้ือหนุนทั้งทางตรงและทางออ้ม เช่น แวะเวียนมาเยี่ยม พาไปพบแพทย ์
หรือการช่วยเหลือทางการเงิน ส่วนดา้นการรักษาเป็นอีกดา้นหน่ึงท่ีส าคญัคือ การพาไปพบแพทย ์
คอยสังเกตอาการ จดัยาใหรั้บประทาน เพื่อรักษาผูสู้งอายอุลัไซเมอร์ไดท้นัท่วงทีตามอาการ รวมทั้ง
จดัหายากบ ารุงหรือวิตามินต่างๆ จดัหาอุปกรณ์เสริมท่ีช่วยในการดูแลผูสู้งอายุ ตลอดจนหาขอ้มูล
เก่ียวกับวิธีการดูแลรักษาจากแพทย์ผูรั้กษา เพื่อนฝูงหรือหาเพิ่มเติมด้วยตนเอง เพื่อน าข้อมูล
เหล่านั้นมาเรียนรู้และเข้าใจผูสู้งอายุอลัไซเมอร์ เป็นการช่วยลดความตึงเครียดของสมาชิกใน
ครอบครัว 



  

บทที ่3 
 

ระเบียบวธีิวจิยั 

บทน้ีจะน าเสนอระเบียบวธีิวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงในการศึกษาน้ีไดใ้ช้
แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิในการประมวลผลและไดก้ าหนดกรอบแนวคิดและสมมุติฐานการวิจยั เพื่อเป็น
แนวทางในการศึกษาโดยมีรายละเอียดของการด าเนินการศึกษาในหวัขอ้ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

3.1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
3.2 สมมติฐานการวิจยั 
3.3 นิยามปฏิบติัการ 
3.4 แหล่งขอ้มูล 
3.5 ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 
3.6 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.7 วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

3.1 กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 

จากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ท าให้ได้ข้อสรุปเก่ียวกับการเก้ือหนุนบิดา
มารดาท่ีอยูใ่นวยัสูงอายุตอนปลาย ดงันั้นผูว้ิจยัจึงก าหนดกรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการศึกษา แสดงดงั
ภาพท่ี 3.1 
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3.2 สมมติฐานการวจิัย 
 
อย่างไรก็ตาม ได้สรุปประเด็นส าคญัจากการศึกษาค้นควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวกับปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อรูปแบบการเก้ือหนุนและลกัษณะผูสู้งอาย ุท าใหไ้ดส้มมติฐานดงัน้ี 
สมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 1: บิดามารดาสูงอายุวยัปลายท่ีมีอายุเพิ่มสูงข้ึนจะไดรั้บการเก้ือ 

หนุนดา้นการเงินลดลง 
สมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 2: บิดามารดาสูงอายุวยัปลายท่ียงัท างานอยู่จะไดรั้บการเก้ือหนุน

ดา้นการเงินนอ้ยกวา่บิดามารดาท่ีไม่ไดท้  างาน 
สมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 3: บิดามารดาสูงอายุวยัปลายท่ีมีจ านวนบุตรท่ีมีชีวิตเพิ่มข้ึนจะ

ไดรั้บการเก้ือหนุนทั้งดา้นการเงิน ดา้นการดูแลกิจวตัรประจ าวนั และดา้นบริการจะเพิ่มสูงข้ึนตาม
จ านวนบุตร 

สมมติฐานการวิจยัข้อท่ี 4: บิดามารดาสูงอายุวยัปลายท่ีอาศัยอยู่กับบุตรจะได้รับการ
เก้ือหนุนดา้นการบริการมากกวา่บิดามารดาสูงอายวุยัปลาท่ีไม่ไดอ้าศยัอยูก่บับุตร 

สมมติฐานการวิจยัข้อท่ี 5: บิดามารดาสูงอายุวยัปลายท่ีมีภาวะทุพพลภาพจะได้รับการ
เก้ือหนุนดา้นการดูแลกิจวตัรประจ าวนัมากกวา่บิดามารดาสูงอายวุยัปลาท่ีไม่มีภาวะทุพพลภาพ 

สมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 6: ผูสู้งอายุวยัปลายเพศหญิงจะไดรั้บการเก้ือหนุนทุกประเภท
แตกต่างจากผูสู้งอายวุยัปลายเพศชาย 

- อาย ุ(บิดามารดา) 

- จ านวนบุตรท่ีมีชีวติ 

- เพศ (บิดามารดา) 

- การอยูอ่าศยั 

- การท างาน 

- มีบา้นเป็นของตนเอง 

- สถานภาพ 

- ภาวะทุพพลภาพ 

การไดรั้บการเก้ือหนุนของบิดามารดา 

1. การเงิน 

2. การดูแลกิจวตัรประจ าวนั 

3. การบริการ 

ภาพที ่3.1 กรอบแนวคิดในการวจิยั (Conceptual Framework) 
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สมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 7: บิดามารดาสูงอายุวยัปลายท่ีมีสถานภาพสมรส/หย่า จะไดรั้บ
การเก้ือหนุนนอ้ยกวา่บิดามารดาสูงอายวุยัปลายท่ีเป็นหมา้ย 

สมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 8: บิดามารดาสูงอายุวยัปลายท่ีมีบา้นเป็นของตนเองจะไดรั้บการ
เก้ือหนุนมากกวา่บิดามารดาสูงอายวุยัปลายท่ีไม่บา้นเป็นของตนเอง  

 

3.3 นิยามปฏบิัติการ 
 

การเก้ือหนุน หมายถึง การแสดงความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่การไดค้วามช่วยเหลือ สนบัสนุนและ
เอาใจใส่จากบุตร เพื่อตอบสนองความตอ้งการทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและเศรษฐกิจของ
ผูสู้งอาย ุแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

1) การเก้ือหนุนดา้นการเงิน หมายถึง การไดรั้บความช่วยเหลือหรือการสนบัสนุนเก่ียวกบั
เงินจากบุตร ไม่วา่จะเป็นการไดรั้บเป็นประจ าหรือบางคร้ังบางคราว  

2) การเก้ือหนุนดา้นการดูแลกิจวตัรประจ าวนั หมายถึง การไดรั้บความช่วยเหลือโดยตรง
ในการท าภาระกิจส่วนตวัหรือการท ากิจวตัรประจ าวนั เช่น การแต่งตวั การอาบน ้ า  การรับประทาน
อาหาร 

3) การเก้ือหนุนด้านการบริการ หมายถึง การไดรั้บความช่วยเหลือในด้านกิจกรรมหรือ
ภาระกิจบางอยา่งแทนผูสู้งอายุ เช่น การช่วยเฝ้าบา้น การท างานบา้น การขบัรถ การช่วยจบัจ่ายซ้ือ
ของให ้เป็นเพื่อนคุยแกเ้หงา การใหก้ าลงัใจ 

ผูสู้งอายวุยัปลาย หมายถึง บิดาหรือมารดาท่ีมีชีวติอยู ่และมีอายตุั้งแต่ 75 ปีข้ึนไป  
บุตรวยัผูใ้หญ่ หมายถึง บุตรท่ีบรรลุนิติภาวะทั้งเพศชายและเพศหญิง ท่ีมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์

ข้ึนไป 
 

3.4 แหล่งข้อมูล 
 

การศึกษาคร้ังน้ีใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากแผนงานวิจยั “ความอยู่ดีมีสุขของผูสู้งอายุไทย” 
ด าเนินการโดยศูนยว์จิยัสังคมสูงอาย ุส านกัวจิยั สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ภายใตโ้ครงการ
ส ารวจและศึกษา สุขภาพ การสูงอายุและการเกษียณในประเทศไทยโดยการใช้ตวัอย่างซ ้ า (Panel 
Survey And Study on Health, Aging and Retirement in Thailand - HART)  ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูล
ตั้งตน้ (Base-line Data) จากการส ารวจในปี พ.ศ. 2558 แผนงานวิจยัน้ีไดส้ ารวจครัวเรือนตวัอยา่ง
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จ านวน 5,600 ครัวเรือนจากทุกภูมิภาคของประเทศไทย ด้วยวิธีการสัมภาษณ์สมาชิกครัวเรือน
ตวัอยา่ง 1 คนท่ีมีอายตุั้งแต่ 45 ปีข้ึนไป (ดารารัตน์ อานนัทนะสุวงศ ์และคณะ, 2558: 3-11)  

การสุ่มครัวเรือนตวัอย่างของแผนงานวิจยั เป็นการใช้แผนการสุ่มแบบแบ่งชั้นสามขั้น 
(Three stage Stratified Random Sampling) ซ่ึงตวัอย่างครอบคลุม 13 จงัหวดั ได้แก่ 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (สมุทรปราการ, นนทบุรี, และปทุมธานี), สิงห์บุรี, เพชรบูรณ์, 
เชียงใหม่, อุตรดิตถ,์ ขอนแก่น, สุรินทร์, จนัทบุรี, สงขลา และกระบ่ี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 แบ่งพื้นท่ีประเทศไทยออกเป็น 6 ภูมิภาค ดงัน้ี 
ชั้นท่ี 1 : เขตกรุงเทพและปริมณฑล (หมายถึง กรุงเทพมหานคร นนทบุรี 

ปทุมธานี  และสมุทรปราการ) 
 ชั้นท่ี 2 : เขตของจงัหวดัในภาคตะวนัออก  (จนัทบุรี) 
 ชั้นท่ี 3 : เขตของจงัหวดัในภาคกลาง (เพชรบูรณ์ และสิงห์บุรี) 
 ชั้นท่ี 4 : เขตของจงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น และ

สุรินทร์) 
 ชั้นท่ี 5 : เขตของจงัหวดัในภาคเหนือ (เชียงใหม่ และอุตรดิตถ)์ 
 ชั้นท่ี 6 : เขตของจงัหวดัในภาคใต ้(สงขลา และกระบ่ี) 
ขั้นท่ี 2 แบ่งพื้นท่ีแต่ละจงัหวดัออกเป็น 2 เขตคือในเขตเทศบาล (ในเมือง) และ

นอกเขตเทศบาล (นอกเมือง/ชนบท) ส าหรับในเขตเทศบาล สุ่มชุมรุมอาคาร (Block) และนอกเขต
เทศบาล สุ่มหมู่บ้าน (Village) ให้ได้จ  านวนท่ีต้องการ ตามการแบ่งเขตพื้นท่ีการปกครองของ
กระทรวงมหาดไทย 

ขั้นท่ี 3 สุ่มครัวเรือนในขั้นท่ี 2 ตามจ านวนท่ีตอ้งการในแต่ละขั้น และสัมภาษณ์ผู ้
อาศยัอยูใ่นครัวเรือนท่ีเป็นตวัอยา่งในการศึกษา (อายตุั้งแต่ 45 ปีข้ึนไป) และคู่สมรส 
 
 ขนาดตวัอยา่ง  
 แผนงานวจิยั ไดข้นาดตวัอยา่ง (𝑛) จากสูตรการค านวณตวัอยา่งตามระเบียบสถิติ 
 

𝑛 =
𝑝∗(1 − 𝑝∗)𝑁𝑍𝛼 2⁄

2

𝑁𝑒2 + 𝑝∗(1 − 𝑝∗)𝑁𝑍𝛼 2⁄
2  
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ภาพที ่3.2 ตวัอยา่งในแผนงานวจิยั ความอยูดี่มีสุขของผูสู้งอายไุทย และตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี 

เม่ือ N แทน ขนาดของประชากร (Population Size) 
 𝑛 แทน ขนาดตวัอยา่ง 
 𝑝∗ แทน สัดส่วนของลกัษณะท่ีสนใจในประชากร (0< 𝑝∗<1) 
 𝑍𝛼 2⁄  แทน ค่าของเปอร์เซนตไ์ทลท่ี์ (1-α) 100 ของการแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน 
และ 𝑒 แทน ความคลาดเคล่ือนของตวัประมาณท่ียอมรับไดท่ี้ความน่าจะเป็น (1-α) 100% 
  

จากสูตรดงักล่าวขา้งตน้ไดข้นาดตวัอยา่งเท่ากบั 5,600 ครัวเรือน โดยมีความคลาดเคล่ือน
ของการประมาณค่าพารามิเตอร์ (e) ท่ียอมรับไดท่ี้ระดบัความน่าจะเป็น 0.99 เท่ากบั 0.0156 ซ่ึงเป็น
ผูท่ี้มีอายุ 45 ข้ึนไป แต่ผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาเฉพาะบิดาและ/หรือมารดา (ของผูต้อบแบบสอบถามท่ี
เป็นหน่วยตวัอยา่งของแผนงานวิจยั) ท่ีมีอายุตั้งแต่ 75 ปีข้ึนไป ซ่ึงมีจ านวนทั้งส้ิน 855 คน แสดงดงั
ภาพท่ี 3.2 
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3.5 ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 
 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัก าหนดตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษาได้มาจากแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการช่วยเหลือเก้ือกลูบิดามารดา ซ่ึงมีรายละเอียดดงัตาราง
ท่ี 3.1 

 
ตารางที ่3.1  ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ี 
 

ตัวแปร การวดั 

ตัวแปรตาม 
 การเก้ือหนุนดา้นการเงิน 
  
 
  
 

 
1 = ใหค้วามช่วยเหลือ 
0 = ไม่ไดใ้หค้วามช่วยเหลือ 
มาจากขอ้ถาม ถา้ไม่ไดน้บัรวมค่าใชจ่้ายท่ีพี่นอ้งท่าน
น้ี/คุณ…..ช่วยออกในการพกัอาศยัอยู่ร่วมกนั เช่น ค่า
เช่าบ้าน ค่าสาธารณูปโภค และ/หรือค่าอาหาร(ใน
กรณีอยู่ด้วยกัน) ในรอบปีท่ีผ่านมา พี่น้องท่านน้ี/
คุณ……ให้ความช่วยเหลือระหว่างท่านกับบิดา
มารดาเป็นอยา่งไรบา้ง 

 การเก้ือหนุนการดูแลกิจวตัร
ประจ าวนั  

1 = ใหค้วามช่วยเหลือ 
0 = ไม่ไดใ้หค้วามช่วยเหลือ 
มาจากข้อถาม ในรอบปีท่ีผ่านมา พี่น้องท่านน้ี /
คุณ…..ใหค้วามช่วยเหลือในการท าภาระกิจส่วนตวัท่ี
จะเป็น เช่น แต่งตวั ทานขา้ว อาบน ้ า เป็นตน้ กบับิดา
มารดาหรือไม่  

 การเก้ือหนุนดา้นการบริการ 
 

1 = ใหค้วามช่วยเหลือ 
0 = ไม่ไดใ้หค้วามช่วยเหลือ 
มาจากข้อถาม ในรอบปีท่ีผ่านมา พี่น้องท่านน้ี /
คุณ…..ให้ความช่วยเหลือในส่ิงท่ีไม่ใช่เงิน เช่น ช่วย
เฝ้าบ้าน ท างานบ้าน ขับรถ ช่วยจับจ่ายซ้ือของให ้
เป็น 
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ตารางที ่3.1 (ต่อ) 
 

ตัวแปร การวดั 
 เพื่อนคุยแก้เหงา ให้ก าลงัใจ เป็นตน้ กบับิดามารดา

หรือไม่ 
ตัวแปรอสิระ  
 อาย ุ อายขุองบิดามารดา 
 จ านวนบุตรท่ีมีชีวิตอยู ่ จ านวนบุตรท่ีมีชีวติอยูท่ ั้งหมด  
 เพศ 1 = เพศหญิง 

2 = เพศชาย 
 การพกัอาศยัอยูก่บับุตร 1 = พกัอาศยัอยูด่ว้ยกนั 

0 = ไม่ไดพ้กัอาศยัอยูด่ว้ยกนั 
 การท างานในรอบปีท่ีผา่นมา 1 = ท างาน 

0 = ไม่ไดท้  างาน 
 มีบา้นเป็นของตนเอง 1 = มี 

0 = ไม่มี  
 สถานภาพ  1 = เป็นหมา้ย 

0 = สมรส/หยา่ 
 ภาวะทุพพลภาพ 1 = เป็นภาวะทุพพลภาพ 

0 = ไม่เป็นภาวะทุพพลภาพ 
 

3.6 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
แผนงานวิจยั “ความอยู่ดีมีสุขของผูสู้งอายุไทย” โดยศูนย์วิจยัสังคมสูงอายุ ส านักวิจยั 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ได้ท าการส ารวจครัวเรือนตวัอย่างจากพื้นท่ี 13 จงัหวดัใน 6 
ภูมิภาค ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคกลาง (ยกเวน้กรุงเทพและปริมณฑล) ภาคเหนือ 
ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคใต ้โดยการสัมภาษณ์สมาชิกครัวเรือนตวัอย่าง 1 
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คนท่ีมีอายุตั้ งแต่ 45 ปีข้ึนไป รวมทั้ งคู่สมรสของตัวอย่าง(ถ้ามี) แบบตัวต่อตัว (Face-to-face 
Interview) ดว้ยแบบสอบถามท่ีไดพ้ฒันาข้ึนมา และมีการบนัทึกและจดัการขอ้มูลดว้ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ท่ีไดพ้ฒันาข้ึนมาดว้ยเช่นกนั (ดารารัตน์ อานนัทนะสุวงศ ์และคณะ, 2558: 4-1) 

 

3.7 วธิีการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัประมวลผลและวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม  SPSS for Windows 
Version 22.0, STATA Version 12.0 และ Microsoft Excel Version 2010 ในการประมวลผล ขอ้มูล
เชิงปริมาณและหาค่าสถิติต่างๆ โดยสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 

1) สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) โดยใชต้ารางความถ่ี (Frequency Table) และร้อย
ละ (Percentage) ในการน าเสนอลกัษณะทัว่ไปของตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบั
การศึกษา การท างาน ภาวะทุพพลภาพ และลกัษณะการไดรั้บการเก้ือหนุนจากบุตรวยัผูใ้หญ่ และ
การวิเคราะห์การได้รับการเก้ือหนุนจากบุตรวยัผู ้ใหญ่ทางด้านการเงิน ด้านการดูแลกิจวตัร
ประจ าวนั และด้านการบริการ จ าแนกตามลกัษณะทางประชากร เศรษฐกิจและสังคม ด้วยการ
วเิคราะห์ตารางไขว ้(Cross-tabulation) 

2) การวิเคราะห์ทวิโลจิสติก (Binary Logistic Regression) วิเคราะห์หาความสัมพนัธ์
ระหวา่งปัจจยัทางดา้นประชากร เศรษฐกิจและสังคมของผูสู้งอายวุยัปลายกบัการไดรั้บการเก้ือหนุน
จากบุตรวยัผูใ้หญ่ดา้นการเงิน การดูแลกิจวตัรประจ าวนัและการบริการ โดยมีตวัแบบโลจิสติกดงัน้ี 

Log [
𝑝(𝑌=1)

1−𝑝(𝑌=1)
] = a + b1 X1+ b2 X2 +b3 X3+ b4 X4+ b5 X5 +b6 X6+ b7 X7 +b8X8 

เม่ือ  X1 คือ อายุ 
X2 คือ จ านวนบุตรท่ีมีชีวติอยู ่
X3 คือ เพศ 
X4 คือ การพกัอาศยัอยูก่บับุตร 
X5 คือ การท างานในรอบปีท่ีผา่นมา 
X6 คือ การมีบา้นเป็นของตนเอง 
X7 คือ สถานภาพ 
X8 คือ ภาวะทุพพลภาพ 
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จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี จะไดน้ าเสนอรายละเอียดทัว่ไปของตวัอยา่ง
และการสร้างตวัแบบการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ดงักล่าว แสดงในบทต่อไป 



  

บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาเร่ือง “การเก้ือหนุนบิดามารดาสูงอายุวยัปลายจากบุตรวยัผูใ้หญ่” ผูว้ิจยัได้
น าเสนอผลการศึกษาตามวตัถุประสงคข์องงานวจิยัดงัน้ี  

4.1 คุณลกัษณะทัว่ไปของผูสู้งอายวุยัปลายท่ีศึกษา  
4.2 ลกัษณะการเก้ือหนุนบิดามารดาวยัสูงอายตุอนปลายท่ีไดรั้บการเก้ือหนุน 
4.3 คุณลกัษณะของบุตรวยัผูใ้หญ่ท่ีใหก้ารเก้ือหนุนบิดามารดาสูงอายวุยัปลาย 
4.4 ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจจยัส่วนบุคคลของบิดามารดาสูงอายุวยัปลายกบัประเภทการ

เก้ือหนุน 
 

4.1 คุณลกัษณะทัว่ไปของตัวอย่าง 
 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชข้อ้มูลจากแผนงานวิจยั เร่ืองความอยู่ดีมีสุของผูสู้งอายุไทย 
ภายใตโ้ครงการส ารวจและศึกษา สุขภาพ การสูงอายุและการเกษียณในประเทศไทยโดยการใช้
ตวัอยา่งซ ้ า (Panel Survey And Study on Health, Aging and Retirement in Thailand – HART) ซ่ึง
ด าเนินการโดยศูนยว์จิยัสังคมสูงอาย ุส านกัวจิยั สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2558 
โดยเลือกใชเ้ฉพาะขอ้มูลบิดาหรือมารดาท่ีมีอายุ 75 ปีข้ึนไป (ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นหน่วย
ตวัอยา่ง จ  านวนทั้งส้ิน 855 คน คุณลกัษณะส่วนบุคคลของบิดามารดาของกลุ่มตวัอยา่งดงักล่าว ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัโครงสร้างดา้นอาย ุสถานภาพสมรส จ านวนบุตรท่ีมีชีวติอยู ่ระดบัการศึกษา สถานภาพ
การท างาน การพกัอาศยัและภาวะทุพพลภาพของตวัอยา่งทั้งเพศชายและเพศหญิง  ไดน้ าเสนอไว้
ในตารางท่ี 4.1 ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.1  จ านวนและร้อยละของตวัอยา่ง จ  าแนกตามคุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ีส าคญั  

 (n=855 คน) 
 

ลกัษณะส่วนบุคคล 
รวม  ชาย  หญงิ 

จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ 

อายุ (ปี) 
 75 – 79 
 80 – 84 
 85 - 89 
 90 หรือมากกวา่  

 
281 
273 
208 
93 

 
32.87 
31.93 
24.33 
10.88 

  
107 
107 
79 
31 

 
33.02 
33.02 
24.38 
9.57 

  
174 
166 
129 
62 

 
32.77 
31.26 
24.29 
11.68 

 �̅� 
 S.D. 

82.40 
5.08 

 82.35 
5.00 

 82.42 
5.13 

สถานภาพการสมรส 
 สมรส/หยา่ 
 เป็นหมา้ย 

 
331 
524 

 
38.71 
61.29 

  
191 
133 

 
58.95 
41.05 

  
140 
391 

 
26.37 
73.63 

จ านวนบุตรทีม่ีชีวติอยู่ (คน) 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5  
 ≥ 6 

 
94 

124 
140 
153 
144 
200 

 
10.99 
14.50 
16.37 
17.89 
16.84 
23.39 

  
25 
50 
56 
66 
56 
71 

 
7.72 

15.43 
17.28 
20.37 
17.28 
21.91 

  
69 
74 
84 
87 
88 

129 

 
12.99 
13.94 
15.82 
16.38 
16.57 
24.29 

ระดับการศึกษา 
 ไม่ไดรั้บการศึกษา 
 ประถมศึกษา 
 มธัยมศึกษา,ปวส 
 ปริญญาตรีหรือสูงกวา่ 

 
249 
579 
18 
9 

 
29.12 
67.72 
2.11 
1.05 

  
76 

235 
8 
5 

 
23.46 
72.53 
2.47 
1.54 

  
173 
344 
10 
4 

 
32.58 
64.78 
1.88 
0.75 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ)  
 

ลกัษณะส่วนบุคคล 
รวม  ชาย  หญงิ 

จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ 

การท างานในรอบปีทีผ่่านมา
 ไม่ไดท้  างาน
 ท างาน 

 
794 
61 

 
92.87 
7.13 

  
289 
35 

 
89.02 
10.80 

  
505 
22 

 
95.83 
4.17 

สถานภาพการท างาน 
 นอกภาคเกษตร 
 ลูกจา้งหน่วยงาน 
 เกษตรกร เล้ียงสัตว์
และประมง 
 อ่ืนๆ 

 
15 
4 

34 
 

8 

 
24.59 
6.56 

55.74 
 

13.11 

  
6 
3 

24 
 

2 

 
17.14 
8.57 

68.57 
 

5.71 

  
9 
1 

10 
 

6 

 
34.62 
3.85 

38.46 
 

23.08 
การพกัอาศัยอยู่กบับุตร 
 ไม่ไดอ้าศยัอยูก่บับุตร 
 อาศยัอยูก่บับุตร 

 
264 
591 

 
30.88 
69.12 

  
106 
218 

 
32.72 
67.28 

  
158 
373 

 
29.76 
70.24 

ภาวะทุพพลภาพ  
 ไมเ่ป็น 
 เป็น 

 
820 
35 

 
95.91 
4.09 

  
314 
10 

 
96.91 
3.09 

  
506 
25 

 
95.29 
4.71 

รวม 855 100  331 100  524 100 
 

จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ บิดามารดาสูงวยัตอนปลาย เป็นเพศชายท่ีมีอายุ 75 – 79 ปี และอายุ 
80 – 84 ปี ในสัดส่วนเท่ากนัคือ ร้อยละ 33.02 มีอายุ 85 -59 ปี ร้อยละ 24.38 และมากกวา่ 90 ปีข้ึน
ไปในร้อยละ 9.57 มีอายุเฉล่ีย 82.35 ปี ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 5.00 ปี ดา้นสถานภาพสมรส พบว่า 
ร้อยละ 58.95 มีสถานภาพสมรส/หยา่ และร้อยละ 41.05 เป็นหมา้ย ประมาณร้อยละ 22 ของบิดาวยั
ปลายมีบุตรท่ีมีชีวิตอยูม่ากกวา่ 5  คน รองลงมาคือมีบุตรจ านวน 4 คน ร้อยละ 20.37 และนอ้ยท่ีสุด
คือมีบุตร 1 คน ร้อยละ 7.72  ทั้งน้ีประมาณ 3 ใน 4 จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา และเกือบ 1 ใน 
3 ไม่ไดรั้บการศึกษา ซ่ึงมีเพียงร้อยละ 1.54 เท่านั้น ท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไป ในแง่การ
ท างาน พบวา่ เกือบร้อยละ 90 ไม่ไดท้  างาน มีเพียงร้อยละ 10 ท่ียงัท างานอยู ่ส าหรับผูท่ี้ท  างานอยู ่
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ส่วนใหญ่ท าอาชีพเกษตรกร เล้ียงสัตวแ์ละประมง ร้อยละ 68.57 รองลงมาคือ เจา้ของธุรกิจนอกภาค
เกษตร ร้อยละ 17.14 นอกจากน้ี ประมาณ 2 ใน 3 ของบิดาสูงอายวุยัปลายอาศยัอยูก่บับุตร และอีก 1 
ใน 3 ไม่ไดพ้กัอาศยัอยูก่บับุตร เม่ือพิจารณาถึงภาวะทุพพลภาพของบิดา พบวา่ มีเพียงร้อยละ 3.09 
ท่ีมีภาวะทุพพพลภาพ และเกือบร้อยละ 97 ไม่มีภาพวะทุพพลภาพ 
 ผูสู้งวยัตอนปลาย เป็นเพศหญิง โดยมีอายุระหวา่ง 75 – 79 ปี ร้อยละ 32.77  มีอายุระหวา่ง 
80 – 84 ปี ร้อยละ 31.26 มีอายุระหวา่ง 85 -89 ปี ร้อยละ 24.29 และมีอายุมากกวา่ 90 ปีข้ึนไป ร้อย
ละ 11.68  ทั้งน้ีมีอายเุฉล่ีย 82.42 ปี ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 5.13 ปี โดยมีสถานภาพเป็นหมา้ยเกือบ 3 
เท่าของผูท่ี้มีสถานภาพสมรส/หยา่ คือ ร้อยละ 73.63 และ 26.37  ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีบุตรท่ีมีชีวิต
อยู ่6 คนหรือมากกวา่ ร้อยละ 24.29 รองลงมาคือมีบุตรจ านวน 4 และ 5 คนในสัดส่วนท่ีใกลเ้คียง
กนั คือ ร้อยละ 16.38 และ 16.57 ตามล าดบั ดา้นการศึกษา พบวา่ ประมาณร้อยละ 65 จบการศึกษา
ระดบัประถมศึกษา ร้อยละ 32.58 ไม่ไดรั้บการศึกษา และมีเพียงร้อยละ 0.75 ท่ีจบการศึกษาระดบั
ปริญญาตรีข้ึนไป ทั้งน้ียงัพบอีกวา่ เกือบร้อยละ 96 ไม่ไดท้  างานในรอบปีท่ีผา่นมา มีประมาณร้อย
ละ 4 เท่านั้นท่ียงัท างานอยู่ โดยส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร เล้ียงสัตวแ์ละประมง ร้อยละ 38.46 
รองลงมาคือ เป็นเจา้ของธุรกิจนอกภาคเกษตร ร้อยละ 34.62  และประมาณร้อยละ 68 ของมารดา
สูงอายุวยัปลายพกัอาศยัอยูก่บับุตร และท่ีเหลือกวา่ร้อยละ 32 ไม่ไดพ้กัอาศยัอยูก่บับุตร นอกจากน้ี
ยงัพบวา่ร้อยละ 96. 91 ของผูสู้งอายวุยัปลายเพศหญิงไม่เป็นภาวะทุพพลภาพ ซ่ึงมีเพียงร้อยละ 4.71 
เท่านั้นท่ีเป็นภาวะทุพพลภาพ 
 โดยรวม พบว่า บิดามารดาสูงวยัตอนปลาย มีสัดส่วนของกลุ่มอายุน้อยมากกว่ากลุ่มอายุ
มาก กล่าวคือ อายุ 75 – 79 ปี และ 80 – 84 ปี มีสัดส่วนใกลเ้คียงกนัคือ ร้อยละ 32.87 แล 31.93 
ตามล าดบั มีอายุระหวา่ง 85 -89 ปี ร้อยละ 24.33 ส่วนอายุ 90 ปีข้ึนไปมีนอ้ยท่ีสุดคือ ร้อยละ 10.88 
ดา้นสถานภาพสมรส พบวา่ ประมาณ 3 ใน 5 ของบิดามารดาเป็นหมา้ย มีเพียงร้อยละ 38.71 ท่ีมี
สถานภาพสมรส/หยา่ โดยสัดส่วนดา้นสถานภาพสมรสของตวัอยา่งเพศชายและเพศหญิงแตกต่าง
กนั นัน่คือสัดส่วนของเพศชายท่ีไม่เป็นหมา้ยจะสูงกว่าเพศหญิง แต่สัดส่วนท่ีเป็นหมา้ยจะต ่ากว่า
เพศหญิง และประมาณร้อยละ 24 มีบุตรท่ีมีชีวิตอยู ่6 คนหรือมากกวา่ และเกือบร้อยละ 18 มีบุตร 
จ านวน 4 คน สะทอ้นถึงภาวะการเจริญพนัธ์ท่ีสูง (การมีบุตร) ของตวัอย่างในคนรุ่นอายุบิดา
มารดาท่ิบุตรเกิดในยุคในช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 (Baby Boomer Generation) จากเหตุผล
ดงักล่าว จ านวนประชากรจึงมีจ านวนมากและเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว ส าหรับดา้นการศึกษา พบว่า 
ร้อยละ 67.72 มีการศึกษาในระดบัประถมศึกษา ร้อยละ 29.12 ไม่ไดรั้บการศึกษา ร้อยละ 2.11 จบ
การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาหรือปวส. และมีเพียงร้อยละ 1.05 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไป 
นอกจากน้ี เกือบร้อยละ 93 ไม่ไดท้  างาน มีเพียงร้อยละ 7.13 ท่ียงัท างานอยู ่ทั้งน้ียงัพบวา่ มากกวา่
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คร่ึงของตวัอยา่งท่ีท างานอยู ่มีอาชีพเกษตรกร เล้ียงสัตวแ์ละประมง คือร้อยละ 55.74 รองลงมา เป็น
เจา้ของธุรกิจนอกภาคเกษตร ร้อยละ 24.59 นอกจากน้ียงัพบว่า เกือบ 2 ใน 3 ของบิดามารดา
ตวัอยา่งอาศยัอยูก่บับุตร และอีก 1 ใน 3 (ร้อยละ 30.88) ไม่ไดพ้กัอาศยัอยูก่บับุตร การกระจายตวั
ตามการอยูอ่าศยักบับุตรของบิดาไม่แตกต่างจากมารดามากนกั โดยมารดามีแนวโน้มการอยู่อาศยั
กบับุตรมากกว่าบิดาเล็กน้อย เม่ือพิจารณาภาวะทุพพลภาพของบิดามารดาตวัอย่าง พบว่า มีเพียง
ร้อยละ 4.09 ท่ีมีภาวะทุพพลภาพ และประมาณร้อยละ 95 ไม่เป็นภาวะทุพพลภาพ 
 อย่างไรก็ตาม ลักษณะส่วนบุคคลของบิดามารดาสูงอายุวยัปลายดงัรายละเอียดข้างต้น 
แสดงให้เห็นว่ามีลกัษณะภูมิหลงัท่ีแตกต่างจากช่วงวยัอ่ืน ดงันั้นรูปแบบการเก้ือหนุนท่ีไดรั้บจาก
บุตรวยัผูใ้หญ่ท่ีเป็นผูใ้หก้ารช่วยเหลือบิดามารดาสูงอายตุอนปลาย จะแตกต่างตามไปดว้ย  
 

4.2 การได้รับการเกือ้หนุนของบิดามารดาสูงอายุวยัปลาย 
 

ในการศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อศึกษารูปแบบการไดรั้บการเก้ือหนุนบิดามารดา
สูงอายวุยัปลายจากบุตรวยัผูใ้หญ่ ผลการศึกษาวิเคราะห์ไดส้รุปแสดงไวใ้นตารางท่ี 4.2 ท่ีไดท้  าการ
แบ่งประเภทการเก้ือหนุนออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

 1) การเก้ือหนุนประเภทเดียวคือ ไดรั้บการช่วยเหลือสนบัสนุนเพียงดา้นใดดา้นหน่ึงเท่านั้น
จากบุตรอยา่งนอ้ย 1 คน  

2) การเก้ือหนุนสองประเภทคือ ไดรั้บการช่วยเหลือสนบัสนุนเพียง 2 ดา้นเท่านั้น จากบุตร
อยา่งนอ้ย 1 คน 

3) การเก้ือหนุนสามประเภทคือ ได้รับการช่วยเหลือทั้งด้านการเงิน การดูแลกิจวตัร
ประจ าวนัและการบริการ จากบุตรอยา่งนอ้ย 1 คน 
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ตารางที ่4.2  ร้อยละของบิดามารดาสูงอายวุยัปลายท่ีไดรั้บการเก้ือหนุน จ าแนกตามประเภทการ

เก้ือหนุน 
 

ประเภทการเกือ้หนุน ร้อยละ 

เกือ้หนุนประเภทเดียว 14.97 
การเงิน 8.07 
การดูแลกิจวตัรประจ าวนั 2.22 
การบริการ 4.68 
เกือ้หนุนสองประเภท 27.60 
การเงินและการดูแลกิจวตัรประจ าวนั 18.83 
การเงินและการบริการ 5.38 
การดูแลกิจวตัรประจ าวนัและการบริการ 3.39 
เกือ้หนุนสามประเภท 47.60 

รวม 90.17 
 

จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ประมาณร้อยละ 90 ของบิดามารดาสูงอายุวยัปลาย ไดรั้บการ
เก้ือหนุนจากบุตรวยัผูใ้หญ่ โดยเกือบร้อยละ 48 ได้รับการเก้ือหนุนทั้งสามประเภท ไดแ้ก่ ดา้น
การเงิน การดูแลกิจตัรประจ าวนั และดา้นการบริการ ร้อยละ 27.60 ไดรั้บการเก้ือหนุนสองประเภท 
โดยได้รับการเก้ือหนุนด้านการเงินและการดูแลกิจวตัรประจ าวนัมากท่ีสุด (ร้อยละ 18.83) 
รองลงมาคือดา้นการเงินและการบริการ (ร้อยละ 5.38) ส่วนการไดรั้บการเก้ือหนุนประเภทเดียวมี
เพียงร้อยละ 14.97 ส่วนใหญ่ไดรั้บการเก้ือหนุนดา้นการเงินมากท่ีสุด คือร้อยละ 8.07 รองลงมา คือ
การบริการ ร้อยละ 4.68 และนอ้ยท่ีสุด คือการดูแลกิจวตัรประจ าวนัเพียง ร้อยละ 2.22 

จะเห็นไดว้่า การไดรั้บเก้ือหนุนจากบุตรยงัคงมีให้เห็นในสังคมไทยในปัจจุบนั โดยส่วน
ใหญ่ไดรั้บการเก้ือหนุนทั้งสามประเภท ทั้งน้ีเพื่อให้ทราบลกัษณะท่ีชดัเจนมากยิ่งข้ึนผูว้ิจยัจึงไดท้  า
การเปรียบเทียบการเก้ือหนุนตามเพศและช่วงอายุของผูสู้งอายุ ตารางท่ี 4.3 เน่ืองจากปัจจยัดา้นอายุ
และเพศเป็นลกัษณะท่ีส าคญัและจ าเป็น 
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ตารางที ่4.3  ร้อยละของบิดามารดาสูงอายวุยัปลายท่ีไดรั้บการเก้ือหนุนจากบุตร จ าแนกตามอายุ 
                     และเพศของผูสู้งอาย ุ
 

ประเภทการเกือ้หนุน 
เพศชาย เพศหญงิ 

75-79 80-84 85-89 90+ 75-79 80-84 85-89 90+ 

เกือ้หนุนประเภทเดียว         
การเงิน 9.15 11.81 11.50 11.54 10.20 4.85 4.35 0.00 
การดูแลกิจวตัรประจ าวนั 3.05 2.08 1.77 3.85 2.04 0.97 4.35 3.57 
การบริการอยา่งเดียว 4.88 2.78 6.19 0.00 8.16 8.74 4.35 3.57 
เกือ้หนุนสองประเภท         
การเงินและการดูแลกิจวตัร
ประจ าวนั 

21.95 26.39 24.78 30.77 16.33 14.56 11.59 14.29 

การเงินและการบริการ 7.93 6.25 2.65 3.85 9.18 5.83 4.35 3.57 
การดูแลกิจวตัรประจ าวนั 
และการบริการ 

2.44 4.86 5.31 5.77 1.02 3.88 2.90 7.14 

เกือ้หนุนสามประเภท 50.61 45.83 47.79 44.23 53.06 61.17 68.12 67.86 
รวม 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
จากตารางท่ี 4.3 พบวา่  ส่วนใหญ่บิดามารดาสูงอายุวยัปลายไดรั้บการเก้ือหนุนทุกประเภท 

รองลงมา คือไดรั้บการเก้ือหนุนสองประเภท (การเงินและการดูแลกิจวตัรประจ าวนั) และการไดรั้บ
การเก้ือหนุนทางการเงินเพียงอยา่งเดียว อยา่งไรก็ตาม เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกบัประเภทของการ
เก้ือหนุนกบัเพศ และช่วงอายขุองบิดามารดาสูงอายวุยัปลายแลว้ พบวา่ 
 ดา้นการเงินเพียงอยา่งเดียว เม่ือผูสู้งอายเุพศชายมีอายเุพิ่มสูงข้ึน สัดส่วนไดรั้บการเก้ือหนุน
การเงินเพียงอย่างเดียวจะเพิ่มข้ึน และจะมีสัดส่วนใกลเ้คียงกนัเม่ืออายุตั้งแต่ 80 ปีข้ึนไป (ร้อยละ 
9.15, 11.81, 11.50 และ 11.54 ตามล าดบั) ในทางตรงกนัขา้ม ผูสู้งอายุเพศหญิงท่ีมีอายุเพิ่มสูงข้ึน 
ไดรั้บการเก้ือหนุนลดลงอยา่งต่อเน่ืองและไม่ไดรั้บเม่ืออายุ 90 ปีข้ึนไป (ร้อยละ 10.20, 4.85, 4.35, 
0.00 ตามล าดบั) 
 การดูแลกิจวตัรประจ าวนัอยา่งเดียว ผูสู้งอายวุยัปลายเพศชายท่ีมีอายุ 90 ปีข้ึนไป ไดรั้บการ
เก้ือหนุนในสัดส่วนใกลเ้คียงกบัผูท่ี้มีอายุระหวา่ง 75 – 79 ปี (ร้อยละ 3.85, 3.05 ตามล าดบั) และ
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นอ้ยท่ีสุด คือมีอายรุะหวา่ง 85 -89 ปี ในขณะท่ีร้อยละ 4.35 ของผูสู้งอายวุยัปลายเพศหญิงมีอายุ 85 -
89 ปีไดรั้บการเก้ือหนุนมากท่ีสุด รองลงมาคือมีอายรุะหวา่ง 80 – 84 ปี ร้อยละ 0.97 
 การบริการอยา่งเดียว ผูสู้งอายวุยัปลายเพศชายท่ีมีอายุระหวา่ง 85- 89 ปี ไดรั้บการเก้ือหนุน
มากท่ีสุด ร้อยละ 6.19 รองลงมาคือมีอายุระหวา่ง 75 -79 ปี ร้อยละ 4.88  แต่ผูสู้งอายุวยัปลายเพศ
หญิงท่ีมีอายุ 80 – 84 ไดรั้บการเก้ือหนุนมากท่ีสุด ร้อยละ 8.74 และอายุระหวา่ง 75 – 79 ปี มี
สัดส่วนใกลเ้คียงกนัคือ ร้อยละ 8.16  รองลงมาคือมีอายรุะหวา่ง 85 – 89 ปี ร้อยละ 4.35 
 การเงินและการดูแลกิจวตัรประจ าวนั ประมาณร้อยละ 30 ของผูสู้งอายุวยัปลายเพศชายท่ีมี
อายุ 90 ปีข้ึนไปไดรั้บการเก้ือหนุนมากท่ีสุด และช่วงอายุอ่ืนๆ ไดรั้บการช่วยเหลือในสัดส่วนท่ี
ใกลเ้คียงกนั อย่างไรก็ตาม เม่ือผูสู้งอายุวยัปลายเพศหญิงมีอายุเพิ่มสูงข้ึน ได้รับการช่วยเหลือใน
สัดส่วนท่ีลดลงตามช่วงอายุ (ร้อยละ 16.33, 14.56, 11.59 ตามล าดบั) ยกเวน้ผูสู้งอายุวยัปลายเพศ
หญิงท่ีมีอาย ุ90 ปีข้ึนไปจะมีสัดส่วนเพิ่มสูงข้ึนมา นัน่คือ ร้อยละ 14.29 
 การเงินและการบริการ เม่ืออายุเพิ่มมากข้ึนผูสู้งอายุวยัปลายทั้งเพศชายและเพศหญิง จะมี
สัดส่วนการไดรั้บการเก้ือหนุนลดลงตาม ยกเวน้ผูสู้งอายุวยัปลายเพศชายท่ีมีอายุ 90 ปีข้ึนไป ไดรั้บ
การเก้ือหนุนเพิ่มข้ึนเล็กนอ้ย โดยผูสู้งอายุวยัปลายทั้งเพศชายและเพศหญิงไดรั้บการเก้ือหนุนมาก
ท่ีสุดเม่ืออายรุะหวา่ง 75 -79 ปี (ร้อยละ 7.93, 9.18 ตามล าดบั) รองลงมาคือ มีอายุระหวา่ง 80 – 84 ปี 
(เพศชาย ร้อยละ 6.25, เพศหญิง 5.83) 

การดูแลกิจวตัรประจ าวนัและการบริการ เม่ืออายุของผูสู้งอายุวยัปลายเพศชายเพิ่มมากข้ึน 
การไดรั้บการช่วยเหลือจะเพิ่มสูงข้ึนตามอายุท่ีเพิ่ม คือร้อยละ 2.44, 4.86, 5.31 และ 5.77 ตามล าดบั 
ส าหรับผูสู้งอายุวยัปลายเพศหญิงท่ีมีอายุ 90 ปีข้ึนไป ไดรั้บการช่วยเหลือมากท่ีสุด (ร้อยละ 7.44) 
รองลงมาคือ มีอายุระหวา่ง 80 – 84 ปี (ร้อยละ 3.88) และนอ้ยท่ีสุด มีอายุระหวา่ง 75 – 79 ปี (ร้อย
ละ 1.02) 
 การไดรั้บการเก้ือหนุนทุกประเภท พบว่า ทุกช่วงอายุผูสู้งอายุวยัปลายเพศหญิงไดรั้บการ
เก้ือหนุนมากกวา่ผูสู้งอายุวยัปลายเพศชาย มากกวา่คร่ึงของผูสู้งอายุวยัปลายเพศชายมีอายุระหวา่ง 
75 – 79 ปี ไดรั้บการเก้ือหนุนมากท่ีสุด รองลงมาคือมีอายุระหวา่ง 85 – 89 ปี (ร้อยละ 47.79 ) มีอายุ
ระหวา่ง 80 – 84 ปี และอายุ  90 ปีข้ึนไปมีสัดส่วนใกลเ้คียงกนั (ร้อยละ 44.23, 44.83 ตามล าดบั) 
อยา่งไรก็ตาม เกินกวา่ร้อยละ 68 ของผูสู้งอายวุยัปลายเพศหญิงท่ีมีอายุระหวา่ง 85 – 89 ปี ไดรั้บการ
เก้ือหนุนมากท่ีสุด รองลงมาคือ มีอายุ 90 ปีข้ึนไป (ร้อยละ 67.86)  และนอ้ยท่ีสุดคือ มีอายุระหวา่ง  
75 -59 ปี (ร้อยละ 53.06) 
 อยา่งไรก็ตาม ไม่วา่ผูสู้งอายวุยัปลายจะอยูช่่วงอายใุดก็ตาม การไดรั้บการช่วยเหลือดูแลจาก
บุตรยงัคงมีอยู่ จะไดรั้บการเก้ือหนุนแต่ประเภทมากหรือนอ้ยตามช่วงอายุ เน่ืองจากผูสู้งอายุแต่ละ
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ช่วงมีความตอ้งการแตกต่างกัน อีกทั้งตามวยัท่ีตอ้งพึ่ งพิงผูอ่ื้น (Dependency) ถึงแม้ว่าสังคมจะ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วมากทั้งด้านเศรษฐกิจ วฒันธรรมและสังคม แต่ระบบการเก้ือหนุนใน
ครอบครัวยงัคงมีอยู ่แสดงดงัตารางท่ี 4.4 
 
ตารางที ่4.4  ร้อยละของบิดามารดาสูงอายวุยัปลายท่ีไดรั้บและไม่ไดรั้บการเก้ือหนุน จ าแนกตาม

ประเภทการเก้ือหนุน 
 

ประเภทการเกือ้หนุน การเงิน 
การดูแลกจิวตัร
ประจ าวนั 

การบริการ 

ไดรั้บ 
ไม่ไดรั้บ 

79.88 
20.12 

72.05 
27.95 

61.05 
38.95 

 
จากตารางท่ี 4.4 พบว่า โดยรวมสัดส่วนการไดรั้บเก้ือหนุนมากกว่าสัดส่วนการไม่ไดรั้บ

การเก้ือหนุน อย่างไรก็ตามการไดรั้บการเก้ือหนุนของผูสู้งอายุวยัปลาย ไม่ว่าจะเป็นการเก้ือหนุน
ประเภทเดียว สองประเภทหรือทุกประเภท ส่วนใหญ่ไดรั้บการเก้ือหนุนดา้นการเงิน เกือบร้อยละ 
80  ไดรั้บการเก้ือหนุนดา้นการดูแลกิจวตัรประจ าวนั ร้อยละ 72.50 และประมาณร้อยละ 61 ไดรั้บ
การเก้ือหนุนดา้นการบริการ  

เม่ือแยกพิจารณาเปรียบเทียบประเภทการเก้ือหนุนท่ีได้รับและไม่ได้รับกบัลกัษณะส่วน
บุคคลของบิดามารดาสูงอายุวยัปลาย จะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างกนั แสดงผลการวิเคราะห์ดัง
ตารางท่ี 4.5 
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ตารางที ่4.5 ร้อยละของการไดรั้บการเก้ือหนุน จ าแนกตามลกัษณะทางประชากร เศรษฐกิจและ  
                    สังคมของบิดามารดาสูงอายวุยัปลาย 
 

ลกัษณะส่วนบุคคล 
การเงนิ 

 การดูแลกจิวตัร
ประจ าวนั 

 
การบริการ 

ได้รับ ไม่ได้รับ  ได้รับ ไม่ได้รับ  ได้รับ ไม่ได้รับ 

เพศ  
 หญิง 

 ชาย 

 
79.47 
80.56 

 
20.53 
19.44 

  
70.81 
74.07 

 
54.99 
70.99 

  
54.99 
70.99 

 
45.01 
29.01 

อายุ (ปี) 
 75 – 79 
 80 – 84 
 85 - 89 

 90 หรือมากกวา่  

 
83.27 
80.22 
76.44 
76.34 

 
16.73 
19.78 
23.56 
23.66 

  
70.82 
72.16 
72.12 
75.27 

 
63.35 
61.54 
60.10 
54.84 

  
63.35 
61.54 
60.10 
54.84 

 
36.65 
38.46 
39.90 
45.16 

ระดบัการศึกษา 
 ไม่ไดเ้รียน 
 ประถมศึกษา 
 มธัยมศึกษา,ปวส 

 ปริญญาตรีหรือสูงกวา่ 

 
75.10 
82.21 
77.78 
66.67 

 
24.90 
17.79 
22.22 
33.33 

  
67.87 
74.09 
66.67 
66.67 

 
55.02 
63.21 
72.22 
66.67 

  
55.02 
63.21 
72.22 
66.67 

 
44.98 
36.79 
27.78 
33.33 

การท างานในรอบปีที่ผ่านมา  
 ไม่ไดท้ างาน 

 ท างาน 

 
79.09 
90.16 

 
20.91 
9.84 

  
71.79 
75.41 

 
61.08 
60.66 

  
61.08 
60.66 

 
38.92 
39.34 

สถานภาพการท างาน  
 นอกภาคเกษตร 
 ลกูจา้งหน่วยงาน 
 เกษตรกร เล้ียงสตัว์

และประมง 
 อ่ืนๆ 

 
86.67 
100.0 
94.12 

 
75.00 

 
13.33 
0.00 
5.88 

 
25.00 

  
46.67 
100.0 
85.29 

 
75.00 

 
80.00 
75.00 
58.82 

 
25.00 

  
80.00 
75.00 
58.82 

 
25.00 

 
20.00 
25.00 
41.18 

 
75.00 
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ตารางที ่4.5  (ต่อ) 

 

ลกัษณะส่วนบุคคล 
การเงนิ 

 การดูแลกจิวตัร
ประจ าวนั 

 
การบริการ 

ได้รับ ไม่ได้รับ  ได้รับ ไม่ได้รับ  ได้รับ ไม่ได้รับ 

การพกัอาศัยกบับุตร 
 ไม่ไดอ้าศยัอยูก่บับุตร 

 อาศยัอยูก่บับุตร 

 
69.70 
84.43 

 
30.30 
15.57 

  
56.82 
78.85 

 
43.81 
21.15 

  
52.65 
64.81 

 
47.35 
35.19 

การมบ้ีานเป็นของตนเอง 
 ไม่มี 

 มี 

 
73.89 
81.48 

 
26.11 
18.52 

  
67.22 
73.33 

 
32.78 
26.67 

  
54.44 
62.81 

 
45.56 
37.19 

จ านวนบุตรที่มีชีวติอยู่(คน) 
 1 
 2 
 3 
 4 

 5 หรือมากกวา่ 

 
53.19 
75.00 
90.00 
83.01 
83.43 

 
46.81 
25.00 
10.00 
16.99 
16.57 

  
3.19 

72.58 
82.14 
83.66 
81.40 

 
96.81 
27.42 
17.86 
16.34 
18.60 

  
40.43 
56.45 
64.29 
65.36 
65.12 

 
59.57 
43.55 
35.71 
34.64 
34.88 

สถานภาพการสมรส 
 ไม่เป็นหมา้ย 

 เป็นหมา้ย 

 
82.48 
78.24 

 
17.52 
21.76 

  
72.81 
71.56 

 
27.19 
28.44 

  
70.09 
55.34 

 
29.91 
44.66 

ภาวะทุพพลภาพ 
 ไม่เป็น 

 เป็น 

 
80.12 
74.29 

 
19.88 
25.71 

  
71.22 
91.43 

 
28.78 
8.57 

  
61.34 
54.29 

 
38.66 
45.71 

 
จากตารางท่ี 4.5 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบการเก้ือหนุนด้านการเงิน การดูแลกิจวตัร

ประจ าวนัและการบริการ ตามลกัษณะทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคมของผูสู้งอายุวยัปลาย 
พบวา่ โดยรวมผูสู้งอายวุยัปลายไดรั้บการเก้ือหนุนดา้นการเงินมากท่ีสุด ผูสู้งอายุเพศหญิงไดรั้บการ
ช่วยเหลือด้านการเงิน ด้านการดูแลกิจวตัรประจ าวนัและดา้นการบริการ (ร้อยละ 79.47, 70.81, 
54.99 ตามล าดบั) ท านองเดียวกนัผูสู้งอายุวยัปลายเพศชายไดรั้บการเก้ือหนุนดา้นการเงินมากท่ีสุด 
ร้อยละ 80.56 ส่วนดา้นการดูแลกิจวตัรประจ าวนัและการบริการไดรั้บในสัดส่วนใกลเ้คียงกนั โดย
มากกว่าร้อยละ 80 ของผูสู้งอายุวยัปลายท่ีมีอายุ 75 – 79 ปี และ 80-84 ปี มีสัดส่วนไดรั้บการ
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เก้ือหนุนดา้นการเงิน และประมาณร้อยละ 70 ไดรั้บการดูแลกิจวตัรประจ าวนั ประมาณ 3 ใน 4 ของ
ผูสู้งอายวุยัปลายท่ีมีอาย ุ85-89 ปีและ 90 ปี ข้ึนไป มีสัดส่วนไดรั้บการเก้ือหนุนดา้นการเงินใกลเ้คียง
กบัดา้นการดูแลกิจวตัรประจ าวนั  

ระดับการศึกษา พบว่า กว่าร้อยละ 80 ของผูสู้งอายุวยัปลายท่ีจบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาไดรั้บการช่วยเหลือดา้นการเงิน รองลงมาคือด้านการดูแลกิจวตัรประจ าวนั (ร้อยละ 
74.09) และดา้นการบริการ (ร้อยละ 63.21)  ท  านองเดียวกนัผูสู้งอายุท่ีไม่ไดรั้บการศึกษาไดรั้บการ
ช่วยเหลือด้านการเงิน การดูแลกิจวตัรประจ าวนัและการบริการลดลงตามล าดบั (ร้อยละ 75.10, 
67.87, 55.02) ส าหรับผูท่ี้จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาหรือ ปวส.ไดรั้บการเก้ือหนุนดา้นการเงิน
มากท่ีสุด (ร้อยละ 77.78) รองลงมาคือดา้นการบริการ ร้อยละ 72.22 และนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นการดูแล
กิจวตัรประจ าวนั ร้อยละ 66.67 ส่วนผูสู้งอายุท่ีจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไปมีสัดส่วนการ
ไดรั้บการเก้ือหนุนทุกประเภทเท่ากนัคือ ร้อยละ 66.67  

เม่ือพิจารณาการท างานในรอบปีท่ีผ่านมา ส่วนใหญ่ผูสู้งอายุวยัปลายท่ีท างานและไม่ได้
ท างานมีสัดส่วนได้รับการเก้ือหนุนด้านการเงินมากท่ีสุด โดยผูสู้งอายุท่ีมีอาชีพนอกภาคเกษตร
ไดรั้บการช่วยเหลือดา้นการเงินถึงร้อยละ 86.67 และมีเพียงร้อยละ 20 ท่ีไม่ไดรั้บการช่วยเหลือดา้น
การบริการ ส าหรับผูสู้งอายุท่ีมีอาชีพเกษตร เล้ียงสัตวแ์ละประมงไดรั้บการเก้ือหนุนด้านการเงิน
กวา่ร้อยละ 90 และนอ้ยท่ีสุดคือดา้นการบริการ (ร้อยละ 58.82) ส่วนผูสู้งอายุวยัปลายท่ีเป็นลูกจา้ง
ในหน่วยงานต่างๆ ไดรั้บการเก้ือหนุนดา้นการเงินและการดูแลกิจวตัรประจ าวนัมากท่ีสุด  

การพกัอาศยักบับุตร พบวา่ มากกวา่ร้อยละ 80 ของผูสู้งอายุท่ีพกัอาศยัอยูก่บับุตรไดรั้บการ
เก้ือหนุนดา้นการเงิน รองลงมาคือดา้นการดูแลกิจวตัรประจ าวนั (ร้อยละ 78.85) ในทางตรงกนัขา้ม
ประมาณร้อยละ 30 ของผูสู้งอายท่ีุไม่ไดพ้กัอาศยักบับุตรไม่ไดรั้บการเก้ือหนุนดา้นการเงิน โดยเกิน
กว่าคร่ึงได้รับการเก้ือหนุนด้านการดูแลกิจวตัรประจ าวนัและการบริการ นอกจากน้ียงัพบว่า
ผูสู้งอายท่ีุมีและไม่มีบา้นเป็นของตนเองยงัคงไดรั้บการเก้ือหนุนดา้นการเงินมากท่ีสุดเช่นเดียวกนั  

หากพิจารณาจ านวนบุตรท่ีมีชีวิตของผูสู้งอายุวยัปลาย พบว่า กวา่ร้อยละ 50 ของผูสู้งอายุ
วยัปลายท่ีมีบุตรเพียงคนเดียวไดรั้บการเก้ือหนุนดา้นการเงิน และมีเพียงร้อยละ 3.19 ท่ีไดรั้บการ
เก้ือหนุนดา้นการบริการ หากมีบุตร 2 คนจะไดรั้บการเก้ือหนุนดา้นการเงินและการดูแลกิจวตัร
ประจ าวนัในสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั (ร้อยละ 75.0, 72.58 ตามล าดบั) ส าหรับผูสู้งอายุท่ีมีบุตร 3 คน
ไดรั้บการเก้ือหนุนดา้นการเงินถึงร้อยละ 90 รองลงมาคือดา้นกิจวตัรประจ าวนั (ร้อยละ 82.14) ใน
ท านองเดียวกนั กว่าร้อยละ 80 ของผูสู้งอายุท่ีมีบุตรตั้งแต่ 4 คนข้ึนไปไดรั้บการช่วยเหลือดา้น
การเงินและดา้นการดูแลกิจวตัรประจ าวนั  
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นอกจากน้ียงัพบอีกว่า ผูสู้งอายุวยัปลายท่ีมีสถานภาพสมรส/หย่า มีสัดส่วนได้รับการ
เก้ือหนุนดา้นการเงินมากท่ีสุด (ร้อยละ 82.48) นอ้ยท่ีสุดคือดา้นการบริการ (ร้อยละ 70.09)  ขณะท่ี
ผูสู้งอายวุยัปลายไดรั้บการเก้ือหนุนดา้นการเงินถึงร้อยละ 78.24 และดา้นการดูแลกิจวตัรประจ าวนั
ใกลเ้คียงกนัคือร้อยละ 71.56 อยา่งไรก็ตามภาวะทุพพลภาพยงัเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญัใน
การไดรั้บหรือไม่ไดรั้บการช่วยเหลือจากบุตร พบวา่ มากถึงร้อยละ 90 ของผูสู้งอายุวยัปลายท่ีเป็น
ภาวะทุพพลภาพไดรั้บการดูแลกิจวตัรประจ าวนัและประมาณร้อยละ 74 ไดรั้บการช่วยเหลือดา้น
การเงิน แต่ผูสู้งอายุวยัปลายท่ีไม่เป็นภาวะทุพพลภาพไดรั้บการเก้ือหนุนดา้นการเงินมากท่ีสุดถึง
ร้อยละ 80.12  
 แม้ว่าผู ้สูงอายุจะมีลักษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นด้านเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา การท างาน สถานภาพการท างาน การพกัอาศยักบับุตร การมีบา้นเป็นของตนเอง จ านวน
บุตรท่ีมีชีวติอยู ่สถานภาพการสมรสและภาวะทุพพลภาพ อยา่งไรก็ดี ผูสู้งอายุส่วนใหญ่ยงัคงไดรั้บ
ความช่วยเหลือเก้ือกูล ช้ีให้เห็นถึงค่านิยมและบรรทดัฐานในเร่ืองของความกตญัญูเก่ียวกบัหน้าท่ี
บุตรในการดูแลบิดามารดาเม่ือเขา้สู่วยัสูงอายุในสังคมไทย นอกจากการทราบถึงลกัษณะท่ีส าคญั
เก่ียวกบัผูสู้งอายแุลว้ คุณลกัษณะของบุตรเช่น เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ล าดบัการเกิดก็ยงัเป็นส่ิงท่ี
สามารถท าใหเ้ขา้ใจถึงรูปแบบการดูแลช่วยเหลือดา้นต่างๆ ของผูสู้งอายอีุกดว้ย 
 

4.3 คุณลกัษณะของบุตรวยัผู้ใหญ่ทีเ่กีย่วข้องกบัประเภททีใ่ห้การเกือ้หนุนบิดามารดาวยั
สูงอายุตอนปลาย 

 
การช่วยเหลือเก้ือกูลภายในครอบครัวมกัเป็นการช่วยเหลือทรัพยากรเงิน ส่ิงของและ/หรือ 

การดูแลบริการดา้นต่างๆ ระหวา่งสมาชิกภายในครอบครัวทั้งระหวา่งพอ่กบัแม่ พี่กบันอ้ง หรือบุตร
กบัพ่อแม่ เม่ือโครงสร้างครอบครัวในปัจจุบนัเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก ย่อมส่งผลกระทบต่อ
โครงสร้างทางสังคมและวฒันธรรม อีกทั้งอาจมีผลต่อการช่วยเหลือเก้ีอกูลกันซ่ึงกันและกัน
ระหวา่งสมาชิกในครอบครัว ดงัตารางท่ี 4.6 โดยเฉพาะการไดรั้บการเก้ือหนุนจากบุตรวา่เป็นไปใน
รูปแบบใดบา้ง 
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ตารางที ่4.6   ร้อยละของการไดรั้บการเก้ือหนุนของผูสู้งอาย ุจ  าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคลของ  
                      บุตรวยัผูใ้หญ่ 
 

ลกัษณะส่วนบุคคล 
ของผู้ให้การเกือ้หนุน 

การเงิน 
การดูแลกจิวตัร
ประจ าวนั 

การบริการ 

เพศ 
 หญิง 
 ชาย 

 
52.84 
47.16 

 
53.00 
47.00 

 
55.00 
54.00 

อายุ 
 30-39 
 40-49 
 50-59 
 60-69 
 70 หรือมากกวา่  

 
3.12 

28.25 
48.54 
19.04 
1.04 

 
3.41 

30.07 
47.97 
17.51 
1.03 

 
23.13 
22.55 
12.33 
18.36 
19.63 

สถานภาพ 
 สมรสอยูด่ว้ยกนั 
 หมา้ย/หยา่/แยก 
 โสด 

 
82.06 
7.09 

10.85 

 
82.11 
6.52 

11.37 

 
76.24 
12.96 
10.80 

ล าดับการเกดิ 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 ≥ 6 

 
23.00 
22.11 
18.57 
15.04 
10.54 
10.72 

 
19.70 
20.54 
20.28 
16.42 
11.59 
11.46 

 
32.70 
24.37 
16.41 
10.39 
9.47 
6.69 

 

จากตารางท่ี 4.6 พบว่า ผูใ้ห้การเก้ือหนุนทุกประเภทแก่ผูสู้งอายุ ส่วนใหญ่เป็นบุตรสาว 
โดยมีสัดส่วนการใหเ้ก้ือหนุนดา้นการเงิน (เพศหญิง ร้อยละ 52.84, เพศชาย ร้อยละ 47.16) ดา้นการ
ดูแลกิจวตัรประจ าวนั (เพศหญิง ร้อยละ 53.0, เพศชาย ร้อยละ 47.0) และดา้นการบริการ (เพศหญิง 
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ร้อยละ 55.0, เพศชาย ร้อยละ 54.0) ดา้นอายุของบุตร พบวา่ เกือบร้อยละ 50 ของบุตรมีอายุระหวา่ง 
50 – 59 ปี ให้การเก้ือหนุนดา้นการเงินและดูแลกิจวตัรประจ าวนั  ส่วนดา้นการบริการ ส่วนใหญ่
บุตรท่ีให้เการเก้ือหนุนมีอายุระหว่าง 30-39 ปี (ร้อยละ 23.13) และมีอายุระหว่าง 40 – 49 ปี มี
สัดส่วนใกลเ้คียงกนั (ร้อยละ 22.55)  ทั้งน้ีผูท่ี้ให้การเก้ือหนุนท่ีมีสถานภาพสมรส จะมีสัดส่วนของ
การช่วยเหลือทุกประเภทสูงกว่าสถานภาพสมรสแบบอ่ืน โดยผูท่ี้สมรสกว่าร้อยละ 82 ให้การ
เก้ือหนุนดา้นการเงินและการดูแลกิจวตัรประจ าวนั และประมาณร้อยละ 76 ให้การเก้ือหนุนดา้น
บริการ ในขณะท่ีบุตรท่ีมีสถานภาพเป็นหม้าย/หย่า/แยก ให้การเก้ือหนุนด้านการเงินและดูแล
กิจวตัรประจ าวนันอ้ยท่ีสุด (ร้อยละ 7.09, 6.52 ตามล าดบั) ส่วนผูท่ี้เป็นโสดจะให้การเก้ือหนุนดา้น
การเงิน การดูแลกิจวตัรประจ าวนั และการบริการในสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั คือร้อยละ 10.85, 11.37 
และ 10.80 ตามล าดบั นอกจากน้ี บุตรคนแรกจะใหก้ารเก้ือหนุนการเงินและการบริการมากกวา่บุตร
ล าดบัรองลงมา นัน่คือ บุตรคนโตให้การเก้ือหนุนดา้นการเงิน ร้อยละ 23.00, 22.11, 18.57, 15.04, 
10.56 และ 10.72 ตามล าดบั ยกเวน้บุตรล าดบัท่ี 6 ข้ึนไป ให้การเก้ือหนุนดา้นการเงินเพิ่มข้ึนมา
เล็กน้อย ในท านองเดียวกนั การเก้ือหนุนดา้นการดูแลกิจวตัรประจ าวนั มีแนวโน้มลดลงเร่ือยๆ 
ตั้งแต่บุตรล าดบัท่ี 2 (ร้อยละ 20.54, 20.28, 16.42, 11.59 และ 11.46 ตามล าดบั) ทั้งน้ียงัพบอีกวา่ 
บุตรคนโตให้การเก้ือหนุนน้อยกว่าบุตรล าดบัท่ี 2 และ 3 ส าหรับดา้นการบริการ แนวโน้มการ
ช่วยเหลือลดลงเร่ือยๆ ตามล าดบั โดยบุตรคนแรกจะมีสัดส่วนใหก้ารช่วยเหลือมากกวา่บุตรคนอ่ืนๆ 
คือร้อยละ 32.70, 24.37, 16.41, 10.35 และ 6.69 ตามล าดบั 

อยา่งไรก็ดี ความช่วยเหลือส่วนใหญ่ท่ีให้อยู่ในรูปของเงิน การเก้ือกูลกนัเป็นพฤติกรรมท่ี
บุคคลทั้งภายในครอบครัวและภายนอกครอบครัวมีใหต่้อกนั เพื่อช่วยเหลือและเกิดสัมพนัธภาพท่ีดี
ระหวา่งกนั เช่นการเงิน ส่ิงของ การให้ก าลงัใจ ให้ค  าปรึกษา หรือค าแนะน าอีกดว้ย สังคมไทยเป็น
สังคมพุทธศาสนา ดงันั้นการดูแลช่วยเหลือจึงเป็นส่ิงท่ีมีอยู่ในสังคมไทย นอกจากน้ีสังคมมีการ
เปล่ียนแปลงตามสภาวะการณ์ต่างๆ ของโลก จนอาจท าให้พฤติกรรม ค่านิยมหรือค าสอนต่างๆ
เก่ียวกับวิถีการด ารงชีวิตเปล่ียนแปลงไป จนอาจเป็นสาเหตุท่ีท าให้ลักษณะการเก้ือหนุนใน
ครอบครัวเปล่ียนแปลงไป ดงันั้นเพื่อให้มีการช่วยเหลือท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม ท าให้ตอ้งทราบ
ลกัษณะการเก้ือหนุนของแต่ละครอบครัวและบุตรแต่ละคน แสดงดงัตารางท่ี 4.7 
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ตารางที ่4.7  ร้อยละของบิดามารดาวยัปลายท่ีไดรั้บการเก้ือหนุน จ าแนกตามประเภทการเก้ือหนุนท่ี

ไดรั้บ จ านวนบุตรท่ีมีชีวิตอยูแ่ละล าดบัท่ีของบุตรท่ีใหค้วามช่วยเหลือ 
 
จ านวนบุตรทีม่ชีีวติ/

ประเภทการเกือ้หนุน 

ล าดบัทีข่องบุตรทีใ่ห้ความช่วยเหลอื 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

มบุีตร 1 คน (n=94)           

การเงิน 51.19 
         

ดูแล 3.57 
         

บริการ 45.24 
         

มบุีตร 2 คน (n=124)           

การเงิน 40.97 48.15 
        

ดูแล 27.78 32.10 
        

บริการ 31.25 19.75 
        

มบุีตร 3 คน (n=140)           

การเงิน 48.30 44.62 47.29 
       

ดูแล 31.25 29.57 39.41 
       

บริการ 20.45 25.81 13.30 
       

มบุีตร 4 คน (n=153)           

การเงิน 41.48 45.74 43.72 46.38 
      

ดูแล 32.39 34.04 41.53 43.00 
      

บริการ 26.14 20.21 14.75 10.63 
      

มบุีตร 5 คน (n=144)           

การเงิน 43.02 42.86 41.85 43.89 41.18 
     

ดูแล 35.20 32.30 40.76 41.11 42.65 
     

บริการ 21.79 24.84 17.39 15.00 16.18 
     

มบุีตร >5 คน (n=200)           

การเงิน 42.34 45.42 44.83 47.70 46.85 46.12 51.11 47.14 43.75 46.15 

ดูแล 35.48 40.00 36.21 38.49 36.61 38.36 41.11 44.29 43.75 53.85 

บริการ 22.18 14.58 18.97 13.81 16.54 15.52 7.78 8.57 12.50 0.00 
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เม่ือพิจารณาการไดรั้บการเก้ือหนุนจากบุตร จ าแนกตามจ านวนบุตรวยัผูใ้หญ่ท่ีมีชีวิตและ
ประเภทการเก้ือหนุนท่ีไดรั้บจากบุตร พบวา่ประเภทการเก้ือหนุนท่ีไดรั้บจากบุตรข้ึนอยูก่บัจ  านวน
บุตรท่ีมีชีวิตอยู ่ จะเห็นไดว้า่ในภาพรวมบิดามารดาส่วนใหญ่ไดรั้บเงินช่วยเหลือจากบุตรวยัผูใ้หญ่
มากกวา่การช่วยเหลือประเภทอ่ืน แสดงไวใ้นตารางท่ี 4.7 ดงัน้ี  

1) กรณีมีบุตรคนเดียว โดยกวา่คร่ึงหน่ึง (ร้อยละ 51.19) ไดรั้บความช่วยเหลือดา้นการเงิน
จากบุตรวยัผูใ้หญ่ และประมาณร้อยละ 45 ไดรั้บความช่วยเหลือดา้นบริการ เช่น ไปจ่ายกบัขา้ว ไป
ธนาคาร มีเพียงร้อยละ 3.57 ท่ีไดรั้บความช่วยเหลือดูแลกิจวตัรประจ าวนั เช่น การแต่งตวั การลา้ง
หนา้ การแปรงฟัน การอาบน ้า การรับประทานอาหาร  

2) กรณีมีบุตร 2 คน บุตรล าดบัท่ี 1 จะให้การเก้ือหนุนดา้นการเงินนอ้ยกวา่บุตรล าดบัท่ี 2 
(ร้อยละ 48.15, 40.97 ตามล าดบั) ทั้งน้ียงัใหก้ารดูแลกิจวตัรประจ าวนันอ้ยกวา่อีกดว้ย แต่บุตรล าดบั
ท่ี 1 ใหก้ารช่วยเหลือดา้นบริการมากกวา่บุตรล าดบัท่ี 2 (ร้อยละ 31.25, 19.75 ตามล าดบั) 

3) กรณีมีบุตร 3 คน ประเภทของความช่วยเหลือ ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของเงิน รองลงมา
คือ การดูแลกิจวตัรประจ าวนั และการบริการ พบวา่ มีสัดส่วนในการช่วยเหลือดา้นการเงินใกลเ้คียง
ของบุตรล าดบัท่ี 1 และ 2 (ร้อยละ 48.30, 47.29 ตามล าดบั) ดา้นการดูแลกิจวตัรประจ าวนั บุตร
ล าดบัท่ี 3 (คนเล็ก) ใหค้วามช่วยเหลือมากท่ีสุด (ร้อยละ 39.41) รองลงมาคือ บุตรล าดบัแรก (ร้อยละ 
31.25) และนอ้ยท่ีสุดคือ บุตรล าดบัท่ี 2 (ร้อยละ 29.57) ในทางตรงกนัขา้มบุตรล าดบัท่ี 2 ให้การ
ช่วยเหลือดา้นบริการมากท่ีสุด (ร้อยละ 25.81) รองลงมาคือ บุตรล าดบัท่ี 1 และล าดบัท่ี 3 (ร้อยละ 
20.45, 13.30 ตามล าดบั) 

4) กรณีมีบุตร 4 คน พบวา่ บุตรคนท่ี 4 ให้ความช่วยเหลือทางการเงินมากกวา่บุตรล าดบั
อ่ืนๆ ท านองเดียวกนั ดา้นการดูแลกิจวตัรประจ าวนั บุตรล าดบัท่ี 4 (คนสุดทอ้ง) ให้ความช่วยเหลือ
มากท่ีสุด และลดต ่าลงมาตั้งแต่บุตรล าดบัท่ี 3, 2 และ 1 (ร้อยละ 43.00, 41.53, 34.04 และ 32.39 
ตามล าดบั) อยา่งไรก็ตาม บุตรล าดบัท่ี 1 ให้ความช่วยเหลือดา้นการบริการมากกว่าบุตรล าดบัอ่ืน
และลดนอ้ยลงตามล าดบั (ร้อยละ 26.14, 20.21, 14.75 และ 10.63 ตามล าดบั) 

5) กรณีบุตร 5 คน พบวา่ บุตรทุกคนให้ความช่วยเหลือดา้นการเงินมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
การดูแลกิจวตัรประจ าวนั และนอ้ยท่ีสุดคือดา้นการบริการ โดยบุตรล าดบัท่ี 1 (คนโต) และล าดบัท่ี 
5 (คนสุดทอ้ง) ใหค้วามช่วยเหลือในสัดส่วนใกลเ้คียงกนัคือ ร้อยละ 43.02, 43.89 ตามล าดบั ส าหรับ
ดา้นการดูแลกิจวตัรประจ าวนั มีลกัษณะเดียวกนักบักรณีท่ีมีบุตร จ านวน 2 - 4 คน นัน่คือบุตรล าดบั
ท่ี 5 (คนสุดทอ้ง) จะให้ความช่วยเหลือมากท่ีสุด และนอ้ยสุดคือบุตรล าดบัท่ี 1 ส าหรับดา้นบริการ 
บุตรล าดบัท่ี 2 จะให้ความช่วยเหลือมากท่ีสุด (ร้อยละ 24.48) รองลงมาคือบุตรล าดบัท่ี 1 ร้อยละ 
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21.79 และบุตรล าดบัท่ี 3-5 ให้ความช่วยเหลือในสัดส่วนใกลเ้คียงกนั (ร้อยละ 17.39, 15.00 และ 
16.18 ตามล าดบั) 

6) กรณีมีบุตรมากกวา่ 5 คน ประเภทความช่วยเหลือจากบุตรจะเป็นเงินมากกว่าประเภท
อ่ืนๆ ยกเวน้บุตรล าดับสุดท้าย (คนสุดท้อง) ท่ีให้การช่วยเหลือด้านการดูแลกิจวตัรประจ าวนั
มากกวา่ดา้นการเงิน ดา้นการเงิน บุตรล าดบัท่ี 7 ใหค้วามช่วยเหลือมากท่ีสุด ร้อยละ 51.11 รองลงมา
คือบุตรล าดบัท่ี 4 และ 8 มีสัดส่วนการช่วยเหลือใกลเ้คียงกนั (ร้อยละ 47.40, 47.14 ตามล าดบั) และ
น้อยท่ีสุด ประมาณร้อยละ 42 คือ บุตรล าดบัท่ี 1 อย่างไรก็ตาม การดูแลกิจวตัรประจ าวนัยงัคง
สอดคลอ้งกบัจ านวนบุตรท่ีผา่นมา นัน่คือบุตรคนสุดทอ้งจะให้การช่วยเหลือดูแลกิจวตัรประจ าวนั 
(ร้อยละ 53.85) มากกวา่บุตรคนอ่ืนๆ ส าหรับดา้นการบริการประมาณร้อยละ 22 ของบุตรล าดบัท่ี 1 
ท่ีใหค้วามช่วยเหลือ รองลงมาคือบุตรล าดบัท่ี 3 (ร้อยละ 18.97) 

 เม่ือพิจารณาผลการศึกษาท่ีเก่ียวกับการเก้ือหนุนบิดามารดาสูงอายุวยัปลายท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้แลว้ มีอีกประเด็นส าคญัท่ีจะตอ้งพิจารณาต่อไปก็คือปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเก้ือหนุนดา้น
การเงิน การดูแลกิจวตัรประจ าวนัและการบริการของบิดามารดาสูงอายุวยัปลายท่ีไดรั้บจากบุตรวยั
ผูใ้หญ่ 
 

4.4 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของบิดามารดาสูงอายุวยัปลายและประเภท
เกือ้หนุนทีไ่ด้รับจากบุตรวยัผู้ใหญ่ 

  
 โดยทัว่ไปการได้รับการเก้ือหนุนของผูสู้งอายุวยัปลายจะประกอบด้วยปัจจยัหลายด้าน 
ส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ีท าการศึกษาเฉพาะผูสู้งอายุวยัปลาย (75 ปีข้ึนไป) เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการไดรั้บเก้ือหนุนทั้งดา้นการเงิน ดา้นการดูแลกิจวตัรประจ าวนัและดา้นการ
บริการให้เห็นภาพท่ีชัดเจนมากยิ่งข้ึน ท าให้เขา้ใจถึงลกัษณะส าคญัส่วนบุคคลของผูสู้งอายุท่ีมี
ความสัมพนัธ์ต่อการไดรั้บการเก้ือหนุนจากบุตร และมีรูปแบบอยา่งไร ผลการวิเคราะห์ดว้ยตวัแบบ
ทวโิลจิสติกไดแ้สดงรายละเอียดไวใ้นตารางท่ี 4.8  
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ตารางที ่4.8  ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยโลจิสติก (B Coefficients) และค่า Odds Ratio ของการ

เก้ือหนุนบิดามารดาสูงอายวุยัปลายจากบุตรวยัผูใ้หญ่ ดา้นการเงิน การดูแลกิจวตัร
ประจ าวนัและการบริการ 

 

ลกัษณะส่วนบุคคลของ
ผู้สูงอายุวยัปลาย 

การเงิน 
การดูแลกจิวตัร
ประจ าวนั 

การบริการ 

B 
Odds 
Ratio B 

Odds 
Ratio B 

Odds 
Ratio 

อายุ -0.046** 0.955 -0.005 0.995 -0.013 0.987 
จ านวนบุตรทีม่ีชีวติอยู่ 0.177** 1.193 0.397** 1.487 0.108** 1.114 
เพศ       

หญิง 
ชาย 

-0.058 
- 

0.944 
1.000 

0.148 
- 

1.159 
1.000 

0.561** 
- 

1.753 
1.000 

การอยู่อาศัย       
อาศยัอยูก่บับุตร 
ไม่ไดอ้าศยัอยูก่บับุตร 

1.016** 
- 

2.761 
1.000 

1.129** 
- 

3.093 
1.000 

0.594** 
- 

1.812 
1.000 

ท างานในรอบปีทีผ่่านมา       
ท างาน 
ไม่ไดท้  างาน 

0.867 
- 

2.381 
1.000 

0.361 
- 

1.435 
1.000 

-0.244 
- 

0.783 
1.000 

มีบ้านเป็นของตนเอง       
มี 
ไม่มี 

0.517* 
- 

1.677 
1.000 

0.470* 
- 

1.599 
1.000 

0.231 
- 

1.260 
1.000 

สถานภาพ       
เป็นหมา้ย 
ไม่เป็นหมา้ย 

1.016 
- 

2.761 
1.000 

-0.022 
- 

0.979 
1.000 

-0.496** 
- 

0.609 
1.000 

ภาวะทุพพลภาพ       
มี 
ไม่มี 

-0.270 
- 

0.764 
1.000 

1.589* 
- 

4.900 
1.000 

-0.214 
- 

0.807 
1.000 
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ตารางที ่4.8 (ต่อ) 

 

ลกัษณะส่วนบุคคลของ
ผู้สูงอายุวยัปลาย 

การเงิน 
การดูแลกจิวตัร
ประจ าวนั 

การบริการ 

B 
Odds 
ratios B 

Odds 
ratios B 

Odds 
ratios 

Constant 3.620*  -1.509  0.066  
Model chi-square   61.812**   143.701**   58.261** 
-2 Log Likelihood 796.64  869.49  1084.89  

 

 

การวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการไดรั้บการเก้ือหนุนดา้นการเงิน การดูแลกิจวตัร

ประจ าวนัและการบริการของบิดามารดาวยัสูงอายุวยัปลายจากบุตรวยัผูใ้หญ่โดยใช้เทคนิคการ

วิเคราะห์ทวิโลจิสติก (Binary Logistic Regression) ผูว้ิจยัจะน ามาวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน

การวิจยั ซ่ึงพบว่าผลการตรวจสอบ (Model Chi-square) ของโมเดลตามสมมติฐานการวิจยัดา้น

การเงิน การดูแลกิจวตัรประจ าวนัและการบริการ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 (61.81, 143.70 

และ 58.26 ตามล าดบั) เห็นไดว้า่โอกาสท่ีบิดามารดาสูงอายุวยัปลายจะไดรั้บการเก้ือหนุนข้ึนอยูก่บั

ลกัษณะส่วนบุคคลของผูสู้งอายวุยัปลาย ผลการวเิคราะห์แสดงดงัตารางท่ี 4.8 

การมีอายุเพิ่มสูงข้ึนมิได้ท าให้ผูสู้งอายุวยัปลายท่ีมีอายุมากจะได้รับการเก้ือหนุนด้าน

การเงินเพิ่มข้ึนตาม เพราะค่า Odds Ratios 0.046 นั้น ต ่ากวา่ 1 ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงแนวโนม้ท่ีไปใน

ทิศทางตรงขา้มคือ ผูสู้งอายุวยัปลายมีอายุเพิ่มสูงข้ึนมีโอกาสไดรั้บการช่วยเหลือดา้นการเงินลดลง 

อาจเน่ืองมาจากผูใ้หก้ารเก้ือหนุนเปล่ียนไปใหก้ารเก้ือหนุนประเภทอ่ืนแทน ทั้งดา้นการดูแลกิจวตัร

ประจ าวนั และการบริการมากข้ึน ทั้งน้ียงัพบวา่ บิดามารดาท่ีบุตรท่ีมีชีวิตอยูมี่จ  านวนเพิ่มข้ึน 1 คน 

มีแนวโนม้ท่ีจะไดรั้บการเก้ือหนุนทั้งทางดา้นการเงิน การดูแลกิจวตัรประจ าวนั และการบริการจะ

เพิ่มสูงข้ึน 1.19, 1.49 และ 1.11 เท่า ตามล าดบั 

 ผูสู้งอายหุญิงจะไดรั้บการเก้ือหนุนการบริการสูงกวา่ผูสู้งอายุชาย 1.75 เท่า แต่จะไดรั้บการ

เก้ือหนุนประเภทอ่ืนน้อยกว่าผูสู้งอายุชาย อาจเน่ืองมาจากความห่วงใยด้านสุขภาพและการเป็น

* มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ** มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 
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หัวหน้าครอบครัวของผู ้สูงอายุชาย ท่ีมองว่ายงัมีบทบาทส าคัญในการดูแลครอบครัว จึงให้

ความส าคญัและให้การเก้ือหนุนดา้นการเงินและการดูแลกิจวตัรประจ าวนักบัผูสู้งอายุชายมากกว่า 

เพื่อใชใ้นการเล้ียงดูตนเองและครอบครัว 

 ดา้นการอยู่อาศยัของผูสู้งอายุ มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัการได้รับการเก้ือหนุนทุก

ประเภท นัน่คือ ผูสู้งอายุท่ีอาศยัอยู่กบับุตร จะไดรั้บการเก้ือหนุน ดา้นการเงิน 2.76 เท่า ดา้นการ

ดูแลกิจวตัรประจ าวนั 3.09 เท่า และดา้นการบริการ 1.812 เท่า เม่ือเปรียบเทียบกบัผูสู้งอายุท่ีไม่ได้

อาศยัอยูก่บับุตร 

 ผูสู้งอายท่ีุมีบา้นเป็นของตนเอง จะไดรั้บการเก้ือหนุนดา้นการเงินและดา้นการดูแลกิจวตัร

ประจ าวนัมากกวา่ผูสู้งอายุท่ีไม่มีบา้นเป็นของตนเอง 1.68 และ 1.60 เท่า ตามล าดบั อยา่งไรก็ตาม 

ไม่พบความแตกต่างของการไดรั้บการเก้ือหนุนระหวา่งผูสู้งอายท่ีุท างานกบัไม่ท างาน 

 ผูสู้งอายุท่ีเป็นหมา้ย จะไดรั้บการเก้ือหนุนดา้นการบริการน้อยกว่าผูท่ี้ไม่เป็นหมา้ย 0.61 

เท่า อาจเน่ืองมาจากผูสู้งอายุท่ีเป็นหมา้ยได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน และการดูแลกิจวตัร

ประจ าวนัเพิ่มมากข้ึนแทน 

 ภาวะทุพพลภาพ เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการไดรั้บการเก้ือหนุนของผูสู้งอาย ุ

ผลการศึกษา พบว่า ผูสู้งอายุท่ีมีภาวะทุพพลภาพจะได้รับการเก้ือหนุนการดูแลกิจวตัรประจ าวนั

มากกวา่ผูสู้งอายท่ีุไม่มีภาวะทุพพลภาพ 4.90 เท่า  

จากการวเิคราะห์ปัจจยัดว้ยเทคนิค Binary Logistic Regression สามารถสรุปไดว้า่ตวัแปรท่ี

มีอิทธิพลต่อการไดรั้บการเก้ือหนุนทั้งดา้นการเงิน การดูแลกิจวตัรประจ าวนัและการบริการ ดงั

ตารางท่ี 4.9  
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ตารางที ่4.9 ตวัแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลและทิศทางต่อการไดรั้บการเก้ือหนุนแต่ละประเภท 
 

ลกัษณะส่วนบุคคลของ
ผู้สูงอายุวยัปลาย 

การเงิน การดูแลกจิวตัรประจ าวนั การบริการ 

อาย ุ -   

จ านวนบุตรท่ีมีชีวิตอยู ่ + + + 

เพศหญิง   + 

การอยูอ่าศยัอยูก่บับุตร + + + 

มีบา้นเป็นของตนเอง + +  

สถานภาพเป็นหมา้ย   - 

เป็นภาวะทุพพลภาพ  +  

 
 สมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 1:  เม่ือบิดามารดามีอายุเพิ่มสูงข้ึน การไดรั้บการเก้ือหนุนดา้น

การเงินจะลดลง 

 ผลการศึษาพบว่า อายุ มีอิทธิพลต่อการไดรั้บการเก้ือหนุนดา้นการเงิน โดยผูท่ี้มีอายุเพิ่ม

สูงข้ึนจะมีโอกาสได้รับการเก้ือหนนุนด้านการเงินลดลงกว่าผูท่ี้มีอายุน้อยกว่า ซ่ึงเป็นไปตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัและทฤษฎีสะสมของเสีย (Waste Product Accumulation) 

ท่ีวา่ “เม่ือร่างกายถูกใชง้านมานานและมาก ท าให้ของเสียถูกสะสมมากข้ึนตามอายุท่ีเพิ่มข้ึน ส่งผล

ให้เซลล์เส่ือมลง มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างและตายเพิ่มข้ึน” (ประนอม โอทกานนท์, 2554: 8-24) 

และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของประนุช เช่ือถือ (2548: 20-21) ท่ีระบุวา่ผูสู้งอายุท่ีอายุเพิ่มมากข้ึน 

ความสามารถในการท ากิจวตัรประจ าวนัจะลดลง ท าใหผู้สู้งอายจุะไดรั้บการดูแลเร่ืองอาหาร เส้ือผา้ 

ท่ีอยูอ่าศยัและการช่วยเหลือปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั ดงันั้นการเก้ือหนุนดา้นการเงินจะลดลง และ

จะถูกแทนดว้ยการเก้ือหนุนประเภทอ่ืน นอกจากน้ียงัสอดคล้องกบับทบาทการดูแลความความ

ตอ้งการของผูสู้งอายุ ดา้นการประกนัรายได ้เพื่อช่วยในการด ารงชีวิตประจ าวนัอย่างมัน่คงและมี

ความสุขตามอตัภาพ อีกทั้งไม่ใหเ้ป็นภาระแก่บุตรหลานและสังคม โดยเฉพาะการประกนัสังคมเม่ือ
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ชราภาพหรือวยัชราท่ีไม่ไดป้ระกอบอาชีพแลว้ (ศรีทบัทิม รัตนโกศล, 2527: 33) นัน่คือ เม่ือบุตรให้

ความช่วยเหลือรูปแบบใดแบบหน่ึงน้อย บุตรให้การเก้ือหนุนอีกรูปแบบหน่ึงเพิ่มมากข้ึนเพื่อเป็น

การทดแทน 

สมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 2: บิดามารดาท่ียงัท างานอยูจ่ะไดรั้บการเก้ือหนุนดา้นการเงินนอ้ย

กวา่บิดามารดาท่ีไม่ไดท้  างาน  

 บิดามารดาท่ียงัท างานอยู่ จะได้รับการเก้ือหนุนด้านการเงินน้อยกว่าผูท่ี้ไม่ท  างาน (ไม่

แตกต่างกนั) ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานงานวิจยัเพียงบางส่วน ท่ีว่าผูสู้งอายุท่ีมีท างาน ส่งผลให้

ไดรั้บการเก้ือหนุนลดลง เพราะสามารถพึ่งพาตนเองได ้(อุทยัทิพย ์รักจรรยาบรรณ, 2549: 255-261) 

และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สายเปล วนัสารัมย ์(2550: 8) ท่ีพบวา่ ผูสู้งอายุบางรายท่ีมีบุตร

หลานดูแล ผูสู้งอายยุงัตอ้งการท่ีจะมีรายไดเ้ป็นของตนเอง เพื่อให้มีรายไดเ้พียงพอในการใชจ่้ายใน

ดา้นความเป็นอยู่ กิจกรรมต่างๆ รวมทั้งค่ารักษาพยาบาล ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวฒันธรรมไทยถือว่า 

บิดามารดาเป็นผูมี้พระคุณสูงสุด เม่ือเติบโตเป็นผูใ้หญ่และมีหนา้ท่ีการงานท่ีมัน่คงแลว้ ตอ้งมีหนา้ท่ี

เล้ียงดูบิดามารดาท่ีสูงอาย ุซ่ึงเป็นการแสดงออกถึงความกตญัญูและเป็นมงคลชีวิตประการหน่ึงตาม

หลกัพระพุทธศาสนา เร่ืองทิศ 6 ท่ีถือวา่บิดามารดาเป็นทิศเบ้ืองสูงท่ีควรใหก้ารดูแลเม่ือท่านแก่ชรา  

สมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 3: บิดามารดาท่ีมีจ  านวนบุตรท่ีมีชีวิตเพิ่มข้ึนจะไดรั้บการเก้ือหนุน

ทั้งดา้นการเงิน ดา้นการดูแลกิจวตัรประจ าวนั และดา้นบริการจะเพิ่มสูงข้ึนตามจ านวนบุตร 

จ านวนบุตรท่ีมีชีวติเพิ่มข้ึน จะไดรั้บการเก้ือหนุนเพิ่มสูงขั้นตามจ านวนบุตร ซ่ึงเป็นไปตาม

สมมติฐานการวิจยัท่ีว่า การดูแลผูสู้งอายุแตกต่างกนัตามลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศของบุตร 

อายุ สถานภาพสมรส จ านวนบุตร อาชีพและถ่ินท่ีอยู่อาศยั โดยเม่ือบุตรมีอายุมากข้ึน และหรือมี

จ านวนบุตรมากข้ึนจะได้รับการเก้ือหนุนด้านส่ิงของเพิ่มมากข้ึน (นิตยา พิริยะธรรมวงค์ และ

Phillips, 2536)  

สมมติฐานการวิจยัข้อท่ี 4: บิดามารดาท่ีพกัอาศยัอยู่กับบุตรจะได้รับการเก้ือหนุนด้าน

บริการมากกวา่บิดามารดาท่ีไม่ไดพ้กัอาศยัอยูก่บับุตร 

บิดามารดาท่ีพกัอาศยัอยูก่บับุตรจะไดรั้บการเก้ือหนุนการบริการมากกวา่ผูท่ี้ไม่ไดพ้กัอาศยั

อยูก่บับุตร ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั สอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีพบวา่ผูสู้งอายุส่วนใหญ่ไดรั้บ

การเก้ือหนุนทุกประเภทจะอาศยัอยู่ในครัวเรือนเดียวกบับุตร ยกเวน้ด้านการเงิน (อุทยัทิพย ์รัก
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จรรยาบรรณ, 2549: 255-261) และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีวา่ การพกัหรือไม่พกัอาศยัอยูก่บับุตร

ของผูสู้งอายุมีอิทธิพลต่อการได้รับการเก้ือหนุนทางด้านอาหาร และ/หรือเส้ือผา้มากกว่าด้าน

การเงิน (นภาพร ชโยวรรณ, จอห์น โนเดล และศิริวรรณ ศิริบุญ, 2535: 14-16) นอกจากน้ียงัพบวา่ 

บุตรส่วนใหญ่ท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมจะอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีเดียวกบัผูสู้งอายุ ท  าให้บุตรสามารถ

ดูแลผูสู้งอายุดา้นร่างกายไดม้ากกว่า ซ่ึงการท่ีสมาชิกในครอบครัวไม่วา่จะเป็นบุตร บุตรบุญธรรม 

บุตรเขยหรือบุตรสะใภท่ี้อาศยัอยูก่บัผูสู้งอายุ ส่วนใหญ่ให้ความช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่ในทุกเร่ือง 

ทั้งดา้นการดูแลอาหาร จดัหาเส้ือผา้ ดูแลยามเจบ็ป่วย รวมทั้งการช่วยเหลือในงานท่ีตอ้งใชก้ าลงัมาก

มากกว่าผูท่ี้ไม่ได้อาศยัอยู่กบัผูสู้งอายุ และยงัสอดคลอ้งกบับทบาทการดูแลเพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการทางด้านร่างกายของผูสู้งอายุ ช่วยเหลือเร่ืองการเดินทางให้เกิดความสะดวกสบาย และ

ช่วยเหลือเก่ียวกบัการใชแ้รงงาน (อาพร สุขสวสัด์ิ, 2534: 28; พรพจัน์ ก่ิงแกว้, 2538: 21)  

สมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 5: บิดามารดาท่ีเป็นภาวะทุพพลภาพจะไดรั้บการเก้ือหนุนดา้นการ

ดูแลกิจวตัรประจ าวนัมากกวา่บิดามารดาท่ีไม่เป็นภาวะทุพพลภาพ 

บิดามารดาท่ีเป็นภาวะทุพพลภาพ ได้รับการเก้ือหนุนด้านการดูแลกิจวตัรประจ าวนั

มากกว่าบิดามารดาท่ีไม่เป็นภาวะทุพพลภาพ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั สอดคล้องกับ

งานวิจยัและทฤษฎีความเส่ือมโทรมและการถดถอย (Wear and Tear Theory) ท่ีวา่ “ความแก่เป็น

กระบวนการท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เม่ืออวยัวะถูกใชง้านมากยอ่มเส่ือมสภาพไดง่้าย และเร็วข้ึน

ตามอายุท่ีมากข้ึน” และทฤษฎีภูมิคุม้กนั (Immunological Theory) ท่ีเช่ือวา่ เม่ืออายุมากข้ึนอวยัวะท่ี

สร้างภูมิคุม้กนัในร่างกายจะท างานลดลง ในขณะเดียวกนัจะสร้างภูมิคุ้มกันชนิดท าลายตนเอง 

(Autoimmune) ท าให้ร่างกายไม่สามารถต่อสู้กบัเช้ือโรคและส่ิงแปลกปลอมไดเ้หมือนอดีต ท าให้

ร่างกายอ่อนแอ เจ็บป่วยง่าย (ประนอม โอทกานนท์, 2554: 8-24) เป็นสาเหตุท่ีท าให้อวยัวะและ

สภาพร่างกายเปล่ียนแปลง เส่ือมถอยตามอายุส่งผลให้มีประสิทธิภาพการท างานไดล้ดลงหรือไม่

สามารถท างานได ้และยงัสอดคลอ้งงานวิจยั ท่ีพบวา่ระยะท่ีผูสู้งอายุเจ็บป่วย ผูสู้งอายุจะไดรั้บการ

ดูแลเก่ียวกบัการรักษา จดัเตรียมอาหาร ตลอดจนดูแลสุขวทิยา เช่น การอาบน ้า การแต่งตวั การนอน

หลบัพกัผอ่น (ประอรนุช เช่ือถือ, 2548: 20-21) นอกจากน้ีงานวิจยัของอุทยัทิพย ์รักจรรยาบรรณ 

(2549: 255-261) ท่ีพบวา่ปัจจยัดา้นภาวะทุพพลภาพมีความสัมพนัธ์กบัการเก้ือหนุนของผูสู้งอายุ ทั้ง

ดา้นการเงิน อาหาร ของใชแ้ละการดูแลชีวติประจ าวนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
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สมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 6: ผูสู้งอายุเพศหญิงจะไดรั้บการเก้ือหนุนทุกประเภทแตกต่างจาก

ผูสู้งอายเุพศชาย 

ผูสู้งอายุเพศหญิงไดรั้บการเก้ือหนุนมากกวา่ผูสู้งอายุชาย (เฉพาะดา้นบริการ) เป็นไปตาม

สมมติฐานการวิจยั ซ่ึงสอดคล้องกบัผลงานวิจยัหลายท่านท่ีระบุว่า ผูสู้งอายุท่ีมีเพศแตกต่างกนัมี

ความสัมพนัธ์กบัการพึ่งพาช่วยเหลือสนบัสนุน (สุวฒันา วิบูลยเ์ศรษฐ์ และคณะ, 2536: 77-78) โดย

สมาชิกในครอบครัวเพศหญิงจะไดรั้บความช่วยเหลือมากกว่าเพศชายในดา้นต่างๆ (เล็ก สมบติั, 

2549: 124-129)  

สมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 7: ผูสู้งอายท่ีุมีสถานภาพสมรส/หยา่ จะไดรั้บการเก้ือหนุนนอ้ยกวา่

ผูสู้งอายท่ีุเป็นหมา้ย 

ผูสู้งอายุท่ีมีสถานภาพสมรส/หย่า ไดรั้บการเก้ือหนุนน้อยกว่าผูสู้งอายุท่ีเป็นหมา้ย (ดา้น

บริการไดรั้บมากกวา่) ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยับางส่วน ท่ีพบวา่ ผูสู้งอายุท่ีคู่สมรสยงัมี

ชีวติอยูจ่ะไดรั้บการดูแลจากคู่สมรสมากกวา่บุตร เน่ืองดว้ยผูสู้งอายท่ีุมีคู่สมรสมัน่ใจวา่จะไดรั้บการ

ดูแลจากคู่สมรสและสามารถดูแลตนเองได้ แต่หากคู่สมรสเสียชีวิตก็จะได้รับการดูแลจากบุตร

หลาน (เล็ก สมบติั, 2549: 124-129) อาจเน่ืองมาจากคู่สมรสเป็นบุคคลท่ีใชชี้วิตร่วมกนัมานาน จึงมี

ความเขา้ใจและมีความเต็มใจท่ีจะช่วยเหลือเก้ือกูล (นิชภา โมราถบ และคณะ, 2555: 125-130) 

นอกจากน้ียงัพบว่าสถานภาพสมรสของผูสู้งอายุมีอิทธิพลต่อรูปการช่วยเหลือดูแล (นิตยา พิริยะ

ธรรมวงค ์และ Phillips, 2536) และยงัพบวา่บุคคลท่ีสมรสแลว้จะไดรั้บการเก้ือหนุนทางสังคมทั้ง

ขนาดและปริมาณมากกวา่บุคคลท่ีมีสถานภาพโสด (ดาริกา ธารบวัสวรรค,์ 2542: 29-30) 

สมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 8: ผูสู้งอายุวยัปลายท่ีมีบา้นเป็นของตนเองจะไดรั้บการเก้ือหนุน

มากกวา่ผูสู้งอายวุยัปลายท่ีไม่มีเป็นของตนเอง  

ผูสู้งอายุวยัปลายท่ีมีบา้นเป็นของตนเอง ไดรั้บการเก้ือหนุนมากกว่าผูท่ี้ไม่มีบา้นเป็นของ

ตนเอง ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวจิยั อาจมีสาเหตุมาจากการมีบา้นเป็นของตนเอง แสดงให้เห็น

ถึงความสถานะทางการเงินของครอบครัวท่ีด ารงชีวิตไดจึ้งไม่เป็นการสร้างภาระบุตรหลาน ซ่ึง

ส่งผลให้ลูกหลานก็มีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีดีเช่นกนั อาจเน่ืองมาจากการไดรั้บการศึกษาและการมี

งานท าจากการท่ีบิดามารดาส่งเสริม อีกทั้งยงัสอดคล้องกับงานวิจยัท่ีว่า ผูสู้งอายุส่วนใหญ่เป็น

เจา้ของบา้น บา้นมีการจดัใหส้ะดวก โล่ง เพื่อป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุจากท่ีพกัอาศยั และครอบครัว
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ยงัคงสามารถดูแลผูสู้งอายุไดเ้ป็นอยา่งดี (เล็ก สมบติัดี, 2549: 124-129) ในทางกลบักนัผูสู้งอายุวยั

ปลายท่ีไม่มีบา้นเป็นของตนเอง ส่งผลให้การเงินไม่ดีมากนกัเพราะยงัมีภาระใช้จ่าย อาจส่งผลต่อ

บุตรท่ีเติบโตไดรั้บการเล้ียงดูท่ีไม่มีคุณภาพเท่าท่ีควร เม่ือเติบโตเป็นผูใ้หญ่จึงไม่สามารถเล้ียงดูบิดา

มารดาสูงอายไุด ้

 จากตวัแปรอิสระ (ลกัษณะส่วนบุคคลของผูสู้งอายุวยัปลาย) ตามสมมติฐานการวิจยัจะเห็น

ว่ามีความสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรมกบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งอยู่ใน

ระดบัดีดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ ดงัตารางท่ี 4.9  

 
   

 

 

 

 
 
 
 



  

บทที ่5 
 

สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

“การเก้ือหนุนบิดามารดาสูงอายุวยัปลายจากบุตรวยัผูใ้หญ่” เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ 

(Survey Research) โดยใช้ขอ้มูลจากแผนงานวิจยัเร่ือง ความอยู่ดีมีสุขของผูสู้งอายุไทย รอบท่ี 1 

ของศูนยว์จิยัสังคมสูงอาย ุส านกัวจิยั สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ซ่ึงเป็นขอ้มูลตั้งตน้ (Base-

line Data) ของโครงการการส ารวจและศึกษาสุขภาพ การสูงอายแุละการเกษียณในประเทศไทยโดย

การใชต้วัอยา่งซ ้ าใน ปี พ.ศ. 2558 เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงมีการใชแ้ผนการสุ่ม

แบบสามขั้น (Three Stage Random Stratified Sampling) โดยมีวตัถุประสงคคื์อ 1) ศึกษารูปแบบ

การเก้ือหนุนจากบุตรวยัผูใ้หญ่ของบิดามารดาท่ีเป็นผูสู้งอายุวยัปลาย 2) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

การช่วยเหลือเก้ือหนุน ทั้งทางดา้นการเงิน การดูแลกิจวตัรประจ าวนั และการบริการของบิดามารดา

ท่ีเป็นผูสู้งอายวุยัปลายท่ีไดรั้บจากบุตรวยัผูใ้หญ่ 

ขอบเขตการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการไดรั้บการเก้ือหนุนบิดามารดาสูงอายุวยัปลายจาก

บุตรวยัผูใ้หญ่ ซ่ึงในท่ีน้ีเป็นการศึกษาการเก้ือหนุนของบิดามารดาสูงอายุวยัปลายท่ีมีชีวิตอยูแ่ละมี

อาย ุ75 ปีข้ึนไป (ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นหน่วยตวัอยา่งของแผนงานวิจยั ความอยูดี่มีสุขของ

ผูสู้งอายุไทย) ตวัอย่างท่ีไดส้ าหรับใช้ในการศึกษามีจ านวน 855 คน การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติ

พรรณา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย การวเิคราะห์การไดรั้บการเก้ือหนุนจากบุตรวยัผูใ้หญ่จ าแนก

ตามลกัษณะทางประชากรดว้ยการวิเคราะห์ตารางไขว ้(Cross-tabulation) และการใชก้ารวิเคราะห์

การถดถอยทวิโลจิสติก (Binary Logistic Regression) เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางดา้น

ประชากร เศรษฐกิจและสังคมกบัการไดรั้บการเก้ือหุนนจากบุตรวยัผูใ้หญ่ของบิดามารดาท่ีอยูใ่นวยั

สูงอายตุอนปลาย ผลการศึกษาวเิคราะห์สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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5.1 สรุปผลการศึกษา 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

5.3 ขอ้งเสนอแนะจากการศึกษา 

5.4 ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
 

5.1.1 คุณลกัษณะทัว่ไปของบิดามารดาสูงอายุวยัปลาย 
โดยรวมบิดามารดาสูงอายุวยัปลายมีสัดส่วนของกลุ่มอายุนอ้ยมากกวา่กลุ่มอายุมาก โดยมี

อายุระหว่าง 75-79 ปีและมีอายุระหว่าง 80-84 ปีในสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนัคือ ร้อยละ 32.87 และ 

31.93 ตามล าดบัและผูท่ี้มีอายุ 90 ปีข้ึนไปมีสัดส่วนนอ้ยท่ีสุดเพียงร้อยละ 10.88 มีอายุเฉล่ีย 82.40 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 5.08  และประมาณ 3 ใน 5 ของผูสู้งอายุวยัปลายไม่มีคู่สมรส (เป็นหมา้ย) 

โดยส่วนใหญ่มีบุตรท่ีมีชีวิตอยู่ 6 คนหรือมากกวา่ถึงร้อยละ 23.39  ดา้นการศึกษา ส่วนใหญ่จบ

การศึกษาในระดับประถมศึกษาถึงร้อยละ 67.72  ไม่ได้รับการศึกษา ร้อยละ 29.12 และจบ

การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือสูงกวา่เพียงร้อยละ 1.05  ส่วนดา้นการท างานเกือบร้อยละ 93 ไม่ได้

ท างานในรอบปีท่ีผ่านมา มีเพียงร้อยละ 7.13 ท่ียงัท างานอยู่ ทั้งน้ียงัพบว่ามากกว่าคร่ึงมีอาชีพ

เกษตรกร เล้ียงสัตวแ์ละประมง องลงมา เป็นเจา้ของธุรกิจนอกภาคเกษตร ร้อยละ 24.59 นอกจากน้ี

สัดส่วนของผูสู้งอายุวยัปลายพกัอาศยัอยูก่บับุตรมากกวา่ผูท่ี้ไม่ไดพ้กัอาศยัอยูก่บับุตร และสัดส่วน

ของผูสู้งอายวุยัปลายไม่เป็นภาวะทุพพลภาพมากกวา่ผูเ้ป็นภาวะทุพพลภาพ โดยผูท่ี้เป็นภาวะทุพพล

ภาพและไม่เป็นภาวะทุพลภาพมีร้อยละ 95.91 และ 4.09 ตามล าดบั 

บิดามารดาสูงอายุวยัปลาย เป็นเพศชาย มีอายุระหวา่ง 75 – 79 ปี และอายุ 80 – 84 ปี ใน

สัดส่วนเท่ากนัคือ ร้อยละ 33.02 และมีอายุ 85 -59 ปี ร้อยละ 24.38 อายุเฉล่ีย 82.35 ปี ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 5.00  และสัดส่วนของผูสู้งอายุท่ีมีสถานภาพสมรส/หยา่ถึงร้อยละ 58.95 เป็นหมา้ยร้อย

ละ 41.05  ส่วนใหญ่ มีบุตรท่ีมีชีวิตอยูต่ ั้งแต่ 6 คนข้ึนไปและจ านวน 4 คน ร้อยละ 22 และ 21.91

ตามล าดบั ดา้นการศึกษา พบวา่ผูสู้งอายุวยัปลายเพศชายศึกษาระดบัประถมศึกษาถึงร้อยละ 72.53  

รองลงมาคือไม่ไดรั้บการศึกษาร้อยละ 23.46 ส่วนผูท่ี้ศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไปมีสัดส่วนท่ีนอ้ย
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ท่ีสุดเป็นร้อยละ 1.54 ในแง่การท างาน พบวา่เกือบร้อยละ 90 ไม่ไดท้  างาน มีเพียงร้อยละ 10 ท่ียงั

ท างานอยู ่โดยส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร เล้ียงสัตวแ์ละประมง ร้อยละ 68.57 รองลงมาคือเจา้ของ

ธุรกิจนอกภาคเกษตร ร้อยละ 17.14 นอกจากน้ีสัดส่วนของผูสู้งอายุวยัปลายเพศชายพกัอาศยัอยูก่บั

บุตรมีมากกวา่ผูท่ี้ไม่ไดอ้าศยัอยูก่บับุตร และยงัพบอีกวา่ผูสู้งอายุชายส่วนใหญ่ไม่เป็นภาวะทุพพล

ภาพถึงร้อยละ 96.91 เป็นภาวะทุพพลภาพเพียงร้อยละ 3.09  

 บิดามารดาสูงอายุวยัปลาย เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 75 – 79 ปี และ 80 – 84 ปี ร้อยละ 

32.77  และ 31.26  ตามล าดบั อายุเฉล่ีย 82.42 ปี ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 5.13 ปี โดยสัดส่วนของผูท่ี้

เป็นหมา้ยถึงร้อยละ ร้อยละ 73.63 และผูมี้สถานภาพสมรส/หยา่ ร้อยละ 26.37  ส่วนใหญ่มีบุตรท่ีมี

ชีวิตอยู ่6 คนข้ึนไป ร้อยละ 24.29 รองลงมาคือมีบุตรจ านวน 4 และ 5 คนในสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั

คือ ร้อยละ 16.38 และ 16.57 ตามล าดบั ดา้นการศึกษา พบว่าร้อยละ 64.78 จบการศึกษาระดบั

ประถมศึกษา รองลงมาคือไม่ไดรั้บการศึกษา ร้อยละ 32.58 ส่วนผูท่ี้มีศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไป

มีเพียงร้อยละ 0.75 ดา้นการท างาน พบว่าส่วนใหญ่ไม่ไดท้  างานในรอบปีท่ีผ่านมา ร้อยละ 95.83 

และท างานอยู่มีเพียงร้อยละ 4.17 โดยส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร เล้ียงสัตว์และประมง ร้อยละ 

38.46 รองลงมาคือป็นเจา้ของธุรกิจนอกภาคเกษตร ร้อยละ 34.62 นอกจากน้ีสัดส่วนของผูสู้งอายุวยั

ปลายเพศหญิงพกัอาศยัอยู่กบับุตรมากกว่าผูท่ี้ไม่ไดพ้กัอาศยัอยู่กบับุตร และยงัพบว่าผูสู้งอายุวยั

ปลายเพศหญิงไม่เป็นภาวะทุพพลภาพพึงร้อยละ 95.29 เป็นภาวะทุพพลภาพเพียงร้อยละ 4.71 

   

5.1.2 รูปแบบการเกือ้หนุนบิดามารดาสูงอายุวยัปลาย 
บิดามารดาสูงอายุวยัปลายโดยรวม ไดรั้บการเก้ือหนุนจากบุตรในสัดส่วนท่ีสูงถึงร้อยละ 

90 โดยในกลุ่มผูสู้งอายุท่ีไดรั้บการเก้ือห นุน จะเป็นการเก้ือหนุนด้านการเงินมากท่ีสุด (ร้อยละ 

79.88) รองลงมาเป็นดา้นการดูแลกิจวตัรประจ าวนั (ร้อยละ 72.05) และดา้นบริการ (ร้อยละ 61.05) 

บิดามารดาสูงอายุวยัปลายส่วนใหญ่ไดรั้บการเก้ือหนุนทุกประเภทถึงร้อยละ 47.60 ไดรั้บ

การเก้ือหนุนสองประเภท (ร้อยละ 27.60) โดยไดรั้บการเก้ือหนุนดา้นการเงินและการดูแลกิจวตัร

ประจ าวนัมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นการเงินและการบริการ ส าหรับการไดรั้บการเก้ือหนุนประเภท

เดียว มีน้อยท่ีสุดเพียงร้อยละ 14.97 โดยมีสัดส่วนการได้รับการเก้ือหนุนด้านการเงินมากท่ีสุด 

รองลงมาคือการบริการ และการดูแลกิจวตัรประจ าวนั 
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ทุกช่วงอายขุองผูสู้งอายุวยัปลายทั้งเพศชายและเพศหญิงไดรั้บการเก้ือหนุนทุกประเภทใน

สัดส่วนท่ีมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาดา้นการเงินเพียงอยา่งเดียว เม่ืออายุเพิ่มสูงข้ึนผูสู้งอายุวยัปลายเพศ

ชายมีสัดส่วนไดรั้บการเก้ือหนุนเพิ่มข้ึน ในขณะท่ีเพศหญิงมีสัดส่วนลดลงอย่างต่อเน่ือง ดา้นการ

ดูแลกิจวตัรประจ าวนัเพียงอย่างเดียว ผูสู้งอายุวยัปลายทั้งเพศชายและเพศหญิงมีสัดส่วนด้านน้ี

ใกลเ้คียงกนัและเป็นดา้นท่ีไดรั้บการเก้ือหนุนนอ้ยท่ีสุด ดา้นบริการเพียงอยา่งเดียว ผูสู้งอายุวยัปลาย

ท่ีมีอายรุะหวา่ง 85 - 89 ปีมีสัดส่วนมากท่ีสุด รองลงมาคือมีอายุระหวา่ง 75 - 79 ปี เพศหญิงท่ีมีอายุ

ระหว่าง 75 - 79 ปี และระหว่าง 80 - 84 ปีมีสัดส่วนใกล้เคียงกนัคือ ร้อยละ 8.16 และ 8.74 

ตามล าดบั ดา้นการเงินและการดูแลกิจวตัรประจ าวนั ผูสู้งอายุวยัปลายเพศชายทุกช่วงอายุมีสัดส่วน

ได้รับการเก้ือหนุนมากกว่าเพศหญิง ด้านการเงินและการบริการ ผูสู้งอายุวยัปลายทั้งสองเพศ มี

สัดส่วนการไดรั้บการเก้ือหนุนใกลเ้คียงกนัในแต่ละช่วงอาย ุส่วนดา้นการดูแลกิจวตัรประจ าวนัและ

การบริการ ผูสู้งอายุชายมีสัดส่วนเพิ่มข้ึนตามอายุแต่เพศหญิงมีสัดส่วนเพิ่มข้ึน ยกเวน้ช่วงอายุ 85 - 

89 ปี มีสัดส่วนลดลงจากช่วงอาย ุ80 - 84 ปี 

เม่ือพิจารณาการไดรั้บการเก้ือหนุนดา้นการเงิน การดูแลกิจวตัรประจ าวนัและการบริการ

ตามลกัษณะทางประชากร เศรษฐกิจและสังคมของบิดามารดาสูงอายุวยัปลาย พบว่า ผูสู้งอายุวยั

ปลายเพศชายไดรั้บการเก้ือหนุนทุกประเภทมากกวา่เพศหญิง ผูสู้งอายุวยัปลายทั้งเพศชายและหญิง

ไดรั้บการเก้ือหนุนดา้นการเงินมากท่ีสุด โดยอายุเพิ่มสูงข้ึนการไดรั้บการเก้ือหนุนดา้นการเงินและ

การบริการจะลดต ่าลงแต่ไดรั้บการเก้ือหนุนดา้นการดูแลกิจวตัรประจ าวนัเพิ่มสูงข้ึน บิดามารดา

สูงอายุวยัปลายท่ีจบการศึกษาระดับประถมศึกษาได้รับการเก้ือหนุนด้านการเงิน ด้านกิจวตัร

ประจ าวนัมากท่ีสุด ผูท่ี้จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาหรือปวส.จะไดรั้บการเก้ือหนุนดา้นบริการ

มากท่ีสุด และผูท่ี้จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือสูงกว่าไดรั้บการเก้ือหนุนทุกประเภทเท่ากนั 

ดา้นการท างาน บิดามารดาสูงอายท่ีุท างานอยูมี่สัดส่วนไดรั้บการเก้ือหนุนมากกวา่บิดามารดาสูงอายุ

ท่ีไม่ได้ท  างาน และยงัพบอีกว่าบิดามารดาสูงอายุวยัปลายท่ีพกัอาศัยอยู่กับบุตรจะได้รับการ

เก้ือหนุนมากกว่าผูท่ี้ไม่ได้พกัอาศยัอยู่กับบุตร โดยจะได้รับการเก้ือหนุนด้านการเงิน การดูแล

กิจวตัรประจ าวนัและการบริการ ในสัดส่วนร้อยละ 84.43, 78.85 และ 64.81 ตามล าดบั ท านอง

เดียวกนั บิดามารดาสูงอายุวยัปลายท่ีมีบา้นเป็นของตนเองมีสัดส่วนไดรั้บการเก้ือหนุนมากกวา่ผูท่ี้

ไม่มีบา้นเป็นของตนเอง นอกจากน้ียงัพบอีกว่าเม่ือบิดามารดาสูงอายุมีบุตรท่ีมีชีวิตมีจ านวนเพิ่ม
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มากข้ึน การได้รับการเก้ือหนุนทุกประเภทจะเพิ่มสูงข้ึนตาม จนเม่ือมีบุตรท่ีมีชีวิตอยู่ 6 คนหรือ

มากกวา่จะไดรั้บการเก้ือหนุนดา้นการดูแลกิจวตัรประจ าวนัและการบริการจะลดต ่าลงเล็กนอ้ย และ

บิดามารดาสูงอายุท่ีมีสถานภาพสมรส/หย่าได้รับการเก้ือหนุนทุกประเภทมากกว่าผูบิ้ดามารดา

สูงอายุวยัปลายท่ีเป็นหมา้ย โดยประมาณร้อยละ 82 ของบิดามารดาสูงอายุท่ีเป็นหมา้ยไดรั้บการ

เก้ือหนุนดา้นการเงิน รองลงมาคือการดูแลกิจวตัรประจ าวนัและการบริการ มีสัดส่วนใกลเ้คียงกนั

คือร้อยละ 72.81 และ 71.56 ตามล าดบั ส าหรับบิดามารดาสูงอายุวยัปลายท่ีเป็นภาวะทุพพลภาพจะ

ไดรั้บการช่วยเหลือดา้นการดูแลกิจวตัรประจ าวนัถึงร้อยละ 91.43 ส่วนผูท่ี้ไม่เป็นภาวะทุพพลภาพ

จะไดรั้บการช่วยเหลือดา้นการเงินมากท่ีสุดคือร้อยละ 80.12 

 

5.1.3 คุณลกัษณะและประเภทการเกือ้หนุนบิดามารดาสูงอายุวยัปลายของบุตรวัยผู้ใหญ่ 

ผูท่ี้ให้การเก้ือหนุนทุกประเภทแก่บิดามารดาสูงอายุวยัปลาย พบวา่ บุตรสาวมีสัดส่วนให้

การช่วยเหลือดูแลมากกว่าบุตรชาย  โดยเกือบร้อยละ 50 ของผูใ้ห้การเก้ือหนุน มีอายุระหวา่ง 50 - 

59 ปี ใหก้ารเก้ือหนุนดา้นการเงินและการดูแลกิจวตัรประจ าวนัมากท่ีสุด และผูท่ี้ให้การเก้ือหนุนท่ี

มีอายรุะหวา่ง 30 - 39 ปี ใหก้ารเก้ือหนุนดา้นการบริการมากท่ีสุด รองลงมาคือมีอายุระหวา่ง 40 - 49 

ปีท่ีให้การเก้ือหนุนดา้นการเงิน การดูแลกิจวตัรประจ าวนั การบริการคือ ร้อยละ 28.25, 30.03 และ 

22.55 ตามล าดบั ดา้นสถานภาพสมรส ผูท่ี้มีสถานภาพสมรสให้การเก้ือหนุนมากกว่าสถานภาพ

สมรสแบบอ่ืน ประมาณร้อยละ 82 ของผูท่ี้สมรสจะใหก้ารเก้ือหนุนดา้นการเงินและการดูแลกิจวตัร

ประจ าวนั และร้อยละ 76.24 จะใหก้ารเก้ือหนุนดา้นการบริการ ผูท่ี้มีสถานภาพ หมา้ย/หยา่/แยก จะ

ใหก้ารเก้ือหนุนดา้นการเงินและการดูแลกิจวตัรประจ าวนันอ้ยท่ีสุดคือ ร้อยละ 7.09 และ 6.52 ส่วน

ผูท่ี้มีสถานภาพโสดใหก้ารเก้ือหนุนดา้นการเงิน การดูแลกิจวตัรประจ าวนั และการบริการมีสัดส่วน

ใกลเ้คียงกนัคือร้อยละ 10.85, 11.37 และ 10.80 ตามล าดบั นอกจากน้ีบุตรคนแรก (คนโต)ให้การ

เก้ือหนุนดา้นการเงินและการบริการลดลงตามล าดบัการเกิดของบุตร นัน่คือบุตรจะให้การเก้ือหนุน

ดา้นการเงินร้อยละ 23.00, 22.11, 18.57, 15.04, 10.56 และ 10.72 ตามล าดบั ยกเวน้บุตรล าดบัท่ี 6 

ข้ึนไปการเก้ือหนุนดา้นการเงินจะเพิ่มข้ึนมาเล็กนอ้ย ดา้นการบริการมีสัดส่วนให้การเก้ือหนุนลงลง

ตามล าดบัเช่นเดียวกนัคือร้อยละ 32.70, 24.37, 16.41, 10.39, 9.47 และ 6.69 ตามล าดบั ในท านอง
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เดียวกนัดา้นการดูแลกิจวตัรประจ าวนั ตั้งแต่บุตรล าดบัท่ี 2 มีสัดส่วนการเก้ือหนุนลดลงตามล าดบั

คือร้อยละ 20.54, 20.28, 16.42, 11.59 และ 11.46 ตามล าดบั 

เม่ือพิจารณาตามจ านวนบุตรวยัผูใ้หญ่ท่ีมีชีวิตอยูข่องบิดามารดาสูงอายุวยัปลาย พบวา่ การ

ไดรั้บการเก้ือหนุนข้ึนอยู่กบัจ านวนบุตรท่ีมีชีวิตอยู ่โดยรวมบุตรส่วนใหญ่จะให้การเก้ือหนุนดา้น

การเงินมากกว่าการเก้ือหนุนประเภทอ่ืน กรณีมีบุตรคนเดียว เกินกว่าคร่ึงให้การเก้ือหนุนด้าน

การเงิน รองลงมาคือดา้นการบริการร้อยละ 45.24 กรณีมีบุตร 2-4 คน บุตรแต่ละคนมีสัดส่วนให้

การเก้ือหนุนการเงินใกลเ้คียงกนั รองลงมาคือการดูแลกิจวตัรประจ าวนั โดยบุตรล าดบัสุดทา้ย (คน

เล็กสุด) จะใหก้ารเก้ือหนุนมากท่ีสุด ส่วนดา้นบริการ บุตรจะใหก้ารเก้ือหนุนนอ้ยท่ีสุด ส่วนใหญ่จะ

เป็นบุตรล าดบัแรกหรือล าดบัท่ีสองท่ีให้การเก้ือหนุนดา้นน้ี กรณีมีบุตรมากกว่าหรือเท่ากบั 5 คน 

ส่วนใหญ่บุตรจะให้การเก้ือหนุนดา้นการเงินมากท่ีสุดเช่นเดียวกนั ยกเวน้บุตรคนสุดทา้ย (คนเล็ก) 

จะใหก้ารเก้ือหนุนดา้นการดูแลกิจวตัรประจ าวนัมากกวา่การเงิน นอกจากน้ียงัพบวา่บุตรคนสุดทอ้ง

จะใหก้ารเก้ือหนุนดา้นการดูแลกิจวตัรประจ าวนัมากกวา่บุตรคนอ่ืนๆ ส าหรับดา้นการบริการ ส่วน

ใหญ่บุตรล าดบัแรกหรือล าดบัสองท่ีจะใหก้ารเก้ือหนุน 

 

5.1.4 ปัจจัยทีม่ีความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะส่วนบุคคลของบิดามารดาสูงอายุวัยปลาย
กบัประเภทการเกือ้หนุนทีไ่ด้รับ 

ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการไดรั้บการเก้ือหนุนของผูสู้งอายุวยัปลายทั้งดา้นการเงิน การ

ดูแลกิจวตัรประจ าวนัและการบริการ พบว่า เม่ือบิดามารดาสูงอายุวยัปลายมีอายุเพิ่มมากข้ึนการ

ได้รับการเก้ือหนุนด้านการเงินจะลดลง อาจมีสาเหตุมาจากผูใ้ห้การเก้ือหนุนเปล่ียนไปให้การ

เก้ือหนุนประเภทอ่ืนแทน การท่ีบิดามารดาสูงอายุวยัปลายมีจ านวนบุตรท่ีมีชีวิตอยู่เพิ่มมากข้ึนมี

โอกาสท่ีจะไดรั้บการเก้ือหนุนทั้งดา้นการเงิน การดูแลกิจวตัรประจ าวนั และการบริการจะสูงข้ึน

เป็น 1.19, 1.49 และ 1.11 เท่า ตามล าดบั นอกจากน้ีผูสู้งอายุวยัปลายเพศหญิงจะไดรั้บการเก้ือหนุน

ดา้นการบริการสูงกวา่ผูสู้งอายุชาย 1.75 เท่า แต่ไดรั้บการเก้ือหนุนประเภทอ่ืนนอ้ยกวา่ ผูสู้งอายวุยั

ปลายไม่ว่าจะเพศหญิงหรือเพศชายท่ีพกัอาศยัอยู่กบับุตรจะมีโอกาสท่ีตะไดรั้บการเก้ือหนุนดา้น

การเงิน การดูแลกิจวตัรประจ าวนัและการบริการเป็น 2.76, 3.09 และ 1.81 เท่า เม่ือเทียบกบัผูสู้งอายุ

วยัปลายท่ีไม่ไดพ้กัอาศยัอยูก่บับุตร  
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ในท านองเดียวกนัผูสู้งอายวุยัท่ีมีบา้นเป็นของตนเองจะไดรั้บการเก้ือหนุนดา้นการเงินและ

การดูแลกิจวตัรประจ าวนัมากกว่าผูสู้งอายุท่ีไม่มีบา้นเป็นของตนเอง อย่างไรก็ตามไม่พบความ

แตกต่างของการไดรั้บเก้ือหนุนระหวา่งผูสู้งอายุวยัปลายท่ีท างานกบัไม่ท างาน นอกจากน้ียงัพบอีก

วา่ผูสู้งอายท่ีุเป็นหมา้ยจะมีโอกาสท่ีจะไดรั้บการเก้ือหนุนดา้นบริการนอ้ยกวา่ผูท่ี้มีสถานภาพสมรส/

หย่า 0.61 เท่า อาจเน่ืองมาจากผูสู้งอายุท่ีเป็นหมา้ยไดรั้บความช่วยเหลือดา้นการเงินและการดูแล

กิจวตัรประจ าวนัเพิ่มมากข้ึน ส าหรับผูสู้งอายุท่ีเป็นภาวะทุพพลภาพจะไดรั้บการเก้ือหนุนดา้นการ

ดูแลกิจวตัรประจ าวนัมากกวา่ผูสู้งอายวุยัปลายไม่เป็นภาวะทุพพลถึง 4.90 เท่า 

ผลการวิเคราะห์ทวิโลจิสติก (Binary Logisitc Regression) ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ช่วยเหลือเก้ือกลู ทั้งทางดา้นการเงิน การดูแลกิจวตัรประจ าวนัและการบริการของบิดามารดาท่ีเป็น

ผูสู้งอายุวยัปลายท่ีได้รับจากบุตรวยัผูใ้หญ่ โดยผลการศึกษาพบว่าสมมติฐานการวิจยัมีความ

สอดคลอ้งกบัการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ซ่ึงหลงัจากน ามาทดสอบสมมติฐาน

การวจิยั ท าใหไ้ดผ้ลการศึกษาตามสมมติฐานการวจิยัดงัน้ี 

สมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 1: เม่ือบิดามารดาสูงอายุวยัปลายมีอายุเพิ่มสูงข้ึน การไดรั้บการ

เก้ือหนุนดา้นการเงินจะลดลง ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวจิยั 

สมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 2: บิดามารดาสูงอายุวยัปลายท่ียงัท างานอยูแ่ละไม่ไดท้  างานไดรั้บ
การเก้ือหนุนดา้นการเงินไม่แตกต่างกนั  

สมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 3: บิดามารดาสูงอายุวยัปลายท่ีมีจ านวนบุตรท่ีมีชีวิตเพิ่มข้ึนจะได ้

รับการเก้ือหนุนทั้งด้านการเงิน ด้านการดูแลกิจวตัรประจ าวนั และด้านบริการจะเพิ่มสูงข้ึนตาม

จ านวนบุตร ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวจิยั 

สมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 4: บิดามารดาสูงอายุวยัปลายท่ีพกัอาศยัอยู่กบับุตรจะได้รับการ

เก้ือหนุนดา้นบริการมากกวา่บิดามารดาสูงอายุวยัปลายท่ีไม่ไดพ้กัอาศยัอยูก่บับุตร ซ่ึงเป็นไปตาม

สมมติฐานการวจิยั 

สมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 5: บิดามารดสูงอายุวยัปลายท่ีเป็นภาวะทุพพลภาพจะได้รับการ

เก้ือหนุนดา้นการดูแลกิจวตัรประจ าวนัมากกวา่บิดามารดาสูงอายุวยัปลายท่ีไม่เป็นภาวะทุพพลภาพ 

ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวจิยั 
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สมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 6: ผูสู้งอายุวยัปลายเพศหญิงจะไดรั้บการเก้ือหนุนทุกประเภท

แตกต่างจาผูสู้งอายวุยัปลายเพศชาย ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวจิยั 

สมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 7: บิดามารดาสูงอายุวยัปลายท่ีมีสถานสมรส/หย่าจะได้รับการ

เก้ือหนุนมากกวา่บิดามารดาสูงอายท่ีุเป็นหมา้ย  

สมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 8: บิดามารดาสูงอายุมีบา้นเป็นของตนเองจะไดรั้บการเก้ือหนุน

มากกวา่บิดามารดาสูงอายวุยัปลายท่ีไม่บา้นเป็นของตนเอง ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวจิยั 

 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาการเก้ือหนุนบิดามารดาสูงอายวุยัปลายจากบุตรวยัผูใ้หญ่ สรุปไดว้า่ประมาณ

ร้อยละ 90 ของบิดามารดาไดรั้บการเก้ือหนุน โดยรวมมีสัดส่วนไดรั้บการเก้ือหนุนดา้นการเงินมาก

ท่ีสุด รองลงมาคือดา้นการดูแลกิจวตัรประจ าวนัและการบริการ แสดงให้เห็นวา่ลกัษณะครอบครัว

ไทยท่ีบุตรตอ้งแสดงความกตญัญูกตเวทีต่อบิดามารดา นัน่คือจะตอ้งอุปการะเล้ียงดูเม่ือท่านแก่ชรา 

ซ่ึงเป็นลกัษณะส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีสังคมไทยให้การยกยอ่งเป็นอยา่งมากและยงัคงมีอยูใ่นสังคมไทย

ในปัจจุบัน  ดังนั้ นครอบครัวจึงยงัคงเป็นสถาบันท่ีส าคัญในการให้ความช่วยเหลือเก้ือกูลแก่

ผูสู้งอายุไทยวยัตอนปลาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน ด้านการดูแลกิจวตัรประจ าวนัและด้านการ

บริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ของแผนผูสู้งอายุแห่งชาติฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2545 – 2564) กล่าวไว้

วา่ ครอบครัวและชุมชนจะตอ้งเป็นด่านแรกในการเก้ือกลู เพื่อให้ผูสู้งอายุสามารถด ารงอยูใ่นชุมชน

ได้อย่างมีคุณภาพท่ีสมเหตุสมผลได้นานท่ีสุด โดยเฉพาะบุตรสาวมีสัดส่วนให้การเก้ือหนุนทุก

ประเภทมากกว่าบุตรชาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ถิราพร ศุภสิริวุฒิ (2548) พบว่า บุตรท่ีมี

เพศต่างกนัมีพฤติกรรมการดูแลเก้ือหนุนแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ นัน่คือ บุตรสาวมี

พฤติกรรมการเก้ือหนุนมากกวา่บุตรเพศชาย บุตรท่ีมีอายุ 50 - 59 ปี ส่วนใหญ่จะให้การเก้ือหนุน

ดา้นการเงินและการดูแลกิจวตัรประจ าวนั เห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่บุตรท่ีอายมุากกวา่มีร้อยละท่ีให้การ

เก้ือหนุนทั้ง 2 ดา้นมากกว่าบุตรท่ีมีอายุน้อยกว่า อาจเป็นเพราะบุตรเหล่าน้ีมีหน้าท่ีการงาน ฐานะ

ทางเศรษฐกิจสังคมท่ีมัน่คงแลว้ แต่ส าหรับดา้นการบริการ พบวา่บุตรท่ีให้การเก้ือหนุนบิดามารดา

ดา้นน้ีส่วนใหญ่มีอายุ 30 - 39 ปี เน่ืองจากบุตรเหล่าน้ียงัมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ ความ



86 
 
คล่องแคล่ว ว่องไวและรวดเร็วกวา่ผูท่ี้มีอายุมาก ประกอบกบัอยู่ในช่วงเร่ิมตน้ช่วงชีวิตการท างาน 

ภาระความรับผดิชอบจึงไม่มากเท่ากบัผูท่ี้มีอายุมาก ท าให้สามารถให้ความช่วยเหลือในดา้นบริการ 

(เช่น ไปจ่ายกบัขา้ว ไปธนาคาร รวมทั้งการให้ก าลงัใจ) ไดม้ากกวา่บุตรช่วงวยัอ่ืน ส่วนใหญ่บุตรท่ี

สมรสจะใหก้ารเก้ือหนุนมากกวา่บุตรสถานภาพสมรสอ่ืนๆ อยา่งไรก็ตาม บุตรล าดบัแรก (บุตรคน

โต) ของครอบครัว มีสัดส่วนให้การเก้ือหนุนดา้นการเงินและการบริการมากกวา่บุตรคนอ่ืนๆ และ

จะลดลงตามล าดบัการเกิด แต่บุตรล าดบัสุดทา้ย (คนสุดทอ้ง) ในครอบครัวจะให้การดูแลกิจวตัร

ประจ าวนัมากท่ีสุด ช้ีให้เห็นว่าล าดบัการเกิดของบุตรวยัผูใ้หญ่ท่ีมีชีวิตอยู่เป็นขอ้มูลท่ีส าคญัส่วน

หน่ึงท่ีนับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากท่ีช่วยให้เขา้ใจรูปแบบการเก้ือหนุนผูสู้งอายุได้ชัดเจนมาก

ยิง่ข้ึน อีกทั้งยงัสามารถใชเ้ป็นแนวทาง ในการก าหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ เก่ียวกบับุตรใน

ครอบครัวไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม นอกจากน้ียงัพบอีกวา่บิดามารดาสูงอายุตอนปลายมกัจะ

ไดรั้บการเก้ือหนุนดา้นการเงินมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อุทยัทิพย ์รักจรรยาบรรณ 

(2549) ท่ีพบวา่ ผูสู้งอายจุะไดรั้บการเก้ือหนุนทางดา้นการเงินมากท่ีสุด ร้อยละ 82 โดยผูสู้งอายุชาย

จะได้รับการเก้ือหนุนทุกประเภทมากกว่าผูสู้งอายุหญิง และเม่ืออายุเพิ่มมากข้ึนการได้รับการ

เก้ือหนุนด้านการเงินและการบริการจะลดลง แต่ด้านการดูแลกิจวตัรประจ าวนัจะเพิ่มข้ึน อนัมี

สาเหตุมาจากอายุท่ีเพิ่มมากข้ึน ท าให้ความสามารถในการท ากิจวตัรประจ าวนัลดลง (ประอรนุช 

เช่ือถือ, 2548) 

ผลการวิเคราะห์ดว้ยสถิติการถดถอยโลจิสติก พบว่า ปัจจยัทางด้านประชากร เศรษฐกิจ

และสังคมของผูสู้งอายวุยัปลายกบัการไดรั้บการเก้ือหนุนจากบุตรวยัผูใ้หญ่ ส าหรับดา้นการเงิน คือ 

อายุ จ านวนบุตรท่ีมีชีวิตอยู่ การอยูอ่าศยั มีบา้นเป็นของตนเอง ดา้นกิจวตัรประจ าวนั คือ จ านวน

บุตรท่ีมีชีวติอยู ่การอยูอ่าศยั มีบา้นเป็นของตนเอง ภาวะทุพพลภาพ ส่วนดา้นการบริการ คือ จ านวน

บุตรท่ีมีชีวิตอยู ่เพศ การอยูอ่าศยั สถานภาพสมรส จะเห็นไดว้า่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการไดรั้บการ

เก้ือหนุนทั้งสามประเภทคือ จ านวนบุตรท่ีมีชีวติอยูแ่ละการอยูอ่าศยั  เห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ ผูสู้งอายุ

มีบุตรท่ียงัมีชีวิตอยู่มาก จะมีความเส่ียงต่อการท่ีจะไม่ได้รับการเก้ือหนุนทุกประเภทลดน้อยลง 

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วาทินี บุญชะลักษี (2543) พบว่า จ  านวนบุตรมีผลต่อการดูแล

ช่วยเหลือผูสู้งอายุ นอกจากน้ี โครงสร้างครอบครัวก าหนดไดจ้ากรูปแบบการอยู่อาศยั ท่ีมีความ

เช่ือมโยงถึงพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัวและการแลกเปล่ียนการเก้ือหนุนซ่ึงกนัและกัน 
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สังเกตเห็นวา่ ผูสู้งอายท่ีุอาศยัอยูก่บับุตรในครอบครัวเดียวกนั จะมีความสัมพนัธ์และใกลชิ้ดกนัมาก

ส่งผลให้มีโอกาสไดรั้บการช่วยเหลือและดูแลเอาใจใส่จากบุตรหลานท่ีอยู่ในครอบครัวเดียวกนั

มากกวา่ผูสู้งอายท่ีุอาศยัอยูใ่นสถานบริการผูสู้งอายหุรือบา้นพกัคนชรา เน่ืองดว้ยมีความสะดวกและ

ง่ายต่อการดูแลเอาใจใส่และให้ก าลงัใจซ่ึงกนัและกนัในครอบครัว นอกจากน้ียงัพบวา่ ผูสู้งอายุท่ี

อาศัยอยู่ในบ้านของตนเองเป็นยงัการตอบสนองต่อความต้องการทางด้านจิตใจอีกด้วย อาจ

เน่ืองมาจากผูสู้งอายมีุความรู้สึกปลอดภยั ไม่มีความวติกกงัวลและหวาดกลวัในการท่ีไดพ้กัอาศยัอยู่

ในสภาพแวดลอ้มท่ีคุน้เคย อย่างไรก็ตามผูสู้งอายุวยัปลายยงัตอ้งการการดูแลช่วยเหลือในการท า

กิจวตัรประจ าวนัเพิ่มมากข้ึน อนัมีสาเหตุมาจากผูสู้งอายุส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพ และตอ้งการ

ผูดู้แลอย่างใกลชิ้ดและอย่างต่อเน่ืองในระยะยาว โดยเฉพาะเม่ือตกอยู่ในภาวะทุพพลภาพ (ADL) 

ในท านองเดียวกันการอาศัยอยู่กับครอบครัวเป็นรูปแบบการอยู่อาศัยท่ีมีความส าคัญและมี

ความสัมพนัธ์ทิศทางบวกต่อผูสู้งอายวุยัปลาย อยา่งไรก็ตาม ผูสู้งอายุไม่ตอ้งการเพียงแค่เงิน อาหาร

หรือท่ีอยูอ่าศยั แต่ยงัมีความตอ้งการไดรั้บความช่วยเหลือท่ีเก่ียวกบัดา้นบริการและการสนบัสนุน

ใหเ้ขา้มามีบทบาทในการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ (อาทิเช่น การไปเท่ียว การไปท าบุญ การช่วยเหลือ

ชุมชน) เพื่อใหผู้สู้งอายรูุ้สึกถึงคุณค่าของตนเอง ดงันั้นสมาชิกในครอบครัวควรตระหนกัถึงบทบาท

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนในการดูแลช่วยเหลือบิดามารดาสูงอายุ อีกทั้งเม่ือทุกคนใน

ครอบครัวมีความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัก็จะเกิดความรักตามมา ซ่ึงน าไปสู่การมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีภายใน

ครอบครัว อนัน าพาไปสู่การช่วยเหลือเก้ือกูลกนั และทา้ยท่ีสุดจะน าพาความสุขไปสู่ครอบครัว 

ชุมชนและสังคมต่อไป 

 

5.3 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 

จากผลการวจิยัคร้ังน้ี ท าใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการช่วยเหลือเก้ือกลู ทั้งทางดา้น

การเงิน การดูแลกิจวตัรประจ าวนั และการบริการของบิดามารดาสูงอายวุยัปลายท่ีไดรั้บจากบุตรวยั

ผูใ้หญ่ และท าใหท้ราบวา่ปัจจยัใดท่ีส่งผลต่อรูปแบบการเก้ือหนุนแต่ละประเภทแตกต่างกนั เพื่อ

น าไปใชใ้นการวางแผนก าหนดนโยบายเพื่อใหส้มาชิกในครอบครัวเห็นความส าคญัในการดูแล

ผูสู้งอายวุยัปลายใหส้ามารถด ารงชีวิตในครองครัวและสังคมได ้
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5.3.1 ด้านการเงิน 
การเก้ือหนุนดา้นการเงิน พบวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการศึกษาคร้ังน้ี คือ  อายุ (บิดามารดา) 

จ  านวนบุตรท่ีมีชีวิตอยู่ การพกัอาศยักบับุตร การมีบา้นเป็นของตนเอง โดยผูท่ี้มีอายุเพิ่มสูงข้ึนมี

ความสัมพนัธ์ในทิศตรงขา้มกบัการเก้ือหนุน เม่ือมีอายุเพิ่มสูงข้ึนจะไดรั้บการเก้ือหนุนดา้นการเงิน

ลดลงเร่ือยๆ นอกจากน้ีจ านวนบุตรท่ีมีชีวิตอยู ่การพกัอาศยักบับุตรและการมีบา้นเป็นของตนเอง 

จะมีอิทธิพลทิศทางเดียวกบัการเก้ือหนุน นัน่คือเม่ือผูสู้งอายุมีบุตรมากข้ึนโดยอาศยัอยูก่บับุตร อีก

ทั้งมีบา้นเป็นของตนเองจะท าให้ไดรั้บการเก้ือหนุนเพิ่มมากข้ึน ดงันั้นควรเสริมสร้างสัมพนัธภาพ

ในครอบครัว โดยเฉพาะบุตรควรให้ความส าคญัของบิดามารดาสูงอายุ คอยดูแลเอาใจใส่ รวมทั้ง

ควรให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน เพื่อให้ผู ้สูงอายุมีรายได้สามารถใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่า

รักษาพยาบาล การท ากิจกรรมต่างๆ หรือรัฐบาลควรส่งเสริมนโยบายให้ผูสู้งอายุเห็นความส าคญั

เก่ียวกบัการประกนัสังคมเม่ือยามชราภาพหรือเกษียณจากการท างานแลว้ เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่

บุตรหลานและสังคม นอกจากน้ีควรใหค้วามส าคญักบับุตรท่ีใหก้ารดูแลผูสู้งอายุ อยา่งไรก็ตามบุตร

ยงัเป็นบุคคลหลกัท่ีมีหน้าท่ีดูแลผูสู้งอายุในด้านการเงิน ซ่ึงจากผลท่ีสามารถน ามาเป็นนโยบาย

สาธารณะท่ีเก่ียวกบัระบบการดูแลสุขภาพอนามยัและเครือข่ายการสร้างอาชีพแก่บุตรท่ีมีหนา้หลกั

ในการดูแลผูสู้งอาย ุเพื่อใหมี้รายไดท่ี้สามารถดูแลผูสู้งอายแุละตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

5.3.2 ด้านการดูแลกจิวตัรประจ าวนั 
จากการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเก้ือหนุนด้านการดูแลกิจวตัรประจ าวนั คือ 

จ านวนบุตรท่ีมีชีวติอยู ่การพกัอาศยัอยูก่บับุตร การทีบา้นเป็นของตนเอง การมีภาวะทุพพลภาพ ซ่ึง

ภาวะทุพลลภาพเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดในการดูแลกิจวตัรประจ าวนั เน่ืองจากผูสู้งอายุไม่

สามารถช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวตัรประจ าวนัได ้เช่น การอาบน ้ า แต่งตวั โดยครอบครัวเป็น

สถาบนัหลกัท่ีดูแลผูสู้งอายุ ดงันั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กระทรวงสาธารณสุข ควรให้ความรู้

แก่ผูสู้งอายุ และบุตรหลานในเร่ืองการดูแลสุขภาพอนามยั ป้องกนัเฝ้าระวงัโรคภยัท่ีอาจจะเกิด

ข้ึนกบัผูสู้งอายุ เพื่อร่วมมือกนัในการส่งเสริมให้มีสุขภาพกายและจิตใจท่ีดียิ่งข้ึน นอกจากน้ียงั
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พบวา่จ านวนบุตร การอยูอ่าศยักบับุตรและผูสู้งอายุท่ีมีบา้นเป็นของตนเอง ท าให้บุตรสามารถดูแล

ดา้นกิจวตัรประจ าวนัไดเ้พิ่มมากข้ึน เน่ืองจากการท่ีมีบุตรหลายคน ท าให้มีบุตรอยา่งนอ้ย 1 คนท่ีอยู่

อาศยัอยูใ่นครัวเรือนเดียวกนักบัผูสู้งอายุ ท  าให้มีความใกลชิ้ด สะดวกและง่ายต่อการจดัหา ดูแลให้

มีความเหมาะสมในดา้นต่างๆ เช่น อาหาร เส้ือผา้ ท่ีพกัอาศยั รวมทั้งสุขภาพอนามยั เม่ือเกิดการ

เจบ็ป่วยและดูแลรักษาพยาบาล ซ่ึงการอุปการะ เล้ียงดูบิดามารดาเม่ือท่านแก่ชราถือเป็นส่ิงส าคญัท่ี

แสดงออกถึงความกตญัญูกตเวทีท่ีสังคมไทยใหก้ารยกยอ่งเป็นอยา่งมาก 

 

5.3.3 ด้านการบริการ 
ผลการศึกษา พบว่าเพศ การอาศัยอยู่กับบุตร จ านวนบุตรท่ีมีชีวิตอยู่และสถานภาพ มี

อิทธิพลต่อการไดรั้บการเก้ือหนุนดา้นการบริการทั้งทิศทางเดียวกนัและตรงกนัขา้ม ซ่ึงจากงานวิจยั

น้ีจะเห็นได้ว่าผูสู้งอายุเพศหญิงท่ีอาศยัอยู่กบับุตรและมีบุตรจ านวนมาก ส่วนใหญ่จะได้รับการ

เก้ือหนุนมาก ดังนั้นจึงควรส่งเสริมให้เห็นความส าคญัของบิดามารดาสูงอายุวยัปลาย โดยการ

ส่งเสริมให้บุตรอาศยัอยู่ในครัวเรือนเดียวกบับิดามารดา เพื่อดูแลช่วยเหลือกิจกรรมหรือภาระกิจ

บางอยา่งท่ีไม่เอ้ืออ านวยความสะดวก แทนผูสู้งอายุ เช่น การไปจ่ายตลาด การไปธนาคาร การให้

ก าลงัใจ เป็นตน้ ถือเป็นช่วยเสริมสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งสมาชิกในครอบครัวท่ีมีการแลกเปล่ียน

ติดต่อส่ือสารกัน เพื่อให้เกิดความเป็นปึกแผ่น รักใคร่ผูกพนักันในครอบครัว นอกจากน้ีผล

การศึกษายงัพบอีกว่าผูสู้งอายุวยัปลายท่ีเป็นหมา้ยจะไดรั้บการเก้ือหนุนด้านการบริการน้อยกว่า

ผูสู้งอายท่ีุมีสถานภาพสมรส/หยา่ ดงันั้นจึงควรส่งเสริมหรือสนบัสนุนให้ครอบครัวให้ความส าคญั

และให้เวลากบัผูสู้งอายุท่ีเป็นหมา้ย (ไม่มีคู่สมรส) เพื่อให้ผูสู้งอายุรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ไม่เป็น

ภาระของผูอ่ื้นเม่ือเทียบกบัผูท่ี้มีสถานภาพสมรส/หยา่ ซ่ึงจากผลการศึกษาน้ีช้ีให้เห็นไดอ้ยา่งชดัเจน

วา่การช่วยเหลือดา้นบริการไดรั้บน้อยกวา่ดา้นอ่ืน ดงันั้นครอบครัวควรท่ีจะให้การสนบัสนุนเพิ่ม

มากข้ึน ท่ีผา่นมามีโครงการรถบริการผูน้ัง่รถเขน็ส าหรับผูสู้งอายุโดยบริษทักรุงเทพธนาคม แต่ยงัมี

ขอ้จ ากดัดา้นพื้นท่ีและเวลาในการใหบ้ริการ  

ในยุคปัจจุบนัเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทมากข้ึนทั้งในด้านศึกษา การติดต่อส่ือสาร

เพื่อใหส้ามารถด ารงชีวิตรประจ าวนัไดอ้ยา่งสะดวกสบายมากข้ึน อีกทั้งเพื่อเป็นการพฒันาคุณภาพ

ชีวติของผูสู้งอายท่ีุช่วยเหลือตนเองไดล้ดลงและอาศยัอยูค่นเดียวล าพงั โดยอาจมีการน าเทคโนโลยี
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เข้าไปช่วยเหลือ เช่น การพฒันารีโมตหรือแอพพลิเคชั่นมือถือ แทนสวิตซ์อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ 

ภายในบา้น หรือปุ่มติดต่อ อาจจะช่วยให้ผูสู้งอายุไดใ้กลชิ้ดครอบครัวมากข้ึน ไดพู้ดคุยกนัมากข้ึน

แม้จะอยู่ห่างไกลกันหรือยามฉุกเฉิน  นอกจากน้ีรัฐบาลควรมีนโยบายการดูแลผูสู้งอายุโดย

หน่วยงานชุมชนเป็นศูนยก์ลาง หรือ Community Centered Medicine ให้การดูแลทั้งโรคเจ็บป่วย

และการช่วยเหลือบริการต่างๆ ไปพร้อมกนั  

 

5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 

1) เน่ืองจากการศึกษาเก่ียวกบัการเก้ือหนุน เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการแสดงออกถึงความกตญัญู

กตเวที ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพมาใช้ในการประกอบในการศึกษาด้วย เพื่อท่ีจะได้

ขอ้มูลถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการช่วยเหลือเก้ือกูลผูสู้งอายุในเชิงลึกวา่ผูสู้งอายุตอ้งการอะไร และบุตร

ควรใหค้วามส าคญัในการดูแลอยา่งไรบา้ง เป็นตน้ 

2) ควรมีการน าตวัแปรอ่ืนๆ มาใช้ในการศึกษาเพิ่มมากข้ึน เพื่อท่ีจะไดส้ามารถอธิบาย

ความสัมพนัธ์ในการเก้ือหนุนของผูสู้งอายุวยัปลายกบับุตรวยัผูใ้หญ่ไดเ้พิ่มมากข้ึน เช่น ถ่ินท่ีอยู่

อาศยัของบิดามารดา รายไดข้องผูสู้งอายุ เป็นตน้  

3) เน่ืองจากในการศึกษาคร้ังน้ีมีขอ้จ ากัดด้านขอ้มูล จึงท าการศึกษาได้เฉพาะ Binary 

Logistic Regresstion ดงันั้นในการวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการเก้ือหนุนแต่ละ

ประเภทด้วย  (Mutiple Logistic Regression) เพื่อให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน



  

บรรณานุกรม 

กฤตยา แสวงเจริญ และคณะ. 2545. ความรุนแรงระหว่างพีน้่องในครอบครัวภาคะวนัออกเฉียง
เหนือ. รายงานการวิจยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 

กรมประชาสงเคราะห์ กองสวสัดิการสงเคราะห์. 2542. ปฏิญญาผู้สูงอายุไทย. กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพก์รมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม. 

คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานผูสู้งอายแุห่งชาติ. 2545. แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที ่2  
(พ.ศ. 2545 – 2564) คน้วนัท่ี 7 ตุลาคม 2558 จากhttp://www.npmhomeperson. 
dsdw.go.th/document/plan/plan2545_2564.pdf 

จนัทร์ฉาย ฉายากุล. 2538. ประสิทธิผลของการให้ความรู้เร่ืองของการฝึกออกก าลงักายและการ
สนับสนุนของสมาชิกในครอบครัวในการส่งเสริมการออกก าลงักายเพือ่สุขภาพของ
ผู้สูงอายุชุมชนวดัมะกอก เขตพญาไทและเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร. วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัมหิดล. 

จ านงค ์อดิวฒันสินธ์ และคณะ. 2532. สังคมวทิยา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์ราช
วทิยาลยั วดัมหาธาตุ. 

จิราพร ชมพิกุล และคณะ. 2552. รายงานการวจัิยสัมพนัธภาพในครอบครัวไทย. นครปฐม: สถาบนั
พฒันาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวทิยาลยัมหิดล. 

ดวงรัตนา สุขปูรณะ. 2547. บทบาทของสมาชิกครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุของสมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา. วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 

ดารารัตน์ อานนัทนะสุวงศ ์และคณะ. 2558. รายงานวจัิยเร่ือง ความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุไทย. 
กรุงเทพมหานคร: สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

ดาริกา ธารบวัสวรรค.์ 2542. ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงสนับสนุนทางสังคมกบัความรู้สึกมีคุณค่าใน
ตนเองของผู้ป่วยธาลสัซีเมียวยัผู้ใหญ่ตอนต้น. วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

ถวลิ ธาราโภชน์, 2532. จิตวทิยาสังคม. พิมพค์ร้ังท่ี 4. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์. 



92 
 
ถิราพร ศุภสิริวุฒิ. 2548. ปัจจัยด้านลกัษณะทางจิต ด้านสภาพแวดล้อม และด้านชีวสังคมทีเ่กีย่วกบั

พฤติกรรมการดูแลเกือ้หนุนบุพการีสูงอายุของบุตร. ปริญญานิพนธ์มหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัศรีนครินวโิรฒ. 

ธีราพร โสดาบรรลุ. 2546. พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพตามวถิีไทยของผู้สูงอายุ จังหวัดภูเกต็.
วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์. 

นงลกัษณ์ พื้นชมภู. 2540. การรับรู้ประสบการณ์ของผู้ดูแลทีบ้่านนการดูแลผู้ป่วยที่รักษาโดยวธีิล้าง
ไตทางช่องท้องอย่างต่อเน่ือง. วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัมหิดล. 

นภาพร ชโยวรรณ, จอห์น โนเดล และศิริวรรณ ศิริบุญ. 2535. ครอบครัวอุปถัมภ์กบัข้ันตอนชีวติ
ของผู้สูงอายุและของบุตร. กรุงเทพมหานคร: สถาบนัประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั. 

นวรัตน์ ศรีรัญเพชร. 2539. สัมพนัธภาพของพ่อแม่-ลูก กบัรูปแบบการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างบุคคลของวัยรุ่น. ปริญญานิพนธ์มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

นวรัตน์ สุวรรณผอ่ง. 2524. การศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ไทยกบังานสังคมสงเคราะห์จิตเวช: 
ศึกษาเฉพาะกรณวีดัทีม่ีส านักสมถวปัิสนากรรมฐานในเขตกรุงเทพมหานคร. 
วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

นิชภา โมราถบ และคณะ. 2555. บทบาทของสมาชิกในครอบครัวในการดูแลผูสู้งอายอุลัไซเมอร์. 
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ. 6(2): 125-130. 

นิตยา พิริยะธรรมวงค ์และฟิลลิปส์, เดวดิ อาร์. 2536. แบบแผนการเล้ียงดูผูสู้งอายใุนชนบทไทย. 
นิตยสารการประชาสงเคราะห์. 36(4): 30-31. 

เบญ็จลกัษณ์ อคัรพสุชาติ. 2550. บทบาทในการดูแลผู้สูงอายุของผู้ดูแลในเขตเทศบาลเมือง
อุตรดิตถ์. วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ.์ 

บญัชา ศรีสมบติั. 2550. บทบาทของครัวเรือนต่อการดูแลผู้สูงอายุ กรณศึีกษาครัวเรือนทีดู่แล
ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลนครจังหวดัพษิณุโลก. วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยันเรศวร. 

ประนอม โอทกานนท.์ 2554. ชีวติทีสุ่ขสมบูรณ์ของผู้สูงอายุไทย หลกัการ งานวจัิย และ       
บทเรียนจากประสบการณ์. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพแ์ห่ง 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 



93 
 
ประอรนุช เช่ือถือ. 2548. ความสัมพนัธ์ระหว่าง บทบาทครอบครัวในการส่งเสริมสุขภาพ กบั

พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ. วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 

ฝน แสงสิงห์แกว้. 2526. ขอ้คิดบางประการในเร่ืองสุขภาพจิตผู้สูงอายุ. กรุงเทพมหานคร. โรงพิมพ์
บา้นบางแค. 

พรพจัน์ ก่ิงแกว้. 2538. องค์ประกอบทางด้านครอบรัวทีม่ีผลต่อสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ. 
วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

พรรณทิพย ์ศิริวรรณบุศย.์ 2545. จิตวทิยาครอบครัว. กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั. 

พิไลวรรณ มะนะสุทธ์ิ. 2544. การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างสัมพันธภาพในครอบครัว การบรรลุ
งานตามข้ันพฒันาการและการวางแผนการด าเนินชีวติของวยัผู้ใหญ่ตอนต้นในเขต
กรุงเทพมหานคร. วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง. 

พิชยั กิตติพนัธ์วรกุล. 2551. การวจัิยเพือ่เสริมสร้างบทบาทในการด าเนินการดูแลผู้สูงอายุ: กรณี 
ศึกษาเทศบาลด าบลหนองหิน อ าเภอหนองหิน จังหวดัเลย. วทิยานิพนธ์ปริญญา
มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย. 

ไพบูลย ์เครือแกว้. 2518. ลกัษณะสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั. 

มหาวทิยาลยัมหิดล สถาบนัวจิยัประชากรศาสตร์และสังคม. 2558. สารประชากรศาสตร์. 24 
(มกราคม): 1-2. 

มูลนิธิสถาบนัวจิยัและพฒันาผูสู้งอายไุทย (มส.ผส.). 2556. สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2556. 
กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์ลบัชิง. 

รุจา ภู่ไพบูลย.์ 2537. การพยาบาลครอบครัวแนวคิดทฤษฎแีละการน าไปใช้. ขอนแก่น: โรงพิมพ์
ขอนแก่นการพิมพ.์ 

เล็ก สมบติั. 2549. รายงานวจัิยฉบับสมบูรณ์ โครงการภาวะการดูแลผู้สูงอายุของครอบครัวใน
ปัจจุบัน. กรุงเทพมหานคร: มิสเตอร์ก๊อปป้ี. 

ฤตินนัท ์นนัทธีโร. 2543. บทบาทของผู้ดูแลในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์. 
วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 

วทิมา ธรรมเจริญ. 2555. อทิธิพลของปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่มีต่อความสุขของผู้สูงอายุ. 
วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 



94 
 
วาทินี บุญชะลกัษี. 2543. ขนาดครอบครัวกบัการดูแลผู้สูงอายุ. วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 

มหาวทิยาลยัมหิดล. 
ศรีทบัทิม พานิชพนัธ์. 2527. ประมวลบทความวทิยุ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพม์หาวิทยาลยั 

ธรรมศาสตร์. 
ศรีทบัทิม รัตนโกศล. 2527. รวมบทความวิทยุเกี่ยวกบัการจัดสวสัดิการครอบครัวและเด็ก และ

อืน่ๆ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
ศรีธรรม ธนะภูมิ. 2535. พฒันาการทางอารมณ์และบุคลกิภาพ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพช์วน

พิมพ.์ 
ศศิพฒัน์ ยอดเพชร, เล็ก สมบติั และภาวนา พฒันศรี. 2544. รายงานการวจัิยเร่ืองการเกือ้หนุนทาง

สังคมแก่ผู้สูงอายุพืน้ที่ศึกษาในเขตภาคใต้. กรุงเทพมหานคร: คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

ศิริกุล  อิศรานรัุกษ.์ 2542. หลกัการวางแผนงานอนามัยครอบครัว. กรุงเทพมหานคร: เจริญดีการ
พิมพ.์ 

สมพงษ ์ธนธญัญา. 2540. แนวทางการเสริมสร้างความสัมพนัธ์ในครอบครัว เพือ่ส่งเสริมการศึกษา
ของนักเรียน ศึกษาเฉพาะกรณ:ี โรงเรียนปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร. วทิยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

สายเปล วนัสารัมย.์ 2550. การเกือ้หนุนทางสังคมของครอบครัวและชุมชนต่อผู้สูงอายุ ในหมู่บ้าน
สมสุข อ.เมือง จ.บุรีรัมย์. การศึกษาคน้ควา้อิสระคณะคหกรรมศาสตร์
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

สายสุรีย ์จิตกุล. 2540. การพฒันาครอบครัว. กรุงเทพมหานคร: อมัรินทร์พร้ินต้ิงแอนพบับลิชช่ิง.  
ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ. 2542. นโยบายและแผนงานในการ

พฒันาสถาบันครอบครัว. คน้วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2558 จาก http://www.owf.go.th/ 
wofa/modules/website/upload/article/2d31b6705b1f8197ea355c4c21292107.pdf 

ส านกังานสถิติแห่งชาติ. 2557. รายงานการส ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557. คน้
วนัท่ี 16 สิงหาคม 2558 จาก http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/files/ 
elderlyworkExc57-1.pdf 

 
 



95 
 
ส านกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว  กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย.์ 

นโยบายและยทุธศาสตร์ การพฒันาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2547 - 2556. คน้วนัท่ี 15 
สิงหาคม 2558 จาก http://www.owf.go.th/wofa/home.php?mode=normal&mod 
=article.list&group=18&start=10&page=2 

สุทธิชยั จิตะพนัธ์กุล และไพบูลย ์สุริยะวงศไ์พศาล. 2542. ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุไทย. 
กรุงเทพมหานคร: สถาบนัวิจยัสาธารณสุขไทย. 

สุพตัรา สุภาพ. 2540. สังคมวิทยา. กรุงเทพมหานคร: ไทยวฒันาพานิช.  
สุรกุล เจนอบรม. 2534. จิตวทิยาผู้สูงอายุ. กรุงเทพมหานคร: ภาควชิาการศึกษานอกโรงเรียน คณะ

คุรุศาสตร์จุฬาลงกรณ์. 
สุรีย ์วภิาสประทีป. 2534. สัมพนัธภาพในครอบครัวของแรงงานสตรีที่ท างานในระบบ ศึกษาเฉพาะ

กรณอีุตสาหกรรมส่ิงทอในเขตอ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร. วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

สุวฒันา วบิูลยเ์ศรษฐ์ และคณะ. 2536. การศึกษาความสัมพนัธ์ของประชากร 3 วยัในประเทศไทย. 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

อภิญญา ธรรมแสง, เบญญาภา กาลเขวา้ และประทีป กาลเขวา้. 2554. รายงานการวจัิยเร่ืองการดูแล
ผู้สูงอายุของครอบครัวและการเกือ้หนุนจากชุมชน ในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท 
จังหวดัขอนแก่น. ขอนแก่น: วทิยาลยัสาธารณสุขสิรินธร. 

อรัญญา ล าพุทธา. 2548. ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงสนับสนุนของครอบครัวกบัพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกทีไ่ด้รับรังสีรักษา. วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 

องัสนา งามข า. 2541. บทบาทของครอบครัวในการปฏิบัติต่อผู้สูงอายุ: ศึกษากรณเีฉพาะอ าเภอ
เมือง จังหวดัสมุทรปราการ. วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตพฒันบริ
หารศาสตร์. 

อาพร สุขสวสัด์ิ. 2534. บทบาทของครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุในเขตเทศบาลและนอกเขต
เทศบาล: ศึกษาเฉพาะกรณอี าเภอพระนครศรีอยุธยา. วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัมหิดล. 

อุทยัทิพย ์รักจรรยาบรรณ. 2549. การเก้ือหนุนของครอบครัวต่อผูสู้งอาย.ุ ใน การประชุมวชิาการ
ประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2549. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั.  



96 
 
Bengtson, V. L. 1991. อา้งถึงใน หอมหวน บวัระภา และคณะ. 2550. การเปลีย่นแปลงของระบบ

เศรษฐกจิ สังคม วฒันธรรมและครอบครัวทีม่ีผลกระทบต่อความสัมพนัธ์ระหว่างรุ่น
วยั: กรณศึีกษาหมู่บ้านแห่งหน่ึงในจังหวดัขอนแก่น. รายงานการวจิยั มหาวทิยาลยั 
ขอนแก่น. 

Caffrey, R. A. 1991. Family Caregiving to the Elderly in Northeast Thailand: Changing 
Pattern. Doctoral dissertation, Oregon University. 

Cicirelli, Victor G. 1981. อา้งถึงใน พรพจัน์ ก่ิงแกว้. 2538. องค์ประกอบทางด้านครอบครัวทีม่ีผล
ต่อสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

Coliazzi, P. F. 1978. Psychological Research as the Phenomenologist Views It. In Existential 
Phenomenological Alternatives for Psychology. New York: Plenum. 

Crandell, Frank A. 1996 อา้งถึงใน รัชฎาพร ธรรมนอ้ย. 2548. การสนับสนุนทางสังคมและ
สัมพนัธภาพในครอบครัวของผู้ทีพ่ยายามฆ่าตัวตายทีม่ารับบริการโรงพยาบาลลีจั้ง
หวดล าพูน. วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเชียงใหม.่ 

Duanpen Threeawanviwat. 2014. International Transfers and Family Structure: Evidence from 
Thailand. Ageing International Journal. (39): 327-347. 

Durkheim, Emile. 1893. The Division of Labor in Society. London: The Macmilian Press. 
Ferrero, Keneeth F. 1980. Self-rating of Health Among the Old and the Old-old. Journal of 

Health and Social Behavior. 21(4): 377-383. 
Harvighurst, Robert J. 1962. อา้งถึงใน สมพงษ ์ธนธญัญา. 2540. แนวทางการเสริมสร้าง

ความสัมพนัธ์ในครอบครัว เพือ่ส่งเสริมการศึกษาของนักเรียน ศึกษาเฉพาะกรณี: 
โรงเรียนปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร. วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

Kanh, R. L. 1979. Aging and Social Support. In Aging from Birth to Death: Interdisplinary 
Perspectives. Boulder, CO: Westview Press. 

Mangen, David J.; Bengtson, Vern L. and Landry, Pierre H. Jr. 1988. Measurement of 
Intergenerational Relations. Newbury Park, CA: Sage Publications. 

Maslow, A. 1970. Motivation and Personality. 2nd ed. New York: Haper & Row. 



97 
 
McChesney, Key Young and Bengtson, Vern L. 1988. Solidarity, Intergration, and Cohension in 

Families: Concepts and Thories. In Measurement of Intergenerational Relation. 
Newbury Park, CA: Sage Publications. 

Turner, J. M. W. 2002. อา้งถึงใน ประทุมมา พลภกัดี. 2535. บทบาทของหญงิและชายในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ: ศึกษาเฉพาะกรณฝ่ีายประชาอาสา. วทิยานิพนธ์ปริญญา
มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 

Weiss, R. 1974. The Provision of Social Relationship. Englewood, NJ: Prentice Hall. 



  

ประวตัผู้ิเขยีน 

ช่ือ ช่ือสกุล เรืออากาศโทหญิง กนกกร ศกัด์ิแหลมเงิน 
 
ประวตัิการศึกษา วทิยาศาสตรบณัฑิต (สถิติ) 
 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 ปีท่ีส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2551 
 
ประสบการณ์การท างาน ตุลาคม 2553 – ปัจจุบนั 
 นายทหารกรรมวิธีขอ้มูล แผนกกรรมวิธีขอ้มูล 

กองสถิติและประเมินผล โรงเรียนนายเรือ
อากาศนวมินทกษตัริยาธิราช 

 พฤษภาคม 2552 – กนัยายน 2553 
 เจา้หนา้ท่ีการศึกษา ส านกังานคณะกรรมการ

พลเรือน 
 
ผลงานทีไ่ด้รับการเผยแพร่ บทความเร่ือง “การไดรั้บการเก้ือหนุนจากบุตร

วยัผูใ้หญ่ของบิดามารดาท่ีอยู่ในวยัสูงอายุตอน
ปลาย” ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ คร้ังท่ี 5 ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด ์
ขอนแก่น อ. เมือง จ.ขอนแก่น ว ันท่ี  24-25 
ธนัวาคม 2558 


	การเกื้อหนุนบิดามารดาสูงอายุวัยปลายจากบุตรวัยผู้ใหญ่
	บทคัดย่อ
	ABSTRACT
	สารบัญ
	บทที่ 1 บทนำ
	บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรม
	บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย
	บทที่ 4 ผลการศึกษา
	บทที่ 5 สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
	บรรณานุกรม
	ประวัติผู้เขียน



