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การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย (1) เพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของ
ประชากรในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของประชากรใน
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยประชากร และจ าแนกตามความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้สูงอายุและการ
เป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ ความหมาย /คุณลักษณะ ที่มีผลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของ
ประชากรในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือประชากรในเขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คนโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรว บรวมข้อมูล สถิติที่ ใช้ในการ
วิเคราะห์เชิงพรรณนาได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานเพื่อ
เปรียบเทียบใช้สถิติการทดสอบแบบ t-test ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยประชากรในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ที่มีเพศอายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ จ านวนสมาชิกในครอบครัว โรคประจ าตัว และความรู้เกี่ยวกับการเป็น
ผู้สูงอายุและการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ ไม่แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ:การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ 
 
ABSTRACT 
 The purpose of this research was to (1) to study the preparation for the elderly of the 
population in DinDaeng district of Bangkok (2) to study the preparation for the elderly of the 
population in DinDaeng district of Bangkok,classified by population factors And classified by 
knowledge of potential Elderly and potential elderly,meaning/characteristics affecting the pre-aging 
preparation of the population in DinDaeng district,Bangkok The sample group used in this research 
was 400 people in Din Daeng District,Bangkok. A questionnaire was used as a tool for data 
collection. The statisticsused in the descriptive analys is were frequency, percentage, mean. And 
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the standard deviation The hypothesis was tested for comparison. The statistical test was used to 
test the hypothesis using one-way statistical variance. (One-way ANOVA)  If any differences are 
found, they will be compared individually. Using the method of (LSD) 
 The results of hypothesis testing showed that Bangkok with sex, age, marital status, 
education level Average monthly income, occupation, number of family members, comorbidities 
and knowledge of how to become an elderly person and become an elderly person. Is not 
different. 
Keywords: preparation before entering the elderly 
 
บทน า 

ผู้สูงอายุหมายถึง หมายถึง ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป รวมทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยนับอายุตามปีปฏทินิ 
ผู้สูงอายุเป็นช่วงวัยสุด ท้ายของชวีิตและมีความเสื่อมทางสุขภาพร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงความเกี่ยวข้อง ด้านที่อยู่
อาศัยด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจในด้านบทบาทและหน้าที่ที่ต้องสูญเสียไปกล่าวอีกนัยหน่ึงคือการเกิดความเปลี่ยน 
แปลงของบุคคลหน่ึงที่ ครอบคลุมไปในเร่ือง สุขภาพ ที่อยู่อาศัย เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบตามมาด้วย
จากการเปลี่ยนแปลง โดยสถานภาพ บทบาทและหน้าที่ลดลง 

ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ หมายถึง ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและความสามารถเป็นหลักและยังน าแนวคิดการเป็น
ผู้สูงอายุที่ประสบความส าเร็จ มาประกอบด้วย ทั้งน้ีเพราะผู้สูงอายุจะพบกับสถานการณ์รอบด้านในอนาคต ผู้สูงอายุ
จึงต้องเป็นผู้ที่ดูแลตนเองได้ ท าในสิ่งที่ต้องการตามศักยภาพของตน รวมถึงสร้างประโยชน์ต่อสังคม และเตรียมความ
พร้อมในการเปลี่ยนแปลงที่มาถึงผู้สูงอายุเป็นบุคคลกลุ่มหน่ึงในสังคม ที่มีความคิดความสารถ และประสบการณ์ใน
การพัฒนาตนเองและสังคมส่วนร่วม 

คุณลักษณะของการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ หมายถึง กระบวนการที่เอื้อให้เกิดการสร้างเหมาะ สมและ
โอกาสในการพัฒนาตนเอง การมีส่วนร่วม ความมั่นคง เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตเมื่อสูงวัยในอนาคต 

ผู้สูงอายุที่ยังประโยชน์ คือ ความสามารถในการพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุเท่าที่ท าได้และใช้ความสามารถใน
เชิงสร้างสรรค์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม  

ผู้สูงอายุที่ประสบความส าเร็จ คือ ผู้ที่ด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมในสังคมรวมทั้ งมีความสอดคล้องกับความ
ต้องการและความพึงพอใจของตนเอง 

การเตรียมความพร้อม หมายถึง บุคคลที่มีการเตรียมตัวต่อสิ่งที่จะต้องท าเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ทั้งทาง
ร่างกาย และจิตใจ โดยมีการเตรียมการด าเนินการในการปฏิบัติตัวเพื่อด าเนินชีวิตเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ที่จะมีการเตรียม
ความพร้อมทั้งร่างกาย/ จิตใจ สังคมและเศรษฐกิจ เพื่อให้เข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพร่างกาย/จิตใจ 
- สุขภาพร่างกาย  จะเกิดความเสื่อมจากการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายจากระบบการท างานภายในร่างกายที่

มีประสิทธิภาพลดลง และวัยผู้สูงอายกุ็จะเกิดโรคได้ง่ายขึน้ ทั้งน้ีจึงต้องดูแลสุขภาพและเอาใจใส่ พร้อมรับมือกับความ
เสื่อมสภาพทางร่างกายที่จะมาถึงโดยการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดการมีสุขภาพที่ดีได้  
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- สุขภาพจิตใจ มีความสัมพันธ์กับร่างกายเน่ืองจากหากมีร่างกายที่มีสุขภาพดีก็ย่อมส่งผลต่อจิตใจให้มี

สุขภาพจิตที่ดีการที่ผู้สูงอายุจะเป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตดี น้ันเป็นเร่ืองส าคัญที่จะน าไปสู่ความสุขในบั้นปลายชีวิต โดยส่วน
ใหญ่แล้วบุคคลทั่วไปจะเป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตที่ดีจนแก่ชรา 

การเตรียมความพร้อมด้านที่อยู่อาศัย ลักษณะสภาพบ้าน และสิ่งแวดล้อมจึงต้องมีลักษณะที่เหมาะสมกับ
วัยผู้สูงอายุ ควรมีการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน หากบ้านมีลักษณะที่เก่าทรุดโทรม เพื่อให้เหมาะสมต่อการด าเนินชีวิต 
เช่นพื้นบ้านที่ไม่ควรมีลักษณะขัดเงา ไม่เช่นน้ันจะท าให้ลื่นล้มได้ง่าย การจัดวางสิ่งของภายในบ้าน ไม่ให้เกะก ะ เพื่อ
ไม่ให้เดินสะดุดล้มได้ ไฟฟูาที่มีลักษณะสว่างเพียงพอ รวมถึง ห้องน้ า ควรมีโถส้วมเป็นแบบน่ัง และควรมีราวยึดเกาะ
เป็นสิ่งส าคัญมากเพราะสภาพในห้องมักเปียกอยู่ตลอด จะท าให้ลื่นได้ง่าย กับผู้สูงอายุที่มีการทรงตัวที่ลดลง จึงควรมี
ที่ยึดจับให้สามารถทรงตัวได้    

การเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจ มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจากรายได้ลดลงจากการเกษียณอายุ การ
ไม่ได้ท างานแล้วอาจจะท าให้ขาดรายได้และยิ่งไปกว่า หากผู้สูงอายุยังคิดจะท างานอยู่ รายได้ที่สูงเช่นเดิมย่อมเป็นไป
ได้ยากประกอบกับสมรรถภาพทางร่างกายที่ลดลง การท างานที่จะเป็นรูปแบบเดิมอาจจะเป็นไปได้ยากขึ้นอีกทั้ง
ผู้สูงอายุมักไม่ค านึงถึงสภาพเศรษฐกิจของตนเองว่ามีการเปลี่ยนแปลง และเมื่อเข้าสู่วัยน้ีจริง ๆแล้วอาจจะเกิดความ
กังวลตามมาว่า รายได้ที่มีอยู่จะเพียงพอต่อรายจ่ายที่เกิดขึ้นได้หรือไม่ และยิ่งความชราเพิ่มขึ้น ย่อมสวนทางกับรายได้
ที่ลดลงเร่ือย ๆ ประกอบการมีสุขภาพร่างกายที่เสื่อมลงจะต้องรักษาอยู่บ่อยคร้ัง เงินจึงเป็นปัจจัยในการดูแลรักษา
สุขภาพ สถานะทางเศรษฐกิจที่มั่นคงจึงเป็นปัจจัยที่ท าให้ผู้สูงอายุมีความสุขมากขึ้นจึงมีแนวทางการเตรียมตัวทาง
รายได้  

การเตรียมความพร้อมด้านสังคม ส าหรับผู้สูงอายุเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงจากที่เคยท างานประจ า แต่เมื่อ
เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ท าให้มีเวลาว่างมากขึ้นแม้ว่าจะใช้เวลาว่างท างานอดิเรกที่ตนสนใจ ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ในสังคมที่
ผู้สูงอายุสามารถมีส่วนร่วมอีกทั้งการท ากิจกรรมจะท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่ายังมีประโยชน์ ยังมีคุณค่า เป็นที่ต้องการ เป็น
ที่ยอมรับของสังคม และไม่ทิ้งเวลาให้ผ่านไปเฉย ๆ ซึ่งอาจจะท าให้เกิดอาการเหงา ว้าเหว่ ได้ง่าย ส่วนการมีส่วนร่วม
ในสังคมน้ัน ก็เช่น การเข้าร่วมกลุ่ม ชมรม หรือสมาคม จึงมีโอกาสพบปะสังสรรค์กับบุคคลในกลุ่มวยัต่าง ๆ ทั้งน้ีการมี
ส่วนร่วมทางสังคม ยังช่วยการปรับตัวทางด้านอารมณ์และด้านสังคมของผู้สูงอายุ  

ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของบุคคล มีความส าคัญต่อผู้ที่ก าลังเข้าสู่
วัยผู้สูงอายุ หากมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นในแต่ละบุคคล ทั้ งด้านสุขภาพ
ร่างกาย/จิตใจ ที่อยู่อาศัย เศรษฐกิจและสังคมเพื่อ ให้บุคคลก้าวเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตต่อไปในสังคม
อย่างยั่งยืนและสามารถท าประโยชน์ต่อสังคม และเตรียมพร้อมรับมือต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะมาถึงได้ใน
อนาคต นอกจากลักษณะการเตรียมความพร้อมของตนเองที่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุก็ยังต้องการสนับสนุน จากหน่วยงาน
หรือภาครัฐได้ก าหนดให้วาระผู้สูงอายุเป็นวาระแห่งชาติ โดยมีแนวทางการขับเคลือ่นแผนปฏบิัติการผู้สูงอายุแห่งชาติ
ครอบคลุมทั้งกลุ่มก่อนวัยสูงอายุ (25-59 ปี) และผู้ สูง อายุ (60 ปีขึ้นไป) ส าหรับกลุ่มก่อนวัยสูงอายุ รัฐบาลมีแผน
ส่งเสริมเน้นเร่ือง การออม การไม่มองผู้สูงอายุเป็นภาระ วิธีการดูแลผู้สูงอายุ และการปรับสิ่งแวดลอ้มใหส้อดคล้องกบั
สภาพผู้สูงอายุ ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุได้มีการจัดท าแผนการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่ครอบคลุมจ านวนผู้สูง  อายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงมากขึ้น เน้นการเสริมทักษะใหม่แก่แรงงานผู้สูงอายุ การออกแบบการท างานให้ยืดหยุ่นและสร้างแรงจูงใจให้
นายจ้างที่จ้างผู้สูงอายุ ในการสร้างงานผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานนอกระบบ พร้อมทั้งจัดท าแผนบูรณาการ  ด้านสุขภาพ 
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โดยมีเปูาหมายให้ผู้สูงอายุได้รับการตรวจ ปูองกัน และดูแลสุขภาพระยะยาวที่บ้านและในชุมชนตามระดับความ
จ าเป็น สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี มีระบบการเงินการคลังที่ยั่งยืนในการดู แลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของประชากรในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของประชากรในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

จ าแนกตามปัจจัยประชากรและจ าแนกตามความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้สูงอายุและการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ 
ความหมาย /คุณลักษณะที่มีผลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ าสู่วัยผู้สูงอายุของประชากรในเขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตของงานวิจัย 
 1. ขอบเขตของประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ศึกษาเฉพาะประชากรในเขตดินแดง กรุงเทพ 
มหานคร ซึ่งมีประชากรทั้งหมด 119,150 คน (ที่มา: ส านักงานเขตดินแดง ประจ าเดือนมกราคม,2563) 

2. ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่าง ขนาดของกลุ่มตัวอย่างคิดจากสูตรการค านวณกลุ่มตัวอย่างของ Yamane 
(1973) เพื่อก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ในการศึกษาโดยก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ที่  0.05 
หรือคิดเป็นค่าความคลาดเคลื่อนที่ 5% โดยค่าความเชื่อมั่นจะอยู่ที่ระดับ 95% ได้จ านวน 398.66 ทั้ง น้ี ผู้วิ จัยใช้
ขนาดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีจ านวน 400 คน สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก 

3. ขอบเขตของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัย
ผู้สูงอายุของประชากรในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

4. ขอบเขตด้านเน้ือหาและประเด็นในการศึกษา ผู้วิจัยท าการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีต่าง ๆรวมถึงการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรดังต่อไปน้ี  
 ตัวแปรอิสระ (Independent variables) ประกอบด้วย 2 ตัวแปร ดังน้ี 

1. ปัจจัยด้านประชากร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ 
จ านวนสมาชิกในครอบครัว และโรคประจ าตัว 

2. ความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้สูงอายุและการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ ได้แก่ ความหมาย/คุณลักษณะ 
ตัวแปรตาม ได้แก่ การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของประชากรในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

1.ด้านสุขภาพกาย/จิตใจ 2.ด้านที่อยู่อาศัย 3.ด้านเศรษฐกิจ 4.ด้านสังคม  
5. ขอบเขตด้านระยะเวลา การด าเนินการศึกษาวิจัยเร่ิมตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2563 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ปัจจัยประชากร ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ 

จ านวนสมาชิกในครอบครัว โรคประจ าตัว และความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้สูงอายุและการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ 
ต่างกันน่าจะท าให้การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของประชากรในเขตดินแดง กรุงเทพมหานครต่างกัน 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 



5 

 
1. เพื่อน าผลการวิจัยที่ได้จากการศึกษามาวิเคราะห์ถึงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของ

ประชากรในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อน าผลการวิจัยที่ได้จากการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและการเตรียม

ความพร้อมก่อนเข้าวัยผู้สูงอายุ ของประชากรในเขตดินแดงกรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม 
การเตรียมความพร้อม คือ สภาพที่บุคคลมีภาวะที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ สามารถเรียนรู้และท า

กิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล ขึ้นอยู่กับวุฒิภาวะ การฝึกฝน การเตรียมตัว ความสนใจหรือแรงจูงใจ  ชนัญญา  
ปัจพล (2558) 

1. ด้านสุขร่างกาย/จิตใจ คือ การออกก าลังกาย การปูองกันและรักษาสุขภาพด้ วยการตรวจเช็คร่างกาย
อย่างสม่ าเสมอ การกิน-โภชนาการ การกินอาหารให้ได้สัดส่วนครบถ้วน รวมถึงการฝึกตนเองท าความเข้าใจและ
ยอมรับในการเปลี่ยนแปลงและรวมถึงการท าตนให้เป็นที่รักของคนในครอบครัวจะได้สร้างประโยชน์ต่อครอบครัวและ
สังคมของตนเองตามพลังและศักยภาพ (ทัศนีย์ ดาวเรือง 2555) 
 2. การเตรียมการด้านที่อยู่อาศัย คือ ปัจจัยส าคัญอย่างหน่ึงของมนุษย์จึงควรมีความจ าเป็นมากที่จะต้อง
เตรียม การไว้ตั้งแต่วัยกลางคน เพราะเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุจะได้มีความพร้อมในการอยู่อาศัย ประกอบกับการจัดการ
เร่ืองที่อยู่อาศัยบางอย่างเมื่อเข้าวัยผู้สูงอายุไม่สามารถท าได้รวมถึงการหาทรัพย์สินจ านวนมากๆ มาใช้จ่ายในการ
เตรียมการหลังเกษียณก็เป็นไปได้ยากกว่าและการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ จะมีรูปแบบที่เปลี่ยนไป เพราะฉะน้ันต้องค านึงถึง
ลักษณะการอยู่อาศัย ควรมีแบบแผนและเป็นสัดส่วนที่เหมาะสม สิ่งที่ต้องค านึงถึงในการเตรียมที่อยู่อาศัยส าหรับ
ผู้สูงอายุ (บรรลุ ศิริพานิช 2548, อ้างอิงใน ชนัญญา ปัจพล 2558,) 
 3. การเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจ มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจากรายได้ลดลงจากการเกษียณอายุ 
การไม่ได้ท างานแล้วอาจจะท าให้ขาดรายได้และยิ่งไปกว่า หากผู้สูงอายุยงัคิดจะท างานอยู่ รายได้ที่สูงเช่นเดิมก่อนการ
เกษียณอายุย่อมเป็น ไปได้ยากประกอบกับสมรรถภาพทางร่างกายที่ลดลง การท างานที่จะเป็นรูปแบบเดิมอาจจะเป็น 
ไปได้ยากขึ้นอีกทั้งผู้สูงอายุมักไม่ค านึงถึงสภาพเศรษฐกิจของตนเองว่ามีการเปลี่ยนแปลง และเมื่อเข้าสู่วัยน้ีจริง ๆแล้ว 
อาจจะเกิดความกังวลตามมาว่า รายได้ที่มีอยู่จะเพียงพอต่อรายจ่ายที่เกิดขึ้นได้หรือไม่ และยิ่งความชราเพิ่มขึ้น ย่อม
สวนทางกับรายได้ที่ลดลงเร่ือย ๆ  ประกอบการมีสุขภาพร่างกายที่เสื่อมลงจะต้องรักษาอยู่บอ่ยคร้ัง เงินจึงเป็นปัจจัยใน
การดูแลรักษาสุขภาพ สถานะทางเศรษฐกิจที่มั่นคงจึงเป็นปัจจัยที่ท าให้ผู้สูงอายุมีความสุขมากขึ้นจึงมีแนวทางการ
เตรียมตัวทางรายได้ (ชนัญญา ปัญจพล 2558) 

4.การเตรียมความพร้อมด้านสังคม คือ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับสัมพันธภาพในครอบครัวและการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางสังคมจากผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุด้านสังคม
ระดับสูงทั้งน้ี อาจเน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างสามารถปรับตัวเข้ากับวัยไดพ้ร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาคอยให้ค าแนะน าเร่ืองต่าง 
ๆให้ลูกหลานได้ จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมมาก การเตรียมความพร้อมในด้านน้ี
จึงมุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมในสังคม อาทิการเป็นสมาชิกชมรมหรือกลุ่มต่าง ๆ ท าให้พบปะสังสรรค์กับเพื่อนที่ รู้จัก
คุ้นเคย หรือบ าเพ็ญประโยชน์ในแง่มุมที่ท า ได้ เช่น การให้ค าปรึกษา การถ่ายทอดความช านาญหรือประสบการณ์ที่มี
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ให้แก่ผู้อื่น จะส่งผลให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่าต่อสังคม เป็นที่ยอมรับนับถือของคนรุ่นหลังต่อไป (ภาณุวัฒน์  มีชะนะ
และคณะ 2560) 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ 
ความหมายของประชากรศาสตร์ หรือ Demegraphy มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก Deme = people คือ 

ประชาชนหรือประชากร Graphy = writ ing up, description หรือ study คือ การศึกษาหรือศาสต ร์ 
ประชากรศาสตร์ หมายถึง การวิเคราะห์ทางประชากรในเร่ืองขนาดโครงสร้างการ กระจายตัวและการเปลี่ยนแปลง
ของประชากรในเชิงที่สัมพันธ์กับปัจจัยทางสุขภาพ ที่อยู่อาศัย ทางเศรษฐกิจ และสังคม ปัจจัยทางประชากรได้แก่ 
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ จ านวนสมาชิกในครอบครัว และโรค
ประจ าตัว (อุทุมพร วานิชคาม 2562)  

ความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้สูงอายุและการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ 
ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ โดยนับอายุตามปฏิทิน สภาพความเสื่อมทางร่างกายและ

จิตใจจะมีมากในช่วงระยะน้ีขาดความว่องไว ความจ าเสื่อม สภาพร่างกาย เสื่อมถอย (ภาณุวัฒน์  มีชะนะและคณะ 
2560) 

ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ หมายถึง ผู้ที่มีศักยภาพและความสามารถเป็นหลัก แต่ขณะเดียวกันก็มิได้ละเลยน า
แนวคิดของการเป็นผู้สูงอายุที่ประสบความส าเร็จมาพิจารณาร่วมด้วย รวมทั้งในอนาคตผู้สูงอายุจะต้องเผชิญกับ
สถานการณ์ในด้านต่างๆ (ชนัญญา  ปัจพล 2558) 

ผู้สูงอายุที่ยังประโยชน์ คือ ความสามารถในการพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุเท่าที่ท าได้และใช้ความสามารถใน
เชิงสร้างสรรค์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม (อุไร เดชพลกรัง 2554) 

ผู้สูงอายุที่ประสบความส าเร็จ คือ ผู้ที่ด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมในสังคมรวมทั้งมีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ และความพึงพอใจของตนเอง (อุไร เดชพลกรัง 2554) 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ประกาย จิโรจน์กุลและคณะ (2560) ศึกษาการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ของผู้ใหญ่วัยกลางคนในเขต
บางพลัด กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ใหญ่วัยกลางคน อายุ 35-60 ปี ความคาดหวังเมื่อก้าวสู่วัยสูงอายุของกลุ่มตัวอย่าง 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เป็นความคาดหวังด้านร่างกาย คือการช่วยเหลือตัวเองได้ในการท า
กิจวัตรประจ าวัน ส าหรับการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยของการ
เตรียมตัวในระดับมากที่สุด ในด้านจิตใจ คือ การพยายามพึ่งตนเอง มากกว่าพึ่งคนอื่น และการเตรียมตัวน้อยที่สุด 
ทางด้านร่างกาย คือ การออกก าลังกาย หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง และควบคุมร่างกายไม่ให้อ้วนลง
พุง ผลการทดสอบความสัมพันธ์พบว่าตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์กับการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุของผู้ใหญ่วัย
กลางคน แตกต่างกัน จากการทดสอบ คือ ตัวแปร เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ 
จ านวนสมาชิกในครอบครัว และโรคประจ าตัว ส่วนผลการทดสอบตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ การเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่วัย
สูงอายุได้ 

ชนัญญา ปัญจพล (2558) ศึกษาการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (ส่วนกลาง) กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 204 คน พบว่าเพศหญิง อายุระหว่าง 50 -59 ปี สถานภาพสมรส มี
จ านวนบุตร 2 คน จบการศึกษาระดับปริญญาตรีอายุการท างาน 20-30 ปี และมีรายได้ 30,001 -45,000 บาท ต่อ
เดือน และมีที่อยู่อาศัยเป็นเจ้าของบ้าน มีความรู้ในระดับดีมาก ตามล าดับส่วนการเปรียบเทียบค วามสัมพันธ์กับ
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ลักษณะการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ พบว่า ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
ระดับเงินเดือน อาชีพ จ านวนสมาชิกในครอบครัวและโรคประจ าตัว มีผลต่อลักษณะการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัย
ผู้สูงอายุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติส่วนความรู้ต่อการเป็นผู้สูงอายุและผู้สงูอายุที่มีศกัยภาพ และการรับรู้ของการเตรียม
ความพร้อมของหน่วยงาน มีผลต่อลักษณะการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุไม่แตกต่างกัน 
 ทัศนีย์ ดาวเรือง (2554) ศึกษาการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของข้าราชการที่มีอายุ  50-59 ปี ซึ่ง
เป็นวัยก่อนการเกษียณอายุราชการ โดยเป็นการศึกษาถึงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ (Active 
Aging) แบ่งการเตรียมความพร้อมได้  2 ลักษณะ คือการเป็นผู้สูงอายุที่ยังประโยชน์  (Productive Aging) และ
ผู้สูงอายุที่ประสบความส าเร็จ (Successful Aging) ผลการศึกษาลักษณะการเป็นผู้สูงอายุที่ยังประโยชน์ อยู่ในระดับ
มาก สามารถแบ่งลักษณะการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านเศรษฐกิจ และด้าน
สังคม ซึ่งการเตรียมความพร้อมในด้านร่างกาย เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพในการเลือกรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ และออกก าลังกานอย่างสม่ าเสมอ การเตรียมความพร้อมในด้านเศรษฐกิจ เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญ
ทางการเงินในการลดค่าใช้จ่ายที่เน้นการสร้างสัมพันธภาพกับความพึงพอใจของผู้สูงอายุโดยการท ากิจกรรมเพื่อ
ตอบสนองความต้องการ ส่วนการเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ มีการเร่ิมอ่านหนังสือธรรมะเพื่อใช้ศาสนาเป็นที่ยึด
เหน่ียวจิตใจจากลักษณะการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ คือ การเป็นผู้สูงอายุที่ยังประโยชน์และผู้สูงอายุที่ประสบ
ความส าเร็จ ได้มีการศึกษาถึงทัศนะต่อการเตรียมความพร้อมลักษณะการเป็นผู้สูงอายุทั้ง  2 ลักษณะ โดยการแบ่ง
ออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะการตระหนักรู้ ระยะการยอมรับ และระยะการปลดปล่อย ซึ่งผลการศึกษาโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจัยที่มีการศึกษาตาม
สภาพที่เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระท าหรือควบคุมตัวแปรใดๆ เป็น การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
แบบวิจัยตัดขวาง(Cross Sectional Studies) คือ เป็น การเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงเพียงคร้ังเดียวโดย
ใช้เคร่ืองมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ  ในส่วนของ
แบบสอบถามที่ใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังน้ี 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยของประชากรในเขตดินแดงกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ด้านเพศ 
ด้านอายุ ด้านสถานภาพสมรส ด้านระดับการศึกษา ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ด้านอาชีพ ด้านจ านวนสมาชิกใน
ครอบครัวและด้านโรคประจ าตัว รวมข้อค าถามทั้งหมดจ านวน 8 ข้อ เป็นลักษณะค าถามแบบปลายปิดมีตัวเลือก
ค าตอบให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เลือกตอบเพียงแค่ 1 ค าตอบ 

ส่วนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ของประชากรในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
ประกอบด้วย 2 ด้าน 1.ด้านความหมายของการเป็นผู้สูงอายุ มีจ านวนข้อค าถาม 3 ข้อ 2. ด้านคุณลักษณะของการ
เป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ มีจ านวนข้อค าถาม 9 ข้อ รวมข้อค าถามทั้งหมด จ านวน 12 ข้อเป็นลักษณะค าถามแบบ
ปลายปิดมีตัวเลือกค าตอบให้ผู้ตอบแบบสอบ ถามได้เลือกตอบเพียง  1 ค าตอบ ใช่/ไม่ใช่  

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ ของประชากรในเขตดิน แดงกรุงเทพมหานคร 
ประกอบด้วย 3 ด้าน 1.ด้านความหมายของการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ มีจ านวนข้อค าถาม 3 ข้อ  2.ด้าน
คุณลักษณะของการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพผู้สูงอายุที่ยังประโยชน์ มีจ านวนข้อค าถาม 4 ข้อ 3.ด้านคุณลักษณะของ
การเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่ประสบความส าเร็จ มีจ านวนข้อค าถาม 7 ข้อ รวมข้อค าถามทั้งหมด
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จ านวน 14 ขอ้ เป็นลักษณะค าถามแบบปลายปิดมีตัวเลือกค าตอบให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เลือกตอบเพียงแค่ 1 
ค าตอบ ใช่/ไม่ใช่ 
 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับลักษณะการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของประชากรในเขต
ดินแดงกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 4 ด้าน 1.ด้านสุขภาพร่างกาย/จิตใจ จ านวนข้อค าถาม 15 ข้อ   2.ด้านที่อยู่
อาศัย จ านวนข้อค าถาม 5 ข้อ  3.ด้านเศรษฐกิจ จ านวนข้อค าถาม 7 ข้อ 4.ด้านสังคม จ านวนข้อค าถาม 6 ข้อ  รวมข้อ
ค าถามทั้งหมดจ านวน 33 ข้อ เป็นข้อค าถามเป็นมาตรวัดประเมินค่าความส าคัญ 5 ระดับ (Rating Scale)  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการแจกแบบสอบถามเพื่อเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน ที่
เป็นประชากรในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยสุ่มแบบสะดวก หลังจากรวบรวมข้อมูลครบแลว้ น าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ค านวณผลโดยการใช้โปแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1 สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 

1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และความถี่ (Frequency) ในการวิเคราะห์ตัวแปรมีระดับการวัดเชิงกลุ่ม 
ได้แก่ ปัจจัยประชากรที่ประกอบด้วย ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านสถานภาพสมรส ด้านระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ ยต่อ
เดือน ด้านอาชีพ จ านวนสมาชิกในครอบครัว ด้านโรคประจ าตัว และด้านความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้สูงอายุและการเป็น
ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ ความหมาย/คุณลักษณะ 

1.2 ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงปริมาณ ได้ แก่การเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของประชากรในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ด้านสุขภาพร่างกาย/จิตใจ ด้านที่อยู่อาศัย 
ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม 
 2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 
 2.1 เพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของประชากรในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามเพศ และโรคประจ าตัว ด้านความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้สูงอายุและการเป็นผู้สูงอายุทีม่ีศักยภาพ 
ความหมาย/คุณลักษณะโดยใช้การวิเคราะห์ด้วยขอ้มูลสถิติ t-test 
 2.2 เพื่อศึกษา การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของประชากรในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตาม อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ า นวนสมาชิกในครอบครัว และอาชีพ โดย
ใช้การวิเคราะห์ด้วยข้อมูลสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การ
เปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของ LSD 
 
ผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์  
ปัจจัยประชากร 
 ผลการวิเคราะห์จ านวนและค่าร้อยละของปัจจัยประชากร ประกอบด้วย ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านสถานภาพ
สมรส ด้านระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ด้านอาชีพ จ านวนสมาชิกในครอบครัว ด้านโรคประจ าตัว และด้าน
ความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้สูงอายุและการเป็นผู้สูงอายทุี่มีศักยภาพ ความหมาย/คุณลักษณะ พบว่าพบว่าประชากรส่วน
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ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุมากกว่า50ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี  มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000-
25,000 บาท ประกอบอาชีพอื่นๆ มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 1-2 คน และมีโรคประจ าตัว  
 ด้านความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้สูงอายุ พบว่าประชากรในเขตดินแดง กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีความรู้
เกี่ยวกับผู้สูงอายุ บุคคลที่มีอาย ุ60 ปีขึ้นไป ตอบไม่ใช่ 
 ด้านคุณลักษณะของการเป็นผู้สูงอายุ พบว่าประชากรส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับผู้สงูอายุ:คุณลกัษณะของ
การเป็นผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมักมีอารมณ์ฉุนเฉียวโมโหง่าย ตอบไม่ใช่  

 ด้านความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้สูงอายุ ที่มีศักยภาพ พบว่าประชากรส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ มี
ความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพเป็นผู้ที่สามารถท าประโยชน์ต่อสังคมได้ ตอบไม่ใช่  

 ด้านผู้สูงอายุที่ยังประโยชน์พบว่าประชากรส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของการเป็นผู้สูงอายุที่มี
ศักยภาพ: ผู้สูงอายุที่ยังประโยชน์ ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพมีความคิดสร้างสรรค์ ตอบไม่ใช่  
 ด้านผู้สูงอายุที่ประสบความส าเร็จพบว่าประชากรส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับคุณลกัษณะของการเป็นผู้สูงอายุ
ที่มีศักยภาพ: ผู้สูงอายุที่ประสบความส าเร็จ ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพเป็นผู้สูงอายุที่อายุไม่เกิน75ปี ตอบไม่ใช่ 
 ด้านสุขภาพร่างกาย/จิตใจ  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของ
ประชากรในเขตดินแดง กรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 และค่า S.D. เท่ากับ  0.48 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก คือ ท่านเร่ิมออกก าลังกายสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า5วัน  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.78  
 ด้านที่อยู่อาศัย  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของ
ประชากรในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50  และค่า S.D. เท่ากับ  0.66 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านมีที่อยู่อาศัยมีความปลอดภัย  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89   
 ด้านเศรษฐกิจ    

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของ
ประชากรในเขตดินแดง กรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55  และค่า S.D. เท่ากับ 0.51 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านลดการใช้จ่ายที่ฟุุมเฟือยและไม่จ าเป็น มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.73   
 ด้านสังคม  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของ
ประชากรในเขตดินแดง กรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49  และค่า S.D. เท่ากับ 0.67 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก คือ ท่านวางแผนไว้ว่าจะอาศัยอยู่กับใครในอนาคตเช่นลูกหลาน 
ญาติพี่น้อง หรือสถานบริการของรัฐและเอกชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77               
 
อภิปรายผล 

ผลการวิจัยการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของประชากรในเขตดินแดง กรุงเทพมหานครสรุป
ตามวัตถุประสงค์ได้ดังน้ี 
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1. ผลการศึกษาการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของประชากรในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 1.1 ด้านสุขภาพร่างกาย/จิตใจ มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของประชากรในเขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ประชากรในเขตดินแดง กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ด้านสุขภาพร่างกาย/จิตใจเป็นอย่างดีจากการออก าลังกาย  การรับประทาน
อาหาร การดื่มน้ าและการที่สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก็ส่งผลต่อจิตใจด้วย สอดคล้องกับ ประกาย จิโรจน์กุลและคณะ 
(2560) ศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ของผู้ใหญ่วัยกลางคนในเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร พบว่า
การดูแลสุขภาพร่างกาย/จิตใจ คือการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงมีผลต่อจิตใจ  
 1.2 ด้ านที่อยู่อาศั ย มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สู งอายุของป ระชากรในเขตดินแด ง  
กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมากผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ประชากรในเขตดินแดง กรุงเทพ มหานครส่วนใหญ่มีการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ด้านที่อยู่อาศัยเป็นอย่างดีจากการที่มีการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักให้
ปลอดภัย  สอดคล้องกับ มยุรี ว่องไวรุดและคณะ(2554) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ เขตอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร พบว่าที่อยู่อาศัยมีความส าคัญมากที่สุด  
 1.3 ด้านเศรษ ฐกิจ มีการเตรียมคว ามพร้อมก่ อนเข้ าสู่วัย ผู้สูง อายุข องประชากรในเขตดิ นแด ง  
กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมากผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ประชากรในเขตดินแดง กรุงเทพ มหานครส่วนใหญ่มีการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ด้านเศรษฐกิจอย่างดีจากการที่มีการวางแผนลดค่าใช้จ่ายที่ฟุุมเฟือยและไม่
จ าเป็น  สอดคล้องกับ ชนัญญา ปัญจพล (2558) ศึกษาการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ:กรณีศึกษาส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) พบว่า ในด้านเศรษฐกิจมีการเตรียมความพร้อมมากที่สุด 
 1.4 ด้านสังคม มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของประชากรในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
อยู่ในระดับมากผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ประชากรในเขตดินแดง กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ด้านสังคมอย่างดีจากการวางแผนในอนาคตไว้ว่าจะอาศัยอยู่กับใครในอนาคตเช่นลูกหลาน ญาติ
พี่น้องหรือสถานบริการของรัฐและเอกชน สอดคล้องกับ ภาณุวัฒน์  มีชะนะและคณะ( 2560) ศึกษาการเตรียมความ
พร้อมของประชากรก่อนวัยสูงอายุเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุคุณภาพ ต าบลหนองหญ้าไซ อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัด
สุพรรณบุรี พบว่า ด้านสังคมระดับสูงมีผลต่อการเตรียมความพร้อมของประชากร 
 2. ผลการศึกษาการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของประชากรในเขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามปัจจัยประชากรในเขตดินแดง กรุงเทพมหานครสามารถสรุปได้ดังน้ี 
 2.1 ปัจจัยประชากรในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ที่มีเพศต่างกัน ท าให้การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัย
ผู้สูงอายุโดยรวมไม่ต่างกัน ผลการวิจัยพบว่าเพศหญิงมีการเตรียมความพร้อมมากกว่าเพศชาย ทุกด้าน คือ ด้าน
สุขภาพร่างกาย/จิตใจ ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม ซึ่งส่วนตัวผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าเพศหญิงจะมีความรู้มากกว่า
เพศชายในเร่ืองการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ด้วยเหตุที่ว่าเพศหญิงมีความละเอียดอ่อนทางด้าน
ความคิดและการวางแผนในการเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูมากกว่าเพศชาย สอดคล้องกับ ชนัญญา ปัญจพล (2558) 
ศึกษาการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ:กรณีศึกษาส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) พบว่าเพศ
ต่างกันไม่มีผลต่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง)   
 2.2 ปัจจัยประชากรในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ที่มีอายุต่างกันท าให้การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัย
ผู้สูงอายุโดยรวมไม่ต่างกัน ผลการวิจัยพบว่าอายุ30-40 ปี มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุมากที่สุด ทุก
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ด้าน คือ ด้านสุขภาพร่างกาย/จิตใจ ด้านที่อยู่อาศัยและด้านเศรษฐกิจ  ซึ่งส่วนตัวของผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ช่ วงอายุ
ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นช่วงของการสร้างฐานะให้มั่นคง มีความเป็นผู้น ารับผิดชอบเต็มศักยภาพ จึงส่งผลต่อการการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุมากกว่าช่วงอายุอื่นๆ สอดคล้องกับ ชนัญญา ปัญจพล (2558) ศึกษาการ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) พบว่าประชากรที่มี
อายุต่างกันไม่มีผลต่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ 
 2.3 ปัจจัยประชากรในเขตดินแดง ที่มีสถานภาพต่างกันท าให้การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
โดยรวมไม่ต่างกัน ผลการวิจัยพบว่าสถานภาพโสด มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุมากที่สุด ทุกด้าน คือ 
ด้านสุขภาพร่างกาย/จิตใจ ด้านที่อยู่อาศัยและด้านเศรษฐกิจ  ซึ่งส่วนตัวของผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า สถานภาพโสด 
เป็นบุคคลที่ไม่มีภาระด้านชีวิตครอบครัวหรืออาจบริหารจัดการวางแผนในการใช้ชีวิตประจ าวันได้ดีกว่าสถานภาพ
อื่นๆในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ สอดคล้องกับ วรรณรา ชื่นวัฒนา (2557) ศึกษาการเตรียมตัวเข้าสู่
วัยสูงอายุ พบว่าประชากรที่มีสถานภาพต่างกันไม่มีผลต่อการเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุ 
 2.4 ปัจจัยประชากรในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษาต่างกันท าให้การเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุโดยรวมไม่ต่างกัน ผลการวิจัยพบว่าระดับการศึกษา ปวช./ปวส.มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
สู่วัยผู้สูงอายุมากที่สุดทกุด้าน คือ ด้านสุขภาพร่างกาย/จิตใจ ด้านที่อยู่อาศัยและด้านเศรษฐกิจ  ซึ่ งส่วนตัวของผู้วิจัยมี
ความคิดเห็นว่า ส าหรับช่วงระดับการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้น คือผู้ที่อยู่ในวัยที่ต้องมีก าลังพร้อมเรียนรู้เหมาะแก่การ
เป็นผู้น าและวางแผนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและครอบครัวได้ดี สอดคล้องกับ อุทุมพร วานิชคาม (2562) ศึกษา
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ:กรณีศึกษาเขตสาย ไหมกรุงเทพมหานคร พบว่าประชากรที่มีระดับ
การศึกษาต่างกันไม่มีผลต่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
 2.5 ปัจจัยประชากรในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันท าให้การเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุโดยรวมไม่ต่างกัน ผลการวิจัยพบว่ามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่า 15,000 บาท มีการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุมากที่สุดทุกด้าน คือ  ด้านที่อยู่อาศัย ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม ซึ่งส่วนตัว
ของผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ส าหรับช่วงรายได้ที่กล่าวมาข้างต้น คือผู้ที่มีรายเฉลี่ยต่อเดือนมีผลต่อการใช้ชวีิตในอนาคต
ท าให้ต้องขยันเก็บออมเผื่อไว้ใช้ในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผูสู้งอายุมากกว่าช่วงรายๆได้อื่นๆ สอดคล้องกับ
ประกาย  จิโรจน์กุลและคณะ (2560) ศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่วัยสงูอายุของผู้ใหญ่วัยกลางคน ในเขตบาง
พลัด กรุงเทพมหานคร พบว่ารายได้ต่างกันไม่มีผลต่อการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุของผู้ใหญ่ 
 2.7 ปัจจัยประชากรในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร มีจ านวนสมาชิกในครอบครัวต่างกันท าให้การเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุโดยรวมไม่ต่างกัน ผลการวิจัยพบว่าจ านวนสมาชิกในครอบครัวมากกว่า 5 คน มีการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุมากที่สุด ทุกด้าน คือ  ด้านสุขภาพร่างกาย/จิตใจ ด้านเศรษฐกิจและด้าน
สังคม ซึ่งส่วนตัวของผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ส าหรับจ านวนสมาชิกในครอบครัวที่กล่าวมาข้างต้น เป็นครอบครัวขนาด
ใหญ่แบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบในการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน สอดคล้องกับ อุทุมพร วานิชคาม (2562) ศึกษา
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ:กรณีศึกษาเขตสายไหมกรุงเทพมหานคร พบว่าจ านวนสมาชิกในครอบครัว
ต่างกันไม่มีผลต่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ:กรณีศึกษาเขตสายไหมกรุงเทพมหานคร 
 2.8 ปัจจัยประชากรในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร มีโรคประจ าตัวต่างกันท าให้การเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าสู่วัยผู้สูงอายุโดยรวมไม่ต่างกัน ผลการวิจัยพบว่าไม่มีโรคประจ าตัวมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
มากที่สุด ทุกด้าน คือ  ด้านสุขภาพร่างกาย/จิตใจ ด้านที่อยู่อาศัยและด้านเศรษฐกิจ ซึ่งส่วนตัวของผู้วิ จัยมีความ
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คิดเห็นว่า ส าหรับบุคคลที่ไม่มีโรคประจ าตัวท าให้ไม่ต้องมีภาระในการเดินทางไปพบแพทย์มีเวลาในการเตรียมความ
พร้อมมากกว่าบุคคลที่มีโรคประจ าตัว สอดคล้องกับ อุทุมพร วานิชคาม (2562) ศึกษาการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ:กรณีศึกษาเขตสายไหมกรุงเทพมหานครงานวิจัยศึกษาการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุพบว่า
โรคประจ าตัวต่างกันไม่มีผลต่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
 2.9 ปัจจัยประชากรในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ความรู้ว่าบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่างกันท าให้การ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุโดยรวมไม่ต่างกัน ผลการวิจัยพบว่าตอบไม่ใช่ มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
สู่วัยผู้สูงอายุมากที่สุด ทุกด้าน คือ  ด้านสุขภาพร่างกาย/จิตใจ ด้านที่อยู่อาศัยและด้านเศรษฐกิจ ซึ่งส่วนตัวของผู้วิจัย
มีความคิดเห็นว่าบุคคลมีอายุ 60 ปีขึ้นไปมีสุขภาพแข็งแรงจัดเตรียมที่อยู่อาศัยและวางแผนเร่ืองรายรับ -รายจ่ายได้ดี 
สอดคล้องกับ ชนัญญา ปัญจพล (2558) ศึกษาการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาส านักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) พบว่าประชากรความรู้ต่างกันไม่มีผลต่อการการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ 
 2.10 ปัจจัยประชากรในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ความรู้ว่าผู้สูงอายุมักมีอารมณ์ฉุนเฉียว โมโหง่าย 
ต่างกันท าให้การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุโดยรวมไม่ต่างกัน ผลการวิจัยพบว่าตอบใช ่มีการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุมากที่สุด ทุกด้าน คือ  ด้านสุขภาพร่างกาย/จิตใจ ด้านเศรษฐกิจและด้านที่อยู่อาศัย ซึ่ง
ส่วนตัวของผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าผู้สูงอายุไม่มีการออก าลังกายและวางแผนในการใช้ชีวิตท าให้เกิดสภาพแวดล้อม
รอบตัวไม่ดี สอดคล้องกับ ดลนภา ไชยสมบัติและบัวบาน ยะนา (2562) ศึกษาการเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุของ
ประชากรก่อนวัยสูงอายุพบว่าประชากรที่มีความรู้ต่างกันไม่มีผลต่อการเตรียมตัวเขา้สู่วัยสงูอายุของประชากรก่อนวัย
สูงอายุ 
 2.11 ปัจจัยประชากรในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ความรู้ว่าผู้สูงอายุที่มีศักยภาพเป็นผู้ที่สามารถท า
ประโยชน์ต่อสังคมได้ มีความคิดเห็นว่าไม่ใช่ต่างกันท าให้การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผูสู้งอายุโดยรวมไม่ตา่งกัน
ผลการวิจัยพบว่าตอบไม่ใช่ มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุมากที่สุด ทุกด้าน คือ  ด้ านสุขภาพร่างกาย/
จิตใจ ด้านเศรษฐกิจและด้านที่อยู่อาศัย ซึ่งส่วนตัวของผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าผู้สูงอายุควรศึกษาหาอาชีพที่เหมาะสม
ยอมรับความแตกต่างระหว่างช่วงวัย สอดคล้องกับ ดลนภา ไชยสมบัติและบัวบาน ยะนา (2562) ศึกษาการเตรียมตัว
เข้าสู่วัยสูงอายุของประชากรก่อนวัยสูงอายุพบว่าประชากรที่มีความรู้แตกต่างกันไม่มีผลต่อการเตรียมตัวเข้าสู่วัย
สูงอายุของประชากรก่อนวัยสูงอายุ 
 2.12 ปัจจัยประชากรในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ความรู้ว่าผู้สูงอายุ เป็นผู้ที่ร่างกายสามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ต่างกันท าให้การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุโดยรวมไม่ต่างกัน ผลการวิจัยพบว่าตอบ
ใช่ มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุมากที่สุด ทุกด้าน คือ  ด้านสุขภาพร่างกาย/จิตใจ ด้านเศรษฐกิจและ
ด้านที่อยู่อาศัย ซึ่งส่วนตัวของผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าผู้สูงอายุที่กล่าวมาข้างต้นมีการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพอใจต่อ
สภาพที่อยู่อาศัยและมีการวางแผนการใช้เงินเพื่อใช้จ่ายยามฉุกเฉิน สอดคล้องกับ ดลนภา ไชยสมบัติและบัวบาน ยะ
นา (2562) ศึกษาการเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุของประชากรก่อนวัยสงูอายุพบว่าประชากรที่มีความรู้ว่าผู้สูงอาย ุเป็นผู้
ที่ร่างกายสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่างกันไม่มีผลต่อการเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุของประชากรก่อนวัย
สูงอายุ 
 2.13 ปัจจัยประชากรในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ความรู้ว่าผู้สูงอายุเกิดการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันทุก
คน ต่างกันทาให้การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุโดยรวมไม่ต่างกัน ผลการวิจัยพบว่าตอบไม่ใช่ มีการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุมากที่สุด ทุกด้าน คือ ด้านสุขภาพร่างกาย/จิตใจ ด้านเศรษฐกิจและด้านที่อยู่
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อาศัย ซึ่งส่วนตัวของผู้วิจัยมีความคิดเหน็ว่าความรู้ว่าผู้สูงอายุที่กล่าวมาข้างต้นมีการดูแลรักษาสุขภาพศึกษาหาอาชีพ
ที่เหมาะสมและจัดเตรียมที่อยู่อาศัยให้ปลอดภัยได้ดี สอดคล้องกับ ชนัญญา ปัญจพล (2558) ศึกษาการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) พบว่าประชา กรที่มีความรู้ว่า
ผู้สูงอายุเกิดการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันทุกคนต่างกันไม่มีผลต่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ  
 2.14 ปัจจัยประชากรในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ความรู้ว่าผู้สูงอายุส่วนมากมักเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม 
ต่างกันท าให้การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุโดยรวมไม่ต่างกัน ผลการวิจัยพบว่าตอบไม่ใช่ มีการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุมากที่สุด ทุกด้าน คือ  ด้านสุขภาพร่างกาย/จิตใจ ด้านเศรษฐกิจและด้านที่อยู่อาศัย 
ซึ่งส่วนตัวของผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปตรวจสุขภาพประจ าปีลดการเกิดอุบัติเหตุมี
การปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยได้ สอดคล้องกับ ชนัญญา ปัญจพล (2558) ศึกษาการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัย
ผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาส านักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) พบว่าประชากรที่มีความรู้ว่าผู้สูงอายุส่วนมาก
มักเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมตอบว่าไม่ใช่ แตกต่างกันไม่มีผลต่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัย  
 2.15 ปัจจัยประชากรในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ความรู้ว่าผู้สูงอายุมักมีอาการซึมเศร้า ต่างกันทาให้
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุโดยรวมไม่ต่างกัน ผลการวิจัยพบว่าตอบไม่ใช่ มีการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุมากที่สุด ทุกด้าน คือ ด้านสุขภาพร่างกาย/จิตใจ ด้านเศรษฐกิจและด้านที่อยู่อาศัย ซึ่งส่วนตัว
ของผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าผู้สูงอายุยังสามารถเดินออกกาลังกายพบปะพูดคุยกับบุคคลอื่นได้ สอดคล้องกับ ชนัญญา 
ปัญจพล (2558) ศึกษาการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(ส่วนกลาง) พบว่าประชากรที่มีความรู้ต่างกันไม่มีผลต่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ 
 2.16 ปัจจัยประชากรในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ผู้สูงอายุ คือผู้ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพ ที่อยู่
อาศัย เศรษฐกิจ และสังคมต่างกันท าให้การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุโดยรวมไม่ต่างกัน ผลการวิจัย
พบว่าตอบไม่ใช่ มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุมากที่สุด ทุกด้าน คือ ด้านสุขภาพร่างกาย/จิตใจ ด้าน
เศรษฐกิจและด้านสังคม ซึ่งส่วนตัวของผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ผู้สูงอายุยังมีสขุภาพร่างกายแขง็แรงมีการวางแผนเร่ือง
ลดรายจ่ายและทาประโยชน์ต่อสังคมได้ดี สอดคล้องกับ ชนัญญา ปัญจพล (2558) ศึกษาการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
วัยผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) พบว่าประชากรที่มีความรู้ว่าผู้สูงอายุ คือผู้ที่
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพ ที่อยู่อาศัย เศรษฐกิจ และสังคม ต่างกันไม่มีผลต่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัย
ผู้สูงอายุ 
 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย 
 1. ด้านสังคม ประชากรควรสร้างสัมพันธภาพและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนในครอบครัวและหา
กิจกรรมงานอดิเรกที่เหมาะสมกับตนเอง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของตนเองต่อครอบครัวให้มีการท ากิจกรรม
ร่วมกันเพื่อมีความรู้สึกถึงการเป็นครอบครัวเดียวกัน 
 2. ด้านที่อยู่อาศัย ประชากรควรปรับปรุง ซ่อมแซมภายใน-ภายนอกที่อยู่อาศัยให้มีสิ่งอ านวยความสะดวก
และมีห้องน้ าที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อให้มีสภาพที่อยู่อาศัย สะอาด ปลอดภัย เหมาะที่จะใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัว  
 3. ด้านอาชีพ ประชากรที่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ท าให้มีรายได้ที่ไม่แน่นอนอาจท าให้มีผลต่อการใช้จ่าย
และการออมเงินไว้ใช้ในอนาคตที่ไม่เพียงพอ ดั้งน้ันควรแสวงหาโอกาสและอาชีพอื่นๆ เช่นเข้าอบรมฝึกอาชีพจาก
หน่วยภาครัฐหรือเอกชน เพื่อจะได้เพิ่มช่องทางในการหารายได้เพิ่ม จะได้มีรายได้ที่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายและเงินออม
ในอนาคต 
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 4. ด้านความหมายของผู้สูงอายุ ประชากรมีการรับรู้ว่าบุคคลที่มีอายุ60 ปีขึ้นไป ไม่ใช่วัยผู้สูงอายุ ควรศึกษา
ข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของการเป็นผู้สูงอายุให้มากกว่าน้ีเพื่อจะน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนเตรียมพร้อม
ก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุให้เกิดประโยชน์ได้ 
 5. ผลการวิจัยพบว่าด้านสุขภาพร่างกาย/จิตใจของประชากรมีระดับการรับรู้ภาพรวมในระดับมาก โดยการ
ออกก าลังกายสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า5วัน สูงที่สุด ดังน้ันประชากรควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพิ่มได้มากก็จะส่งผลดีต่อ
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุในอนาคต 
 6. ผลการวิจัยพบว่าด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีระดับการรับรู้ภาพรวมในระดับมากโดยประชากรมีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่า15,000 บาท อาจจะมีความวิตกกังวลเร่ืองรายที่ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายภายในครอบครัว ดังน้ัน
ผู้ที่มีรายได้ที่น้อย ควรวางแผนในการลดรายจ่ายเพิ่มช่องทางการหารายได้เสริม เช่นเข้าอบรมฝึกอาชีพจากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน จะได้มีรายได้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในครอบครัวและเก็บออมไว้ใช้ในอนาคตได้  
 7. ผลการวิจัยพบว่าด้านคุณลักษณะของการเป็นผู้สูงอายุ : ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีร่างกายสามารถท างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ดังน้ันประชากรควรดูแลรักษาสุขภาพและสะสมความรู้ความสามารถ และน าศักยภาพของตนเอง
ออกมาใช้เพื่อเป็นเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวและต่อส่วนรวมในอนาคต  
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 เพื่อให้การศึกษาคร้ังน้ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดมากยิ่งขึน้ผู้วิจัยมีขอ้เสนอแนะเพื่อการ
วิจัยคร้ังต่อไป ดังน้ี 
 1. ควรท าการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้สูงอายุและการเป็นผู้สูงอายทุี่มีศักยภาพ 
ความหมาย/คุณลักษณะ แยกออกจากกันและใส่ระดับคะแนน เพื่อให้ทราบถึงความหมายและคุณลกัษณะของทั้ง 2 
ระดับและน ามาพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 2. ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้สูงอายุและการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ ความหมาย /
คุณลักษณะ ที่มีผลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุในเชิงลึกรายด้านและท าการวิเคราะห์ผลเพื่อติดตาม
ผลของการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอยา่งต่อเน่ือง 
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