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ABSTRACT 

This study aims to explore the spiritual needs of the elderly people in their 
70’s. The informants in this independent study were 15 elderly people aging 70-79 
years who are members of the Chaisawat church, Phan District, Chiang Rai Province. 
The researcher collected data by interviewing the elderly individually.  

The research found that spiritual needs of the elderly are divided into three 
main areas: 1) The need of confidence after death, in salvation, and in the promises 
of eternat life with God. 2) The need to experience God’s presence. 3) The need of 
receiving help from God both in times of crisis and everyday life. In addition, this 
independent study found other themes, which are social and physical needs.  

This independent study will benefit those who are doing ministry and pastoral 
care with elderly people and will give suggestions for the church's response to the 
spiritual needs of the elderly. 
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บทท่ี 1 
 

บทนำ 

 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาวิจัย 

การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส่งผลให้ประเทศไทยมี
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการแพทย์ ทำให้ประชากรมีอายุยืนยาวมากขึ้น 
นอกจากนี้ ยังมีนโยบายการวางแผนครอบครัวหรือการควบคุมการมีบุตร ทำให้เกิดการลดภาวะเจริญ
พันธุ์อย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันเกิดการลดลงอย่างต่อเนื่องของระดับการตายของประชากร ในปี 
พ.ศ. 2544 จำนวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้โครงสร้าง
ประชากรของประเทศไทยกำลังเข้าสู่ภาวะประชากรผู้สูงอายุ (Population Ageing) จากข้อมูลแผน
ผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) พบว่าประเทศไทยจะใช้เวลาของการดำเนินการเข้าสู่
สภาวะประชากรสูงอายุเร็วกว่ากันถึงสามเท่าเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  

นอกจากนี้ รายงานการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2553-2583 (ฉบับ
ปรับปรุง) ได้ให้ข้อมูลการคาดประมาณประชากรของไทยจะเพิ่มขึ้นจาก 66.5 ล้านคน ในปี พ.ศ. 
2563 เป็น 67.2 ล้านคนในปี พ.ศ. 2571 หลังจากนั้นจำนวนประชากรจะลดลงในอัตราร้อยละ -0.2 
ต่อปี ในปี พ.ศ. 2583 คาดประมาณว่าจะมีประชากรทั้งหมดประมาณ 65.4 ล้านคน ประชากรวัยเด็ก 
(แรกเกิด-14 ปี) มีแนวโน้มลดลง และในปี พ.ศ. 2563 มีจำนวนประชากรเด็ก 11.2 ล้านคน (ร้อยละ 
16.9) ลดลงเป็น 8.4 ล้านคน (ร้อยละ 12.8) ในปี พ.ศ. 2583 ประชากรผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ในปี 
พ.ศ. 2563 มีจำนวน 12 ล้านคน (ร้อยละ 18) เพิ่มเป็น 20.42 ล้านคน (ร้อยละ 31.28) ในปี พ.ศ. 
2583 ซึ่งในปี พ.ศ. 2562 เป็นปีแรกที่จำนวนประชากรวัยเด็กเท่ากับประชากรผู้สูงอายุที่ 11.3 ล้าน
คน หลังจากนั้นจำนวนประชากรวัยเด็กน้อยกว่าผู้สูงอายุมาโดยตลอด สถานการณ์ดังกล่าวแสดง ให้
เห็นอย่างชัดเจนว่าประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยน
ผ่านสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2564 (รติมา คชนันท์, 2561, น. 8) นอกจากนั้น การเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุยังส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ แผนเศรษฐกิจ และสิทธิสวัสดิการต่างๆ จากรัฐบ าล 
ความท้าทายดังกล่าวยังเป็นส่งผลต่อประชากรสูงอายุของโลก  
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คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) ได้รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุของโลกในปี พ.ศ. 
2562 พบว่าโลกมีประชากรสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ครบ 1,000 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของ
ประชากรโลกทั้งหมด ทวีปเอเชียมีผู้สูงอายุมากที่สุดในโลก คือ 586 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 13 
ของประชากรทั้งทวีป ในจำนวนผู้สูงอายุทั้งหมดในเอเชีย มีผู้สูงอายุ ตอนปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป) 
มากถึง 70 ล้านคน 

จำนวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุในประเทศไทยเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ ส่งผลต่อการทำพันธกิจ
ในคริสตจักร เนื่องจากในคริสตจักรประกอบด้วยสมาชิกหลากหลายช่วงวัยอยู่ร่วมกัน ซึ่งเป็นหน้าที่
ของศิษยาภิบาล ผู้นำคริสตจักรในการอภิบาลและทำพันธกิจกับสมาชิกในคริสตจักรทุกคนอย่าง
เหมาะสมตามช่วงอายุ ในขณะที่คริสตจักรมีแนวโน้มเริ่มมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น และจำนวน
อัตราการเกิดของสมาชิกลดลง จึงเป็นความท้าทายสำหรับคริสตจักรในปัจจุบันที่จะต้องมีแนวทาง
ตอบสนองต่อสถานการณ์การเพิ่มจำนวนของผู้สูงอายุในคริสตจักร ซึ่งในปัจจุบันมีการวิจัยเกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุมากขึ้นโดยการนำองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ เข้ามาช่วยในการศึกษา จึงส่งผลให้มีงานวิจัย
มากมายที่สามารถนำมาเป็นประโยชน์ในการอภิบาลผู้สูงอายุ แต่ในขณะเดียวกันนั้น การศึกษามักจะ
มุ่งเน้นในด้านใดด้านหนึ่งอย่างเฉพาะเจาะจงเท่านั้น เช่น การศึกษาผู้สูงอายุในด้านร่างกาย สภาพ
จิตใจ และการศึกษาเป้าหมายเพ่ือพัฒนาพันธกิจกับผู้สูงอายุ ซึ่งยังมีมิติด้านจิตวิญญาณของผู้สูงอายุที่
ถูกละเลย โดยเฉพาะความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้สูงอายุ ซึ่งจะช่วยให้คริสตจักรมีแนวทางใน
การตอบสนองต่อความต้องการด้านจิตวิญญาณได้อย่างเหมาะสมกับช่วงวัย 

ปัจจุบันมีการศึกษาเกี่ยวกับผู้สูงอายุในประเด็นการอภิบาล และวิธีการทำพันธกิจที่เหมาะสม 
จากการค้นคว้าอิสระของสุรสิทธิ์ ป้อมแสนพล (2560) ได้ศึกษาการอภิบาลผู้สูงวัยบนพื้นฐานพระ
กิตติคุณยอห์น บทที่ 21 ข้อที่ 15-19 โดยการนำแนวคิดเรื่องการเลี้ยงแกะของพระเจ้าจากพระคัมภีร์
มาเป็นแนวทางในการอภิบาลผู้สูงวัยที่อยู่ในคริสตจักรด้วยความรัก ความถ่อมใจเหมือนพระเยซูคริสต์
กระทำต่อลูกแกะของพระองค์  

จากงานเขียนของศึกษา เทพอารีย์ (2563) ได้ทำการศึกษาสถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศ
ไทย และนำเสนอรูปแบบการทำพันธกิจผู ้สูงอายุที่คริสตจักรจะต้องให้ความสนใจ  และหนึ่งใน
ผลการวิจัย คือ ด้านจิตวิญญาณ โดยเน้นเครื ่องมือการพัฒนาความเชื ่อและการกระตุ ้นผ่าน
กระบวนการพ้ืนฐานชีวิตคริสเตียน  

จากงานวิจัยของอัญชุลิกา อนุชิราชีวะ (2562) ได้ศึกษาบทบาทหน้าที่ของอนุศาสกในสถาน
บริบาลผู้สูงอายุ กรณีศึกษาสถาบันผู้สูงอายุแมคเคน พบว่า ผู้สูงอายุต้องการความรักและความใส่ใจ 
เมื่อถึงช่วงสุดท้ายของชีวิต ผู้สูงอายุต้องการคนที่จะอยู่ใกล้ชิดจนกว่าจะพบสันติสุข และยังต้องการ
ผู้นำทางจิตวิญญาณเพ่ือยืนยันชีวิตหลังความตาย  
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จากงานวิจัยของสมนึก จาริเพ็ญ และจริงใจ พญามงคล (2562) ได้ศึกษาการอภิบาลสมาชิก
สูงวัยของศิษยาภิบาลอายุต่ำกว่า 40 ปี พบว่าผู้ทำพันธกิจด้านผู้สูงอายุซึ่งเป็นศิษยาภิบาลมีทัศนคติ 
ความรู้สึก ความคิดเห็นต่อผู้สูงวัยในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ พร้อมทั้งนำเสนอกิจกรรมที่คริสตจักรใช้
ในการดำเนินการด้านผู้สูงอายุ เช่น กิจกรรมส่งเสริมความเชื่อศรัทธาแก่ผู้สูงอายุ การเยี่ยมเยียน  

Ross (2018) ได้ทำการศึกษาการรับรู้ของผู้ป่วยสูงอายุเกี่ยวกับความต้องการและการดูแล
ทางจิตวิญญาณของผู้ป่วย พบว่า ผู้ป่วยสูงอายุมีความต้องการด้านจิตวิญญาณโดยการมีประสบการณ์
เกี่ยวข้องกับศาสนาของตนเอง ความต้องการด้านความหมายในชีวิต ความต้องการด้านความรักและ
การเป็นเจ้าของ นอกจากนั้น ยังมีความต้องการเตรียมชีวิตให้พร้อมสำหรับความตายและได้รับการ
ตอบสนองที่ดีในช่วงก่อนตาย  

การศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุในส่วนใหญ่มักจะศึกษาในบทบาทของผู้มีส่วนทำ
พันธกิจหรือผู้อภิบาล แต่ยังขาดการศึกษาในด้านของผู้รับการอภิบาล โดยเฉพาะศึกษาด้านจิต
วิญญาณของผู้สูงอายุ ซึ่งแต่ละช่วงอายุจะมีลักษณะความต้องการทางด้านจิตวิญญาณที่แตกต่างกัน 
ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้สูงอายุช่วง 70-79 ปี 
กรณีศึกษาผู้สูงอายุในคริสตจักรชัยสวัสดิ์ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อนำไปสู่การหาแนวทางใน
การตอบสนองต่อความต้องการด้านจิตวิญญาณท่ีเหมาะสมกับช่วงอายุ 

 

1.2 โจทย์หรือคำถามวิจัย 

สังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุมีอัตราเพิ่มจำนวนมากขึ้น พร้อมทั้ง
สภาพสังคมชนบทที่เปลี่ยนแปลงจากภาคการเกษตรสู่อุตสาหกรรม ส่งผลให้คนวัยทำงานออกจาก
หมู่บ้านเพื่อทำงาน ส่งผลให้มีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นในคริสตจักร และคริสตจักรจะต้องอภิบาล
ผู้สูงอายุอย่างเหมาะสมกับช่วงอายุ จึงศึกษาเรื่องนี้เพื่ออยากทราบว่าผู้สูงอายุในช่วง 70 -79 ปี มี
ความต้องการด้านจิตวิญญาณอย่างไร เพื่อเป็นแนวทางที่คริสตจักรสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการด้านจิตวิญญาณได้อย่างเหมาะสม 

 

1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย 

การศึกษาหัวข้อ “ความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้สูงอายุช่วง 70-79 ปี กรณีศึกษา
คริสตจักรชัยสวัสดิ์” มีจุดประสงค์การศึกษาวิจัยดังนี้ 

1.3.1 เพ่ือศึกษาความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้สูงอายุช่วง 70-79 ปี 
1.3.2 เพ่ือหาแนวทางท่ีคริสตจักรสามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านจิตวิญญาณของ 
    ผู้สูงอายุช่วง 70-79 ปี 
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1.4 ขอบเขตการวิจัย 

งานวิจัยครั้งนี้แบ่งขอบเขตการศึกษาออกเป็น 3 ด้าน คือ  

1.4.1 ประชากรและผู้ให้ข้อมูล  

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีอายุช่วง 70-79 ปี เป็นสมาชิกสมบูรณ์
ของคริสตจักรชัยสวัสดิ์ จำนวน 15 คน 

1.4.2 เนื้อหา  

การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้สูงอายุช่วง 70-79 ปี กรณีศึกษา
คริสตจักรชัยสวัสดิ ์ โดยอยู่ในขอบเขตความเชื ่อของคริสต์ศาสนานิกายโปร เตสแตนท์ และเป็น
คริสตจักรที่สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย 

1.4.3 พื้นที่ 

ผู้วิจัยได้ทำการสัมภาษณ์กลุ่มประชากรผู้สูงอายุคริสตจักรชัยสวัสดิ์ หมู่บ้านแม่แก้วเหนือ 
ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

 

1.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

สิ่งที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ คือ แนวทางที่คริสตจักรสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ด้านจิตวิญญาณของผู้สูงอายุช่วง 70-79 ปี ซึ่งสามารถทำพันธกิจในด้านผู้สูงอายุในคริสตจักรได้อย่าง
เหมาะสม 

 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.6.1 ความต้องการด้านจิตวิญญาณ   

ความต้องการด้านหนึ่งที่มีอยู่ในตัวของบุคคล อาจจะมีความเฉพาะเจาะจง สัมพันธ์กับความ
เชื่อ และความศรัทธาในศาสนาที่บุคคลนั้นนับถือ เพื่อช่วยให้เกิดความเข้มแข็งจากภายใน สามารถ
ค้นพบความหมายของชีวิตและการแสวงหาเป้าหมายชีวิต 

1.6.2 ผู้สูงอายุ 

ความหมายตามสำนักงานนายกรัฐมนตรี คือ บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ทั้งชายและ
หญิง สามารถแบ่งได้เป็นผู้สูงอายุตอนต้น (60-69 ปี) ผู้สูงอายุตอนกลาง (70-79 ปี) และผู้สูงอายุตอน
ปลาย (80 ปีขึ้นไป) 
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1.6.3 คริสตจักรชัยสวัสดิ์ 

ชุมชนผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ในหมู่บ้านแม่แก้วเหนือ ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัด
เชียงราย ในคริสตจักรแห่งนี้มีการรวมตัวกันของผู้เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้า และร่วมกันทำพันธกิจ
เพ่ือบรรลุพระมหาบัญชาที่พระเยซูคริสต์ได้สั่งสอนไว้ สมาชิกคริสตจักรมีทั้งหมด 52 หลังคาเรือน ซึ่ง
ในบริเวณใกล้เคียงคริสตจักรเป็นชุมชนคริสเตียน คริสตจักรได้รับพระกิตติคุณมาร่วม 115 ปี และ
ได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2494  
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บทท่ี 2 
 

ทบทวนวรรณกรรม 

 
การค้นคว้าอิสระนี้เป็นการศึกษาความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้สูงอายุช่วง 70-79 ปี

กรณีศึกษาคริสตจักรชัยสวัสดิ์ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย ใน
บทนี้เป็นการทบทวนวรรณกรรมที่เกี ่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องเป็น
พื้นฐานและข้อมูลในการจัดทำการค้นคว้าอิสระ ซึ่งสามารถเพิ ่มความรู้และความเข้าใจแนวคิด
เกี่ยวกับความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้สูงอายุ โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้ 

2.1 คริสตจักรชัยสวัสดิ์กับพันธกิจผู้สูงอายุ 
 2.1.1 ประวัติความเป็นมาของคริสตจักรชัยสวัสดิ์ 
 2.1.2 พันธกิจผู้สูงอายุในคริสตจักรชัยสวัสดิ์ 
2.2 แนวคิดเรื่องผู้สูงอายุ 
 2.2.1 แนวคิดด้านกายภาพ 
 2.2.2 แนวคิดในสังคม 
 2.2.3 แนวคิดในพระคัมภีร์ 
  2.2.3.1 แนวคิดในพระคัมภีร์เกี่ยวกับผู้สูงอายุด้านร่างกาย 

2.2.3.2 แนวคิดในพระคัมภีร์เกี่ยวกับผู้สูงอายุด้านจิตใจ 
2.2.3.3 แนวคิดในพระคัมภีร์เกี่ยวกับผู้สูงอายุด้านจิตวิญญาณ 

2.3 แนวคิดด้านจิตวิญญาณ 
2.3.1 ความหมายของจิตวิญญาณ 
2.3.2 องค์ประกอบของจิตวิญญาณ 
2.3.3 ความต้องการด้านจิตวิญญาณ 
2.3.4 สุขภาวะทางจิตวิญญาณ 

2.4 แนวคิดเรื่องจิตวิญญาณกับผู้สูงอายุ 
2.4.1 จิตวิญญาณของผู้สูงอายุ 
2.4.2 ความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้สูงอายุ 
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2.1 คริสตจักรชัยสวัสดิก์บัพันธกิจผู้สูงอาย ุ

2.1.1 ประวัติความเป็นมาของคริสตจักรชัยสวัสดิ์ 

 คริสตจักรชัยสวัสดิ์ ได้ก่อตั้งขึ ้นเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2494 ตั้งอยู่เลขที่ 129 
หมู่บ้านแม่แก้วเหนือ หมู่ที ่10 ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย สังกัดเขตอภิบาลที่ 4 (พาน-
ป่าแดด) ภาคที่ 2 เชียงราย สภาคริสตจักรในประเทศไทย ข่าวประเสริฐของพระเจ้าได้เข้ามาใน
หมู่บ้านแม่แก้วเหนือ เมื่อปี พ.ศ. 2444 โดยการนำของพ่ออุ้ยหม่อนจัย ชัยสวัสดิ์ ซึ่งอพยพมาจาก
บ้านห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  พ่ออุ้ยหม่อนจัย ชัยสวัสดิ์ ได้นำครอบครัวได้อพยพมา
อาศัยในหมู่บ้านแม่แก้วเหนือ และได้ทำการประกาศข่าวประเสริฐเรื่องราวของพระเจ้าให้กับพ่ีน้องใน
หมู่บ้าน หลังจากนั้นมีครอบครัวของแม่อุ้ยยอด กิตติคุณ ซึ่งอพยพมาจากคริสตจักรที่ 8 พาน เข้ามา
สมทบและมีส่วนในการสอนเรื่องราวของพระเจ้าให้กับพ่ีน้องในหมู่บ้าน จนมีผู้รับเชื่อในพระเยซูคริสต์
เพิ่มขึ้น ประกอบด้วยพ่ออุ้ยยอง ธิบูลย์ พร้อมครอบครัว ได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นครอบครัวแรก
ในหมู่บ้าน, พ่ออุ้ยตาล กันจินะ พร้อมครอบครัว ซึ่งรับเชื่อพระเจ้าจากเหตุการณ์เจ็บป่วยของลกูสาว 
(โรคฝี), พ่ออุ้ยหนานลูน ปัญญาใจ พร้อมครอบครัว 

ในปี พ.ศ. 2457 มีคนรับเชื่อเพิ่มมากขึ้นเป็น 14 ครอบครัว ได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มคริส
เตียนและมีการนมัสการพระเจ้าโดยใช้บ้านของพ่ออุ้ยยอง ธิบูลย์ เป็นสถานที่นมัสการพระเจ้า และมี
การก่อสร้างอาคารโบสถ์หลังแรกในพ้ืนที่ป่ารกร้างในหมู่บ้าน โดยมีผู้รับใช้มาเยี่ยมเยียนอยู่เสมอ และ
ดำเนินการจัดตั้งเป็นหมวดคริสเตียนบ้านแม่แก้วเหนือ สังกัดคริสตจักรภาคท่ี 2 เชียงราย ต่อมาเมื่อมี
ผู ้เชื ่อเพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวน 24 ครอบครัว มีการสร้างอาคารโบสถ์หลังที่สองขึ้น และได้รับการ
สถาปนาให้เป็นคริสตจักร โดยใช้ชื ่อว่า คริสตจักรชัยสวัสดิ์ เมื ่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2494 
นับเป็นคริสตจักรลำดับที่ 19 ของคริสตจักรภาคที่ 2 เชียงราย สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
และมีครอบครัวมิชชันนารีจากคณะมาร์บูร์เกอร์มิชชั่น (Marburger Mission Foundation) มาเยี่ยม
เยียนและหนุนใจ คือ ศาสนาจารย์เลาเฟอร์ เกอร์ฮัส และมีผู้ปกครองหน๊อต ธิบูลย์ เป็นประธานคณะ
ธรรมกิจคนแรกของคริสตจักร 

ในปี พ.ศ. 2506 ทีมงานจากคณะมาร์บูรเ์กอร์มิชชั่นได้ส่ง อาจารย์สถิต ไมตรี เข้ามาอภิบาล
สมาชิกในคริสตจักร ทางคริสตจักรเชิญให้เป็นครูศาสนาและผู้อภิบาลประจำคริสตจักร และได้
ก่อสร้างอาคารโบสถ์หลังที่สามขึ้นในเวลาต่อมา ทางคริสตจักรได้ทำการบุกเบิกขยายแผ่นดินของพระ
เจ้าโดยการออกไปประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้าที่หมู่บ้านห้วยเครือบ้า ตำบลสันมะเค็ด อำเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย หมู่บ้านแม่อ้อสันสลี ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จั งหวัดเชียงราย หมู่บ้านเด่น
ชัย ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จ.เชียงราย จากนั้นคริสตจักรได้ร่วมโครงการเลี้ยงตนเอง 1979/2005 
ของหน่วยงานศิษยาภิบาล สภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้แต่งตั้ง ครูศาสนาสถิต ไมตรี เป็นครู
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ศาสนาและศิษยาภิบาลคนแรกของคริสตจักร ได้ร่วมโครงการเป็นเวลาสองปี จึงมีมติให้ลาออกจาก
โครงการเลี้ยงตนเองของสภาคริสตจักรในประเทศไทย เนื่องจากคริสตจักรสามารถเลี้ยงตนเองได้ เมื่อ
ปี พ.ศ. 2545 คริสตจักรได้ร่วมกับมูลนิธิดรุณาทร (Compassion Thailand) จัดตั ้งโครงการ
เสริมสร้างชีวิตใหม่เด็กด้อยโอกาส (TH-926) เพ่ือทำพันธกิจประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้ากับเด็ก
และเยาวชนในหมู่บ้านแม่แก้วเหนือ หมู่บ้านเด่นชัย หมู่บ้านแม่แก้วพัฒนา และหมู่บ้านแม่อ้อ และมี
เด็กในโครงการรับเชื่อพระเจ้าเพิ่มมากขึ้น ในเวลานั้นคริสตจักรได้มอบหมายให้ผู้ปกครองประเสริฐ 
ธิบูลย์ เป็นผู้จัดการโครงการ 

เมื่อปี พ.ศ. 2549 คริสตจักรได้ก่อสร้างพระวิหารหลังที่สี่ขึ้น คริสตจักรได้เชิญ อาจารย์วรวุฒิ 
จิตรไพศาล เป็นครูศาสนาและศิษยาภิบาลประจำคริสตจักรคนที่สอง และมีครูศาสนาสถิต ไมตรี 
เป็นศิษยาภิบาลอาวุโสของคริสตจักร คริสตจักรชัยสวัสดิ์ได้เข้าร่วมโครงการเลี้ยงตนเอง 1979/2005
จากสภาคริสตจักรในประเทศไทยได้เพียงสองปีเท่านั้น ได้บุกเบิกและขยายแผ่นดินของพระเจ้าตั้งจุด
ประกาศเพิ่มขึ้นที่หมู่บ้านกว๋าวโท้ง ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย และหมู่บ้านกล้วย 
ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

เมื่อปี พ.ศ. 2557 ทางคริสตจักรได้รับ ศาสนาจารย์อดิศร มธุรสวรรค์ เป็นศิษยาภิบาลฝ่าย
ประกาศของคริสตจักร ซึ่งได้รับผิดชอบจุดประกาศจอยฟูล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  จนถึงปี 
พ.ศ. 2559 ทางคริสตจักรได้เชิญ อาจารย์วีรยุทธ แก้วใจ เป็นครูศาสนาและศิษยาภิบาลประจำ
คริสตจักรคนที่สาม และในปีเดียวกัน คริสตจักรได้เชิญ อาจารย์รุ่งนภา เฮลเสตน เป็นศิษยาภิบาล
ฝ่ายคริสเตียนศึกษา และเชิญอาจารย์มาร์กกุ เฮลเสตน มิชชันนารีจากประเทศฟินแลนด์ เป็น
มิชชันนารีและผู้อภิบาลฝ่ายเอกสัมพันธ์ของคริสตจักร  

เมื่อปี พ.ศ. 2560 คริสตจักรได้รับหมวดคริสเตียนอธิษฐานสันเจริญเข้ามาอยู่ในการดูแลและ
อภิบาล โดยส่งผู้ปกครองคริสตจักรไปเป็นผู้อภิบาล คือ ผู้ปกครองศักดิ์ชัย กันทะขัติ ทำให้พันธกิจใน
การประกาศขยายเพ่ิมมากขึ้น จนสามารถสร้างพระวิหารหลังใหม่ขึ้น และสามารถขอรับการสถาปนา
เป็นคริสตจักรในปี พ.ศ. 2564 ดังนั้น คริสตจักรชัยสวัสดิ์ได้มีการขยายเพิ่มมากขึ้นจนในปัจจุบัน มี
สมาชิกท้ังหมดจำนวน 220 คน 

 

2.1.2 พันธกิจผู้สูงอายุในคริสตจักรชัยสวัสดิ์ 

คริสตจักรชัยสวัสดิ์มีสมาชิกทั้งหมด 220 คน ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้สูงอายุซึ่งมีอายุ
ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป รวมทั้งหมดจำนวน 42 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 19 ของสมาชิกท้ังหมด และมีผู้สูงอายุ
ที่มีอายุช่วง 70-79 ปี ซึ ่งเป็นผู้สูงอายุตอนกลาง จำนวน 18 คนคิดเป็นร้อยละ 8.18 ของสมาชิก
ทั้งหมด โดยสมาชิกส่วนใหญ่ของคริสตจักรอยู่ในช่วงวัยทำงานที่กำลังจะก้าวสู่วัยสูงอายุหรือช่วงอายุ
ประมาณ 50-59 ปี 
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คริสตจักรชัยสวัสดิ์มีการทำพันธกิจสำหรับผู้สูงอายุโดยมีการแบ่งลักษณะเป็นสองส่วน ส่วน
แรก คือ การทำพันธกิจร่วมกับผู้สูงอายุในบทบาทการมีส่วนร่วมในการรับใช้พระเจ้าในคริสตจักร 
ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพที่ดีสามารถร่วมพันธกิจในคริสตจักรได้ เช่น การเทศนา การแบ่งปันข้อคิดในการ
นมัสการพระเจ้าในกลุ่มเซลล์ การมีส่วนในการรับใช้ในด้านต่างๆ ร่วมกับคณะธรรมกิจและในชุมชน  

ส่วนที่สอง คือ การทำพันธกิจกับผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพ หรือผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติด
เตียง คริสตจักรจัดให้มีการเยี่ยมเยียนในครอบครัว เช่น กลุ่มเยี่ยมเยียนของทีมคณะธรรมกิจ การ
เยี่ยมเยียนของศิษยาภิบาล และการประกอบพิธีมหาสนิทตามบ้านสำหรับสมาชิกที่ไม่สามารถไปร่วม
นมัสการพระเจ้าในคริสตจักรได้ นอกจากนั้น ทางทีมผู้รับใช้พระเจ้าในคริสตจักรยังมีแผนในการ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุในด้านจิตวิญญาณ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถมีชีวิตอย่างมีสันติสุขในภายชีวิตฝ่ายจิต
วิญญาณ โดยจัดให้มีการนมัสการ การศึกษาพระคัมภีร์ และกลุ่มอธิษฐาน 

ในปี พ.ศ. 2563 สมาชิกของคริสตจักร คือ ผู้ปกครองพงศกร ชัยชนะ ได้รับการอบรมและ
เข้าร่วมโครงการ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง โดยการ
สนับสนุนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่อ้อและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน โดยมี
โอกาสดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยและผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงในคริสตจักร เช่น การวัดความดันโลหิต การ
ติดตามผลโรคเบาหวาน การล้างแผลสำหรับผู้ป่วยติดเตียงที่เกิดจากแผลกดทับ และการทำความ
สะอาดร่างกาย  

ในปี พ.ศ. 2564 คริสตจักรชัยสวัสดิ์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุในคริสตจักร 
คณะธรรมกิจคริสตจักรจึงได้มีการประชุมและมติในการทำพันธกิจผู้สูงอายุอย่างเป็นทางการ โดยมี
การจัดตั้งคณะผู้สูงอายุในคริสตจักรขึ้น มีการจัดตั้งคณะกรรมการโดยมี ผู้ปกครองปรีชา ธิบูลย์ เป็น
ประธานคณะผู้สูงอายุในคริสตจักร และคริสตจักรได้มอบหมายให้ผู้ปกครองสมสิทธิ์ กิติคุณ ประธาน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแม่แก้วเหนือ เป็นผู้ประสานงานกับบุคลากรทางการแพทย์ 
คริสตจักรได้เริ่มสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุในคริสตจักร โดยนับจากสมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปี ในปี พ.ศ.  
2564 เป็นต้นไป  

คริสตจักรชัยสวัสดิ์ได้เริ่มต้นทำพันธกิจด้านผู้สูงอายุแบบองค์รวม (Holistic Ministry) โดย
เชิญชวนผู้สูงอายุในคริสตจักรและผู้สูงอายุต่างศาสนาในหมู่บ้านที่มีความสนใจได้มาพบกันเดือนละ
หนึ่งครั้ง (วันพฤหัสบดีที่สองของเดือน) การทำพันธกิจผู้สูงอายุแบบองค์รวมของคริสตจักรชัยสวัสดิ์
ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้  

1) ด้านจิตวิญญาณ ผู้สูงอายุได้รับฟังคำเทศนาหนุนใจ และการศึกษาพระคัมภีร์อย่างเป็น
ระบบจากบทเรียนที่เกี ่ยวข้องกับผู้สูงอายุโดยตรง ซึ่งคริสตจักรชัยสวัสดิ์ได้ใช้บทเรียนหลักสูตร
แกนกลางจากสภาคริสตจักรในประเทศไทยในการทำพันธกิจกับผู้สูงอายุ และเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ
ได้เป็นพยานชีวิตพร้อมทั้งแบ่งปันประสบการณ์ให้แก่กันและกัน  
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2) ด้านจิตใจ ผู้สูงอายุได้มีโอกาสทำกิจกรรมสันทนาการและกิจกรรมนันทนาการร่วมกัน 
เช่น ร้องเพลง กิจกรรมเกมส์เชื่อมความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับช่วงวัย กิจกรรมสานสัมพันธ์ที่สร้าง
รอยยิ้ม และให้ผู้สูงอายุได้แสดงความสามารถพิเศษของตนเอง  

3) ด้านร่างกาย ผู้สูงอายุจะได้มีโอกาสได้รับความรู้ทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการดูแล
สุขภาพร่างกายพร้อมการรักษาโรคเบื้องต้น การออกกำลังกาย คริสตจักรได้รับความร่วมมือจาก
บุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
พร้อมกับทีมสุขภาพจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และสมาชิกคริสตจักรที่เป็นพยาบาล
วิชาชีพซึ่งร่วมเป็นจิตอาสา  

นอกจากนั้น คริสตจักรได้มีโครงการมอบของใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพสำหรับผู้สูงอายุใน
การพบปะกันแต่ละเดือน การมอบไข่ไก่สำหรับผู้สูงอายุในคริสตจักรโดยโครงการสังคมสงเคราะห์ของ
คริสตจักร การสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือผู้สูงอายุเบื้องต้นประจำปีในโอกาสวันครอบครัว การ
รดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุในคริสตจักร 

 

2.2 แนวคิดเรื่องผู้สูงอาย ุ  

2.2.1 แนวคิดด้านกายภาพ 

การประชุมสมัชชาโลกโดยองค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ณ กรุงเวียนนา ประเทศ
ออสเตรีย ในปี พ.ศ. 2525 ได้ใหค้ำจำกัดความของ “ผู้สูงอายุ” หมายถึง บุคคลที่มีอายุหกสิบปีขึ้นไป
ทั้งชายและหญิง และกำหนดให้ปี พ.ศ. 2525 เป็นปีแห่งการรณรงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
ในขณะที่พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ให้ความหมายไว้ว่า บุคคลซึ่งมีอายุเกินกว่าหกสิบปี
บริบูรณ์ข้ึนไปและมีสัญชาติไทย  

ศิริพันธุ์ สาสัตย์ (2554) ได้นิยามความหมายของผู้สูงอายุ หมายถึง  ผู้ที่มีอายุหกสิบปีขึ้นไป
ทั้งชายและหญิง การเป็นผู้สูงอายุเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน มีการเปลี่ยนแปลงในด้านร่างกายที่
สามารถมองเห็นได้ และการเปลี่ยนแปลงภายใน เช่น ระดับสุขภาพจิต ทัศนคติของแต่ละบุคคล 
ความสามารถในการจัดการกับความเครียด และความสามารถในการปรับตัวเข้าสู่วัยสูงอายุ 

การแบ่งช่วงของความสูงอายุสามารถแบ่งเป็นสามช่วงดังนี้ วัยสูงอายุตอนต้น (young-old) 
ประกอบด้วยช่วงอายุ 60-69 ปี วัยสูงอายุตอนกลาง (medium-old) ประกอบด้วยอายุ 70-79 ปี 
และวัยสูงอายุตอนปลาย (old-old) ประกอบด้วยช่วงอายุ 80 ปี หรือมากกว่า ในขณะที่นักชราวิทยา 
Craig (1991) แบ่งช่วงสูงอายุออกเป็น 4 ช่วง โดยใช้เกณฑ์ตามลักษณะจิตสังคมชีววิทยา ดังนี้ 

1) ช่วงไม่ค่อยแก่ (the young-old) มีอายุประมาณ 60-69 ปี เป็นช่วงเวลาที่ต้องพบกับการ
เปลี่ยนแปลงของชีวิตที่เป็นภาวะวิกฤติหลายด้าน เช่น การเกษียณอายุการทำงาน การจากไปของคน
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รอบข้าง รายได้ที ่ลดลง การสูญเสียตำแหน่งทางสังคม ในขณะเดียวกัน  ช่วงนี ้ยังเป็นช่วงที ่มี
สมรรถภาพใกล้เคียงกับหนุ่มสาวมาก ยังสามารถปรับตัวเข้าร่วมกิจกรรมในครอบครัวและสังคมได้ 

2) ช่วงแก่ปานกลาง (the middle-aged old) มีอายุประมาณ 70-79 ปี เป็นช่วงเวลาที่เริ่ม
เจ็บป่วย คนรอบข้างจากไปมากขึ้น เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมน้อยลง มักจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรม
ของครอบครัวและสังคมมากนักอีกต่อไป 

3) ช่วงแก่จริง (the old-old) มีอายุประมาณ 80-90 ปี มีการปรับตัวเข้าหาสิ่งแวดล้อมยาก
ขึ้น ผู้สูงอายุวัยนี้ต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่นมากกว่าในวัยที่ผ่านมา เริ่มมีการนึกถึงอดีตมากขึ้น 

4) ช่วงแก่จริงๆ (the very old-old) มีอายุประมาณ 90-99 ปี สามารถกล่าวได้ว่าเป็นระยะ
ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพ มักแสวงหาเวลาแห่งความสงบสุขพอใจในตนเอง  

จากข้อมูลของพระราชบัญญัติผู้สูงอายุและการแบ่งตามลักษณะจิตสังคมชีววิทยา ชี้ให้เห็นว่า 
ผู้สูงอายุทุกช่วงวัยประกอบด้วยผู้ที ่มีสมรรถภาพ เต็มไปด้วยความรู้ ความคิด ความเชี่ยวชาญ มี
ชีวิตชีวา รวมไปถึงผู้ที ่มีปัญหาทางอารมณ์ จิตใจ สุขภาพ สังคม ผู้ที ่ชราอย่างมากที่ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ พัฒนาการทางร่างกายโดยที่ทั่วไปมีลักษณะเสื่อมถอยที่เห็นได้ชัดเจนในภายนอก
และไม่สามารถเห็นได้ชัดเจนซึ่งเกิดขึ้นจากภายใน ซึ่งความเสื่อมถอยทางร่างกายมักจะมาพร้อมกับ
โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ 

 

2.2.2 แนวคิดในสังคม 

การสูงวัยของประชากรเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สำคัญของโลก ในต้นศตวรรษที่ 21 
ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเยาว์วัยมาเป็นสังคมสูงอายุ ซึ ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความ
เป็นอยู่ของผู้คนทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม  

คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) ได้รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ผู้สูงอายุของโลกว่า
ภายในปี พ.ศ. 2562 โลกจะมีประชากรสูงอายุครบ 1,000 ล้านคน ซึ ่งคิดเป็นร้อยละ 13 ของ
ประชากรโลกทั้งหมด ทวีปเอเชียมีผู้สูงอายุมากที่สุดในโลก คือ 586 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 13 
ของประชากรทั้งทวีป และในจำนวนผู้สูงอายุทั้งหมดในเอเชีย มีผู้สูงอายุตอนปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป) 
มากถึง 70 ล้านคน ในขณะเดียวกัน ประชาคมอาเซียนได้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุเช่นกัน เพราะมี
ประชากรสูงอายุมากถึงร้อยละ 10.8 ของประชากรทั้งหมดในอาเซียน  

สำหรับประเทศไทยถือว่าปี พ.ศ. 2562 เป็นปีแรกในประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทยมีจำนวน
ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) มากกว่าเด็ก (อายุต่ำกว่า 15 ปี) ประเทศไทยมีประชากรสูงอายุ (อายุ 60 
ปีขึ้นไป) มากถึง 11.6 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 17.5 ของประชากรทั้งหมด รายงานการคาดประมาณ
ประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2538 (ฉบับปรับปรุง) คาดประมาณว่าภาคเหนือเป็นภาคที่มี
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อัตราผู้สูงอายุหรืออัตราส่วนร้อยละของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป คือ ร้อยละ 22 ซึ่งเป็นภาคที่มี
ผู้สูงอายุมากที่สุด 

องค์การสหประชาชาติได้ให้คำนิยามเกี่ยวกับสังคมผู้สูงอายุ  คือ สังคมหรือประเทศใดที่มี
จำนวนและสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 1) ระดับการก้าวสู่
สังคมผู้สูงอายุ (Ageing society หรือ Aging society) 2) ระดับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged 
society) และ 3) ระดับ Super-aged society โดยมีการให้คำนิยามของระดับต่างๆ ซึ่งในประเทศ
ไทยและต่างประเทศใช้ความหมายเดียวกันดังนี้ 

1) การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คือ การมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นปี รวมทั้งเพศชายและเพศ
หญิงมากกว่า 10% ของประชากรทั ้งประเทศ หรือมีประชากรอายุตั ้งแต่ 65 ปี เกิน 7% ของ
ประชากรทั้งประเทศ 

2) สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ คือ เมื่อประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นเป็น 20% หรือ 
ประชากรอายุ 65 ปี เพ่ิมเป็น 14% ของประชากรโดยรวมทั้งหมดของทั้งประเทศ 

3) Super-aged society คือ สังคมที ่มีประชากรอายุ 65 ปีขึ ้นไป มากกว่า 20% ของ
ประชากรทั้งประเทศ และยังพบว่าทุกประเทศทั่วโลกมีการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในช่วงเวลา
แตกต่างกันตามความเจริญ ความมั่งคั่ง ซึ่งมีผลต่อสุขภาพและการมีอายุยืนของประชาชน (ผู้สูงอายุ , 
ออนไลน์) 

จากข้อมูลของ United Nations World Ageing พบว่า ประเทศไทยกำลังอยู ่ในช่วงการ
เปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ซึ่งสหประชาชาติระบุว่า ประเทศใดมี
ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ในสัดส่วนเกินร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ ถือว่าประเทศนั้นก้าวสู่
สังคมผู้สูงอายุ และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ (Aged Society) เมื่อสัดส่วนประชากรที่มีอายุ 
60 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20 โดยตัวเลขของประเทศไทยคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2564 ประเทศ
ไทยจะเข้าสู่สังคมประชากรสูงวัยแบบสมบูรณ์ โดยมีผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปีเกิน 20% ของจำนวน
ประชากรทั้งหมด 

ในประเทศไทยได้มีนโยบาย กฎหมาย และแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.  2550 มีบทบัญญัติที่บรรจุหลักการให้ความ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุ (หมวดที่ 3 มาตรา 40 และหมวดที่ 5 มาตราที่ 53, 80, 84) พระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ปรับแก้ พ.ศ. 2553 ซึ่งผู้สูงอายุได้รับสิทธิตามมาตรา 11 ปฏิญญาผู้สูงอายุไทย 
เป็นพันธกรณีเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ แผนผู้สูงอายุ
แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552) (ปะราลี โอภาสนันท์, 2557)  
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นอกจากนี้ ประเทศไทยได้ร่วมมือกับองค์กรอนามัยโลกโดยร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนา
ทิศทางนโยบายแนวคิด “พฤฒพลัง” (Active Aging) ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในการคงไว้ซึ่งการมีสุข
ภาวะของผู้สูงอายุให้ยาวนานที่สุด องค์ประกอบของแนวคิดนี้ให้ความสำคัญในเรื่องการมีสุขภาพดี 
ความมั่นคง และการมีส่วนร่วม โดยเรียกว่า กายฟิต จิตดี มีเพ่ือน (ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์, 2563) 

Pradeep GC, Sariyamon Tiraphat and Jiraporn Chompikul (2017) ได้ศึกษาปัจจัยที่
มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ซึ่งประกอบด้วย ช่วงอายุ เพศ สถานภาพครอบครัว 
ศาสนา ครอบครัว ชุมชนในเมือง ความสัมพันธ์กับพ้ืนที่ใกล้เคียง ความผิดต่อศีลธรรม 

นอกจากนี้ เอมอร จารุรังษี (2558) ได้เสนอแนวคิดและทฤษฎีด้านจิตสังคมของวัยผู้สูงอายุ  
ได้แก่ ทฤษฎีการปล่อยวาง (Disengagement Theory) ซึ่งเป็นกระบวนการที่แสดงคุณลักษณะของ
วัยผู้สูงอายุซึ่งได้รับผลประโยชน์ทั้งบุคคลและในระบบสังคมที่อาศัยอยู่ การปล่อยวางจึงกลายเป็น
การปรับตัว แม้จะมีความรู้สึกสูญเสียบทบาททางสังคมที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังมีทฤษฎีกิจกรรมและ
ความต่อเนื่องของผู้สูงอายุ (Activity and Continuity Theories of Aging) ซึ่งยังคงทำกิจกรรมอยู่
ในขณะมีการปล่อยวางจากตำแหน่งที่เคยทำ ในขณะเดียวกันนี้ ยังมีแนวคิดและทฤษฎีด้านสังคมที่
เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ คือ ทฤษฎีบทบาท (Role Theory) ที่กล่าวว่า บทบาทของสังคมจำเป็นต้อง
เปลี ่ยนไปตามอายุและสภาพของบุคคล ในขณะที ่แนวคิดมโนทัศน์แห่งตนของบุคคลอาจไม่
เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา แต่เป็นสิ่งที่บุคคลถูกหล่อหลอมจากบริบทและสิ่งแวดล้อมบุคคลนั้นๆ  
รวมทั้งวัฒนธรรมและประเพณีทางสังคม 

จากข้อมูลในปัจจุบันและการคาดการณ์ในปี พ.ศ. 2564 พบว่า ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วง
การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) และในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทย
จะเข้าสู่สังคมประชากรสูงวัยแบบสมบูรณ์ โดยมีผู ้สูงอายุมากกว่า 60 ปี เกิน 20% ของจำนวน
ประชากรทั้งหมด ส่งผลให้ประเทศไทยมีแผนต่างๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อให้
ผู้สูงอายุได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการคุ้มครอง และได้รับสิทธิสวัสดิการอย่างเท่าเทียมกันในสังคม  

 

2.2.3 แนวคิดในพระคัมภีร์ 

2.2.3.1 แนวคิดในพระคัมภีร์เกี่ยวกับผู้สูงอายุด้านร่างกาย 

พระคริสตธรรมคัมภีร์อิสยาห์ บทที่ 46 ข้อ 4 “จนกระทั่งเจ้าแก่ เราก็คือผู้นั้น เราจะอุ้มชูเจ้า
จนเจ้าผมหงอก เราได้สร้าง เราจะแบกไว้ เราจะอุ้มชูและเราจะช่วยกู้” (ฉบับมาตรฐาน 2011) จาก
ข้อพระคัมภีร์ดังกล่าวมีความหมายว่า พระเจ้าทรงห่วงใยและอุ้มชูประชากรของพระองค์ พระเจ้าทรง
ประคับประคองและค้ำจุนประชากรของพระเจ้าตลอดชีวิต ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งผมหงอกหรือวัยชรา 
(มาร์ติน, จอห์น เอ., 2544, น. 177) 
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พระคริสต์ธรรมพระคัมภีร์ปัญญาจารย์ บทที่ 12 ข้อ 1-8 ได้อธิบายเกี่ยวกับสภาพร่างกาย

ของผู้สูงอายุไว้ว่า  

“จงระลึกถึงพระผู้เนรมิตสร้างเจ้า เมื่อเจ้ายังหนุ่มยังสาว ก่อนที่วันเลวร้ายจะ
มาถึง และปีที ่ใกล้เข้ามา เมื ่อเจ้าจะกล่าวว่า ข้าไม่มีความเพลิดเพลินในปี
เหล่านั้นเลย ก่อนที่ดวงอาทิตย์ แสงสว่าง ดวงจันทร์ และดวงดาวทั้งหลายอับ
แสง และก่อนที่เมฆจะกลับมาภายหลังฝน ในกาลเมื่อคนยามเฝ้าเรือนจะตัวสั่น 
และชายแข็งแรงจะเป็นคนหลังโกง และหญิงโม่แป้งจะเลิกโม่ เพราะจำนวนลด
น้อยลง และบรรดาผู้ที่มองผ่านหน้าต่างจะมืดมัว และประตูคู่ที่เปิดออกถนนจะ
ถูกปิด เมื่อเสียงโม่อ่อยลง และเขาก็ลุกขึ้นเมื่อมีเสียงนกเสียงกา และเสียงเพลงก็
เพลาลง เออ เขาทั ้งหลายกลัวความสูง และสิ ่งน่าสยดสยองที่อยู่ในหนทาง 
ต้นอัลมอนด์มีดอก และตั๊กแตนก็อุ ้ยอ้าย ไฟปรารถนาก็มอดไป เพราะมนุษย์
กำลังไปบ้านถาวรของเขา ส่วนผู้ไว้ทุกข์ก็เวียนไปมาตามถนน ก่อนที่สายเงินจะ
ขาด หรือชามทองคำจะบุบสลาย หรือเหยือกน้ำจะแตกกระจายเสียที่น้ำพุ หรือ
รอกที่บ่อน้ำหักเสีย และผงคลีกลับสู่พื้นดินตามเดิม และจิตวิญญาณกลับไปสู่
พระเจ้าผู้ประทานให้มานั้น ปัญญาจารย์ว่า อนิจจัง อนิจจัง สารพัดก็อนิจจัง” 
(พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011) 

พระคริสตธรรมคัมภีร์ปัญญาจารย์ บทที่ 12 ข้อ 1-8 เป็นคำสอนเรื่องการดำเนินชีวิตด้วย
ความรับผิดชอบก่อนความทุกข์ยากของวัยชรา ความเศร้าหมอง และความเสื่อมโทรมที่กำลังจะมาถึง 
โดยอธิบายถึงสภาพร่างกายและการเปลี่ยนแปลงภายนอกของผู้สูงอายุที่สามารถมองเห็นได้อย่าง
ชัดเจน ผู้เขียนพระคัมภีร์ปัญญาจารย์ใช้ลักษณะหลายประการเพื่อแสดงให้เห็นภาพของความชื่นชม
ยินดีในชีวิตด้านร่างกายทีล่ดน้อยลง และความเสื่อมของร่างกายในวัยชรา  

เกลน (2552) ได้อธิบายข้อพระคัมภีร์และเปรียบเทียบความหมายที่เกี ่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงด้านร่างกายของผู้สูงอายุ ดังนี้ 

“เม่ือคนยามเฝ้าเรือนจะตัวสั่น”   หมายถึง  แขนและมืออ่อนกำลังลง  
“คนแข็งแรงจะขุดคู้ไป”    หมายถึง  ขาเริ่มงอและอ่อนกำลัง  
“หญิงโม่จะเลิกโม่เพราะจำนวนลดน้อยลง” หมายถึง  ฟันมีน้อยลง  
“บรรดาผู้ที่เยี่ยมหน้าต่างจะมืดมัว”  หมายถึง  สายตาเริ่มเสื่อมลง  
“ประตูคู่ท่ีเปิดออกจะปิดเสีย”   หมายถึง  ริมฝีปากที่หุบเข้าไปเพราะไม่มีฟัน  
“เม่ือมีเสียงนกเสียงกาเขาจะลุกขึ้น”  หมายถึง  คนชราตื่นตั้งแต่เช้าเพราะนอนไม่หลับ 
“เสียงเพลงก็เพลาลง”    หมายถึง  การได้ยินที่เริ่มลดลง 
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“กลัวที่สูงและสิ่งที่น่าสยดสยองในหนทาง” หมายถึง  การขาดความกระฉับกระเฉงและ 
          ความกลัวที่สูง ทำให้ไม่กล้าผจญภัย 
“ต้นอัลมันต์มีดอก” (ดอกอัลมันต์สีขาว) หมายถึง  ผมที่เริ่มหงอกขาว 
“ตั๊กแตนโมเป็นภาระ”    หมายถึง  ร่างกายเริ่มงอและการเดินช้าลง 
“ความปรารถนาก็ประลาตไปเสีย”   หมายถึง  ความอยากอาหารที่ลดน้อยลง 
“มนุษย์กำลังกลับไปบ้านอันถาวรของเขา”  หมายถึง  ความตายในวาระสุดท้ายของชีวิต  
ข้อพระคัมภีร์ข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความถดถอยด้านสภาพร่างกายของผู้สูงอายุ แต่สิ่งสำคัญ

ของชีวิตซึ่งถูกบันทึกไว้ในข้อสุดท้ายของพระคัมภีร์ตอนนี้ คือ “มนุษย์กำลังกลับไปบ้านอันถาวรของ
เขา” ซึ่งหมายถึง ความตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือหมายถึง ชีวิตในฝ่ายจิตวิญญาณ (ส่วนที่
สัมพันธ์กับพระเจ้า) ในวาระสุดท้ายผู้สูงอายุจะต้องเผชิญกับความตาย จิตวิญญาณจะได้กลับไปอยู่กับ
พระเจ้า ส่วนร่างกายจำเป็นต้องกลับสลายคืนสู่ดินตามกาลเวลา 

 

2.2.3.2 แนวคิดในพระคัมภีร์เกี่ยวกับผู้สูงอายุด้านจิตใจ 

พระคริสตธรรมคัมภีร์ 2 โครินธ์ บทที่ 4 ข้อ 16 ได้อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุด้านจิตใจ
ไว้ว่า “ฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อ ถึงแม้ว่าสภาพภายนอกของเรากำลังทรุดโทรมไป แต่สภาพภายในนั้น
ได้รับการเปลี่ยนใหม่ทุกๆ วัน” (ฉบับมาตรฐาน 2011) 

พระคัมภีร์ดังกล่าวได้อธิบายถึงสภาพภายในของผู้สูงอายุ ซึ่งสวนทางกับการเปลี่ยนแปลงใน
ฝ่ายร่างกาย แม้ว่าสภาพร่างกายภายนอกกำลังเข้าสู่ภาวะถดถอย ทรุดโทรม แต่สภาพจิตใจภายนั้น
จำเริญ งอกงามมากข้ึนทุกวัน 

พระคริสตธรรมคัมภีร์สุภาษิต บทที่ 16 ข้อ 31 “ศีรษะที่มีผมหงอกเป็นมงกุฎแห่งศักดิ์ศรี ซึ่ง
จะพบได้ก็แต่ในผู้ดำเนินชีวิตด้วยความชอบธรรม” (ฉบับมาตรฐาน 2011) ข้อพระคัมภีร์ดังกล่าวได้
อธิบายถึงศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ สง่าราศีของผู้สูงอายุ คือ ผมหงอกขาวบนศีรษะซึ่งเปรียบเสมือนมงกุฎ 
และ “การมีชีวิตที่ยืนยาวเป็นผลมาจากการดำเนินชีวิตที่ชอบธรรม” (บัสเซลล์, สิด เอส., 2544) 

สมนึก จาริเพ็ญ และจริงใจ พญามงคล (2562) ได้สรุปบางมุมมองจากพระคัมภีร์ในเรื ่อง
ผู้สูงอายุ ดังนี้  

1) การสูงอายุหรือการเป็นผู้สูงอายุนั้นเป็นธรรมชาติของมนุษย์ (สดุดี 90:10)  
2) การสูงอายุเป็นพระพรที่พระเจ้าทรงประทาน (เฉลยธรรมบัญญัติ 5:33) 
3) ผู้สูงอายุยังสามารถมีชีวิตเจริญงอกงามและเกิดผล (สดุดี 92:12-14)  
4) ผู้สูงอายุเป็นบุคคลสำคัญในสายพระเนตรของพระเจ้า (อิสยาห์ 46:3-4)  
5) ผู้สูงอายุเป็นผู้มีภูมิปัญญา (โยบ 12:12)  
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6) ผู้สูงอายุเป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ชาญฉลาด (1 ซามูเอล 12:23-24)  
7) ผู้สูงอายุมีบทบาทความรับผิดชอบทางด้านจริยธรรม (สดุดี 71:8-9, 14, 18)  
8) ผู้สูงอายุเป็นผู้มีบทบาทในการให้พร  (ปฐมกาล 27:27-29)  
9) ผู้สูงอายุเป็นผู้มีบทบาทในการเตรียมและให้กำลังใจคนรุ่นใหม่ (กันดารวิถี 27:16-17)  
จากข้อพระคัมภีร์และงานวิจัยดังกล่าวนี้ ได้อธิบายถึงสภาพจิตใจภายในของผู้สูงอายุ ซึ่งพระ

คริสตธรรมคัมภีร์สอนให้มีจิตใจภายในที่สวนทางกับความถดถอยกับฝ่ายร่างกาย และให้คุณค่าของ
ความสูงอายุโดยเปรียบเทียบกับพระพรที่มาจากพระเจ้า เพื่อต่อสู้กับสภาพจิตใจภายในที่เต็มไปด้วย
ความกดดัน หรือสามารถเรียกได้ว่าเป็นการต่อสู้กับการปรับสมดุลสภาพจิตใจ เช่น เบื่อ สงสาร หดหู่ 
กลัว กังวล 

ด้วยเหตุนี้ ผู้สูงอายุสามารถมีสภาพจิตใจที่มีความชื่นชมยินดี  หรือมีสีสันในชีวิตได้ขึ้นอยู่กับ
การยอมรับตนเอง พอใจในสภาพของตนเอง ตอบสนองต่อสภาพภายในชีวิตและปรับตัวกับสภาพ
ภายนอกของชีวิตได้ (อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร, 2563) 

 

2.2.3.3 แนวคิดในพระคัมภีร์เกี่ยวกับผู้สูงอายุด้านจิตวิญญาณ 

พระคริสตธรรมคัมภีร์พระธรรมสดุดี บทที่ 71 ข้อ 9-11 ได้อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
ด้านจิตวิญญาณไว้ว่า  

“เมื่อถึงวัยชรา ขออย่าทรงเหวี่ยงข้าพระองค์ทิ ้งเสีย ขออย่าทรงทอดทิ ้งข้า
พระองค์ เมื่อข้าพระองค์หมดแรง เพราะบรรดาศัตรูพูดถึงข้าพระองค์ ผู้ที่จ้อง
เอาชีวิตข้าพระองค์ปรึกษากันและกล่าวว่า พระเจ้าทรงทอดทิ้งเขาแล้ว จงไล่
ตามและฉวยเขาไว้ เพราะไม่มีใครช่วยกู ้เขา”  (พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับ
มาตรฐาน 2011) 

ข้อพระคัมภีร์สดุดี บทที่ 71 ข้อ 9-11 เขียนขึ้นในขณะที่ผู้เขียนมีอายุมากหรืออยู่ในวัยชรา 
ผู้เขียนพระคัมภีร์ดังกล่าวรู้สึกหวั่นวิตกว่าบั้นปลายของชีวิตว่าจะเป็นอย่างไร หรือจะมีกำลังเรี่ยวแรง
อยู่ต่อไปอีกนานแค่ไหน ยังจะมีความทรงจำที่ดีอยู่หรือไม่ จะมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่อีกหรือไม่ 
หรือจะต้องนอนติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ หรือจะถูกทอดทิ้งให้โดดเดี่ยวหรือไม่ และจะมีชีวิต
เหลืออยู่อีกนานเท่าใด ความวิตกกังวลนี้สะท้อนถึงความรู้สึกของผู้สูงอายุเป็นอย่างดี เพราะมักจะ
วิตกกังวลว่าชีวิตที่เหลืออยู่จะดำเนินไปอย่างไร จะมีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีเงินทองเลี้ยงชีพ และจะ
อยู่รอดปลอดภัยอย่างไร (ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษดิ์, 2559, น. 291-293)  
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ข้อพระคัมภีร์สดุดี บทที่ 71 ข้อ 9-11 จึงเป็นคำอธิษฐานต่อพระเจ้าของชายชรา ซึ่งเป็นคำ
อธิษฐานที่แสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจในพระเจ้าตลอดชีวิต โดยตั้งอยู่บนความจริงว่า พระเจ้าทรง
เป็นความหวังของเขา พระเจ้าทรงเป็นผู้ที่เขาสามารถไว้วางใจได้ตั้งแต่เด็กมา ( รอส, แอลเลน พี., 
2001, น. 172-174) 

ข้อพระคัมภีร์ข้างต้นได้อธิบายถึงแนวคิดในพระคัมภีร์เกี ่ยวกับผู้สูงอายุด้านจิตวิญญาณ 
ผู้สูงอายุมักจะมีความหวั่นวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องบั้นปลายของชีวิต ซึ่งแสดงออกเป็นความวิตกกงัวล
ทางด้านร่างกาย ความวิตกกังวลทางด้านจิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความวิตกกังวลในด้านจิตวิญญาณ 
ซ่ึงสามารถเรียกไดอี้กอย่างว่า ความต้องการด้านจิตวิญญาณ โดยแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในเรื่องของ
ความหวังในพระเจ้า ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้สูงอายุสามารถไว้วางใจในพระเจ้าตั้งแต่ประสบการณ์ในอดีต
รวมกับสภาพชีวิตในปัจจุบัน เพ่ือเป็นพลังสำหรับชีวิตในบั้นปลายและชีวิตหลังความตาย 

 

2.3 แนวคิดด้านจิตวญิญาณ 

2.3.1 ความหมายของจิตวิญญาณ 

คำว่า “จิตวิญญาณ” ในภาษาอังกฤษใช้ “Spirituality” เมื่อพิจารณาที่มาของคำจะหมายถึง 
การเคลื่อนไหวหรือจังหวะในร่างกาย หรือที่เรียกว่า “ลมหายใจ” ซึ่งเป็นขุมพลังแห่งชีวิต ในภาษา
กรีกใช้คำว่า “πνευμα” (Pneuma) ภาษาฮีบรูใช้คำว่า “ויפח” (ruah)  

ในประเทศไทยตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปี พ.ศ. 2525 ไม่ได้ให้บัญญัติ
ความหมายของจิตวิญญาณไว้ แต่ได้ให้ความหมายคำว่า “จิตและวิญญาณ” ว่า “จิต” หมายถึง ใจ 
ซึ่งเป็นสิ่งที่มีหน้าที่นึกและคิด ส่วนคำว่า “วิญญาณ” หมายถึง ความรู้ตื่น รู้แจ้ง เป็นสิ่งที่อยู่ในตัวตน
ที่ทำให้เกิดเป็นบุคคลขึ้นมา ซึ่งยังคงอยู่ตลอดไปเมื่อร่างกายสูญสลายไปแล้ว 

พัชนี สมกำลัง (2556) ได้สรุปความหมายของจิตวิญญาณไว้ว่า จิตวิญญาณ หมายถึง
ส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์ เป็นพลังอนันตภาพที่สถิตในกายมนุษย์ เป็นส่วนที่
สามารถปฏิสัมพันธ์กับพลังอำนาจเหนือธรรมชาติ สามารถเติบโตและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตราบ
เท่าอายุขัยของบุคคล มีความต้องการสิ่งบำรุงเลี้ยงให้งอกงาม สิ่งนั้นอาจจะหมายถึง  

1) ความสัมพันธ์ภายในตนเอง เช่น การตระหนักรู้ การเจริญสติ 
2) ความสัมพันธ์กับสิ่งที่ให้คุณค่าสูงสุดในชีวิต เช่น พระเจ้า อำนาจเหนือธรรมชาติ สิ่งที่ยึด

เหนี่ยวความเชื่อศรัทธา ปรัชญาของชีวิต 
3) ความสัมพนัธ์กับธรรมชาติ เช่น การเข้าถึงความจริง ความงาม ความวิเศษ อัศจรรย์ของ

สิ่งแวดล้อม  
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Hill & Smith (1985) ได้ให้ความหมายของจิตวิญญาณ คือ องค์ประกอบของสุขภาพที่มี
ความสัมพันธ์กับการมีชีวิตอยู่ ซ่ึงเปรียบเสมือนลมหายใจแห่งชีวิต ซึ่งมีความเก่ียวข้องกับปรัชญาและ
เป้าหมายของชีว ิต ความรักพระเจ้าที ่บุคคลเคารพและเชื ่อถือสิ ่งที ่เหลือเชื ่อเกี ่ยวกับตนเอง 
ประสบการณ์สูงสุดของชีวิต ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในตัวเอง สัญชาตญาณ การปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีกรรม
ต่างๆ การให้พลังแก่ชีวิตของโลกและสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวอย่างมีคุณค่าและมีความหมาย ความคิดที่
สร้างสรรค์ การมีความสนุกสนานกับการมีชีวิต ความตระหนักในความรับผิดชอบ จิตวิญญาณอาจจะ
ไม่ใช่เป็นเรื่องของศาสนาโดยตรง แต่การปฏิบัติทางศาสนาทำให้บุคคลมีภาวะจิตวิญญาณที่สมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น 

วิไลวรรณ ทองเจริญ (2558) ได้ให้ความหมายของจิตวิญญาณไว้ว่า เป็นความเชื่อทางศาสนา 
ปรัชญาความเป็นมนุษย์ที่บุคคลยึดถือปฏิบัติเป็นเป้าหมายและทิศทางในการดำเนินชีวิต เป็นพลังที่
เกี่ยวข้องกับการมีชีวิตจิตใจ ทำให้บุคคลมีหลักการของชีวิตและเป็นผู้มีอุดมการณ์ สามารถแสวงหา
ความหมายในชีวิตได้  

ในปี พ.ศ. 2552 ทัศนีย์ ทองประทีป (2552) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับจิตวิญญาณทางการ
พยาบาลไว้ว่า ในทางการพยาบาลได้นำคำว่าจิตวิญญาณมาใช้เพื่อมุ่งเน้นกิจกรรมการพยาบาลที่
ตอบสนองความต้องการของบุคคลที่เก่ียวข้องกับวัฒนธรรม ความเชื่อ เครื่องยึดเหนี่ยวของจิตใจ และ
การปฏิบัติตามหลักของศาสนา รวมทั้งการคำนึงถึงความสำคัญของปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คน
กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

บุบผา ชอบใช้ (2546) ได้ให้ความหมายจิตวิญญาณเป็นมิติที่อยู่แกนกลางของบุคคล เป็น
นามธรรมที่ไม่สามารถจับต้องได้ ละเอียดซับซ้อน ทำให้เกิดความผูกพันอย่างลึกซ้ึง เป็นมิติที่ประสาน
มิติร่างกาย จิตสังคมเข้าไว้ด้วยกัน เป็นการให้ความหมายชีวิต แหล่งความหวัง กำลังใจ เป็นมิติที่มา
จากความเชื่อ ค่านิยม ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา 

ทัศนีย์ ทองประทีป (2552) ได้สรุปความหมายของจิตวิญญาณได้สองประการ ประกอบด้วย 
1) มิติจิตวิญญาณที่เกี่ยวข้องกับศรัทธา ปัญญา และคุณธรรม ซึ่งมองว่าจิตวิญญาณเป็นแก่นของชีวิต 
ทำหน้าที่เชื่อมประสานการทำงานส่วนอื่นๆ ของร่างกาย และมองว่าเป็นส่วนของจิตสำนึกที่ทำให้
มนุษย์มีเหตุผลและรู้จักการควบคุมตนเอง จิตวิญญาณส่วนนี้เป็นพลังอำนาจทำให้มนุษย์สัมผัสได้ถึง
ความงดงาม ความดี พระเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรืออำนาจที่อยู่นอกเหนือความสามารถของมนุษย์ 2) มิติ
จิตวิญญาณในมิติของความสัมพันธ์ เป็นการตระหนักถึงคุณค่าแท้หรือบทบาทของตนในฐานะเป็น
ส่วนหนึ่งของครอบครัว ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว  
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Kunsongkeit (2004) ได้ศึกษาเกี ่ยวกับจิตวิญญาณของคนไทย โดยศึกษาปรากฏการณ์
เกี่ยวกับประสบการณ์ด้านจิตวิญญาณตามการรับรู้ของคนไทยในบริบทวัฒนธรรม ประเพณี และ
ความเชื่อในสังคมไทย ผลศึกษาพบว่า คนไทยมีจิตวิญญาณประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 

1) การมีสิ่งยึดเหนี่ยวในชีวิต หมายถึง บุคคลจะมีสิ่งยึดเหนี่ยวเกี่ยวกับศาสนา ความเชื่อ
นอกเหนือธรรมชาติ และการสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 

2) ความสุขจากความพึงพอใจในชีวิต หมายถึง ความพึงพอใจในชีวิตของตนเอง ชีวิต
ครอบครัว และชีวิตสังคม มีการใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย มีคุณค่า และความภาคภูมใิจ
ในชีวิตของตนเอง 

3) พลังในการมีชีวิตอยู่ หมายถึง พลังที่เกิดจากความต้องการมีชีวิตอยู่และการเผชิญปัญหา
ในชีวิต 

จากทฤษฏีดังกล่าวนี้ สามารถสรุปได้ว่า จิตวิญญาณเป็นมิติท่ีมีลักษณะเป็นแก่นแท้ในตัวของ
มนุษย์ ซึ่งสามารถชี้นำให้มิติด้านร่างกายและมิติจิตใจมุ่งตรงไปสู่การเป็นตัวของตนเองในฐานะที่
เป็นอยู่อย่างแท้จริง ซึ่งสามารถช่วยให้คนนั้นมีหลักการในชีวิต ค้นพบความหมายของชีวิต และ
เกี่ยวข้องกับด้านศาสนา ความเชื่อศรัทธา นอกจากนั้น ยังรวมไปถึงความพึงพอใจและความสัมพันธ์
ในชีวิตทั้งเก่ียวข้องกับตนเองและผู้อื่น 

 

2.3.2 องค์ประกอบของจิตวิญญาณ 

ปิยะพันธุ์ นันตา (2548) ได้อธิบายความหมายองค์ประกอบของจิตวิญญาณไว้ว่า จิตวิญญาณ
ประกอบด้วยการค้นหาความหมายและเป้าหมายให้กับชีวิต ซึ่งคลอบคลุมการค้นหาความหมายของ
ชีวิตในภาวะที่ต้องอยู่ในสภาพที่ทุกข์ทรมาน เป็นหนทางในการให้อภัยหรืออโหสิกรรม (forgiveness) 
เป็นแหล่งของความรักและความผูกพัน สามารถให้ความรักกับผู้อื่นและรับความรักที่ผู้อื่นมอบให้ได้ 
รวมถึงภาวะเหนือตนเอง (Self-transcendence) มีความศรัทธาในศาสนาหรือมีที่พ่ึงทางใจ 

นิภารัตน์ จันทร์แสงรัตน์, อนงค์ ภิบาล, ทิพยวรรณ นิลทยา, จุรีย์ ธีรัชกุล และอุไร หัถกิจ 
(2557) ได้ให้ความหมายขององค์ประกอบด้านจิตวิญญาณ ดังนี้  

1) การมีความหมายและเป้าหมายในชีวิต 
2) การมีปฏิสัมพันธ์กับตนเอง บุคคลอื ่น พระเจ้าหรือสิ ่งนอกเหนือตน เป็นการ

แสดงออกถึงความรัก ความไว้วางใจและการให้อภัย  
3) การมีความหวัง 
4) ความเชื่อและความศรัทธาทางศาสนา 
5) การมีความหวังและความม่ันใจในพระเจ้าตลอดเวลา  
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Glock, Charles Y. (1962) ได้ทำการศึกษาวิเคราะห์ และสรุปรูปแบบของบุคคลในการหัน
เข้ามาเชื่อศรัทธา ยอมรับในศาสนาได ้5 ประเภท ดังนี้ 

1) The experiential dimension หรือ Religious Feeling หมายถึง คนที่หันเข้ามา
ศรัทธาในศาสนาเพื่อมุ่งหวังถึงความจริงอันสูงสุด โดยมุ่งหวังได้รับประสบการณ์ที่ดี 

2) The ideological dimension หรือ Religious Beliefs หมายถึง คนที่หันเข้ามา
ศรัทธาในศาสนา เพราะมีความเชื่ออย่างมั่นคงในศาสนา คำสอน เป็นความเชื่อโดย
ไม่มีข้อสงสัย เป็นความศรัทธาที่อยู่ในใจอย่างลึกซ้ึง 

3) The ritualistic dimension หรือ Religious Practices หมายถึง คนที่หันเข้ามา
ศรัทธาในศาสนาโดยมุ่งเน้นการปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา 

4) The intellectual dimension หรือ Religious Knowledge หมายถึง คนที่หันเข้า
มาศรัทธาในศาสนา เนื ่องจากความรู ้ทางศาสนาเฉพาะตนที่มีอยู ่ ซึ ่งเกิดจาก
การศึกษา ค้นคว้าจนทำให้เกิดความรู้เฉพาะตน 

5) The consequential dimension หรือ Effects of Religious หมายถึง คนที่หัน
เข้ามาศรัทธาในศาสนาจากผลที่ได้รับจากการมีความเชื่อที่ยึดมั่น ประกอบศาสนพิธี 
ศึกษาหาความรู้ 

ดังนั้น องค์ประกอบของจิตวิญญาณ คือ จิตวิญญาณท่ีประกอบด้วยการค้นหาความหมายใน
ชีวิตและค้นหาเป้าหมายในชีวิต ความสัมพันธ์ในด้านต่างๆ (ตนเอง ผู้อื่น พระเจ้า) ความหวังในชีวิต 
ความเชื่อศรัทธาในทางศาสนา ความไว้วางใจในพระเจ้าตลอดทุกช่วงเวลาของชีวิต  และยังมีวิธีการที่
ช่วยให้เข้าถึงการมีชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณได้ เช่น ความเชื่อที่มั่นคงในพระเจ้า ประสบการณ์กับพระเจ้า 
การศึกษาค้นคว้าหาความจริงของพระเจ้า และการปฏิบัติศาสนพิธีทางศาสนา 

 

2.3.3 ความต้องการด้านจิตวิญญาณ 

ปิยะพันธุ์ นันตา (2548) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับความต้องการทางด้านจิตวิญญาณของ
มนุษย์ไว้ว่า  

“ความต้องการทางด้านจิตว ิญญาณเป็นพฤติกรรมที ่แสดงออกถึงการมี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยที่ให้ความรู้สึกที่ติดตรึงฝังแน่นอยู่ในส่วนลึกๆ ของจิตใจ
ภายในตัวบุคคล บุคคลนั้นจึงวางแผนการดำเนินชีวิตเพ่ือให้สอดคล้องกับปัจจัยที่
มุ่งหวังนั้น ความต้องการด้านจิตวิญญาณมักเกิดขึ้นกับทุกคนในวาระสุดท้ายของ
ชีวิตและมักจะเกิดอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ความต้องการค้นหาความหมายของ
ชีวิต ความต้องการความรัก ความต้องการได้รับการอภัย ความต้องการมี
ความหวัง” (น. 223-224) 
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วิไลวรรณ ทองเจริญ (2558) ได้กล่าวถึงความต้องการด้านจิตวิญญาณของมนุษย์ไว้ดังนี้ 
ความต้องการด้านจิตวิญญาณประกอบด้วย 4 ด้าน คือ  

1) ความต้องการมีความหมายและเป้าหมายในชีวิต มีการดำเนินชีวิตโดยยึดถึงค่านยิม
ของตนเอง และแสดงออกถึงความต้องการการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาและ
กิจกรรมอื่นๆ ที่สนใจ 

2) ความต้องการได้รับความรัก โดยแสดงออกถึงความรู้สึกที่ได้รับความรัก ความ
เมตตา และการให้อภัยจากผู้อ่ืน 

3) ความต้องการที ่จะแสดงความรักต่อผู ้อื ่น โดยแสดงออกในการกระทำรวมทั้ง
แสวงหาส่วนที่ดีที่สุดของบุคคลอื่น 

4) ความต้องการความหวังและการสร้างสรรค์โดยมีการตั้งเป้าหมายในชีวิตที่พอเหมาะ
และมีความเป็นไปได้ ทำให้เกิดความหวัง และเกิดพลังในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ 

Highfield (1992) ได้จำแนกความต้องการด้านจิตวิญญาณของมนุษย์ออกเป็น 3 ด้าน คือ  
1) ความต้องการยอมรับตนเอง (Self-acceptance) ซึ่งเป็นการค้นหาความเข้าใจใน

ชีวิต ค้นหาความหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อของตนเอง เพ่ือให้ชีวิต
สามารถดำรงอยู่ได ้

2) ความต้องการมีความสัมพันธ์กับบุคคลอื ่น หรือกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที ่ตนเองนับถือ 
(Relationship) แสดงออกโดยต้องการความรักแบบไม่มีเง ื ่อนไข อาจจะมีการ
แสดงออกโดยการนับถือศาสนา ปฏิบัติกิจกรรมหรือพิธีกรรมต่างๆ ตามความเชื่อ
ของตนเอง การมีความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นโดยการแสดงออกถึงความรัก ความ
ไว้วางใจ การให้และการรับการอภัยจากสิ่งที่ตนเองมีในความสัมพันธ์นั้น 

3) ความต้องการความหวัง หรือความรู้สึกท่ีเป็นไปได้ในอนาคต (Hope) และเชื่อว่าถ้า
สิ่งที่ตนเองปรารถนานั้นบรรลุความสำเร็จตามความหวัง จะทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลง
ไปในทางท่ีดีขึ้น 

แสง จันทร์งาม (2534) ได้แบ่งความต้องการด้านจิตวิญญาณ ออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้  
1) ความต้องการด้านปรัชญาชีวิต (Need for principle of life) เป็นความต้องการรู้

ความหมายของสิ่งต่างๆ ความหมายแห่งชีวิตของตนเอง ทำให้ดำรงชีวิตอย่างมี
ความหมาย 

2) ความต้องการสิ่งที่ดี (Need for the good) ทั้งในเวลาปกติที่มีความสุขและในเวลา
เจ็บป่วย ยามเจ็บป่วยต้องการผู้ดูแลที่ดี เข้าใจความต้องการของตน ให้ความดูแล
ด้วยความเมตตากรุณา ห่วงใย เอื้ออาทร ต้องการให้ญาติมาเยี่ยมเยียนเพื่อเป็น
กำลังใจ สร้างความหวังและพลังต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่อไป 
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3) ความต้องการความสุขขั้นสูง (Need for higher happiness) เป็นความสุขที่เกิด
จากผลของความสำเร็จ เมื่อการดำเนินชีวิตบรรลุเป้าหมายสูงสุดที่แต่ละคนกำหนด  

4) ความต้องการความสมบูรณ์ (Need for perfection) ซึ่งได้แก่ ความสุขสมบูรณ์ 
ความเที่ยงแท้ ความสุขอันประเสริฐในบุคคลที่นับถือศาสนาและมีความมุ่งมั่นที่จะ
ปฏิบัติตามหลักของศาสนาจนบรรลุเป้าหมายสูงสุดของชีวิตตามหลักศาสนานั้นๆ 
จะได้พบกับการหลุดพ้นจากความไม่เที่ยงแท้ของชีวิต มีความเป็นนิรันดร์ และเข้าสู่
ภารดรภาพ 

5) ความต้องการที่พ่ึงอันประเสริฐ (Need for Supreme refuge) เมื่อรู้ตัวว่าป่วยหนัก
จะต้องพบกับภาวะวิกฤติต่างๆ ในชีวิตที่เสี่ยงต่อการได้รับอันตราย ไม่ว่าจะเป็น
ความพิการหรือการสูญเสีย มนุษย์จึงต้องหันไปพึ ่งสิ ่งยึดเหนี ่ยวที ่นอกเหนือ
กฏเกณฑ์ เช่น สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเคารพนับถือ ช่วยดลบันดาลให้เหตุร้ายกลายเป็นดี 
เกิดพลังใจในการต่อสู้สิ่งต่างๆ ที่มาคุกคามด้วยความมั่นคงและมั่นใจ 

ทัศนีย์ ทองประทีป (2552) ได้ทำการสรุปความต้องการด้านจิตวิญญาณและการพยาบาล
สำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้าย ดังนี้  

1) ความรักและความสัมพันธ์ 
2) การค้นหาความหมายของชีวิตและการเจ็บป่วย 
3) การขออโหสิกรรมหรือการให้อภัย 
4) การปฏิบัติตามหลักศาสนา 
5) ความหวัง  

คืบเลอร์-รอสส์ และเคสเลอร์ (2561) ได้มีประสบการณ์ในการคลุกคลีอยู่กับความตายและ
สภาวะใกล้ตาย โดยนำเสนอความต้องการด้านจิตวิญญาณในรูปแบบบทเรียนชีวิต ดังนี้ ความต้องการ
เกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริง ความต้องการเรื่องความรัก ความต้องการด้านความสัมพันธ์ ความต้องการ
เกี่ยวกับการเผชิญหน้ากับการสูญเสีย ความต้องการว่าด้วยพลังอำนาจ ความต้องการว่าด้วยเรื่องการ
สำนึกผิด ความต้องการว่าด้วยเวลา ความต้องการว่าด้วยความกลัว ความต้องการว่าด้วยการจัดการ
ความโกรธ ความต้องการว่าด้วยการเล่นสนุก ความต้องการว่าด้วยความอดทน ความต้องการว่าด้วย
การยอมจำนน ความต้องการว่าด้วยการให้อภัย และความต้องการว่าด้วยความสุข 

ความต้องการด้านจิตวิญญาณของคนทั่วไปประกอบด้วย ความหมายของชีวิต วัตถุประสงค์
ในชีวิต การสื่อสารกับคนที่สามารถเปิดเผยและสัตย์ซื ่อ ความรู้สึกเป็นเจ้าของหรือความสนใจ 
ความหวังที่มั่นคง คุณค่าของชีวิตหรือสิ่งที่นำชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นอิสระสำหรับการกำหนด
ชีวิตของตนเอง ความสัมพันธ์กับผู้อื่นและพระเจ้า การให้อภัยและรับการอภัย (Western Health, 
2016)  
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Clinebell (1992) ได้อธิบายเกี่ยวกับความต้องการด้านจิตวิญญาณของมนุษย์ไว้ 7 ประการ
ดังต่อไปนี้  

1) มนุษย์ทุกคนต้องการได้รับประสบการณ์การเยียวยา และเสริมพลังแห่งความรัก
อย่างต่อเนื่องจากคนอื่น จากตนเอง และแหล่งที่ดีท่ีสุด 

2) มนุษย์ทุกคนต้องการได้รับประสบการณ์แห่งการฟ้ืนฟูครั้งใหม่ 
3) มนุษย์ทุกคนต้องการความเชื่อที่สำคัญ ซึ่งให้ความหมายและความหวังท่ามกลาง

ความสูญเสีย ความโศกเศร้า และความล้มเหลว 
4) มนุษย์ทุกคนต้องการมีคุณค่า ความสำคัญ และภาระผูกพันในชีวิต มีศูนย์กลางอยู่ที่

ความยุติธรรม ความซื่อสัตย์ และความรัก ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วย
ความรับผิดชอบต่อสังคม และชีวิตส่วนตัว 

5) มนุษย์ทุกคนต้องการค้นหาและพัฒนาปัญญาที่มาจากภายใน ความคิดสร้างสรรค์ 
และความรักในตัวตนหรือจิตวิญญาณของพวกเขา 

6) มนุษย์ทุกคนต้องการการตระหนักรู้อย่างลึกซึ้งของความเป็นหนึ่งเดียวกับผู้อ่ืน และ
กับโลกธรรมชาติ 

7) มนุษย์ทุกคนต้องการแหล่งที่มาด้านวิญญาณ เพื่อช่วยเยียวยาบาดแผลแห่งความ
เศร้าโศก ความรู้สึกผิด ความขุ่นเคือง ความไม่พอใจ การให้อภัย การปฏิเสธตนเอง 
และความอับอาย 

พัชนี สมกำลัง (2556) ได้กล่าวถึงความต้องการด้านจิตวิญญาณไว้ว่า “การที่บุคคลได้รับการ
ตอบสนองต่อความต้องการด้านจิตวิญญาณ ถือว่าเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้พบกับความผาสุกทาง
จิตวิญญาณ ซึ่งจะทำให้บุคคลนั้นพบสันติสุขที่แท้จริงของชีวิต” ความผาสุกทางจิตวิญญาณตาม
วรรณกรรมของพัชนี สมกำลัง (2556) หมายถึง สภาวะที่จิตวิญญาณได้รับการพัฒนาต่อเนื่องจน
งดงาม เกิดปัญญาหยั่งรู้ เข้าใจความจริงสูงสุดของชีวิต ค้นพบเป้าหมาย ความหมายของชีวิต มีดุลย
ภาพในความสัมพันธ์ภายในตนเอง ความสัมพันธ์กับบุคคล สิ่งแวดล้อมและพลังเหนื อธรรมชาติ มี
ความรู้สึกสงบ มีความสุข มีความเข้าใจในตนเอง เข้าใจในธรรมชาติและความเป็นจริงในชีวิต และ
ดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุข ซึ่งผู้วิจัยจะได้อธิบายในหัวข้อถัดไป 

ดังนั้น ความต้องการด้านจิตวิญญาณจึงเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีความสัมพันธ์กับ
ปัจจัยที่ให้ความรู้สึกที่ติดตรึงฝังแน่นอยู่ในส่วนลึกของจิตใจภายในบุคคล ซึ่งปัจจัยดังกล่าวสามารถ
แบ่งได้ 3 กลุ่ม คือ 1) ปัจจัยที่มาจากตนเอง เช่น การแสวงหาความหมายในชีวิต 2) ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับความสัมพันธ์ เช่น ความต้องการความรัก ความต้องการได้รับการอภัย ความต้องการที่จะแสดง
ความรักต่อผู้อื ่น ความต้องการได้รับประสบการณ์การเยียวยาและเสริมพลังแห่งความรักอย่าง
ต่อเนื่องจากคนอื่น และ 3) ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับความเป็นไปในอนาคต เช่น ความต้องการมีความหวัง 
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ความต้องการมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยทั่วไปแล้ว ความต้องการด้านจิต
วิญญาณมักเกิดขึ้นกับทุกคนในวาระสุดท้ายของชีวิตและมักจะเกิดอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น 

ด้วยเหตุนี้ การตอบสนองความต้องการด้านจิตวิญญาณเป็นความต้องการสูงสุดของมนุษย์ 
หากมนุษย์ได้รับการตอบสนองตามความต้องการ จะทำให้คนนั้นเกิดความผาสุก มีสันติสุขท่ีแท้จริงใน
ชีวิตหรือเรียกว่ามีความผาสุกทางจิตวิญญาณ 

 

2.3.4 สุขภาวะทางจิตวิญญาณ 

Gomez and Fisher (2003) ได้ให้ความหมายของสุขภาวะทางจิตวิญญาณไว้ว่า การมีสุข
ภาวะทางจิตวิญญาณ (Spiritual well-being) หรือความผาสุกทางจิตวิญญาณ หมายถึง ความเข้าใจ 
เห็นคุณค่าและความหมายของการดำรงอยู่ของตนเอง และเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงและพึ่งพิงกัน
และกันระหว่างตนเองกับผู้อื่น สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ และบางสิ่งที่อยู่เหนือมนุษย์ ซึ่งทำให้บุคคล
สัมผัสได้ถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือเอกภาพของสรรพสิ่ง ทำให้เกิดความพอใจ ความเบิก
บานใจ ความรัก ความสวยงาม ความงดงามในจิตใจ ความเคารพ และเกิดความสงบภายในจิตใจ  

ณัฎฐวรรณ คำแสน (2540) ได้ให้ความหมายของสุขภาวะหรือความผาสุกทางจิตวิญญาณ 
หมายถึง ความรู้สึกมีความสงบสุข มีเกียรติ มีคุณค่าในจิตส่วนลึกของบุคคลที่มีต่อตนเอง มีความ
เข้าใจในธรรมชาติ เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตและสามารถอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี  

นอกจากนี้ Gomez and Fisher (2003) ยังไดแ้บ่งองค์ประกอบของสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
ไว้ 4 ด้าน ได้แก่  

1) องค์ประกอบภายในตัวตน (The personal component) หมายถึง การตระหนัก
ถึงคุณค่าภายในตนเอง การมีความรู ้สึกว่าตนมีคุณค่าและความสำคัญ การมี
เป้าหมายในการมีชีวิตอยู่ 

2) องค์ประกอบด้านสังคม (The communal component) หมายถึง การตระหนัก
ในคุณค่าของคนรอบข้าง เนื่องมาจากความรู้สึกเชื่อมโยงและเห็นความสัมพันธ์ของ
ตนเองกับผู้อ่ืน มีความรู้สึกรักและเป็นที่รัก มีความผูกพันลึกซ้ึงกับบุคคลอ่ืน ศรัทธา
และเชื่อม่ันในบุคคลอ่ืน พึงพอใจในสัมพันธภาพที่ตนมีกับบุคคลอ่ืน 

3) องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม (The environmental component) หมายถึง การ
ตระหนักในคุณค่าและความหมายของสิ่งแวดล้อมรอบตัว อันเนื ่องมาจากเห็น
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างตนเองกับสิ่งแวดล้อมที่มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและ
กัน มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มองเห็นและชื่นชมความงามตามธรรมชาติ  ทำ
ให้เกิดความรู้สึกเคารพและอ่อนน้อมต่อธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ 
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4) องค์ประกอบด้านความเชื่อและความศรัทธาในสิ่งดีงาม (The transcendental 
component) หมายถึง การที่บุคคลมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ศรัทธาในความดีงามบาง
สิ่ง และยึดถือสิ่งนั้นเป็นแนวทางในการใช้ชีวิต 

Paloutzain and Ellison (1982 อ้างใน Paloutzain and Park, 2005) ได้แบ่งสุขภาวะ
ทางจิตวิญญาณได้เป็นสองด้าน ดังนี้  

1) สุขภาวะที่เกี ่ยวข้องกับศาสนา (Religious Well-Being) คือ ความรู ้สึกเป็นสุข 
เนื่องมาจากการศรัทธาในศาสนา มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ มีความเชื่อใน
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เชื่อและปฏิบัติตนตามหลักคำสอนทางศาสนา 

2) สุขภาวะในการดำรงอยู่ (Existential Well-Being) คือ เห็นคุณค่าและความหมาย
ในการมีชีวิตอยู่ มีความสุขและความพึงพอใจในการใช้ชีวิต การมีสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผู้อื่น มีความหวัง มีการตั้งเป้าหมายในชีวิตและยอมรับสิ่งที่เกิดข้ึน 

พงค์เทพ สุธีรวุฒิ (2553) ได้กล่าวถึงสุขภาวะทางจิตวิญญาณของคนในสังคมไว้ว่า ปัจจุบันนี้
จิตวิญญาณของคนและสังคมอยู่ในระดับวิกฤติมากและมากขึ้นทุกวัน สังคมต้องการสุขภาวะทางจิต
วิญญาณของคน ซึ่งเป็นรากฐานให้สังคมเกิดสุขภาวะในที่สุด คนที่มีสุขภาวะทางจิตวิญญาณจะมีการ
แสดงออกที่เหมาะสม คือ ไม่เบียดเบียนกัน ไม่เลือกปฏิบัติ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่เห็นแก่ตัว ปฏิบัติตน
เพ่ือดับทุกข์และเพ่ือช่วยเหลือสังคม 

ด้วยเหตุนี้ สุขภาวะฝ่ายวิญญาณหรือความผาสุกทางจิตวิญญาณจึงหมายถึง สภาวะที่จิต
วิญญาณได้รับการพัฒนาต่อเนื่องจนงอกงาม เกิดความหยั่งรู้จนเข้าใจความจริงสูงสุดของชีวิต รวมถึง
การเห็นคุณค่าและความหมายในการดำเนินชีวิตอยู่ และเห็นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตนเอง ผู้อ่ืน 
และสิ่งที่อยู่เหนือความเป็นมนุษย์ (พระเจ้า) ทำให้เกิดสันติสุข ความรัก ความงดงาม และความสงบ
ในจิตใจ ส่งผลให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุข 

 

2.4 แนวคิดเรื่องจิตวิญญาณกับผู้สูงอายุ 

2.4.1 จิตวิญญาณของผู้สูงอายุ 

บุปผา ชอบใช้ (2546) ได้สรุปลักษณะพัฒนาการของจิตวิญญาณผู้สูงอายุไว้ว่า วัยสูงอายุจะ
พยายามสร้างความสมดุลกับความรู้สึกมั่นคงในจิตใจกับความรู้สึกที่สูญเสีย การเข้าสู่วัยชรา หรือวัยที่
เสื่อมถอย ผู้สูงอายุจะทบทวนประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาที่มีทั้งความสำเร็จและความล้มเหลว ซึ่งเป็น
ภาพรวมในอดีตที่อยู่ส่วนลึกของความทรงจำ และต้องการมีชีวิตอยู่เพ่ือการเติมส่วนที่เคยผิดหวังให้มี
ความสมบูรณ์ต่อไป ในขณะเดียวกัน มีผู้สูงอายุบางคนที่หลอกตัวเองว่ายังไม่แก่หรือมองว่าตนเองยัง
ไมอ่ยู่ในวัยชรา อยากมีความสดชื่นเหมือนคนหนุ่มสาว แต่เมื่อในความเป็นจริงนั้นไม่สามารถทำได้ดัง
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ความต้องการ จึงทำให้รู้สึกผิดหวัง ผู้สูงอายุบางคนจะดำเนินชีวิตมาถึงระยะสุดท้ายด้วยความรู้สึกชุ่ม
ชื่น ผู้สูงอายุบางคนยอมรับอะไรไม่ได้และต้องการพ่ึงพาผู้อ่ืน สิ่งที่จะให้ความหวังแก่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่
คือศาสนา เพ่ือแสวงหาความมั่นคงในจิตใจ โดยการปฏิบัติศาสนกิจจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต 

ชวนชม พืชพันธ์ไพศาล และจิตติยา สมบัติบูรณ์ (2549) ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
จิตวิญญาณของผู้สูงอายุไว้ว่า “ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมีความเคร่งครัดในศาสนาและความเชื่อมากข้ึน มี
การแสวงหาความมั่นคงทางจิตใจ จะแสดงออกโดยยึดมั่นในหลักศาสนามากขึ้น”  

บุษยมาส สินธุประมา (2538) ได้กล่าวถึงประเด็นผู้สูงอายุและศาสนาไว้ว่า ผู้สูงอายุมักจะมี
คุณสมบัติเฉพาะในทางศาสนา โดยมีเหตุผลดังนี้  

1) ผู้สูงอายุมีชีวิตมายาวนาน มักจะมีประสบการณ์ในชีวิต การสะสมความรู้ มีการ
ปฏิบัติศาสนกิจทางศาสนามายาวนานกว่า สามารถมองได้กว้างไกล สามารถเป็น
สื่อกลางเชื่อมโยงคนในปัจจุบัน และคนที่เป็นบรรพบุรุษได้ดี 

2) ผู้สูงอายุจะมีจิตวิญญาณในตัวเอง จะเป็นผู้สื่อสารที่มีเหตุผลระหว่างโลกนี้และโลก
หน้า ระหว่างคนที่มีชีวิตอยู่กับบรรพบุรุษ 

3) การมีชีวิตรอดอยู่ได้จนอายุมาก เป็นความผิดปกติเพียงพอที่ทำให้ดูเหมือนว่าไม่เป็น
ธรรมชาติหรือความเป็นเหนือธรรรมชาติ เป็นวิธีการหนึ่งที่สร้างความหมายให้แก่
โลก พร้อมทำให้น่าเชื่อถือว่าอายุเป็นพื้นฐานของความศักดิ์สิทธิ์ 

วัยสูงอายุเป็นวัยที่มีประสบการณ์ชีวิตมาก การทำงานของอวัยวะต่างๆ เริ่มเสื่อมถอย จึงเกิด
ความรู้สึกสูญเสียสุขภาพที่ดี ความคิด และความทรงจำ ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าสู่สังคมได้เหมือนเดิม 
ไม่สามารถไปทำบุญหรือไปโบสถ์ได้ พร้อมทั้งมีเวลาอยู่กับตนเองมากขึ้น และใช้เวลาในการทบทวน
ประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมา ผู้สูงอายุบางคนต้องการเล่าเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตทั้งที่ดีและขมขื่น 
ผู้สูงอายุบางคนต้องการค้นหาความจริงที ่เกี ่ยวข้องกับชีวิต และความหมายของตนเอง การเล่า
เรื ่องราวในอดีตจะช่วยให้ผู ้สูงอายุค้นพบความหมายในชีวิตและเกิดความเข้มแข็ง (ทัศนีย์ ทอง
ประทีป, 2552, น. 138-139) 

ในปี พ.ศ. 2558 วิไลวรรณ ทองเจริญ ได้กล่าวถึงการเปลี ่ยนแปลงด้านจิตวิญญาณใน
ผู้สูงอายุไว้ว่า ผู้สูงอายุจะตระหนักถึงสภาวะด้านร่างกายที่เสื่อมถอยยิ่งขึ้น ความสามารถทางด้าน
ต่างๆ ของผู้สูงอายุจะลดลง ทำให้ช่วยตนเองได้น้อยและจำเป็นต้องพึ่งพาผู้อื่นมากขึ้น อำนาจในการ
ควบคุมต่างๆ และสิ่งแวดล้อมของตนเองจึงน้อยลง มีผลทำให้ความเชื่อภายในตนลดลง และเริ่มเชื่อ
อำนาจภายนอกตนมากขึ้น ส่งผลเสียต่อผู้สูงอายุด้านพฤติกรรมอนามัยของทั้งร่างกายและจิตใจ 
ผู้สูงอายุจะแสวงหาความรู้ทางด้านสุขภาพและให้ความร่วมมือในการรักษาน้อยลง  
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ดังนั้น การดูแลผู้สูงอายุโดยการตอบสนองทางด้านจิตวิญญาณ ให้ผู้สูงอายุสามารถสร้าง
ความสมดุลระหว่างความรู้สึกที่มั ่นคงในจิตใจกับความรู้สึกที่สูญเสีย จึงทำให้ผู ้สูงอายุมีพลังงาน
ภายใน มีกำลังใจ และมีความหวัง ช่วยให้ผู้สูงอายุมีความสมบูรณ์ทางจิตวิญญาณและเกิดความรู้สึก
สงบสุขได้ แม้ว่าจะเจ็บป่วยทั้งในภาวะฉุกเฉิน วิกฤต และเรื้อรัง 

ประเวศ วะสี (2543) ได้ให้ความหมายของสุขภาวะที่สมบูรณ์ทางจิตวิญญาณว่า สุขภาวะที่
เกิดข้ึนเมื่อทำความดีหรือจิตสัมผัสกับสิ่งที่มีคุณค่าอันสูงสุด เช่น การเสียสละ การมีความเมตตากรุณา 
การเข้าถึงองคพ์ระผู้เป็นเจ้า ความสุขทางจิตวิญญาณเป็นความสุขที่ไม่ขึ้นอยู่กับการเห็นแก่ตัว แต่เป็น
สุขภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อมนุษย์หลุดพ้นจากความมีตัวตน จึงมีอิสรภาพ มีความผ่อนคลายในความปิติ มี
ความสุขอันเป็นทิพย์ มีความเอ้ืออาทร เห็นอกเห็นใจ 

นิดา ตั้งวินิต (2559) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมว่า “เราสามารถนำ
หลักธรรมของศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุให้สมบูรณ์สี่มิติ  คือ มิติทางกาย มิติทางจิตใจ 
มิติทางปัญญา และมิติทางสังคม”   

ดังนั้น วัยของผู้สูงอายุเป็นช่วงวัยที่มีเวลาอยู่กับตนเองมากขึ้น สามารถใช้เวลาในการทบทวน
ชีวิตของตนเอง หันมาสนใจด้านศาสนาหรือมิติฝ่ายวิญญาณมากกว่าวัยอื่น ผู้สูงอายุบางคนต้องการ
ค้นหาความจริงที่เกี่ยวข้องกับชีวิต และความหมายของตนเอง การเล่าเรื่องราวในอดีตจะช่ว ยให้
ผู้สูงอายุค้นพบความหมายในชีวิตและเกิดความเข้มแข็ง นอกจากนั้น ผู้สูงอายุจะเข้าใจถึงสภาวะด้าน
ร่างกายที่เสื ่อมถอยยิ ่งขึ ้น ความสามารถทางด้านต่างๆ จะลดลง ทำให้ช่วยตนเองได้น้อยและ
จำเป็นต้องพ่ึงพาผู้อ่ืนมากขึ้น มีผลทำให้ความเชื่อภายในตนเองลดลง และเริ่มเชื่ออำนาจภายนอกตน
มากขึ้น จนบางครั้งละเลยการดูแลมิติด้านร่างกายสุขภาวะอนามัยและสภาพร่างกาย จึงกลายเป็นสิ่ง
ที่น่าท้าทายให้ผู้สูงอายุสามารถสร้างความสมดุลระหว่างความรู้สึกที่มั่นคงในจิตใจกับความรู้สึกที่
สูญเสียความสามารถทางด้านร่างกาย แม้จะต้องเผชิญกับสภาพความเสื่อมถอยไปได้ด้วยพลังภายใน
ที่เข้มแข็ง 

 

2.4.2 ความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้สูงอายุ 

Koenig and Weaver (1997) ได้กล่าวถึงสิ่งที่ควรตระหนักในเรื่องความต้องการทางด้านจิต
วิญญาณของผู้สูงอายุไว้ว่า  

“ผู้สูงอายุมีความต้องการความหมายและเป้าหมายของชีวิต ต้องการในการรู้สึก
ว่าเป็นคนที่สามารถใช้การได้ ต้องการมีวิสัยทัศน์ ต้องการมีความหวัง ต้องการ
สนับสนุนในการรับมือกับความสูญเสียและการเปลี่ยนแปลง ต้องการในการ
ปรับตัวในการพึ่งพามากขึ้น ต้องการอยู่เหนือสถานการณ์ที่ยากลำบาก ต้องการ
ศักดิ์ศรี ต้องการในการแสดงความรู้สึก ต้องการที่จะขอบคุณ ต้องการในความ
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ต่อเนื่องกับอดีต ต้องการในการยอมรับและเตรียมตัวสำหรับความตายและช่วง
สุดท้ายของชีวิต ต้องการมั่นใจว่าพระเจ้าทรงพระชนม์อยู่ ต้องการที่จะเชื่อว่า
พระเจ้าทรงอยู่เคียงข้าง ต้องการในการมีประสบการณ์กับการสำแดงของพระ
เจ้า ต้องการมีประสบการณ์ในความรักท่ีไม่มีเงื่อนไขของพระเจ้า ต้องการในการ
อธิษฐานทั้งส่วนตัวพร้อมทั้งผู้อื่นและเผื่อผู้อ่ืน ต้องการอ่านและได้รับแรงบันดาล
ใจจากพระคัมภีร์ ต้องการในการนมัสการพระเจ้าทั้งรายบุคคลและนิติบุคคล 
ต้องการที่จะรักและรับใช้พระเจ้า ต้องการสามัคคีธรรมกับผู้อื่น ต้องการรักและ
รับใช้ผู้อื่น ต้องการสารภาพและได้รับการอภัย ต้องการให้อภัยผู้อื่น ต้องการ
รับมือกับความตายของคนท่ีรัก” (น. 231-232) 

วันเพ็ญ พุทธานนท์ (2562) ไดเ้ปิดเผยถึงสถิติความกังวลใจของผู้สูงอายุทั่วโลก โดยเรียงจาก
จำนวนเปอร์เซ็นต์ร้อยละท่ีมากที่สุด ซึ่งสามารถแบ่งความกังวลได้ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

 
แผนภูมิที่ 2.1  แผนภูมิแสดงความกังวลใจของผู้สูงอายุทั่วโลก 

 

 
 
จากแผนภูมิที่ 2.1 แสดงให้เห็นว่า สิ่งที่ผู้สูงอายุทั่วโลกวิตกกังวลใจมากที่สุด คือ เรื่องเงิน

และสุขภาพ สามารถเรียงลำดับความวิตกกังวลใจของกลุ่มผู้สูงอายุของโลกจากมากที่สุดไปหาน้อย
ที่สุด คือ กลัวมีเงินไม่พอต่อการดำรงชีวิต 30%, มีปัญหาการเคลื่อนไหวของร่างกาย 25%, กลัว
สูญเสียความทรงจำ 24%, กลัวว่าไม่สามารถทำสิ่งต่างๆ ที่เคยทำได้ 22%, กลัวการจากไปของคนใน
ครอบครัวและเพ่ือนฝูง 20%, กลัวความเจ็บป่วย 20%, กลัวถูกทิ้งให้เปล่าเปลี่ยว 19%, กลัวความไร้
อิสระ 18%, กลัวความตาย 16%, และกลัวอาการหูตึงตามองไม่เห็น 13% 
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จากแผนภูมิดังกล่าวบ่งชี้ให้เห็นว่า ผู้สูงอายุมีความกังวลใจเกี่ยวกับเรื ่องการใช้เงินและ
สุขภาพมากที่สุด เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตในช่วงวัยสูงอายุ ซึ่งเป็นวัยที่ไม่ได้ทำงาน
อย่างเต็มที่เหมือนวัยอื่น พร้อมกับรายรับจากงานประจำลดลงเนื่องจากต้องเกษียณอายุจากการ
ทำงาน แต่มีรายจ่ายที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการดูแลด้านสุขภาพร่างกายที่เสื่อมสภาพลง และต้อง
เผชิญกับความเจ็บป่วย โรคประจำตัว และการสูญเสีย  จึงสะท้อนให้เห็นความต้องการด้านจิต
วิญญาณของผู้สูงอายุที่แสดงออกผ่านความกังวลใจในการดำเนินชีวิต 

นอกจากนี้ วันเพ็ญ พุทธานนท์ (2562) ยังเปิดเผยถึงสถิติความกังวลใจของผู้สูงอายุใน
ประเทศไทย โดยเรียงจากจำนวนเปอร์เซ็นต์ร้อยละที่มากที ่สุด ซึ่งสามารถแบ่งความกังวลของ
ผู้สูงอายุได้ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

 
แผนภูมิที่ 2.2  แผนภูมิแสดงความกังวลใจของผู้สูงอายุในประเทศไทย 

 

 
 

จากแผนภูมิที่ 2.2 บ่งชี้ให้เห็นถึงความกังวลใจของผู้สูงอายุคนไทย ซ่ึงสามารถเรียงลำดับจาก
มากที่สุดไปหาน้อยที่สุดได้ดังนี้ กลัวไม่สามารถทำสิ่งต่างๆ ได้ 51%, กลัวความเจ็บป่วย 41%, กลัว
ความเคลื่อนไหวทางร่างกาย 34%, กลัวมีเงินไม่พอใช้ 32%, กลัวสูญเสียความทรงจำ 27%, กลัว
เพื่อนฝูงจากไป 20%, กลัวการสูญเสียทางสายตาและการได้ยิน 15%, กลัวถูกทิ้งไว้ให้ล้าหลังทาง
เทคโนโลยี 10%, กลัวผมหงอกและศีรษะล้าน 10%, กลัวถูกทิ้งให้โดดเดี่ยว 10%, และกลัวไม่ได้รับ
การดูแลเอาใจใส่ 7%   

จากแผนภูมิดังกล่าวบ่งชี้ให้เห็นว่า ผู้สูงอายุในประเทศไทยมีความกังวลใจเกี่ยวกับการกลัวว่า
ตนเองไม่สามารถทำสิ่งๆ ได้ ซึ่งถือว่าเป็นความกังวลใจมากที่สุด เพราะผู้สูงอายุมีความต้องการในการ
ดำเนินชีวิตด้วยตนเองมากที่สุด จึงมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ รวมไปถึงการกลัวไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ หรือมีความกังวลใจเกี่ยวกับการเป็นภาระให้กับลูกหลาน  
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นอกจากนั้น ยังมีความกังวลใจเรื่องการถูกทอดทิ้งและไม่ได้รับการเอาใจใส่ จึงสะท้อนให้
เห็นความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้สูงอายุที่แสดงออกผ่านความกังวลใจในการดำเนินชีวิต 

หากบุคคลใดได้รับการตอบสนองต่อความต้องการทางด้านจิตวิญญาณ บุคคลนั้นจะพบกับ
พลังมหาศาล ประสบการณ์พิเศษ สันติสุข ความมีชีวิตชีวา เกิดปัญญาและความเข้าใจความจริงสูงสุด 
จิตวิญญาณจึงเป็นแหล่งกำเนิดของความกล้าแกร่ง เป็นขุมพลังทำให้บุคคลอยู่ในภาวะที่เหนือตนเอง
ได้ ส่งผลต่อความคิด ความรู ้สึก การกระทำและแนวทางในการดำรงชีวิต ทำให้บุคคลค้นพบ
ความหมายและเป้าหมายของชีวิต ตลอดทั้งประสบความสำเร็จ มีแรงจูงใจให้มีสัมพันธภาพที่ดีกับ
บุคคลอื่น ก่อให้เกิดสันติสุขอย่างแท้จริง (พัชนี สมกำลัง, 2556, น. 6-7) 

ในบทนี้ได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้สูงอายุ ช่วง 
70-79 ปี กรณีศึกษาคริสตจักรชัยสวัสดิ์ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศ
ไทย จากการทบทวนวรรณกรรมชี ้ให้เห็นว่า ความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู ้สูงอายุ เป็น
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่ให้ความรู้สึกที่ติดตรึงฝังแน่นอยู่ในส่วนลึกของ
จิตใจภายในบุคคล ซึ่งปัจจัยดังกล่าวสามารถแบ่งได้ เป็น 2 กลุ่ม ซึ่งเหมือนกับความต้องการด้านจิต
วิญญาณของมนุษย์ทั่วไป คือ  

1) ปัจจัยที่มาจากตนเอง เช่น การแสวงหาความหมายในชีวิต ต้องการในการรู้สึกว่า
เป็นคนที่สามารถใช้การได้ ต้องการมีวิสัยทัศน์ ต้องการอยู่เหนือสถานการณ์ที่
ยากลำบาก ต้องการศักดิ์ศรี 

2) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ เช่น ความต้องการความรัก ความต้องการได้รับ
การอภัย ความต้องการที่จะแสดงความรักต่อผู้อื่น ความต้องการได้รับประสบการณ์
การเยียวยาและเสริมพลังแห่งความรักอย่างต่อเนื่องจากคนอื่น ความต้องการ
สนับสนุนในการรับมือกับความสูญเสียและการเปลี่ยนแปลง ความต้องการในการ
ปรับตัวในการพึ่งพามากขึ้น ความต้องการในการอธิษฐานทั้งส่วนตัวพร้อมทั้งผู้อ่ืน
ความต้องการสามัคคีธรรมกับผู้อื่น ความต้องการรักผู้อื่น และความต้องการรับใช้
ผู้อื่น  

3) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไปในอนาคต เช่น ความต้องการมีความหวัง ความ
ต้องการมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความต้องการในการยอมรับและ
เตรียมตัวสำหรับความตายและช่วงสุดท้ายของชีวิต ความต้องการมั่นใจว่าพระเจ้า
ทรงพระชนม์อยู่ ความต้องการที่จะเชื่อว่าพระเจ้าทรงอยู่เคียงข้าง ความต้องการใน
การมีประสบการณ์กับการสำแดงของพระเจ้า ความต้องการมีประสบการณ์ในความ
รักที่ไม่มีเงื่อนไขของพระเจ้า และความต้องการที่จะรักและรับใช้พระเจ้า 
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นอกจากนี้ ความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้สูงอายุสามารถมาจากสภาพของความวิตก
กังวลของผู้สูงอายุในหลายประเด็น เช่น ความวิตกกังวลเรื่องสุขภาพ ความวิตกกังวลเรื่องการดำเนิน
ชีวิต ความวิตกกังวลเรื่องความสัมพันธ์ ความวิตกกังวัลเกี่ยวกับเรื่องการเผชิญหน้ากับความตายและ
ชีวิตหลังความตาย หากผู้สูงอายุได้รับการตอบสนองต่อความต้องการด้านจิตวิญญาณจะทำให้ชีวิต
เกิดความผาสุกทางด้านจิตวิญญาณ 

ในบทที่ 2 นี้เป็นการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวกับความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้สูงอายุ 
โดยบทบาทหลักของการทบทวนวรรณกรรมในวิจัยครั้งนี้  คือ เพื่อเป็นกรอบแนวคิดอ้างอิงในการทำ
วิจัย สำหรับวิธีดำเนินการวิจัยจะกล่าวถึงในบทต่อไป  
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บทท่ี 3 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 
การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาความต้องการด้านจิตวิญญาณและแนวทางที่

คริสตจักรสามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้สูงอายุช่วง 70-79 ปี ในบทที่ผ่าน
มาได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของผู้สูงอายุ ในส่วนของบทนี้ผู้ทำวิจัยจะให้
ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้ 1) กลุ่มประชากร  2) เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล 3) 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 4) การวิเคราะห์ข้อมูล และ 5) อุปสรรคและข้อจำกัด 

 

3.1 กลุม่ประชากร 

ผู้ที่ให้ข้อมูลในการค้นคว้าอิสระนี้ คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุช่วง 70-79 ปี เป็นสมาชิกในคริสตจักร
ชัยสวัสดิ์ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย จำนวน 15 คน โดยเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยพิจารณาจากช่วงอายุที่กำหนดตามหัวข้อ 
เพ่ือให้ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการค้นคว้าอิสระ และสามารถใช้ข้อมูล
ได้อย่างชัดเจนมากท่ีสุด 

 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

การค้นคว้าอิสระนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยผู้วิจัยได้เก็บข้อมูล
โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( in-depth interview) กับผู้สูงอายุที่มีอายุช่วง 70-79 ปี เป็น
รายบุคคล (personal interview) และผู้ให้สัมภาษณ์เป็นผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกของคริสตจักรชัย
สวัสดิ์ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมลู 

ผู้วิจัยได้ติดต่อประสานงาน ขออนุญาตเก็บข้อมูลจากประชากรและกลุ่มตัวอย่างของผู้สูงอายุ
จากทางคณะธรรมกิจคริสตจักรชัยสวัสดิ์และผู้สูงอายุ  โดยวิธีการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล เมื่อ
ผู้ทำวิจัยได้รับอนุญาตแล้วจึงได้นัดหมายวัน เวลา และสถานที่ในการลงเก็บข้อมูล ผู้ วิจัยสัมภาษณ์
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กลุ่มตัวอย่างแบบตัวต่อตัว ครั้งละประมาณ 50-60 นาที สถานที่และเวลาที่ใช้ในการสัมภาษณ์ขึ้นอยู่
กับความสะดวกของผู้ให้ข้อมูล ระหว่างสัมภาษณ์ผู้วิจัยจดบันทึกพร้อมกับใช้เครื่องบันทึกเสียงในการ
บันทึกข้อมูลในการสัมภาษณ์ โดยได้รับการอนุญาตจากผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคน และข้อมูลที่ได้จากการ
บันทึกท้ังสองรูปแบบเป็นข้อมูลหลักท่ีจะนำไปวิเคราะห์ด้วยการใส่รหัสจัดหมวดหมู่ในขั้นตอนต่อไป 

 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แล้ว ผู้วิจัยได้ทำการถอดคำสัมภาษณ์จากเครื่องบันทึกเสียง 
และนำข้อมูลที่ได้จากการถอดคำสัมภาษณ์มาทำการวิเคราะห์ ในกระบวนการวิเคราะห์ผู้ทำวิจัยได้
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใส่รหัสจัดหมวดหมู่ออกเป็นแต่ละประเด็น ตามกลุ่มข้อมูลที่มีลักษณะของ
คำตอบที่ไปในทิศทางเดียวกัน และผลของการวิเคราะห์จะนำเสนอในบทต่อไป 

 

3.5 อุปสรรคและข้อจำกัด 

การค้นคว้าอิสระนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ที่ส่งผลดี ทำให้ได้รับข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์ในเชิงลึกโดยตรงจากผู้ให้สัมภาษณ์ แต่ก็ต้องเผชิญกับอุปสรรคและข้อจำกัดต่างๆ เช่น 
เรื่องสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีความจำกัดในการสื่อสาร เช่น ปัญหาเรื่องการได้ยิน ปัญหาเรื่องความจำ 
และปัญหาเรื่องการพูด ผู้วิจัยจำเป็นต้องถามคำถามซ้ำหลายครั้ง ต้องใช้เวลาในการอธิบายค่อนข้าง
มากกว่าปกติ และต้องใช้ความตั้งใจพร้อมกับเวลามากกว่าปกติในการบันทึก เรียบเรียงคำพูดของ
ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะบางท่านที่ให้การสัมภาษณ์ไม่ตรงประเด็น หรือความรู้สึกเกร็งของผู้ให้สัมภาษณ์
บางท่านที่ไม่คุ้นเคยกับการสัมภาษณ์ที่มีการเก็บข้อมูลโดยการบันทึกเสียง ดังนั้น การเก็บข้อมูลจาก
ผู้ให้สัมภาษณ์จำเป็นต้องใช้ทั้งการจดบันทึกพร้อมกับใช้เครื่องบันทึกเสียงควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่อง
จนกระท่ังกระบวนการสัมภาษณ์เสร็จสิ้น เพ่ือจะสามารถเก็บข้อมูลได้อย่างครบถ้วน 

ในบทนี้ผู้วิจัยได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการวิจัย โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับ กลุ่ม
ประชากร เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และอุปสรรคและ
ข้อจำกัด สำหรับผลการดำเนินการวิจัยนั้น ผู้วิจัยจะได้นำเสนอในบทที่ 4 ต่อไป 
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บทท่ี 4 
 

ผลการวิจัย 

 

การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้สูงอายุช่วง 
70-79 ปี กรณีศึกษาคริสตจักรชัยสวัสดิ์ โดยผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ตามวิธีการ
ดำเนินการวิจัยในบทที่ผ่านมา แล้วนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ 

จากนิยามศัพท์เฉพาะในบทที่ 1 คำว่า “ความต้องการด้านจิตวิญญาณ” หมายถึง ความ
ต้องการด้านหนึ่งที่มีอยู่ในตัวของบุคคล อาจจะมีความเฉพาะเจาะจง สัมพันธ์กับความเชื่อ และความ
ศรัทธาในศาสนาที ่บุคคลนั้นนับถือ เพื ่อช่วยให้เกิดความเข้มแข็งจากภายใน สามารถค้นพบ
ความหมายของชีวิตและการแสวงหาเป้าหมายชีวิต ในบทนี้ผู้วิจัยได้นำเสนอความต้องการด้านจิต
วิญญาณของผู้สูงอายุในมิตด้ิานความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าเท่านั้น 

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ความต้องการด้านจิตวิญญาณ (Spiritual needs) ของ
ผู้สูงอายุช่วง 70-79 ปี ประกอบด้วย 3 ประการหลัก คือ  

1) ความต้องการมั่นใจในชีวิตหลังความตาย  
2) ความต้องการมีประสบการณส์่วนตัวกับพระเจ้า  
3) ความต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้า  
นอกเหนือจากนั้น ผลของการศึกษาวิจัยยังขยายความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการในด้าน

อื่นๆ (Other needs) ของผู้สูงอายุด้วย เช่น ความต้องการมีคุณค่า และความต้องการมีสัมพันธภาพ
ที่ดี ในบทนี้ผู้วิจัยได้แยกผลการวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอเป็น 2 ประการ ดังนี้ 

 

4.1 ความต้องการด้านจติวิญญาณ (Spiritual needs) 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 15 คน เกี่ยวกับความ
ต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้สูงอายุช่วง 70-79 ปี พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่า ความ
ต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้สูงอายุประกอบด้วยความต้องการมั่นใจในชีวิตหลังความตาย ผู้สูงอายุ
ต้องการมีความมั่นใจในความรอด และพร้อมเผชิญหน้ากับชีวิตหลังความตาย  
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ในขณะเดียวกัน ยังมีความต้องการมีประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเจ้าในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน และความต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้า  

 

4.1.1 ความต้องการมั่นใจในชีวิตหลังความตาย  

จากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการมั่นใจในชีวิตหลังความตาย ชีวิตหลังความ
ตายที่กล่าวมานี้ คือ ชีวิตที่จะได้อยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าในแผ่นดินสวรรค์ หรือได้รับความรอดตาม
ความเชื่อของคริสเตียน เนื่องจากผู้สูงอายุช่วง 70-79 ปี ถือว่าอยู่ในช่วงวัยชราที่มาพร้อมกับความ
เสื่อมถอยของสภาพร่างกาย ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความกังวลเรื่องความตายและชีวิตหลังความตาย  
จากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ได้มีความต้องการความมั่นใจในชีวิตหลังความตาย โดย
สามารถเห็นได้จากลักษณะข้อมูลในสองรูปแบบ ดังนี้ 1) ความมั่นใจในชีวิตหลังความตาย 2) ความไม่
มั่นใจในชีวิตหลังความตาย 

ผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งได้กล่าวถึง ความมั่นใจในชีวิตหลังความตาย โดยการใช้ชีวิตอย่างมี
ความหวัง มีความเชื่อในพระเจ้าอย่างเข้มแข็ง ซึ่งแสดงออกผ่านการดำเนินชีวิตด้วยการรับใช้พระเจ้า
และมีความมั่นใจในการจัดเตรียมเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายจากพระเจ้า พร้อมทั้งเชื่อในพระสัญญา
ของพระเยซูคริสต์ที่จะเสด็จกลับมารับผู้ที่เชื่อไปอยู่กับพระองค์ ดังคำกล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ว่า 

“ยายหวังในพระเจ้าผู้เดียวเท่านั้น เชื่อในพระเจ้าตลอดเวลา ทุกอย่างในชีวิตฝาก
ไว้กับพระเจ้าตลอด ยายเชื่อว่าพระเจ้าอยู่กับเราตลอดเวลา ในความคิดของยาย
นะ ยายว่ายายได้ไปอยู่กับพระเจ้าอย่างแน่นอนเกินร้อยแน่นอน เพราะเรามี
ความหวังในชีวิตและเรารับใช้พระเจ้าติดตามพระเจ้าทุกวันนี้ ยายเชื่อว่าพระเจ้า
จัดเตรียมที่สำหรับคริสเตียนเราทุกคน พระเจ้าจะมารับเราไปอยู่กับพระเจ้า
แน่นอน” 

ในทำนองเดียวกันนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่สองได้กล่าวเสริมในประเด็นเดียวกันเกี่ยวกับความ
มั่นใจในชีวิตหลังความตายว่า พระเจ้าได้เตรียมที่ไว้สำหรับผู้ที่เชื่อในพระองค์ ด้วยเหตุนี้ เมื่อผู้ที่เชื่อ
ในพระเยซูคริสต์ต้องเผชิญหน้ากับความตายในฝ่ายร่างกาย จิตวิญญาณจะได้ไปอยู่กับพระเจ้าในที่ที่
พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ ตามข้อมูลกล่าวไว้ว่า  

“ตาก็แก่มากแล้ว ฝากชีวิตไว้กับพระเจ้าอย่างเดียว เพราะเป็นความหวังเดียว
แล้วตอนนี้ ไม่อยากได้อะไรแล้ว สำหรับตาตอนนี้มีที่เดียวเท่านั้นคือ การได้ไปอยู่
กับพระเจ้า พระเจ้าเตรียมที่ไว้ให้เราแล้ว และตาม่ันใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าได้ไปอยู่
กับพระเจ้าแน่นอน เรามอบชีวิตไว้กับพระเจ้าอย่างเดียวเท่านั้น เพราะพระเจ้า
เตรียมที่ไว้ให้เราแล้ว ไม่จำเป็นต้องพ่ึงตนเอง” 
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นอกจากนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่สามได้กล่าวเสริมในประเด็นเดียวกันถึงความม่ันใจในชีวิตหลัง
ความตายสำหรับชีวิตของตนเอง ซึ่งเป็นการดำเนินชีวิตด้วยความหวังและตามน้ำพระทัยของในพระ
เจ้า ไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือต้องเผชิญหน้ากับความตายเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า โดยมีความหวังว่า
เมื่อพระเจ้าอนุญาตให้มีชีวิตอยู่ในโลกนี้  จะดำเนินชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้า และเมื่อพระเจ้าอนุญาตให้
เผชิญหน้ากับความตายก็พร้อมในการไปอยู่กับพระเจ้าในที่แห่งการจัดเตรียมของพระเจ้า ดังข้อมูล
ของผู้ให้สัมภาษณ์ท่ีกล่าวไว้ว่า 

“ถ้าวันนี ้ตาตายไปนะ ตามั่นใจเต็มร้อยว่าจะได้อยู ่กับพระเจ้าแน่นอน ตามี
ความหวังจะไปอยู่กับพระเจ้าเท่านั้น ถ้าพระเจ้าจะให้มีชีวิตอยู่ต่อ จะอยู่เพ่ือพระ
เจ้า ไปโบสถ์ ไปนมัสการ และถ้าพระเจ้าจะมารับชีวิตไป ก็พร้อมจะจากไปอยู่กับ
พระเจ้า เพราะเรามีพระเจ้าเป็นผู้ที่จัดเตรียมให้เรา” 

จากข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ท้ังสามท่านบ่งชี้ให้เห็นว่า ผู้สูงอายุมีความมั่นใจในชีวิตหลังความ
ตายสำหรับชีวิตของตนเอง โดยเชื่อว่าเมื่อเผชิญหน้ากับความตายในฝ่ายร่างกาย พระเจ้าทรงเป็นผู้
จัดเตรียมที่อยู่ไว้ในแผ่นดินสวรรค์ ซึ่งผู้ที่มีความเชื่อในพระเยซูคริสต์จะได้ไปอยู่กับพระเจ้าอย่าง
แน่นอนในชีวิตหลังความตาย ด้วยเหตุนี้ ความต้องการความมั่นใจในชีวิตหลังความตายของผู้สูงอายุ
จึงส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความหวังในพระเจ้า และดำเนินชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีคุณค่ามากที่สุด ดังผู้ให้
สัมภาษณ์ท่านหนึ่งได้กล่าวว่า “ถ้าจากโลกนี้ไป ใจยายอยากอยู่กับพระเจ้าอย่างแน่นอน เพราะไม่มีที่
พ่ึงที่ไหนแล้ว” 

ในอีกแง่มุมหนึ่ง ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวถึงความไม่มั่นใจในชีวิตหลังความตาย  
เนื่องจากมีความเข้าใจว่ายังทำบาปอยู่ จึงไม่มั่นใจว่าพระเจ้าจะให้อภัยหรือไม่ และเม่ือต้องเผชิญหน้า
กับความตายโดยที่ไม่ได้สารภาพกับพระเจ้า อาจจะไม่ได้ไปอยู่กับพระเจ้าตามพระสัญญาของพระองค์ 
ซึ่งความเข้าใจดังกล่าวกำลังสะท้อนให้เห็นว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการความมั่นใจในชีวิตหลังความ
ตาย แต่ยังขาดความเข้าใจเรื่องศาสนศาสตร์เกี่ยวกับความรอด ดังข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ท่านนี้ว่า 

“ยายมีความหวังในพระเจ้าว่า วันหนึ่งเราจะไปอยู่กับพระเจ้าบนสวรรค์ แต่ยาย
มั่นใจยังไม่เต็มร้อย เพราะเราเป็นคนบาปอยู่ไม่รู้ว่าพระเจ้าจะให้อภัยเราเต็มร้อย
หรือไม่ เราจึงยังไม่ม่ันใจว่าจะได้ไปสวรรค์หรือไม่” 

ทำนองเดียวกัน มีผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวถึงความไม่มั่นใจในชีวิตหลังความตาย
สำหรับชีวิตของตนเอง เนื่องจากคิดว่าตนเองทำความดีไม่เพียงพอ จึงขาดคุณสมบัติในการได้ไปอยู่
กับพระเจ้าเมื่อเผชิญหน้ากับความตาย ซึ่งความเข้าใจดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ผู้สูงอายุมีความ
ต้องการความมั่นใจในชีวิตหลังความตาย แต่ยังมีความเข้าใจในเรื่องศาสนศาสตร์เรื่องความรอดที่
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คลาดเคลื่อนไปจากความหมายที่แท้จริง คือ ผู้ที่เชื่อในพระเจ้าได้รับความรอดโดยพระคุณไม่ใช่การ
กระทำ ดังข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ท่ีกล่าวว่า 

“ยายคิดว่าจะไปอยู่สวรรค์ แต่ไม่แน่ใจว่าจะเข้าสวรรค์ไม่ได้ กังวลใจมาก เพราะ
เราทำความดีไม่พอ มั่นใจแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้น” 

นอกจากนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวเสริมในประเด็นเดียวกันเกี่ยวกับความไม่มั่นใจ
ในชีวิตหลังความตายสำหรับชีวิตของตนเอง มีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการได้รับความรอดด้วยการ
กระทำ ซึ่งความเข้าใจดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า แท้จริงแล้วผู้สูงอายุมีความต้องการความมั่นใจใน
ชีวิตหลังความตาย แต่กลับขาดความเข้าใจศาสนศาสตร์เรื่องความรอดและพระคุณ โดยสามารถเห็น
ได้จากคำกล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ท่ีว่า 

“ยายมั่นใจว่าจะได้อยู่กับพระเจ้า เพราะเรารับเชื่อในพระเยซูแล้ว เราไปโบสถ์
ตลอดและไม่เคยออกจากการเป็นคริสเตียนเลย แต่ยายก็ไม่รู ้ว่าจะได้อยู ่ใน
สวรรค์หรือไม่ ยายมั่นใจห้าสิบเปอร์เซ็นต์ เพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะดีพอไหม” 

จากข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งสามคน แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในชีวิตหลังความตายของ
ตนเอง ผู้ให้สัมภาษณ์รู้เป็นอย่างดีว่า เมื่อเผชิญหน้ากับความตาย จะได้อยู่กับพระเจ้าอย่างแน่นอน 
เพราะพระเจ้าได้ทรงสัญญาว่าจะจัดเตรียมที่อยู่ไว้ แต่ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งสามคนยังมีความไม่มั่นใจใน
ชีวิตหลังความตายอย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ มีความสงสัยว่าตนเองจะได้ไปอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์
ตามพระสัญญาหรือไม่ เนื่องจากมีความรู้สึกว่าตนเองทำดีไม่เพียงพอ และรู้สึกว่าตนเองยังทำบาปใน
ชีวิตประจำวันอยู่ ดังคำกล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ท่านหนึ่งว่า “ตาเคยสงสัยอยู่ โดยเฉพาะความมั่นใจ
ว่าจะได้ไปสวรรค์หรือไม่” ด้วยเหตุนี้ ความไม่มั่นใจในชีวิตหลังความตาย และความเข้าในในศาสน
ศาสตร์ที่มีความคลาดเคลื่อน สะท้อนให้เห็นว่าผู้สูงอายุมีความต้องการความมั่นใจในชีวิ ตหลังความ
ตายของตนเอง 

จากข้อมูลของผู้ให้การสัมภาษณ์เกี่ยวกับความต้องการความมั่นใจในชีวิตหลังความตาย
พบว่า ผู้สูงอายุจำนวนหนึ่งที่มีความมั่นใจในชีวิตหลังความตายอย่างแน่นอน มีความเชื่อว่าเมื่อตาย
จากโลกนี้แล้วจะได้ไปอยู่กับพระเจ้าในแผ่นดินสวรรค์  ซึ่งเป็นที่ที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมและทรง
สัญญาไว้ และยังมีผู้สูงอายุอีกจำนวนหนึ่งที่ไม่มั่นใจในชีวิตหลังความตาย เนื่องจากมีความกังวลว่า
ตนเองยังเป็นคนไม่สมบูรณ์แบบ และยังทำบาปอยู่ ส่งผลให้มีเกิดความไม่มั่นใจว่าตนเองไม่ดีพอที่จะ
ได้ไปอยู่กับพระเจ้าในแผ่นดินสวรรค์ จากข้อมูลดังกล่าวนี้บ่งชี้ให้เห็นว่า แท้จริงแล้วผู้สูงอายุมีความ
ต้องการความมั่นใจในชีวิตหลังความตาย ซึ่งเป็นความต้องการด้านจิตวิญญาณที่สำคัญเป็นประการ
แรก 
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4.1.2 ความต้องการมีประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเจ้า 

จากการสัมภาษณ์ความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้สูงอายุยังพบว่า ผู้สูงอายุมีความ
ต้องการแสวงหาประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเจ้า ซึ่งรวมถึงผู้สูงอายุที่เกิดในครอบครัวคริสเตียน และ
ผู้สูงอายุที่เกิดในครอบครัวต่างศาสนาซึ่งกลับใจมาเป็นคริสเตียนในภายหลัง การมีประสบการณ์
ส่วนตัวกับพระเจ้า (การบังเกิดใหม่) เป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนทุกวัยรวมทั้งผู้สูงอายุ ซึ่งถือว่าเป็นจุด
เปลี่ยนที่สำคัญในการดำเนินชีวิตคริสเตียน และส่งผลให้ผู้ที่มีประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเจ้าสามารถ
รักษาความเชื ่อศรัทธาในพระเจ้าจนถึงปัจจุบ ันนี ้ จากการสัมภาษณ์พบว่าผู ้ให้สัมภาษณ์มี
ประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเจ้าในสามรูปแบบดังนี ้ 1) ประสบการณ์เห็นการอัศจรรย์อย ่าง
เฉพาะเจาะจงในชีวิต 2) ประสบการณ์ได้รับคำตอบจากการอธิษฐานกับพระเจ้าอย่างชัดเจน และ 3) 
ประสบการณ์ในการสัมผัสพระเจ้าผ่านชีวิตคริสเตียน 

ผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งได้เล่าถึงประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเจ้า โดยเห็นการอัศจรรย์อย่าง
เฉพาะเจาะจงในชีวิตของตนเองเกี่ยวกับการรักษาโรคจากพระเจ้า พระเจ้าได้รักษาโรคที่เกิดขึ้นจาก
การเจ็บป่วยที่ไม่ทราบสาเหตุ ไม่สามารถทำการรักษาได้  ทั้งการรักษาทางการแพทย์และการรักษา
ตามความเชื่อโบราณ ด้วยเหตุนี้ การหายโรคอย่างอัศจรรย์ด้วยความเชื่อในพระเจ้า จึงถือว่าเป็น
ประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเจ้าอย่างเฉพาะเจาะจงในชีวิต ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ได้แบ่งปันประสบการณ์
จากการเห็นการอัศจรรย์ในชีวิตไว้ว่า 

“ยายเจ็บป่วยเกือบเอาชีวิตไม่รอด ไปรักษาที่โรงพยาบาลหมอก็ไม่รู้อาการว่า
เป็นโรคอะไร น้ำหนักยายลดลง ผอมเหมือนคนใกล้ตาย ทุกคนในหมู่บ้านคิดว่า
ตายแล้ว ยายไปทำทุกอย่างทั้งศาสนพิธีของพุทธศาสนาแต่ก็ไม่หาย ไปหาหมอผี
ก็ไม่หาย มีคนหนึ่งแนะนำให้ยายไปโบสถ์ที่หมู่บ้านคริสเตียน และให้ยายรับเชื่อ
พระเจ้า เมื่อได้มารับเชื่อกับพระเจ้า หลังจากนั้นเป็นต้นมาจนถึงวันนี้ ก็ไม่มี
ปัญหาอีกเลย วิญญาณชั่วไม่สามารถทำอะไรยายได้อีกเลย ชีวิตของยายอยู่ใน
ความทุกข์ทรมานเป็นเวลาหลายปี แต่เมื่อรับเชื่อพระเยซู ยายได้รับการรักษาให้
หาย มีสุขภาพดีข้ึนจนถึงทุกวันนี้ จึงติดตามพระเจ้าจนถึงทุกวันนี้” 

จากคำกล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่า การมีประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเจ้าโดย
การเห็นการอัศจรรย์อย่างเฉพาะเจาะจงจึงกลายเป็นจุดเปลี่ยนของการดำเนินชีวิต ซึ่งพระเจ้าได้ทรง
ช่วยรักษาจากการเจ็บป่วยหนักที่ไม่ทราบสาเหตุ จนทุกคนเชื่อว่าไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้อีกต่อไป แต่
เมื่อได้รับการรักษาจากพระเจ้าและหายจากการเจ็บป่วย ทำให้เกิดประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเจ้า 
จนสามารถตัดสินใจในการติดตามพระเจ้าจนถึงปัจจุบันได้อย่างเข้มแข็ง และยังแสวงหาประสบการณ์
ส่วนตัวกับพระเจ้าต่อไป 
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นอกจากนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวถึง ประสบการณ์ส่วนตัวในการเห็นการอัศจรรย์
อย่างเฉพาะเจาะจงในชีวิตของตนเองโดยการได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากการเป็นทาสของ
วิญญาณชั่ว พระเจ้าได้ทรงช่วยเหลือโดยการขับไล่วิญญาณชั่วที่นับถือมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษที่ไม่
สามารถเอาชนะได้ จนในที่สุดเมื่อตัดสินใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในชวีิต 
ทำให้มีอิสรภาพจากวิญญาณชั่วที่มารบกวน ตั้งแต่วันที่มีประสบการณ์จนถึงปัจจุบัน ไม่มีวิญญาณชั่ว
มารบกวนในการดำเนินชีวิตอีกต่อไป จึงกลายเป็นประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเจ้าโดยการเห็นการ
อัศจรรย์อย่างเฉพาะเจาะจงในชีวิต ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ได้แบ่งปันประสบการณ์ของตนเองไว้ว่า 

“ยายนับถือศาสนาพุทธมาก่อน ย้ายมาอยู่ในชุมชนคริสเตียนเพราะแต่งงานกับ
สามีคริสเตียน จึงได้สัมผัสบรรยากาศของคริสเตียน แต่ตอนนั้นยังติดตามสามี
เท่านั้น ไม่ได้เชื่อพระเจ้าจริงๆ หรอก แต่ตระกูลของยายเป็นตระกูลนับถือผีกะ 
ไปที่ไหนก็ขายหน้าขายตาชาวบ้านที่นั่น เมื่อมาอยู่ในคริสตจักรขอให้พี่น้องคริส
เตียนอธิษฐานเผื่อ ขอให้พ้นจากอำนาจวิญญาณชั่ว นับตั้งแต่วันที่อธิษฐานเผื่อ 
ไม่มีวิญญาณชั่วเข้ามาทำร้ายยายอีกเลย จึงตัดสินใจรับเชื่อในองค์พระเยซูครสิต์
ตลอดมาจนถึงวันนี้” 

จากประสบการณ์ของผู้ให้สัมภาษณ์ดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่า การมีประสบการณ์ส่วนตัวกับ
พระเจ้าโดยการเห็นการอัศจรรย์อย่างเฉพาะเจาะจง พระเจ้าได้ทรงปลดปล่อยจากอำนาจวิญญาณชั่ว
ในตระกูลผีกะ ซึ่งครอบงำชีวิตของคนทั้งตระกูลตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษให้สามารถเป็นอิสระ ได้รับการ
ปลดปล่อยจากพระเจ้า เมื่อได้มีประสบการณ์ในการช่วยเหลือและการปลดปล่อยจากพระเจ้าเป็นการ
ส่วนตัว ทำให้ติดสินใจรับเชื่อพระเจ้าและเป็นคริสเตียนจนถึงปัจจุบันได้อย่างเข้มแข็งในความเชื่อ 

นอกจากนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งยังได้กล่าวถึงประสบการณ์ในการเห็นการอัศจรรย์อย่าง
เฉพาะเจาะจงในชีวิตของตนเองจากอาการผีเข้า ซึ่งพระเจ้าได้ทรงช่วยเหลือจากการขับไล่อำนาจของ
วิญญาณชั่วที่เข้ามาสิงในร่างกาย และเห็นภาพพระเยซูคริสต์เสด็จมาช่วยเหลือในช่วงเวลาที่ถูก
ทดลอง จึงกลายเป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่ได้เห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าอย่างเฉพาะเจาะจงในชีวิต 
ตามคำกล่าวแบ่งปันประสบการณ์ของผู้ให้สัมภาษณ์ท่ีว่า 

“ยายไม่ได้เป็นคริสเตียนตั้งแต่เกิด เพ่ิงมารับเชื่อเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ตอนนั้นเชื่อ แต่
ยังไม่เต็มที่ ยังไม่ได้รับบัพติศมา เห็นพระเยซูมายืนอยู่ในบ้าน ยายไปร่วมงานศพ
ต่างหมู่บ้านมา พอกลางคืนผีเข้ายาย สามีจึงอธิษฐานเผื่อ และผีมันออกไป พระ
เจ้าตอบคำอธิษฐานตอนนั้น หลังจากนั้นเห็นพระเยซูยืนใส่ชุดขาวอยู่หน้าประตู 
มีแสงสว่างที่หน้าประตู จึงทำให้ยายรู้ว่าพระเยซูมาช่วยยายแน่ๆ ยายจึงตัดสินใจ
ติดตามพระเจ้าอย่างแท้จริง และยึดมั่นในพระเจ้าตลอดมา” 
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จากประสบการณ์ของผู้ให้สัมภาษณ์นี้ บ่งชี้ให้เห็นถึงการมีประสบการณ์กับพระเจ้าโดยการ
เห็นการอัศจรรย์อย่างเฉพาะเจาะจง พระเจ้าได้ช่วยเหลือและทรงขับผีออกจากชีวิตส่วนตัว จึงมี
ประสบการณ์เป็นการส่วนตัวกับพระเจ้า และเห็นพระเยซูมาช่วยเหลือในเหตุการณ์วันที่ผีเข้านั้น จึง
กลายเป็นประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเจ้าด้วยเห็นการอัศจรรย์  และเป็นจุดเปลี่ยนในการดำเนิน
ชีวิตคริสเตียนตลอดมาถึงปัจจุบัน 

ในอีกแง่มุมหนึ่ง ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวถึงประสบการณ์ส่วนตัวในการได้รับคำตอบ
จากการอธิษฐานกับพระเจ้าอย่างชัดเจน พระเจ้าได้ตอบคำอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องราวที่คิดว่าไม่
สามารถเป็นไปได้สำหรับความเป็นมนุษย์ แต่กลับเป็นไปได้อย่างอัศจรรย์เมื่อได้อธิษฐานกับพระเจ้า 
เช่น การทำวีซ่าอาศัยอยู่ต่างประเทศ การอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยให้ตามหาหลานที่พลัดหลงหายไป
ในลิฟต์หลายชั้นจนเจอ ประสบการณ์ที่กล่าวมาข้างต้นจึงเป็นประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเจ้า โดย
ได้รับคำตอบจากการอธิษฐาน ดังคำกล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ท่ีได้แบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวไว้ว่า 

“เมื่อไปเยี่ยมลูกสาวที่สิงคโปร์ ลูกสาวเป็นคริสเตียน ลูกสาวชวนยายอธิษฐานต่อ
พระเจ้าเรื่องการทำวีซ่า ซึ่งตอนแรกรัฐบาลไม่อนุญาตให้ต่อวีซ่า แต่ลูกสาวบอก
ให้ทุกคนช่วยอธิษฐาน และยายอยู่ในเหตุการณ์นั้น เมื่ออธิษฐานเสร็จแล้ว เสียง
โทรศัพท์โทรกลับมา รัฐบาลอนุญาตให้อยู่ต่ออีกตั้งสิบปี ทำให้ยายรู้ว่าพระเจา้มี
จริง และเม่ือไปเที่ยวในห้างสรรพสินค้า ปรากฏว่าหลานพลัดหลงหายไปในลิฟท์ 
ทำให้เกิดความวุ่นวายในห้างสรรพสินค้า ได้ระยะหนึ่งมีคนพามาส่งที่หน้าลิฟท์ 
และยายพาไปหาแม่ เป็นเหตุการณ์ตอกย้ำให้รู้ว่าพระเจ้ามีจริง เห็นพระเยซูผ่าน
ทางความฝัน ฝันว่าตกลงในบ่อแต่ไม่จมน้ำ เมื่อออกจากบ่อแล้ว เห็นพระเยซู
ลอยอยู่บนอากาศ” 

 จากประสบการณ์ของผู้ให้สัมภาษณ์นี้ สะท้อนให้เห็นถึงประสบการณ์ส่วนตัวในการได้รับ
คำตอบจากการอธิษฐานกับพระเจ้าอย่างชัดเจน ถึงแม้ว่าผู้ให้สมภาษณ์ท่านนี้ไม่ได้เป็นคริสเตียนมา
ก่อน แตเ่มื่อไดล้องอธิษฐานต่อพระเจ้าตามคำแนะนำของลูกสาว เพ่ือขอให้พระเจ้าช่วยเหลือปัญหาที่
เกิดขึ้น เมื่อพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานทันเวลา ทำให้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเจ้าในการ
ได้รับคำตอบจากการอธิษฐานอย่างชัดเจน 

 ในทำนองเดียวกันนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวถึงประสบการณ์ในการได้รับคำตอบ
จากการอธิษฐานกับพระเจ้าอย่างชัดเจน พระเจ้าได้ตอบคำอธิษฐานเกี่ยวกับลูกชายที่หลงไปจากทาง
ของพระเจ้า และพยายามทุกวิถีทางในการนำกลับมาแต่ไม่สำเร็จ จนอธิษฐานขอพระเจ้าอย่างจริงจัง
และพร้อมยอมรับการตีสอนที่เกิดขึ้นกับลูกชาย จนในที่สุดลูกชายได้ล้มป่วยหนักและกลายเป็นผู้
พิการที่ไม่สามารถใช้ร่างกายได้อย่างเต็มร้อย การเจ็บป่วยของลูกทำให้กลับมาหาพระเจ้าและเลิกสิ่ง
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เสพติดต่างๆ จึงถือได้ว่าพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานอย่างชัดเจนและทันเวลา  ตามคำแบ่งปัน
ประสบการณ์ของผู้ให้สัมภาษณ์ท่ีกล่าวว่า 

“ยายเป็นคริสเตียนตั้งแต่เกิด เป็นคริสเตียนมานานตั้งแต่ เด็ก ไปโบสถ์ตลอด
เพราะพ่อแม่สอนให้ไปตั้งแต่เด็ก ไม่ได้สัมผัสในการติดตามพระเจ้าจริงๆ แต่ก็
อธิษฐานอยู่ ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้รับคำตอบ มีครั้งหนึ่งยายอธิษฐานเผื่อลูกชายที่
ติดเหล้า ยายขอให้พระเจ้าช่วยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม หลังจากนั้นพระเจ้า
ตอบคำอธิษฐานของยาย ลูกชายป่วยเส้นเลือดในสมองแตก แต่ไม่ตาย ตอนนี้สี่ปี
แล้วอาการดีขึ้น แต่ยังไม่เต็มร้อย ทำให้ยายรู้ว่าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานยาย
ทันเวลามาก รอบนี้แบบชัดเจนมาก ยายรู้สึกว่าได้รับประสบการณ์จริงกับพระ
เจ้าแบบจริงจัง ชีวิตเหมือนกลับใจใหม่จริงๆ ยายยังบอกกับเพื่อนว่าเป็นคริส
เตียนใหม่ด้วยซ้ำ” 

จากประสบการณ์ของผู้ให้สัมภาษณ์ สะท้อนให้เห็นว่าการได้รับคำตอบจากการอธิษฐานกับ
พระเจ้าอย่างชัดเจน กลายเป็นประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเจ้า และเป็นจุดเปลี่ยนหรือพลังที่สำคัญ
ในการดำเนินชีวิตต่อไปอย่างเข้มแข็งในความเชื่อมากยิ่งข้ึน 

ทั้งนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวถึงประสบการณ์ในการได้รับคำตอบจากการอธิษฐาน
กับพระเจ้าอย่างชัดเจน พระเจ้าได้ตอบคำอธิษฐานที่เคยขอไว้เกี่ยวกับภรรยาที่ป่วยหนักและไม่ทราบ
สาเหตุมาก่อน จึงได้ท้าทายกับพระเจ้าซึ่งถ้าพระเจ้ามีอยู่จริง ขอให้ภรรยาหายจากการเจ็บป่วยที่ไม่
ทราบสาเหตุในครั้งนั้น พระเจ้าได้ทรงตอบคำอธิษฐานอย่างชัดเจนโดยให้ภรรยาหายจากการเจ็บป่วย
และมีสุขภาพที่แข็งแรงจนถึงปัจจุบัน จึงถือว่าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเจ้าที่ได้รับคำตอบจาก
การอธิษฐาน และประสบการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ตัดสินใจรับเชื่อพระเยซูคริสต์  และดำเนินชีวิตคริส
เตียนจนถึงปัจจุบัน ดังคำกล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ท่ีแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวไว้ว่า 

“พระเจ้าตอบคำอธิษฐานตา ตาอธิษฐานขอให้ภรรยาหายป่วย ภรรยาป่วยหนัก 
พาไปรักษาท่ีไหนก็ไม่หาย พยายามรักษาทั้งโรงพยาบาลและพิธีกรรมของศาสนา
พุทธก็ไม่หาย แต่ไปโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คเมื่อไหร่หายดีทุกครั้ง แต่เมื่อกลับมา
บ้านก็กลับมาเป็นอีก จนมีเพื่อนผู้ปกครองในคริสตจักรชวนให้ลองรับเชื่อพระ
เยซูคริสต์ และเลิกเลี้ยงผี ให้ลองดูถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็สามารถเลิกเชื่อได้ จึง
ตัดสินใจรับเชื่อพระเยซูคริสต์ผ่าน อาจารย์อรัญ ยูแบงค์ และเม่ือรับเชื่อพระเยซู
คริสต์แล้ว ภรรยามีอาการดีขึ้นจนถึงทุกวันนี้ ทำให้ตารู้ว่าพระเจ้ามีจริงและตา
รับเชื่อพระเจ้ามาจนถึงวันนี้เลย” 
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จากประสบการณ์ของผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งสามท่าน สะท้อนให้เห็นประสบการณ์ในการได้รับ
คำตอบจากการอธิษฐานกับพระเจ้าอย่างชัดเจน พระเจ้าได้ตอบคำอธิษฐานของผู้ที่ร้องทูลต่อพระเจ้า 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นในจิตใจ อำนาจสิ่งชั่วร้ายที่รบกวนจิตวิญาณ และการเจ็บป่วย
ในด้านสุขภาพร่างกาย เมื ่อได้ร ับคำตอบจากการอธิษฐานต่อพระเจ้าอย่างชัดเจน ทำให้เกิด
ประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเจ้าแบบจริงจัง ซึ่งนำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมาสู่ชีวิต และส่งผลให้คน
ที่อธิษฐานต่อพระเจ้ามีความเชื่อในพระเจ้าและติดตามพระเจ้าได้อย่างมั่นคง 

ในอีกแง่มุมหนึ่ง ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวถึง ประสบการณ์กับพระเจ้าด้วยการสัมผัส
พระเจ้าผ่านชีวิตคริสเตียนที่อบอุ่น การเห็นแบบอย่างการดำเนินชีวิตของคริสเตียนที่มีความแตกตา่ง
จากการใช้ชีวิตของผู้ที่ไม่ใช่คริสเตียน ทำให้เห็นถึงความแตกต่างหลายอย่างท้ังการสัมผัสทางกายภาพ 
การสัมผัสทางจิตใจ โดยเฉพาะการเห็นแบบอย่างจากชีวิตคริสเตียนที่ดี ส่งผลให้มีความสนใจอยาก
รู้จักพระเจ้ามากยิ่งขึ้น จนกลายเป็นประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเจ้าที่ส่งผลในการดำเนินชีวิตคริส
เตียนในปัจจุบัน ตามคำกล่าวแบ่งปันประสบการณ์ของผู้ให้สัมภาษณ์ท่านนี้ที่กล่าวว่า 

“ตาเป็นพุทธมาก่อน เมื่อก่อนบวชเป็นพระมาก่อน หลังจากนั้นมาแต่งงานกับ
ภรรยาคริสเตียน และย้ายมาอยู่ในหมู่บ้านคริสเตียน เขาให้ไปโบสถ์ก็ไปร่วมกับ
เขา ตอนนั้นไม่เข้าใจ แต่มาทีหลังเราเห็นว่าคริสเตียนอบอุ่น คำสอนเอาไปใช้ได้ 
ชีวิตภรรยาเป็นตัวอย่างที่ดี จนทำให้ตาต้อนรับพระเยซูคริสต์ และรับเชื่อพระเจ้า
มาจนถึงตอนนี้” 

ในทำนองเดียวกัน ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวเสริมในประเด็นประสบการณ์ส่วนตัวกับ
พระเจ้าด้วยการสัมผัสพระเจ้าผ่านชีวิตคริสเตียน โดยเฉพาะชีวิตของภรรยาในการติดตามพระเจ้า รับ
ใช้พระเจ้าอย่างเข้มแข็ง และสัมผัสถึงความรักความอบอุ่นที่คริสเตียนมีให้แก่กันและกัน จนเกิด
ประสบการณ์ส่วนตัวในการแสวงหาพระเจ้า และตัดสินใจรับเชื่อพระเยซูคริสต์พร้อมทั้ งตัดสินใจ
ติดตามพระเจ้าในการดำเนินชีวิตตลอดไป ตามคำแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ที่
เล่าไว้ว่า 

“ตาไม่ได้เป็นคริสเตียนตั้งแต่เกิดนะ เมื่อก่อนหน้านั้นตอนเป็นวัยรุ่นชีวิตล้มเหลว 
ครอบครัวพัง แต่เมื่อมาแต่งงานใหม่กับพี่น้องคริสเตียน เริ่มไปโบสถ์ เริ่ มอบอุ่น 
เห็นชีวิตภรรยาที่ติดตามพระเจ้า เริ่มสัมผัสชีวิตกับพระเจ้า จนตัดสินใจต้อนรับ
พระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด และติดตามพระเยซูคริสต์ตลอดมา พระเจ้าช่วย
ตาในทุกเหตุการณ์ในชีวิตจริงๆ” 
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จากประสบการณ์ของผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งสองท่านนี้ แสดงให้เห็นถึงการมีประสบการณ์กับพระ
เจ้าด้วยการสัมผัสพระเจ้าผ่านชีวิตคริสเตียน การดำเนินชีวิตคริสเตียนที่ดีสามารถเป็นแบบอย่าง
ให้กับผู้อื่นได้สัมผัสพระเจ้าได้โดยสะท้อนพระลักษณะของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตออกมาผ่านการกระทำ
ในการดำเนินชีวิตแต่ละวัน 

จากข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ที่ได้รับประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเจ้า โดยเห็นการอัศจรรย์อย่าง
เฉพาะเจาะจงในชีวิต การได้รับคำตอบจากการอธิษฐานกับพระเจ้าอย่างชัดเจน และสัมผัสพระเจ้า
ผ่านทางชีวิตคริสเตียน สะท้อนให้เห็นว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการมีประสบการณ์กับพระเจ้าซึ่งถือว่า
เป็นความต้องการด้านจิตวิญญาณท่ีสำคัญเป็นประการที่สอง 

 

4.1.3 ความต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้า 

จากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้สูงอายุแสวงหาความช่วยเหลือจากพระเจ้าในการดำเนินชีวิต เมื่อ
มีประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเจ้าแล้ว ผู้สูงอายุจะมีวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะชีวิต
ในฝ่ายจิตวิญญาณท่ีมั่นใจว่าพระเจ้าทรงเป็นเจ้าของชีวิต เป็นที่พ่ึงพิงของชีวิต และมีพระเจ้าทรงสถิต
อยู่ด้วย ส่งผลต่อการใช้ชีวิตด้วยความมั่นใจและพึ่งพาในพระเจ้า จากการสัมภาษณ์พบว่าผู ้ให้
สัมภาษณ์ได้แสวงหาความช่วยเหลือจากพระเจ้าในการดำเนินชีวิตในสองรูปแบบ ดังนี้ 1) ความ
ช่วยเหลือจากพระเจ้าในการดำเนินชีวิตประจำวันทั่วไป 2) ความช่วยเหลือจากพระเจ้าในช่วงวิกฤติ
ของชีวิต 

ผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งได้กล่าวถึง ความต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าในการดำเนิน
ชีวิตประจำวันทั่วไปไว้ว่า พระเจ้าทรงเป็นที่พ่ึงพิงที่สามารถให้ความช่วยเหลือและเป็นความหวังสูงสุด
ของชีวิต การมีพระเจ้าอยู่ในชีวิตทำให้การดำเนินชีวิตมีความหมาย ดังคำกล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ที่
กล่าวไว้ว่า 

“ทุกวันนี้นะ ชีวิตของตารู้สึกมีความหมายที่สุด เมื่อมีพระเจ้าอยู่ในหัวใจของเรา 
เรามีพระเจ้าเป็นที่พึ่งในชีวิตของเรา เป็นความหวังในชีวิตของเรา ถ้าตากลัวนะ 
ตาจะอธิษฐานต่อพระเจ้าเท่านั้น เพราะพระเจ้าเป็นที่พึ่งทางเดียวในชีวิตของตา
แล้ว” 

ในทำนองเดียวกัน ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวเสริมถึงความช่วยเหลือจากพระเจ้าใน
การดำเนินชีวิตประจำวันทั่วไป โดยยึดเอาพระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้ให้สัมภาษณ์
ให้ความสำคัญกับพระเจ้าสูงสุดและสำคัญที่สุดในชีวิต จึงสามารถเป็นพยานฝ่ายพระเจ้าถึงการ
ช่วยเหลือของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของตนเอง ตามคำกล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ท่ีได้เล่าไว้ว่า 
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“ยายจะเอาพระเจ้าเป็นหนึ่งตลอดเลย สิ่งที่ทำให้ชีวิตของยายมีความหมาย คือ
พึ่งพระเจ้าในการใช้ชีวิตของยาย เพราะทุกวันนี้ ถ้าไม่มีพระเจ้า ยายคงอยู่ไม่ถึง
ทุกวันนี้ ยายขอบคุณพระเจ้าที่ยายสามารถทำทุกสิ่งได้ เพียงแต่ร่างกายไม่
แข็งแรงเท่านั้น” 

จากคำกล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งสองท่านทำให้เห็นว่า ความต้องการความช่วยเหลือจาก
พระเจ้าในการดำเนินชีวิตประจำวันทั่วไปเป็นสิ่งที่สำคัญ ซึ่งสามารถเห็นได้ชัดเจนผ่านการดำเนินชีวิต
ที่พ่ึงพาพระเจ้า โดยเฉพาะในชีวิตคริสเตียนที่เชื่อว่าพระเจ้าทรงพระชนม์อยู่ และสถิตอยู่กับมนุษย์ทุก
เวลาและทุกแห่งหน ทำให้ผู้สูงอายุที่มีพระเจ้าในชีวิตจะดำเนินชีวิตประจำวันด้วยการพึ่งพาพระเจ้า
ในแต่ละวันด้วยความไว้วางใจในพระเจ้า แสวงหาการช่วยเหลือของพระเจ้าในการดำเนินชีวิตวันต่อ
วัน ดังคำกล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านหนึ่งว่า “ยายจะคิดถึงพระเจ้าตลอดเวลานะ ทุกวันยายจะ
อธิษฐานกับพระเจ้า ถ้าคืนไหนฝันร้าย พอตื่นมายายจะอธิษฐานกับพระเจ้าและยายรู้สึกดีขึ้น มันเป็น
เหมือนว่าเราได้พ่ึงพระเจ้า เราขอพระเจ้าให้ช่วยเราให้จิตใจเราดีขึ้น” 

ในอีกแง่มุมหนึ่ง ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวถึงประเด็นเกี่ยวกับความต้องการความ
ช่วยเหลือจากพระเจ้าในยามวิกฤติของชีวิต พระเจ้าทรงเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมเสมอในยาม
ยากลำบาก ซึ่งสามารถเห็นได้จากตอบสนองในภาวะวิกฤติของผู้ให้สัมภาษณ์  คือ การอธิษฐานมอบ
ทุกอย่างไว้กับพระเจ้า หรือแสวงหาการช่วยเหลือจากพระเจ้าในช่วงวิกฤติในชีวิต ดังคำกล่าวของผู้ให้
สัมภาษณ์ท่านนี้ที่กล่าวว่า 

“ถ้ายายมีปัญหา ไม่ว่าส่วนตัวหรือครอบครัวของยาย ยายจะอธิษฐานอย่างเดียว 
ถ้าพระเจ้าจะให้บางอย่างเกิดขึ้น ยายยอมรับทุกเหตุการณ์ เหมือนสามียายที่
ป่วยอยู่ตอนนี้ ทุกอย่างยายจะมอบไว้กับพระเจ้าด้วยการอธิษฐานตลอดเวลา ขอ
พระเจ้าช่วยยาย พระเจ้าเป็นที่พ่ึงเดียวของยาย” 

นอกจากนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวถึงการพึ่งพาพระเจ้าในยามวิกฤติของชีวิต  พระ
เจ้าทรงเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมในยามยากลำบาก ทำให้ผู้ให้สัมภาษณ์ได้คิดถึงพระเจ้าอันดับแรก
เมื่อเผชิญช่วงเวลาวิกฤติในชีวิต โดยมีความเชื่ออย่างมั่นใจว่าพระเจ้าทรงเป็นที่พึ่งพิงที่แน่นอน จึง
สามารถขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าในช่วงวิกฤติของชีวิตได้ ผู ้ให้สัมภาษณ์ดังกล่าวได้เล่าถึง
ประสบการณ์ในการขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าไว้ว่า 

“เมื่อรู้สึกกลัว หรือว่าพ่อมีปัญหานะ พ่อจะอธิษฐานกับพระเจ้า พ่อจะคิดถึงพระ
เจ้าทันที ขอพระเจ้าช่วยนะ พระเจ้าเป็นทางเดียวเท่านั้นที่พ่อนับถือและเชื่อมา
ตลอด เพราะอย่างอ่ืนช่วยเหลือไม่ได้ พ่อนับถือมาทุกอย่างแล้ว มีพระเจ้าเท่านั้น
ที่พ่ึงพาได้จริงๆ” 
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ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวเสริมในประเด็นเดียวกัน คือ ความต้องการความช่วยเหลือ
จากพระเจ้าในยามวิกฤติของชีวิต เมื่ออธิษฐานขอการช่วยเหลือจากพระเจ้าในแต่ละครั้งที่ผ่านมา 
พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานและช่วยเหลืออยู่เสมอ ทำให้เกิดความมั่นใจในการขอความช่วยเหลือใน
ครั้งต่อไปเมื่อเผชิญกับช่วงวิกฤติของชีวิต ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านนี้ได้เล่าไว้ว่า 

“ตาจะอธิษฐานต่อพระเจ้า เรามีพระเจ้าเนาะ ปัญหาทุกปัญหาจะอธิษฐานทั้งนั้น 
เรามีพระเจ้า เราก็ขอพระเจ้าของเรา พระเจ้าก็ตอบตลอด เมื่อปัญหาผ่านมา 
อธิษฐานแล้วก็ผ่านไปทุกที” 

จากข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งสามท่านนี้ แสดงให้เห็นถึงความต้องการความช่วยเหลือจาก
พระเจ้าในยามวิกฤติของชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินชีวิตในแต่ละวันต้องเผชิญทั้งความสุขและ
ความทุกข์ เมื่อผู้สูงอายุมีปัญหาในการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทั่วไปหรือช่วงวิกฤติของชีวิต 
ผู้สูงอายุที่เป็นคริสเตียนมีที่พึ่งพิงทางจิตวิญญาณที่สามารถขอความช่วยเหลือได้ คือ การขอความ
ช่วยเหลือจากพระเจ้าในทุกสถานการณ์ของชีวิต โดยเฉพาะสถานการณ์ที่วิกฤติที่สุดยังคงคิดถึงพระ
เจ้าเป็นอันดับแรกและอธิษฐานขอการช่วยเหลือจากพระองค์ ดังคำกล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งว่า 
“หนักขนาดไหน อธิษฐานกับพระเจ้า ขอพระเจ้าช่วยอย่างเดียว” 

จากข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ที่มีประสบการณ์ในการขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าในการ
ดำเนินชีวิต ทำให้เห็นว่าการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุคริสเตียนมีมิติฝ่ายวิญญาณที่เชื่อศรัทธาในพระ
เจ้า ส่งผลให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตในการพึ่งพาและขอการช่วยเหลือจากพระเจ้าในการดำเนินชีวิตประจำวัน
ทั่วไป พร้อมทั้งขอการช่วยเหลือจากพระเจ้าในยามวิกฤติของชีวิต สะท้อนให้เห็นว่า ผู้สูงอายุมีความ
ต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าในการดำเนินชีวิต ซึ่งเป็นความต้องการด้านจิตวิญญาณที่สำคัญ
เป็นประการที่สาม 

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้สูงอายุช่วง 70 -79 ปี
ประกอบด้วย 3 ประการหลัก คือ 1) ความต้องการมั่นใจในชีวิตหลังความตาย 2) ความต้องการมี
ประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเจ้า และ 3) ความต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้า ซึ่งเป็นคำตอบ
สำหรับโจทย์การวิจัยในครั้งนี้  

นอกเหนือจากนั้น ผลของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ยังมีประเด็นอื่นๆ ที่สามารถขยายความเข้าใจ
เกี่ยวกับความต้องการในด้านอื่นๆ ของผู้สูงอายุช่วง 70-79 ปีได้เพิ่มเติมด้วย ผู้วิจัยได้แบ่งความ
ต้องการด้านอื่นๆ ออกเป็น 2 ประการดังนี้ 1) ความต้องการมีคุณค่า 2) ความต้องการมีสัมพันธภาพ
ที่ด ีซึ่งจะอธิบายในหัวข้อต่อไปดังต่อไปนี้ 
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4.2 ความต้องการด้านอื่นๆ (Other needs) 

จากการศึกษาความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้สูงอายุช่วง 70-79 ปี ผู้วิจัยยังพบว่ายังมี
ประเด็นอื่นๆ ที่สำคัญ ซึ่งสามารถขยายความเข้าใจและเป็นประโยชน์สำหรับการหาแนวทางที่
คริสตจักรสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสมกับช่วงวัย นอกจากความ
ต้องการด้านจิตวิญญาณแล้ว ผลจากการสัมภาษณ์พบว่าผู้สูงอายุยังมีความต้องการด้านจิตใจและ
ร่างกาย ในประเด็นนี้ผู้วิจัยจึงแบ่งการนำเสนอข้อมูลออกเป็น 2 ประการ คือ ความต้องการมีคุณค่า 
และความต้องการมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน  

 

4.2.1 ความต้องการมีคุณค่า  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจำนวน 15 คน เกี่ยวกับความ
ต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้สูงอายุช่วง 70-79 ปี ผู้วิจัยยังพบว่า มีความต้องการด้านอ่ืนๆ ที่สำคัญ
เกี่ยวกับผู้สูงอายุที่ช่วยขยายความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการด้านจิตวิญญาณมากยิ่งขึ้ น ผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่มีความเข้าใจว่าความต้องการมีคุณค่า หมายถึง ความรู้สึกที่ผู้สูงอายุรับรู้ว่าตนเองมีคุณค่า 
นำไปสู่ความเชื่อมั่นและการยอมรับตนเอง ส่งผลให้บุคคลนั้นมีความพึงพอใจในตนเองหรือเห็นคุณค่า
ในตนเอง นอกจากนั้น ผู้สูงอายุยังมีความต้องการมีคุณค่าต่อผู้อ่ืน ความต้องการมีคุณค่าของผู้สูงอายุ 
มีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้ 

 

4.2.1.1 ความต้องการมีคุณค่าต่อตนเอง 

จากการสัมภาษณ์พบว่า ความต้องการมีคุณค่าต่อตนเองเป็นความต้องการอีกส่วนหนึ่งที่
สำคัญสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นความต้องการทางด้านจิตใจ ผู้ให้การสัมภาษณ์มีช่วงอายุ 70-79 ปี ซึ่ง
เป็นช่วงวัยหลังเกษียณอายุการทำงาน พร้อมทั้งประสิทธิภาพของสภาพร่างกายที่กำลังเสื่อมถอยลง 
ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่า เนื่องจากไม่สามารถใช้ชีวิตเหมือนกับช่วงวัยแห่งการ
ทำงาน และมีสุขภาพร่างกายทีส่มบูรณ์แข็งแรงเหมือนเดิมได้ หากผู้สูงอายุมีความรู้สึกได้ทำบางอย่าง
เหมือนสิ่งที่เคยทำในอดีต สิ่งนั้นสามารถทำให้ผู ้สูงอายุ รู้สึกมีคุณค่าภายในจิตใจ ความต้องการมี
คุณค่าต่อตนเองสามารถแบ่งได้สามประเภท คือ 1) ความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าเมื่อได้ทำงานรับใช้
พระเจ้าและสังคม 2) ความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าเมื่อได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมือนผู้สูงอายุคนอื่น และ 
3) ความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าเม่ือชีวิตประสบความสำเร็จ 

ผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งได้กล่าวถึงความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าเมื่อได้ทำงานรับใช้พระเจ้าและ
สังคม โดยมีความต้องการเป็นส่วนหนึ่งในสังคมที่อาศัยอยู่ ซึ่งสามารถเห็นได้จากการรับใช้พระเจ้า
อย่างเข้มแข็ง และมีความสุขเมื่อมีโอกาสได้ทำงานของสังคม แม้ว่าจะมีความจำกัดในเรื่ องสุขภาพ
ร่างกาย แต่ผู้สูงอายุจะมีความรู้สึกภาคภูมิและมีความสุขเมื่อสังคมที่อาศัยอยู่ได้เปิดโอกาสให้เป็นส่วน
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หนึ่ง ความรู้สึกภายในจิตใจดังกล่าวส่งผลให้ผู้สูงอายุแสวงหาคุณค่าของตนเองผ่านการเป็นรับใช้พระ
เจ้าและสังคมมากขึ้น ความจริงนี้สะท้อนให้เห็นว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการมีคุณค่าต่อตนเองเมื่อได้
ทำงานรับใช้พระเจ้าและสังคม ดังคำกล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ท่านนี้ที่เล่าว่า 

“ยายรู้สึกภาคภูมิใจที ่อายุยืนยาวมาถึง 70 ปี และมีสุขภาพดีอยู่ ร่างกายที่
สมบูรณ์แข็งแรง ขอบคุณพระเจ้าที่ยังสามารถปั่นจักรยานได้ ยายยังช่วยเหลือ
ตนเองได้อยู่ ทำงานรับใช้พระเจ้าและพอช่วยงานสังคมได้อยู่ ยายอยากทำงาน
รับใช้พระเจ้าเท่านั้น อย่างอ่ืนยังไม่ต้องการเท่าไหร่ ถ้ามีการเลือกเป็นคณะธรรม
กิจคริสตจักร ก็ยังสามารถพร้อมรับใช้พระเจ้าได้อยู่ อยากรับใช้พระเจ้าถ้ามี
โอกาสได้ทำ แต่ยายจะทำตามกำลัง” 

ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวถึงความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าเมื่อได้ทำงานรับใช้พระเจ้า
และสังคม โดยการได้รับโอกาสในการรับใช้พระเจ้าในคริสตจักร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นผู้นำใน
คริสตจักรและในชุมชน ซ่ึงมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางพันธกิจในสังคมที่อาศัยอยู่ ก่อให้เกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเองที่ได้ทำงานอย่างเกิดผลในขณะที่มีความจำกัดในด้านสภาพร่างกายก็ตาม ความ
จริงนี้สะท้อนให้เห็นว่าผู้สูงอายุมีความต้องการมีคุณค่าต่อตนเองเมื่อได้ทำงานรับใช้พระเจ้าและสังคม 
ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านนี้ได้เล่าประสบการณ์ชีวิตของตนเองไว้ว่า 

“สิ่งที่ทำให้ชีวิตตามีความหมายและอิ่มอกอิ่มใจที่สุดในชีวิตทุกวันนี้  คือ การ
ได้รับใช้พระเจ้าที่โบสถ์ เพราะว่าอายุ 73 ปีแล้ว ยังได้โอกาสในการทำงานรบัใช้
พระเจ้า ยังเป็นผู้นำคริสตจักรได้อยู่ และยังรับใช้สังคมได้อยู่” 

นอกจากนั้น ยังมีผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านหนึ่งที่กล่าวถึงประเด็นที่เสริมกันเกี่ยวกับความรู้สึกว่า
ตนเองมีคุณค่าเมื่อได้รับใช้พระเจ้าและสังคม โดยการรับใช้พระเจ้าในบทบาทและความสามารถของ
ตนเอง โดยมองว่าแม้จะไม่ได้เป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จในการรับใช้เหมือนผู้สูงอายุคนอ่ืน แต่รู้สึก
ภาคภูมิใจที่คริสตจักรและสังคมให้โอกาสและขอบเขตหน้าที่การทำงานสำหรับการรับใช้พระเจ้าและ
ทำงานในสังคม นอกจากนั้น ยังมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลืองานในสังคมตาม
กำลังของตนเอง ความภาคภูมิใจดังกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการมีคุณค่าต่อ
ตนเองเมื่อได้ทำงานรับใช้พระเจ้าและสังคม 

“ตามีความภาคภูมิใจมากๆ ที่ได้พบกับพระเจ้าและได้มาเป็นคริสเตียน ภูมิใจใน
การรับใช้พระเจ้าในโบสถ์ ได้ติดตามพระเจ้า โดยเฉพาะคริสตจักรเปิดโอกาสให้
ตามีส่วนในการนำอธิษฐานขอการทรงนำในวันอาทิตย์ ถึงแม้จะเทศนาไม่ ได้
เหมือนคนอื่น แต่ภูมิใจที่มีส่วนในการอธิษฐาน เพราะก็ถือว่าได้รับใช้พระเจ้า 
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และถ้าเป็นได้นะ พ่ออยากทำงานรับใช้พระเจ้าในโบสถ์ต่อไป และช่วยเหลืองาน
ของหมู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา ทำความสะอาดที่เราสามารถทำได้ ถึงแม้ไม่
หนักมากแต่เราทำ เราก็มีความสุข” 

จากคำกล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ท่านนี้ สะท้อนให้เห็นว่าผู้สูงอายุจะเห็นคุณค่าของตนเองเมื่อ
มีความรู้สึกได้รับโอกาสในสิ่งที่เคยทำมาก่อนในอดีต ถึงแม้จะมีอายุเพิ่มมากขึ้นและมีปัญหาสุขภาพ 
ผู้สูงอายุจะมีความภาคภูมิใจและรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายเมื่อได้ทำงานรับใช้พระเจ้าและทำงานให้กับ
สังคมได้ จึงสะท้อนให้เห็นความจริงว่าผู้สูงอายุมีความรู้สึกว่าตนเองยังเป็นคนที่มีคุณค่าอยู่ และมี
ความต้องการมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและทำงานสังคมได้มากข้ึน 

ในอีกแง่มุมหนึ่ง ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวถึงความรู้สึกว่า  ตนเองมีคุณค่าเมื่อได้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีเหมือนผู้สูงอายุคนอื่น โดยให้ข้อมูลถึงชีวิตที่รู้สึกไม่มีคุณค่า เมื่อผู้สูงอายุจะต้องแบก
รับภาระที่หนักในครอบครัว เช่น การดูแลผู้ป่วยติดเตียง การอยู่ร่วมกับคู่สามีภรรยาเพียงสองคน 
ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความจำกัดในการดำเนินชีวิต เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุส่วนใหญ่แล้ว วัยสูงอายุควรจะ
เป็นหลังเกษียณอายุที่ต้องการการพักผ่อนและทำงานช่วยเหลือสังคมตามกำลังที่มี ความจำกัดที่
เกิดข้ึนในวัยผู้สูงอายุก่อให้เกิดการใช้ชีวิตที่ขาดความสะดวกสบาย และใช้สุขภาพร่างกายในการแบก
รับภาระบางอย่างที่ก่อให้เกิดการเปรียบเทียบตนเองกับผู้สูงอายุคนอื่น จนมองว่าตนเองมีความสุข
และความสะดวกสบายน้อยกว่าผู้สูงอายุคนอื่น ส่งผลให้เกิดความเครียดภายในจิตใจ  และก่อให้เกิด
ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุได้ในที่สุด ดังประสบการณ์ของผู้ให้สัมภาษณ์ที่แบ่งปันความรู้สึกว่าตนเองไม่
มีคุณค่าไว้ดังนี้ 

“ทุกวันนี้ชีวิตยายไม่มีความหมาย ไม่มีคุณค่าอะไรเลย ท้อถอย อ่อนอกอ่อนใจ 
ไม่มีกำลังกาย ไม่มีกำลังใจสักวัน อยู่ไปทุกวันนี้แบบหดหู่เหลือเกิน เหมือนอยู่ไป
แบบวันๆ ชีวิตเหมือนอยู่ทางตัน เพราะยายต้องดูแลสามีท่ีติดเตียงเป็นเวลาเกือบ
สิบปี ยายอยากได้ความสุข ความสบาย เมื่ออยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ ไปที่ไหนก็ได้ มี
ความเป็นอิสระ อยากไปนมัสการที่โบสถ์หรือร่วมกลุ่มเซลล์ได้เหมือนคนอ่ืน 
อยากได้ความสุข ความสบายบ้าง” 

จากข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ดังกล่าว สะท้อนให้เห็นความจริงว่า ผู้สูงอายุมีความรู้สึกว่า
ตนเองมีคุณค่าเมื่อได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมือนผู้สูงอายุคนอื่น ผู้สูงอายุควรจะเป็นผู้ที่ได้รับการดูแล
มากกว่าการรับภาระหนักในการดูแลผู้อื ่น เมื่อผู้สูงอายุแบกภาระมากขึ้นเกินกำลัง ส่งผลให้เกิด
ความรู้สึกน้อยใจตนเองและเมื่อยิ่งเปรียบเทียบกับผู้สูงอายุคนอื่นในช่วงวัยเดียวกัน สามารถทำให้
ผู้สูงอายุรู้สึกว่าชีวิตของตนเองไม่มีคุณค่าและความหมาย จึงเกิดความต้องการอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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เหมือนกับผู้สูงอายุคนอ่ืน ความรู้สึกดังกล่าวบ่งชี้ให้เห็นว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการมีคุณค่าต่อตนเอง
เมื่อได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมือนผู้สูงอายุคนอ่ืน 

นอกจากนี้ ยังมีอีกแง่มุมหนึ่ง ผู้ให้สัมภาษณ์ได้กล่าวถึงความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าเมื่อได้
ประสบความสำเร็จในชีวิตในการทำบางสิ่งที่สามารถเห็นเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจน การประสบ
ความสำเร็จดังกล่าวเป็นความสำเร็จทั้งด้านจิตใจและด้านร่างกาย  

ผู้สูงอายุมีความรู้สึกประสบความสำเร็จในบทบาทของการเป็นภรรยาที่ดีในการดูแลสามีที่
ป่วยติดเตียง และสามารถดูแลตนเองได้เพียงลำพัง ในขณะเดียวกันผู้สูงอายุมีความภาคภูมิใจที่
สามารถสร้างบ้านหลังใหม่จากการเก็บเงินด้วยตนเอง การประสบความสำเร็จของผู้สูงอายุส่งผลให้
ผู้สูงอายุมีความรู้สึกภาคภูมิใจ และเห็นว่าชีวิตของตนมีคุณค่า ซึ่งสามารถเห็นได้จากคำกล่าวของผู้ให้
สัมภาษณ์ท่านนี้ว่า 

“ทุกวันนี้ยายภูมิใจ ยายพอใจในชีวิตแล้ว เราเป็นผู้หญิงสามารถสร้างบ้านหลัง
ใหม่ได้ มีความคิดใหญ่กว่าผู้ชายบางคนได้ สามารถดูแลสามีด้วยและดูแลตนเอง
ได้ด้วย ถึงแม้จะรู้สึกไม่สบายก็ตาม ตอนนี้บ้านใหม่ยายกำลังจะเสร็จแล้ว มันมา
จากน้ำพักน้ำแรงของยายเลย” 

จากคำกล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ท่านนี้ บ่งชี้ให้เห็นถึงความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าเมื่อได้ประสบ
ความสำเร็จในชีวิตด้วยกำลังของตนเอง เมื่อผู้สูงอายุได้ทำบางสิ่งที่ประสบความสำเร็จในชีวิตจะมี
ความรู้สึกมีคุณค่าต่อตนเองมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ ผู้สูงอายุจึงมีความต้องการมีคุณค่าต่อตนเองมากขึ้น
เมื่อได้ประสบความสำเร็จในชีวิต 

จากข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความต้องการมีคุณค่าต่อตนเองของผู้สูงอายุ พบว่า 
ผู้สูงอายุมีความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าเมื่อได้ทำงานรับใช้พระเจ้าและสังคม เนื่องจากยังได้เป็นส่วน
หนึ่งในสังคมชุมชนอยู่ แม้จะไม่ได้ทำงานอย่างเต็มที่ เหมือนในช่วงวัยก่อนเกษียณการทำงาน แต่มี
ความภาคภูมิใจว่ายังเป็นส่วนหนึ่งอยู่ ซึ่งก่อให้เกิดความรู้สึกว่ายังดีกว่าการถูกตัดโอกาสหรือถูกแยก
จากชุมชนสังคมที่เคยอยู่เนื่องจากมีอายุเกินกำหนด ในขณะเดียวกัน ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุมี
ความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าเมื่อได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมือนผู้สูงอายุคนอื่น  ซึ่งเป็นการใช้ชีวิตที่
เหมาะสมกับวัยของตนเอง ไม่ใช่รับภาระหนักเกินกำลังที่สูงวัยของตนเอง และในขณะเดียวกันนี้
ผู้สูงอายุยังมีความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า เมื่อได้ประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยกำลังของตนเอง จาก
ข้อมูลการสัมภาษณ์บ่งชี้ให้เห็นว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการมีคุณค่าต่อตนเอง 
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4.2.1.2 ความต้องการมีคุณค่าต่อผู้อ่ืน 

จากการสัมภาษณ์พบว่า ความต้องการด้านอื่นๆ ของผู้สูงอายุในด้านการมีคุณค่านั้น ยังมี
ความเกี่ยวข้องกับการมีคุณค่าต่อผู้อื่นด้วย ผู้สูงอายุจะมีความกังวลเกี่ยวกับตัวตนของตนเองต่อ
มุมมองจากสายตาของผู้อื ่น จึงเกิดคำถามว่าในสายตาของผู้อื ่นในสังคมจะมองตนเองว่าเป็นคน
อย่างไร ส่งผลให้มุมมองของผู้อ่ืนมีผลกระทบต่อการมีคุณค่าในชีวิตของตนเอง ความต้องการมีคุณค่า
ต่อผู้อื่นนั้นสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ 1) ความต้องการมีคุณค่าต่อลูกหลาน 2) ความ
ต้องการมีคุณค่าต่อสังคม 

ผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งได้กล่าวถึงการมีคุณค่าจากมุมมองของลูกหลานที่มองดูตนเองด้วย
ความภาคภูมิใจ ผู้สูงอายุมีต้องการให้ลูกหลานภูมิใจในชีวิตของตนเอง จึงพยายามใช้ชีวิตด้วยการ
สร้างคุณงามความดีไว้ให้กับลูกหลานในครอบครัวและในชุมชน เพื่อให้ลูกหลานกล่าวถึงในทางที่ดี 
จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ผู้สูงอายุมีความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า เมื่อได้รับการตอบรับที่ดี
จากลูกหลานในครอบครัว ความจริงนี้สะท้อนให้เห็นว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการมีคุณค่าต่อผู้อ่ืน โดย
มีความกังวลเกี่ยวกับตัวตนของตนเองจากมุมมองของลูกหลาน ดังคำกล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ท่านนี้ว่า 

“ยายอยากทำความดีไว้ให้แก่ลูกหลาน และพี่น้องชาวบ้านจะได้รู้ว่ายายเป็นคน
อย่างไร เมื่อเราตายไปแล้วชาวบ้านจะได้รู้ ยายกลัวลูกหลานไม่รัก และจะได้เห็น
ว่ายายเป็นคนแบบไหน และลูกหลานยายจะได้ภูมิใจในตัวของยาย” 

ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวถึงการมีคุณค่าต่อลูกหลานอีกว่า เมื่อลูกหลานมีความรู้สึก
ภาคภูมิใจในชีวิตของผู้สูงอายุ ความรู้สึกนี้จะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจว่าตนเองมีคุณค่า ผู้สูงอายุรู้สึก
ภาคภูมิใจว่าตนเองเป็นที่รักของลูกหลานในครอบครัว และทำให้ลูกหลานภูมิใจในตนเอง ความจริง
ดังกล่าวจึงสะท้อนให้เห็นว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการ มีคุณค่าต่อลูกหลาน ดังคำกล่าวของผู ้ให้
สัมภาษณ์ว่า 

“รู้สึกภูมิใจในชีวิตของตัวยายเอง ที่ได้สร้างสิ่งที่ดี ความดีให้แก่ลูกหลาน เพ่ือวัน
หนึ่งเขาจะสามารถภูมิใจในตัวของยาย ถึงแม้ตอนนี้ลูกของยายไม่เลี้ยงยอมเอา
หลานไปอยู่ด้วย ทิ้งไว้ให้ยายดูแล ยายต้องรับภาระ แต่ยังก็ภูมิใจได้เลี้ยงหลาน
เพ่ือว่าลูกจะรู้สึกภูมิใจในตัวของยาย” 

จากข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ท้ังสองคนนี้ บ่งชี้ให้เห็นว่าผู้สูงอายุที่มีความรู้สึกอยากเป็นคนที่มี
คุณค่าต่อลูกหลาน อยากให้ลูกหลานภาคภูมิใจในตนเอง สามารถเห็นได้จากการพยายามทำสิ่งที่ดี
เพ่ือให้ลูกหลานได้เห็นและได้ภาคภูมิใจ นอกจากนั้น ยังมีความต้องการได้รับการยอมรับจากลูกหลาน 
ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกว่าชีวิตของตนเองมีคุณค่าต่อผู้อ่ืนโดยเฉพาะลูกหลาน 
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ในอีกแง่มุมหนึ่ง ผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งได้กล่าวถึงความต้องการมีคุณค่าต่อสังคม ผู้สูงอายุมี
ความกังวลเกี่ยวกับเรื่องตัวตนของตนเองในสายตาของสังคม สามารถเห็นได้จากการมีความรู้สึกเป็น
ส่วนหนึ่งและเป็นที ่รักในสังคมที่อาศัยอยู่  ซึ ่งแสดงออกด้วยการพยายามดำเนินชีวิตด้วยความ
ระมัดระวังโดยเฉพาะด้านคำพูด เนื่องจากกลัวผู้คนในสังคมไม่ยอมรับนับถือและเกลียดชังตนเองจาก
การกระทำที่ผิดพลาด ด้วยเหตุนี้ ผู้สูงอายุจึงมีความต้องการมีคุณค่าต่อสังคม ดังคำกล่าวของผู้ให้
สัมภาษณ์ท่านนี้ว่า 

“ตากลัวทำผิดพลาดกับพี่น้องชาวบ้าน ไม่ว่าจะเป็นคำพูดที่ทำให้ชาวบ้านไม่
สบายใจ ไม่อยากทำให้ชาวบ้านเกลียดชังตา ตาอยากเป็นที่รักและที่นับถือของ
ชาวบ้าน” 

ในทำนองเดียวกันนี้ ผู ้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวถึงความต้องการมีคุณค่าต่อสังคม
เช่นเดียวกัน ผู้สูงอายุมีความต้องการดำเนินชีวิตเพื่อให้สังคมพอใจ และประทับใจในชีวิตของตนเอง 
และมีความต้องการอยากเป็นที่รักของผู้คนในสังคม เมื่อได้รับความพึงพอใจและความประทับใจจาก
ผู้คนในสังคม จะทำให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ความต้องการดังกล่าวนี้สะท้อนให้เห็น
ความจริงว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการมีคุณค่าต่อผู้อื่นในสังคม ดังคำกล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ท่านนี้ที่
กล่าวไว้ว่า 

“ทุกวันนี้ยายกังวลมากว่า ยายจะทำตัวอย่างไรเพื่อให้พ่ีน้องชาวบ้านพอใจ ยายก็
มีอายุมากแล้ว ยายอยากให้ชาวบ้านประทับใจเรา และเป็นที่รักของลูกหลาน
และพ่ีน้องชาวบ้าน” 

จากข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งสองคนสะท้อนให้เห็นความจริงว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการมี
คุณค่าต่อผู้อื่นในชุมชนและสังคม ผู้สูงอายุจะพยายามใช้ชีวิตให้เป็นที่รักและพึงพอใจของชุมชน โดย
กังวลว่าสังคมจะมองชีวิตของตนเองอย่างไร ความกังวลนี้ส่งผลทำให้ผู้สูงอายุพยายามใช้ชีวิตเพื่อให้
สังคมพอใจ และแสวงหาการยอมรับนับถือจากชุมชน ดังคำกล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งว่า “ถ้า
ผู้สูงอายุอย่างพวกตาไม่มีความสัตย์ซื่อ และความยุติธรรมคงไม่มีใครมานับถือแน่ๆ บางคนก็แก่เพียง
ร่างกายเท่านั้น แต่ไม่มีความซื่อสัตย์ ชีวิตไม่เป็นแบบอย่างให้ลูกหลานก็มีเยอะ” 

จากข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความต้องการมีคุณค่าของผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุมี
ความต้องการมีคุณค่าต่อตนเอง สามารถพบได้จากการมีคุณค่าต่อตนเอง และการมีคุณค่าต่อผู้อ่ืน 
การมีคุณค่าต่อตนเองจะเกิดขึ้นเมื่อได้ทำงานรับใช้พระเจ้าและสังคม มีความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า
เมื่อได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมือนผู้สูงอายุคนอื่น และความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าเมื่อชีวิตประสบ
ความสำเร็จ นอกจากนั้น การมีคุณค่าต่อผู้อ่ืนยังเห็นได้จากมุมมองของลูกหลาน และผ่านสายตาของ
สังคมท่ีมองผู้สูงอายุ จึงส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความต้องการมีคุณค่าทั้งต่อตนเองและผู้อื่น  
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4.2.2 ความต้องการมีสัมพันธภาพที่ดกีับผู้อ่ืน  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจำนวน 15 คน ผู้วิจัยยังพบอีกว่า 
มีความต้องการด้านอ่ืนๆ ที่มียังความเกี่ยวข้องและสามารถเป็นประโยชน์ต่อหัวข้อวิจัย ผู้ให้สัมภาษณ์
ส่วนใหญ่เห็นว่า ความต้องการมีสัมพันธภาพที่ดี หมายถึง ความสัมพันธ์ที่มีความเกี่ยวข้องกันจน
สามารถนำไปถึงความผูกพันได้ ขอบเขตของสัมพันธภาพในบทนี้ประกอบด้วยความผูกพัน ความ
เกี่ยวข้องกัน และการมีความสัมพันธ์ต่อกันและกัน การมีสัมพันธภาพที่ดีของผู้สูงอายุประกอบด้วย
ความผูกพันกับคู่ชีวิตที่มีลักษณะความสัมพันธ์เป็นสามีภรรยา การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกหลานใน
ครอบครัว และความสัมพันธ์ที่มีลักษณะเกี่ยวข้องกับผู้อ่ืน ซ่ึงมีองค์ประกอบที่สำคัญดังต่อไปนี้ 
 

4.2.2.1 ความต้องการผูกพันกับคู่ชีวิต 

จากการสัมภาษณ์พบว่า ความต้องการมีสัมพันธภาพที่ดีของผู้สูงอายุ เป็นความสัมพันธ์ที่
ใกล้ชิดในลักษณะของผู้ร่วมชีวิต คือ ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา ซึ่งถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่
ใกล้ชิดที่สุด และมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุอย่างมาก ผู้สูงอายุบางคนมองว่าคู่ชีวิตเป็น
คนที่มีความหมายที่สุดในชีวิต สามารถอยู่เคียงข้างและดูแลกันและกันในยามชราและเจ็บป่วย 
ในขณะที่ลูกหลานมีความจำกัดบางอย่างที่ไม่สามารถอยู่เคียงข้างคอยดูแลได้อย่างใกล้ชิด ด้วยเหตุนี้ 
ผู ้สูงอายุจึงมีความต้องการผูกพันกับคู่ชีวิต จนสามารถกลายเป็นบุคคลที่ความหมายต่อชีวิตได้ 
ผู้สูงอายุมองว่าคู่ชีวิต คือ คนที่มีคุณค่าในชีวิต หรือบุคคลสำคัญในชีวิต การผูกพันกับคู่ชีวิตสามารถ
แบ่งได้สองประเภทดังนี้ 1) การผูกพันกับภรรยา 2) การผูกพันกับสาม ี

ผู ้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งได้กล่าวถึงการผูกพันกับภรรยาของตนเอง เป็นความสัมพันธ์ใน
ลักษณะความใกล้ชิดในการดำเนินชีวิต ผู้สงอายุต้องการที่พึ่งทางจิตใจจากคนที่อยู่ใกล้ ชิดมากที่สุด 
การมีคู่ชีวิตหรือภรรยาที่ดี สามารถเป็นที่ปรึกษากันได้อย่างเข้าใจที่สุด  ภรรยาสามารถเก็บความลับ
ของตนเองดีที่สุด เนื่องจากใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันตลอดเวลา จึงสะท้อนให้เห็นว่าผู้สูงอายุมีความต้องการมี
สัมพันธภาพที่ดีกับภรรยาในลักษณะของความผูกพัน ดังคำกล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ท่านนี้ที่กล่าวไว้ว่า 

“ภรรยาของตาเป็นคนที่มีความหมายสำหรับตา เพราะเม่ือมีปัญหาอะไร ตาก็จะ
ปรึกษาภรรยา เพราะมีความใกล้ชิดกันอยู่แล้ว คุยกันได้ง่าย ถ้าปรึกษาคนอื่นก็
ไม่รู้ว่าเขาจะเก็บความลับของเราได้หรือไม่ บางเรื่องมันเป็นเรื่องภายในที่ไม่
อยากให้ใครรู้ด้วย ส่วนใหญ่ภรรยาจะช่วยเหลือตาด้านจิตใจ และลูกหลานจะ
ดูแลด้านร่างกาย พาไปหาหมอ พาไปทำธุระต่างๆ” 

 



53 
 

มีผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนได้กล่าวเสริมในประเด็นเดียวกันเกี่ยวกับการผูกพันกับภรรยา ของ
ตนเอง ซึ่งได้กล่าวถึงภรรยาในบทบาทของผู ้เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินชีวิตที ่ให้คำแนะนำ คำ
ตักเตือนให้แก่กันและกัน จนสามารถกลายเป็นคนที่มีความหมายที่สุดในชีวิตได้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ความจริงว่าผู้สูงอายุมีความต้องการผูกพันกับภรรยา ตามคำกล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ท่านนี้ที่ได้กล่าว
ไว้ว่า  

“เวลาที ่ตามีปัญหาตาจะปรึกษายายตลอด เพราะภรรยามีความหมายที่ สุด
สำหรับตาแล้ว เราอยู่ด้วยกันสองเฒ่า ดูแลกันและกัน มีอะไรเราคุยกัน บางครั้ง
ตาก็ปลอบใจยาย บางครั้งยายก็เตือนตาบ้าง” 

จากคำกล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งสองท่านนี้ สะท้อนให้เห็นว่าผู้สูงอายุมีความต้องการผูกพัน
กับภรรยา เพราะถือว่าเป็นคนที่มีความหมายที่สุดในชีวิตของผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นภรรยาคนแรกหรือ
ภรรยาที่แต่งงานใหม่ ผู้สูงอายุมองว่าภรรยา คือ คนที่มีความหมายในชีวิตที่คอยอยู่เคียงข้างและมี
ส่วนในการดูแลด้านจิตใจ การปรึกษากันและกัน ดังคำกล่าวของผู้ที่ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งว่า “ถ้าตามี
ปัญหานะ ตาจะปรึกษาครอบครัวอันดับแรกว่าจะทำอย่างไรกัน ปรึกษายายก่อน เพราะปัญหาต่างๆ 
จะจบที่ครอบครัว” 

ในอีกแง่มุมหนึ่ง ผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งได้กล่าวถึงการผูกพันกับสามี ในลักษณะเช่นเดียวกัน 
โดยมองว่าสามีเป็นกำลังใจที่สำคัญในการดำเนินชีวิต แม้จะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาที่เกิดขึ้น การมี
สามีที่อยู่เคียงข้างทำให้ผู้สูงอายุมีความอบอุ่นใจและมีความรู้สึกว่าไม่ได้ใช้ชีวิต โดดเดี่ยวตามลำพัง 
สะท้อนให้เห็นว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการผูกพันกับสามีของตนเอง ดังคำกล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ท่าน
นี้ทีไ่ดก้ล่าวไว้ว่า 

“ทุกวันนี้คนที่มีความหมายที่สุดสำหรับยาย คือ สามี ถึงแม้จะป่วยติดเตียงก็ตาม
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็ตาม สำหรับยายแล้ว สามีก็เป็นกำลังใจที่สุดของยายแล้ว 
บางครั้งเวลาที่เราพูดโทรศัพท์กับลูกแล้วเขาได้ยิน เขาร้องไห้ออกมาเสียงดัง แล้ว
บอกหนุนใจยายด้วย ทุกวันนี้ก็มีตานี่แหละที่เป็นกำลังใจที่ดีที่สุดของยาย ถ้าไม่มี
ตาแล้ว ยายไม่เหลือใครเลย เพราะยายไม่ใช่คนในหมู่บ้านนี้ ยายมาเป็นสะใภ้
หมู่บ้านนี้ ยายไม่มีญาติพ่ีน้องที่ไหนแล้ว”  

ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวถึงการผูกพันกับสามีของตนเอง โดยเฉพาะบทบาทการเป็น
ผู้นำในครอบครัวของสามี เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นวัยที่อาวุโสที่สุดในครอบครัว จึงขาดโอกาสในการรับ
คำปรึกษาจากบุคคลทั่วไป การมีสามีอยู่เคียงข้างทำให้ผู้สูงอายุที่เป็นสุภาพสตรีมีความมั่นใจในการ
ดำเนินชีวิต และมีผู้ที่คอยดูแลที่มีกำลังมากกว่าอยู่เสมอ จึงส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความต้องการผูกพันกับ
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คู่ชีวิตของตนเอง โดยเฉพาะมีความต้องการมีสัมพันธภาพที่ดีกับสามี สามารถเห็นได้จากคำกล่าวของ
ผู้ให้สัมภาษณ์ท่ีได้กล่าวไว้ในประเด็นนี้ว่า  

“ยายมีสามีที่ไม่ใช่คริสเตียน ถ้าเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณเขาไม่รู้เรื่อง แต่เขาก็มีข้อดี
หลายอย่าง เขาเป็นมีความหมายสำหรับยายมาก เมื่อยายมีปัญหายายจะปรึกษา
สามีก่อนเสมอ เขาเป็นช้างเท้าหน้า เพราะยังไงก็เป็นสามีของยาย เพราะว่าเป็น
คนที่อยู่ใกล้ตัวยายที่สุด เลี้ยงลูกเราเลี้ยงได้ เมื่อโตมาก็เหลือเพียงตายายที่อยู่
บ้านด้วยกัน ถ้าไม่มีตาอยู่ ยายคงลำบากแน่เลย เพราะไม่มีใครดูแลยาย” 

จากข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งสองคนบ่งชี้ให้เห็นว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการผูกพันกับสามี 
ผู้ให้สัมภาษณ์มองว่าสามีเป็นหัวหน้าครอบครัว ที่สามารถปรึกษาได้ทุกเวลา สามีที่ดีกลายเป็นคนที่มี
ความหมายที่สุดในชีวิต เป็นกำลังใจที่ดี และเป็นคนที่คอยดูแลเอาใจใส่ทั้ งด้านร่างกายและจิตใจ ดัง
คำกล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งว่า “ตาเป็นคนที่อยู่เคียงข้างยายที่สุดแล้ว คนอ่ืนก็ไม่มีใครเหมือน” 

จากข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ทำให้เห็นว่า ความผูกพันกับคู่ชีวิตเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับ
ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีความต้องการผูกพันกับคู่ชีวิตที่เป็นสามีภรรยา เนื่องจากเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดกัน
มากที่สุดจึงทำให้รู้จักกันดีที่สุด สามารถเปิดเผยเรื่องราวที่เป็นความลับต่อกันและกันได้ ส่งผลไปถึง
เรื่องการปรึกษา การแนะนำ และการตักเตือนกันและกัน ข้อมูลดังกล่าวนี้บ่งใช้ให้เห็นว่า ผู้สูงอายุมี
ความต้องการผูกพันกับคู่ชีวิตซึ่งถือว่าเป็นความต้องการด้านจิตใจที่สำคัญในการมีสัมพันธภาพที่ดี 

 

4.2.2.2 ความต้องการมีความสัมพันธ์ที่ดกีับลูกหลาน 

จากการสัมภาษณ์พบประเด็นอื่นๆ ที่เกี ่ยวข้องกับงานวิจัยว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการมี
ความสัมพันธ์ที ่ดีกับลูกหลานในลักษณะครอบครัว ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของผู้สูงอายุ 
โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีลูกหลานทั้งอยู่ร่วมในบ้านและอยู่ต่างจังหวัด ทำให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องการมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกหลาน การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกหลานของผู้สูงอายุสามารถแบ่งเป็นสาม
ประเภทดังนี้ 1) การใช้เวลาอยู่ร่วมกันกับลูกหลาน 2) การได้ปรึกษากับลูกหลาน และ 3) การได้รับ
การดูแลจากลูกหลาน 

ผู้ให้สัมภาษณ์คนแรกได้กล่าวถึงการมีความสัมพันธ์กับลูกหลาน โดยการใช้เวลาอยู่ร่วมกัน
กับลูกหลาน ผู้สูงอายุมีความสุขเมื่อได้อยู่กับลูกหลานของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่ลูกหลานอยู่
ด้วย หรือครอบครัวที่ลูกหลานทำงานในพื้นที่ห่างไกลในต่างจังหวัดและต่างประเทศ ผู้สูงอายุมีความ
ต้องการความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกหลาน ทั้งการกลับมาเยี่ยมเยียนและการโทรศัพท์เพื่อพูดคุยกับ
ลูกหลาน ดังคำกล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ท่านนี้ไว้ว่า 
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“ยายอยากให้ลูกหลานกลับมาหายายบ่อยๆ ยายมีลูกสามคน อีกสองคนทำงาน
ต่างจังหวัด นานๆ กลับมาบ้านที ถ้ายิ่งมีโควิดยิ่งไม่ได้มาหากัน ถ้าลูกหลาน
กลับมาเยี่ยมยายกับตาที่บ้านนะ ก็ยิ่งทำให้มีความสุขมาก  เพราะว่านานๆ ได้
เจอกัน แค่ได้เห็นหน้าลูกหลานก็มีความสุขใจแล้ว ลูกหลานมีความหมายทุกคน
สำหรับยายมากนะ” 

ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวถึงการมีความสัมพันธ์กับลูกหลาน โดยการใช้เวลาอยู่
ร่วมกันกับลูกหลาน เป็นลักษณะของการใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวอย่างพร้อมหน้ากัน ทำกิจกรรม
ร่วมกันที่ให้คนทุกวัยในครอบครัวสามารถใช้เวลาด้วยกันอย่างมีความสุข ทำให้เห็นว่า ผู้สูงอายุมี
ความต้องการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกหลาน ดังคำกล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ท่านนี้ที่ได้กล่าวไว้ว่า 

“ตารู้สึกมีชีวิตชีวาที่สุดตอนที่ลูกๆ หลานๆ กลับมาจากต่างจังหวัด มากินข้าว
ด้วยกัน นอนด้วยกันที่บ้าน ทุกครั้งที่พวกเขามานะ เขาจะนอนเต็มบ้านหมดเลย 
แต่วันที่เขากลับนี่เงียบเหงาเลย ตาอยากให้ลูกหลานมาเยี่ยมครอบครัว เพราะว่า
ลูกหลานไปอยู่ต่างจังหวัดทั้งหมด เจอกันแค่ปีละไม่เกินสองครั้งคริสต์มาสบ้าง 
สงกรานต์บ้าง บางทีก็ไม่ได้มาก็มี” 

นอกจากนี้ ยังมีผู ้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวเสริมในประเด็นเดียวกันเกี่ยวกับการมี
ความสัมพันธ์กับลูกหลาน โดยการใช้เวลาอยู่ร่วมกันกับลูกหลาน ในลักษณะการมีปฏิสัมพันธ์กับ
ลูกหลานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในเวลาของการกลับมาเยี่ยมที่บ้านและการใช้เทคโนโลยีเพ่ืออำนวยความ
สะดวกในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อไป ดังคำกล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ว่า 

“มีความสุขที่สุดเมื่อได้เห็นหน้าลูกหลาน ดีใจที่สุด เมื่อลูกหลานกลับมาเที่ยว มา
เยี่ยม ยายดีใจที่สุด ทุกวันนี้ก็โทรแบบเห็นหน้ากันอยู่ในกลุ่มครอบครัว แต่มันไม่
เหมือนมาหากันจริงๆ เนาะ แต่เขาก็มีการมีงานทำ มาบ่อยก็ไม่ได้” 

จากคำกล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งสามคนนี้ ทำให้เห็นความจริงว่าผู้สูงอายุมีความต้องการมี
ความสัมพันธ์ที่ดกีับลูกหลาน ผู้สูงอายุจะรู้สึกมีชีวิตชีวาและดีใจเมื่อลูกหลานอยู่ด้วย หรือรู้สึกดีใจเมื่อ
ลูกหลานกลับจากต่างจังหวัดมาเยี ่ยมที ่บ้าน ซึ ่งสะท้อนให้เห็นว่า  ผู ้สูงอายุมีความต้องการมี
สัมพันธภาพที่ดี โดยเฉพาะการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกหลาน ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนจากการใช้เวลา
ร่วมกันกับลูกหลาน 

ในแง่มุมที่สอง ผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกหลานโดยการได้
ปรึกษากับลูกหลานของตนเอง ผู้สูงอายุจะเลือกปรึกษาลูกหลานที่สามารถตัดสินใจเรื่องสำคัญได้ 
เนื่องจากอาจจะมีความจำกัดในการปรึกษากับคู่ชีวิต การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกหลานส่งผลให้
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ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาลูกหลานได้ทั้งการให้คำปรึกษาและการช่วยเหลือในด้านอื่นๆ ด้วยเหตุนี้   
ผู้สูงอายุจึงมีความต้องการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกหลาน ดังคำกล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ท่ีกล่าวไว้ว่า 

“ยายมีลูกสามคน ถ้ามีเรื่องอะไร ทุกวันนี้ยายจะโทรหาลูกสาวคนโต เขามีทักษะ
ในการคุยให้เรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องเล็ก ปัญหามันมีทางแก้ และให้ลูกสาวคนโต
ประสานกับลูกคนอ่ืนๆ ลูกคนอ่ืนเราไม่สามารถพูดตรงๆ ได้ เพราะเขาใช้อารมณ์
และใจร้อน แต่ลูกสาวคนโตนี้ใจเย็นปรึกษาได”้ 

ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวเสริมในประเด็นเดียวกันเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับลูกหลาน
โดยการได้ปรึกษากับลูกหลาน ผู้สูงอายุมองว่าลูกหลานเป็นที่พึ่งพาในยามยากลำบากทั้งด้านจิตใจ
และสุขภาพร่างกาย เพราะการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกหลานจะทำให้ผู้สูงอายุมีความอบอุ่นใจที่มี
ลูกหลานคอยให้ความช่วยเหลืออยู่เสมอ ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านนี้ได้กล่าวไว้ว่า 

“ตาดีใจที่มีลูกหลานดี เพราะว่าเราสามารถฝากไข้ได้กับลูกหลานอย่างเดียว คน
อ่ืนก็ไม่เข้าใจเราเหมือนลูกหลานของเรา ถึงแม้เขาอยู่เชียงใหม่ เมื่อมีปัญหาและ
ต้องการการช่วยเหลือก็จะโทรศัพท์ไปหาลูกหลาน ตาจะทำอะไร ก็จะโทรหา
ลูกหลานก่อนว่ามันดีหรือไม่ดี ถ้าลูกหลานไม่เห็นด้วยก็จะไม่ทำ และเรื่องที่ตา
ทะเลาะกับยาย ก็มีลูกหลานนี่แหละที่โทรหากันและพูดให้ตารู้สึกดีข้ึน” 

นอกจากนี้ ยังมีผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวถึงความสัมพันธ์กับลูกหลาน  โดยการได้
ปรึกษากับลูกหลาน ผู้สูงอายุสามารถรับคำปรึกษาและกำลังใจจากลูกหลานได้ แม้ว่าลูกหลานจะ
ทำงานอยู่ห่างไกล แต่สามารถให้การช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่ ลูกหลานไดใ้ห้คำปรึกษา คำแนะนำ และ
การอำนวยความสะดวกอ่ืนๆ ดังคำกล่าวของผู้ที่ให้สัมภาษณ์ที่กล่าวไว้ว่า 

“ถ้ายายมีอะไรนะ ยายจะโทรหาและปรึกษาลูกสาวคนโต เพราะลูกสาวเป็นคน
เดียวที่ยายสามารถพ่ึงพาได้ ถึงแม้เขาไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน เขาจะมีวิธีใน
การช่วยเหลือยายได้อย่างทันเวลา ทุกวันนี้นะยายมีปัญหาอยู่ เพราะทุกวันนี้ต้อง
รับภาระต่างๆ ในครอบครัวด้วยตนเองท้ังหมด บางครั้งก็รู้สึกท้อแท้แต่ก็มีลูกสาว
นี่แหละที่ทำให้สบายใจ ปรึกษาเรื่องอะไรก็ได้รับคำตอบ” 

จากข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งสามคนชี้ให้เห็นว่า ผู้สูงอายุต้องการมีความสัมพันธ์ที ่ดีกับ
ลูกหลาน ซึ่งสามารถเห็นได้จากการได้ปรึกษากับลูกหลานสำหรับเรื่องราวในชีวิต รวมทั้งปัญหาที่
ผู ้สูงอายุกำลังเผชิญอยู่ ลูกหลานจะเป็นคนแรกที่ผู ้สูงอายุคิดถึงเมื ่อต้องการรับค ำปรึกษาและ
คำแนะนำ สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกหลานผ่านการรับคำปรึกษา 
และมีส่วนในการตัดสินใจในเรื่องราวต่างๆ ร่วมกัน ดังคำกล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งว่า “ถ้ามี
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ปัญหาตาจะโทรหาลูกสาวคนโตก่อนเลย เพราะว่าเขาสามารถดูแลจัดการทุกอย่างในบ้านได้ บ้านใหม่
หลังนี้เขาก็จัดการสร้างให้ตาได้อยู่เหมือนกับชาวบ้าน” 

ในอีกมุมมองหนึ่ง ผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งได้กล่าวถึงประเด็นความสัมพันธ์กับลูกหลานโดยการ
ได้รับการดูแลจากลูกหลาน ผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือในด้านสุขภาพร่างกายจากลูกหลาน
เป็นอย่างดี ทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายประจำเดือน ยารักษาโรค ทำให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตตามช่วงวัยได้
อย่างมีความสุข สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่า เมื่อผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกหลานแล้ว จะได้รับการ
ดูแลเอาใจใส่จากลูกหลานเป็นอย่างดี ไม่ว่าลูกหลานจะอาศัยอยู่ใกล้หรือห่างไกล ดังคำกล่าวของผู้ให้
สัมภาษณ์ท่านหนึ่งที่กล่าวไว้ว่า 

“ยายภูมิใจที่ลูกหลานประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานของเขา ทุกวันนี้ยาย
ไม่อยากได้อะไรแล้ว ยายอยากได้สุขภาพที่ดีมากขึ้น อย่างอื่นไม่รู้ว่าจะเอามา
ทำไม เพราะว่าเงินทองก็ได้รับจากลูกหลานอยู่แล้ว ลูกหลานส่งเงิน ให้ยายทุก
เดือนไม่เคยขาด บางทีก็ส่งของใช้ ยาดีๆ ทั้งนั้นมาให้ยาย บางทีส่งมาเยอะเกินไป 
ยายก็เอาไปแจกจ่ายคนอ่ืนบ้าง” 

นอกจากนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวเพิ่มเติมในประเด็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับ
ลูกหลานโดยการได้รับการดูแลจากลูกหลาน ผู้สูงอายุที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกหลานจะมีความรู้สึก
ว่าตนเองเป็นคนที่มีคุณค่าสำหรับลูกหลาน เนื่องจากมีผู้สูงอายุบางคนที่ให้สัมภาษณ์และแบ่งปันถึง
ประสบการณ์ท่ีถูกมองว่าเป็นภาระในครอบครัว ด้วยเหตุนี้ ผู้สูงอายุจึงมีความต้องการมีความสัมพันธ์
ที่ดีและพยายามรักษาความสัมพันธ์กับลูกหลาน ดังคำกล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ท่ีกล่าวไว้ว่า 

“ทุกวันนี้ ลูกคนสุดท้ายของยายที่อยู่ต่างจังหวัด ทำให้ยายมีความสุขและรู้สึกว่า
ชีวิตมีความหมายมากที่สุด เพราะว่าเขารู้ใจยายมากที่สุด ดูแลยายเป็นอย่างดี 
ลูกคนอื่นไม่ได้ปรนนิบัติดูแลแม่ ไม่ได้สนใจแม่ ไม่เต็มใจดูแลแม่ในยามชรา เขา
คงจะมองว่าเป็นคนแก่อย่างยายเป็นภาระ” 

จากข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์นี้บ่งชี้ให้เห็นถึง ความสัมพันธ์ของผู้สูงอายุกับลูกหลานโดยได้รับ
การดูแลจากลูกหลาน ลูกหลานได้ดูแลผู ้สูงอายุโดยการส่งเงินมาเพื ่อใช้จ่ายสำหรับการ ดำรง
ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ จากข้อมูลการสัมภาษณ์ส่วนมากพบว่า ลูกหลานสนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่าย
ให้กับผู ้สูงอายุ แต่ในขณะเดียวกันยังมีลูกหลานบางคนที่ได้ดูแลผู ้สูงอายุในการปรนนิบัติและ
ช่วยเหลือในชีวิตประจำวัน 

ผู ้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งได้กล่าวถึงความสัมพันธ์กับลูกหลานโดยการได้รับการดูแลจาก
ลูกหลาน ในลักษณะนั้นของการสนับสนุนงบประมาณในครอบครัว และช่วยแบกภาระในครอบครัว 
โดยเฉพาะลูกหลานที่สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดูแลพ่อแม่ที่ป่วยติดเตียงอย่างดีที่สุด  ดังนั้น การมี
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ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้สูงอายุกับลูกหลานส่งผลให้เกิดการดูแลซึ่งกันและกัน ในขณะเดียวกันเป็น
ความต้องการประเด็นดังกล่าวยังสะท้อนให้เห็นความต้องการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกหลาน ซึ่งผู้ให้
สัมภาษณ์ท่านนี้ได้กล่าวไว้ว่า 

“ยายรับภาระดูแลตาที่ป่วยติดเตียงเกือบสิบปี ลูกหลานไปทำงานต่างจังหวัด 
เขาต้องหาเงิน จะให้ลาออกมาดูแลพ่อก็คงไม่มีเงินจ่าย เพราะตาต้องใส่แพมเพิส
ตลอด ถ้าลูกของยายไม่ทำงานแล้วส่งเงินมานะ ยายว่าตาคงตายไปนานแล้ว ทุก
วันนี้ลูกมีสองคน คนแรกทำงานที่กรุงเทพฯ มาดูแลพ่อไม่ได้ แต่เขาโทรมาหาทุก
วัน เขาส่งเงินมาให้ซื้อของกิน ของใช้ซื้อแพมเพิสให้พ่อ และเขายังบอกยายนะว่า
ถ้าไม่มีเงินหรือขาดเหลืออะไรให้โทรบอกลูกเลย ลูกไปดูแลไม่ได้ ลูกจะเป็นเงิน
ให้พี่ชายเป็นแรง ลูกอีกคนของยายแต่งงานและย้ายไปอยู่อีกหมู่บ้าน แต่เขาจะ
มาอาบน้ำให้พ่อตอนเย็นทุกวัน ยายว่าลูกๆ มีสำคัญที่สุดในชีวิตของยายเวลานี้ 
ทุกวันนี้นะยายว่ายายประสบความสำเร็จในการเป็นภรรยาที่ดีในการดูแลสามีที่
ป่วยติดเตียงเป็นอย่างดี คนอื่นไม่เท่ายาย ยายว่ายายประสบความสำเร็จในการ
ดูแลลูกทั้งสองคนอย่างยุติธรรมที่สุด ตอนนี้ยายแบ่งสมบัติหมดแล้ว ให้ลูกทั้ง
สองคนยุติธรรมที่สุด” 

จากข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์นี้บ่งชี้ให้เห็นว่า ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากลูกหลานเป็นอย่างดี
ทั้งการส่งเงินกลับมาที่บ้าน และการช่วยเหลือในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย
จะได้รับการช่วยเหลือจากลูกหลานด้วยการพาไปโรงพยาบาล หรือลูกหลานได้ช่วยเหลือพร้อมทั้ง
อำนวยความสะดวกในการพาไปยังสถานที่ต่างๆ สำหรับผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงจะได้รับการดูแลเรื่อง
การทำความสะอาดร่างกายจากลูกหลาน 

จากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกหลาน สามารถเห็น
ได้ชัดเจนผ่านการใช้เวลาร่วมกัน การได้รับคำปรึกษาในเรื่องต่างๆ ที่มีความสำคัญ และการได้รับการ
ดูแลในการดำเนินชีวิตทั้งด้านงบประมาณและการอำนวยความสะดวกต่างๆ สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็น
ว่าผู้สูงอายุมีความต้องการมีสัมพันธภาพที่ดี 

 

4.2.2.3 ความต้องการมีความเกี่ยวข้องกับผู้อ่ืน 

จากการสัมภาษณ์ยังพบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการเกี่ยวข้องกับผู้อื่น เป็นความต้องการมี
ความเกี่ยวข้องกับผู้อื่นในชุมชนที่อาศัยอยู่ ผู้สูงอายุต้องการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น  ทั้งกลุ่มคนวัย
เดียวกันและกลุ่มคนต่างวัยที่อาศัยอยู่ร่วมกัน การมีความเกี่ยวข้องกับผู้อื่นของผู้สูงอายุสามารถแบ่ง
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ออกเป็นสองประเภทได้ดังนี้ 1) ความสัมพันธ์กับผู้อื่นในลักษณะทั่วไป 2) ความสัมพันธ์กับผู้อื่นใน
กรณีเกิดความขัดแย้ง 

ผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งได้กล่าวถึงความต้องการมีความเกี่ยวข้องกับผู ้อื ่นในรูปแบบของ
ความสัมพันธ์กับผู้อื่นในลักษณะทั่วไป ผู้สูงอายุต้องการเพื่อนที่สามารถพูดคุย แบ่งปันเรื่องราวที่
เกิดขึ้นในชีวิตให้แก่กันและกันฟัง การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นทำให้ผู้สูงอายุสามารถแลกเปลี่ยน
ความสุขและความทุกข์กันและกันฟัง และเป็นโอกาสในการแนะนำกันและกัน ให้กำลังใจกันและกัน 
ตักเตือนกันและกัน ดังคำกล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ท่านนี้ที่กล่าวไว้ว่า 

“ตามีเพ่ือนที่อายุมากกว่าไปไม่มาก น่าจะประมาณปีหรือสองปี โทรหากันตลอด 
พูดคุยกันอย่างเข้าใจกัน มักจะเล่าปัญหาให้กันฟังตลอดเวลา ส่วนใหญ่เขาจะ
ช่วยเหลือด้วยการให้คำแนะนำ ถึงแม้เขาไม่ใช่คริสเตียน แต่เพื่อนของตาก็ให้
กำลังใจอยู่เสมอ เราคุยกันได้ตลอดเวลา ถ้าไม่มีเพื่อนคนนี้ เราไม่รู้จะแบ่งปัน
เรื่องราวปัญหาให้ใครฟัง” 

ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวถึงความต้องการมีความเกี่ยวข้องกับผู้อื่นในรูปแบบของ
ความสัมพันธ์กับผู้อื่นในลักษณะทั่วไป ผู้สูงอายุที่มีช่วงอายุ 70-79 ปี ส่วนใหญ่ไม่ได้ทำงาน จึงทำให้มี
เวลาในการไปเยี่ยมผู้สูงอายุในวัยเดียวกันในชุมชน ซึ่งเป็นการเยี่ยมเยียนกันและกัน พูดคุยแบ่งปัน
เรื่องราวชีวิตแก่กันและกัน ผู้สูงอายุมองว่าเรื่องราวบางเรื่องไม่สามารถเล่าให้คนในวัยอื่นๆ ฟังได้
อย่างเข้าใจ ผู้สูงอายุมีความสุขกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นในชุมชน สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่า
ผู้สูงอายุมีความต้องการมีความเกี่ยวข้องหรือความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน ตามคำกล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์
ที่กล่าวไว้ว่า 

“ตาชอบไปเยี่ยมเพ่ือนๆ ที่บ้านของเขานะ เราว่างตลอด ทำงานหนักไม่ได้ ถ้าเรา
ไปเยี่ยมเขา เราได้พูดคุยกับเพื่อน แบ่งปันเรื ่องราวในอดีตด้วยกัน เล่าเรื ่อง
ความหลังความเก่าให้กันฟัง เพราะบางเรื่องเราคุยกับคนอื่นก็ไม่เข้าใจทั้งหมด 
ถ้ามีเพ่ือนคุยด้วย ตาอยู่ได้ท้ังวันเลย” 

ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวถึงความต้องการมีความเกี่ยวข้องกับผู้อื่นในรูปแบบของ
ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนในลักษณะทั่วไปเช่นเดียวกัน ผู้สูงอายุมีความต้องการอยากพบปะกันและกัน 
เพื่อสร้างความสุขให้แก่กันและกัน โดยอยากให้มีการพบปะกันและทำกิจกรรมร่วมกัน เนื่องจาก
ผู้สูงอายุแต่ละคนใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่บ้าน จึงมีโอกาสน้อยมากในการพบปะกันและกัน ด้วยเหตุนี้ 
ความต้องการของผู้สูงอายุดังกล่าว ทำให้เห็นความจริงว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการมีความเกี่ยวข้อง
กับผู้อ่ืน หรือความต้องการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน ดังคำกล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ท่านนี้ว่า 
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“ยายอยากให้คริสตจักรช่วยเหลือผู้สูงอายุในด้านการจัดกิจกรรมของผู้สูงวัย 
เพราะยายอยากให้มีโอกาสพบปะ สังสรรค์กันและกัน เล่มเกมส์ด้วยกันเล็กๆ 
น้อยๆ ให้ได้มีความสุขกัน สร้างบรรยากาศให้การหัวเราะกัน พูดคุยแบ่งปัน
ความสุขความทุกข์ให้กันและกันฟัง เพราะว่าทุกวันนี้เราแต่ละคนอยู่แต่บ้านของ
ตนเอง ไม่มีโอกาสมาพบกันทั้งหมด” 

จากคำกล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการมีความเกี่ยวข้องกับผู้อื่นใน
รูปแบบของความสัมพันธ์กับผู้อื่นในลักษณะทั่วไป ผู้สูงอายุมีความสุขกับการอยู่ร่วมกัน  หรือการมี
ความสัมพันธ์ในลักษณะติดต่อประสานกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่จะได้พูดคุยแบ่งปัน
เรื่องราวในชีวิตของคนกลุ่มช่วงวัยเดียวกัน นำไปสู่การมีคนที่เข้าใจและคอยรับฟังเรื่องราวในชีวิตใน
ทุกสถานการณ์ ดังคำกล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ท่านหนึ่งว่า “ตาไม่อยากไปที่ไหนอีกแล้ว อายุมากแล้ว 
คงได้แตเ่ที่ยวหาเพ่ือนผู้สูงอายุในหมู่บ้านก็พอใจแล้ว” 

มีผู้ให้สัมภาษณ์ได้กล่าวเสริมในประเด็นเดียวกันเกี่ยวกับความต้องการมีความเกี่ยวข้องกับ
ผู้อื่นในรูปแบบของความสัมพันธ์กับผู้อื่นในลักษณะทั่วไป ผู้สูงอายุอยากให้ผู้อื่นมาเยี่ยมบ้านของ
ตนเอง โดยเฉพาะการดูแลสามีที่ป่วยติดเตียง ไม่สามารถมีอิสระในการใช้ชีวิตเหมือนผู้สูงอายุคนอื่น 
จึงมีความต้องการกำลังใจจากผู้อื่น ที่สามารถช่วยหนุนใจในการดำเนินชีวิตต่อไปได้เข้มแข็งและรู้สึก
ว่าไม่ได้ดำเนินชีวิตด้วยความโดดเดียว ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านนี้ได้แบ่งปันประสบการณ์ที่แสดงถึงความ
ต้องการมคีวามสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นไว้ว่า  

“นอกจากยายจะหนักใจเรื่องการป่วยของสามีที่ติดเตียงเป็นระยะเวลานาน และ
ยายไม่มีพี่น้องที่อยู่ในหมู่บ้านนี้ แต่ละเดือนไม่มีใครมาเยี่ยมหาเลย นอกจากศิษ
ยาภิบาลเท่านั้นที่มาเยี่ยมและให้กำลังใจ บางเวลารู้สึกโดดเดี่ยว ยายรู้สึกท้อใจ
มาก ยิ่งเหลียวมองดูสามีนอนติดเตียงยิ่งทำให้ท้อใจขึ้นไปอีก ไม่มีกำลังอีกเลย 
บางครั้งคุยกับเพื่อนบ้านก็ร้องไห้ไปด้วย บอกตามตรงนะ ยายน้อยใจชาวบ้านที่
ไม่สนใจกันเหมือนบ้านหลังอื่นเลย เพราะเราไม่ใช่คนที่อยู่ในหมู่บ้านนี้ พี่น้อง
ชาวบ้านไม่มีความรักเพ่ือนบ้านเหมือนรักตนเองเลย ทำให้กลุ้มใจหนักใจ ลำบาก
ที่สุดในชีวิต ถ้าสามีเสียชีวิตคงถึงต้องตกที่นั่งลำบากที่สุดอย่างแน่นอน” 

จากคำกล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์บ่งชี้ให้เห็นว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
ต้องการมีความเก่ียวข้องกับคนอ่ืน โดยเฉพาะการได้อยู่ด้วยกันหรือการเยี่ยมเยียนกันและกันตามบ้าน 
ซึ่งจะทำให้ได้รับกำลังใจในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ยังทำให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกว่าไม่ได้
เผชิญชีวิตเพียงลำพัง ด้วยเหตุนี้ ผู้สูงอายุจึงชอบไปเยี่ยมเยียนกันและกันหรือชอบให้คนอื่นมาเยี่ยม
เยียนตนเองที่บ้าน ในขณะเดียวกันผู้สูงอายุชอบติดต่อสื่อสารกันและกัน เพื่อได้พูดคุยแบ่งเบาภาระ
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และแบ่งปันประสบการณ์ทั้งในอดีตและปัจจุบันแก่กันและกัน นำไปสู่การเป็นกำลังใจของกันและกัน 
จากข้อมูลที ่ได้จากการสัมภาษณ์สะท้อนให้เห็นว่า ผู ้สูงอายุมีความต้องการ มีสัมพันธภาพที ่ดี 
โดยเฉพาะความต้องการเกี่ยวข้องกับผู้อ่ืน 

ในอีกแง่มุมหนึ่ง ผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งได้กล่าวถึงความต้องการมีความเกี่ยวข้องกับผู้อื ่นใน
รูปแบบของความสัมพันธ์กับผู้อื่นในกรณีเกิดความขัดแย้ง จากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้สูงอายุมักจะมี
ความขัดแย้งในเรื่องคำพูดเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งถือว่าคำพูดเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ง่าย แต่ผู้สูงอายุมี
แนวคิดในการตอบสนองต่อความขัดแย้งเป็นอย่างดี ผู้สูงอายุไม่ชอบเก็บความโกรธแค้นไว้ในจิตใจ
หรือคิดทำการแก้แค้น ผู้สูงอายุจะคิดว่าพระเจ้าสอนให้มนุษย์ยกโทษให้กับผู้อื่น จึงทำให้ผู้สูงอายุ
เลือกตัดสินใจอธิษฐานพระเจ้าแทนการแก้แค้น และในที่สุดสามารถให้อภัยกับผู้อื่นได้ในเวลาไม่นาน
จนเกินไป สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนอยู่เสมอ แม้จะอยู่
ในภาวะความขัดแย้ง 

“สำหรับตานะ การให้อภัยตอนแรกมันยาก แต่นานๆ เข้าเราก็ทำได้ บางครั้ง
ไม่ไดง้่าย แต่ต้องใช้เวลาหน่อย แต่ไม่ถึงเดือนก็ไม่ถือโทษอะไรแล้ว เพราะเราไม่รู้
จะโกรธไปทำไม เรามีพระเจ้าที่สอนให้เราอภัยกันและกัน เราก็เอาพระเจ้านำ
ชีวิตของเรา ทุกครั้งที่ตาผิดใจกับคนอ่ืน จะมานั่งคิดดู อธิษฐานกับพระเจ้าเพราะ
เรามีที่พึ่ง สารภาพกับพระเจ้า ทำให้เราสบายใจ นอกจากนั้น เราไม่ถือความผิด
และให้อภัยได้ เพราะเราอายุมากแล้ว”  

มีผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวเกี่ยวกับความต้องการมีความเกี่ยวข้องกับผู้อื่นในรูปแบบ
ของความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนในกรณีเกิดความขัดแย้ง ผู้สูงอายุมองว่าตนเองอายุมากแล้ว มีความต้องการ
อยากใช้ชีวิตในวัยชราอย่างมีความสุข ไม่ต้องการมีความขัดแย้งกับผู้อื่น  โดยเฉพาะการพบเจอกันใน
การดำเนินชีวิตในทุกๆ วัน ผู้สูงอายุเลือกให้อภัยและยอมคืนดีก่อน เพ่ือหลุดจากความขัดแย้งที่ทำให้
ชีวิตไม่มีความสุข แนวความคิดดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความจริงว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นท่ามกลางความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ดังประสบการณ์ของผู้ให้สัมภาษณ์ท่ีกล่าวว่า   

“ยายอายุเยอะแล้ว ยายไม่อยากทะเลาะหรือผิดใจกับใคร ยายให้อภัยคนอื่นได้
ภายในเวลาวันสองวัน เพราะว่ายิ่งอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน เจอหน้ากันทุกวัน ผ่าน
หน้าบ้านทุกวัน เราเริ่มทักทายเขาก่อน ถ้าเขาไม่ตอบกลับก็ปล่อยผ่านไป แต่ทุก
ครั้งที่ทักเขาก่อน เขาก็ตอบกลับอยู่ เวลาที่เราทะเลาะกับใคร เราไม่มีความสุข
หรอก สู้เรามีคนที่รักเราทักทายเราเหมือนทุกวันนี้ดีกว่า ถ้ายายโกรธ ยายก็จะ
หนีจากความโกรธ ใช้เวลากับตนเองจนรู้สึกอารมณ์ดีข้ึน” 
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ในทำนองเดียวกัน มีผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวเสริมในประเด็นเดียวกันเกี่ยวกับความ
ต้องการมีความเก่ียวข้องกับผู้อ่ืนในรูปแบบความสัมพันธ์ในกรณีเกิดความขัดแย้ง ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่
ต้องการใช้ความโกรธในการปะทะกับผู้อื่นเมื่อเกิดความขัดแย้ง แต่เลือกหนีออกจากสถานการณ์ที่
ขัดแย้งเพื่อจัดการกับอารมณ์ของตนเอง และกลับไปคืนดีในภายหลัง จากกรณีนี้สะท้อนให้เห็นความ
จริงว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน และไม่ต้องการมีความขัดแย้งกับเกิดขึ้น ดัง
คำกล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ที่แบ่งปันประสบการณ์ของตนเองไว้ว่า  

“ตาสามารถให้อภัยคนอื่นได้ เวลาตอนที่ตาโกรธนะ ตาไม่อยากปะทะ เพราะ
ตอนนั้นตามีอารมณ์ ตาจะหนีจากสภาพอารมณ์โกรธ เพื่อให้ลืมความโกรธและ
อารมณ์ของตนเองดีขึ้น แล้วตาจะเป็นฝ่ายทักทายเขาก่อน เราจะเป็นฝ่ายเริ่มต้น
ตลอด เพราะถ้าเก็บความโกรธไว้ ชีวิตของเราไม่มีความสุข เรื่องราวนั้นวนเวียน
อยู่เต็มความคิดไปหมด” 

จากข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์สะท้อนให้เห็นว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการรักษาความสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้อ่ืน โดยเฉพาะกลุ่มท่ีเป็นผู้สูงอายุเหมือนกัน เนื่องจากเป็นวัยที่เข้าใจกันดีที่สุดมากกว่าวัยอื่น เมื่อ
มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งเกิดขึ้น ผู้สูงอายุมักจะตอบสนองด้วยการเผชิญหน้าเพ่ือ
การคืนดีมากกว่าการหันหลังและทำร้ายซึ่งกันและกัน ด้วยเหตุนี้ ผู้สูงอายุจึงมีความต้องการมีความ
เกี่ยวข้องหรือความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน แม้จะต้องเผชิญหน้ากับความขัดแย้งก็ตาม ดังคำกล่าวของผู้ให้
สัมภาษณ์คนหนึ่งว่า  

“ยายสามารถให้อภัยคนอื่นได้ คนที่ทำไม่ดีกับเรา เราเลือกที่จะไม่ถือความผิด 
ปล่อยวาง มีหลายคนที่ทำกับยายอย่างเจ็บปวด แต่ยายไม่ถือโทษอะไร ยายอยู่
ร่วมกับเขาได้ เหมือนไม่มีเรื่องอะไรเกิดข้ึน เราจะทักทายเขาก่อนเสมอ” 

จากข้อมูลของผู ้ให้สัมภาษณ์พบว่า ผู ้สูงอายุมีความต้องการมีสัมพันธภาพที่ดี ซึ ่งเป็น
ความสัมพันธ์ในรูปแบบความผูกพันกับคู่ชีวิตที่เป็นสามีภรรยา ในขณะเดียวกันยังมีความสัมพันธ์กับ
ลูกหลานซึ่งกลายเห็นได้จากการใช้เวลาอยู่รวมกันในครอบครัว การร่วมปรึกษาและแก้ปัญหาของกัน
และกัน และการดูแลและสนับสนุนซึ่งกันและกัน นอกจากนั้น ผู้สูงอายุยังมีความต้องการเกี่ยวข้องกับ
ผู้อื่นทั้งในรูปแบบลักษณะทั่วไปและลักษณะความขัดแย้งกัน การมีสัมพันธภาพที่ดีจะนำส่งผลให้
ผู้สูงอายุมีกำลังใจที่ดีในการดำเนินชีวิตต่อไป  

จากการวิเคราะห์ผลจากการศึกษา ผู ้ว ิจัยได้นำเสนอผลการวิจัยในบทนี้เกี ่ยวกับความ
ต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้สูงอายุช่วง 70-79 ปี กรณีศึกษาคริสตจักรชัยสวัสดิ์ อำเภอพาน จังหวัด
เชียงราย สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ แล้ว
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นำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการด้านจิต
วิญญาณท้ังหมด 3 ประการหลัก ดังนี้ 

1) ความต้องการมั่นใจในชีวิตหลังความตาย ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการมั่นใจ
ในชีวิตหลังความตายและมีความหวังว่าจะได้ไปอยู่กับพระเจ้าที่แผ่นดินสวรรค์ ในขณะที่บางส่วนยังมี
ความเข้าใจเรื่องศาสนศาสตร์เรื่องความรอดที่คลาดเคลื่อนไป   

2) ความต้องการมีประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเจ้า ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุต้องการมี
ประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเจ้าซึ ่งเป็นจุดเปลี ่ยนในการดำเนินชีว ิตคริสเตียนที ่สำคัญ เป็น
ประสบการณ์ในการเห็นการอัศจรรย์อย่างเฉพาะเจาะจงในชีวิต ประสบการณ์ได้รับคำตอบจากการ
อธิษฐานกับพระเจ้าอย่างชัดเจน และประสบการณ์ในการสัมผัสพระเจ้าผ่านชีวิตคริสเตียน 

3) ความต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้า ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการ
ความช่วยเหลือจากพระเจ้า โดยการดำเนินชีวิตประจำวันและการเผชิญช่วงเวลาวิกฤติในชีวิต 

นอกเหนือจากนี้ ผู้วิจัยยังพบประเด็นอื่นๆ ที่มีความสำคัญและสามารถขยายความเข้าใจใน
การศึกษาความต้องการด้านจิตวิญญาณได้ ผลการวิเคราะห์ยังพบว่า มีความต้องการด้านต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ เช่น ความต้องการด้านจิตใจ และความต้องการด้านร่างกาย ซึ่งสามารถใช้
ประกอบการเป็นแนวทางในการตอบสนองต่อความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้สูงอายุได้ ผู้วิจัยจึง
นำเสนอประเด็นความต้องการด้านอ่ืนๆ ออกเป็น 2 ประการดังนี้ 

1) ความต้องการมีคุณค่า จากผลวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการมีคุณค่าต่อตนเอง โดยมี
ความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าเมื่อได้รับใช้พระเจ้าและสังคม มีความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าเมื่อได้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีเหมือนผู้สูงอายุคนอื่น นอกจากนี้ ยังมีความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าเมื่อชีวิตประสบ
ความสำเร็จ ในขณะเดียวกัน ผู้สูงอายุมีความต้องการมีคุณค่าต่อผู้อ่ืน โดยผู้สูงอายุต้องการเป็นคนที่มี
คุณค่าต่อลูกหลาน ซึ่งสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนผ่านการใช้เวลาอยู่ร่วมกันกับลูกหลาน การได้
ปรึกษากับลูกหลาน การได้รับการดูแลจากลูกหลาน นอกจากนี้ ผู้สูงอายุมีความต้องการมีคุณค่าต่อ
สังคม โดยมีความกังวลใจว่าสังคมจะมองตนเองอย่างไรในการดำเนินชีวิต 

2) ความต้องการมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น จากผลวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการผูกพัน
กับคู่ชีวิต เป็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างสามีภรรยา ในขณะเดียวกัน ผู้สูงอายุยังมีความต้องการ
สัมพันธ์กับลูกหลาน โดยเฉพาะการใช้เวลาอยู่ร่วมกันกับลูกหลาน การได้ปรึกษากับลูกหลาน และ
การได้รับการดูแลจากลูกหลาน นอกจากนี้ ผู้สูงอายุยังมีความต้องการมีความเกี่ยวข้องกับผู้อื่นใน
ชุมชน โดยมีความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนในลักษณะทั่วไปผ่านการดำเนินชีวิตประจำวัน และความสัมพันธ์ที่
ดีกับผู้อ่ืน แม้ในกรณีเกิดความสัมพันธ์ในลักษณะของความขัดแย้ง 
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จากข้อสรุปข้างต้นทำให้ทราบถึงความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้สูงอายุช่วง 70-79 ปี ซึ่ง
ประกอบด้วย 3 ประการหลัก คือ 1) ความต้องการมั่นใจในชีวิตหลังความตาย 2) ความต้องการมี
ประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเจ้า 3) ความต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้า ส่วนแนวทางที่
คริสตจักรสามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้สูงอายุนั้น จะปรากฏในบทถัดไป 
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บทท่ี 5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การค้นคว้าอิสระนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ได้ทำการศึกษาความต้องการด้านจิตวิญญาณ
ของผู้สูงอายุช่วง 70-79 ปี กรณีศึกษาคริสตจักรชัยสวัสดิ์ และหาแนวทางที่คริสตจักรสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์ของการค้นคว้าอิสระดังนี้ 

1) เพ่ือศึกษาความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้สูงอายุช่วง 70-79 ปี 
2) เพื่อหาแนวทางที่คริสตจักรสามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านจิตวิญญาณของ

ผู้สูงอายุช่วง 70-79 ปี 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

จากการวิจัยโดยเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในหัวข้อวิจัยเรื ่องความต้องการด้านจิต
วิญญาณของผู้สูงอายุช่วง 70-79 ปี กรณีศึกษาคริสตจักรชัยสวัสดิ์ โดยปัญหาของการวิจัย คือ เพ่ือ
ต้องการทราบว่าผู้สูงอายุในช่วง 70-79 ปี มีความต้องการด้านจิตวิญญาณอย่างไร เพ่ือเป็นแนวทางที่
คริสตจักรสามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านจิตวิญญาณได้อย่างเหมาะสม  นอกจากนี้
ผลการวิจัยยังชี้ให้เห็นถึงความต้องการด้านอื่นด้วย โดยผลการวิเคราะห์สรุปได้ 2 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

5.1.1 ความต้องการด้านจิตวิญญาณ (Spiritual needs) 

1) ความต้องการมั่นใจในชีวิตหลังความตาย  
2) ความต้องการมีประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเจ้า  
3) ความต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้า 

5.1.2 ความต้องการด้านอ่ืนๆ (Other needs) 

1) ความต้องการมีคุณค่า 
2) ความต้องการมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน 
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

5.2.1 ความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้สูงอายุช่วง 70-79 ปี เป็นประเด็นหลักที่สำคัญ
ของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู ้สูงอายุส่วนใหญ่ที่ให้การสัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นว่า  
ผู้สูงอายุต้องการมีประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเจ้า ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้จากการเห็นการอัศจรรย์จาก
พระเจ้าอย่างเฉพาะเจาะจงในชีวิต การได้รับคำตอบจากการอธิษฐานต่อพระเจ้าอย่างชัดเจน สัมผัส
พระเจ้าผ่านชีวิตแห่งการเป็นแบบอย่างของคริสเตียนที่ดี ซึ่งสะท้อนพระลักษณะของพระเยซูคริสต์
ผ่านการดำเนินชีวิต การมีประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเจ้ากลายเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการดำเนิน
ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของผู้สูงอายุ มีผู้สูงอายุจำนวนหนึ่งได้รับประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเจ้า จน
สามารถเรียกได้ว่าเป็นจุดแห่งการกลับใจใหม่ของชีวิตคริสเตียนอย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของสมชัย พิทยาพงศ์พร และคณะ (2553) ที่พบว่า “ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาด้านจิตวิญญาณตามคำ
สอนทางคริสต์ศาสนาประกอบด้วยการกลับใจใหม่ ซึ่งเป็นกระบวนการค้นพบ ยอมรับสภาพ  แล้ว
ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งภายนอกและภายใน” เมื่อผู้สูงอายุได้รับประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเจ้า 
ทำให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงขึ้นท้ังภายนอกและภายในจิตวิญญาณ 

ในขณะเดียวกันผู้สูงอายุมีความต้องการความช่วยเหลือพระเจ้าในการดำเนินชีวิต ทั้งการ
ดำเนินชีวิตประจำวันทั่วไป และการพึ่งพาพระเจ้าในยามวิกฤติของชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิด
ของแสง จันทร์งาม (2534) ที่ได้ศึกษาความต้องการฝ่ายจิตวิญญาณว่า “มนุษย์มีความต้องการที่พ่ึง
อันประเสริฐ เมื่อรู้ตัวว่าป่วยหนักจะต้องพบกับภาวะวิกฤติต่างๆ ในชีวิตที่เสี่ยงต่อการได้รับอันตราย
ไม่ว่าจะเป็นความพิการหรือการสูญเสีย มนุษย์จึงต้องหันไปพ่ึงสิ่งยึดเหนี่ยวที่นอกเหนือกฏเกณฑ์ เช่น 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเคารพนับถือ ช่วยดลบันดาลให้เหตุร้ายกลายเป็นดี เกิดพลังใจในการต่อสู้สิ่งต่างๆ 
ที่มาคุกคามด้วยความมั่นคงและมั่นใจ”  

นอกจากนี้ ผู้สูงอายุยังมีความต้องการความมั่นใจในชีวิตหลังความตาย โดยตระหนักถึงชวีิต
ของตนเองในช่วงวัยชราที่กำลังเข้าใกล้ความตายมากขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของ Tornstam 
(1997) ที่พบว่า “ผู้ที่มีอายุมากขึ้นจะมีภาวะความเข้าใจและยอมรับปรากฏการณ์ของชีวิตมากขึ้น 
โดยเฉพาะผู้สูงอายุตอนกลาง ส่งผลให้มีการเตรียมตัวเกี่ยวกับความตายด้านร่างกาย จิตใจ สังคม 
และจิตวิญญาณมากยิ่งขึ้น” เมื่อช่วงวาระสุดท้ายของผู้สูงอายุมาถึง ผู้สูงอายุมีความต้องการความ
มัน่ใจในชีวิตหลังความตาย และการเตรียมตัวจากโลกนี้ไปอย่างสงบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอัญ
ชุลิกา อนุชิราชีวะ (2562) ที่พบว่า “เม่ือถึงวาระสุดท้ายในชีวิตของผู้สูงอายุ จะมีความต้องการผู้ที่อยู่
ใกล้จนกว่าจะพบสันติสุข และยังมีความต้องการผู้นำทางจิตวิญญาณเพื่อยืนยันว่าพวกเขาจะไปที่ใด
หลังความตาย” ผู้สูงอายุที่มีความม่ันใจในชีวิตหลังความตาย จะมีความพร้อมเผชิญหน้ากับความตาย
โดยไม่มีความกังวลใดๆ สามารถเห็นได้จากการเตรียมชีวิตของตนเอง การมีความพร้อมเกี่ยวกับการ
เผชิญหน้ากับความตายสะท้อนให้เห็นว่า ผู้สูงอายุมีความมั่นใจในชีวิตหลังความตายของตนเอง ส่งผล
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ให้ผู้สูงอายุใช้ช่วงชีวิตในวัยชราได้อย่างมีความหวัง และมีทัศนคติที่ดีต่อความตาย สอดคล้องกับ
งานวิจัยของสารภี รังสีโกษัย (2556) ที่พบว่า “ผู้สูงอายุมีระดับพฤติกรรมการเตรียมตัวเพื่อเผชิญกับ
ความตายและภาวะใกล้ตายอยู่ในระดับสูง” ผู้สูงอายุมักจะคิดถึงความตายบ่อยขึ้น  และสามารถ
ยอมรับกับความตายได้มากขึ้น จึงใช้ชีวิตในวัยชราด้วยความหวังและความรักของพระเจ้า มีความหวัง
ในชีวิตหลังความตายและการได้อยู่กับพระเจ้าในโลกหน้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนนทชัย ริทู, 
พิเชฐ แสงเทียน, ชาติชาย พงศ์ศิริ และลัดดาวรรณ์ ประสูตร์แสงจันทร์ (2563) ที่พบว่า “ผู้สูงอายุได้
ส่งเสริมการเป็นสักขีพยานถึงความหวังและความรักของพระเจ้า มีความหวังในชีวิตหลังความตาย
หรือในโลกหน้าที่จะไปอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์ กล้าเผชิญและยอมรับความตายด้วยความสงบ” ใน
ขณะเดียวกัน ยังมีผู้สูงอายุอีกจำนวนหนึ่งที่พร้อมเผชิญหน้ากับความตายแต่ยังไม่มั่นใจในการได้อยู่
กับพระเจ้าในแผ่นดินสวรรค์ตามพระสัญญา เนื่องจากมีความเข้าใจในเรื่องคริสต์ศาสนศาสตร์เรื ่อง
ความรอดท่ีคลาดเคลื่อนไป ซึ่งผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ Clinebell  
(1992) ที่ได้กล่าวถึงความต้องการด้านจิตวิญญาณไว้ว่า “มนุษย์ทุกคนต้องการได้รับประสบการณ์
แห่งการฟื้นฟูครั้งใหม่ และต้องการความเชื่อที่สำคัญ ซึ่งให้ความหมายพร้อมกับความหวัง ท่ามกลาง
ความสูญเสีย ความโศกเศร้า และความล้มเหลว”  

ด้วยเหตุนี้ ผู้สูงอายุที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าหรือมีชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณที่ดี จะมีชีวิตที่
แสดงออกถึงสันติสุขในชีวิตอยู ่เสมอ ซึ ่งสามารถเรียกได้ว่าเป็นความผาสุกทางจิตวิญญาณ ซึ่ง
สอดคล้องกับวรรณกรรมของ พัชนี สมกำลัง (2556) ที่ได้กล่าวไว้ว่า “การมีความสัมพันธ์กับสิ่งที่ยึด
เหนี่ยวศรัทธาเป็นวิธีการหนึ่งที่นำให้บุคคลได้รับการตอบสนองต่อความต้องการด้านจิตวิญญาณ” 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Pradeep GC, Sariyamon Tiraphat and Jiraporn Chompikul 
(2017) ที่กล่าวไว้ว่า “ศาสนาเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี”  

 

5.2.2 ความต้องการมีคุณค่าเป็นความต้องการด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับผู้สูงอายุที่ผู้วิจัยได้พบ
จากการวิเคราะห์ข้อมูล การมีคุณค่าต่อตนเองทำให้ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าและยอมรับตนเอง ซึ่งเกิดจาก
ความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าเมื่อได้ทำงานรับใช้พระเจ้าและสังคม โดยผู้สูงอายุเป็นช่วงวัยที่เผชิญกับ
ความเปลี่ยนแปลงภายหลังปลดจากงานประจำหรือการเกษียณอายุการทำงาน จึงทำให้มีความรู้สึก
ว่าตนเองไม่มีคุณค่าเหมือนในอดีต มีความรู้สึกเหมือนการสูญเสียสิ่งที่ตนเองเคยมี เมื่อผู้สูงอายุไม่
สามารถปรับตัวกับการสูญเสียได้ จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้าได ้ซึ่งสอดคล้องกับบทความ
ของ สุรชัย ปัญญาพฤทธิ์พงศ์ (2563) ที่ได้เขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องสูงวัยแต่ไม่แก่ไว้ว่า “ความ
เปลี่ยนแปลงหลักจากปลดจากงานประจำมีผลต่อความรู้สึกของผู้สูงอายุ คนที่ไม่สามารถทำใจได้จะ
เกิดความรู้สึกเหมือนสูญเสีย เป็นทุกข์ เหงา เครียดหรือซึมเศร้า” ในขณะที่ผู้สูงอายุอีกจำนวนหนึ่งมี
ความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า เมื่อได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมือนผู้สูงอายุคนอ่ืน และมีความรู้สึกว่าตนเองมี
คุณค่าเม่ือชีวิตประสบความสำเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kunsongkeit (2004) ที่พบว่า “คน
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ไทยมีความต้องการความสุขจากความพึงพอใจในชีวิต หมายถึง ความพึงพอใจในชีวิตของตนเอง ชีวิต
ครอบครัว และชีวิตสังคม มีการใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย มีคุณค่า และความภาคภูมิใจในชีวิตของ
ตนเอง”  

นอกจากนั้น ผู้สูงอายุยังมีความต้องการมีคุณค่าต่อผู้อื่นด้วย ซึ่งรวมไปถึงความต้องการมี
คุณค่าต่อลูกหลาน และความต้องการมีคุณค่าต่อสังคมที่อาศัยอยู่ ซึ ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Koenig and Weaver (1997) ทีไ่ด้กล่าวถึงความต้องการของผู้สูงอายุไว้ว่า “ผู้สูงอายุมีความต้องการ
รู้สึกว่าเป็นคนที่สามารถใช้การได้ และมีความต้องการศักดิ์ศรี” จากแนวคิดข้างต้นและผลการวิจัยใน
บทที่ผ่านมา ได้สนับสนุนประเด็นที่ว่า ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากสังคมที่ดี จะทำให้พวกเขาเห็น
คุณค่าในตนเองมากขึ้น และทำให้พวกเขารู้สึกว่าตนเองสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละ
ขณะได้ดี (Berkman, Glass, Brissette and Seeman, 2000) 

 

5.2.3 ผู้สูงอายุมีความต้องการมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น โดยเริ่มมีสัมพันธภาพที่ใกล้ตัวที่สุด 
คือ ความต้องการผูกพันกับคู่ชีวิต เพราะสามารถเปิดเผยเรื่องราวที่เป็นความลับต่อกันและกันได้ 
ผู ้สูงอายุที่มีความผูกพันเป็นสามีภรรยาจะมีความรู้สึกปลอดภัยในการปรึกษา การแนะนำ การ
ตักเตือนกันและกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของธนันต์ชัย พัฒนะสิงห์ (2563) ที่พบว่า “ปัจจัยที่ทำให้
ผู้สูงอายุมีความผาสุกทางจิตวิญญาณ ประกอบด้วยคู่ชีวิตที่เป็นสามีภรรยา บุตรหลานหรือบุคคล
สำคัญของชีวิต เพราะเป็นการใช้เวลาร่วมกัน ปรึกษาหารือและตัดสินใจในเรื่องสำคัญในครอบครัว”  

ในขณะเดียวกัน ผู้สูงอายุยังมีความต้องการสัมพันธ์กับลูกหลาน โดยสามารถเห็นได้จากการ
ใช้เวลาอยู่ร่วมกันกับลูกหลาน การได้ปรึกษากับลูกหลาน และการได้รับการดูแลจากลูกหลาน  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุริยา ฟองเกิด (2562) ที่พบว่า “ผู้สูงอายุมคีวามต้องการด้านการช่วยเหลือ
ดูแลสุขภาพทางจิตใจ โดยเฉพาะต้องการให้บุคคลในครอบครัวและบุคคลรอบข้าง เข้าใจและให้
กำลังใจ ต้องการให้เพื่อนแวะเวียนมาเยี่ยม เพื่อรับฟังปัญหา พูดคุยระบายความรู้สึกและต้องการให้
คนในครอบครัวมาร่วมรับฟังปัญหา” นอกจากนี้ ยังมีความต้องการเกี่ยวข้องกับผู้อื่นในสังคม ทั้ง
ความสัมพันธ์กับผู ้อื ่นในลักษณะทั่วไป และความสัมพันธ์กับผู ้อื ่นในกรณีเกิดความขัดแย้ง ซึ่ง
สอดคล้องกับวรรณกรรมของ ทัศนีย์ ทองประทีป (2552) ได้กล่าวเกี่ยวกับจิตวิญญาณในมิติของ
ความสัมพันธ์ว่า “เป็นการตระหนักถึงคุณค่าแท้หรือบทบาทของตนในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของ
ครอบครัว ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว”  

ด้วยเหตุนี้ การมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืนจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ผู้สูงอายุมีความผาสุกทางจิต
และมีสันติสุขในการดำเนินชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อาภากร เปรี้ยวนิ่ม, พูลพงศ์ สุขสว่าง 
และปิยะทิพย์ ประดุจพรม (2563) ที่กล่าวว่า “การมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นโดยมีความสัมพันธ์ที่ดี 
และสามารถติดต่อสื่อสารในเชิงสร้างสรรค์ และมีความสุขกับการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นซึ่งเป็นตัวชี้วัด
ถึงความผาสุกทางจิตของมนุษย์” 
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5.3 แนวทางการตอบสนองต่อความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้สูงอาย ุ 

จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้สูงอายุช่วง 70-79 ปี ผู้วิจัย
ได้สรุปแนวทางการตอบสนองต่อความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้สูงอายุช่วง 70-79 ปี ไว้ดังนี้ 

 

5.3.1 ความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้สูงอายุมีความเกี่ยวข้องกับความมั่นใจในชีวิตหลัง
ความตาย ประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเจ้า และแสวงหาช่วยเหลือจากพระเจ้า ซึ่งมปีระเด็นทางคริสต์
ศาสนศาสตร์ที่สำคัญมาเกี่ยวข้องเรื่อง ความหวัง ความรอด ชีวิตหลังความตาย และชีวิตนิรันดร์ 
ผู้สูงอายุจำนวนหนึ่งมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องความรอด เช่น เข้าใจว่าได้รับความรอดด้วยการ
กระทำความดี เมื่อทำผิดพลาดจึงเกิดความไม่มั่นใจในชีวิตหลังความตาย ผู้สูงอายุจำเป็นจะต้องมี
ความเข้าใจในประเด็นที่เกี่ยวกับความรอดอย่างชัดเจน ซึ่งจะนำไปสู่ชีวิตที่มีความหวังในพระเจ้า ซึ่ง
สอดคล้องกับวรรณกรรมของ Highfield (1992) ว่า “มนุษย์มีความต้องการความหวังหรือความรู้สึก
ที่เป็นไปได้ในอนาคต และเชื่อว่าถ้าสิ่งที่ตนเองปรารถนานั้นบรรลุความสำเร็จตามความหวัง จะทำให้
ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น” 

 จากการวิเคราะห์ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่า ประเด็นทางคริสต์ศาสนศาสตร์จึงเป็นแนว
ทางการตอบสนองต่อความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุจำเป็นจะต้องเข้าใจใน
ประเด็นดังกล่าวอย่างชัดเจน และได้รับการเสริมสร้างความรู้และช่วยให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร (2563) ที่กล่าวว่า “แม้แต่คำเทศนาในคริสตจักร
ก็เน้นไปที่วัยหนุ่มสาว วัยผู้ใหญ่ เพราะมีประสิทธิภาพ สารอาหารสำหรับผู้สูงวัยแทบหาไม่เจอในคำ
เทศนา เพราะอาจจะมองว่าไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีผลผลิต ไม่มีอนาคต”  

ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นต้องสร้างความเข้าใจในประเด็นศาสนศาสตร์อย่างถูกต้อง เพ่ือช่วยให้
ผู้สูงอายุสามารถเผชิญหน้ากับชีวิตหลังความตายได้อย่างมีความหวัง มีความมั่นใจในความรอด และ
มั่นใจว่าการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา การนมัสการพระเจ้าที่ปฏิบัติอยู่ จะช่วยทำให้มีมั่นคงในความ
เชื่อ และมีความเข้าใจในคริสต์ศาสนศาสตร์เรื่องความรอดมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของนภา
พร วงศ์ใหญ่ (2542) ที่พบว่า “ผู้สูงอายุที่ทำกิจกรรมตามหลักคำสอนของศาสนาที่ตนเองยึดถือมี
จิตใจที่เป็นสุข รู ้จักปล่อยวาง และยอมรับสภาพความเป็นจริงของชีวิตได้ นอกจากนี้ ยังช่วยให้
ผู้สูงอายุมองเห็นทางสงบ เพ่ือเตรียมตนเองให้พร้อมก่อนจะถึงเวลาที่จะจากลูกหลานไป”  
 

5.3.2 ความต้องการด้านจิตวิญญาณต้องคู่กับความต้องการด้านร่างกาย เนื่องจากชีวิตของ
มนุษย์ประกอบด้วยจิตวิญญาณ จิตใจ และร่างกาย ซึ่งมีความสัมพันธ์กับในชีวิตของความเป็นมนษุย์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีความเสื่อมถอยทั้งด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม 
จากข้อมูลที ่ได้จากการสัมภาษณ์พบว่า ผู ้สูงอายุมีความต้องการการดูแลทางด้านร่างกายซึ่งมี
ความสัมพันธ์กับจิตใจและจิตวิญญาณ  ซึ่งสอดคล้องวรรณกรรมของแสง จันทร์งาม (2534) ที่กล่าว
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เกี่ยวกับความต้องการด้านจิตวิญญาณว่า “ผู้สูงอายุมีความต้องการสิ่งที่ดี ทั้งในเวลาปกติที่มีความสุข
และในเวลาเจ็บป่วย ยามเจ็บป่วยต้องการผู้ดูแลที่ดี เข้าใจความต้องการของตน ให้ความดูแลด้วย
ความเมตตากรุณา ห่วงใย เอื้ออาทร ต้องการให้ญาติมาเยี่ยมเยียนเพื่อเป็นกำลังใจ สร้างความหวัง
และพลังต่อสู้กบัโรคต่อ”  

จากข้อมูลดังกล่าวบ่งใช้ให้เห็นว่า แนวทางการตอบสนองต่อความต้องการด้านจิตวิญญาณ
ของผู้สูงอายุ คือ การทำพันธกิจกับผู้สูงอายุแบบองค์รวม (Holistic Ministry) ที่ครอบคลุมถึงมิติด้าน
จิตวิญญาณ จิตใจ และร่างกาย ซึ ่งสามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านจิตวิญญาณ  และ
ตอบสนองต่อความต้องการในด้านร่างกาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนิดา ตั้งวินิต (2559) ที่ได้
ศึกษาเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมว่า “เราสามารถนำหลักธรรมของศาสนามาประยุกต์ใช้
ในการดูแลผู้สูงอายุให้สมบูรณ์สี่มิติ คือ มิติทางกาย มิติทางจิตใจ มิติทางปัญญา และมิติทางสังคม”  

หากผู้สูงอายุได้รับการตอบสนองต่อความต้องการในทั้งสามด้านของชีวิต ผู้สูงอายุจะพบกับ
พลัง ประสบการณ์พิเศษ สันติสุข ความมีชีวิตชีวา เกิดปัญญาและความเข้าใจความจริงสูงสุด จิต
วิญญาณจึงเป็นแหล่งกำเนิดของความกล้าแกร่ง เป็นขุมพลังทำให้บุคคลอยู่ในภาวะที่เหนือตนเองได้ 
ส่งผลต่อความคิด ความรู้สึก การกระทำและแนวทางในการดำรงชีวิต ทำให้บุคคลค้นพบความหมาย
และเป้าหมายของชีวิต ตลอดทั้งประสบความสำเร็จ แรงจูงใจให้มีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอ่ืน 
ก่อให้เกิดสันติสุขอย่างแท้จริง (พัชนี สมกำลัง, 2556, น. 6-7)  

ด้วยเหตุนี้ การแนวทางการทำพันธกิจกับผู้สูงอายุที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้สูงอายุ
นั้น จำเป็นต้องให้ความสำคัญในด้านจิตวิญญาณและด้านร่างกายไปอย่างควบคู่กัน เพราะจะส่งผลต่อ
การส่งเสริมสุขภาพให้เกิดภาวะสุขสมบูรณ์โดยรวมของมนุษย์ สอดคล้องกับงานวิจัยของวนิดา ศรีวร
กุล, รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์, พรชัย จูลเมตต์ และอำนวย ยุ่นประยงค์ (2557) ที่พบว่า “ผู้สูงอายุที่
เชื่อในพระเจ้าได้ให้คำนิยามของการส่งเสริมสุขภาพในของลักษณะ คือ การทำให้มีสุขภาพดี และการ
ดูแลชีวิตใหม่ซึ่งเป็นพระพรจากพระเจ้า” ดังนั้น ความต้องการด้านจิตวิญญาณจึงต้องควบคู่กับความ
ต้องการด้านอื่นๆ เช่น ความต้องการด้านร่างกายและความต้องการทางด้านจิตใจ เมื่อความต้องการ
ดังกล่าวได้รับการตอบสนองแล้ว จะทำให้ผู้สูงอายุมีความผาสุกในชีวิตหรือมีสุขภาวะที่ดีในชีวิต ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของวรรณวิสาข์ ไชยโย (2555) ที่พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในผู้สูงอายุ
ประกอบด้วย สุขภาพร่างกาย การมีรายได้ การยอมรับตนเอง การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน การได้มีส่วนในการ
ช่วยเหลือผู้อื่น ความสัมพันธ์ในครอบครัว และการมีหลักทางศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวในจิตใจ 

 

5.3.3 ความต้องการมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น ผู้สูงอายุมีความต้องการด้านจิตใจในด้านการ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการดำเนินชีวิต ซึ่งเริ่มจากคนที่ใกล้ตัว คือ คู่สามีภรรยา ลูกหลาน และผู้คน
ในชุมชน ซึ ่งสอดคล้องกับวรรณกรรมของ Highfield (1992) ได ้กล ่าวว ่า “ความต้องการมี
ความสัมพันธ์กบับุคคลอ่ืนหรือกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองนับถือนั้น สามารถแสดงออกผ่านความต้องการ
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ความรักแบบไม่มีเงื่อนไข อาจจะมีการแสดงออกโดยการนับถือศาสนา ปฏิบัติกิจกรรมหรือพิธีกรรม
ต่างๆ ตามความเชื่อของตนเอง การมีความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นโดยการแสดงออกถึงความรัก ความ
ไว้วางใจ การให้และการรับการอภัยจากสิ่งที่ตนเองมีในความสัมพันธ์นั้น”  

แนวทางในการตอบสนองความต้องการด้านจิตใจของผู้สูงอายุ คือ การสร้างสัมพันธภาพที่ดี
กับผู ้อื ่น โดยใช้มิติภาพสามเหลี ่ยมที ่ประกอบด้วย ตนเอง ผู ้อื ่น  และพระเจ้า โดยการรักษา
ความสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าวให้ดีอยู่เสมอ สอดคล้องกับวรรณกรรมของประนอม โอทกานนท์ 
(2554) ที ่ได ้ศ ึกษาการเสริมสร้างพลังอำนาจทางสังคมภายในครอบครัวของผู ้ส ูงอายุไว้ว่า 
“สัมพันธภาพภายในครอบครัวที่ดีส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความผาสุก มีแนวโน้มที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีต่อ
ชุมชนและสังคมนอกบ้าน”  

ด้วยเหตุนี้ การส่งเสริมชีวิตมีความผาสุกในผู้สูงอายุจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับความ
ต้องการด้านอ่ืนๆ เช่น ความต้องการทางด้านจิตใจ โดยเฉพาะการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนที่อยู่
รอบข้างผู้สูงอายุ สอดคล้องกับงานวิจัยของนิภารัตน์ จันทร์แสงรัตน์, อนงค์ ภิบาล, ทิพยวรรณ นิล
ทยา, จุรีย์ ธีรัชกุล และอุไร หัถกิจ (2557) ที่พบว่า “ความต้องการในการส่งเสริมสุขภาพทางด้านจิต
วิญญาณของผู้สูงอายุเกิดจากการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม” การมีความสัมพันธท์ี่ดี
จะส่งผลให้ชีวิตของผู้สูงอายุมีความผาสุกทางด้านจิตใจ และช่วยตอบสนองความต้องการด้านจิต
วิญญาณ ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งความต้องการที่ผู้สูงอายุจำเป็นต้องมีในชีวิต  

ในขณะเดียวกัน การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวถือว่าเป็นความต้องการที่สำคัญของ
ผู้สูงอายุที่ต้องการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้ที่รักในครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของเฉลียว พัฒนกูล 
และสุดา วิไลเลิศ (2542) ที่พบว่า “สิ่งที่ให้ความหมายในชีวิตมากที่สุด คือ ครอบครัว ญาติพี่น้อง 
โดยมีความต้องการให้มาเยี่ยมและอยู่ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ” ประโยคดังกล่าวมีประเด็นใกล้เคียงกับ
การศึกษาของอัจจิมา พัชรดำรงกุล (2559) ที่พบว่า “การมีสุขภาวะที่ดีหรือความผาสุกทางจิต
วิญญาณของผู้สูงอายุประกอบด้วยการมีต้นทุนชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการมีตัวตนที่มั่นคง ชัดเจน มี
ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างท่ีดี และมีหลักยึดเหนี่ยวในการดำเนินชีวิต”  

 

5.4 ข้อเสนอแนะ 

5.4.1 ข้อเสนอแนะต่อผู้ทำพันธกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 

ผู้ที่ทำพันธกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุสามารถนำผลที่ได้รับจากการวิจัยไปใช้ในการเสริมพันธกิจที่
ทำอยู่ โดยเฉพาะการเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องคริสต์ศาสนศาสตร์ที่สำคัญสำหรับผู้สูงอายุ เช่น แก้ไข
ความเข้าใจคริสต์ศาสนศาสตร์เรื่องความรอด โดยเปลี่ยนความเข้าใจเกี่ยวกับการได้รับความรอดด้วย
การกระทำเป็นการได้รับความรอดโดยพระคุณเพราะความเชื ่อ สร้างความเข้าใจให้ผู ้สูงอายุมี
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ความหวังในการดำเนินชีวิต และเสริมสร้างชีวิตของผู้สูงอายุให้มีความพร้อมในการเตรียมชีวิตฝ่ายจิต
วิญญาณของตนเองตราบเท่าลมหายใจสุดท้ายของชีวิต  

นอกจากนั้น ยังสามารถทำพันธกิจที่ตอบสนองต่อความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้สูงอายุ
ในเรื่องการเห็นคุณค่าของตนเอง เพื่อผู้สูงอายุจะได้เห็นคุณค่า เกียรติ ศักดิ์ศรี  และยอมรับตนเองว่า
เป็นคนที่มีค่าสำหรับตนเองและสำหรับลูกหลาน ในขณะเดียวกัน สามารถทำพันธกิจเก่ียวกับผู้สูงอายุ
ในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีโอกาสได้สร้างความสัมพันธ์กับผู้คนหลากหลาย
วัยมากขึ้น  

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ทำพันธกิจกับผู้สูงอายุควรคำนึงถึงการทำพันธกิจแบบองค์รวม (Holistic 
Ministry) ซึ่งเน้นการทำพันธกิจให้ครบทุกด้าน ประกอบด้วย ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านจิต
วิญญาณ เนื่องจากด้านจิตวิญญาณจะทำงานควบคู่กับด้านร่างกาย และผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่ให้การ
สัมภาษณ์มีความต้องการอยากให้คริสตจักรหรือผู้ที่ทำพันธกิจที่เกี่ยวข้องดูแลในด้านร่างกายและ
จิตใจอย่างพร้อมเพียงกัน 

นอกจากนี้ ผู้ที่ทำพันธกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุควรช่วยให้ผู้สูงอายุได้รับการเปลี่ยนแปลงและ
เติบโตฝ่ายวิญญาณ ขณะที่ร่างกายกำลังทรุดโทรมไป ผู้ที่ทำพันธกิจเกี่ย วกับผู้สูงอายุควรช่วยให้
ผู้สูงอายุให้ความสำคัญกับการเติบโตฝ่ายวิญญาณซึ่งเป็นชีวิตภายใน 

 

5.4.2 ข้อเสนอแนะต่อคริสตจักร 

คริสตจักรหันมาให้ความสำคัญเกี่ยวกับผู้สูงอายุมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
ทั้งในคริสตจักรและชุมชน คริสตจักรควรมีการจัดตั้งกลุ่มผู้สูงอายุในคริสตจักรหรือคณะผู้สูงวัย 
เพื่อให้ผู้สูงอายุในคริสตจักรมีโอกาสได้พบปะกัน นมัสการพระเจ้าร่วมกัน และรับฟังคำหนุนใจจาก
พระวจนะที่เกี่ยวกับช่วงวัยของผู้สูงอายุ การได้ทักทายกันและแบ่งปันเรื่องราวชีวิตให้แก่กันและกัน 
การเยี่ยมเยียนซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง นอกจากนี้ ควรมีการเพ่ิมความรู้
เรื่องการดูแลสุขภาพร่างกายให้กับผู้สูงอายุ ซึ่งการตั้งกลุ่มผู้สูงอายุในคริสตจักรจะทำให้ผู้สูงอายุได้รับ
การตอบสนองต่อความต้องการทั้งด้านจิตวิญญาณ ด้านจิตใจ และด้านร่างกาย 

  คริสตจักรควรตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับแนวคิดการอยู่ร่วมกันของคนต่างวัย
(Intergenerational Living) โดยการทำกิจกรรมคละวัย การทำกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที ่ดี
ร ่วมกันระหว่างกลุ ่มสมาชิกในคริสตจักรหลากหลายวัย คริสตจักรควรปลูกฝังให้เยาวชนให้
ความสำคัญและปฏิบัติต่อผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม แสดงออกโดยการให้เกียรติ เชื่อฟัง สร้างพื้นที่ให้
อนุชนมีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สูงอายุมากขึ้น เช่น กิจกรรมครอบครัว ค่ายครอบครัวของ
คริสตจักร และให้ผู้สูงอายุมีโอกาสได้แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตผ่านการเล่าเรื่องราวชีวิตของตนเองให้
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เยาวชนฟัง หรือใช้ในรูปแบบการเป็นโค้ชชีวิต (Life Coach) เพื่อให้คนรุ่นอื่นๆ รู้จักเรียนรู้  และ
ประยุกต์ใช้ประสบการณ์ของผู้สูงวัยซ่ึงเป็นแหล่งแห่งปัญญา 

คริสตจักรควรมีคู่มือและบทเรียนสำหรับผู้สูงอายุ เพ่ือช่วยในการอภิบาลผู้สูงอายุในด้านฝ่าย
จิตวิญญาณให้ตรงกับความต้องการด้านจิตวิญญาณ การสร้างบทเรียนที่ตรงกับความต้องการด้านจิต
วิญญาณจะช่วยให้ผู ้สูงอายุได้รับการตอบสนองความต้องการด้านจิตวิญญาณในทางที่เหมาะสม 
นำไปสู ่ชีวิตที ่มีสันติสุข ในขณะเดียวกัน คริสตจักรควรมีชั ้นเรียนรวีวารศึกษาสำหรับผู ้สูงอายุ
โดยเฉพาะ เพื่อสามารถใช้บทเรียนที่ตอบสนองความต้องการด้านจิตวิญญาณกับผู้สูงอายุได้อย่าง
เหมาะสม  

คริสตจักรควรเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในงานของคริสตจักรมากขึ้น โดยเปิดโอกาสให้
รับใช้พระเจ้าตามของประทานและศักยภาพที่มีอยู่  เช่น การแบ่งปันประสบการณ์ชีวิต การเทศนา 
การสอนพระคัมภีร์ การเป็นพยานชีวิต กิจกรรมวัยหลังเกษียณ กิจกรรมจิตอาสาเพื่อการรับใช้ หรือ
เป็นที่ปรึกษาในด้านต่างๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง รู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่าและมี
ความหมาย 

คริสตจักรควรให้ความสำคัญของการเทศนาสำหรับผู้ฟังหลากหลายวัย เนื่องจากคำเทศนา
ส่วนใหญ่มักเน้นไปยังวัยรุ่นหรือวัยที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คริสตจักรควรเอาใจใส่ชีวิตฝ่ายจิต
วิญญาณของผู้สูงอายุเหมือนกับวัยอื่นๆ ในคริสตจักร ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่คริสตจักรควร
เตรียมอาหารฝ่ายวิญญาณท่ีเหมาะสมต่อความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้สูงอายุ  

คริสตจักรควรทำพันธกิจทำพันธกิจด้านการเยียวยาบาดแผลในจิตใจของผู้สูงอายุที่มีในอดีต 
ซึ่งเป็นการช่วยบำบัดความเจ็บปวดภายใน เนื่องจากบาดแผลในจิตใจที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบถึงชีวิต
ฝ่ายจิตวิญญาณของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะเป็นอุปสรรคที่ทำให้ผู้สูงอายุไม่สามารถได้รับการตอบสนอง
ความต้องการด้านจิตวิญญาณได้ 

คริสตจักรควรให้ความสำคัญเกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) 
มาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมอย่างครอบคลุมทั่วถึง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ผู้สูงอายุสามารถมาร่วมนมัสการ
พระเจ้าไดอ้ย่างสะดวก ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 11(5) ทีก่ำหนดว่าผู้สูงอายุมี
สิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และสนับสนุนในด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย
โดยตรงแก่ผู้สูงอายุในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอ่ืนๆ นอกจากนั้น ผู้สูงอายุมี
ความจำกัดในด้านสุขภาพร่างกาย และมีความต้องการไปนมัสการพระเจ้าที่คริสตจักร คริสตจักรควร
แสวงหาวิธีในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ เพื่อสามารถร่วมนมัสการพระเจ้าและเป็นส่วน
หนึ่งในการนมัสการพระเจ้าในชุมชนได้ เช่น มีทีมจิตอาสาพาผู้สูงอายุ ไปนมัสการที่คริสตจักร จัดหา
รถนั่งคนพิการ (wheelchair) ไว้รองรับผู้สูงอายุเข้าในบริเวณคริสตจักร และช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถ
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เข้าร่วมนมัสการผ่านระบบออนไลน์ของคริสตจักร เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงการนมัสการ
พระเจ้าได้เหมือนกับวัยอ่ืนๆ 

นอกจากนั้น คริสตจักรควรร่วมมือกับหน่วยงานทางราชการและองค์กรอื่นๆ ในสังคม เช่น 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ทีมอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ในการมีส่วนร่วมทำพันธกิจ
กับผู้สูงอายุโดยการส่งเสริมให้มีกิจกรรมดูแลด้านสุขภาพร่างกายอย่างถูกต้อง ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
รักษาโรคเบื้องต้นที่มักเกิดข้ึนในผู้สูงอายุ และทำพันธกิจเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงร่วมกัน 

 

5.4.3 ข้อเสนอแนะต่อสภาคริสตจักรในประเทศไทย 

สภาคริสตจักรในประเทศไทยควรจะยกประเด็นเรื่องการอภิบาลผู้สูงอายุเป็นประเด็นที่
เร่งด่วน เพ่ือให้แนวทางการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่กำลังมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น สภาคริสตจักรในประเทศ
ไทยควรพัฒนาการอภิบาลผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ ควรจะมีการจัดตั้งศูนย์บ้านพักผู้สูงอายุในระดับ
สภาคริสตจักรฯ รวมไปถึงคริสตจักรภาคจนถึงคริสตจักรท้องถิ่น เพื่อมีส่วนในการทำพันธกิจกับ
ผู้สูงอายุอย่างครบทุกด้านของชีวิต นอกจากนั้น สภาคริสตจักรในประเทศไทยควรจะมีการจัดตั้ง
หน่วยงานผู้สูงอายุขึ้นเหมือนหน่วยงานอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้คณะกรรมการอภิบาลชีวิตคริสเตียน เพ่ือ
ส่งเสริมพันธกิจผู้สูงอายุสำหรับคริสตจักรท้องถิ่นมากข้ึน  

สภาคริสตจักรในประเทศไทยควรจัดให้มีการพบปะผู้สูงอายุในระดับคริสตจักรภาค เพ่ือเปิด
โอกาสให้ผู้สูงอายุมีโอกาสได้พบปะกันอย่างสม่ำเสมอ ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้สูงอายุในระดับ
คริสตจักรภาคขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการอภิบาลผู้สูงอายุในระดับคริสตจักร และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
เห็นคุณค่าในตนเอง และมีความสัมพันธ์ที่ดีมากยิ่งข้ึน 

สภาคริสตจักรในประเทศไทยควรเห็นความสำคัญของการสร้างบุคลากรในการทำพันธกิจ
เกี่ยวกับผู้สูงอายุในคริสตจักร ควรมีการจัดอบรมหลักสูตรผู้ทำพันธกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุในคริสตจักร  
โดยเสริมสร้างความเข้าใจทั้งมิติฝ่ายร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณของผู้สูงอายุ สภาคริสตจักรใน
ประเทศไทยควรเห็นพันธกิจผู้สูงอายุมีความสำคัญเทียบเท่าคณะอื่นๆ ในคริสตจักร เช่น คณะสตรี 
อนุชน โดยผลักดันให้คริสตจักรมีผู้รับใช้พระเจ้าสำหรับการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะกลุ่ม เช่น ศิษยาภิ
บาลฝ่ายผู้สูงอายุคริสตจักร 

สภาคริสตจักรในประเทศไทยควรให้ความสำคัญเกี่ยวกับการอภิบาลผู้สูงอายุแบบองค์รวมทั้ง
ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านจิตวิญญาณ โดยส่งเสริมให้มีการจัดการอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้สำหรับ
ผู้สูงอายุในคริสตจักรทั้งระดับคริสตจักรภาค เขตอภิบาล และคริสตจักรท้องถิ่น เช่น การอบรมที่
เกี่ยวข้องกับความต้องการด้านร่างกาย โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและความรู้เรื่องการ
รักษาโรคเบื้องต้นในผู้สูงอายุ การให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการด้านจิตใจ โดยการให้ความรู้
เกี่ยวกับวิธีการจัดการกับความเครียดกังวลในผู้สูงอายุ การเยียวยาบาดแผลในจิตใจของผู้สูงอายุ 



75 
 

นอกจากนั้น  สภาคริสตจักรในประเทศไทยควรเห็นความสำคัญในการตอบสนองความต้องการด้าน
จิตวิญญาณของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะความรู้เรื่องการเตรียมตัวสำหรับชีวิตในวาระสุดท้าย และความ
เข้าใจในประเด็นทางศาสนศาสตร์ที่สำคัญของผู้สูงอายุ 

สภาคริสตจักรในประเทศไทยควรจัดทำฐานข้อมูลของผู้สูงอายุในคริสตจักรต่างๆ ให้ครบทุก
คริสตจักรภาค เพื่อเป็นประโยชน์ในการอภิบาล การวางแผนโครงการต่างๆ ของสภาคริสตจักรใน
ประเทศไทย และสภาคริสตจักรในประเทศไทยควรจัดทำการแบ่งกลุ่มของผู้สูงอายุ (Segmentation) 
เพ่ือช่วยเป็นกรอบแนวคิด แนวทางในการอภิบาลและทำพันธกิจด้านผู้สูงอายุให้เหมาะสมกับช่วงวัย 

 

5.4.4 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ได้ทำการศึกษาความต้องการด้านจิตวิญญาณของ
ผู้สูงอายุช่วง 70-79 ปี กรณีศึกษาคริสตจักรชัยสวัสดิ์ และเป็นแนวทางในการตอบสนองต่อความ
ต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้สูงอายุ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการทำพันธกิจในด้านผู้สูงอายุในคริสตจักร
ได้อย่างเหมาะสม ในขณะเดียวกัน การทำวิจัยครั้งนี้ได้เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ในบริบทเดียว
เท่านั้น คือ ครสิตจักรชัยสวัสดิ์ สังกัดภาคที่ 2 สภาคริสตจักรในประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่บ้านแม่
แก้วเหนือ ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย และการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกศึกษาเฉพาะ
ผู้สูงอายุตอนกลางที่มีช่วงอายุระหว่าง 70-79 ปีเท่านั้น  

ถ้ามีการวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยขอเสนอให้ทำการศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางด้านจิตวิญญาณ
ของผู้สูงอายุในหลากหลายบริบทและช่วงอายุ เช่น ความผาสุกทางด้านจิตวิญญาณของผู้สูงอายุ  
ศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ การเรียนรู้ฝ่ายจิตวิญญาณของผู้สูงอายุ  หรือศึกษาเกี่ยวกับการ
เตรียมพร้อมสำหรับชีวิตบั้นปลายของผู้สูงอายุ หรือประเด็นที่เก่ียวข้องกับจิตวิญญาณ ซึ่งในปัจจุบันมี
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณกับผู้สูงอายุไม่มากนัก และผู้วิจัยเชื่อ เป็นอย่างยิ่งว่า หากมีการ
ขยายผลหรือต่อยอดงานวิจัยต่อไป จะช่วยให้ทำพันธกิจผู้สูงอายุได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้นต่อไป 
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ภาคผนวก ก 
คำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 

1. สิ่งใดที่ทำให้ท่านรู้สึกมีความหมาย รู้สึกว่ามีคุณค่ามากท่ีสุด หรือสิ่งที่ทำให้รู้สึกอ่ิมใจในชีวิต 
2. สิ่งที่เราอยากได้ที่สุดในชีวิตในตอนนี้ 
3. สิ่งที่อยากทำมากท่ีสุดในเวลานี้ 
4. ท่านมีความรู้สึกภูมิใจในตนเองเรื่องอะไรบ้าง 
5. สิ่งที่วิตกกังวลใจหรือสิ่งที่หนักใจของท่านคืออะไร 
6. งานอดิเรกของท่านคืออะไร เหตุใดจึงชอบในงานอดิเรกนี้ 
7. เรารู้สึกมีชีวิตชีวาที่สุดในตอนใด 
8. สถานทีท่ี่อยากไปมากท่ีสุดคือที่ไหน 
9. สิ่งที่ประสบความสำเร็จในชีวิตคืออะไร 
10. เมื่อท่านรู้สึกกลัวและต้องการกำลังใจ ท่านจะทำสิ่งใด 
11. คนที่มีความหมายสำหรับท่านมากที่สุดคือใคร 
12. ท่านมีวิธีการจัดการกับความโกรธอย่างไร 
13. ถ้ามีคนมาเยี่ยมเยียนอยากให้ท่านเหล่านั้นพูดถึงเรื่องอะไร 
14. เมือ่ท่านมีปัญหาและต้องการการช่วยเหลือ ท่านจะปรึกษาใคร 
15. มีใครบ้างที่ติดต่อง่ายเมื่อต้องการความช่วยเหลือ และเขาจะช่วยเหลือด้านใดแก่ท่าน 
16. ท่านอยากให้คริสตจักรเตรียมตัวอย่างไรบ้างเก่ียวกับการรับมือเรื่องผู้สูงอายุ 
17. ท่านอยากได้ยินคำเทศนาเก่ียวกับเรื่องอะไรมากท่ีสุด 
18. เคยมีประสบการณ์เรื่องการให้อภัยคนอื่นหรือได้ให้อภัยคนอ่ืนหรือไม่ 
19. ภาพของพระเจ้าที่มีต่อผู้สูงอายุคืออะไร 
20. เคยรู้สึกสงสัยในความเชื่อหรือโกรธพระเจ้าบ้างไหม 
21. ความหวังของท่านสูงสุดคืออะไร 
22. หากมีเวลาเหลือเพียง 1 สัปดาห์จะทำอะไรบ้าง 
23. ท่านคิดว่าเมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหน และมีความมั่นใจขนาดไหน 
24. ความตายของคริสเตียนกับความตายของศาสนาอ่ืนต่างกันอย่างไร 
25. คิดเรื่องสวรรค์อย่างไรบ้าง /อยากไปสวรรค์ไหมและจะไปได้อย่างไร 
26. ท่านพอใจในชีวิตตอนนี้หรือไม่ ถ้าให้คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
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พระเจ้าช่วยให้เรายกโทษได้” หน่วยงานสตรี สภาคริสตจักรใน
ประเทศไทย 

 
ปี พ.ศ. 2561 หลักสูตรแกนกลาง คริสเตียนศึกษาในคริสตจักร ชุด “องค์พระผู้

เป็นเจ้าของเรา” ฉบับพัฒนา 2015 ปีที่ 2 อายุ 10-12 ปี (บทที่ 
23-27) หน่วยงานคร ิสเต ียนศึกษาและบรรณศาสตร ์ สภา
คริสตจักรในประเทศไทย 

 
ปี พ.ศ. 2562 หลักสูตรแกนกลาง คริสเตียนศึกษาในคริสตจักร ชุด “ฉันเป็น

สาวกของพระเยซู” ฉบับพัฒนา 2015 ปีที่ 3 อายุ 10-12 ปี (บทที่ 
17-27) หน่วยงานคร ิสเต ียนศึกษาและบรรณศาสตร ์ สภา
คริสตจักรในประเทศไทย 

 
ปี พ.ศ. 2562 หลักสูตรบทเรียนคริสเตียนศึกษาเยาวชน ชุด “พระวิญญาณ

บริสุทธิ์” Good Teacher School. คริสตจักรภาคที่ 2 เชียงราย 

 

ปี พ.ศ. 2564 หลักสูตรบทเรียนคริสเตียนศึกษาสำหรับเยาวชน ชุด “ความเชื่อ” 
Good Teacher School. คริสตจักรภาคท่ี 2 เชียงราย 


