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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารระหวางบุคคล และคนหารูปแบบการสื่อสารระหวางบุคคล
ของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรา โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบดวย การศึกษาชาติพันธุวรรณา 
(Ethnographic Study) ในการเก็บรวบรวมขอมูล ควบคูกับทฤษฎีติดดิน (Grounded Theory) ในการวิเคราะหขอมูล โดยเลือก
กลุมตัวอยางแบบเจาะจง คือ ผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราบานบางแคที่ชวยเหลือตัวเองได โดยมีคําถามของงานวิจัย คือ 
ผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรามีพฤติกรรมการสื่อสารระหวางบุคคลอยางไร และผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรามี
รูปแบบการสื่อสารระหวางบุคคลอยางไร 

ผลการวิจัย พบวา พฤติกรรมการสื่อสารระหวางบุคคลของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรานั้น จะขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญ 
2 ประการ คือ (1) ระดับความสัมพันธกับบุคคลที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรา ซึ่งแบงได 2 ระดับ คือ      
(1.1) ระดับความสัมพันธแบบคนแปลกหนาซึ่งในระดับนี้พฤติกรรมการสื่อสารระหวางบุคคลที่ปรากฏ ไดแก ยินยอมปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ ไมใหความรวมมือเมื่อถูกขอความรวมมือ สุภาพเรียบรอย ตางคนตางทํากิจกรรมสวนตัว แยกตัว มีสวนรวมใน
กิจกรรมของผูสูงอายุนานๆ ครั้ง มองดูการทํากิจรรมของผูสูงอายุและผูมารวมกิจกรรมอยูหางๆ ผูกขาดการพูดคุย ถายทอด
ประสบการณ แสดงความเกงที่เหนือกวา และแสดงความรอบรู (1.2) ระดับความสัมพันธแบบคนคุนเคย ซึ่งในระดับนี้
พฤติกรรมการสื่อสารระหวางบุคคลที่ปรากฏ ไดแก ใหความรวมมือเมื่อเจาหนาที่ขอความรวมมือดวยความเต็มใจ พูดคุยหยอก
ลอกลับ พูดคุยหยอกลอกัน พูดคุยแลกเปลี่ยนเหตุการณ ขาวคราวในปจจุบัน พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
เอื้อเฟอเผื่อแผชวยเหลือซึ่งกันและกัน ยกยองใหเกียรติ แสดงความพึงพอใจเมื่อถูกหยอกลอ เปดเผยตนเองมากขึ้น และการยอม
รับเขาเปนสมาชิกในกลุมของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรา (2) สถานะ/อํานาจในความสัมพันธกับบุคคลที่เกี่ยวของตาม
การรับรูของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรา ซึ่งแบงได 3 ระดับ คือ (2.1) สถานะ/อํานาจในความสัมพันธสูงกวาตนเอง 
พฤติกรรมการสื่อสารระหวางบุคคลที่ปรากฏ ไดแก แสดงออกวาเปนผูอยูภายใตกฎระเบียบ โอนออนผอนตามเมื่อถูกขอความ
รวมมือ สุภาพเรียบรอย และแยกตัว (2.2) สถานะ/อํานาจในความสัมพันธเทาเทียมกัน พฤติกรรมการสื่อสารระหวางบุคคลที่
ปรากฏ ไดแก การที่ผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรามาประชุมพบปะ และทํากิจกรรมนันทนาการรวมกัน (2.3) สถานะ/
อํานาจใจความสัมพันธที่ตํ่ากวาตนเอง พฤติกรรมการสื่อสารระหวางบุคคลที่ปรากฏ ไดแก สอน ปฏิเสธสถานะผูรับ และแสดง
ความเอื้อเฟอเผื่อแผ 

เมื่อนําผลการศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารระหวางบุคคลของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราทั้งหมดมาวิเคราะหหา
รูปแบบ พบวาผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรามีการสื่อสารระหวางบุคคล 3 รูปแบบ ดังนี้ รูปแบบที่ 1 คือ รูปแบบการ
สื่อสารระหวางบุคคลของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรา แบบแนวดิ่ง ประกอบดวย 2 ลักษณะ ลักษณะแรก คือ รูปแบบ
ที่มาจากพฤติกรรมการสื่อสารระหวางบุคคลของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราที่แสดงออกมาเมื่อถูกควบคุมจากคู



 

สื่อสารที่มีระดับความสัมพันธแบบคนแปลกหนา และสถานะ/อํานาจในความสัมพันธที่สูงกวาตามการรับรูของผูสูงอายุใน
สถานสงเคราะหคนชรา ลักษณะที่สอง คือ รูปแบบที่มาจากพฤติกรรมการสื่อสารระหวางบุคคลของผูสูงอายุในสถานสงเคราะห
คนชราที่แสดงออกมาเมื่อควบคุมคูสื่อสารที่มีระดับความสัมพันธทั้งแบบคนแปลกหนาและแบบคนคุนเคย และสถานะ/อํานาจ
ในความสัมพันธที่ตํ่ากวาตามการรับรูของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรา 

รูปแบบที่ 2 คือ รูปแบบการสื่อสารระหวางบุคคลของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรา แบบแนวราบ เปนรูปแบบที่มา
จากพฤติกรรมการสื่อสารระหวางบุคคลของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราที่แสดงออกกับคูสื่อสารที่ผูสูงอายุมองวามี
สถานะ/อํานาจในความสัมพันธเทาเทียมกัน ทั้งในระดับความสมัพันธแบบคนแปลกหนาและแบบคนคุนเคย  

รูปแบบที่ 3 คือ รูปแบบการสื่อสารระหวางบุคคลของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรา แบบแยกตัว คือ รูปแบบที่
เกิดขึ้นเมื่อผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราหลีกเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ โดยมีสาเหตุหลัก 3 ประการ คือ หลีกหนีความ
ขัดแยงกับผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราดวยกัน ผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราตางคนตางมีประสบการณที่ยาวนาน
เปนของตนเอง และสถานะที่แตกตางกันในความรูสึกของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรา 
 
ABSTRACT 

This research aimed to examine interpersonal communication behaviors and interpersonal communication 
patterns of senior citizens at a Home for the Aged.  The study, therefore, attempted to answer two research 
questions: (1) what communication behaviors do the elderly enact in their interactions with others, and (2) what 
interpersonal communication patterns do those communication behaviors yield? Data were collected and 
analyzed by means of the Ethnography and Grounded theory respectively.  Participants in the study were senior 
citizens in the Bangkhae Home for the Aged.  Purposive sampling was used in the selection of the informants. 

Findings revealed that, first, senior citizens based their interpersonal communication behaviors on their 
perception of the levels of relationship they had with conversational partners.  With “Stranger,” the elderly 
enacted a variety of communication behaviors: complying with the house rules, refusing to cooperate when 
asked, being polite, dominating conversations, teaching with their experiences, proving their superiority, 
showing their wisdom, observing others and their activities from a distance, finishing their routines solitarily, 
and isolating themselves.  With “Acquaintance,” the senior citizens’ communication behaviors included: being 
cooperative, exchanging banter, enjoying being teased, discussing current affairs, sharing opinions, exchanging 
ideas, showing generosity, being helpful, giving respect to each other, disclosing themselves more, and accepting 
the acquaintance into their group. 

Second, senior citizens acted according to their perception of power relations between the interlocutors and 
themselves.  With those perceived as having higher status, the elderly were compliant, cooperative, polite, and 
separate.  Perceiving other participants as equal, the elderly showed their willingness to meet with others and 
take part in collective activities.  Communication with partners perceived as lower, the elderly gave advice, 
refused to be “receivers,” and showed generosity. 

Findings from the analysis of senior citizens’ interpersonal communication behaviors indicated that the 
elderly communicated in three patterns: downward, horizontal, and isolated.  The downward pattern occurred, 
firstly, as the elderly allowed conversational partners who were related to them at the level of “Stranger” and 
who were perceived as higher in status to dominate the interactions.  Secondly, this downward pattern showed 
when the senior citizens dominated the conversations in their interactions with both “Stranger” and 
“Acquaintance” perceived to be in lower status. 

The horizontal pattern took place when the senior citizens communicated with those perceived as equal in 
status both at the levels of Stranger and Acquaintance.  And the isolated pattern occurred when the elderly 
abstained from interacting with others in order to avoid conflict; they disassociated themselves also because they 
had different past experiences and socio-economic backgrounds.  
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การสื่อสารเปรียบเสมือนเครื่องมือที่สําคัญยิ่งอยาง
หนึ่งสําหรับการดําเนินชีวิต การอยูรวมกันของมนุษยทุก
คนในสังคม ดังคํากลาวที่วา “คนเรายอมทําการสื่อสารกับ
ผูอื่นตั้งแตสัปดาหแรกของชีวิตและกระทําไปเรื่อยๆ 
จนกระทั่งเราเสียชีวิต” (Adler, Rosenfeld, and Proctor II, 

2001, หนา 5) ซึ่งช้ีใหเห็นถึงความสําคัญและความจําเปน
ของการสื่อสารในการดําเนินชีวิตของคนเราไดเปนอยางดี 
นั่นเพราะมนุษยเราไมสามารถดําเนินชีวิตอยูไดตามลําพัง
โดยไมตองเกี่ยวเน่ืองกับผูอื่น ไมเวนแมแตผูสูงอายุ เพราะ
เมื่อมนุษยมาอยูรวมกันเปนกลุม เปนสังคมแลวก็ยอมตอง
ใชการสื่อสารเพื่อถายทอดขอมูลขาวสาร ความรูสึก ความ 



 

คิด ความเชื่อตางๆ ไปยังสมาชิกคนอื่นๆ ซึ่งกันและกัน
เพื่อใหเกิดการรับรูที่ตรงกัน แตบอยครั้งก็พบวา คูสื่อสารมัก
ประสบปญหา ตางฝายตางไมเขาใจความตองการหรือความ 
รูสึกของกันและกันตามที่คูสื่อสารไดฟงจากการสื่อสาร 

ขอมูลจํานวนประชากรจากการทะเบียน จําแนกตาม
หมวดอายุ และเพศ พบวา ผูสูงอายุไทยมีแนวโนมจะมี
จํานวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จากการคาดประมาณประชากร
ของประเทศไทย พ.ศ. 2533–2563 ซึ่งคาดวาในป พ.ศ. 2546 
มีผูสูงอายุประมาณ 6.1 ลานคน คิดเปนรอยละ 9.6 ของ
ประชากรทั้งประเทศ และคาดวาจะมีผูสูงอายุถึงประมาณ 
6.7 ลานคน คิดเปนรอยละ 10.3 ของประชากรทั้งประเทศ
ในป 2549 (สํานักงานสถิติแหงชาติ, Internet, 2547) 

ปจจุบันกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยไดมีนโยบายในการจัดทําหนังสือขอมูลพ้ืนฐานดาน
ผูสูงอายุในประเทศไทย ซึ่งไดวางกรอบแนวคิดในการจัดทํา
หนังสือโดยการประมวลความรูจากผลงานวิจัยและวิทยา 
นิพนธระหวางป 2540–2545 ที่มีเนื้อหาสอดคลองกับยุทธ-
ศาสตรทั้ง 5 ยุทธศาสตร และมาตรการหลัก 19 มาตรการ 
ตามแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 โดยศึกษาจากบทคัดยอ
ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธที่ เกี่ยวของกับเรื่องผูสูงอายุ
ภายในชวงเวลาป พ.ศ. 2540–2545 จากงานวิจัยทั้งสิ้น 342 
ฉบับ และเมื่อจําแนกกลุมตามยุทธศาสตร และมาตรการ
ตางๆ ตามแผนผูสูงอายุแหงชาติแลว พบวา งานวิจัยและ
วิทยานิพนธบางเรื่องสามารถแยกเขาสูยุทธศาสตรและ
มาตรการไดมากกวา 1 กลุม จึงทําใหไดจํานวนงานวิจัยแยก
ตามประเภททั้งสิ้น 365 ฉบับ พิจารณาตามมาตรการหลัก
พบวา มาตรการที่มีการศึกษาเรียงจากมากไปหานอย 
(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, 
Internet, 2547) ไดแก 

1. มาตรการสงเสริมความรูดานการสงเสริมสุขภาพ 
ปองกัน ดูแลตนเองเบื้องตน จํานวน 115 ฉบับ รอยละ 31.17 

2. มาตรการระบบบริการและเครือขายการเกื้อหนุน 
จํานวน 53 ฉบับ รอยละ 14.36 

3. มาตรการดานครอบครัว ผูดูแลและการคุมครอง 
จํานวน 44 ฉบับ รอยละ 12.07 

4. มาตรการหลักประกันดานสุขภาพ จํานวน 3 ฉบับ 
รอยละ 0.81 

5. มาตรการสนับสนุนและสงเสริมใหหนวยงานวิจัย
ดําเนินการประมวล และพัฒนาองคความรูดานผูสูงอายุที่

จําเปนสําหรับการกําหนดนโยบาย และการพัฒนาการบริการ 
หรือการดําเนินการที่เปนประโยชนแกผูสูงอายุ จํานวน 2 
ฉบบั รอยละ 0.54 

6. มาตรการการพัฒนาระบบขอมูลทางดานผูสูงอายุ 
ใหเปนระบบและทันสมัย จํานวน 2 ฉบับ รอยละ 0.54 

สําหรับมาตรการที่ไมมีการศึกษา ไดแก มาตรการการ
บริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานดานผูสูงอายุระดับชาติ 
ประกอบกับการศึกษาที่ผานมา ความรูอยางเปนองครวม 
หรือสหวิชาเกี่ยวกับผูสูงอายุในเชิงทฤษฎีและแนวความคิด
ในบริบทของวัฒนธรรมและสังคมไทยยังขาดแคลนเปน
จํานวนมาก ดังนั้น การศึกษาเชิงทฤษฎีและแนวความคิด
เกี่ยวกับผูสูงอายุจึงควรริเริ่มอยางเรงดวน โดยเพิ่มปริมาณ
การศึกษาเชิงคุณภาพใหมากขึ้นเพื่อใหไดขอมูลที่เปนความ 
รูสึกนึกคิดที่หลากหลายตามอัตมโนทัศน  (Self-concept)   
ของผูสูงอายุแตละบุคคล แตละภูมิภาคซึ่งยอมแตกตางกัน 
จะชวยทําใหทราบตัวตนที่แทจริงของผูสูงอายุมากยิ่งขึ้น 
(สุทธิชัย  จิตะพันธกุล และคณะ, 2544) ซึ่งสอดคลองกับ
ความคําแนะนําของ สมศักดิ์  ศรีสันติสุข (2539) วา การ
พัฒนาองคความรูเกี่ยวกับภาวะผูสูงอายุในประเทศไทยมี
ความจําเปนอยางยิ่งเพื่อที่จะเขาใจบริบทของสังคมไทย ซึ่ง
อาจแตกตางกันกับสังคมอื่น จึงตองมีการสงเสริมการวิจัยใน
ดานภาวะสูงอายุใหมากขึ้น 

จากขอมูลขางตน ช้ีใหเห็นถึงจํานวนผูสูงอายุในอนาคต
ในสังคมไทยวาจะมีจํานวนเพิ่มสูงขึ้น และกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยก็เล็งเห็นถึงความ 
สําคัญในการศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับ
ผูสูงอายุใหครบถวนยิ่งขึ้น การศึกษาเกี่ยวกับการติดตอ 
สื่อสารของผูสูงอายุก็นาจะมีการศึกษาใหมากขึ้น ดังนั้น
ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาในเรื่อง “พฤติกรรมและรูปแบบการสื่อ 
สารระหวางบุคคลของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรา” 
เพื่อเปนองคความรูดานการสื่อสารระหวางบุคคลเกี่ยวกับ
ผูสูงอายุและเปนประโยชนในการรับมือกับผูสูงอายุที่เพิ่ม 
ขึ้น โดยนําความรูที่ไดไปปรับใชในชีวิตประจําวันของผูสูง 
อายุและผูที่เกี่ยวของในการสื่อสารกับผูสูงอายุ 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารระหวางบุคคล และคน 
หารูปแบบการสื่อสารระหวางบุคคลของผูสูงอายุในสถาน
สงเคราะหคนชรา 



 

คําถามของการวิจัย 
ผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรามีพฤติกรรมการ

สื่อสารระหวางบุคคล และรูปแบบการสื่อสารระหวางบุคคล
อยางไร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการสื่อสารระหวางบุคคล 

เมื่อกลาวคําวา “การสื่อสาร” (Communication) มีนัก 
วิชาการหลายทานไดใหความหมายไว ซึ่งก็ขึ้นอยูกับมุมมอง
วา การใหคํานิยามสําหรับการสื่อสารนั้น ต้ังอยูบนพื้นฐาน
ความคิดอยางไร “การสื่อสารระหวางบุคคล” (Interpersonal 
Communication) ก็เปนลักษณะการสื่อสารรูปแบบหนึ่ง 
โดยอาศัยจํานวนผูเกี่ยวของในการสื่อสารเปนเกณฑในการ
แบง (ปรมะ  สตะเวทิน, 2544) ซึ่งผูวิจัยไดสรุปคํานิยามของ
การสื่อสารระหวางบุคคลจากนักวิชาการหลายๆ ทานไววา 
คือ กระบวนการการปฏิสัมพันธระหวางกันของผูทําการ
สื่อสารตั้งแต 2 คนขึ้นไป จนถึงกลุมบุคคล บนเงื่อนไขที่
ผูทําการสื่อสารทั้งหมดสามารถเปนไดทั้งผูสงสาร ผูรับสาร 
และไดรับผลตอบกลับ (Feedback) ในทันทีทันใด ผาน
สัญลักษณทั้งที่ เปนวัจนภาษา และอวัจนภาษา โดย
พฤติกรรมการสื่อสารระหวางบุคคลที่ปรากฏสามารถแบง
ออกไดเปน 2 ลักษณะ (ขวัญเรือน  กิติวัฒน และภัสวลี  นิติ
เกษตรสุนทร, 2544) คือ 

1. พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) 
พฤติกรรมภายใน หมายถึง พฤติกรรมการสื่อสารที่ไม

สามารถสังเกตเห็นไดจากภายนอก เกิดจากกระบวนการภาย 
ในตัวบุคคล เกี่ยวของกับระดับสติปญญา จิตใจ อารมณ 
ความรูสึก เปนตน ซึ่งมีผลตอพฤติกรรมการสื่อสารในแง
ของการเรียนรู การจดจํา การคิด และการตัดสินใจ พฤติ- 
กรรมการสื่อสารในรูปแบบดังกลาว จัดวาเปนพฤติกรรม
ภายในซึ่งมิไดแสดงออกมาอยางเปดเผยใหสังเกตเห็นอยาง
ชัดเจน เชน การตั้งใจฟงของคูสื่อสารก็ไมไดหมายความวาคู
สื่อสารจะเขาใจ หรือยอมรับความคิดเห็นนั้น เพราะพฤติ- 
กรรมภายในอาจคิดเห็นขัดแยงได 

2. พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) 
พฤติกรรมภายนอก หมายถึง พฤติกรรมการสื่อสารที่

สามารถสังเกตเห็นไดจากภายนอก เกิดจากกระบวนการที่
คนเรามีปฏิสัมพันธกับปรากฏการณ เหตุการณตางๆ ใน
สภาพแวดลอม บริบทตางๆ เปนผลใหพฤติกรรมการสื่อ 

สารปรากฏออกมาในรูปแบบที่สามารถเห็นได เชน การพูด 
การหัวเราะ การแสดงสีหนาทาทาง การแตงกาย เปนตน 

หากพิจารณาพฤติกรรมทั้ง 2 ลักษณะแลวจะพบวา 
แทที่จริงแลวตางเปนกระบวนการที่มีความตอเนื่อง และ
สัมพันธกันอยางซับซอน และลึกซึ้ง 

ลักษณะและรูปแบบการสื่อสารระหวางบุคคล 
ในการวิเคราะหการสื่อสารระหวางบุคคลนั้น อิริค 

เบิรน และโทมัส แฮริส (Eric Berne and Thomas Harris อาง
ใน บุษบา สุธีธร 2544) ไดจําแนกบทบาทของบุคคลที่อยูใน
สังคมตามลักษณะของการสื่อสารระหวางกันเปน 3 ลักษณะ 
โดยการจําแนกดังกลาวนี้ไมผูกพันกับอายุ หรือสถานภาพที่
บุคคลผูกพันกับสังคม ประกอบดวยรายละเอียดของแตละ
ลักษณะดังนี้ 

1. ลักษณะพอแม (Parent) เปนลักษณะที่ถอยคําที่ใชใน
การสื่อสารจะมีลักษณะของประโยคที่ใชควบคุมคูสื่อสาร 
แสดงถึงการหามทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือสั่งใหทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
นอกจากนั้นก็มักจะประเมินคุณคาตางๆ ดวยความคิดของ
ตนเพียงฝายเดียว โดยพยายามใหคูสื่อสารเห็นดวยกับตน
โดยไมมีเงื่อนไข พฤติกรรมที่แสดงออกตอคูสื่อสารจึงมัก
เปนลักษณะของการแสดงความเห็นของตนมากกวาจะ
ตองการฟงขอโตแยง หรือขอคิดเห็นของคูสื่อสาร นอกจาก 
นั้น การสื่อสารในลักษณะของพอแมยังหมายความรวมไป
ถึงการสื่อสารในการแสดงความเอื้ออาทรอยางมาก การสั่ง
สอน การแสดงความหวงใย การแสดงความเมตตา ความ
ปรารถนาดีในลักษณะพอแมมีตอลูกอีกดวย 

2. ลักษณะผูใหญ (Adult) การสื่อสารในลักษณะนี้มี
ลักษณะของการใชเหตุผลมากกวาความรูสึกหรืออารมณ มี
ความสุขุม รอบคอบ มีการหาขอมูลกอนการตัดสินใจ ประ 
โยคคําถามตางๆ เพื่อหาขอมูลที่ถูกตอง มักเกิดขึ้นกอนที่จะ
ตัดสินใจเรื่องตางๆ เชน “ทําไม” “เมื่อไร” “อยางไร” เปนตน 
ทาทีที่แสดงออกตอคูสื่อสารก็เต็มไปดวยความสนใจและ
ความตั้งใจที่จะฟงหรือที่จะพูด สายตามองคูสื่อสาร และให
ความสนใจตอปฏกิิริยาของคูสื่อสารตลอดเวลา 

3. ลักษณะเด็ก (Child) เด็กที่อยูในวัยเด็กเล็ก มักมี
พฤติกรรมตามธรรมชาติ โดยทําสิ่งที่ใหความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน โดยไมมีการใครครวญเหตุผล นอกจากนั้นก็
อาจมีพฤติกรรมตอตานการควบคุมจากพอแม ผูปกครอง 
ดังนั้นการสื่อสารในลักษณะนี้มักมีลักษณะขาดความเปน
เหตุเปนผล พฤติกรรมการสื่อสารจึงมีลักษณะแฝงดวย



 

อารมณและความรูสึก ยึดความตองการของตนเองเปนใหญ 
นอกจากนั้น บุคคลที่อยูภายใตสภาวะอารมณของความเศรา
เสียใจ โมโห หรือกลัวอยางมาก มักไมสามารถควบคุมสติ
ใชเหตุผลและปลอยใหพฤติกรรมการสื่อสารของตนเปน
ลักษณะเด็กๆ ไดเชนกัน 

การแสดงออกของพฤติกรรมการสื่อสารทั้ง 3 ลักษณะ
ขางตน ในแตละบุคคลจะมีการแสดงออกตามบุคลิกภาพ
ทั้ง 3 ลักษณะอยูในตัวเอง บางครั้งก็สื่อสารกับคนอื่นอยาง
มีเหตุผล บางครั้งก็ใชอารมณและความรูสึก การประเมิน
คุณคาดวยตนเอง เมื่อนําพฤติกรรมการสื่อสารที่แสดงออก
ระหวางกันตามลักษณะการสื่อสารของบุคคลที่กลาวมา
ขางตนนี้ สามารถนํามาจัดเปนรูปแบบการสื่อสารระหวาง
บุคคลได 3 แบบ คือ 

1. การสื่อสารที่เสริมกัน การสื่อสารรูปแบบนี้ ผูสง
สาร และผูรับสารจะสื่อสารกันดวยจุดยืนของตนเองที่
เสริมซึ่งกันและกัน แบงไดเปน 2 ประเภท คือ 

1.1) เสริมกันดวยพฤติกรรมการสื่อสารที่ตรงกัน 
หมายถึง ถาคนหนึ่งสงสารมาในลักษณะผูใหญสื่อสารกับ
ผูใหญ  ผูรับสารก็สนองกลับไปดวยบทสนทนาที่ เปน
ลักษณะผูใหญพูดกับผูใหญ ถาผูสงสารสงสารในลักษณะ
เด็กพูดกับเด็ก ผูรับสารก็ตอบกลับในลักษณะเด็กกับเด็ก
เชนกัน โดยไมคํานึงวาสถานภาพทางสังคมของทั้งสอง
ฝายจะตองเหมือนกันหรือไม 

1.2) เสริมกันดวยจุดยืนที่สอดคลองกันทั้งบทบาท
และสถานภาพทางสังคม และพฤติกรรมการสื่อสาร เนื่อง 
จากคูสื่อสารทั้งสองตางมีบทบาททางสังคมที่แตกตางกัน 
ทั้งสองจึงสื่อสารกันดวยพฤติกรรมการสื่อสารที่สอดคลอง
เหมาะกับสถานภาพทางสังคมของทั้งสองฝาย 

2. การสื่อสารที่ขัดกัน การสื่อสารรูปแบบนี้เกิดขึ้นเมื่อ
ฝายหนึ่งฝายใดไมสื่อสารดวยพฤติกรรม การสื่อสารตาม
บทบาทที่ควรจะเปน หรือตรงขามกับอีกฝายหน่ึง แบงได
เปน 2 ประเภท คือ 

2.1) เมื่อฝายหนึ่งสื่อสารกับฝายหนึ่งไปตามบทบาท
ทางสังคมที่ควรเปน แตอีกฝายสื่อสารกลับดวยบทบาทอื่น
ที่ขัดกัน 

2.2) เมื่อฝายหนึ่งสื่อสารกับอีกฝายหน่ึงไปตามบท 
บาททางสังคมที่ควรจะเปน แตอีกฝายสื่อสารกลับดวยคํา 
พูดที่ตางออกไปจากที่อีกฝายหนึ่งคาดหวัง 

3. การสื่อสารที่เกินปรากฏ การสื่อสารรูปแบบนี้คอน 
ขางจะซับซอน และตองใชการพิจารณาทั้งสารประเภทวัจน- 
ภาษา และอวัจนภาษาประกอบกัน ทั้งนี้เพราะคําพูดที่ปรากฏ
กับสารที่เปนอวัจนภาษาที่แสดงออกมามีลักษณะไมตรงกัน 
ในชีวิตประจําวัน เรามักพบการสื่อสารในลักษณะนี้อยูบอยๆ 

ระดับความสัมพันธในการสื่อสารระหวางบุคคล 
ระดับความสัมพันธระหวางคูสื่อสารเปนปจจัยหนึ่งที่

จะกําหนดถึงการแสดงออกพฤติกรรมการสื่อสารระหวาง
บุคคลเชนกัน ในสวนนี้ผูวิจัยมุงสนใจที่ระดับความสัมพันธ
ในความสัมพันธแบบมิตรภาพ (Friendship) ซึ่งมีลักษณะที่
แตกตางไปจากความสัมพันธแบบอื่นๆ เชน ความสัมพันธ
แบบคูรัก หรือความสัมพันธภายในครอบครัว แบงได           
3 ระดับ คือ ระดับคนแปลกหนา (Stranger) คนคุนเคย 
(Acquaintance) และเพื่อนสนิท (Close Friend) ซึ่งมีผลตอ
การเปดเผยตนเอง (Self–discolsure) ของคูสื่อสาร ซึ่งนํามา
ซึ่งการพัฒนาความสัมพันธไปตามลําดับขางตนที่ใกลชิด
มากยิ่งขึ้น แตมีขอนาสังเกตจากงานวิจัยหลายๆ ช้ินเกี่ยวกับ
การเปดเผยตนเอง พบวา “คนเรามักจะทําการเปดเผยตนเอง
กับคูสื่อสารที่เปนคนแปลกหนา (Stranger-stranger Dyads) 
ซึ่งสิ่งที่คํานึงถึงในการเปดเผยตนเองตอกรณีนี้ คือ การ
ประเมินผลที่จะตามมาจากการเปดเผยตนเองนั่นเอง” 
(Knapp and Vangelisti, 1992, หนา 234) นอกจากนี้ แบกซ
เทอร และวิลมอท (Baxter and Wilmot, 1985 อางใน Knapp 
and Vangelisti, 1992 หนา 235) พบวา มีประเด็นพูดคุย
ตองหาม (Taboo Topics) ที่มักจะปรากฏขึ้นในทุกๆ ระดับ
ความสัมพันธ ซึ่งประเด็นที่ควรจะหลีกเลี่ยงในการพูดคุย 
และเปดเผยตนเอง เชน กิจกรรมในความสัมพันธที่พิเศษ
ลึกซึ้ง การพูดคุยเกี่ยวกับกฎและความคาดหวังตอพฤติ- 
กรรม ความสัมพันธที่ผานมาในอดีต การเปดเผยตนเองใน
ดานลบ และประเด็นในอดีตที่คาดวานาจะเปนตนเหตุให
เกิดปญหาระหวางกันได เปนตน 
 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับผูสูงอายุ 

ทฤษฎีขั้นตอนพัฒนาการจิตสังคมของอีริคสัน 
ตามทฤษฎีขั้นตอนพัฒนาการจิตสังคม (Psychosocial 

Developmental Stage) ของอีริคสัน (Erikson, 1964 อางใน 
ศรีเรือน  แกวกังวาล, 2540ก) ไดแบงชีวิตของมนุษยต้ังแต
แรกเกิดจนเขาสูงวัยสูงอายุเปน 8 ขั้นตอน แตละขั้นตอน 
 



 

บอกระยะอายุไวอยางสังเขป ระยะอายุนี้เปนการแบงอยาง
คราวๆ เพราะแตกตางไปในรายบุคคลและแตกตางไปตาม
อิทธิพลทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งในขั้นตอนที่ 8 ซึ่งเปน
ขั้นของผูสูงอายุจะมีลักษณะของความมั่นคงทางใจแยงกับ
ความสิ้นหวัง (Integrity vs. Despair) เมื่อชีวิตดําเนินมาถึง
ขั้นนี้ บุคคลจะตองพัฒนาความรูสึกวาตนไดกระทํากิจกรรม
ตางๆ ที่ควรกระทําเสร็จสิ้นตามหนาที่ของตนเองแลว ได
ประสบและยอมรับทั้งความสําเร็จและความลมเหลวของ
ชีวิตของตนเองแลว เมื่อบุคคลนั้นมองยอนกลับไปดูชีวิต
ดวยความไมยึดมั่น ปลอยวางทั้งความสมหวังและผิดหวัง ก็
จะสามารถทําใจยอมรับชีวิตของตนเองและผูอื่นอยางที่เขา
เปน และมีความพอใจในชีวิตของตนเอง แตสําหรับผูสูง 
อายุบางคนที่ยอนนึกถึงอดีตแลวรูสึกอาลัยอาวรณหรือยอม 
รับอดีตไมไดทั้งความสมหวังและผิดหวัง หรือกลัวความตาย
ที่กําลังเขามา หรืออาจคิดวามีเวลาไมเพียงพอที่จะทําอะไร
ใหมๆ หรือแกไขความผิดพลาดในอดีต ถาบุคคลใดรูสึก
เชนนี้มากๆ ก็จะเกิดอาการโศกเศรา หมดหวังและหนีชีวิต 
โดยอีริคสันไดอธิบายถึงคุณลักษณะประจําวัยผูสูงอายุไว
ดังนี้ 

1. กลุมบุคคลที่เปนศูนยกลางความผูกพัน ไดแก เพื่อน
รวมโลก และบุคคลที่ใกลชิด บุคคลกลุมนี้เปนกลุมที่สามารถ
กระตุนความมีชีวิตชีวาใหแกผูสูงอายุได แตผูสูงอายุก็ควร
พัฒนาความสามารถในการมีไมตรีจิตกับผูอื่น (นั่นหมายถึง
การใชการสื่อสารนั่นเอง) ใหไดกับทุกเพศ หลากหลายวัย
ดวย ก็จะชวยลดความรูสึกวาเหว ไมยึดติดอยูกับเฉพาะบุคคล
ที่คุนเคยเทานั้น ดังนั้น ความมั่นคงทางจิตใจก็จะไมสูญสิ้น 
เมื่อบุคคลที่เปนศูนยกลางความผูกพันตองพลัดพรากกัน 

2. ลักษณะความขัดแยงทางจิตสังคม ไดแก ความมั่นคง
ทางใจแยงกับความสิ้นหวัง 

3. ลักษณะพัฒนาการบุคลิกภาพที่เขมแข็ง (Strong Ego) 
ไดแก รูจักปลอยวาง ลดความยึดมั่นในตนเอง และฉลาดรู 
เทาทันโลกและชีวิต 

4. ลักษณะพัฒนาการบุคลิกภาพที่ออนแอ (Weak Ego) 
ไดแก เศราสรอย สับสน และเห็นผูอื่นตอยตํ่า 

5. สิ่งที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการดานบวกหรือดานลบ 
ไดแก คูชีวิต ญาติ เพื่อน ลูกหลาน ชุมชน และศาสนา 

6. ลักษณะเดนของพัฒนาประจําขั้นนี้ ไดแก มีความ
สํานึกรูตัว รูเทาทันอดีต พรอมรับมือตอความไมแนนอน 

เขาใจและยอมรับเกี่ยวกับความตาย เอาชนะความรูสึกไร
คา และเขาใจความหมายของการดํารงชีวิตอยู  

ลักษณะพฤติกรรมของผูสูงอาย ุ
สุจินต  ปรีชามารถ (2535) (อางใน นาตยา  เกรียง-

ชัยพฤกษ, 2543, หนา 50-52) ไดกลาวถึงพฤติกรรมที่อาจ
สังเกตได ที่ทําใหสามารถทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดาน
จิตใจที่เกิดขึ้นในผูสูงอายุ ดังนี้ 

1. เลาความหลัง  
การเลาความหลังเปนพฤติกรรมหนึ่งที่แสดงออกของ

ผูสูงอายุ ถาผูสูงอายุเปนคนที่เคยมีเรื่องประทับใจในอดีตที่
ทําใหตนเองมีความสุข สนุกสนาน หรือการตอสูที่ประสบ
ผลสําเร็จ ก็มักจะเลาใหลูกหลานหรือคนที่ไปมาหาสูกันได
ฟง เพื่อใหทุกคนไดทราบวาตนเองเปนผูมีความสําคัญ เปน
บุคคลที่มีคุณคามากในชวงชีวิตหนึ่ง แตการเลาเรื่องความ 
หลังนั้น มักจะทําบอยๆ และซ้ําซากอยูแตในเรื่องเดิม อาจ
เนื่องจากหลงลืม และจําไมไดวาเคยเลาใหฟงแลว หรืออาจ
เปนเพราะมีความพึงพอใจในระดับสูงก็ได 

2. เรื่องความรําพึงซึ้งในใจ  
เปนลักษณะพฤติกรรมหนึ่งซึ่งแสดงออกมาของผู 

สูงอายุ มักจะเกิดขึ้นเมื่ออยูคนเดียว การรําพึงซึ้งในใจอาจ
เปนทั้งในแงดีหรือไมดีก็ได คือ ระลึกนึกคิดแสดงความพึง
พอใจถึงความสุขของชีวิตที่เคยมีอยูกับครอบครัว คูชีวิต
และบุตรหลาน ตลอดจนถึงเพื่อนฝูงในอดีต แตเมื่อมีอายุสูง 
ขึ้น มีความรูสึกวาถูกละเลย ทอดทิ้งใหอยูโดดเดี่ยว มีแต
ความเงียบเหงา ขาดเพื่อนคุย พลัดพรากจากคูชีวิต บานมีแต
ความเปลาเปลี่ยว มองสภาพแวดลอมตางๆ รอบตัวแลวนึก
ถึงแตเรื่องในอดีต แตกระนั้นผูสูงอายุก็ยังตองการใหคนอื่น
เห็นวาตนเองยังเปนที่ยอมรับและยังเปนบุคคลที่มีคุณคาอยู 

3. ความกลัว 
การเกิดความกลัว เปนปจจัยสําคัญของผูสูงอายุ เปน

พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความไมแนใจในความสามารถของ
ตนเอง กลัววาตนจะถูกทอดทิ้ง กลัววาตนจะตองเปนภาระ
ใหกับคนอื่น ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหผูสูงอายุขาดความ
มั่นใจในตนเอง ความกลัวในสิ่งตางๆ ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 
ในขณะเดียวกันประสาทสัมผัสการรับรูตางๆ ก็อาจแปร 
ปรวนไปดวย จนอาจกอใหเกิดอาการหวาดระแวงสิ่งรอบตัว
อยางไร เหตุผล ความกลัวที่ เกิดขึ้นในผูสูงอายุมีหลาย
ลักษณะ เชน กลัวความตาย กลัวความวาเหว กลัวขาดที่พ่ึง  
 



 

พิง กลัวความจน และกลัวที่ตองพึ่งพาอาศัยลูกหลาน เปนตน 
4. ตองการการมีสวนรวมในสังคม 
การมีสวนรวมในสังคม เปนพฤติกรรมที่แสดงออก

อยางหนึ่งของผูสูงอายุ เพื่อตองการใหคนอื่นเห็นวาตนเอง
ยังมีคุณคานอกเหนือไปจากที่ตนรูสึกดวยตนเองแลว การ
ไปรวมกิจกรรมในสังคม บางครั้งอาจไปดวยตนเองไมได 
ทั้งๆ ที่อยากไปแตไมกลาบอกผูที่อยูใกลชิด บางครั้งจะไป
แตผูใกลชิดอาจคัดคาน ซึ่งทําใหเกิดการขัดแยงขึ้นได เปน
เหตุใหผูสูงอายุมีอารมณหงุดหงิด ฉุนเฉียว นอยใจ การ
แสดงออกทางอารมณเหลานี้จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ หากไม 
ไดรับการตอบสนองตามที่ตนตองการ 

5. การใหความชวยเหลือผูอื่น 
การใหความชวยเหลือตอผูอื่นของผูสูงอายุ เปนพฤติ- 

กรรมหนึ่งของผูสูงอายุที่ตองการแสดงใหคนอื่นรูในคุณคา
ของตน จึงพยายามชวยเหลือในดานงานบาน หรือใหคํา 
แนะนําตางๆ แกคนในบาน บางครั้งคําแนะนําเหลานั้นก็ไม
เปนที่ยอมรับของคนในบาน อาจเนื่องมาจากไมสอดคลอง
กับสภาพสังคมในปจจุบันที่เปลี่ยนไป ซึ่งผูรับฟงคําแนะนํา
จากผูสูงอายุอาจแสดงอาการปฏิเสธที่ทําใหผูสูงอายุไม
สบายใจ แตในความเปนจริงแลว ผูสูงอายุตองการที่จะให
ความชวยเหลือแกคนอื่นตลอดเวลา เพื่อแสดงวาตนนั้นมี
คุณคา ไมเปนภาระตอลูกหลานหรือคนอื่น ๆ 

ทฤษฎีระดับชวงอาย ุ
สาระสําคัญของทฤษฎีนี้ คือ การใชกรอบแนวทางอยาง

กวางๆ ที่ไดรับมาจากการศึกษาเกี่ยวกับชนชั้นทางสังคม 
และการแบงชวงช้ันทางสังคม ที่เนนความแตกตางในดาน
รายได เกียรติภูมิ อํานาจ การเคลื่อนที่ทางสังคม ความ 
สัมพันธระหวางชนชั้น ความสํานึกในชนชั้น และอื่นๆ โดย
ถือวาอายุเปนหลักเกณฑสากลที่จะกําหนดบทบาท สิทธิ 
และหนาที่ 

ทฤษฎีระดับชวงช้ันอายุนี้ เริ่มตนดวยการมองสังคมวา
ประกอบดวยช้ันอายุ หรือกลุมอายุที่แตกตางกัน ซึ่งช้ันอายุ
เหลานี้แตกตางใน 2 มิติ คือ 

1. มิติทางลําดับขั้นตอนของชีวิต (A life course dimen- 
sion) คลายคลึงกับขั้นตอนตางๆ ของวงจรชีวิตของคนแตละ
คน ที่เปนสมาชิกในกลุมอายุที่แตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวา
คนในกลุมอายุตางๆ ไดดําเนินชีวิตผานมาแลวเปนเวลานาน
เทาใด คนที่เปนสมาชิกของกลุมอายุเดียวกัน จะมีประวัติทาง
ชีวภาพ และประสบการณรวมกัน 

2. มิติทางประวัติศาสตร (A historical dimension) 
หมายถึง กลุมอายุในฐานะรุน กลุมที่มีลักษณะเฉพาะตัว 
หรืออีกนัยหนึ่งคือ ผูที่ประกอบเปนกลุมอายุหนึ่ง ที่ไดมี
ชีวิตอยูในชวงเวลาทางประวัติศาสตรที่เฉพาะเจาะจงชวง 
หนึ่งซึ่งมีลักษณะพิเศษ เชน กลุมนักศึกษา (ชวงอายุวัยรุน
ตอนปลาย) ที่เรียกรองในเหตุการณ 14 ตุลา เปนตน 

ทั้ง 2 มิติ เปนดัชนีที่แสดงใหเห็นกระบวนการทาง
กายภาพและทางสังคม ซึ่งชวยใหคํานิยาม หรือความหมาย
สําหรับกลุมอายุที่แตกตางกัน 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยเรื่อง  พฤติกรรมและรูปแบบการสื่อสาร

ระหวางบุคคลของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรา เปน
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประเภท 
การศึกษาชาติพันธุวรรณา (Ethnographic Study) ควบคูกับ 
ทฤษฎีติดดิน (Grounded Theory) ในการวิเคราะหขอมูลเพื่อ
คนหาพฤติกรรมและรูปแบบการสื่อสารระหวางบุคคลของ
ผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรา สําหรับเครื่องมือที่ใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย วิธีการสังเกตแบบ
มีสวนรวม (Participant observation) แบบบางกิจกรรมรวม 
กับการสัมภาษณอยางไมเปนทางการ (Informal Interview) 

แบบพูดคุยอยางเปนกันเอง (Casual) และการเงี่ยหูฟง 
(Eavesdropping) ประชากรและกลุมตัวอยางในการเก็บรวบ 
รวมขอมูล ผู วิจัยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling)ไดแก ผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรา บาน
บางแค ซึ่งผูสูงอายุที่อยูในความดูแลของสถานสงเคราะห
คนชรา บานบางแค จํานวน 55 คน มี 3 กลุม คือ ผูสูงอายุ ที่
อาศัยอยูในสถานสงเคราะหคนชรา บานบางแค ผูสูงอายุที่
เปนสมาชิกศูนยบริการผูสูงอายุ  บานทิพยสุคนธ  และ
ผูสูงอายุที่เปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ บานบางแค  
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยที่นําเสนอ เพื่อตอบคําถามของงานวิจัย 2 

ขอ คือ ผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรามีพฤติกรรมการ
สื่อสารระหวางบุคคล และรูปแบบการสื่อสารระหวาง
บุคคลอยางไร ดังตอไปนี้ 
 
 
 



 

1. พฤติกรรมการสื่อสารระหวางบุคคลของผูสูงอายุ
ในสถานสงเคราะหคนชรา 

จากการศึกษาพบวา พฤติกรรมการสื่อสารระหวาง
บุคคลของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรานั้น สามารถ
วิเคราะหไดจาก 2 ปจจัย คือ ระดับความสัมพันธกับบุคคลที่
เกี่ยวของ และสถานะ/อํานาจในความสัมพันธกับบุคคลที่
เกี่ยวของทั้งหมด คือ เจาหนาที่ ผูสูงอายุในสถานสงเคราะห
คนชรา ผูมารวมกิจกรรมนันทนาการ แขกบุคคลทั่วไป และ
แขกนักเรียน นักศึกษาและผูวิจัย 

1.1 พฤติกรรมการสื่อสารระหวางบุคคลของผูสูง 
อายุในสถานสงเคราะหคนชราตามระดับความสัมพันธกับ
บุคคลที่เกี่ยวของ แบงเปน 2 ระดับ มีรายละเอียดดังนี้  

1.1.1 ระดับคนแปลกหนา (Stranger) เปนบุคคล
ที่มีระดับความสัมพันธ มีความสนิทสนมคุนเคยกับผูสูงอายุ
นอย การพูดคุยติดตอสื่อสารกับผูสูงอายุลักษณะที่ เปน
ทางการ คือ พูดคุยเกี่ยวกับงานและหนาที่ความรับผิดชอบ 
สวนการพูดคุยติดตอสื่อสารที่ไมเปนทางการก็เปนไปตาม
ระเบียบแบบแผน ธรรมเนียมปฏิบัติทางสังคม เชน การกลาว
ทักทาย การเปดเผยตนเอง การเปดเผยขอมูลสวนตัวของ
ผูสูงอายุมี เพียงเล็กนอย หรือตามกฎระเบียบของสถาน
สงเคราะหคนชรา บานบางแค  

พฤติกรรมการสื่อสารระหวางบุคคลของผูสูง 
อายุในสถานสงเคราะหคนชราในระดับคนแปลกหนา 
ปรากฏขึ้นกับทุกกลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุในสถาน
สงเคราะหคนชรา ดังนี้ 

การยินยอมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาและ
บรรทัดฐานที่ยึดถือปฏิบัติของผูสูงอายุในสถานสงเคราะห
คนชรา พฤติกรรมดังกลาวปรากฏใหเห็นชัดเจน เมื่อผูสูง 
อายุในสถานสงเคราะหคนชรา สื่อสารระหวางบุคคลกับ
เจาหนาที่ และแขกบุคคลทั่วไป ภายใตระเบียบกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการวาดวยการใหบริการผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 
ซึ่งสถานสงเคราะหคนชราภายใตการกํากับดูแลของกระ 
ทรวงพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษยยึดถือ
ปฏิบัติควบคูกับกติกา และบรรทัดฐานของสถานสงเคราะห
คนชรา บานบางแค เชน แตงกายและพูดคุยตองสุภาพเรียบ 
รอยเมื่อยูภายในสถานสงเคราะห ไมทะเลาะวิวาท ไมเลน 
การพนัน เปนตน และผูสูงอายุที่อาศัยอยูในสถานสงเคราะห
คนชราทุกคน (เฉพาะที่ชวยเหลือตนเองได) ตองเขารวม
ประชุมประจําเดือนกับเจาหนาที่ที่อาคารอเนกประสงคทุก

ครั้ง เจาหนาที่จะกดออดเปนสัญญาณบอกใหผูสูงอายุที่
อาศัยอยูในสถานสงเคราะหคนชรารูทั่วถึง คือ กดออด 1 
ครั้ง เพื่อรับประทานอาหาร กดออด 2 ครั้ง ใหเตรียมตัวหนา
หองพักเพื่อรับของบริจาค และหากแขกมาทําบุญเลี้ยง
อาหาร ผูสูงอายุจะตองแตงกาย รองเพลงอวยพรวันเกิดให 
กับแขกที่มาทําบุญเนื่องในวันเกิดตามที่เจาหนาที่ประกาศ
ภายในโรงอาหาร ยกเวนกรณีที่แขกที่มาเลี้ยงอาหารไมตอง 
การ ผูสูงอายุที่อาศัยอยูในสถานสงเคราะหคนชราจะตอง
วางตัวอยูในความสุภาพเรียบรอยตลอดระยะเวลาที่พบปะ
กับแขกระหวางรับสิ่งของ หรือรับเงินบริจาคจากแขกที่มา
ทําบุญ 

ผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรา สามารถ
ปฏิเสธไมปฏิบัติตามเมื่อเจาหนาที่รองขอได หากไมใช
กิจกรรมที่ตองปฏิบัติตามกฎระเบียบ เชน การพูดคุยกับ
แขก การรวมกิจกรรมนันทนาการกับแขกนักเรียน นักศึกษา 
โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับผูสูงอายุในสถานสงเคราะหที่มี
ความสัมพันธระดับคนแปลกหนากับเจาหนาที่ โดยใชการ
นิ่งเงียบ หรือทํากิจกรรมสวนตัวไปเรื่อยๆ ระหวางการขอ
ความรวมมือจากเจาหนาที่ เปนการแสดงการปฏิเสธในการ
ปฏิบัติตาม สวนคนที่มีความสัมพันธระดับคุนเคยก็จะ
ปฏิบัติตามดวยความเต็มใจ 

ผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรา โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ผูสูงอายุที่อาศัยอยูในสถานสงเคราะหคนชรา บาน
บางแค การดําเนินชีวิตประจําวันของผูสูงอายุสวนใหญมัก 
จะตางคนตางทํากิจกรรมสวนตัว เชน นอนพักอยูภายใน
หองพัก จัดเก็บขาวของเครื่องใชสวนตัว หรือออกไปภาย 
นอกสถานสงเคราะหคนชรา บานบางแค เพื่อซื้ออาหาร 
เครื่องดื่ม ไปวัด ไปสถานที่อื่นเพื่อทําธุระสวนตัว เปนตน 
จากการศึกษายังพบวา ผูสูงอายุกลุมอาชีวบําบัดที่นั่งประ 
ดิษฐสิ่งของรวมกันภายในหอง อาชีวบําบัดภายในอาคารสุข
สันต แมจะมีอยูรวมกัน สามารถพูดคุยกันไดระหวางการ
ทํางาน แตก็ตางคนตางก็นั่งทํางาน ไมไดนั่งรวมกลุมกันเวลา
รับประทานอาหาร พอตกเย็นตางคนก็ตางแยกยายกลับไปยัง
หองพักของตนเอง รวมไปถึงผูสูงอายุที่อาศัยในสถาน
สงเคราะหคนชรา บานบางแค บางคนจะแยกตัวอยูตามลําพัง 
บางคนนอนพักอยูภายในหอง บางคนจะออกมานั่งดานนอก
หองพัก เชน บริเวณที่เยี่ยมผูสูงอายุ ระเบียงหนาที่ทําการ
ชมรมผูสูงอายุบานบางแค มานั่งขางสนามเปตอง รอบๆ สระ
น้ํา บางคนนั่งหางกันเพียง 2–3 เมตร ซึ่งนาจะพูดคุยกันได 



 

กลับตางคนตางนั่งไมยอมพูดคุยกัน ซึ่งพฤติกรรมดังกลาว
แสดงถึงความสัมพันธระดับคนแปลกหนาระหวางผูสูง 
อายุในสถานสงเคราะหคนชราดวยกันอยางชัดเจน และผู 
สูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราที่มีพฤติกรรมแยกตัวจะ
แสดงพฤติกรรมดังกลาวกับเจาหนาที่ ผูมารวมกิจกรรม
นันทนาการ และแขกดวย โดยจะพูดคุยตามกิจวัตรประจํา
วันที่จําเปน เชน รับประทานอาหาร รับบริจาคสิ่งของ รับ
บริจาคเงิน เปนตน 

ผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราที่มีระดับ
ความสัมพันธระดับคนแปลกหนากับผูมารวมกิจกรรม
นันทนาการ ไดแก กลุมดนตรีไทย กลุมอังกาลุง และกลุม
นันทนาการ เปตอง จะเขามามีสวนรวมทํากิจกรรมเพียง
นานๆ ครั้ง หรือมองดูการทํากิจกรรมของผูที่ทํากิจกรรม
นั้นๆ อยูหางๆ ไมกลาเขาไปทํากิจกรรมดวย 

พฤติกรรมการผูกขาดการพูดคุยของผูสูงอายุ
สวนใหญจะปรากฏเมื่อผูสูงอายุทําการสื่อสารระหวางบุคคล
กับแขกนักเรียน นักศึกษา และผูวิจัย โดยผูสูงอายุจะเลาเรื่อง
ในอดีตของตน ใหนักเรียน นักศึกษาที่มาพูดคุยดวยไดฟง 
ตลอดระยะเวลาในการพูดคุยประมาณ 10–45 นาที (แลวแต
โอกาส และเวลาวางของนักเรียน นักศึกษา) ผูสูงอายุจะเปน
ฝายพูดอยูเกือบตลอดเวลา นักเรียน นักศึกษาเปนฝายนั่งฟง 
ตอบรับคํา “อืม” “ครับ/คะ” หัวเราะไปกับผูสูงอายุ ถาม
คําถามจากเรื่องราวที่ผูสูงอายุเลา กลาวคือ ผูสูงอายุจะเปน
ฝายพูดมากกวานักเรียน นักศึกษาอยางเห็นไดชัดเจน และ
มักจะเลาเรื่องราวซ้ําๆ ในเรื่องเดิมๆ ผูสูงอายุบางคนระหวาง
การพูดคุยหากนักเรียน นักศึกษาแสดงความคิดเห็น หรือ
เปลี่ยนเรื่องคุย จะแสดงอาการไมพอใจ เชน เงียบ บนพึมพํา 
พูดปฏเิสธที่จะพูดคุยเรื่องอื่น และกลับไปพูดเรื่องของตนเอง
ตามเดิม  

ผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราจะรูสึกภาค 
ภูมิใจเมื่อไดพูดคุยและสอนใหความรู เปนอุทาหรณใหแก
นักเรียน นักศึกษา โดยการถายทอดประสบการณ นํา
เรื่องราวประสบการณในอดีตของตนเองมาเลาใหฟง นํา
ประสบการณที่สั่งสมมาถายทอดใหแขกนักเรียน นักศึกษา
ฟงเพื่อแสดงความรอบรูของตนเอง และเพื่อใหนักเรียน 
นักศึกษา เช่ือมั่นในเรื่องราวที่ผูสูงอายุสอนใหฟง ดวยการ
พูดตอกย้ําใหนักเรียน นักศึกษาเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนสอน 
และรูสึกวาผูสูงอายุนั้นรูจริง อีกลักษณะหนึ่ง ก็คือ การ
สอนจากทักษะความสามารถของตนเอง ผูสูงอายุที่เกงมี

ทักษะความสามารถในดานใด ก็จะแสดงความเกงในทักษะ
ความสามารถของตน และสอนใหกับแขกนักเรียน นักศึกษา
ที่มาดู มารวมกิจกรรม เชน การเลนเปตองรวมกัน โดยผูสูง 
อายุจะตอแตมให สอนเลนอังกาลุง สอนทําขนม เปนตน  

1.1.2 ระดับคนคุนเคย (Acquaintance) เปนบุคคล
ที่มีระดับความสัมพันธมากกวา มีความสนิทสนมคุนเคยสูง 
รวมถึงการติดตอสื่อสารกับผูสูงอายุมีลักษณะกึ่งทางการ 
และไมเปนทางการ คือ มีการพูดคุยสัพเพเหระ หรือพูดคุย
หยอกลอได รวมถึงการเปดเผยตนเอง การเปดเผยขอมูล
สวนตัวของผูสูงอายุที่ละเอียดมากขึ้น 

พฤติกรรมการสื่อสารระหวางบุคคลของผูสูง 
อายุในสถานสงเคราะหคนชราในระดับคนคุนเคย ปรากฏ
ขึ้นกับทุกกลุมบุคคลที่ เกี่ ยวของกับผูสูงอายุในสถาน
สงเคราะหคนชรา ยกเวน แขกบุคคลทั่วไป เพราะโดยสภาพ
ความเปนจริง แขกบุคคลทั่วไปไมคอยและเวลามาพบปะ
พูดคุยกับผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราบอยครั้งเชน
กลุมอื่นๆ สวนแขกนักเรียน นักศึกษานั้นผูสูงอายุในสถาน
สงเคราะหคนชราจะมีโอกาสพบปะพูดคุยบอยครั้งจนคุน 
เคยกัน สวนใหญจะเปนนักศึกษาที่เขามาฝกงาน หรือเก็บ
ขอมูลประกอบการศึกษา (ซึ่งพฤติกรรมการสื่อสารระหวาง
บุคคลของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรากับผูวิจัย จึง
ถือเปนพฤติกรรมการสื่อสารระหวางบุคคลตามระดับความ 
สัมพันธระดับคนคุนเคยของแขกนักเรียน นักศึกษา) พบ
พฤติกรรมการสื่อสารระหวางบุคคล ดังนี้ 

เมื่อเจาหนาที่ขอความรวมมือใหผูสูงอายุใน
สถานสงเคราะหคนชราทํากิจกรรม ผูสูงอายุที่มีความ 
สัมพันธระดับคนคุนเคยกับเจาหนาที่ จะใหความรวมมือ
ปฏิบัติกิจกรรมดวยความเต็มใจ ตามที่เจาหนาที่รองขอ     
เชน พูดคุย หรือทํากิจกรรมกับแขกนักเรียน นักศึกษา รวม
กิจกรรมที่จัดขึ้นภายในสถานสงเคราะหคนชรา บานบางแค 
เชน พิธีสงฆ เนื่องในวันครบรอบวันเกิดจอมพล ป. พิบูล
สงคราม กิจกรรมเทิดพระเกียรต์ิเนื่องในวันเฉลิมพระชนม- 
พรรษาสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ งาน “เครือขาย
ภูมิปญญาผูสูงอายุ แกภัยวิกฤตสังคม” ซึ่งมีผูสูงอายุมารวม
กิจกรรมมากมาย ผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราสวน
ใหญยินดี และเขารวมงานดวยความเต็มใจ และรวมกิจกรรม
ภายนอกสถานสงเคราะหคนชรา ตามที่หนวยงานภายนอก
ขอความรวมมือมา เชน ออกกายบริหาร รําไทเก็ก ชมการ
แสดงดนตรีที่กรมประชาสัมพันธจัดขึ้น รวมบันทึกเทป



 

รายการเทิดพระเกียรต์ิ เปนตน โดยเจาหนาที่จะขอความ
รวมมือจากผูสูงอายุตามความสมัครใจ จํานวนมากนอย
แลวแตกิจกรรมตั้งแต 2–20 คน 

การพูดคุยหยอกลอของผูสูงอายุในสถาน
สงเคราะหคนชรา ถาเปนการพูดคุยหยอกลอกับเจาหนาที่ 
จะเปนไปในลักษณะของการพูดคุยหยอกลอกลับ ซึ่งโดย
ปกติเจาหนาที่มักจะเปนฝายเริ่มตนพูดคุยหยอกลอกับผูสูง 
อายุกอน ผูสูงอายุมักจะไมคอยเริ่มตนกอน แมจะมีความ 
สัมพันธระดับคนคุนเคยกันก็ตาม โดยเฉพาะอยางยิ่งผูสูง 
อายุที่อาศัยอยูในสถานสงเคราะหคนชรา แตสําหรับผูสูง 
อายุที่เปนสมาชิกศูนยบริการผูสูงอายุ บานทิพยสุคนธ และ
ชมรมผูสูงอายุ บานบางแค จะกลาพูดคุยหยอกลอกับเจา 
หนาที่ที่ตนเองคุนเคยมากกวา สวนการพูดคุยหยอกลอ
ระหวางผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราดวยกัน กับผู
มารวมกิจกรรมนันทนาการ และกับผูวิจัย จะปรากฏเมื่อ
ผูสูงอายุมีโอกาสมาพบปะกัน ซึ่งก็ผานกิจกรรมตางๆ ที่
ผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรา กับผูมารวมกิจกรรม
นันทนาการ และผูวิจัยไดทํารวมกันนั่นเอง ไดแก การ
ประชุมพบปะกันของสมาชิกศูนยบริการผูสูงอายุ บาน
ทิพยสุคนธ ทุกวันอังคาร การประชุมพบปะกันของสมาชิก
ชมรมผูสูงอายุ บานบางแค ทุกวันพุธ–ศุกร และกิจกรรม
กลุมนันทนาการเลนเปตองทุกวันพุธ และวันศุกร เปน
กิจกรรมที่รวมผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรากับผูมา 
รวมกิจกรรมเขาไวดวยกัน จึงสามารถพบเห็นการพูดคุย
หยอกลอระหวางกัน เปนกลุมเล็กบางใหญบางปะปนกันไป 
ผูสูงอายุบางคนจะแสดงความพึงพอใจเมื่อถูกหยอกลอ โดย
ไมไดหยอกลอกลับ แตเพียงแตยิ้มตอบกลับเทานั้น สําหรับ
ผูมารวมกิจกรรมนันทนาการที่มีความสามารถดานดนตรี
ไทย และอังกาลุงที่เขามาสอนและรวมเลนดนตรีกับผูสูง 
อายุในสถานสงเคราะหคนชรา และผูสูงอายุในสถาน
สงเคราะหคนชราที่มารวมกิจกรรมจะยกยองใหเกียรติ โดย
การใชสรรพนามแทนวา “อาจารย” ทั้งสองฝายก็สามารถ
พูดคุยหยอกลอกันได ซึ่งแสดงถึงระดับความสัมพันธระดับ
คนคุนเคยระหวางผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราผูมา 
รวมกิจกรรมนันทนาการ และผูวิจัย 

การพูดคุยแลกเปลี่ยนเหตุการณ ขาวคราวใน
ปจจุบัน และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหวางผูสูงอายุ
ในสถานสงเคราะหคนชรา กับผูสูงอายุในสถานสงเคราะห
คนชรา ผูมารวมกิจกรรม และผูวิจัย ตางก็แสดงถึงความ

เสมอภาค และการแสดงบทบาทผูสงสารและผูรับสารใน
กระบวนการสื่อสารระหวางบุคคลไดอยางสมดุล ตางฝาย
ตางสามารถแสดงความรู ความคิดเห็นในการพูดคุยกัน ทั้ง
ที่เห็นสอดคลองกัน สนับสนุนกัน หรือไมสอดคลองกัน 
ไมสนับสนุนกันก็ได และในการเลนเปตองในวันศุกรที่
เปนการจัดทีมแขงขันกัน ผูเลนทุกคนสามารถแสดงออก
พฤติกรรมที่แสดงถึงการแขงขัน พูดกันอยางตรงไปตรงมา 
มากนอยปะปนกันไปตามความเครงครัดในกติกา และ
ความเอาจริงเอาจังในการแขงขันของผูเลนแตละคน ซึ่ง
เปนเรื่องปกติที่มักจะเกิดขึ้นระหวางเกมบนกติกาของการ
เลนเปตอง เพียงแตอาจทําใหบรรยากาศในการเลนดูจริงจัง 
มากกวาที่นาจะผอนคลายและสนุกสนานเทานั้น  

การแสดงเอื้อเฟอเผื่อแผ และชวยเหลือซึ่งกัน
และกัน เปนพฤติกรรมที่ปรากฏในความสัมพันธระดับคน
คุนเคยระหวางผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรา กับผูสูง 
อายุในสถานสงเคราะหคนชราบางคน และผูมารวมกิจ 
กรรมนันทนาการ เชน บอกเพื่อนผูสูงอายุดวยกันใหมารับ
ของบริจาค นําของกิน หรือขนมมาแบงกันรับประทาน
ระหวางการเลนเปตอง หรือเมื่อมาประชุมพบปะกันของ
ผูสูงอายุที่เปนสมาชิกศูนยบริการผูสูงอายุ บานทิพยสุคนธ 
และชมรมผูสูงอายุ บานบางแค 

สํ าหรับผู วิ จั ย ในฐานะของแขกนัก เรี ยน 
นักศึกษาที่มีความสัมพันธระดับคนคุนเคยกับผูสูงอายุใน
สถานสงเคราะหคนชรา เมื่อมีโอกาสนั่งพูดคุยอยางเปน
กันเองบอยครั้ง ผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราบางคน 
แมการพูดคุยผูสูงอายุยังคงผูกขาดการพูดคุย แตจะกลา
พูดคุย เปดเผยเรื่องราวในอดีตของตนเองมากขึ้น เชน 
ผูสูงอายุบางคนจะเลาเรื่องราวสวนตัวที่ละเอียดขึ้น เรื่องราว
ในชีวิตที่ผิดพลาด ความเปนอยูที่ขัดสน สภาพครอบครัวที่
ไมสมบูรณ เรื่องเศราของผูสูงอายุกอนที่จะเขามาอยูที่สถาน
สงเคราะหคนชรา บานบางแค ซึ่งหากผูวิจัยไมไดใชเวลาใน
การเก็บรวบรวมขอมูลนานพอสมควร เรื่องราวตางๆ ที่ผู 
วิจัยไดรับก็คงเปนเรื่องราวทั่วไป ที่เปนความสุข ความสม 
หวังของผูสูงอายุที่เลาเปนปกติใหแขกนักเรียน นักศึกษาซึ่ง
มีความสัมพันธระดับคนแปลกหนาที่มาเยี่ยมโดยทั่วไปได
ฟงกัน ตลอดจนการยอมรับผูวิจัยเปนสมาชิกกลุม ชักชวน
ใหรวมทํากิจกรรมตางๆ รวมกับผูสูงอายุ ก็เปนพฤติกรรมที่
ปรากฏเมื่อผูวิจัยมีความสนิทสนมคุนเคยกับผูสูงอายุใน
สถานสงเคราะหคนชรา 



 

1.2 พฤติกรรมการสื่อสารระหวางบุคคลของผูสูง 
อายุในสถานสงเคราะหคนชราตามสถานะ/อํานาจในความ 
สัมพันธกับบุคคลที่ เกี่ยวของ แบงเปน 3 ระดับ มีราย 
ละเอียดดังนี้ 

1.2.1 สถานะ/อํานาจในความสัมพันธที่สูงกวา
ผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรา คือ บุคคลที่เกี่ยวของ
สัมพันธกับผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราซึ่งผูสูงอายุมี
การรับรู (Perception) วามีสถานะ/อํานาจที่สูงกวา หรือมาก 
กวาตนเอง เชน เจาหนาที่เปนผูดูแลใหการสงเคราะห กับ
ผูสูงอายุซึ่งมีสถานะเปนผูรับการสงเคราะห แขกบุคคล
ทั่วไปที่เขามาทําบุญ สวนใหญคือ บุคคลที่ทํางานแลว อยูใน
วัยผูใหญขึ้นไป บางคนมีฐานะทางการเงินดี บางคนมีสถานะ
ทางสังคมดี จึงทําใหผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรารับรู
วามีสถานะ/อํานาจในความสัมพันธสูงกวาตนเอง 

พฤติกรรมการสื่อสารระหวางบุคคลของผูสูง 
อายุในสถานสงเคราะหคนชราตามสถานะ/อํานาจในความ 
สัมพันธที่สูงกวาตนเอง ปรากฏเมื่อผูสูงอายุในสถาน
สงเคราะหคนชราสื่อสารระหวางบุคคลกับเจาหนาที่ ภายใต
กฎระเบียบ สถานะของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรา
จึงเปนผูอยูอยูภายใตกฎ ซึ่งผูใชกฎระเบียบก็คือเจาหนาที่ ผู
ซึ่งสามารถใชกฎระเบียบตอผูสูงอายุได และในสถานะของ
ผูรับการสงเคราะหของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรา 
กับสถานะของผูใหการสงเคราะหของเจาหนาที่ ผูซึ่งผูสูง 
อายุตองพึ่งพาอาศัยในบาน เนื่องจากเจาหนาที่อาจกระทํา
การที่ใหคุณหรือใหโทษตอผูสูงอายุได เชน ผูสูงอายุที่อาศัย
ในสถานสงเคราะหคนชราบางคนกลัววาเจาหนาที่จะเลือก
ปฏิบัติ และตนเองจะถูกตัดโอกาสใหรับของหรือเงินบริจาค
เมื่อมีแขกเขามาทําบุญ หรือเจาหนาที่ไมชวยเก็บของบริจาค
ไวใหในกรณีที่ผูสูงอายุไมอยูขณะที่แขกกําลังทําบุญ ผูสูง 
อายุในสถานสงเคราะหคนชรา จึงแสดงพฤติกรรมการโอน
ออนผอนตามเมื่อเจาหนาที่ขอความรวมมือในการทํา
กิจกรรม 

สําหรับแขกบุคคลทั่วไป ซึ่งสวนใหญจะมา
ทําบุญ เลี้ยงอาหาร บริจาคสิ่งของ และบริจาคเงิน ใหแกผูสูง 
อายุในสถานสงเคราะหคนชรา โดยเฉพาะอยางยิ่ง กลุมผูสูง 
อายุที่อาศัยอยูในสถานสงเคราะหคนชรา บานบางแคประ 
เภทสามัญ ซึ่งเขาพักอาศัยโดยไมเสียคาใชจายนั้น สวนใหญ
ไมมีรายไดอื่นใด นอกจากที่ไดรับบริจาคจากแขกบุคคล
ทั่วไปที่มาทําบุญที่สถานสงเคราะหคนชรา บานบางแค 

สามารถพบเห็นพฤติกรรมซึ่งแสดงถึงสถานะของผูสูงอายุ
ในสถานสงเคราะหคนชราที่ตํ่ากวา ดวยการสุภาพเรียบ 
รอยกับแขกบุคคลทั่วไป ที่มาทําบุญตามสถานะของแขก
บุคคลทั่วไปที่เปนผูให และผูสูงอายุในสถานสงเคราะห
คนชราที่เปนผูรับ 

รวมไปถึงสถานะที่ตํ่ากวาตามความรูสึกของ
ผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราบางคนตอผูสูงอายุใน
สถานสงเคราะหคนชราดวยกัน ก็กอใหเกิดพฤติกรรมการ
แยกตัว ตางคนตางทํากิจกรรมสวนตัว มาพบปะพูดคุยกัน
นอยมากระหวางผูสูงอายุ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูสูงอายุที่อาศัย
อยูในสถานสงเคราะหคนชราสามารถเห็นไดอยางชัดเจน 

1.2.2 สถานะ/อํานาจในความสัมพันธที่ เทา
เทียมกันกับผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรา คือบุคคลที่
เกี่ยวของสัมพันธกับผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราซึ่ง
ผูสูงอายุมีการรับรู (Perception) วามีสถานะ/อํานาจที่เทา
เทียมกับตนเอง เชน เพื่อนผูสูงอายุที่รวมกลุมทํากิจกรรม
ตางๆ เชน กลุมดนตรีไทย กลุมเลนอังกาลุง กลุมนันทนา 
การ เปตองรวมกัน ผูสูงอายุสมาชิกศูนยบริการผูสูงอายุบาน
ทิพยสุคนธ และชมรมผูสูงอายุบานบางแค ที่มาประชุม และ
รวมกลุมกัน 

ในสถานะ/อํานาจในความสัมพันธที่เทาเทียม
กันระหวางผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรา กับผูสูงอายุ
ในสถานสงเคราะหคนชราดวยกัน ผูมารวมกิจกรรมนันทนา 
การ และผูวิจัย พฤติกรรมการสื่อสารระหวางบุคคลที่ปรากฏ 
คือ การพูดคุยหยอกลอระหวางกัน การพูดคุยแลกเปลี่ยน
เหตุการณ ขาวคราวในปจจุบัน และการแลกเปลี่ยนความคิด 
เห็นระหวางกัน แตละฝายสามารถแสดงออกความคิดเห็น 
ความรูสึกไดอยางอิสระ เปนตัวของตัวเอง ซึ่งสวนใหญลวน
เกิดขึ้นเมื่อผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราไดทํากิจกรรม
รวมกันนั่นเอง 

การประชุม พบปะ และการรวมกลุมกันทํา
กิจกรรมของสมาชิกศูนยบริการผูสูงอายุ บานทิพยสุคนธ 
ชมรมผูสูงอายุ บานบางแค และกลุมนันทนาการ เลนเปตอง 
ลวนเปนกิจกรรมที่สมาชิกตางเขามารวมดวยความเต็มใจ 
และพึงพอใจที่จะทํากิจกรรมรวมกัน ผูสูงอายุบางคนอาจมี
สวนรวมมากบางนอยบาง แตทุกคนลวนแตเปนสมาชิกใน
กลุมที่ตนมีสวนรวมทํากิจกรรมทั้งสิ้น 

การยอมรับผูวิจัยเปนสมาชิกกลุมเลนเปตอง 
ดวยการใหรวมเลนเปนกรรมการ และลงแขงขันในวันศุกร 



 

ชักชวนไปเลนเปตองภายนอกสถานสงเคราะหคนชรา บาน
บางแค รวมไปถึงการชวนผูวิจัยมารวมรับประทานอาหาร
เนื่องในวันคลายวันเกิดของผูสูงอายุที่ เปนสมาชิกศูนย 
บริการผูสูงอายุ บานทิพยสุคนธ ลวนแสดงถึงการยอมรับ
ผูวิจัยเปนสวนหน่ึงของกลุม และสามารถทํากิจตางๆ ดวย
ไดอยางเทาเทียมกัน 

1.2.3 สถานะ/อํานาจในความสัมพันธที่ตํ่ากวา
ผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรา คือ บุคคลที่เกี่ยวของ
สัมพันธกับผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราซึ่งผูสูงอายุมี
การรับรู (Perception) วามีสถานะ/อํานาจที่ ตํ่ากวาตนเอง 
เชน แขกนักเรียน นักศึกษา ที่เขามาทําบุญ มาทํากิจกรรม
นันทนาการใหกับผูสูงอายุ จะอยูในวัยเด็ก และวัยรุน ซึ่ง
นอกจากชวงอายุที่แตกตางจากผูสูงอายุมากแลว สถานะทาง
สังคมยังอยูในบทบาทของนักเรียน นักศึกษา ผูสูงอายุใน
ฐานะของผูที่ผานประสบการณชีวิตและเรียนรู ชีวิตมา
ยาวนาน รวมถึงบริบทในสังคมไทยที่ยังคงใหความเคารพ
นับถือตอผูสูงอายุ จึงทําใหผูสูงอายุในสถานสงเคราะห
คนชรารับรูวาแขกนักเรียน นักศึกษามีสถานะ/อํานาจใน
ความสัมพันธตํ่ากวาตนเอง 

พฤติกรรมการสื่อสารระหวางบุคคลของผูสูง 
อายุในสถานสงเคราะหคนชราตามสถานะ/อํานาจในความ 
สัมพันธที่ ตํ่ากวาตนเอง ปรากฏเมื่อผูสูงอายุในสถาน
สงเคราะหคนชราสื่อสารระหวางบุคคลกับแขกนักเรียน 
นักศึกษา และผูวิจัย โดยปราศจากการดูแลและควบคุมของ
เจาหนาที่ ผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรา มักจะสอน
แขกนักเรียน นักศึกษาและผูวิจัยบอยครั้ง โดยสอนจาก
ประสบการณในอดีตของตนเอง สอนจากทักษะความ 
สามารถ และความเกงที่เหนือกวา ในสถานะของผูใหญที่มี
ประสบการณมากกวาตอแขกนักเรียน นักศึกษา และผูวิจัย
ในสถานะของเด็ก 

ผูสูงอายุที่อาศัยอยูในสถานสงเคราะหคนชรา 
ซึ่งปกติในชีวิตประจําวันจะเปนฝายรับอยูเสมอเมื่อตอง
สื่อสารระหวางบุคคลกับแขกบุคคลทั่วไป แตเมื่อแขก
นักเรียน นักศึกษามอบของเล็กๆ นอยๆ เชน เครื่องดื่ม 
ผลไม หรือขนม เพื่อตอบแทนน้ําใจที่ผูสูงอายุใหความ
รวมมือในการสัมภาษณของนักศึกษาที่มาขอขอมูลเพื่อใช
ในศึกษา กลับปฏิเสธสถานะของผูรับ คือ ปฏิเสธที่จะรับ
ของเหลานั้น ทั้งนี้ยกเวนกรณีที่แขกนักเรียน นักศึกษา มาทํา  
 

บุญบริจาคสิ่งของ โดยมีเจาหนาที่ชวยอํานวยความสะดวก 
ผูสูงอายุมักจะรับของเหลานั้นไว ซึ่งนอกจากผูสูงอายุใน
สถานสงเคราะหคนชราบางคนจะปฏิเสธการรับของจาก
แขกนักเรียน นักศึกษาแลว บางคนจะแสดงความเอื้อเฟอ 
เผื่อแผ ซึ่งแสดงถึงสถานะของผูให ตอผูรับซึ่งคือผูวิจัย 
ดวยการเลี้ยงอาหาร หรือใหสิ่งของเล็กๆ นอยๆ เชน ขนม 
ไอศกรีม กับผูวิจัยตามแตโอกาส 

2. รูปแบบการสื่อสารระหวางบุคคลของผูสูงอายุใน
สถานสงเคราะหคนชรา 

จากการศึกษาครั้งนี้ พบรูปแบบการสื่อสารระหวาง
บุคคลของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรา โดยอาศัย
พฤติกรรมการสื่อสารระหวางบุคคลของผูสูงอายุในสถาน
สงเคราะหคนชราที่ไดทั้งหมดจากทั้ง 2 ปจจัย คือ ระดับ
ความสัมพันธ และสถานะ/อํานาจในความสัมพันธกับผูสูง 
อายุในสถานสงเคราะหคนชรามาสรางหนาตาง (Windows) 
แสดงพฤติกรรมการสื่อสารระหวางบุคคลของผูสูงอายุใน
สถานสงเคราะหคนชราไดดังภาพที่ 1 (ภาพหนาถัดไป) 

จากหนาตางดังกลาวนํามาวิเคราะหหารูปแบบการสื่อ 
สารระหวางบุคคลของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรา 
ได 3 รูปแบบ คือ 

1. รูปแบบแนวดิ่ง เปนรูปแบบที่วิเคราะหจากพฤติ- 
กรรมการสื่อสารระหวางบุคคลของผูสูงอายุในสถาน
สงเคราะหคนชรา กับเจาหนาที่ แขกบุคคลทั่วไป และแขก
นักเรียน นักศึกษา โดยผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรา 
จะเปนฝายถูกควบคุม (Be Controlled) เมื่อสื่อสารระหวาง
บุคคลกับเจาหนาที่และแขกบุคคลทั่วไป โดยพฤติกรรมการ
สื่อสารระหวางบุคคลของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคน 
ชรา ที่เปนตัวบงช้ีรูปแบบดังกลาวประกอบดวย การยินยอม
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ การแสดงออกวาเปนผูอยูภายใตกฎ 
ระเบียบ สุภาพเรียบรอย โอนออนผอนตาม และการไมให
ความรวมมือเมื่อเจาหนาที่ขอความรวมมือ เปนพฤติกรรม
การสื่อสารระหวางบุคคลของผูสูงอายุในสถานสงเคราะห
คนชราที่แสดงออกมาในความสัมพันธระดับคนแปลกหนา 
ซึ่งสวนใหญจะพบเห็นไดบอยครั้งกวาการพูดคุยหยอกลอ
กลับ และใหความรวมมือเมื่อเจาหนาที่ขอความรวมมือดวย
ความเต็มใจ ที่เปนพฤติกรรมการสื่อสารระหวางบุคคลของ
ผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราที่แสดงออกมาในความ 
สัมพันธระดับคนคุนเคย แตทั้งหมดก็ยังคงอยูภายใตสถานะ/ 
 



 

อํานาจในความสัมพันธตามการรับรูของผูสูงอายุในสถาน
สงเคราะหคนชรากับเจาหนาที่ และแขกบุคคลทั่วไปที่สูง
กวาตนเอง 

ผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราจะเปนฝายควบคุม 
(Control) เมื่อสื่อสารระหวางบุคคลกับแขกนักเรียน นัก 
ศึกษา และผูวิจัย โดยพฤติกรรมการสื่อสารระหวางบุคคล
ของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรา ที่เปนตัวบงช้ีรูป 
แบบดังกลาวประกอบดวย การผูกขาดการพูดคุย ถายทอด
ประสบการณ แสดงความเกงที่เหนือกวาแสดงความรอบรู 

และสอน ซึ่งสวนใหญเปนพฤติกรรมการสื่อสารระหวาง
บุคคลของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราที่แสดงออก 
มาในความสัมพันธระดับคนแปลกหนา สวนการเปดเผย
ตนเองมากขึ้นผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราก็ยังคง 
การผูกขาดการพูดคุยอยูดี และการแสดงความเอื้อเฟอเผื่อ  
แผกับผูวิจัย แมจะเปนพฤติกรรมที่แสดงออกในระดับความ 
สัมพันธแบบคนคุนเคย แตสถานะ/อํานาจในความสัมพันธ
ตามการรับรูของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรา ตอแขก
นักเรียน นักศึกษา และผูวิจัย ก็ยังคงต่ํากวาตนเอง 

 
ภาพที่ 1: หนาตาง (Windows) แสดงพฤติกรรมการสื่อสารระหวางบุคคลของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรา ตามระดับ

ความสัมพันธ และสถานะ/อํานาจในความสัมพันธกับบุคคลที่เกี่ยวของ 
              ระดับความสัมพันธ 
สถานะของ 
บุคคลที่เกี่ยวของ 
ตามการรับรูของผูสูงอายุ 

ระดับคนแปลกหนา ระดับคนคุนเคย 

สูงกวา 

-  ยินยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
-  แสดงออกวาเปนผูอยูใตกฎระเบียบ 
-  สุภาพเรียบรอย 
-  ไมใหความรวมมือเมื่อเจาหนาที่ขอความรวมมือ 
-  โอนออนผอนตามเมื่อถูกขอความรวมมือ 
-  ตางคนตางทํากิจกรรม 
-  แยกตัว 

-  พูดคุยหยอกลอกลับ 
   (ไมเปนฝายเร่ิมตนกอน) 
-  ใหความรวมมือเมื่อเจาหนาที่ 
   ขอความรวมมือดวยความเต็มใจ 

เทาเทียมกัน 

-  มีสวนรวมในกิจกรรมนาน ๆ คร้ัง 
-  มองดูกิจกรรมของผูสูงอายุที่มารวมกิจกรรม 
    อยูหาง ๆ 
-  แยกตัว  
  (สาเหตุจากการหลีกหนีความขัดแยงและตางคน 
    ตางมีประสบการณในอดีตที่ยาวนานเปนของ 
    ตนเอง) 
 

พฤติกรรมทั้งหมดปรากฏขึ้นเมื่อผูสูงอายุทํากิจกรรม
รวมกัน 
-  พูดคุยหยอกลอกัน 
-  พูดคุยแลกเปลี่ยนกัน 
-  เอื้อเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
-  ยกยองใหเกียรติ 
-  พูดตรงไปตรงมา 
-  แสดงความพึงพอใจเมื่อถูกหยอกลอ 
-  ยอมรับเปนสมาชิกกลุม 

ต่ํากวา 

-  ผูกขาดการพูดคุย (เลาเร่ืองตัวเอง) 
-  ถายทอดประสบการณ 
-  แสดงความเกงที่เหนือกวา 
-  แสดงความรอบรู 
-  สอน 
-  ปฏิเสธสถานะผูรับ 
-  แยกตัว 

-  เปดเผยตนเองมากขึ้น  
    (ยังคงผูกขาดการพูดคุยอยูเชนเดิม) 
-  แสดงความเอื้อเฟอเผื่อแผ 

 



 

2. รูปแบบแนวราบ เปนรูปแบบที่วิเคราะหจากพฤติ- 
กรรมสื่อสารระหวางบุคคลของผูสูงอายุในสถานสงเคราะห
คนชรา กับผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรา ผูมารวม
กิจกรรมนันทนาการ และผูวิจัย เปนพฤติกรรมการสื่อสาร
ระหวางบุคคลลักษณะเสมอภาคไมสมดุล โดยพฤติกรรม
การสื่อสารระหวางบุคคลของผูสูงอายุในสถานสงเคราะห
คนชรา ที่เปนตัวบงช้ีรูปแบบดังกลาวประกอบดวยการมี
สวนรวมในกิจกรรมนานๆ ครั้ง และมองดูกิจกรรมของผู 
สูงอายุที่มารวมกิจกรรมอยูหางๆ ซึ่งเปนพฤติกรรมการสื่อ 
สารระหวางบุคคลของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรา
ที่แสดงออกมาในความสัมพันธระดับคนแปลกหนาและ 
การพึงพอใจเมื่อถูกหยอกลอ ซึ่งเปนพฤติกรรมการสื่อสาร
ระหวางบุคคลของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราที่
แสดงออกมาในความสัมพันธระดับคนคุนเคย  

สําหรับแบบเสมอภาคสมดุล พฤติกรรมการสื่อสาร
ระหวางบุคคลของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราที่เปน
ตัวบงช้ี รูปแบบดังกลาวประกอบดวย พูดคุยหยอกลอกัน 
พูดคุยแลกเปลี่ยนเหตุการณขาวคราวในปจจุบัน แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น แสดงความเอื้อเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือซึ่งกัน  
และกัน ยกยองใหเกียรติ พูดตรงไปตรงมา และยอมรับผู  
วิจัยเปนสมาชิกกลุม ซึ่งเปนพฤติกรรมการสื่อสารระหวาง
บุคคลของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราที่แสดงออกมา
ในระดับความสัมพันธระดับคนคุนเคย  

โดยทั้งแบบเสมอภาคไมสมดุล และเสมอภาคสมดุล
ตางแสดงถึงสถานะ/อํานาจในความสัมพันธกับบุคคลที่
เกี่ยวของตามการรับรูของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคน 
ชราในระดับที่เทาเทียมกัน 

3. รูปแบบแยกตัว เปนรูปแบบที่วิเคราะหจากพฤติกรรม
สื่อสารระหวางบุคคลของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคน 
ชรากับผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรา โดยพฤติกรรม
การสื่อสารระหวางบุคคลของผูสูงอายุในสถานสงเคราะห
คนชรา ที่เปนตัวบงช้ีรูปแบบดังกลาวประกอบดวย ตางคน
ตางทํากิจกรรม และแยกตัว ซึ่งสําหรับผูสูงอายุในสถาน
สงเคราะหคนชราบางคนแลว การแยกตัวนี้รวมถึงการ
แยกตัวออกจากแขกบุคคลทั่วไป แขกนักเรียน นักศึกษา และ
ผูมารวมทํากิจกรรมดวย แตถึงกระนั้น ผูสูงอายุในสถาน
สงเคราะหคนชรา ยังคงตองมีปฏิสัมพันธกับเจาหนาที่และ
แขกบุคคลทั่วไปบางเพราะยังคงตองพึ่งพา และปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ เชน การประชุมประจําเดือน และรับบริจาค

สิ่งของ เงินจากแขกบุคคลทั่วไป โดยการแยกตัวของผูสูง 
อายุในสถานสงเคราะหคนชราจากการศึกษาพบสาเหตุ
สําคัญ 3 ประการ คือ (1) หลีกหนีความขัดแยงกับผูสูงอายุ
ในสถานสงเคราะหคนชราดวยกัน (2) ผูสูงอายุในสถาน
สงเคราะหคนชราแตละคนตางมีประสบการณที่ยาวนาน
เปนของตนเอง และ (3) สถานะที่แตกตางกันในความรูสึก
ของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรา 

ดังนั้นเมื่อนํารูปแบบการสื่อสารระหวางบุคคลของ
ผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราทั้ง 3 แบบมารวมกัน 
สามารถเขียนเปนแบบจําลองรูปแบบการสื่อสารระหวาง
บุคคลของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราไดดังภาพ   
ที่ 2 (ภาพหนาถัดไป) 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

การแยกตัว (พูดคุยกันนอย) ของผูสูงอายุในสถาน
สงเคราะหคนชรา 

สาเหตุสําคัญในการแยกตัว และตางคนตางทํากิจกรรม
ของผูสูงอายุที่ในสถานสงเคราะหคนชรา คือ 

ความกลัวที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของผูสูงอายุ เมื่อตน 
เองตองดําเนินชีวิตอยูภายใตกฎระเบียบ และตองพึ่งพา
อาศัยเจาหนาที่ ผลพวงที่เกิดจากการถูกควบคุมในการสื่อ 
สารระหวางบุคคลกับเจาหนาที่ ซึ่งผูสูงอายุที่อาศัยอยูใน
สถานสงเคราะหคนชราไดรับผลนี้มากกวาผูสูงอายุที่เปน
สมาชิกศูนยบริการผูสูงอายุบานทิพยสุคนธ และชมรม
ผูสูงอายุบานบางแค ซึ่งสอดคลองกับสุจินต  ปรีชามารถ 
(2535) ที่กลาวไววา การเกิดความกลัวเปนปจจัยสําคัญของ
ผูสูงอายุ เปนพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความไมแนใจใน
ความสามารถของตนเอง กลัววาตนเองจะถูกทอดทิ้ง เพราะ
ผูสูงอายุที่อาศัยอยู ในสถานสงเคราะห  จะตองพึ่งพา
เจาหนาที่ในการดําเนินชีวิตประจําวันเพื่อความอยูรอด ซึ่ง
ผูสูงอายุที่อาศัยในสถานสงเคราะหคนชราสวนใหญมีความ 
เห็นวา การพูดคุยระหวางผูสูงอายุที่อาศัยอยูในสถานสง- 
เคราะหคนชรา มักจะสรางความไมเขาใจ หรืออาจทะเลาะ
เบาะแวงได เพราะสวนใหญมักจะพูดคุยแตเรื่อง ของตน 
เอง จึงเลี่ยงที่จะพูดคุยกันเมื่อมีเวลาวาง ดวยการแยกตัว ทํา
กิจกรรมสวนตัว รวมทํากิจกรรมเทาที่จําเปน เพื่อไมใหเกิด
ปญหาตามมา 

สถานะที่แตกตางกันในความรูสึกของผูสูงอายุที่อาศัย
อยูในสถานสงเคราะหคนชรา ทั้งจากภูมิหลังที่แตกตางกัน 



 

รวมถึงสถานะที่แตกตางกันตามลักษณะการอยูอาศัยใน
ปจจุบัน ความรูสึกดังกลาวแบงแยกผูสูงอายุที่อาศัยอยูใน
สถานสงเคราะหคนชรา จากปฏิสัมพันธที่นาจะเกิดขึ้น    
และเขาใจกันในฐานะผูสูงอายุเหมือนกัน ซึ่งไมสอดคลอง
กับทฤษฎีชวงช้ันอายุ ในมิติทางลําดับขั้นตอนของชีวิต 
(บุษยมาส  สินธุประมา, 2539) ที่กลาววา คนที่เปนสมาชิก
ของกลุมอายุเดียวกัน จะมีประวัติทางชีวภาพ และประสบ 
การณรวมกัน ซึ่งนาจะเปนการงายที่จะสื่อสารกันอยางเขา 
อกเขาใจ แตสําหรับผูสูงอายุที่อาศัยอยูในสถานสงเคราะห

คนชราสวนใหญกลับตรงกันขาม แตหากพิจารณาจากมิติ
ทางประวัติศาสตร (A Historical Dimension) ที่กลุมอายุใน
ฐานะรุน กลุมที่มีลักษณะเฉพาะตัว หรืออีกนัยหนึ่ง คือ ผูที่
ประกอบเปนกลุมอายุหนึ่ง ที่ไดมีชีวิตอยูในชวงเวลาประวัติ 
ศาสตรที่เฉพาะเจาะจง จะพบวา ผูสูงอายุที่อาศัยอยูในสถาน
สงเคราะหคนชราสวนใหญไมมีมิ ติทางประวัติศาสตร
รวมกัน ขาดความคลายคลึงกันในอดีต ซึ่งถือเปนอีกปจจัย
หนึ่งของผูสูงอายุที่อาศัยอยูในสถานสงเคราะหคนชราที่
แสดงพฤติกรรมแยกตัวในการสื่อสารระหวางบุคคล 

 
ภาพที่ 2: แบบจําลองรูปแบบการสื่อสารระหวางบุคคลของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรา ประกอบดวย รูปแบบแนวดิ่ง 

รูปแบบแนวราบ และรูปแบบแยกตัว 

 

การเลาเรื่องราวของตนเองของผูสูงอายุในสถานสงเคราะห
คนชรา 

เมื่อผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราบางคน มีโอกาส
พุดคุยกับแขกนักเรียน นักศึกษา และผูวิจัยสองตอสอง จะ
ชอบเลาเรื่องราวของตนเอง โดยเฉพาะเรื่องราวในอดีตที่ตน 
เองพึงพอใจ ใหกับแขกนักเรียน นักศึกษาที่ผลัดเปลี่ยนมา
พูดคุย ผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราชอบเลาเรื่อง    
ซ้ําๆ เดิมๆ ผูกขาดการพูดคุย ผูสูงอายุบางคนแทบไมสนใจ

ปฏิกิริยาตอบกลับจากแขกนักเรียน นักศึกษาที่ตนเองนั่ง
พูดคุยอยูดวย วามีความรูสึกเชนไร เพียงแครับรูวามีคนนั่ง
ฟงตนเองเลา ก็จะเลาและมีความพึงพอใจไปเชนนั้น ซึ่ง
ความพึงพอใจสองลักษณะของผูสูงอายุในสถานสงเคราะห
คนชรา ที่พบจากการศึกษาในครั้งนี้ คือ  

ผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราบางคนมีเรื่องราว
ของตนเองในอดีตที่มีความสุข มีความพึงพอใจมากกวา
เรื่องราว หรือสภาพการดําเนินชีวิตในปจจุบัน เมื่อผูสูงอายุ

เจาหนาที่ 

ผูสูงอาย ุ

แขกบุคคลทั่วไป 

ผูสูงอาย ุ ผูสูงอายุ 

ผูวิจัย 

ผูมารวม
กิจกรรม 

ผูสูงอายุ 

ผูมารวม
กิจกรรม 

ผูวิจัย แขกนักเรียน นักศึกษา 

แปลกหนา คุนเคย คุนเคย 

สูงกวา 

เทาเทียมกัน 

ต่ํากวา 

ผูสูงอาย ุ

เสมอภาคไมสมดุล เสมอภาคสมดุล 

สถานะตาม 
การรับรูของ 
ผูสูงอายุ 

ระดับความสัมพันธ 



 

ในสถานสงเคราะหคนชรา ไดเลาเรื่องราวในอดีตที่มีความ 
สุข ผูสูงอายุก็จะมีความสุข และความพึงพอใจสอดคลองกับ
ศรีเรือน  แกวกังวาล (2540ข) ที่กลาวไววา “คนแตละคนตาง
แสวงหาความหมายของชีวิตตามที่ตนเองเห็นดีเห็นงาม การ
เห็นคุณคาของชีวิตมีความหมายเปนพิเศษสําหรับผูสูงอายุ 
การยอนคิดถึงอดีตเปนวิธีหนึ่งที่ผูสูงอายุประเมินคุณคา 
หรือแสวงหาความหมายของชีวิต” การที่ผูสูงอายุในสถาน
สงเคราะหคนชราไดเลาเรื่องราวในอดีตของตนเองที่มีความ 
สุข ความพึงพอใจ ทําใหไดพบคุณคา และความหมายของ
ชีวิตของตนเองตลอดชีวิตที่ผานมา ซึ่งเรื่องราวเหลานี้จะ
สามารถสรางคุณคาตอผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรา
ไดดีกวาแคเพียงการรําลึกถึงอดีต (Reminiscence) ซึ่งเทากับ
เปนเพียงการสื่อสารภายในตนเอง ดวยการถายทอดพูดคุย 
ใหแขกนักเรียน นักศึกษาและผูวิจัยไดฟง 

อีกลักษณะหนึ่ง คือ ผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรา
บางคน มีเรื่องราวของตนเองทั้งในอดีต และปจจุบันที่ไมมี
ความสุข หรือไมมีความพึงพอใจ แตการไดเลาเรื่องราวของ
ตนเอง ทําใหผูสูงอายุไดระบาย และรูสึกมีเพื่อนคุย มีคนสน 
ใจ ความสุขและความพึงพอใจจึงอยูที่การไดพูดคุยกับแขก
นักเรียน นักศึกษา และผูวิจัย 

อนึ่ง ไมวาการเลาเรื่องราวในอดีตของตนเองของผูสูง 
อายุในสถานสงเคราะหคนชราจะสรางความพึงพอใจใน
ลักษณะใด ผูสูงอายุก็ยังคงยึดติดอยูกับคุณคาและความ 
หมายในอดีตมากเกินไป ซึ่งในความเปนจริงแลว ผูสูงอายุ
นาจะปรับตัวและแสวงหาคุณคาตอชีวิตในปจจุบันมากกวา 
สวนหนึ่งตองเกิดจากการปรับตัวของผูสูงอายุเอง และอีก
สวนหนึ่งบุคคลรอบขาง จะตองทําความเขาใจและหาวิธี 
การสื่อสารระหวางบุคคลที่สนับสนุนตอสภาวะจิตใจและ
อารมณที่ไมคอยมั่นคงของผูสูงอายุ  เพื่อสนับสนุนให
ผูสูงอายุสามารถปรับตัวเขากับการดําเนินชีวิตในปจจุบันได 

การทํากิจกรรมรวมกันของผูสูงอายุในสถานสงเคราะห
คนชรา สรางบรรยากาศแหงความเทาเทียมกันในการสื่อสาร
ระหวางบุคคล 

ดังจะเห็นไดจากพฤติกรรมการสื่อสารระหวางบุคคล
ของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราที่ปรากฏออกมา 
ไดแก การพูดคุยหยอกลอกัน การพูดคุย แลกเปลี่ยนขาว
คราว ความคิดเห็น การเอื้อเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือซึ่งกันและ
กัน การพูดตรงไปตรงมา พฤติกรรมเหลานี้แสดงใหเห็นวา
การสื่อสารระหวางบุคคลของผูสูงอายุในสถานสงเคราะห

คนชราระหวางที่ไดทํากิจกรรมรวมกันอยูภายใตบรรยากาศ
แหงความเทาเทียมกัน ทุกคนไมรับรูถึงความแตกตางของ
สถานะ/อํานาจในความสัมพันธ กลาพูดคุย กลาแสดงความ 
รูสึกและความคิดเห็น 

การทํากิจกรรมรวมกันของผูสูงอายุในสถานสงเคราะห
คนชราสามารถชวยพัฒนาความสัมพันธจากระดับคนแปลก
หนาในกรณีของผูที่เพิ่งรูจักกัน ไปสูระดับคนคุนเคยไดอยาง
รวดเร็ว เชน กรณีของกลุมนันทนาการเลนเปตอง บางคนเพิ่ง
รูจักกันวันนั้น แตระหวางที่เลนเปตองรวมกัน ตางคนตางก็
สามารถพูดคุยหยอกลอกัน และยังชักชวนอีก ซึ่งหลายคนก็
มาตามคําชักชวนในสัปดาหถัดๆ มา อีกตัวอยางคือ การ
พัฒนาความสัมพันธของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรา
กับผูวิจัยที่ไปรวมเลนเปตอง รวมทํากิจกรรมกับสมาชิก
ศูนยบริการผูสูงอายุ บานทิพยสุคนธ และชมรมผูสูงอายุ 
บานบางแค ทําใหสามารถพัฒนาความสัมพันธจากระดับคน
แปลกหนาไปสูระดับคนคุนเคยได  

การสื่อสารระหวางบุคคลของผูสูงอายุในสถานสง 
เคราะหคนชรา อยูภายใตบรรยากาศของการควบคุม 

เมื่อผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราตองพึ่งพา
อาศัยเจาหนาที่ และแขกบุคคลทั่วไปเพื่อความอยูรอดของ
ตนเอง การสื่อสารระหวางบุคคลของผูสูงอายุในสถาน
สงเคราะหคนชรา กับเจาหนาที่ และแขกบุคคลทั่วไปจึงอยู
ภายใตบรรยากาศของการควบคุม ระดับความสัมพันธของ
ทั้งสองฝายจึงถูกจํากัดอยูเพียงระดับคนแปลกหนา ซึ่งทาง 
ดานแขกบุคคลทั่วไประดับความสัมพันธอาจไมตองพัฒนา
ไปสูระดับคนคุนเคยก็ได เพราะตางมีโอกาสพบปะกันนอย
มาก และไมสม่ําเสมอ แตสําหรับเจาหนาที่กับผูสูงอายุใน
สถานสงเคราะหคนชราแลว ทั้งที่ทั้งสองตางฝายมีเวลา
พบปะกัน สามารถพัฒนาความสัมพันธไปสูระดับคน
คุนเคยกันได เพื่อการรับรูและเขาใจผูสูงอายุยิ่งขึ้น แตดวย
สถานะ/อํานาจในความสัมพันธที่ตํ่ากวาของผูสูงอายุใน
สถานสงเคราะหคนชราตอเจาหนาที่ ตามการรับรูของ
ผูสูงอายุ จึงเปนเสมือนกําแพงกันกลางการพัฒนาความ 
สัมพันธไปสูระดับคนคุนเคย และลดบรรยากาศควบคุมใน
การสื่อสารระหวางบุคคล 

ดานกลับกัน สําหรับแขกนักเรียน นักศึกษา และผูวิจัย
ที่ผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราพึ่งพาอาศัยนอยกวา 
ควบคูกับความรูสึกวาแขกนักเรียน นักศึกษา และผูวิจัยยัง
เปนเด็กอยูในวัยเรียน สวนตนเองเปนผูใหญที่มีประสบ 



 

การณชีวิตมากกวา ผูสูงอายุจึงมักสรางบรรยากาศการควบ 
คุม เมื่อสื่อสารระหวางบุคคลกับแขกนักเรียน นักศึกษา 
และผูวิจัย โดยผูสูงอายุรับรูวาตนเองมีสถานะ/อํานาจใน
ความสัมพันธที่สูงกวา เปนผูควบคุมในกระบวนการสื่อ 
สารระหวางบุคคล เปนผูสอนผูใหความรูกับแขกนักเรียน 
นักศึกษา และผูวิจัย รวมถึงการตอบคําถามของนักศึกษา
ที่มาสัมภาษณเพื่อทําวิจัยหรือรายงาน ถือเปนการใหความ
ชวยเหลือกับแขกนักเรียน นักศึกษา และผูวิจัยของผูสูงอาย ุ
สอดคลองกับที่สุจินต  ปรีชามารถ (2535) ที่กลาววา การ
ใหความชวยตอผูอื่นของผูสูงอายุ เปนพฤติกรรมหนึ่งของ
ผูสูงอายุที่ตองการแสดงใหคนอื่นรูในคุณคาของตนเอง 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 

1. เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยทําการศึกษากับผูสูง 
อายุในสถานสงเคราะหคนชรา บานบางแค เพียงแหงเดียว 
ดังนั้นอาจทําการศึกษาลักษณะเดียวกันนี้ กับสถานสงเคราะห
คนชราที่อื่นๆ รวมทั้งชมรมผูสูงอายุตางๆ ดวย เพื่อผลการ 
ศึกษาจากผูสูงอายุที่หลากหลาย  

2. การศึกษาเรื่องพฤติกรรม และรูปแบบการสื่อสาร
ระหวางบุคคลของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรานี้ 
เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ จึงอาจเปลี่ยนมาใชการวิจัยเชิง
ปริมาณ เพื่อหาปจจัยอื่นที่อาจสงผลตอรูปแบบการสื่อสาร
ระหวางบุคคลของผูสูงอายุ และมีความครอบคลุมกลุม
ตัวอยางมากกวานี้ 

3. ศึกษาเชิงลึกถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากรูปแบบ
การสื่อสารระหวางบุคคลรูปแบบตางๆ ในการดําเนินชีวิต 
ประจําวันของผูสูงอายุ  

4. ทําการศึกษาหัวขออื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการสื่อสาร
ระหวางบุคคลของผูสูงอายุเพิ่มเติม เชน รูปแบบการสื่อ 
สารระหวางบุคคลของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรา
กับความพึงพอใจในการดําเนินชีวิต หรือการสื่อสารระหวาง
บุคคลกับการแสวงหาคุณคาในชีวิตของผูสูงอายุ เปนตน 
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