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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบริ บทชุมชนเกี่ยวกับการดูแลผูส้ ู งอายุในชุมชน 2) ศึกษาปั ญหาและความต้องการของ
ผูส้ ู งอายุและผูด้ ูแลผูส้ ู งอายุต่อการจัดสวัสดิการชุ มชน 3) เสนอแนะแนวทางการจัดสวัสดิการชุ มชน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูส้ ู งอายุ ผูด้ ูแล
ผูส้ ู งอายุ และกลุ่มผูน้ าชุมชน จานวน 121 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา พบว่าด้านบริ บทการดูแลผูส้ ู งอายุของชุมชนตาบลลาเหย มีผนู ้ าชุมชนที่มีภาวะความเป็ นผูน้ าที่ดี ใส่ ใจความเป็ นอยู่
ของคนในชุมชน มีชมรมผูส้ ู งอายุที่ทาให้ผสู ้ ู งอายุสามารถทากิจกรรม ด้านผูด้ ูแลผูส้ ู งอายุให้การดูแลช่วยเหลือผูส้ ู งอายุอย่างทัว่ ถึง ไม่ปล่อย
ให้มีผสู ้ ู งอายุอาศัยอยู่เพียงคนเดียวตามลาพัง และมีเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ ที่ทาให้ผสู ้ ู งอายุดารงอยูไ่ ด้ตามอัตภาพ และทาให้ผสู ้ ู งอายุมีชีวิตความ
เป็ นอยูด่ ีข้ ึน
ด้านปั ญหาและความต้องการของผูส้ ู งอายุ และผูท้ ี่ดูแลผูส้ ู งอายุ พบว่า 1) ผูส้ ู งอายุส่วนมากมีปัญหาเรื่ องสุ ขภาพ และการเจ็บป่ วย
2) ผูส้ ู งอายุในชุ มชนเมื่อเจ็บ ป่ วย ไม่มีกองทุน กลุ่มองค์กรให้การดูแล 3) ผูส้ ู งอายุตอ้ งการจัดตั้งกองทุนสวัส ดิการสาหรั บ ผูส้ ู งอายุเ พื่อ
ประโยชน์ต่อผูส้ ู งอายุ
สาหรับข้อเสนอแนะในการจัดสวัสดิการชุมชนพบว่า ผูส้ ู งอายุมีความต้องการให้จดั ตั้งกลุ่ม หรื อกองทุนดูแลผูส้ ู งอายุ และต้องการ
ให้มีการจัดตั้งกองทุนการเงินสาหรับผูส้ ู งอายุ หรื อแม้แต่ความต้องการในเรื่ องของอาชีพและรายได้
คาสาคัญ : การดูแลผูส้ ู งอายุ ผูส้ ู งอายุ ปัญหาและความต้องการของผูส้ ู งอายุ การจัดสวัสดิการชุมชน

Abstract
The research aimed to: 1) study community context related to the group of elders, 2) study problems and needs of the elders and
the group of elderly caregivers, and 3) propose community welfare establishment. One hundred twenty-one samples consisted of the elderly
group, the elderly caregivers and community leaders. In the present study, questionnaires were employed as main research instruments, and
data was analyzed using percentage, mean and standard deviation.
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The study found that community leaders had a good leadership and paid attention to the well-being of the community. There was
an elderly club which gave the group of elders a place to do activities. Regarding to the elderly caregivers, the elders were thoroughly looked
after, not allowing the elders to live alone. All elders have received the allowances that helped them live according to personal circumstances.
Furthermore, the allowances can help them live a better life.
Problems and needs of the elderly group and the group of caregivers were as follows: 1) most of the elders had health problems
and illness, 2) when elders were sick, there were no funds or organizations to provide them care and support, and 3) the elde rs desired to
establish a welfare fund to benefit them.
For suggestions on community welfare, it was found that the elders required to have a fund to look after an elderly group,
especially for health and illness, it should be established. In addition, the elders needed to have old age pensions and financial fund including
careers and incomes.
Keywords : Elderly Caregiving, Elders, Problems and Needs of Elders, Community Welfare

บทนา
ประเทศไทยเป็ นอีกประเทศหนึ่ งที่กาลังเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ (Aging Society) กล่าวคือ โครงสร้างทางประชากรวัยสู งอายุ
ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปมีสดั ส่วนอยูท่ ี่ร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด ในปี 2562 ประเทศไทยมีประชากรทั้งหมด 66,558,953 คนใน
จานวนนี้ เป็ นผูส้ ู งอายุ 11,136,059 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 16.73 ของประชากรทั้งหมด ประชากรไทยมีจานวนผูส้ ู งอายุเพิ่มขึ้น
ในปี 2563 ประเทศไทยมีประชากรทั้งหมด 66,186,727 คนในจานวนนี้ เป็ นผูส้ ู งอายุ 11,627,130 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 17.57
ของประชากรทั้งหมด [1] จากข้อมูลดังกล่าวทาให้พบว่าจานวนประชากรทั้งหมดของไทยตั้งแต่ปี 2562 ถึงปี 2563 มีจานวนลดลง
กว่า 337,226 คน แต่เป็ นที่น่าสังเกตคือจานวนผูส้ ู งอายุมีจานวนเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ถึงปี 2563 จานวน 491,071 คน สอดคล้องกับ
สาเหตุที่อตั ราผูส้ ู งอายุ (ร้อยละของประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไปต่อประชากรทั้งหมด) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วเช่นนี้ เนื่ องมาจากสาเหตุ
หลัก 2 ประการ 1 จานวนเด็กเกิดในประเทศไทยลดลงอย่างรวดเร็ ว วิถีชีวติ ของคนไทยเปลี่ยนไป ผูห้ ญิงไทยรุ่ นใหม่ แต่งงานและ
มีลูกน้อยลง และที่สาคัญคือ ในระยะเวลา 30-40 ปี ที่ผ่านมานี้ จานวนเด็กที่เกิดน้อยลงอย่างมากในวันนี้และวันข้างหน้า จะยิ่งทา
ให้จานวนสตรี ในวัยมีบุตรลดลงอย่างมากในอนาคต 2 คนไทยมีอายุยนื ยาวขึ้นมาก เมื่อ 40-50 ปี ก่อน อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของ
คนไทยยืนยาวไม่ถึง 60 ปี ปั จจุบนั อายุคาดเฉลี่ยของคนไทยสูงขึ้นถึง 77 ปี และจะยืนยาวขึ้นถึง 80 ปี ในปี 2581 [2]
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าว ทาให้อตั ราส่วนประชากรผูส้ ู งอายุมีจานวนเพิ่มขึ้น ทาให้การดูแลผูส้ ูงอายุของ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน (ครอบครัวผูส้ ูงอายุ) ให้การดูแลชีวติ ความเป็ นอยูข่ องผูส้ ู งอายุไม่มีประสิ ทธิภาพมาก
พอ จึงทาให้ผสู ้ ู งอายุประสบปั ญหาความยากลาบากในการดารงชีวิตต่างๆ มากมาย ข้อมูลจากการสารวจประชากรสู งอายุในประเทศ
ไทย พ.ศ. 2557 [3] พบว่าจานวนผูส้ ู งอายุที่ถูกทอดทิ้งให้อยู่เพียงลาพัง ในเขตเทศบาลมีมากถึงร้อยละ 10 และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่ม
สูงขึ้นทุกๆ ปี ผูส้ ูงอายุที่มีอายุต้ งั แต่ 80 ปี ขึ้นไปเคยหกล้มสู งถึงร้อยละ 7 ส่วนในเรื่ องเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2558 มีผสู ้ ูงอายุที่มีรายได้ต่า
กว่า 2,647 ต่อเดื อน (ต่ าเส้นระดับความยากจน) มีมากถึงร้อยละ 34.3 และมีแนวโน้มสู งขึ้นทุกๆ ปี เท่ากับว่าปั ญหาผูส้ ู งอายุยากจน
มีเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี ผูส้ ู งอายุที่อาศัยรายได้จากบุตรธิ ดาเป็ นผูส้ ่ งเสี ยก็มีจานวนลดลงจากร้อยละ 52 ในปี พ.ศ. 2550 เหลือเพียงร้อยละ 37
ในปี พ.ศ. 2557 และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่ อง ยังมีผสู ้ ูงอายุที่ยงั ต้องออกมาทางานหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวอีกจานวนมากจาก
ผลการสารวจในปี 2557 มีจานวนผูส้ ู งอายุที่มีอายุระหว่าง 60-64 ปี ที่ ยงั ต้องทางานหาเลี้ ยงตนเองและครอบครั วสู งถึ งร้ อยละ 59
ส่วนผูส้ ูงอายุที่มีอายุต้ งั แต่ 75 ปี ขึ้นไปที่ยงั ต้องทางานหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวก็มีจานวนถึงร้อยละ 11 คน
จากสถานการณ์การดังกล่าวทาให้ผวู ้ ิจยั ได้เล็งเห็นถึงปั ญหาและความสาคัญของผูส้ ู งอายุ และมีความต้องการที่จะศึกษา
เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดสวัสดิการชุมชนให้กบั ผูส้ ู งอายุโดยมุ่งหวังที่จะส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูส้ ู งอายุในรู ปแบบ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 1) มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2564
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สวัสดิ การชุ ม ชน ที่ ชุม ชนเป็ นผูด้ าเนิ น การและรั บ ผลประโยชน์ โดยใช้ทุ น และศักยภาพของผู ้สูง อายุแ ละชุ ม ชนเป็ นฐาน
อย่างเช่นเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุที่รัฐบาลได้จ่ายให้กบั ผูส้ ูงอายุทุกคนที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปที่ไม่ได้รับเงินบาเหน็จบานาญ และเป็ นผูส้ ูงอายุ
ที่ มีรายได้น้อยเบี้ ยยังชี พผูส้ ู งอายุดงั กล่าวก็นับว่าเป็ นทุนและศักยภาพของผูส้ ู งอายุ ที่ จะสามารถนามาดาเนิ นการจัดสวัสดิ การ
ชุมชนสาหรับผูส้ ู งอายุ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผสู ้ ู งอายุทุกคนเข้าถึงสวัสดิ การชุมชนดังกล่าวเพื่อส่ งเสริ มและพัฒนาชีวิตความเป็ นอยู่
ของผูส้ ู งอายุให้มีคุณภาพที่ ดีข้ ึนได้ จากการศึ กษาค้นคว้าที่ผ่านมายังไม่พบการดาเนิ นการสวัสดิ การชุมชนของผูส้ ู งอายุที่ทาให้
ผูส้ ู งอายุทุกคนมีส่วนร่ วมและบทบาทในการดาเนิ นกิ จกรรม และรับผลประโยชน์ มีเพียงสวัสดิ การชุมชนอื่นๆ ที่ มีผูส้ ู งอายุใน
ชุมชนเพียงบางส่วนไม่ท้ งั หมดเข้าไปมีส่วนร่ วม เนื่องจากผูส้ ูงอายุมกั จะถูกมองว่าเป็ นวัยพึ่งพิงบุตรหลาน ไม่มีศกั ยภาพเพียงพอใน
การดาเนินการจัดตั้งกลุ่มสวัสดิการชุมชนผูส้ ูงอายุเป็ นของตนเอง
ตาบลลาเหย อาเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม เป็ นพื้นที่ที่มีประชากรผูส้ ู งอายุมากกว่า 1,453 คน และจากการเข้าไปศึกษา
สารวจในพื้นที่ของผูว้ ิจยั พบว่ากลุ่มผูน้ าและชาวบ้านในตาบลลาเหยให้ความสนใจถึงสถานการณ์ของผูส้ ู งอายุ และสวัสดิ การ
ชุมชนเป็ นอย่างมาก ทาให้ผวู ้ จิ ยั สนใจที่จะทาการศึกษาวิจยั ประเด็นดังกล่าวในพื้นที่ของตาบลลาเหย

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาบริ บทชุมชนเกี่ยวกับการดูแลผูส้ ูงอายุในชุมชนตาบลลาเหย อาเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
2. เพื่อศึกษาปั ญหาและความต้องการของผูส้ ูงอายุและผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุในการจัดสวัสดิการชุมชน ตาบลลาเหย อาเภอดอนตูม
จังหวัดนครปฐม
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดสวัสดิการชุมชนสาหรับผูส้ ูงอายุของตาบลลาเหย อาเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

วิธีดาเนินการวิจัย
กรณี ศึกษาปั ญหาและความต้องการของผูส้ ู งอายุและผูด้ ูแลผูส้ ู งอายุต่อการจัดสวัสดิการชุมชน: กรณี ศึกษาตาบลลาเหย
อ าเภอดอนตูม จัง หวัด นครปฐม ผูว้ ิจัย ได้ก าหนด วิธีด าเนิ น การวิจัย โดยใช้วิธีการวิจัยแบบบรรยาย (Descriptive research)
โดยมีรายละเอียดวิธีดาเนินการวิจยั ดังนี้
กลุ่มตัวอย่าง ในการเก็บข้อมูลรวบรวมกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 121 คน ประกอบไปด้วย ผูส้ ู งอายุ 95 คน โดยการใช้
ตารางสาเร็ จรู ปของทาโร ยามาเน่ (Yamane) จากจานวนผูส้ ูงอายุ 1,453 คน ที่ระดับความเชื่อมัน่ ในการสุ่ม ร้อยละ 90 ที่ประชากร
ไม่เกิน 1,500 คน ผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุ 20 คน ผูว้ จิ ยั ได้ใช้วธิ ีการเลือกแบบสโนว์บอลล์ (snowball) และกลุ่มผูน้ าชุมชน 6 คน ผูว้ จิ ยั ได้ใช้
วิธีการเลื อกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เพื่อศึ กษาเกี่ ยวกับปั ญหาและความต้องการของผูส้ ู งอายุและผูท้ ี่ ดูแลผูส้ ู งอายุ
รวมถึงแนวทางการจัดสวัสดิการสาหรับผูส้ ูงอายุโดยใช้เบี้ยยังชีพเป็ นฐานอย่างยัง่ ยืน
เกณฑ์การคัดเข้า เป็ นผูส้ ู งอายุที่มีอายุต้ งั แต่ 60 ขึ้นไป ได้รับเบี้ ยยังชี พผูส้ ู งอายุ มีความเข้าใจในภาษาไทย มีสุขภาพ
แข็งแรงอยูใ่ นสภาวะที่สามารถให้ขอ้ มูลได้ และต้องอาศัยอยูใ่ นพื้นที่แบบถาวร ผูด้ ูแลผูส้ ู งอายุ เป็ นญาติสืบสายโลหิ ตที่อาศัยอยู่
ในครอบครัวเดียวกัน ผูน้ าชุมชน ได้แก่ผนู ้ าชุมชนอย่างเป็ นทางการที่ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงานภาครัฐ
เกณฑ์การคัดออก ผูว้ ิจยั ใช้เกณฑ์ในการคัดออกหากปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่างย้ายถิ่นฐาน กลุ่มตัวอย่างไม่ให้ความยินยอม
หรื อเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างประสงค์ที่จะไม่เข้าร่ วมในการวิจยั ต่อไป หรื ออยูใ่ นสภาวะที่ไม่สามารถให้ขอ้ มูลได้
ขั้นตอนในการสร้ างเครื่ องมือ
ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาตารา เอกสาร และรายงานการวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการกลุ่มร้านค้าสวัสดิการชุมชน ให้ครอบคลุม
ตามจุดมุ่งหมายของการวิจยั และตัวแปรที่ศึกษา โดยผูว้ ิจยั ได้นาแบบสอบถามเสนอแก่ผทู ้ รงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาตรวจสอบความ
ถูกต้องเบื้องต้น จากนั้นผูเ้ ชี่ยวชาญจึงพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง และแก้ไขแบบสอบถามให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
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โดยแบ่งแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกับ ข้อ มู ล ทั่ว ไปของผู ้ต อบแบบสอบถาม เรื่ อ งสถานภาพ เพศ อายุ โดยมี ล ัก ษณะ
เป็ นแบบสอบถาม และแบบตรวจสอบรายการ (check list)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) เพื่อศึ กษาปั ญหาและความต้องการของ
ผูส้ ูงอายุ และผูด้ ูแลผูส้ ู งอายุ เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดสวัสดิการชุมชนของตาบลลาเหย
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ
1. การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity)
ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามให้ผเู ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่านพิจารณาเพื่อหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามและประเด็นที่
ต้องการทราบ (Index of Item – Objective Congruence = IOC) จากนั้นนาผลที่ได้จากการประเมินค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC)
เพื่อพิจารณาถึงคุณภาพของข้อคาถาม ซึ่งค่าดัชนีความสอดคล้องอยูร่ ะหว่าง 0.67–1.00 ถ้าค่าต่ากว่าตัดทิ้งหรื อปรับปรุ งและแก้ไข
ข้อคาถามนั้นให้มีความสมบูรณ์ร่วมกับที่ปรึ กษาโครงการตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ
2. การตรวจสอบความเชื่อมัน่ หรื อความเที่ยง (Reliability)
หลังจากหาค่าความตรงตามเนื้ อหา (Content Validity) และปรั บปรุ งแบบสอบถามตามคาแนะนาของที่ ปรึ กษาและ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูว้ จิ ยั ได้นาเครื่ องมือดังกล่าวไปทดลองใช้ (Try Out) กับสมาชิกลุ่มผูส้ ูงอายุในพื้นที่ ซึ่งมีคุณลักษณะที่ใกล้เคียงกลุ่ม
ประชากรเป้ า หมายของการศึ ก ษาในครั้ งนี้ จ านวน 121 คน จากนั้น จึ ง น าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ม าวิ เ คราะห์ ห าค่ า ความเชื่ อ มั่น ของ
แบบสอบถาม ด้วยการวิเคราะห์สมั ประสิ ทธิ์แอลฟาของครอนบาค ซึ่งได้ความเชื่อมัน่ รวมเท่ากับ 0.882
วิธีการพิทกั ษ์ สิทธิ์อาสาสมัครวิจยั
ผูว้ ิจัยส่ งโครงการวิจัยเข้ารั บการพิจารณาด้านจริ ยธรรมการวิจัย จากคณะอนุ กรรมการการวิจัยในมนุ ษย์และสัตว์
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม (เลขใบรับรอง: 018/2562) เมื่อผ่านการอนุมตั ิ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการพิทกั ษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง แนะนา
ตัว ชี้แจงในการเข้าร่ วมวิจยั ให้อาสาสมัครวิจยั ทราบวัตถุประสงค์และขั้นตอนการวิจยั แจกเอกสารข้อมูลสาหรับอาสาสมัครวิจยั
โดยผูว้ จิ ยั จะปฏิบตั ิตามนี้
1. ในระหว่างสัมภาษณ์ หากท่านเกิดความไม่สบายใจในการสัมภาษณ์หรื อตอบแบบสอบถาม ท่านสามารถถอนตัวได้ทนั ที
2. หากคาถามเหล่านั้นสร้างความรู ้สึกไม่สบายใจให้กบั ท่าน หรื อท่านไม่อยากตอบคาสัมภาษณ์ ท่านมีสิทธิที่จะถอนตัว
ได้ทนั ที
3. ข้าพเจ้าจะยกเลิ กการสัม ภาษณ์ และท่ า นมี สิ ท ธิ ถ อนตัว ออกจากการสัม ภาษณ์ เ มื่ อ ใดก็ ไ ด้ต ามที่ ท่ า นประสงค์
โดยไม่ตอ้ งแจ้งเหตุผลซึ่งการถอนตัวออกจากการวิจยั นั้น จะไม่มีผลกระทบในทางใด ๆ แก่ท่าน
4. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์จะถูกเก็บเป็ นความลับ และถ้ามีการนาเสนอหรื อเผยแพร่ ผลงานวิจยั ข้อมูลจะไม่สามารถระบุ
ถึงตัวท่าน และจะไม่ปรากฏอยูใ่ นเล่มรายงาน และเมื่อเสร็ จสิ้ นการวิจยั ข้อมูลทั้งหมดจะถูกทาลาย เช่น ภาพถ่าย ไฟล์บนั ทึกเสี ยง
บันทึกคาสัมภาษณ์ รายงานต่าง ๆ โดยผูว้ จิ ยั จะไม่นาข้อมูลเหล้านี้ไปขยายผลหรื อศึกษาต่อ
5. หากท่านไม่ได้รับความเป็ นธรรมตามข้อมูลที่ผวู ้ ิจยั ได้แจ้งไปแล้วนั้น ท่านสามารถร้องเรี ยนขอความเป็ นธรรมได้ที่
คณะอนุกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ และสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ชั้น 4 อาคารศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัด
นครปฐม 85 ถนนมาลัยแมน อ. เมือง จ. นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 034-109300 ต่อ 3904 E-mail: encp.npru@gmail.com
การรวบรวมข้ อมูล
สาหรับกระบวนการรวบรวมข้อมูลผูว้ ิจยั ส่ งหนังสื อเพื่อขอความอนุ เคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลไปยังองค์การ
บริ หารส่วนตาบลลาเหย กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ประธานชมรมผูส้ ูงอายุในพื้นที่ตาบลลาเหย อาเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐม จากนั้นจึง
ประสานไปยังผูน้ า เพื่อให้ผนู ้ าประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มตัวอย่างรับทราบ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลในพื้นที่ต่อไป
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เมื่อได้รับอนุมตั ิให้เก็บข้อมูล ผูว้ จิ ยั จึงดาเนินการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 121 ชุด และรอรับกลับคืนด้วยตนเอง
จากนั้นผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์และนามาวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมทางสถิติ
การวิเคราะห์ ข้อมูล ผูว้ จิ ยั ใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม เรื่ องสถานภาพ เพศ อายุ วิเคราะห์โดยการนาข้อมูลมาแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ
2. ข้อมูลเกี่ยวกับปั ญหาและความต้องการของผูส้ ู งอายุวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทั้งนี้
โดยมีเกณฑ์การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามของ Best [4] โดยได้กาหนดเกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการวัดระดับความสาคัญของผูต้ อบ
แบบสอบถาม

ผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่ าง
การศึกษาข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สถานภาพ เพศ อายุ ปรากฏผลการศึกษาดังนี้
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นผูส้ ู งอายุ จานวน 95 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 78.5 รองลงมาเป็ นผูด้ ูแลผูส้ ู งอายุ จานวน 19 คน
คิดเป็ นร้อยละ 15.7 ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 65 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.7 และเพศชาย จานวน 56 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.3
ส่วนใหญ่อายุ 60 ปี ขึ้นไป จานวน 98 คน คิดเป็ นร้อยละ 81.0 รองลงมาได้แก่อายุระหว่าง 30-39 ปี จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.1
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลปัญหาและความต้ องการสวัสดิการของผู้สูงอายุและผู้ทดี่ ูแลผู้สูงอายุ
ผลการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของผูส้ ูงอายุและผูท้ ี่ดูแลผูส้ ูงอายุ ซึ่งปรากฏผลการศึกษาดังต่อไปนี้
โดยภาพรวมกลุ่ ม ตัว อย่ า งมี ร ะดับ ความคิ ด เห็ น ต่ อ ประเด็ น ที่ ศึ ก ษาอยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด (𝑥̅ =4.30) (S.D. 0.389)
ซึ่ งเมื่อจาแนกรายข้อโดยเรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ ยจากมากไปน้อยได้ ดังนี้ ผูส้ ู งอายุในชุมชนที่ มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปได้รับเบี้ ยยังชี พ
ผูส้ ูงอายุทุกคนเป็ นประจาทุกเดือน (𝑥̅ =4.89) (S.D. 0.361) ถ้าจะมีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสาหรับผูส้ ูงอายุจะเกิดประโยชน์ต่อ
ผูส้ ู ง อายุใ นชุ ม ชนหรื อ ไม่ (𝑥̅ =4.72) (S.D. 0.595) เบี้ ย ยัง ชี พ ที่ ผูส้ ู ง อายุมี ค วามเหมาะสมและเป็ นประโยชน์ ม าก (𝑥̅ =4.56)
(S.D. 0.669) กลุ่มผูน้ าชุมชนใส่ ใจความเป็ นอยูข่ องคนในชุมชนเป็ นอย่างดี โดยเฉพาะผูส้ ู งอายุ (𝑥̅ =4.55) (S.D. 0.730) กลุ่มผูน้ า
ชุมชนมีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และประสานกิ จกรรม ภายในชุมชนและหน่ วยงานภายนอกชุมชนเป็ นอย่างดี
(𝑥̅ =4.51) (S.D. 0.660) กลุ่มผูน้ าชุ มชนมี ความเป็ นกันเอง ไม่ถือตัวไม่เจ้ายศเจ้าอย่าง เข้าหาง่ ายบริ การช่ วยเหลื อดุ จญาติมิตร
(𝑥̅ =4.51) (S.D. 0.634) ผูส้ ู งอายุในชุมชนทุกคนมีญาติพี่น้องลูกหลานคอยให้การดูแล (𝑥̅ =4.50) (S.D. 0.787) ภาพรวมคุณภาพ
ชีวติ ของผูส้ ูงอายุในชุมชนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงพึ่งพาตนเองได้ (𝑥̅ =4.48) (S.D. 0.731) กลุ่มผูน้ าชุมชนมีความซื่อสัตย์ซื่อตรง
และมีความเสี ยสละเพื่อส่วนรวม (𝑥̅ =4.46) (S.D. 0.719) ผูส้ ูงอายุในชุมชนที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปเป็ นสมาชิกชมรมผูส้ ูงอายุ (𝑥̅ =4.33)
(S.D. 0.820) ความพึงพอใจต่อการทางานของผูน้ าชุมชน (𝑥̅ =4.29) (S.D. 0.758) ผูส้ ู งอายุในชุมชนส่ วนมากมีปัญหาเรื่ องสุ ขภาพ
(𝑥̅ =4.10) (S.D. 0.800) ผูส้ ู งอายุในชุ มชนเมื่ อได้รับการเจ็บป่ วย หรื อเสี ยชี วิตมี หน่ วยงานและกองทุ นสวัสดิ การคอยให้ความ
ช่ ว ยเหลื อ อย่า งเพี ยงพอ (𝑥̅ =4.09) (S.D. 0.827) ผูส้ ู ง อายุใ นชุ ม ชนมี ก ารรวมตัว ทากิ จกรรมกันต่อ เนื่ องเป็ นประจา (𝑥̅ =4.02)
(S.D. 0.931) ในชุมชนมีงบประมาณที่ใช้สาหรับการให้บริ การดูแลผูส้ ูงอายุ (𝑥̅ =3.57) (S.D. 0.740) ผูส้ ูงอายุในชุมชนส่วนมากเป็ น
ข้าราชการเกษียณอายุราชการ (𝑥̅ =3.22) (S.D. 0.980)
ส่ วนที่ 3 ข้ อเสนอแนะแนวทางการจัดสวัสดิการชุมชนสาหรับผู้สูงอายุ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพจากข้อคาถามปลายเปิ ด 1) ต้องการให้มีการจัดตั้งกลุ่ม หรื อกองทุนดูแลผูส้ ู งอายุดา้ น
สุขภาพและการเจ็บป่ วย 2) อยากมีเงินบานาญชราภาพ 3) ชุมชนควรมีการจัดตั้งกองทุนการเงินสาหรับผูส้ ูงอายุ 4) ต้องการมีอาชีพ
และรายได้ที่ผสู ้ ูงอายุสามารถทาได้
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อภิปรายผล
การอภิปรายผลการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปั ญหาและความต้องการของผูส้ ู งอายุ
และผู ้ดู แ ลผู ้สู ง อายุใ นการจัด สวัส ดิ ก ารชุ ม ชน และ 2) เพื่ อ เสนอแนะแนวทางการจัด สวัส ดิ ก ารชุ ม ชนส าหรั บ ผู ้สู ง อายุ
โดยการนาเสนอข้อมูลออกเป็ น 2 ส่วนประกอบด้วย
ส่ วนที่ 1 ปัญหาและความต้ องการสวัสดิการของผู้สูงอายุและผู้ทดี่ ูแลผู้สูงอายุ
ผลการศึกษาโดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อประเด็นที่ศึกษาอยูใ่ นระดับมากที่สุด ซึ่งเมื่อจาแนกรายข้อ
โดยเรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ ดังนี้
1.1 ผูน้ าชุมชนในตาบลลาเหย อาเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม มีความเอาใจใส่ ความเป็ นอยูข่ องคนในชุมชนเป็ นอย่างดี
โดยเฉพาะผูส้ ู งอายุ อยู่ในระดับมากซึ่ งมี ความสอดคล้องกับผลการศึ กษาของ จักรี ศรี จารุ เมธี ญาณ และพระถนัด วฑฺ ฒโน [5]
ที่ทาการศึกษาเรื่ องภาวะผูน้ ากับการพัฒนาชุมชน ผลการศึกษาพบว่าผูน้ าเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นต่อการพัฒนาในระดับต่างๆ การพัฒนาใน
ระดับชุมชนก็เช่นเดี ยวกัน ถ้าผูน้ ามีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ก็จะสามารถใช้คุณสมบัติที่มีอยู่ทาให้เกิ ดประโยชน์ต่อการพัฒนา
ชุมชน สังคม และเป็ นการสร้างความสุ ข ความสาเร็ จให้เกิ ดขึ้น อานาจของผูน้ า จะต้องมีการใช้ให้ถูกต้องเพราะอานาจเป็ นสิ่ งที่ สร้ าง
หายนะ หรื อก่อให้เกิดอันตรายแก่ชุมชนได้ ชุมชนจะพบกับปั ญหาในด้านต่างๆ ตามมา การเลือกสรรผูน้ าของชุมชนสังคมก็เป็ นสิ่ งที่ มี
ความสาคัญอย่างยิ่ง คนที่เป็ นผูน้ ามักมีลกั ษณะบางอย่างที่เด่นกว่าผูต้ าม คนที่เป็ นผูน้ ามักเป็ นคนที่มีอิทธิ พลเหนือผูอ้ ื่น ผูอ้ ื่นยอมทาตาม
อีกทั้ง ผูต้ ามบางคนถึงกับยอมถอดแบบผูน้ า บางคนลอกเลียนแบบอย่างของผูน้ า
1.2 ผูส้ ู งอายุในชุมชนที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปได้รับเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุทุกคน เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 หมวด 1 คุณสมบัติของผูท้ ี่จะได้รับเบี้ยยังชีพ
จะต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติ และเป็ นผูท้ ี่ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 1) มีสญ
ั ชาติไทย 2) มีภูมิลาเนาอยูใ่ นเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 3) มีอายุ 60 ปี บริ บูรณ์ข้ ึนไป ซึ่งได้ลงทะเบียน และยืน่ คาขอรับเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4) ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับสวัสดิการหรื อสิ ทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เงิน
บานาญ เบี้ยหวัด บานาญพิเศษ หรื อเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผูส้ ู งอายุที่อยูใ่ นสถานสงเคราะห์ของรัฐหรื อองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น ผูไ้ ด้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจา หรื อผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ที่รัฐหรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจัดให้
เป็ นประจา ยกเว้นผูพ้ ิการและผูป้ ่ วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กระทรวงมหาดไทย [6]
1.3 การจัดตั้งกองทุ นสวัสดิ การสาหรั บผูส้ ู งอายุจะเกิ ดประโยชน์ต่อผูส้ ู งอายุในชุ มชนหรื อไม่ ผลการศึ กษาพบว่าหากมี
การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสาหรับผูส้ ู งอายุจะเกิดประโยชน์ต่อผูส้ ู งอายุในชุมชนมากที่สุด ซึ่ งมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
สุ นทร ปั ญญะพงษ์ และคณะ [7] ศึ กษาเกี่ ยวกับเรื่ องรู ปแบบการจัดสวัสดิ การของผูส้ ู งอายุในจังหวัดชัยภูมิ พบว่า การจัดสวัสดิ การ
ให้แก่ผสู ้ ูงอายุที่จดั ขึ้นภายในชุมชน สาหรับรู ปแบบการจัดสวัสดิการให้แก่ ผูส้ ูงอายุที่มีดาเนินการขึ้นภายในชุมชน ประกอบด้วย การ
จัดตั้งกองทุนออมทรัพย์ กองทุนฌาปนกิจศพ งาน บุญประเพณี และการจัดตั้งศูนย์สุขภาพผูส้ ูงอายุ เป็ นรู ปแบบสวัสดิการที่สมาชิ กใน
ชุมชนร่ วมกันจัดตั้งขึ้น เพื่อดูแลผูส้ ู งอายุในชุมชน เนื่ องจากสมาชิ กผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่เห็นว่าผูส้ ู งอายุที่เป็ นชาวบ้านทัว่ ไปไม่มีสิทธิ
เหมือนกับผูส้ ู งอายุที่เป็ นข้าราชการบานาญเพราะรัฐดูแลสวัสดิ การให้กลุ่มดังกล่าว ดังนั้น การจัดสวัสดิ การ ให้แก่ผูส้ ู งอายุภายใน
ชุมชนด้านกองทุนออมทรัพย์จึงมีความสาคัญยิง่ ต่อผูส้ ูงอายุ ทั้งนี้เพื่อให้ผสู ้ ูงอายุอยูอ่ ย่างมีคุณค่ากับลูกหลาน และชราอย่างมีความสุข
1.4 ผู ้สู ง อายุ ผู ้ดู แ ลผู ้สู ง อายุ และผู ้น าในต าบลล าเหย อ าเภอดอนตู ม จัง หวัด นครปฐม มองว่า เบี้ ยยัง ชี พ ผู ้สู ง อายุ
มีความสาคัญและเป็ นประโยชน์ต่อผูส้ ู งอายุมาก สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Holzmann, Robert, and Richard Hinz [8] ศึกษาวิจยั
เกี่ ยวกับเบี้ ยยังชี พผูส้ ู งอายุในศตวรรษที่ 21: มุมมองระหว่างประเทศเกี่ ยวกับระบบเงิ นช่วยเหลือและการปฏิ รูป ผลการศึ กษาพบว่า
รัฐบาลในหลาย ๆ ประเทศ เช่น อินเดีย บังคลาเทศ เนปาล กาลัง เร่ งดาเนิ นการ ให้การช่วยเหลือผูส้ ู งอายุที่ยากจน ประสบปั ญหาความ
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ยากลาบากในการดาเนินชีวิตให้มีความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึนหรื อหลุดพ้นจากสภาพดังกล่าว การจ่ายเบี้ยยังชีพถือเป็ นการสร้างระบบการป้ องกัน
ทางสังคม (social protection program) ที่อีกวิธีหนึ่งที่รัฐบาลต่าง ๆ ทัว่ โลกนามาใช้ช่วยเหลือผูส้ ูงอายุ ให้พน้ จากสภาวะความยากจน
1.5 กลุ่ ม ผูน้ าชุ ม ชนมี ความสามารถในการติ ดต่อ ประสานงาน และประสานกิ จกรรม ภายในชุ ม ชนและหน่ วยงาน
ภายนอกชุมชนเป็ นอย่างดี การประสานงานที่ดีช่วยให้การทางานบรรลุเป้ าหมายได้ อย่างราบรื่ นและรวดเร็ ว ทุกคน ทุกฝ่ ายมีความ
เข้าใจถึงนโยบายและวัตถุประสงค์ของหน่ วยงานได้ดียิ่งขึ้น ช่วยประหยัดเวลา เงิน วัสดุ และ สิ่ งของต่างๆ ในการทางาน ทาให้
การดาเนิ นงานเป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ ของงานมากขึ้น และยังสร้างความกลมเกลียว ความเข้าใจอันดีและ
ความสามัคคีอีกทั้งช่วยขจัดข้อขัดแย้งใน การทางาน ป้ องกันการก้าวก่ายหน้าที่ ขจัดปั ญหาการทางานซ้ าซ้อน หรื อเหลื่อมล้ ากัน
ก่อให้เกิดการทางานเป็ นทีม สร้างความสานึ กในการรับผิดชอบร่ วมกัน รวมถึงเข้าใจข้อเท็จจริ งและปั ญหาของหน่ วยงานอื่น นาไปสู่
การกระตุน้ ความคิดสร้างสรรค์และลู่ทางการปรับปรุ งงานต่อไป [9]
1.6 กลุ่มผูน้ าชุมชนมีความเป็ นกันเอง ไม่ถือตัวไม่เจ้ายศเจ้าอย่าง เข้าหาง่ายบริ การช่วยเหลือดุจญาติมิตร จากความเห็นของ
กลุ่มตัวอย่างมองว่าผูน้ าชุมชนในพื้นที่เป็ นผูน้ าที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความเป็ นกันเองกับชาวบ้าน ไม่ถือตัวไม่เจ้ายศเจ้าอย่างอยูใ่ น
ระดับมากที่สุด สอดคล้องกับผลการศึกษาของวิชยั วิศวกุลวาณิ ช และคณะ [10] ที่ได้ทาการศึกษาเรื่ องการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะ
ผูน้ าแบบทรงประสิ ทธิผล สาหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่าการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงสารวจและเชิงยืนยัน ให้ความสาคัญกับการมีมนุษยสัมพันธ์ของผูน้ าถือเป็ นองค์ประกอบของภาวะผูน้ าแบบทรงประสิ ทธิผล
1.7 ผูส้ ู งอายุในชุมชนทุกคนมีญาติพี่นอ้ งลูกหลานคอยให้การดูแล การผลการศึกษาพบว่าผูส้ ู งอายุในตาบลลาเหย อาเภอ
ดอนตูม จังหวัดนครปฐม พักอาศัยอยูก่ บั ครอบครัว มิได้อยูด่ ว้ ยตนเองเพียงลาพัง โดยมีญาติพี่นอ้ ง บุตร หลานคอยให้การดูแล การ
ที่ผสู ้ ู งอายุมีญาติพี่นอ้ งลูกหลานสมาชิกในครอบครัวคอยให้การดู แล จะส่ งผลให้ผสู ้ ู งอายุมีสุขภาพร่ างกาย และจิตใจที่ดี และเห็น
ค่าความสาคัญของตนเอง เช่นการช่วยเลี้ยงดูลูกหลาน การได้ทาประโยชน์ให้กบั สมาชิกในครอบครัว และการได้ร่วมทาประโยชน์
ให้แก่ชุมชน เป็ นต้น สอดคล้องกับการศึกษาเกี่ยวกับผูส้ ู งอายุไทย บริ บทของจังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่าผูส้ ู งอายุที่มี
ระดับของความสุ ขอยูใ่ นระดับที่สูง ส่ วยใหญ่จะเป็ นผูส้ ู งอายุที่มีศกั ยภาพ และความสามารถที่เป็ นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว
และสังคม ซึ่งปั จจัยที่มีผลต่อความสุขนั้นก็คือ การเห็นคุณค่าและความสาคัญในตนเอง [11]
1.8 ภาพรวมคุณภาพชีวติ ของผูส้ ูงอายุในชุมชนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงพึ่งพาตนเองได้ จากผลการศึกษาพบว่าผูส้ ูงอายุ
มีความสุขสุขภาพแข็งแรง และสามารถพึ่งพึ่งพาตนเองได้ สอดคล้องกับผลการศึกษาในข้อ 2.1 เกี่ยวกับกลุ่มผูน้ าชุมชนใส่ใจความ
เป็ นอยู่ของคนในชุ มชนเป็ นอย่างดี โดยเฉพาะผูส้ ู งอายุอยู่ในระดับมากที่ สุด และสอดคล้องกับผลการศึ กษาในข้อ 2.2 พบว่า
ผูส้ ู งอายุในชุ มชนที่ มีอายุ 60 ปี ขึ้ นไปได้รับเบี้ ยยังชี พผูส้ ู งอายุทุกคนเป็ นประจาทุ กเดื อน อันเป็ นผลช่ วยบรรเทาปั ญหาเรื่ อ ง
เศรษฐกิจ และความยากจนของผูส้ ู งอายุ ในข้อที่ 2.4 ผูส้ ู งอายุในตาบลลาเหยมองว่าเบี้ยยังชีพที่ผสู ้ ู งอายุมีความเหมาะสมและเป็ น
ประโยชน์มาก อยูใ่ นระดับมากที่สุด และผลการศึกษาในข้อที่ 2.7 ผูส้ ู งอายุในชุมชนทุกคนมีญาติพี่นอ้ งลูกหลานคอยให้การดูแล
ดังนั้นจากผลการศึกษาที่ มีความสอดคล้องกันของแต่ละข้อที่ได้กล่าวมาข้างต้นก็สามารถยืนยันได้ว่าภาพรวมคุณภาพชี วิตของ
ผูส้ ูงอายุในตาบลลาเหย อาเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม เป็ นผูส้ ูงอายุมีความสุข สุขภาพแข็งแรงพึ่งพาตนเองได้จริ ง
1.9 กลุ่มผูน้ าชุมชนมีความซื่ อสัตย์ซื่อตรงและมีความเสี ยสละเพื่อส่ วนรวม ผลการศึ กษาพบว่าผูน้ ามีความซื่ อสัตย์ซื่อตรง
และมีความเสี ยสละเพื่อส่วนรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด การที่บุคคลมีความซื่อสัตย์ ซื่อตรงและมีความเสี ยสละเพื่อส่ วนรวมนับว่าบุคลที่
ดี ยิ่งถ้าคุ ณสมบัติดังกล่าวมี อยู่ในตัวผูน้ าแล้วก็จะทาให้ผูน้ ้ ันเป็ นผูน้ าที่ ดี สามารถนาพาองค์กร นาพาชุ มชนไปสู่ ความสาเร็ จได้
สอดคล้องกับงานของกิ ติ ตยัคคานนท์ [12] ได้นาเสนอคุณลักษณะของผูน้ าที่ ดีว่าในด้านความคิดและจิ ตใจ ผูน้ าที่ดีจะต้องมีความ
ซื่อสัตย์สุจริ ตทั้งต่อตนเองและผูอ้ ื่น
1.10 ผูส้ ู งอายุในชุมชนที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปเป็ นสมาชิกชมรมผูส้ ู งอายุ แต่ก็ยงั มีผสู ้ ู งอายุบางส่ วนที่ ไม่ได้เข้าร่ วมกิจกรรมของ
ชมรมผูส้ ู งอายุของตาบลลาเหย และไม่ได้เป็ นสมาชิกของชมรมผูส้ ู งอายุ แต่ถือว่าเป็ นส่ วนน้อยมาก เนื่ องจากผูส้ ู งอายุดงั กล่าวมีปัญหา
เรื่ องสุขภาพ หรื อผูส้ ูงอายุที่มีอายุ 60 ปี ต้น ๆ ที่ยงั แข็งแรงอยูก่ ็จะยังทางานและประกอบอาชีพหารายได้ให้กบั ตนเองและครอบครัว
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 1) มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2564
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1.11 การทางานของผูน้ าชุมชน จากผลการศึกษาพบว่ามีความพึงพอใจต่อการทางานของผูน้ าชุมชนอยูใ่ นระดับมากที่ สุด
สอดคล้องกับผลการศึกษาในข้อ 2.1 พบว่าผูน้ าชุมชนได้เอาใจใส่ ความเป็ นอยูข่ องคนในชุมชนเป็ นอย่างดีอยูใ่ นระดับมากที่ สุด
สอดคล้องกับข้อ 2.5 ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มผูน้ าชุมชนมีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และประสานกิจกรรม ภายใน
ชุมชนและหน่วยงานภายนอกชุมชนเป็ นอย่างดีอยูใ่ นระดับมากที่สุด สอดคล้องกับข้อ 2.6 ที่กลุ่มผูน้ าชุมชนมีความเป็ นกันเอง ไม่
ถือตัวไม่เจ้ายศเจ้าอย่าง เข้าหาง่ายบริ การช่วยเหลือที่นอ้ งประชาชนดุจญาติมิตรในระดับมากที่สุด และยังสอดคล้องกับข้อ 2.9 ผล
การศึ กษาพบว่ากลุ่มผูน้ าชุมชนมีความซื่ อสัตย์ซื่อตรงและมีความเสี ยสละเพื่อส่ วนรวม จากผลการศึ กษาเกี่ ยวกับผูน้ าชุมชนใน
ตาบลลาเหย อาเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ดังกล่าวจึงเป็ นสาเหตุที่ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการทางานของผูน้ า
ชุมชนอยูใ่ นระดับมากที่สุด เนื่องจากผูส้ ูงอายุส่วนมากเป็ นสมาชิกชมรมผูส้ ูงอายุ
1.12 ผูส้ ู งอายุในชุมชนส่ วนมากมีปัญหาเรื่ องสุ ขภาพอยูใ่ นระดับมาก เพราะผูส้ ู งอายุจะได้รับการดูแลเรื่ องสุ ข ภาพจาก
ชมรมผูส้ ู งอายุ มีความสอดคล้องกับการศึกษาของศศิพฒั น์ ยอดเพชร [13] ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะการดาเนินงานและกิจกรรมของ
ชมรมผูส้ ู งอายุ ผลการศึ กษาพบว่ากิ จกรรมของชมรมผูส้ ู งอายุส่วนมากเป็ นกิ จกรรมด้านสุ ขภาพ มุ่งเน้นให้ผูส้ ู งอายุได้รับ การ
ช่วยเหลือได้รับการดูแลด้านสุ ขภาพ เป็ นสถานที่พบปะพูดคุย และทากิจกรรมร่ วมกัน ดังนั้นเมื่อผูส้ ู งอายุในตาบลลาเหย อาเภอ
ดอนตูม จังหวัดนครปฐมส่ วนมากเป็ นสมาชิ กชมรมผูส้ ู งอายุก็จะได้รับการดูแลเรื่ องสุ ขภาพ และมีแนวโน้มที่จะมีสุขภาพดี กว่า
ผูส้ ูงอายุที่ไม่ได้เป็ นสมาชิกของชมรมผูส้ ูงอายุ
1.13 ผูส้ ูงอายุในชุมชนเมื่อได้รับการเจ็บป่ วย หรื อเสี ยชีวติ มีหน่วยงานและกองทุนสวัสดิการคอยให้ความช่วยเหลืออย่าง
เพียงพอ เนื่ องจากเวลาผูส้ ู งอายุในตาบลลาเหย อาเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม เมื่อเสี ยชี วิตทุกคนจะได้รับเงิ นช่ วยเหลื อจาก
กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ และเมื่อเจ็บป่ วยก็จะใช้สิทธ์การรักษาฟรี ตามนโยบายของรัฐ เช่นบัตร 30 บาท บัตรประกันสังคม เป็ นต้น
1.14 ผูส้ ู งอายุในชุมชนมีการรวมตัวทากิจกรรมกันต่อเนื่องเป็ นประจา อยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับผลการศึกษาในข้อ 2. 10
จากผลการศึ กษาพบว่าผูส้ ู งอายุในชุมชนที่ มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปเป็ นสมาชิ กชมรมผูส้ ู งอายุอยู่ในระดับมากที่ สุด นอกจากการรวมตัวทา
กิจกรรมทางศาสนา และประเพณี และวัฒนธรรมที่ทากันอยูเ่ ป็ นประจาแล้ว ผูส้ ูงอายุยงั มีการรวมตัวกันทากิจกรรมในชมรมผูส้ ูงอายุอีกด้วย
1.15 ในชุมชนมีงบประมาณที่ ใช้สาหรับการให้บริ การดูแลผูส้ ู งอายุอยู่ในระดับมาก งบประมาณที่ ใช้ดูแลผูส้ ู งอายุใน
ชุมชนโดยตรงได้แก่เบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ ส่ วนงบประมาณที่ใช้ดูแลผูส้ ู งอายุในชุมชนทางอ้อมได้แก่การที่ผสู ้ ู งอายุเป็ นสมาชิก กลุ่ม
หรื อกองทุนต่าง ๆ เช่น เป็ นสมาชิกกองทุนหมู่บา้ น เป็ นสมาชิกกลุ่มร้านค้าสวัสดิการชุมชน เป็ นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ เป็ นต้น
1.16 ผูส้ ู งอายุในชุ มชนที่ เป็ นข้าราชการเกษี ยณอายุมีจานวนน้อยที่ สุด เนื่ องจากว่าคนในตาบลลาเหย อาเภอดอนตูม
จังหวัดนครปฐม มีอาชีพหลักคือทานา ทาสวน มีอาชีพเสริ ม คือการประกอบอาชีพอิสระทาเตาอั้งโล่ [14]
ส่ วนที่ 2 ข้ อเสนอแนะแนวทางการจัดสวัสดิการชุมชนสาหรับผู้สูงอายุ
พบว่าผูส้ ูงอายุจานวนมากมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ ได้แก่โรคเบาหวาน ความดัน ปวดตามร่ างกาย หูตาพร่ ามัว อัลไซเมอร์
และป่ วยติดเตียงเป็ นต้น ทาให้กลุ่มตัวอย่างเสนอแนะในเรื่ องของการจัดตั้งกลุ่ม หรื อกองทุนดูแลผูส้ ู งอายุดา้ นสุ ขภาพและการ
เจ็บป่ วย นอกจากนี้ผสู ้ ูงอายุยงั ให้ความสาคัญกับเรื่ องเศรษฐกิจไม่วา่ จะเป็ นความต้องการมีเงินบานาญชราภาพ ความต้องการอยาก
ให้มีการจัดตั้งกองทุนการเงินสาหรับผูส้ ูงอายุ หรื อแม้แต่ความต้องการในเรื่ องของอาชีพและรายได้ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
ผูส้ ูงอายุ พ.ศ. 2546 โดยมีสาระสาคัญของพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องคือ ผูส้ ูงอายุมีสิทธิได้รับการคุม้ ครองการส่ งเสริ มและการสนับสนุน
ในด้านต่าง ๆ เช่น การบริ การทางการแพทย์และการสาธารณสุ ขที่จดั ให้ผสู ้ ู งอายุเป็ นกรณี พิเศษ ด้วยความสะดวกและรวดเร็ วการบริ การ
การศึกษาการศาสนาและการให้ขอ้ มูลข่าวสารที่เป็ น ประโยชน์ต่อการดาเนิ นชีวิต การประกอบอาชี พหรื อฝึ กอาชี พที่เหมาะสม การที่
ประเทศไทยกาลังก้าวสู่ สังคมผูส้ ู งอายุโดยสมบูรณ์ในอนาคตอันใกล้น้ ี ทาให้มีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาผูส้ ู งอายุให้สามารถ
พึ่งพาตนเองได้ และพ้นจากสภาพการเป็ นภาระของสังคมหรื อคนในครอบครัว ภารกิจนี้ เป็ นหน้าที่ของทุกภาคส่ วน ที่มีบทบาทในด้าน
การจ้างงานหรื อการสร้างรายได้มิใช่หน้าที่ของรัฐบาลเท่านั้น [15]
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สรุ ปผลการศึกษา
1. บริ บทชุ มชนเกี่ ยวกับการดู แลผูส้ ู งอายุในชุ มชนตาบลลาเหยในพื้นที่ ตาบลลาเหย อาเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
ที่ คน้ พบทุ นและศักยภาพหมายถึ งสิ่ งที่ เป็ นประโยชน์ และส่ งผลดี ในทางบวกสาหรั บผูส้ ู งอายุ ประกอบไปด้วย 1) ผูน้ าชุ มชน
เนื่ องจากผูน้ าชุมชนมีคุณสมบัติ และมีภาวะความเป็ นผูน้ าที่ดี ประกอบด้วย การใส่ ใจความเป็ นอยูข่ องคนในชุม โดยเฉพาะผูส้ ูงอายุ
เป็ นผูน้ าที่ มีความเสี ยสละเพื่อส่ วนรวม มี ความซื่ อสัตย์ซื่อตรง มี ความสามารถในการติดต่อประสานงานทั้งภายในชุ มชน และ
หน่วยงานภายนอกชุมชน เป็ นผูท้ ี่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็ นกันเอง และให้บริ การชาวบ้านดุจญาติมิตร 2) ชมรมผูส้ ูงอายุ นับว่าเป็ นทุน
และศักยภาพที่ สาคัญสาหรับผูส้ ู งอายุอีกอย่างหนึ่ ง เนื่ องจากผูส้ ู งอายุในชุมชนจานวนมากเป็ นสมาชิ กของชมรมผูส้ ู งอายุ ทาให้
ผูส้ ู งอายุมีพ้ืนที่ในการมารวมตัวกันทากิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะกิจกรรมเกี่ยวกับสุ ขภาพ ซึ่ งจะส่ งผลให้ผสู ้ ู งอายุมีสุขภาพที่ดี และ
ยังเป็ นพื้นที่ ให้ผูส้ ู งอายุได้มาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ต่อกัน 3) ผูด้ ูแลผูส้ ู งอายุ ผูด้ ูแลผูส้ ู งอายุหมายถึงสมาชิ กใคร
ครอบครัวที่ให้การดูแลช่วยเหลือผูส้ ู งอายุ เช่น บุตร ธิ ดา ลูก หลาน หรื อญาติ เป็ นต้น การที่ผสู ้ ู งอายุได้อาศัยอยู่กบั ครอบครัว และ
มีสมาชิกภายในครอบครัวเป็ นผูด้ ูแล ย่อมดีกว่าผูส้ ู งอายุที่อาศัยอยูเ่ พียงคนเดียวตามลาพัง หรื อผูส้ ู งอายุที่ถูกทอดทิ้งให้อยูต่ ามสถาน
สงเคราะห์ เพราะฉะนั้นผูด้ ูแลผูส้ ู งอายุก็ถือเป็ นทุนและศักยภาพเช่นกัน 4) เบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ ผูส้ ู งอายุที่มีอายุต้ งั แต่ 60 ปี ขึ้นไปทุก
คนจะได้รับเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ เบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุสามารถช่วยลดปั ญหาด้านเศรษฐกิจ และทาให้ผสู ้ ูงอายุมีชีวติ ความเป็ นอยูด่ ีข้ ึน
2. ปั ญหาและความต้องการของผูส้ ู งอายุ และผูท้ ี่ ดู แลผูส้ ู งอายุในพื้ นที่ ต าบลล าเหย อ าเภอดอนตู ม จังหวัดนครปฐม
ประกอบด้วย 1) ปั ญหาเรื่ องสุ ขภาพ จากผลการศึกษาพบว่าผูส้ ู งอายุส่วนมากมีปัญหาเรื่ องสุ ขภาพ และการเจ็บป่ วยอันเป็ นผลมาจาก
การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่ างกายของผูส้ ู งอายุ การเสื่ อมถอยของสุ ขภาพตามกาลเวลา 2) ผูส้ ู งอายุในชุมชนเมื่อเจ็บป่ วย ไม่มีกองทุน
กลุ่มองค์กร หรื อหน่วยงานให้การช่วยเหลือ จะมีเพียงแค่กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์เท่านั้นที่เมื่อเสี ยชีวติ แล้วถึงจะได้รับเงินช่วยเหลือ
3) จากผลการศึกษาพบว่าถ้าหากมีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสาหรับผูส้ ูงอายุจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูส้ ูงอายุในชุมชนมากที่สุด
3. กลุ่มตัวอย่างเสนอแนะในเรื่ องของการจัดตั้งกลุ่ม หรื อกองทุนดูแลผูส้ ู งอายุดา้ นสุ ขภาพและการเจ็บป่ วย นอกจากนี้
ผูส้ ู งอายุยงั ให้ความสาคัญกับเรื่ องเศรษฐกิ จไม่ว่าจะเป็ นความต้องการมีเงิ นบานาญชราภาพ ความต้องการอยากให้มีการจัดตั้ง
กองทุนการเงินสาหรับผูส้ ูงอายุ หรื อแม้แต่ความต้องการในเรื่ องของอาชีพและรายได้

ข้ อเสนอแนะ
1 ข้ อเสนอแนะเพื่อการนาไปใช้ ประโยชน์
ชุ ม ชนควรด าเนิ น การจัด ตั้งกองทุ น สวัส ดิ ก ารผูส้ ู ง อายุ เพื่ อ มาดู แ ละผูส้ ู ง อายุใ นเรื่ อ งของสุ ข ภาพและการเจ็บป่ วย
เพราะชุมชนยังขาดกลุ่ม องค์กร ในระดับชุมชนที่มาดูแลเรื่ องนี้ อยู่ จัดให้มีการขยายสิ ทธิ ประโยชน์ให้แก่สมาชิ กตามลาดับขั้น
เมื่อกองทุนมีความเติบโตขึ้น
2 ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ครั้งต่ อไป
2.1 ควรมีการศึกษาและวิจยั เกี่ยวกับรู ปแบบการจัดตั้งกลุ่มสวัสดิการสาหรับผูส้ ูงอายุที่มีประสิ ทธิภาพ
2.2 ศึกษาผลกระทบของการจัดสวัสดิการชุมชน
2.3 ศึกษาการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนสาหรับผูส้ ูงอายุในบริ บทพื้นที่ที่มีความแตกต่างกัน
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