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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาบริบทชุมชนเก่ียวกบัการดูแลผูสู้งอายุในชุมชน 2) ศึกษาปัญหาและความตอ้งการของ

ผูสู้งอายุและผูดู้แลผูสู้งอายุต่อการจดัสวสัดิการชุมชน 3) เสนอแนะแนวทางการจดัสวสัดิการชุมชน กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ผูสู้งอายุ ผูดู้แล
ผูสู้งอายุ และกลุ่มผูน้ าชุมชน จ านวน 121 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั  วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษา พบว่าดา้นบริบทการดูแลผูสู้งอายุของชุมชนต าบลล าเหย มีผูน้  าชุมชนท่ีมีภาวะความเป็นผูน้ าท่ีดี ใส่ใจความเป็นอยู่
ของคนในชุมชน มีชมรมผูสู้งอายุท่ีท  าให้ผูสู้งอายุสามารถท ากิจกรรม ดา้นผูดู้แลผูสู้งอายุให้การดูแลช่วยเหลือผูสู้งอายุอย่างทัว่ถึง ไม่ปล่อย
ให้มีผูสู้งอายุอาศยัอยู่เพียงคนเดียวตามล าพงั และมีเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ ท่ีท  าให้ผูสู้งอายดุ  ารงอยูไ่ดต้ามอตัภาพ และท าให้ผูสู้งอายุมีชีวิตความ
เป็นอยูดี่ข้ึน  
 ดา้นปัญหาและความตอ้งการของผูสู้งอายุ และผูท่ี้ดูแลผูสู้งอายุ พบว่า 1) ผูสู้งอายุส่วนมากมีปัญหาเร่ืองสุขภาพ และการเจบ็ป่วย 
2) ผูสู้งอายุในชุมชนเม่ือเจ็บป่วย ไม่มีกองทุน กลุ่มองค์กรให้การดูแล 3) ผูสู้งอายุตอ้งการจัดตั้งกองทุนสวสัดิการส าหรับผูสู้งอายุเพ่ือ
ประโยชน์ต่อผูสู้งอาย ุ
 ส าหรับขอ้เสนอแนะในการจดัสวสัดิการชุมชนพบวา่ ผูสู้งอายมีุความตอ้งการใหจ้ดัตั้งกลุ่ม หรือกองทุนดูแลผูสู้งอายุ และตอ้งการ
ใหมี้การจดัตั้งกองทุนการเงินส าหรับผูสู้งอาย ุหรือแมแ้ต่ความตอ้งการในเร่ืองของอาชีพและรายได ้
 

ค าส าคัญ : การดูแลผูสู้งอายุ ผูสู้งอาย ุปัญหาและความตอ้งการของผูสู้งอายุ การจดัสวสัดิการชุมชน 
 

Abstract  
The research aimed to: 1) study community context related to the group of elders, 2) study problems and needs of the elders a nd 

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 inst ruments, 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 careg ivers, 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 pers onal 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 
 
 

บทน า   
ประเทศไทยเป็นอีกประเทศหน่ึงท่ีก าลงัเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ (Aging Society) กล่าวคือ โครงสร้างทางประชากรวยัสูงอายุ  

ท่ีมีอาย ุ60 ปีข้ึนไปมีสดัส่วนอยูท่ี่ร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด ในปี 2562 ประเทศไทยมีประชากรทั้งหมด  66,558,953 คนใน
จ านวนน้ีเป็นผูสู้งอาย ุ11,136,059 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 16.73 ของประชากรทั้งหมด  ประชากรไทยมีจ านวนผูสู้งอายเุพ่ิมข้ึน  
ในปี 2563 ประเทศไทยมีประชากรทั้งหมด  66,186,727 คนในจ านวนน้ีเป็นผูสู้งอาย ุ11,627,130 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 17.57  
ของประชากรทั้งหมด [1]  จากขอ้มูลดงักล่าวท าใหพ้บวา่จ านวนประชากรทั้งหมดของไทยตั้งแต่ปี 2562 ถึงปี 2563 มีจ านวนลดลง
กวา่ 337,226 คน แต่เป็นท่ีน่าสังเกตคือจ านวนผูสู้งอายมีุจ านวนเพ่ิมข้ึนจากปี 2562 ถึงปี 2563 จ านวน 491,071 คน  สอดคลอ้งกบั
สาเหตุท่ีอตัราผูสู้งอายุ (ร้อยละของประชากรอายุ 60 ปีข้ึนไปต่อประชากรทั้งหมด) เพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วเช่นน้ี เน่ืองมาจากสาเหตุ
หลกั 2 ประการ 1 จ านวนเด็กเกิดในประเทศไทยลดลงอยา่งรวดเร็ว วถีิชีวติของคนไทยเปล่ียนไป ผูห้ญิงไทยรุ่นใหม่ แต่งงานและ
มีลูกนอ้ยลง และท่ีส าคญัคือ ในระยะเวลา 30-40 ปี ท่ีผ่านมาน้ี จ านวนเด็กท่ีเกิดนอ้ยลงอยา่งมากในวนัน้ีและวนัขา้งหนา้ จะยิ่งท า
ใหจ้ านวนสตรีในวยัมีบุตรลดลงอยา่งมากในอนาคต 2 คนไทยมีอายยุนืยาวข้ึนมาก เม่ือ 40-50 ปีก่อน อายคุาดเฉล่ียเม่ือแรกเกิดของ
คนไทยยนืยาวไม่ถึง 60 ปี ปัจจุบนัอายคุาดเฉล่ียของคนไทยสูงข้ึนถึง 77 ปี และจะยนืยาวข้ึนถึง 80 ปีในปี 2581 [2] 

การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรดงักล่าว ท าใหอ้ตัราส่วนประชากรผูสู้งอายมีุจ านวนเพ่ิมข้ึน ท าใหก้ารดูแลผูสู้งอายขุอง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน (ครอบครัวผูสู้งอาย)ุ ใหก้ารดูแลชีวติความเป็นอยูข่องผูสู้งอายไุม่มีประสิทธิภาพมาก
พอ จึงท าให้ผูสู้งอายปุระสบปัญหาความยากล าบากในการด ารงชีวิตต่างๆ มากมาย ขอ้มูลจากการส ารวจประชากรสูงอายใุนประเทศ
ไทย พ.ศ. 2557 [3] พบว่าจ านวนผูสู้งอายุท่ีถูกทอดท้ิงให้อยู่เพียงล าพงั ในเขตเทศบาลมีมากถึงร้อยละ 10 และมีแนวโน้มว่าจะเพ่ิม
สูงข้ึนทุกๆ ปี ผูสู้งอายท่ีุมีอายตุั้งแต่ 80 ปีข้ึนไปเคยหกลม้สูงถึงร้อยละ 7 ส่วนในเร่ืองเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2558 มีผูสู้งอายท่ีุมีรายไดต้ ่า
กว่า 2,647 ต่อเดือน (ต ่าเส้นระดบัความยากจน) มีมากถึงร้อยละ 34.3 และมีแนวโน้มสูงข้ึนทุกๆ ปี เท่ากบัว่าปัญหาผูสู้งอายุยากจน 
มีเพ่ิมข้ึนทุกๆ ปี ผูสู้งอายท่ีุอาศยัรายไดจ้ากบุตรธิดาเป็นผูส่้งเสียก็มีจ านวนลดลงจากร้อยละ 52  ในปี พ.ศ. 2550 เหลือเพียงร้อยละ 37 
ในปี พ.ศ. 2557 และมีแนวโนม้ลดลงอยา่งต่อเน่ือง ยงัมีผูสู้งอายท่ีุยงัตอ้งออกมาท างานหาเล้ียงตนเองและครอบครัวอีกจ านวนมากจาก
ผลการส ารวจในปี 2557 มีจ านวนผูสู้งอายุท่ีมีอายุระหว่าง 60-64 ปี ท่ียงัตอ้งท างานหาเล้ียงตนเองและครอบครัวสูงถึงร้อยละ 59  
ส่วนผูสู้งอายท่ีุมีอายตุั้งแต่ 75 ปีข้ึนไปท่ียงัตอ้งท างานหาเล้ียงตนเองและครอบครัวก็มีจ านวนถึงร้อยละ 11 คน 

 จากสถานการณ์การดงักล่าวท าใหผู้ว้ิจยัไดเ้ล็งเห็นถึงปัญหาและความส าคญัของผูสู้งอาย ุและมีความตอ้งการท่ีจะศึกษา
เพ่ือเป็นแนวทางในการจดัสวสัดิการชุมชนใหก้บัผูสู้งอายโุดยมุ่งหวงัท่ีจะส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายใุนรูปแบบ
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สวสัดิการชุมชน ท่ีชุมชนเป็นผูด้  าเนินการและรับผลประโยชน์  โดยใช้ทุนและศักยภาพของผู ้สูงอายุและชุมชนเป็นฐาน  
อยา่งเช่นเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายท่ีุรัฐบาลไดจ่้ายใหก้บัผูสู้งอายทุุกคนท่ีมีอาย ุ60 ปีข้ึนไปท่ีไม่ไดรั้บเงินบ าเหน็จบ านาญ และเป็นผูสู้งอายุ
ท่ีมีรายไดน้้อยเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุดงักล่าวก็นับว่าเป็นทุนและศกัยภาพของผูสู้งอายุ ท่ีจะสามารถน ามาด าเนินการจดัสวสัดิการ
ชุมชนส าหรับผูสู้งอายุ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูสู้งอายทุุกคนเขา้ถึงสวสัดิการชุมชนดงักล่าวเพ่ือส่งเสริมและพฒันาชีวิตความเป็นอยู่
ของผูสู้งอายุให้มีคุณภาพท่ีดีข้ึนได ้จากการศึกษาคน้ควา้ท่ีผ่านมายงัไม่พบการด าเนินการสวสัดิการชุมชนของผูสู้งอายท่ีุท าให้
ผูสู้งอายุทุกคนมีส่วนร่วมและบทบาทในการด าเนินกิจกรรม และรับผลประโยชน์ มีเพียงสวสัดิการชุมชนอ่ืนๆ ท่ีมีผูสู้งอายใุน
ชุมชนเพียงบางส่วนไม่ทั้งหมดเขา้ไปมีส่วนร่วม เน่ืองจากผูสู้งอายมุกัจะถูกมองวา่เป็นวยัพ่ึงพิงบุตรหลาน ไม่มีศกัยภาพเพียงพอใน
การด าเนินการจดัตั้งกลุ่มสวสัดิการชุมชนผูสู้งอายเุป็นของตนเอง  

ต าบลล าเหย อ าเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีประชากรผูสู้งอายมุากกวา่ 1,453 คน และจากการเขา้ไปศึกษา
ส ารวจในพ้ืนท่ีของผูว้ิจยั พบว่ากลุ่มผูน้ าและชาวบา้นในต าบลล าเหยให้ความสนใจถึงสถานการณ์ของผูสู้งอายุ และสวสัดิการ
ชุมชนเป็นอยา่งมาก ท าใหผู้ว้จิยัสนใจท่ีจะท าการศึกษาวจิยัประเด็นดงักล่าวในพ้ืนท่ีของต าบลล าเหย 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพ่ือศึกษาบริบทชุมชนเก่ียวกบัการดูแลผูสู้งอายใุนชุมชนต าบลล าเหย อ าเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม  
 2. เพื่อศึกษาปัญหาและความตอ้งการของผูสู้งอายแุละผูดู้แลผูสู้งอายใุนการจดัสวสัดิการชุมชน ต าบลล าเหย อ าเภอดอนตูม 
จงัหวดันครปฐม 
  3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการจดัสวสัดิการชุมชนส าหรับผูสู้งอายขุองต าบลล าเหย อ าเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
กรณีศึกษาปัญหาและความตอ้งการของผูสู้งอายแุละผูดู้แลผูสู้งอายตุ่อการจดัสวสัดิการชุมชน: กรณีศึกษาต าบลล าเหย 

อ าเภอดอนตูม จังหวดันครปฐม ผูว้ิจัยได้ก าหนด วิธีด าเนินการวิจัย โดยใช้วิธีการวิจัยแบบบรรยาย (Descriptive research)  
โดยมีรายละเอียดวธีิด าเนินการวจิยัดงัน้ี 
 กลุ่มตวัอย่าง ในการเก็บขอ้มูลรวบรวมกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 121 คน ประกอบไปดว้ย ผูสู้งอายุ 95 คน โดยการใช้
ตารางส าเร็จรูปของทาโร ยามาเน่ (Yamane) จากจ านวนผูสู้งอาย ุ1,453 คน ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ในการสุ่ม ร้อยละ 90 ท่ีประชากร
ไม่เกิน 1,500 คน ผูดู้แลผูสู้งอาย ุ20 คน ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิการเลือกแบบสโนวบ์อลล ์(snowball) และกลุ่มผูน้ าชุมชน 6 คน ผูว้จิยัไดใ้ช้
วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เพ่ือศึกษาเก่ียวกับปัญหาและความตอ้งการของผูสู้งอายุและผูท่ี้ดูแลผูสู้งอายุ 
รวมถึงแนวทางการจดัสวสัดิการส าหรับผูสู้งอายโุดยใชเ้บ้ียยงัชีพเป็นฐานอยา่งย ัง่ยนื 
 เกณฑ์การคดัเขา้ เป็นผูสู้งอายุท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ข้ึนไป ไดรั้บเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ มีความเขา้ใจในภาษาไทย มีสุขภาพ
แข็งแรงอยูใ่นสภาวะท่ีสามารถให้ขอ้มูลได ้และตอ้งอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีแบบถาวร ผูดู้แลผูสู้งอาย ุเป็นญาติสืบสายโลหิตท่ีอาศยัอยู่
ในครอบครัวเดียวกนั ผูน้ าชุมชน ไดแ้ก่ผูน้ าชุมชนอยา่งเป็นทางการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากหน่วยงานภาครัฐ 
 เกณฑก์ารคดัออก ผูว้ิจยัใชเ้กณฑใ์นการคดัออกหากปรากฏวา่กลุ่มตวัอยา่งยา้ยถ่ินฐาน กลุ่มตวัอยา่งไม่ให้ความยนิยอม 
หรือเน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งประสงคท่ี์จะไม่เขา้ร่วมในการวจิยัต่อไป หรืออยูใ่นสภาวะท่ีไม่สามารถใหข้อ้มูลได ้
 ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ  
 ผูว้จิยัไดศึ้กษาต ารา เอกสาร และรายงานการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการกลุ่มร้านคา้สวสัดิการชุมชน ใหค้รอบคลุม
ตามจุดมุ่งหมายของการวิจยัและตวัแปรท่ีศึกษา โดยผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามเสนอแก่ผูท้รงคุณวฒิุเพ่ือพิจารณาตรวจสอบความ
ถูกตอ้งเบ้ืองตน้ จากนั้นผูเ้ช่ียวชาญจึงพิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้ง และแกไ้ขแบบสอบถามใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน  
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โดยแบ่งแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี  
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม เร่ืองสถานภาพ เพศ อายุ โดยมีลักษณะ 
เป็นแบบสอบถาม และแบบตรวจสอบรายการ (check list)  

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) เพื่อศึกษาปัญหาและความตอ้งการของ
ผูสู้งอาย ุและผูดู้แลผูสู้งอาย ุเพื่อเสนอแนะแนวทางการจดัสวสัดิการชุมชนของต าบลล าเหย 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 1. การตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) 

ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านพิจารณาเพ่ือหาค่าความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามและประเด็นท่ี
ตอ้งการทราบ (Index of Item – Objective Congruence = IOC) จากนั้นน าผลท่ีไดจ้ากการประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 
เพื่อพิจารณาถึงคุณภาพของขอ้ค าถาม ซ่ึงค่าดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง 0.67–1.00 ถา้ค่าต ่ากวา่ตดัท้ิงหรือปรับปรุงและแกไ้ข
ขอ้ค าถามนั้นใหมี้ความสมบูรณ์ร่วมกบัท่ีปรึกษาโครงการตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 

2. การตรวจสอบความเช่ือมัน่หรือความเท่ียง (Reliability) 
 หลงัจากหาค่าความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) และปรับปรุงแบบสอบถามตามค าแนะน าของท่ีปรึกษาและ
ผูเ้ช่ียวชาญ ผูว้จิยัไดน้ าเคร่ืองมือดงักล่าวไปทดลองใช ้(Try Out)   กบัสมาชิกลุ่มผูสู้งอายใุนพ้ืนท่ี ซ่ึงมีคุณลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกลุ่ม
ประชากรเป้าหมายของการศึกษาในคร้ังน้ีจ านวน  121 คน จากนั้ นจึงน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถาม ดว้ยการวเิคราะห์สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค ซ่ึงไดค้วามเช่ือมัน่รวมเท่ากบั 0.882 
 วธีิการพทิกัษ์สิทธ์ิอาสาสมคัรวจิยั 

ผูว้ิจัยส่งโครงการวิจัยเขา้รับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย  จากคณะอนุกรรมการการวิจัยในมนุษยแ์ละสัตว์  
มหาวทิยาลยัราชภฎันครปฐม (เลขใบรับรอง: 018/2562) เม่ือผา่นการอนุมติั  ผูว้จิยัไดท้ าการพิทกัษสิ์ทธ์ิของกลุ่มตวัอยา่ง แนะน า
ตวั ช้ีแจงในการเขา้ร่วมวิจยัใหอ้าสาสมคัรวิจยัทราบวตัถุประสงคแ์ละขั้นตอนการวิจยั แจกเอกสารขอ้มูลส าหรับอาสาสมคัรวจิยั 
โดยผูว้จิยัจะปฏิบติัตามน้ี 

1. ในระหวา่งสมัภาษณ์ หากท่านเกิดความไม่สบายใจในการสัมภาษณ์หรือตอบแบบสอบถาม ท่านสามารถถอนตวัไดท้นัที  
2. หากค าถามเหล่านั้นสร้างความรู้สึกไม่สบายใจใหก้บัท่าน หรือท่านไม่อยากตอบค าสมัภาษณ์ ท่านมีสิทธิท่ีจะถอนตวั

ไดท้นัที 
 3. ข้าพเจ้าจะยกเลิกการสัมภาษณ์ และท่านมีสิทธิถอนตัวออกจากการสัมภาษณ์เม่ือใดก็ได้ตามท่ีท่านประสงค์  
โดยไม่ตอ้งแจง้เหตุผลซ่ึงการถอนตวัออกจากการวจิยันั้น จะไม่มีผลกระทบในทางใด ๆ แก่ท่าน 
 4. ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์จะถูกเก็บเป็นความลบั และถา้มีการน าเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวจิยั ขอ้มูลจะไม่สามารถระบุ
ถึงตวัท่าน และจะไม่ปรากฏอยูใ่นเล่มรายงาน และเม่ือเสร็จส้ินการวิจยัขอ้มูลทั้งหมดจะถูกท าลาย เช่น ภาพถ่าย ไฟลบ์นัทึกเสียง 
บนัทึกค าสมัภาษณ์ รายงานต่าง ๆ โดยผูว้จิยัจะไม่น าขอ้มูลเหลา้น้ีไปขยายผลหรือศึกษาต่อ 
 5. หากท่านไม่ไดรั้บความเป็นธรรมตามขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัไดแ้จง้ไปแลว้นั้น ท่านสามารถร้องเรียนขอความเป็นธรรมไดท่ี้ 
คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์และสัตว ์มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ชั้น 4 อาคารศูนยศึ์กษาและพฒันาจงัหวดั
นครปฐม 85 ถนนมาลยัแมน อ. เมือง จ. นครปฐม 73000 โทรศพัท ์034-109300 ต่อ 3904 E-mail: encp.npru@gmail.com 
 การรวบรวมข้อมูล  

ส าหรับกระบวนการรวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัส่งหนังสือเพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลไปยงัองคก์าร
บริหารส่วนต าบลล าเหย ก านนั ผูใ้หญ่บา้น ประธานชมรมผูสู้งอายใุนพ้ืนท่ีต าบลล าเหย อ าเภอดอนตูมจงัหวดันครปฐม จากนั้นจึง
ประสานไปยงัผูน้ า เพื่อให้ผูน้ าประชาสัมพนัธ์ให้กลุ่มตวัอย่างรับทราบ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มูลในพ้ืนท่ีต่อไป 
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เม่ือไดรั้บอนุมติัใหเ้ก็บขอ้มูล ผูว้จิยัจึงด าเนินการแจกแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 121 ชุด และรอรับกลบัคืนดว้ยตนเอง 
จากนั้นผูว้จิยัน าแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์และน ามาวเิคราะห์ดว้ยโปรแกรมทางสถิติ 
 การวเิคราะห์ข้อมูล ผูว้จิยัใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เร่ืองสถานภาพ เพศ อาย ุวเิคราะห์โดยการน าขอ้มูลมาแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ 
2. ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและความตอ้งการของผูสู้งอายวุิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานทั้งน้ี

โดยมีเกณฑ์การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามของ Best [4] โดยไดก้ าหนดเกณฑ์ค่าเฉล่ียในการวดัระดบัความส าคญัของผูต้อบ
แบบสอบถาม  

 

ผลการวจัิย 
ส่วนที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 
 การศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ สถานภาพ เพศ อาย ุปรากฏผลการศึกษาดงัน้ี 
 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นผูสู้งอายุ จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 78.5 รองลงมาเป็นผูดู้แลผูสู้งอายุ จ านวน 19 คน  
คิดเป็นร้อยละ 15.7 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 53.7 และเพศชาย จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 46.3 
ส่วนใหญ่อาย ุ60 ปีข้ึนไป จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 81.0 รองลงมาไดแ้ก่อายรุะหวา่ง 30-39 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1  
ส่วนที ่2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัญหาและความต้องการสวสัดกิารของผู้สูงอายุและผู้ทีดู่แลผู้สูงอายุ 
 ผลการศึกษาวเิคราะห์ปัญหาและความตอ้งการของผูสู้งอายแุละผูท่ี้ดูแลผูสู้งอาย ุซ่ึงปรากฏผลการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อประเด็นท่ีศึกษาอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅�=4.30) (S.D. 0.389) 
ซ่ึงเม่ือจ าแนกรายขอ้โดยเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยได ้ดงัน้ี ผูสู้งอายุในชุมชนท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไปไดรั้บเบ้ียยงัชีพ
ผูสู้งอายทุุกคนเป็นประจ าทุกเดือน (�̅�=4.89) (S.D. 0.361) ถา้จะมีการจดัตั้งกองทุนสวสัดิการส าหรับผูสู้งอายจุะเกิดประโยชน์ต่อ
ผูสู้งอายุในชุมชนหรือไม่ (�̅�=4.72) (S.D. 0.595) เบ้ียยงัชีพท่ีผูสู้งอายุมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์มาก (�̅�=4.56)  
(S.D. 0.669) กลุ่มผูน้ าชุมชนใส่ใจความเป็นอยูข่องคนในชุมชนเป็นอยา่งดี โดยเฉพาะผูสู้งอาย ุ(�̅�=4.55) (S.D. 0.730) กลุ่มผูน้ า
ชุมชนมีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และประสานกิจกรรม ภายในชุมชนและหน่วยงานภายนอกชุมชนเป็นอยา่งดี 
(�̅�=4.51) (S.D. 0.660) กลุ่มผูน้ าชุมชนมีความเป็นกันเอง ไม่ถือตวัไม่เจ้ายศเจา้อย่าง เขา้หาง่ายบริการช่วยเหลือดุจญาติมิตร 
(�̅�=4.51) (S.D. 0.634) ผูสู้งอายุในชุมชนทุกคนมีญาติพี่น้องลูกหลานคอยให้การดูแล (�̅�=4.50) (S.D. 0.787) ภาพรวมคุณภาพ
ชีวติของผูสู้งอายใุนชุมชนมีความสุขสุขภาพแขง็แรงพึ่งพาตนเองได ้(�̅�=4.48) (S.D. 0.731) กลุ่มผูน้ าชุมชนมีความซ่ือสตัยซ่ื์อตรง
และมีความเสียสละเพ่ือส่วนรวม (�̅�=4.46) (S.D. 0.719) ผูสู้งอายใุนชุมชนท่ีมีอาย ุ60 ปีข้ึนไปเป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอาย ุ(�̅�=4.33)  
(S.D. 0.820) ความพึงพอใจต่อการท างานของผูน้ าชุมชน (�̅�=4.29) (S.D. 0.758) ผูสู้งอายใุนชุมชนส่วนมากมีปัญหาเร่ืองสุขภาพ 
(�̅�=4.10) (S.D. 0.800) ผูสู้งอายุในชุมชนเม่ือได้รับการเจ็บป่วย หรือเสียชีวิตมีหน่วยงานและกองทุนสวสัดิการคอยให้ความ
ช่วยเหลืออย่างเพียงพอ (�̅�=4.09) (S.D. 0.827) ผูสู้งอายุในชุมชนมีการรวมตัวท ากิจกรรมกันต่อเน่ืองเป็นประจ า (�̅�=4.02)  
(S.D. 0.931) ในชุมชนมีงบประมาณท่ีใชส้ าหรับการใหบ้ริการดูแลผูสู้งอายุ (�̅�=3.57) (S.D. 0.740) ผูสู้งอายใุนชุมชนส่วนมากเป็น
ขา้ราชการเกษียณอายรุาชการ (�̅�=3.22) (S.D. 0.980) 
ส่วนที ่3 ข้อเสนอแนะแนวทางการจดัสวสัดกิารชุมชนส าหรับผู้สูงอายุ 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพจากขอ้ค าถามปลายเปิด 1) ตอ้งการให้มีการจดัตั้งกลุ่ม หรือกองทุนดูแลผูสู้งอายดุา้น
สุขภาพและการเจ็บป่วย 2) อยากมีเงินบ านาญชราภาพ 3) ชุมชนควรมีการจดัตั้งกองทุนการเงินส าหรับผูสู้งอาย ุ4) ตอ้งการมีอาชีพ
และรายไดท่ี้ผูสู้งอายสุามารถท าได ้
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อภิปรายผล 
การอภิปรายผลการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดอ้ภิปรายผลตามวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาปัญหาและความตอ้งการของผูสู้งอายุ

และผู ้ดูแลผู ้สูงอายุในการจัดสวัสดิการชุมชน  และ 2) เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดสวัสดิการชุมชนส าหรับผู ้สูงอายุ  
โดยการน าเสนอขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วนประกอบดว้ย 
ส่วนที ่1 ปัญหาและความต้องการสวสัดกิารของผู้สูงอายุและผู้ทีดู่แลผู้สูงอายุ 
 ผลการศึกษาโดยภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นต่อประเด็นท่ีศึกษาอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงเม่ือจ าแนกรายขอ้
โดยเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยได ้ดงัน้ี 

1.1 ผูน้ าชุมชนในต าบลล าเหย อ าเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม มีความเอาใจใส่ความเป็นอยูข่องคนในชุมชนเป็นอยา่งดี 
โดยเฉพาะผูสู้งอายุ อยู่ในระดับมากซ่ึงมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ จักรีศรีจารุเมธีญาณ และพระถนัด วฑฺฒโน [5]  
ท่ีท าการศึกษาเร่ืองภาวะผูน้ ากบัการพฒันาชุมชน ผลการศึกษาพบวา่ผูน้ าเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นต่อการพฒันาในระดบัต่างๆ การพฒันาใน
ระดบัชุมชนก็เช่นเดียวกนั ถา้ผูน้ ามีคุณสมบติัท่ีพึงประสงค์ ก็จะสามารถใชคุ้ณสมบติัท่ีมีอยู่ท าให้เกิดประโยชน์ต่อการพฒันา
ชุมชน สังคม และเป็นการสร้างความสุข ความส าเร็จให้เกิดข้ึน อ านาจของผูน้ า จะตอ้งมีการใชใ้ห้ถูกตอ้งเพราะอ านาจเป็นส่ิงท่ีสร้าง
หายนะ หรือก่อให้เกิดอนัตรายแก่ชุมชนได ้ชุมชนจะพบกบัปัญหาในดา้นต่างๆ ตามมา การเลือกสรรผูน้ าของชุมชนสังคมก็เป็นส่ิงท่ีมี
ความส าคญัอยา่งยิ่ง คนท่ีเป็นผูน้ ามกัมีลกัษณะบางอยา่งท่ีเด่นกวา่ผูต้าม คนท่ีเป็นผูน้ ามกัเป็นคนท่ีมีอิทธิพลเหนือผูอ่ื้น ผูอ่ื้นยอมท าตาม 
อีกทั้ง ผูต้ามบางคนถึงกบัยอมถอดแบบผูน้ า บางคนลอกเลียนแบบอยา่งของผูน้ า 

1.2 ผูสู้งอายใุนชุมชนท่ีมีอาย ุ60 ปีข้ึนไปไดรั้บเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายทุุกคน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ย
หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2552 หมวด 1 คุณสมบติัของผูท่ี้จะไดรั้บเบ้ียยงัชีพ 
จะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติั และเป็นผูท่ี้ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ี 1) มีสญัชาติไทย 2) มีภูมิล าเนาอยูใ่นเขตองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินตามทะเบียนบา้น 3) มีอาย ุ60 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป ซ่ึงไดล้งทะเบียน และยืน่ค  าขอรับเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายตุ่อองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 4) ไม่เป็นผูไ้ดรั้บสวสัดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจากหน่วยงานรัฐ รัฐวสิาหกิจ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ เงิน
บ านาญ เบ้ียหวดั บ านาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนั ผูสู้งอายท่ีุอยูใ่นสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ผูไ้ดรั้บเงินเดือน ค่าตอบแทน รายไดป้ระจ า หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืน ท่ีรัฐหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัให้
เป็นประจ า ยกเวน้ผูพ้ิการและผูป่้วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยงัชีพขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 กระทรวงมหาดไทย [6] 

1.3 การจดัตั้งกองทุนสวสัดิการส าหรับผูสู้งอายุจะเกิดประโยชน์ต่อผูสู้งอายุในชุมชนหรือไม่ ผลการศึกษาพบว่าหากมี 
การจดัตั้งกองทุนสวสัดิการส าหรับผูสู้งอายจุะเกิดประโยชน์ต่อผูสู้งอายใุนชุมชนมากท่ีสุด ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ
สุนทร ปัญญะพงษ์ และคณะ [7] ศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองรูปแบบการจดัสวสัดิการของผูสู้งอายใุนจงัหวดัชยัภูมิ พบว่า การจดัสวสัดิการ
ใหแ้ก่ผูสู้งอายท่ีุจดัข้ึนภายในชุมชน ส าหรับรูปแบบการจดัสวสัดิการให้แก่ ผูสู้งอายท่ีุมีด าเนินการข้ึนภายในชุมชน ประกอบดว้ย การ
จดัตั้งกองทุนออมทรัพย ์กองทุนฌาปนกิจศพ งาน บุญประเพณี และการจดัตั้งศูนยสุ์ขภาพผูสู้งอาย ุเป็นรูปแบบสวสัดิการท่ีสมาชิกใน
ชุมชนร่วมกนัจดัตั้งข้ึน เพ่ือดูแลผูสู้งอายใุนชุมชน เน่ืองจากสมาชิกผูสู้งอายุส่วนใหญ่เห็นว่าผูสู้งอายท่ีุเป็นชาวบา้นทัว่ไปไม่มีสิทธิ 
เหมือนกบัผูสู้งอายุท่ีเป็นขา้ราชการบ านาญเพราะรัฐดูแลสวสัดิการให้กลุ่มดงักล่าว ดงันั้น การจดัสวสัดิการ ให้แก่ผูสู้งอายุภายใน
ชุมชนดา้นกองทุนออมทรัพยจึ์งมีความส าคญัยิง่ต่อผูสู้งอาย ุทั้งน้ีเพ่ือใหผู้สู้งอายอุยูอ่ยา่งมีคุณค่ากบัลูกหลาน และชราอยา่งมีความสุข 

1.4 ผู ้สูงอายุ ผู ้ดูแลผู ้สูงอายุ และผู ้น าในต าบลล าเหย อ าเภอดอนตูม จังหวดันครปฐม มองว่าเบ้ียยงัชีพผู ้สูงอาย ุ
มีความส าคญัและเป็นประโยชน์ต่อผูสู้งอายมุาก สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Holzmann, Robert, and Richard Hinz [8] ศึกษาวจิยั
เก่ียวกบัเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุในศตวรรษท่ี 21: มุมมองระหว่างประเทศเก่ียวกบัระบบเงินช่วยเหลือและการปฏิรูป ผลการศึกษาพบว่า 
รัฐบาลในหลาย ๆ ประเทศ เช่น อินเดีย บงัคลาเทศ เนปาล ก าลงั เร่งด าเนินการ ให้การช่วยเหลือผูสู้งอายท่ีุยากจน ประสบปัญหาความ
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ยากล าบากในการด าเนินชีวิตใหมี้ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนหรือหลุดพน้จากสภาพดงักล่าว การจ่ายเบ้ียยงัชีพถือเป็นการสร้างระบบการป้องกนั
ทางสงัคม (social protection program) ท่ีอีกวธีิหน่ึงท่ีรัฐบาลต่าง ๆ ทัว่โลกน ามาใชช่้วยเหลือผูสู้งอาย ุใหพ้น้จากสภาวะความยากจน  

1.5 กลุ่มผูน้ าชุมชนมีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และประสานกิจกรรม ภายในชุมชนและหน่วยงาน
ภายนอกชุมชนเป็นอยา่งดี การประสานงานท่ีดีช่วยใหก้ารท างานบรรลุเป้าหมายได ้อยา่งราบร่ืนและรวดเร็ว ทุกคน ทุกฝ่ายมีความ
เขา้ใจถึงนโยบายและวตัถุประสงคข์องหน่วยงานไดดี้ยิ่งข้ึน ช่วยประหยดัเวลา เงิน วสัดุ และ ส่ิงของต่างๆ ในการท างาน ท าให ้
การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ เพ่ิมผลสัมฤทธ์ิของงานมากข้ึน และยงัสร้างความกลมเกลียว ความเขา้ใจอนัดีและ
ความสามคัคีอีกทั้งช่วยขจดัขอ้ขดัแยง้ใน การท างาน ป้องกนัการกา้วก่ายหนา้ท่ี ขจดัปัญหาการท างานซ ้ าซอ้น หรือเหล่ือมล ้ากนั 
ก่อให้เกิดการท างานเป็นทีม สร้างความส านึกในการรับผิดชอบร่วมกนั รวมถึงเขา้ใจขอ้เท็จจริงและปัญหาของหน่วยงานอ่ืน น าไปสู่ 
การกระตุน้ความคิดสร้างสรรคแ์ละลู่ทางการปรับปรุงงานต่อไป [9] 

1.6 กลุ่มผูน้ าชุมชนมีความเป็นกนัเอง ไม่ถือตวัไม่เจา้ยศเจา้อยา่ง เขา้หาง่ายบริการช่วยเหลือดุจญาติมิตร จากความเห็นของ
กลุ่มตวัอยา่งมองวา่ผูน้ าชุมชนในพ้ืนท่ีเป็นผูน้ าท่ีมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี มีความเป็นกนัเองกบัชาวบา้น ไม่ถือตวัไม่เจา้ยศเจา้อยา่งอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของวิชยั วศิวกลุวาณิช และคณะ [10] ท่ีไดท้ าการศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์องคป์ระกอบภาวะ
ผูน้ าแบบทรงประสิทธิผล ส าหรับนิสิตคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ผลการศึกษาพบวา่การวเิคราะห์องคป์ระกอบ
เชิงส ารวจและเชิงยนืยนั ใหค้วามส าคญักบัการมีมนุษยสมัพนัธ์ของผูน้ าถือเป็นองคป์ระกอบของภาวะผูน้ าแบบทรงประสิทธิผล  

1.7 ผูสู้งอายใุนชุมชนทุกคนมีญาติพ่ีนอ้งลูกหลานคอยใหก้ารดูแล การผลการศึกษาพบวา่ผูสู้งอายใุนต าบลล าเหย อ าเภอ
ดอนตูม จงัหวดันครปฐม พกัอาศยัอยูก่บัครอบครัว มิไดอ้ยูด่ว้ยตนเองเพียงล าพงั โดยมีญาติพ่ีนอ้ง บุตร หลานคอยใหก้ารดูแล การ
ท่ีผูสู้งอายมีุญาติพี่นอ้งลูกหลานสมาชิกในครอบครัวคอยให้การดูแล จะส่งผลใหผู้สู้งอายมีุสุขภาพร่างกาย และจิตใจท่ีดี และเห็น
ค่าความส าคญัของตนเอง เช่นการช่วยเล้ียงดูลูกหลาน การไดท้ าประโยชน์ใหก้บัสมาชิกในครอบครัว และการไดร่้วมท าประโยชน์
ให้แก่ชุมชน เป็นตน้ สอดคลอ้งกบัการศึกษาเก่ียวกบัผูสู้งอายไุทย บริบทของจงัหวดัมหาสารคาม ผลการศึกษาพบวา่ผูสู้งอายท่ีุมี
ระดบัของความสุขอยูใ่นระดบัท่ีสูง ส่วยใหญ่จะเป็นผูสู้งอายท่ีุมีศกัยภาพ และความสามารถท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว 
และสงัคม ซ่ึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความสุขนั้นก็คือ การเห็นคุณค่าและความส าคญัในตนเอง [11]   

1.8 ภาพรวมคุณภาพชีวติของผูสู้งอายใุนชุมชนมีความสุขสุขภาพแขง็แรงพึ่งพาตนเองได้ จากผลการศึกษาพบวา่ผูสู้งอายุ
มีความสุขสุขภาพแขง็แรง และสามารถพ่ึงพ่ึงพาตนเองได ้สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาในขอ้ 2.1 เก่ียวกบักลุ่มผูน้ าชุมชนใส่ใจความ
เป็นอยู่ของคนในชุมชนเป็นอย่างดี โดยเฉพาะผูสู้งอายุอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และสอดคลอ้งกับผลการศึกษาในขอ้ 2.2 พบว่า
ผูสู้งอายุในชุมชนท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไปได้รับเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุทุกคนเป็นประจ าทุกเดือน อนัเป็นผลช่วยบรรเทาปัญหาเร่ือง
เศรษฐกิจ และความยากจนของผูสู้งอาย ุในขอ้ท่ี 2.4 ผูสู้งอายใุนต าบลล าเหยมองวา่เบ้ียยงัชีพท่ีผูสู้งอายมีุความเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์มาก อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และผลการศึกษาในขอ้ท่ี 2.7 ผูสู้งอายใุนชุมชนทุกคนมีญาติพี่นอ้งลูกหลานคอยให้การดูแล 
ดงันั้นจากผลการศึกษาท่ีมีความสอดคลอ้งกนัของแต่ละขอ้ท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ก็สามารถยืนยนัไดว้่าภาพรวมคุณภาพชีวิตของ
ผูสู้งอายใุนต าบลล าเหย อ าเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม เป็นผูสู้งอายมีุความสุข สุขภาพแขง็แรงพึ่งพาตนเองไดจ้ริง 

1.9 กลุ่มผูน้ าชุมชนมีความซ่ือสัตยซ่ื์อตรงและมีความเสียสละเพ่ือส่วนรวม ผลการศึกษาพบว่าผูน้ ามีความซ่ือสัตยซ่ื์อตรง
และมีความเสียสละเพ่ือส่วนรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด การท่ีบุคคลมีความซ่ือสตัย ์ซ่ือตรงและมีความเสียสละเพ่ือส่วนรวมนบัวา่บุคลท่ี
ดี ยิ่งถา้คุณสมบัติดังกล่าวมีอยู่ในตวัผูน้ าแลว้ก็จะท าให้ผูน้ั้ นเป็นผูน้ าท่ีดี สามารถน าพาองค์กร น าพาชุมชนไปสู่ความส าเร็จได้ 
สอดคลอ้งกบังานของกิติ ตยคัคานนท์ [12] ไดน้ าเสนอคุณลกัษณะของผูน้ าท่ีดีว่าในดา้นความคิดและจิตใจ ผูน้ าท่ีดีจะตอ้งมีความ
ซ่ือสตัยสุ์จริตทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้น  

1.10 ผูสู้งอายใุนชุมชนท่ีมีอาย ุ60 ปีข้ึนไปเป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอาย ุแต่ก็ยงัมีผูสู้งอายบุางส่วนท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมของ
ชมรมผูสู้งอายขุองต าบลล าเหย และไม่ไดเ้ป็นสมาชิกของชมรมผูสู้งอาย ุแต่ถือวา่เป็นส่วนนอ้ยมาก เน่ืองจากผูสู้งอายดุงักล่าวมีปัญหา
เร่ืองสุขภาพ หรือผูสู้งอายท่ีุมีอาย ุ60 ปีตน้ ๆ  ท่ียงัแขง็แรงอยูก็่จะยงัท างานและประกอบอาชีพหารายไดใ้หก้บัตนเองและครอบครัว 
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1.11 การท างานของผูน้ าชุมชน จากผลการศึกษาพบวา่มีความพึงพอใจต่อการท างานของผูน้ าชุมชนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาในขอ้ 2.1 พบวา่ผูน้ าชุมชนไดเ้อาใจใส่ความเป็นอยูข่องคนในชุมชนเป็นอย่างดีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
สอดคลอ้งกบัขอ้ 2.5 ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มผูน้ าชุมชนมีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และประสานกิจกรรม ภายใน
ชุมชนและหน่วยงานภายนอกชุมชนเป็นอยา่งดีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบัขอ้ 2.6 ท่ีกลุ่มผูน้ าชุมชนมีความเป็นกนัเอง ไม่
ถือตวัไม่เจา้ยศเจา้อยา่ง เขา้หาง่ายบริการช่วยเหลือท่ีนอ้งประชาชนดุจญาติมิตรในระดบัมากท่ีสุด และยงัสอดคลอ้งกบัขอ้ 2.9 ผล
การศึกษาพบว่ากลุ่มผูน้ าชุมชนมีความซ่ือสัตยซ่ื์อตรงและมีความเสียสละเพ่ือส่วนรวม จากผลการศึกษาเก่ียวกบัผูน้ าชุมชนใน
ต าบลล าเหย อ าเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม ดงักล่าวจึงเป็นสาเหตุท่ีส่งผลใหก้ลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อการท างานของผูน้ า
ชุมชนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เน่ืองจากผูสู้งอายสุ่วนมากเป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอาย ุ

1.12 ผูสู้งอายุในชุมชนส่วนมากมีปัญหาเร่ืองสุขภาพอยูใ่นระดบัมาก เพราะผูสู้งอายุจะไดรั้บการดูแลเร่ืองสุขภาพจาก
ชมรมผูสู้งอาย ุมีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาของศศิพฒัน์ ยอดเพชร [13]  ศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะการด าเนินงานและกิจกรรมของ
ชมรมผูสู้งอายุ ผลการศึกษาพบว่ากิจกรรมของชมรมผูสู้งอายุส่วนมากเป็นกิจกรรมด้านสุขภาพ มุ่งเน้นให้ผูสู้งอายุไดรั้บการ
ช่วยเหลือไดรั้บการดูแลดา้นสุขภาพ เป็นสถานท่ีพบปะพูดคุย และท ากิจกรรมร่วมกนั ดงันั้นเม่ือผูสู้งอายใุนต าบลล าเหย อ าเภอ
ดอนตูม จงัหวดันครปฐมส่วนมากเป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอายุก็จะไดรั้บการดูแลเร่ืองสุขภาพ และมีแนวโนม้ท่ีจะมีสุขภาพดีกว่า
ผูสู้งอายท่ีุไม่ไดเ้ป็นสมาชิกของชมรมผูสู้งอาย ุ

1.13 ผูสู้งอายใุนชุมชนเม่ือไดรั้บการเจ็บป่วย หรือเสียชีวติมีหน่วยงานและกองทุนสวสัดิการคอยใหค้วามช่วยเหลืออยา่ง
เพียงพอ เน่ืองจากเวลาผูสู้งอายุในต าบลล าเหย อ าเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม เม่ือเสียชีวิตทุกคนจะไดรั้บเงินช่วยเหลือจาก
กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ และเม่ือเจ็บป่วยก็จะใชสิ้ทธ์การรักษาฟรีตามนโยบายของรัฐ เช่นบตัร 30 บาท บตัรประกนัสงัคม เป็นตน้ 

1.14 ผูสู้งอายใุนชุมชนมีการรวมตวัท ากิจกรรมกนัต่อเน่ืองเป็นประจ า อยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาในขอ้ 2. 10 
จากผลการศึกษาพบว่าผูสู้งอายุในชุมชนท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไปเป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอายุอยู่ในระดบัมากท่ีสุด นอกจากการรวมตัวท า
กิจกรรมทางศาสนา และประเพณีและวฒันธรรมท่ีท ากนัอยูเ่ป็นประจ าแลว้ ผูสู้งอายยุงัมีการรวมตวักนัท ากิจกรรมในชมรมผูสู้งอายอีุกดว้ย 

1.15 ในชุมชนมีงบประมาณท่ีใชส้ าหรับการให้บริการดูแลผูสู้งอายุอยู่ในระดบัมาก งบประมาณท่ีใชดู้แลผูสู้งอายุใน
ชุมชนโดยตรงไดแ้ก่เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุส่วนงบประมาณท่ีใชดู้แลผูสู้งอายใุนชุมชนทางออ้มไดแ้ก่การท่ีผูสู้งอายเุป็นสมาชิก กลุ่ม
หรือกองทุนต่าง ๆ เช่น เป็นสมาชิกกองทุนหมู่บา้น เป็นสมาชิกกลุ่มร้านคา้สวสัดิการชุมชน เป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย ์เป็นตน้ 

1.16 ผูสู้งอายุในชุมชนท่ีเป็นขา้ราชการเกษียณอายุมีจ านวนน้อยท่ีสุด เน่ืองจากว่าคนในต าบลล าเหย อ าเภอดอนตูม 
จงัหวดันครปฐม มีอาชีพหลกัคือท านา ท าสวน มีอาชีพเสริม คือการประกอบอาชีพอิสระท าเตาอั้งโล่ [14] 
ส่วนที ่2 ข้อเสนอแนะแนวทางการจดัสวสัดกิารชุมชนส าหรับผู้สูงอายุ 

พบวา่ผูสู้งอายจุ  านวนมากมีปัญหาเก่ียวกบัสุขภาพ ไดแ้ก่โรคเบาหวาน ความดนั ปวดตามร่างกาย หูตาพร่ามวั อลัไซเมอร์ 
และป่วยติดเตียงเป็นตน้ ท าให้กลุ่มตวัอย่างเสนอแนะในเร่ืองของการจดัตั้งกลุ่ม หรือกองทุนดูแลผูสู้งอายดุา้นสุขภาพและการ
เจ็บป่วย นอกจากน้ีผูสู้งอายยุงัใหค้วามส าคญักบัเร่ืองเศรษฐกิจไม่วา่จะเป็นความตอ้งการมีเงินบ านาญชราภาพ ความตอ้งการอยาก
ใหมี้การจดัตั้งกองทุนการเงินส าหรับผูสู้งอาย ุหรือแมแ้ต่ความตอ้งการในเร่ืองของอาชีพและรายได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติั
ผูสู้งอาย ุพ.ศ. 2546  โดยมีสาระส าคญัของพระราชบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งคือ ผูสู้งอายมีุสิทธิไดรั้บการคุม้ครองการส่งเสริมและการสนบัสนุน 
ในดา้นต่าง ๆ  เช่น การบริการทางการแพทยแ์ละการสาธารณสุขท่ีจดัให้ผูสู้งอายเุป็นกรณีพิเศษ ดว้ยความสะดวกและรวดเร็วการบริการ
การศึกษาการศาสนาและการให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็น ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต การประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพท่ีเหมาะสม การท่ี
ประเทศไทยก าลงักา้วสู่สังคมผูสู้งอายโุดยสมบูรณ์ในอนาคตอนัใกลน้ี้ ท าให้มีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งพฒันาผูสู้งอายใุห้สามารถ
พึ่งพาตนเองได ้และพน้จากสภาพการเป็นภาระของสังคมหรือคนในครอบครัว ภารกิจน้ีเป็นหนา้ท่ีของทุกภาคส่วน ท่ีมีบทบาทในดา้น
การจา้งงานหรือการสร้างรายไดมิ้ใช่หนา้ท่ีของรัฐบาลเท่านั้น [15] 
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สรุปผลการศึกษา 
 1. บริบทชุมชนเก่ียวกับการดูแลผูสู้งอายุในชุมชนต าบลล าเหยในพ้ืนท่ีต าบลล าเหย อ าเภอดอนตูม จังหวดันครปฐม 
ท่ีคน้พบทุนและศักยภาพหมายถึงส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ และส่งผลดีในทางบวกส าหรับผูสู้งอายุ ประกอบไปด้วย 1) ผูน้ าชุมชน 
เน่ืองจากผูน้ าชุมชนมีคุณสมบติั และมีภาวะความเป็นผูน้ าท่ีดี ประกอบดว้ย การใส่ใจความเป็นอยูข่องคนในชุม โดยเฉพาะผูสู้งอาย ุ
เป็นผูน้ าท่ีมีความเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความซ่ือสัตยซ่ื์อตรง มีความสามารถในการติดต่อประสานงานทั้งภายในชุมชน และ
หน่วยงานภายนอกชุมชน เป็นผูท่ี้มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีเป็นกนัเอง และใหบ้ริการชาวบา้นดุจญาติมิตร 2) ชมรมผูสู้งอาย ุนบัวา่เป็นทุน 
และศกัยภาพท่ีส าคญัส าหรับผูสู้งอายุอีกอย่างหน่ึง เน่ืองจากผูสู้งอายุในชุมชนจ านวนมากเป็นสมาชิกของชมรมผูสู้งอายุ  ท าให้
ผูสู้งอายมีุพ้ืนท่ีในการมารวมตวักนัท ากิจกรรมต่าง ๆ   โดยเฉพาะกิจกรรมเก่ียวกบัสุขภาพ ซ่ึงจะส่งผลใหผู้สู้งอายมีุสุขภาพท่ีดี และ
ยงัเป็นพ้ืนท่ีให้ผูสู้งอายุไดม้าพบปะพูดคุยแลกเปล่ียนประสบการณ์ต่อกนั 3) ผูดู้แลผูสู้งอายุ ผูดู้แลผูสู้งอายุหมายถึงสมาชิกใคร
ครอบครัวท่ีให้การดูแลช่วยเหลือผูสู้งอาย ุเช่น บุตร ธิดา ลูก หลาน หรือญาติ เป็นตน้ การท่ีผูสู้งอายไุดอ้าศยัอยู่กบัครอบครัว และ 
มีสมาชิกภายในครอบครัวเป็นผูดู้แล ยอ่มดีกวา่ผูสู้งอายท่ีุอาศยัอยูเ่พียงคนเดียวตามล าพงั หรือผูสู้งอายท่ีุถูกทอดท้ิงให้อยูต่ามสถาน
สงเคราะห์ เพราะฉะนั้นผูดู้แลผูสู้งอายก็ุถือเป็นทุนและศกัยภาพเช่นกนั 4) เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุผูสู้งอายท่ีุมีอายตุั้งแต่ 60 ปีข้ึนไปทุก
คนจะไดรั้บเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายสุามารถช่วยลดปัญหาดา้นเศรษฐกิจ และท าใหผู้สู้งอายมีุชีวติความเป็นอยูดี่ข้ึน  
  2. ปัญหาและความต้องการของผูสู้งอายุ  และผูท่ี้ดูแลผูสู้งอายุในพ้ืนท่ีต าบลล าเหย อ าเภอดอนตูม จังหวดันครปฐม 
ประกอบดว้ย 1) ปัญหาเร่ืองสุขภาพ จากผลการศึกษาพบว่าผูสู้งอายสุ่วนมากมีปัญหาเร่ืองสุขภาพ และการเจ็บป่วยอนัเป็นผลมาจาก
การเปล่ียนแปลงทางดา้นร่างกายของผูสู้งอาย ุการเส่ือมถอยของสุขภาพตามกาลเวลา 2) ผูสู้งอายใุนชุมชนเม่ือเจ็บป่วย ไม่มีกองทุน 
กลุ่มองคก์ร หรือหน่วยงานใหก้ารช่วยเหลือ จะมีเพียงแค่กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์เท่านั้นท่ีเม่ือเสียชีวติแลว้ถึงจะไดรั้บเงินช่วยเหลือ 
3) จากผลการศึกษาพบวา่ถา้หากมีการจดัตั้งกองทุนสวสัดิการส าหรับผูสู้งอายจุะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อผูสู้งอายใุนชุมชนมากท่ีสุด 
 3. กลุ่มตวัอยา่งเสนอแนะในเร่ืองของการจดัตั้งกลุ่ม หรือกองทุนดูแลผูสู้งอายดุา้นสุขภาพและการเจ็บป่วย นอกจากน้ี
ผูสู้งอายุยงัให้ความส าคญักบัเร่ืองเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นความตอ้งการมีเงินบ านาญชราภาพ ความตอ้งการอยากให้มีการจดัตั้ง
กองทุนการเงินส าหรับผูสู้งอาย ุหรือแมแ้ต่ความตอ้งการในเร่ืองของอาชีพและรายได ้

 

ข้อเสนอแนะ 
 1 ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ 
 ชุมชนควรด าเนินการจัดตั้ งกองทุนสวสัดิการผูสู้งอายุ เพื่อมาดูและผูสู้งอายุในเร่ืองของสุขภาพและการเจ็บป่วย  
เพราะชุมชนยงัขาดกลุ่ม องค์กร ในระดบัชุมชนท่ีมาดูแลเร่ืองน้ีอยู่ จดัให้มีการขยายสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามล าดบัขั้น  
เม่ือกองทุนมีความเติบโตข้ึน 
 2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจิยัคร้ังต่อไป 
 2.1 ควรมีการศึกษาและวจิยัเก่ียวกบัรูปแบบการจดัตั้งกลุ่มสวสัดิการส าหรับผูสู้งอายท่ีุมีประสิทธิภาพ 

2.2 ศึกษาผลกระทบของการจดัสวสัดิการชุมชน  
2.3 ศึกษาการจดัตั้งกองทุนสวสัดิการชุมชนส าหรับผูสู้งอายใุนบริบทพ้ืนท่ีท่ีมีความแตกต่างกนั 
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