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บทคัดย่อ

 การศึกษาในครั้งน้ีเป็นการศึกษาเรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในประเทศไทย โดยใช ้

รูปแบบการศึกษาในเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาลักษณะนโยบายสวัสดิการผู้สูงอายุของ

ภาครฐัต่อการพัฒนาคณุภาพชวิีตผูส้งูอายุในประเทศไทยในปัจจบุนั 2) เพ่ือศกึษาปัจจยัส�าคญัของนโยบาย

สวัสดิการผู้สูงอายุท่ีมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในประเทศไทย และ 3) เพ่ือศึกษาปัญหา 

อปุสรรค และข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ต่อการปรบัปรุงการพัฒนาคณุภาพชวิีตผูส้งูอายุในประเทศไทย 

 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย นโยบายสวัสดิการผู้สูงอายุของไทย มีปัจจัยย่อยใน

การศึกษา 5 ด้าน ได้แก่ 1) นโยบายด้านสุขภาพอนามัย 2) นโยบายด้านการศึกษา 3) นโยบายด้านความ

มัน่คงของรายได้ 4) นโยบายด้านสงัคมและวัฒนธรรม และ 5) นโยบายด้านสวสัดกิารสงัคม และการพัฒนา

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในประเทศไทยมีปัจจัยย่อยของการบริหารจัดการผู้สูงอายุ 6 ด้าน ได้แก่ 1) สุขภาพ

และการรักษา 2) ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 3) ด้านที่พักอาศัย 4) ด้านนันทนาการ 5) ด้านความมั่นคงทาง

สงัคม และ 6) ด้านการสร้างบรกิารและเครอืข่ายการดแูล โดยเก็บข้อมลูกับขององค์กรชมรมผูส้งูอายุองค์กร

ละ 5 คน ทั้งหมด 7 องค์กร รวมเป็น 35 คน และผู้ให้ข้อมูลหลัก จ�านวน 7 คน ซึ่งรวมทั้งหมดจ�านวน 42 คน

 สรุปผลการวิจัยพบว่า อิทธิพลของนโยบายสวัสดิการผู้สูงอายุท่ีมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้

สูงอายุในประเทศไทยมี 4 ประการ ได้แก่ 1) การจัดตั้งหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ดูแลงานด้านผู้สูงอายุอย่างเป็น

ระบบ 2) การสนับสนุนให้มีชมรมผู้สูงอายุในชุมชนที่เข้มแข็ง 3) การสร้างเครือข่ายการท�างานด้านผู้สูงอายุ 

การใช้ทรัพยากรและข้อมูลด้านผู้สูงอายุร่วมกันอย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 4) การ

พัฒนาบุคลากรของท้องถ่ินให้ความรู้ ความเข้าใจ การดูแลผู้สูงอายุเพ่ือให้ท�างานด้านผู้สูงอายุอย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและผลประโยชน์ที่ผู้สูงอายุได้รับตามกฎหมาย

ค�าส�าคัญ: ผู้สูงอายุ, การพัฒนา, คุณภาพชีวิต
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ABSTRACT

 As the Qualitative Research, the Study on The quality of life development of the elderly in 

Thailand aims to 1) study elder welfare policies of a public sector affecting quality of life 

development of the elderly in Thailand; 2) study factors of elder welfare policies affecting quality 

of life development of the elderly in Thailand ; and 3) study problems, obstacles and 

recommendations benefiting to improvement of quality of life development of the elderly in Thailand. 

The study frameworks comprised elder welfare policies of Thailand with 5 sub-factors i.e. health 

policy, educational policy, income security policy, social and cultural policy and social welfare 

policy; and elder welfare management in Thailand comprised 6 sub-factors i.e. health and 

treatment, economic security, housing, recreation, social security and care service and network; 

and intervening variables which were management problems and obstacles i.e. law, policy, officer, 

new culture and resistance. The data on the elderly and people of all seven organizations of 5 to 

35 people, and the data of 7 people, including a total of 42 people.

 From the research results, it was found that influence of elder welfare policies affecting 

quality of life development of the elderly in Thailand comprised 4 items as the following: 1) systematic 

establishment of elder care organizations, 2) elderly club support in strong communities, 3) building 

of integrated network of operation, resource usage and data among related organizations; and 

4) development of local personnel in terms of eldercare knowledge and understanding to ensure 

efficient operation, and to provide knowledge on legal rights and benefits.

Keywords : Elderly, Development, Quality of life

บทน�า

 จากท่ีลักษณะประชากรสูงอายุมีแนวโน้ม

การเพ่ิมขึ้นของกลุ่มผู้สูงอายุวัยปลาย และมีแนว

โน้มการย้ายเข้าสู ่เขตเทศบาลของผู ้สูงอายุขึ้น 

ลักษณะของสังคมเมืองจะมีวัฒนธรรมทีแ่ตกต่าง

จากชนบท การรวมกลุ่มเพ่ือท�ากิจกรรมทางสังคม  

การดแูลทางสงัคมจะมลีกัษณะเป็นกลุม่ย่อยมากขึ้น  

ซึง่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะมบีทบาทมากขึน้ใน

การประสาน จดัตัง้และส่งเสรมิกลุม่ย่อยเหล่าน้ีให้

สามารถดแูลกันในชมุชน สร้างกลไกย่อยในชมุชน 

เช่น กองทุนสวัสดิการชุมชนเพ่ือการดูแลทาง 

สังคมโดยส่งเสริมบทบาทของภาคประชาสังคม 

อาสาสมคัรในการบรกิาร แต่จะเหน็ว่า ในเขตชมุชน

เมอืง และชุมชนรอบนอกยังมีความแตกต่างกันมาก 

เนือ่งมาจากสภาพความเป็นชมุชนเมืองไม่เอื้อเกิด

การรวมกลุ่มของผู้สูงอายุ และการช่วยเหลือกัน 

ในละแวกบ้านผู้สูงอายุ ดงันัน้จงึควรมกีารพัฒนา 

รูปแบบการดูแลผู ้สูงอายุท่ีเหมาะสมกับสภาพ 
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ผูสู้งอายุและสภาพแวดล้อม ของชุมชนท่ีอยู่อาศัย 

(ส�านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข.2560 : ออนไลน์) 

 ปัญหาทีเ่กิดขึน้กับผูส้งูอายุในประเทศไทย

เกิดจากปัญหาทางด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ ความรู้ 

สังคม สังคม จิตใจ ครอบครัว และค่านิยมที่

เปลี่ยนแปลง (ส�านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข, 2554) โดยจะเหน็ว่า ปัญหา

ของผูส้งูอายุทีเ่ป็นสาเหตุหลกั ๆ  น่าจะมอียู่ 3 ประการ 

คือ 1) ปัญหาด้านสังคม 2) ปัญหาด้านเศรษฐกิจ  

และ 3) ปัญหาด้านกายภาพของผู้อยู่อาศัย เมื่อ 

ผู้สูงอายุตกอยู่ในสภาพท่ีต้องการผู้ดูแล สมาชิก

ของครอบครัว จึงต้องเข้ามามีบทบาท แต่ใน

สถานการณ์ปัจจุบันโครงสร้างของครอบครัวได้

เปลีย่นแปลงไปจากอดีต โดยมขีนาดครวัเรอืนลดลง 

ท�าให้ครอบครัวมีความอ่อนแอจนไม่สามารถดูแล

ผู้สูงอายุได้ (ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2549) 

 จากปัญหาข้างต้น รัฐบาลและผู้มีส่วน

เก่ียวข้องจึงได้ตระหนักถึงความเข้มแข็งของ

ประชาชน ครอบครวั และชมุชนว่ามอิีทธิพลต่อการ

ด�าเนนิชวิีตและความเข้มแขง็ของประชาชนมากกว่า

การให้บริการจากสถาบัน ดังนั้น แนวนโยบายด้าน

ผู้สูงอายุจึงมุ่งเน้นการเสริมสร้างระบบบริการท่ีจะ

ให้ผู้สูงอายุได้อยู่ในครอบครัวและชุมชน โดยน�า

แนวคดิการใช้ชมุชนเป็นพ้ืนฐานมาใช้ในการพัฒนา

ศักยภาพของผู้สูงอายุให้สามารถอยู่กับครอบครัว

และชุมชนได้อย่างมีความสุข ทั้งสุขกายและสุขใจ

ตามอัตภาพ และลดการพ่ึงพิงจากบรกิารภายนอก

มาร่วมกับการใช้ครอบครัวเป็นพืน้ฐานทีมุ่ง่เน้นการ

ให้การดแูลในครอบครวั 

 แต่จากการตดิตามประเมนิผลการถ่ายโอน

ภารกิจด้านสวัสดิการสังคมให้แก่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน พบว่า การพัฒนาคณุภาพชวีติผูส้งูอายุ

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยังไม่ได้รับการส่งเสริม

เท่าทีค่วร ส่วนใหญ่จะเป็นการช่วยเหลอืเฉพาะหน้า

และการจ่ายเบี้ยยังชีพเท่านั้น สาเหตุส�าคัญ 

เนื่องมาจากยงัขาดรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม 

ในการจดัสวัสดกิารส�าหรบัผูส้งูอายุ

(ภชุงค์ เสนานชุ และคณะ, 2552) 

 ดังนั้น ส�านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ 

(สทส.) ซึง่ได้จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญัตปิรบัปรงุ 

กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ภายใต้กฎ

กระทรวงแบ่งส่วนราชการ ส�านักงานส่งเสริม

สวัสดภิาพและพิทกัษ์เดก็ เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คน

พิการ และผู้สูงอายุ โดยก�าหนดให้เป็นหน่วยงาน

หลักที่มีหน้าท่ีรับผิดชอบภารกิจเก่ียวกับผู้สูงอายุ

โดยตรง เพ่ือให้ผูส้งูอายุได้รับการส่งเสริมศกัยภาพ 

คุม้ครองและพิทักษ์สิทธิ สามารถด�ารงชวิีตได้อย่าง

มั่นคงมีคุณภาพชีวิตที่ดี ส�านักส่งเสริมและพิทักษ์

ผู้สูงอายุได้จัดท�าเนียบองค์กรชมรมด้านผู้สูงอายุ 

พ.ศ. 2555 ข้ึนเพ่ือประสานข้อมลูกับหน่วยงานและ

องค์กรที่ท�างานเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ผลปรากฏว่า

ประโยชน์อย่างย่ิงในการประสานงานระหว่าง

องค์กรต่างๆ เนื่องจากองค์กรชมรมท่ีท�างานด้าน 

ผูส้งูอายุมจี�านวนเพ่ิมมากขึน้และบางส่วนได้มกีาร

เปล่ียนแปลง ผู้บริหารองค์กรและท่ีอยู่ขององค์กร 

ส�านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู ้สูงอายุ ซึ่งในการจัด

ท�าเนียบองค์กรชมรมด้านผู้สูงอายุ พ.ศ. 2555 ขึ้น

นีไ้ด้มกีารปรบัปรงุข้อมลูท�าเนยีบองค์กร ชมรมด้าน

ผู้สูงอายุ ให้เป็นปัจจุบันมากย่ิงข้ึน ซึ่งได้รับความ

ร่วมมืออย่างดีย่ิงจากสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุ

แห่งประเทศไทยฯ ประจ�าจังหวัด ส�านักงาน

สาธารณสุขจังหวัด ส�านักงานส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 
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ส�านักงานเทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด

องค์การบริหารส่วนต�าบลต่าง ๆ ในการประสาน

ความร่วมมือระหว่างองค์กรเครือข่ายผู ้สูงอายุ 

(ส�านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ, 2560)

 จากแนวคิดข้างต้น ผู้วิจัยจึงมุ่งสนใจต่อ

ประเด็นศึกษาปัญหา และปัจจัย รวมถึงแนวทาง

การเพ่ิมบทบาทแก่องค์กรชมรมด้านผู้สูงอายุให้

เป็นแกนหลกัในการดูแลผูส้งูอายุ เพ่ือให้สอดคล้อง

กับการด�าเนนิงานทางด้านสาธารณสขุท่ีก�าหนดให้มี

การจดัตัง้และพัฒนาองค์กรชมรมด้านผูส้งูอายุผ่าน

เกณฑ์ส�านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ จึงท�าการ

ศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในองค์กร

ชมรมด้านผู้สูงอายุ ซึ่งค�าตอบที่ได้จากการวิจัยนี้  

จะเป็นประโยชน์ต่อการก�าหนดนโยบาย มาตรการ 

และการจัดการบริการขั้นพ้ืนฐานและสวัสดิการ 

ต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นการใช้ชุมชนเป็นพื้นฐานอย่างเป็น

รูปธรรมในอนาคตต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1)  เพ่ือศึกษาลักษณะนโยบายสวัสดิการ

ผู ้สูงอายุของภาครัฐต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ผู้สูงอายุในประเทศไทยปัจจุบัน

 2)  เพ่ือศึกษาปัจจัยส�าคัญของนโยบาย

สวัสดิการผู้สูงอายุที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผู้สูงอายุในประเทศไทย

 3)  เ พ่ือศึกษาป ัญหา อุปสรรค และ 

ข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในประเทศไทย

มากขึ้น

กรอบแนวคิดในการวิจัย

 จากการทบทวนวรรณกรรมและผล

งานการวิจัยที่เก่ียวข้อง ท�าให้ผู ้วิจัยสร้างกรอบ

แนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework)  
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิในการวิจยั 

 

วธีิดาํเนินการวจิัย 

ก า ร วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภ า พ  (Qualitative 

Research)  

 1. วิธีวิจยั 

1 .1  ก า ร ศึ ก ษ า ข้ อ มู ล เอ ก ส า ร 

(Document Analysis) เป็นการศึกษาจากข้อมูล

หลกัฐานตา่งๆท่ีมีอยู่แล้ว (Unobtrusive measures) 

ใช้แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ทัง้

เอ ก สาร ห นั ง สื อ  ตํ ารา  วารส าร บ ท ค วาม 

กิจกรรม รายงานต่างๆ เพ่ือนํามาสังเคราะห์ใน

ประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบังานวิจยั 

1 .2  ก า ร วิ จั ย ภ า ค ส น า ม  (Field 

Research) ด้ วย ก ารสัม ภ าษ ณ์  โด ย ใช้ ก าร

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Formal Interview) 

สําหรับประธานองค์กรชมรมผู้ สูงอายุ  และ

ตัวแปรตาม  

(Dependent variables) 

การพัฒนาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ 

ในประเทศไทย 
 

 ด้านสขุภาพและการรักษา  

 ด้านความมัน่คงทางเศรษฐกิจ  

  ด้านท่ีพกัอาศยั  

  ด้านนนัทนาการ  

  ด้านความมัน่คงทางสงัคม  

  ด้านการสร้างบริการและเครือข่ายการ

ดแูล 

 
 

ตัวแปรอสิระ 

 (Independent   variables)  

นโยบายสวัสดกิาร  

ผู้สูงอายุของไทย 

 นโยบายด้านสขุภาพอนามยั 

 นโยบายด้านการศกึษา 

 นโยบายด้านความมัน่คงของรายได้

และการทํางาน 

 นโยบายด้านสงัคมและวฒันธรรม 

 นโยบายด้านสวสัดกิารสงัคม 

 

 
การบริหารจัดการ 

 กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

 บคุลากรเจ้าหน้าท่ี 

 งบประมาณ 

 วฒันธรรม 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีด�าเนินการวิจัย

 การ วิจัย เชิ งคุณภาพ (Qual i ta t ive 

Research) 

 1.  วิธีวิจัย

  1.1  การศึกษาข้อมลูเอกสาร (Document 

Analysis) เป็นการศึกษาจากข้อมูลหลกัฐานต่างๆ 

ท่ีมอียู่แล้ว (Unobtrusive measures) ใช้แหล่งข้อมูล

ทุติยภูมิ (Secondary Data) ท้ังเอกสาร หนังสือ 

ต�ารา วารสาร บทความ กิจกรรม รายงานต่างๆ เพ่ือ

น�ามาสังเคราะห์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

  1.2  การ วิจั ยภาคสนาม  (F i e ld 

Research) ด ้วยการสัมภาษณ์ โดยใช ้การ

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Formal Interview) 

ส�าหรบัประธานองค์กรชมรมผูส้งูอายุ และผูส้งูอายุ

จากการสังเกต (Observation) ซึ่งเป็นการสังเกต

แบบไม่มส่ีวนร่วม (Non-Participant Observation) 

โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้สูงอายุในองค์กร

ชมรมผู้สูงอายุท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ซึ่ง

เป็นการเก็บรวบรวมข้อมลูภาคสนามแบบตดัขวาง 

(Cross Sectional Studies) คือ เป็นการเก็บข้อมูล

ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ส�าหรบัการวจิยัครัง้นี ้เน้นการเก็บข้อมลูเชงิลกึทีใ่ช้

หลักการของความหลากหลาย ด้วยวิธีการตรวจ

สอบแบบสามเส้า (Triangulation Check) โดยมวิีธี

การในการเก็บรวบรวมข้อมูลดงันี ้1) การสมัภาษณ์

เชิงลึก (In-Depth Interview) เน้ือหาของการ

สัมภาษณ์เป็นเน้ือหาที่เก่ียวข้องกับการบริหาร

จดัการสวัสดกิารผูส้งูอายุ 2) การสงัเกตสถานการณ์

หรือปรากฏการณ์ในประเด็นท่ีศึกษาจากพ้ืนท่ี

ท�างานจรงิเพ่ือเป็นข้อมลูยืนยันความถูกต้องอีกทาง

หน่ึง และ 3) การศึกษาและวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 

(Content Analysis) โดยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก 

Document Research ,  Interv iew และ 

Observation

สรุปผลการศึกษา

 ผลการศึกษา พบว่า การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผู้สูงอายุของภาครัฐในประเทศไทยปัจจุบัน  

มีลักษณะนโยบายดังน้ี (1) นโยบายด้านสุขภาพ

อนามยั มกีารช่วยให้สมาชกิของชมรมดแูลสขุภาพ

ของตนเอง ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจให้อยู่ใน

สภาพที่ดีที่สุด โดยชมรมผู้สูงอายุจะเชื่อมประสาน

บริการด้านสุขภาพอนามัยจากแหล่งอื่นมาให้

บริการแก่สมาชิกในชมรมซึ่งบริการครอบคลุม

นโยบายสุขภาพอนามยั (2) นโยบายด้านการศกึษา 

เป็นนโยบายที่จัดข้ึนเพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้เข้า

ถึงความสามารถในการเรียนรู้ของตน ตลอดจน 

การจดจ�าและเรียนรู ้ข้อเท็จจริงท่ีส�าคัญต่อการ

ด�าเนนิชวิีต (3) นโยบายด้านความมัน่คงของรายได้

และการท�างาน เป็นนโยบายที่ท�าให้ผู ้สูงอายุ 

รูส้กึว่าตนเองเป็นผูม้คีณุค่า และยังสามารถกระท�า

บางอย่างได้ด้วยตนเองอยู่ซึ่งจะเป็นสิ่งที่เหมาะสม

และมีประโยชน์ส�าหรับผู้สูงอายุ (4) นโยบายด้าน

สงัคมและวัฒนธรรม นโยบายนีม้วัีตถุประสงค์เพ่ือ

เสนอโอกาสส�าหรบัการรืน่เรงิ เพ่ือความสนกุสนาน 

และสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน สร้างการปรับตัว

ให้เข้ากับผู้อื่นเพ่ือสอดคล้องกับสภาพทางสังคม 

ที่ เปลี่ยนแปลงของผู ้สูงอายุ สร ้างการพัฒนา

บคุลกิภาพ และทักษะในการตดิต่อสือ่สารโดยภาพ

รวมนโยบายนี้มุ่งเน้นเสริมสร้างการปรับตัวท้ังทาง

สังคมและจิตใจแก่ผู ้สูงอายุ และ (5) นโยบาย

สวัสดิการสังคม เป็นนโยบายที่ภาครัฐรับผิดชอบ

โดยตรงในการให้บริการเฉพาะราย (Case Work) 
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หรือ การบริการกลุ่ม (Group Work) นโยบายด้าน

น้ีเน้นเรื่องการพบปะกันทางสังคม การตอบสนอง

ต่อความต้องการทางด้านจิตใจของผู้สูงอายุ และ

การให้ค�าปรึกษาแก่ผู้สูงอายุที่ตกอยู่ในความทุกข์

และปัญหาในด้านการด�าเนินชีวิต รวมท้ังการ

ประเมินวินิจฉัยสภาพปัญหา เมื่อตัดสินใจต่อ

บริการที่ผู ้สูงอายุควรได้รับ และการส่งต่อไปรับ

บริการยังแหล่งอื่น 

 ส�าหรับในประเด็นท่ีนโยบายสวัสดิการ 

ผู้สงูอายุทีม่ผีลต่อการพัฒนาคณุภาพชวิีตผูส้งูอายุ

ในประเทศไทยมี 4 ประการ ได้แก่ 1) การจัดตั้ง

หน่วยงานที่ท�าหน้าที่ดูแลงานด้านผู้สูงอายุอย่าง

เป็นระบบ 2) การสนับสนุนให้มีชมรมผู้สูงอายุใน

ชุมชนท่ีเข้มแข็ง 3) การสร้างเครือข่ายการท�างาน

ด้านผู ้สูงอายุ การใช้ทรัพยากรและข้อมูลด้าน 

ผู้สูงอายุร่วมกันอย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง และ 4) การพัฒนาบคุลากรของท้องถ่ิน

ให้ความรู้ ความเข้าใจ การดูแลผู้สูงอายุเพ่ือให้

ท�างานด้านผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง

การให้ความรู ้เก่ียวกับสิทธิและผลประโยชน์ท่ี 

ผูส้งูอายุได้รบัตามกฎหมาย นอกจากน้ีแล้วการวิจยั

ยังพบว่า การน�านโยบายสวัสดิการผู้สูงอายุไปใช้

ในการพัฒนาคณุภาพชวิีตผูส้งูอายุในประเทศไทย

มปัีญหาอปุสรรคในเรือ่งของกฎหมายและระเบยีบ

ท่ีเก่ียวข้อง บุคลากรเจ้าหน้าที่ งบประมาณและ

วัฒนธรรม

อภิปรายผล

 จากผลการศึกษา ปัญหาของผู ้สูงอายุ 

ว่าประกอบด้วยปัญหาด้านสังคม ปัญหาด้าน

เศรษฐกิจ และป ัญหาด ้านกายภาพ ดังนั้น  

การด�าเนินงานในด้านผู ้สูงอายุท่ีรัฐด�าเนินการ 

ผ่านกลไก และเจ้าหน้าท่ีของรัฐจึงยังไม่สามารถ

ครอบคลุมความต้องการของผู้สูงอายุในท้องถิ่น 

ได้อย่างเพียงพอ ความต้องการพ้ืนฐานท่ีส�าคญัของ

ผู้สูงอายุที่เป็นความต้องการ คือ ต้องการคนดูแล

ยามเจ็บป่วย ต้องการการยอมรับจากครอบครัว 

การได้รับอาหารที่เหมาะสม อันเป็นความต้องการ

พ้ืนฐานท่ีจ�าเป็นในเชิงจิตใจและกายภาพ ส่วน

ความต้องการด้านเศรษฐกิจ คือ ต้องการมีงานท�า

และมีรายได้เป็นของตนเอง และความต้องการ 

ด้านสังคม คือ การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา  

มีเพ่ือน และการท�าประโยชน์ต่อชุมชน ส�าหรับ

ความต้องการบริการสวัสดิการสังคม ในชุมชน  

พบว่า บรกิารท่ีผูส้งูอายชุนบทต้องการมากท่ีสดุ คอื 

บรกิารเบีย้ยงัชพี และหน่วยดแูลสขุภาพ เคลื่อนท่ี 

รองลงมา คอื บรกิารดแูลผูส้งูอายใุนชมุชน กองทุน

สวัสดกิารผูส้งูอายุ บริการส่งเสริม สขุภาพผูส้งูอายุ 

ส่วนบริการท่ีผู ้สูงอายุชนบทต้องการน้อย คือ  

การออกก�าลังกาย การฝึกอาชีพ การศึกษาเรียนรู้ 

บ้านพักคนชรา และท่ีพักชัว่คราว ซึง่ความต้องการ

พ้ืนฐานของผู้สูงอายุเหล่านี ้สอดคล้องกับทีอ่งค์การ

สหประชาชาติสนับสนุนให้ผู ้สูงอายุมีสุขภาพ

ร่างกายท่ีดีและมีความมั่นคง ประกอบด้วยปัจจัย

หลัก 3 ประการ คือ 1) สุขภาพร่างกาย 2) ความ

มั่นคงในชีวิตและทรัพย์ และ 3) การมปีฏสัิมพันธ์ 

กับครอบครวัและชมุชน (สถาบนัเวชศาสตร์ผูส้งูอายุ 

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2548: 8)

 นโยบายสวัสดิการสังคมของผู ้สูงอายุ  

ผลจากการศึกษาสามารถจ�าแนกได้เป็นความ

ต้องการพ้ืนฐานเศรษฐกิจและสงัคม ความเข้มแข็ง

ของชุมชน ภาวะการเป็นผู้สูงอายุและความม่ันคง

ทางจติใจ ความต้องการบริการ สวัสดิการสังคมของ

ผู้สูงอายุ พบประเด็นท่ีน่าสนใจ คือ กลุ่มผู้สูงอายุ 
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ท่ีมีรายได้น้อย และมีความมั่นคงทางจิตใจน้อย 

เป็นผู้ที่มีความวิตกกังวลมาก จะเป็นกลุ่มท่ีได้รับ

บริการจากหน่วยงานน้อย และมีความต้องการ 

พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคมมากกว่าสวัสดิการ 

ด้านอื่น ๆ ผู ้สูงอายุกลุ ่มน้ีจะต้องการบริการ

สวัสดิการสังคมในด้านเบี้ยยังชีพ หน่วยดูแล

สุขภาพเคลื่อนที่ ฌาปนกิจสงเคราะห์ บัตรทอง  

การช่วยเหลอืจากชมุชน กองทุนสวัสดกิารผูส้งูอายุ

บรกิารดแูลผูส้งูอายุ บรกิารส่งเสรมิสขุภาพ บรกิาร

ลักษณะต่าง ๆ น้ี เป็นบริการท่ีเป็นความต้องการ 

ที่เป็นความจ�าเป็นพ้ืนฐานของชีวิต ที่เน้นบริการ

ทางกายภาพ จิตใจ การดูแลส่งเสริมสุขภาพจนถึง

บริการเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิต กลุ่มที่ต้องการ

บริการลักษณะนี้เป็นกลุ ่มผู ้สูงอายุยากจนขาด

โอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรด้านต่าง ๆ และขาด

หลกัประกันพ้ืนฐานของชวิีต ในขณะท่ีกลุม่ผูส้งูอายุ

ที่มีปัญหาด้านความมั่นคงทางจิตใจน้อย อันมี 

ผลสืบเน่ืองมาจากความมั่นคงทางครอบครัว 

จะต้องการบริการสวัสดิการสังคมในลักษณะ 

ท่ีต้องการงานทีส่ร้างรายได้ ต้องการบ้านพักคนชรา 

หรือท่ีพักชั่วคราว ซึ่งแสดงถึงภาวะของผู้สูงอายุ 

ที่มีความมั่นคงทางจิตใจน้อย สุขภาพจิตอ่อนแอ  

ขาดท่ีพ่ึงพิง ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ต้องการบริการที่สร้าง

ความมัน่คงแก่ชวิีตในช่วงปลาย หากผู้สูงอายุขาด 

ผู้ดูแล ขณะที่มีผู้สูงอายุอีกกลุ่มหน่ึงซึ่งมีจ�านวน 

ไม่มากนักเป็นกลุ ่มผู ้สูงอายุ ท่ีมีความต้องการ 

ทางสังคมมาก และยอมรับภาวะการเป็นผู้สูงอายุ

ของตนได้มาก ผูส้งูอายุกลุม่น้ีจะมภีาวะสขุภาพจติ

ดี และไม่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมเด่นชัด 

จะต้องการบรกิารเชงิสงัคม เพ่ือสร้างความสมัพันธ์

ระหว่างกลุ่มเพ่ือนผู้สูงอายุด้วยกัน เช่น ต้องการ

บริการข้อมูลข่าวสาร ชมรมผูส้งูอายุในวัด สถานท่ี

พบปะพูดคยุ และการศกึษาเรยีนรู ้จะเหน็ว่ารปูแบบ

ความต้องการของผู้สูงอายุมีหลากหลาย และ

เปลี่ยนแปลงไปตามสถานภาพทางสังคมและ

เศรษฐกจิ สอดคล้องกบั Shu Yu (1995) ที่กล่าวว่า 

ผูส้งูอายุก็เหมอืนประชากรกลุม่อืน่ มคีวามต้องการ

ปัจจัยพ้ืนฐานในการด�ารงชีวิต ต้องการความรัก 

ความอบอุน่ ความปลอดภยั มชีือ่เสยีง เป็นทีย่อมรบั

จากครอบครัว ชุมชน และสังคม 

ข้อเสนอแนะ

 ข ้อเสนอแนะจากผลการวิจัย ผู ้ วิจัยม ี

ความเห็นว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใน

ประเทศไทย ควรจะมีการปรับปรุงดังนี้ 1) การ

บริหารจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุด้านการพัฒนา

บคุลากรของท้องถ่ินให้มคีวามรูค้วามเข้าใจในการ

ดูแลผู ้ สูงอายุให ้ท�างานด้านผู ้ สูงอายุอย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมถึงการให้ความรู้เก่ียวกับสิทธิ 

และผลประโยชน์ท่ีผู ้สูงอายุได้รับตามกฎหมาย  

2) การบริหารจัดการสวัสดิการผู ้สูงอายุด้าน

สนับสนุนให้มีชมรมผู้สูงอายุให้ชุมชนท่ีเข้มแข็ง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ควรจดัเวทีส�าหรบัแสดง

ผลงาน/กิจกรรมของชมรมผูส้งูอายุเป็นประจ�าทกุปี 

3) การบริหารจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุด้านการ

สร้างเครือข่ายท�างานด้านผู้สูงอายุใช้ทรัพยากร 

และข้อมลูผูส้งูอายุร่วมกันอย่างบรูณาการระหว่าง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4)บริหารจัดการสวัสดิการ 

ผู้สูงอายุด้านการจัดตั้งหน่วยงานที่ท�าหน้าท่ีดูแล

งานด้านผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ โดยสนับสนุนให้ 

ผู้ดูแลผู้สูงอายุร่วมจัดหา/สนับสนุนงบประมาณ

ส�าหรับใช้ในการด�าเนินงานของหน่วยงานท่ีดูแล 

ผู้สูงอายุในชุมชน 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ควรจัดให้มีบริการด้านสวัสดิการสังคมให้แก่ 
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ผู ้สูงอายุโดยค�านึงถึงหลักความต้องการของ 

ผู้สูงอายุ และควรน�าแนวคิดพ้ืนฐานของการจัด

บริการสาธารณะ 6) หน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วน 

ไม่ว่าจะเป็นจากส่วนกลาง หรือองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ควรมีการด�าเนินงานควบคู่กันไปและ

ค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู ้สูงอายุ และ 

7) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรมกีารจดัท�าแผน

พัฒนาผู ้สูงอายุเป็นรายปีเพ่ือทราบถึงปัญหา  

ความต้องการของผู้สูงอายุแล้วน�ามาก�าหนดเป็น

นโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต่อไป
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