
The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal (GTHJ.)

Vol.22  No.2  May - August 2016         ISSN 2408 - 0845
76

 

การสรางระบบการพัฒนาชุมชนทองถิ่นใหมีความสามารถในการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุสูการจัดสวัสดิการสังคมในประชาคมอาเซียน 
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บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาแบบผสมผสาน มีจดุมุงหมายเพ่ือศึกษาการสรางระบบการพัฒนาชุมชนทองถิ่นใหมี
ความสามารถในการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุสูการจัดสวัสดิการสังคมใน
ประชาคมอาเซียน และเพื่อสรางคูมือระบบการพัฒนาชุมชนทองถิ่นใหมีความสามารถในการบริหารจดัการแบบ
มีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุสูการจัดสวสัดิการสังคมในประชาคมอาเซียน โดยกลุมตวัอยางใน
การใชแบบสอบถาม คือ ผูสูงอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ท่ีไมติดเตียงและเขารวมกจิกรรมกับเทศบาลลานกระบือ 
จํานวน 193 คน และกลุมทีใ่ชในการสัมภาษณ ไดแก หนวยงานทองถ่ินและผูดูแลผูสูงอายุ และผูสูงอายุท่ียินดี
ใหขอมูล วิเคราะหขอมูลดวยคารอยละ และคาเฉลี่ย สวนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชรูปแบบการวิเคราะห
เนื้อหาผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายรุะหวาง 61-70 ป จบประถมศึกษา 4 หรือ 6 
อาศัยอยูตามลําพังคนเดยีวมีรายไดครอบครัว 3,001-5,000 บาท ซึ่งมีรายไดเพียงพอกับรายจาย และเห็นคุณคา
ในตัวเองอยูในระดับปานกลาง ไดแก มีความสุขในการอยูกับผูอื่น รูสึกวาตนเองมีคณุคาเทาเทียมกับผูอื่น และได
วางแผนชีวิตไวในบั้นปลาย ดังนั้น จึงนําไปสูการสรางระบบการพัฒนาชุมชนทองถิ่นใหมีความสามารถในการ
บรหิารจัดการแบบมีสวนรวมดังน้ี (1) ดานการสรางระบบการพัฒนาชุมชนทองถิ่น ผูสูงอายุเขาไปมสีวนรวมกับ
ชุมชนในการแสดงความคิดเห็น รวมคิด ตัดสินใจ วางแผน และรวมบริหารชุมชนในดานตางๆ สวนกลุมผูนํา
ทองถิ่น ไดเปดโอกาสใหผูสูงอายุเขามามีสวนรวมคิด ตัดสินใจ วางแผน และทํากิจกรรมท่ีมีผูสูงอายุเกีย่วของทุก
โครงการ (2) ดานการจดัสวสัดิการสังคม ผูสูงอายุมีความตองการสวัสดิการในดานการรักษาฟรี มีบัตรทอง สวน
กลุมผูนาํทองถิ่นมีการจัดสวัสดิการแกผูสูงอายุ เชน จัดหาอาชีพ หาตลาดขายสินคา จัดคลินิกตรวจสขุภาพ จัด
ยารักษาโรคตามอาการของแตละคน (3) ดานการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม ผูสูงอายุไดรับขอมูลขาวสารจาก
หอกระจายขาวของหมูบาน และเขารวมเปนกรรมการของชมรมตางๆในชุมชน รวมทั้งมีการเสริมทักษะดาน
อาชีพ และดานภาษา สวนกลุมผูนําทองถิ่นมีการใหขอมูลผานทางอาสาสมัครหมูบาน และมีการสงเสริมพัฒนา
ทักษะอาชีพ ทักษะภาษา เพื่อเปนการกระตุนใหเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ(4) ดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุสูประชาคมอาเซียนผูสูงอายุไดรับการสอนภาษา การฝกอาชีพเพื่อใชเปนอาชีพเสริมหรือใช
ทําเปนกิจกรรมยามวาง และสรางความสัมพันธระหวางผูสูงอายุอยางตอเนื่อง เพื่อสรางคุณภาพชีวิตทางอารมณ
ใหดีขึ้น สวนกลุมผูนําทองถิ่นมีการเสริมทักษะความรูเกีย่วกับอาเซียน โดยจัดหาวิทยากรมาอบรม รวมทั้งสอนวิธี
ดูแลสุขภาพเบื้องตนใหกับผูสูงอายุ  
คําสําคัญ : การสรางระบบการพฒันาชุมชนทองถิ่น / การมีสวนรวม / คุณภาพชีวิต/ ผูสูงอายุ /  

   สวัสดิการสังคม / ประชาคมอาเซียน 
 

          *ประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร 
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ABSTRACT 
 

The purposes of this mixed method research were to (1) study the creating local development  
systems and (2) create the local development systems manual for participative management  
in life quality development of older persons to social welfare management in ASEAN 
community. The samples were 193 older persons who are more than 60 years old, local 
agencies and care takers, and older persons who were able to personal information. The data 
were statistically analyzed by using percentage, mean, and used content analysis in qualitative 
analysis.The results found thatmost of older persons were female and age between 61-70 
years. The level of education was grade 4 or 6, lived alone, and the family income between 
3,001-5,000 baht which had enough income. The self-esteem on happy living with other, self-
esteem equal with other, and planning the end of life were at moderate level. The creating 
the local development systems for participative management were: (1) the creating the local 
development systemsfound that older persons were participate with the community to give 
an opinion, share idea, make a decision, and manage community. The local leaders were given 
an opportunity to share idea, make a decision, plan and participate to make activities with 
older persons, (2) social welfare management found that older persons wanted to free 
treatment and have universal health coverage. The local leaders had managed social welfare 
as providing a professional, a market, a healthcare clinic, and a medicine, (3)participative  
management found that older persons got information from  broadcasting tower and 
participated as a member of the community, including the professional and language skill. The 
local leaders gave information through village volunteer and had promoted the professional, 
language skill to participate management, (4) life quality development to ASEAN community 
found that older persons got language teaching, professional as a second source of income, 
and creating relationships with other older persons as a good quality of life. The local leaders 
had taught ASEAN skills and primary health care for older persons. 
 

Keywords : TheSystem was Created to Develop Local Communities / Participation /  
                 Quality of Life / Aging People / Social Welfare / Asean Community 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
การพัฒนาชุมชน เปนกลไกอันสําคัญที่กําหนดทิศทาง นโยบาย แนวทางและกระบวนการในการพัฒนา

เพื่อนําไปสูจดุมุงหมายเบื้องหนา คือ ชุมชน(ประชาชน)ที่สุขสมบูรณจึงเปนเรื่องที่มีความเก่ียวของกนัอยางเปน
ระบบ อันประกอบดวย ปจจัยภายใน ไดแก สภาพท่ัวไปของปญหา ความตองการกระบวนการแกไขปญหา 

การมุงสูชุมชน และสังคมคุณภาพมีเปาหมายหลักของการพัฒนาคุณภาพชีวิตคือการทําใหคนมี
ความสุข อันประกอบดวยการมีสขุภาพแข็งแรง ครอบครัวที่อบอุน มีสภาพแวดลอมท่ีดี มีสังคมท่ีสันตแิละเอื้อ
อาทร และในเมื่อคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชน สังคมยอมมสีงบสุข และเปนหนทางสูการสรางสังคมคุณภาพ 
กลาวคือ 1)การเปนสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต ทั้งในระบบ และนอกระบบ และแหลงเรียนรูภายในชุมชน 
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โดยเริ่มตนจากชุมชน ท่ีมีการพัฒนาใหมีความรูและจริยธรรม เริ่มตัง้แตเด็กแรกเกดิ และใหความสําคัญแกการ
สรางสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม 

ประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้นจากจํานวน 1.21 ลานคน ป พ.ศ. 2503 เปน 4.02 ลานในป พ.ศ. 2541 
และคาดวาจะเพิม่เปน 10.78 ลานคน ในป พ.ศ. 2563 (สุทธิชัย จิตะพันธุกุล, 2541, หนา 1) รวมทั้งอายุขัย
เฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของหญิงเพิ่มขึ้นจาก 71.1 ในป 2539  เปน 74.9 ในป 2541 และอายุขัยเฉลี่ยของชายเพิ่มขึ้น
จาก 66.60 ป เปน 69.90 ป ซึ่งสูงกวาอายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกดิของประชาชนคือ หญิง 68 ป และชาย 64 ป 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2555) ซึ่งสถานการณดังกลาวสงผลใหแนวคิด
การจัดสวัสดิการสังคมตามแนวคดิรัฐสวสัดิการ ไมสามารถตอบสนองความตองการของผูสูงอายุไดทัง้หมด 
บริการที่จัดไมเพียงพอ และเกิดความไมเปนธรรมกับผูสูงอายุรวมทัง้ไมสามารถกระจายบริการไดอยางทั่วถึง 

องคกรสหประชาชาติ นิยาม ประเทศใดท่ีมีประชากรอายุ 60 ปขึ้นไปในสัดสวนรอยละ 10 หรือมีอายุ 
65 ปขึ้นไปเกินรอยละ 7 ของประชากรอายุ 60 ปเพิ่มเปนรอยละ 20 และอายุ 65 ปขึ้นไปเพ่ิมเปนรอยละ 14 
ในสวนของประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศไทยและสิงคโปรมีความเร็วในการเพ่ิมของผูสูงอายุมากที่สุด 
มาเลเซีย พมา อินโดเนียเซีย เวียดนาม บรูไน เพิม่ในระดับปานกลาง และ ลาว กัมพูชา ฟลิปปนส เพิ่มในระดับ
ชา สําหรับประเทศไทย ขอมูลสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหดิล ในป 2555พบวา โลกมี
ประชากรจํานวน 7058 ลานคน มีผูสูงอายุ 65 ปขึ้นไป 

เทศบาลตาํบลลานกระบือในอดีตมีฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบสุขาภิบาลตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งสุขาภิบาลลานกระบือ อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร ในป 
2556 จากขอมูลประชากรของสานักบริหารงานทะเบียนกรมการปกครองพบวาประชากรที่มีอาย ุ60 ปขึ้นไปมี
จานวนถึง 8,734,101 คนและดัชนีการสูงวัยอยูท่ีรอยละ 68.77 โดยจังหวัดท่ีมีดัชนีการสูงวัยมากทีส่ดุ 3 ลําดับ
แรก ไดแก ลาํปาง (121.79%) ลําพูน (116.48%) และแพร (116.47%) และที่สาํคัญดัชนีการสูงวัยนัน้ พบวา 
จังหวัดกําแพงเพชรอยูอันดับท่ี 5 ในระดับประเทศ หากดูจากจํานวนประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป เพศชาย 45,620 
คน เพศหญิง 54,440 คน ยอดรวมการสูงวัยท้ังเพศชายและเพศหญงิจํานวน 100,060 คน คิดเปนรอยละ69.96 
ลําดับความรุนแรงอยูที่ 39 ซึ่งนาสนใจวา จังหวัดกําแพงเพชรเริม่เขาสูภาวะชวงอายุของผูสูงวัยท่ีตอง
เตรียมพรอม (ขอมลูประชากรผูทีม่ีสัญชาติไทยและมีช่ืออยูในทะเบยีนบานจากทะเบยีนราษฎรของสาํนักบริหาร
การทะเบียนกรมการปกครอง ประมวลผลโดย : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, 2558) 

ดังนั้นจึงสนใจจะศึกษาในพื้นที่เทศบาลลานกระบือ เพื่อศึกษาการสรางระบบการพัฒนาชุมชนทองถิ่น
ใหมีความสามารถในการบริหารจดัการแบบมสีวนรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุสูการจดัสวสัดิการสังคม
ในประชาคมอาเซียนและสรางคูมอืตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการสรางระบบการพัฒนาชุมชนทองถิ่นใหมีความสามารถในการบริหารจัดการแบบมสีวน

รวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุสูการจดัสวสัดิการสังคมในประชาคมอาเซียน 
2. เพื่อสรางคูมือระบบการพัฒนาชุมชนทองถิ่นใหมีความสามารถในการบริหารจัดการแบบมสีวนรวม

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุสูการจดัสวสัดิการสังคมในประชาคมอาเซียน 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลลานกระบือท้ังชายและหญิง จํานวนทั้งสิ้น 561 คน ขอมูลจาก

เทศบาลตาํบลลานกระบือ เดือนกมุภาพันธ 2558 และไดใชวิธีเฉพาะเจาะจงผูสูงอายุดังนี้ 
1. ผูสูงอายุท่ีมีความสามารถประกอบกิจวัตรประจําวันได 
2. เปนผูสูงอายุท่ีอยูในชมรม 
3. อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุในแตละชุมชนท่ีอยูในเขตเทศบาลตําบลลานกระบือ 
4. เปนกลุมผูสูงอายุท่ีไมติดเตียง 
5. มีอายุ 60 ปขึ้นไป 

จากจํานวนท้ังหมดนั้นมผีูสูงอายุท่ีเปนไปตามการเจาะจงท้ังสิ้น จํานวน 193 คน และการเลือกกลุม
ตัวอยางนั้นจะขึ้นอยูกับกระบวนการและเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย โดยจะเลือกเก็บขอมลูเพิ่มเติมผูที่มสีวน
เกี่ยวของกับผูสูงอายุดวยความสมัครใจจาก 2 กลุมในการประชุมเชิงปฏิบัติการใน 2 ครั้ง ซึ่งครั้งท่ี1 จะประชุม
เชิงปฏิบัติการกับกลุมผูใหขอมูล 1) หนวยงานทองถิ่นและผูดูแลผูสูงอายุ ประกอบดวย กลุมผูนาํชุมชน อสม. 
สาธารณสุข นายกเทศบาลลานกระบือ และกองสวัสดิการชุมชน จํานวน 20 คน และประชุมเชิงปฏิบตัิการกลุมที ่
2) ผูสูงอายุท่ียินดีใหขอมูลและมาเขารวมกิจกรรมในการประชุมเชิงปฏิบัติการจํานวน 30 คน 
การวิเคราะหขอมลูและการนําเสนอขอมูลนั้น หลังจากท่ีรวบรวมขอมูลตางๆ ตามวิธีการศึกษาวิจัยและ
กระบวนการตางๆ ที่กลาวมาขางตน การอธิบายขอมลูเชิงคุณภาพ โดยวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนาความ 
(Descriptive Analysis) เพื่อท่ีจะไดอธิบายสิ่งท่ีไดศึกษาใหเชื่อมโยง เขาดวยกันระหวางแนวคิดและ
ปรากฏการณตลอดจนขอมูลที่ไดจดัจําแนกเปนหมวดหมูและตีความในมิติตางๆ เพื่อนําไปสูขอสรุปของ
การศึกษาสวนขอมลูเชิงปริมาณมกีารวิเคราะหขอมลูโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) แสดงผล
เปนคารอยละ (Percentage) 
 

ขั้นตอนและวิธีการการจัดทําคูมอื 
 ในการจัดทําคูมือระบบการพัฒนาชุมชนทองถิ่นใหมีความสามารถในการบริหารจัดการแบบมสีวนรวม
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุสูการจดัสวสัดิการสังคมในประชาคมอาเซียน ผูศึกษาไดดําเนินการดังตอไปนี้ 
 1. ขั้นตอนและวิธีการจดัทําคูมือ 
 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาเอกสาร วิจัยจากการเก็บรวบรวมขอมลูเรยีบรอยแลวจากวัตถุประสงคขอที่ 1  
 ขั้นตอนท่ี 2 ไดนําผลการศึกษาท่ีไดมาใชในการสรางคูมือคือการนําขอมูลมาสนับสนุนในสวนของ
ผูสูงอายุกับคุณภาพชีวิตและการดแูลสวัสดิการสังคมท่ีมผีูนําทองถิ่นไดเขามาใหความสําคัญกับพื้นที่และตอยอด
การพฒันาในประเด็นที่ผูสูงอายุไดเขามามสีวนรวมในชุมชนของเทศบาลลานกระบือพรอมทั้งรวมบริหารชุมชน
นอกจากน้ีผูสูงอายุจะถายทอดไดวาในดานของการไดรับความชวยเหลือน้ันประกอบไดดวยอะไรบาง เชน การให
สวัสดิการเบีย้ยังชีพผูสูงอายุ การใหเงินชวยเหลือสนับสนุนหรือการจัดอาชีพพรอมทั้งการมีความคิดรเิริ่มโดยท่ี
ผูสูงอายุสามารถตัดสินใจท่ีจะรวมคิด รวมวางแผน ปรึกษาหารือ รวมทั้งความตองการท้ังดานของการดูแล
สุขภาพและการเพ่ิมเตมิดานอาชีพและภาษาอาเซียนท่ีผูสูงอายุสนใจ สิ่งเหลานีจ้ะนําไปใชจัดทําในคูมอื 
 ขั้นตอนท่ี 3 จัดทําคูมือระบบการพัฒนาชุมชนทองถิ่นใหมีความสามารถในการบริหารจัดการแบบมี
สวนรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุสูการจัดสวัสดิการสังคมในประชาคมอาเซยีน ประกอบดวย 
  3.1 การจดัทําคูมือระบบการพัฒนาชุมชนทองถิ่นใหมีความสามารถในการบริหารจัดการ
แบบมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุสูการจดัสวสัดิการสังคมในประชาคมอาเซียนใน 2 สวน ไดแก 
กลุมผูสูงอายุ และผูนําทองถิ่น/ชุมชน/ผูดูแลรับผิดชอบในสวนผูสูงอายุ คูมือจะประกอบไดดวยเอกสาร ดังนี้      
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   3.1.1 ปก 
   3.1.2 คํานํา 
   3.1.3 สารบัญ 
   3.1.4 เนื้อหาเกี่ยวกับระบบการพฒันาชุมชนทองถิ่นใหมีความสามารถใน       
การบริหารจัดการแบบมสีวนรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุสูการจดัสวสัดิการสังคมในประชาคมอาเซียน
ใน 2 สวน 
   3.1.5 สวนท่ี 1 ผูสูงอายุ 
   3.1.6 สวนท่ี 2 ผูนําทองถิ่น/ชุมชน/ผูดูแลรับผิดชอบในสวนผูสูงอายุ 
   3.1.7 สรุปการออกแบบระบบการพัฒนาชุมชนทองถิ่นใหมีความสามารถในการ
บริหารจัดการแบบมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุสูการจัดสวัสดิการสังคมในประชาคมอาเซียน 
   3.1.8 รายนามผูที่เกี่ยวของและใหขอมูล 
 

กรอบแนวความคิด 
การศึกษาการสรางระบบการพัฒนาชุมชนทองถิ่นใหมีความสามารถในการบริหารจัดการแบบมีสวน

รวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุสูการจดัสวสัดิการสังคมในประชาคมอาเซียน มีกรอบแนวคิดในการวิจัย
ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการวิจัย 
สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูสูงอายุ 

 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 96.40 มอีายุระหวาง 61-70 ป คิดเปน  
รอยละ 76.70 มีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 52.30 นับถือศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ 100 จบประถมศึกษา
ปท่ี 4 หรือ 6 คิดเปนรอยละ 71.50 สามารถอานออก/เขียนได คิดเปนรอยละ 62.20 มีอาชีพรับราชการ คิดเปน 
รอยละ 38.40 และไมเคยไดรับขอมูลขาวสาร คิดเปนรอยละ 43.60 งานอดิเรกที่ทําคือ เขาวัด/ฟงธรรม คิดเปน

การสรางระบบการพัฒนาชุมชนทองถิ่น 
- การมสีวนรวมของประชาชน 

- การชวยเหลือตนเอง 
- ความคิดรเิริ่มของประชาชน 

- ความตองการของชุมชน 

การจัดสวัสดิการสังคม 
- ความตองการของมนุษย 
- สิทธิมนุษยชน 
- ความเปนธรรมทางสังคม 
- ความมั่นคงของมนุษย 

การบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 
- รวมใหขอมูลขาวสาร 
- รวมรับฟงความคิดเห็น 
- รวมเขามามีบทบาท 
- รวมสรางความรวมมือ 
- รวมเสริมอํานาจใหประชาชน 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุสูASEAN 
Community  
1. การรวมกลุมทางสังคม 
2. ความเปนอยูทางกายภาพ 
3. ความสัมพันธระหวางบุคคล 
4. อิทธิพลตอความเปนอยูท่ีด ี
5. สิทธิเสรภีาพ 
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รอยละ 30.60 สวนใหญเปนสมาชิกกลุม /ชมรม คิดเปนรอยละ 98.40 โดยมีการเขารวมกิจกรรมของกลุม/ชมรม
บางบางคร้ัง คิดเปนรอยละ 52.90 
 ประวัตสิุขภาพ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมเคยเปนโรคหัวใจ คิดเปนรอยละ 93.80 สวนโรค
ที่เคยเปน แตปจจุบันหายแลว คือ เปนลมบอย คดิเปนรอยละ 44.60 และโรคที่ปจจุบันยังเปนอยู คือ เวียน
ศีรษะ คิดเปนรอยละ 65.30 
 สวนท่ี 2 ขอมูลสุขภาวะของผูสูงอายุ 
 การประเมินภาวะซึมเศรา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอารมณซึมเศราหรือทอแทใจ คิดเปน
รอยละ 25.90 รองลงมาคือออนเพลีย ไมมีแรง เช่ืองชา คิดเปนรอยละ 23.80 และนอยที่สุด คือคดิอยากตาย   
มีแผนการที่จะทําหรือเคยฆาตัวตาย คิดเปนรอยละ 05.70 
 ดานสภาวะทางเศรษฐกิจ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมรีายไดครอบครัว 3,001-5,000 บาท 
คิดเปนรอยละ 36.30 ซึ่งมีรายไดเพียงพอกับรายจาย คิดเปนรอยละ 81.90 โดยไมมีหนีส้ิน คิดเปนรอยละ 
77.70 นอกจากน้ียังมีเงินออมจากเงินสด คิดเปนรอยละ 51.80 
 สัมพันธภาพคนในครอบครัว พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะอยูตามลาํพังคนเดียว คิดเปน  
รอยละ 33.70 รองลงมาคืออยูคูสมรส คดิเปนรอยละ 25.40 โดยมกีารพูดจาถอยทีถอยอาศัยกันเปนประจํา คิด
เปนรอยละ 57.50 สวนสามารถพูดความลบัใหกันฟงไดจะทํานานๆครั้ง คิดเปนรอยละ 80.80 
 การสนับสนุนจากเครือขาย พบวา ผูตอบแบบสอบถามเคยไดรับความชวยเหลือโดยการใหคําปรึกษา/
แนะนําจากสมาชิกในครอบครัว คดิเปนรอยละ 45.10 ดานกําลังใจไดจากสมาชิกในครอบครัว คิดเปนรอยละ
45.10 ดานสิ่งของ/เงินไดจากเพื่อน/เพื่อนบาน และนักวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 28.50 และดานขอมูลขาวสารได
จากหนวยงาน/องคกร คิดเปนรอยละ 74.60 
 ผูตอบแบบสอบถามมีความตองการดานรายไดและดานการเขาถึงบรกิารสุขภาพ เชน คลินิกผูสูงอายุ
ในระดับมาก (  = 3.47) สวนดานอาชีพ (  = 2.56) ดานอุปกรณสิ่งของเครื่องใชและดานที่อยูอาศัย            
(  = 2.33) มีความตองการในระดบันอย 
 ผูตอบแบบสอบถามเห็นคณุคาในตัวเองอยูในระดับปานกลางทุกขอ ไดแก มีความสุขในการอยูกับผูอืน่ 
(  =3.38) รองลงมาคือ ขาพเจารูสกึวาตนเองมีคุณคาเทาเทียมกับผูอืน่ (  = 3.30) และขาพเจาไดวางแผน
ชีวิตไวในบั้นปลายมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด (  = 3.08) 
 สวนท่ี 3 ขอมูลการเขาถึงสิทธิตางๆ ของผูสูงอายุ 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรู/เคยไดยินเกี่ยวกับพระราชบัญญัตผิูสงูอายุ (พ.ร.บ. ผูสูงอายุ) พ.ศ. 
2546 (ฉบับแกไข พ.ศ. 2553) คิดเปนรอยละ 58.00เคยไดใชบริการตามสิทธิในเรื่องบริการอํานวยความสะดวก
ในสถานท่ีของรัฐ คิดเปนรอยละ 41.50 สวนเรื่องบริการฝกอาชีพผูตอบแบบสอบถามไมเคยไดใชบริการตามสิทธิ 
คิดเปนรอยละ 87.00 ในชุมชนมีการบริการดานศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุ บริการเยี่ยมผูสูงอายุที่บาน 
และบริการดูแลสุขภาพผูสูงอายุท่ีบาน คิดเปนรอยละ 88.60 นอกจากน้ีสวนใหญเคยประสบปญหาในการเขาใช
บริการคดิเปนรอยละ 87.00 
 ผูสูงอายุเคยไดรับความชวยเหลือโดยการใหคําปรึกษา/แนะนําจากสมาชิกในครอบครัว ดานกําลังใจได
จากสมาชิกในครอบครัว ดานสิ่งของ/เงินไดจากเพื่อน/เพื่อนบาน และนักวิชาชีพ และดานขอมลูขาวสารไดจาก
หนวยงาน/องคกร นอกจากน้ียังมคีวามตองการดานรายไดและดานการเขาถึงบริการสุขภาพ เชน คลนิิกผูสูงอายุ
ในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ อารดา ธีรเกียรติกําจร (2554) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในเขต
เทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา การที่ผูสูงอายุจะมีคณุภาพชีวิตท่ีอยูในระดบัดีไดนั้น 
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องคประกอบดานเศรษฐกิจ ดานสงัคม ดานสิ่งแวดลอม ดานสุขภาพ และดานทัศนคติตองอยูในเกณฑที่ดีดวย 
อีกทั้งปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิต คือการมีสถานภาพสมรส และคูสมรสยังมีชีวิตอยู มีการศึกษาท่ีสูง มีอาชีพ
หลักมีรายไดที่แนนอน มีท่ีอยูอาศยัเปนของตนเองและปจจัยที่สําคญัอยางยิ่งคือ การมีบุตรหลานคอยดูแล 
ชวยเหลือสอดคลองกับระพพีรรณ คําหอม(2554)การมสีถาบันครอบครัวนั้นจะทําใหครอบครัวอบอุนและมสีวน
รวมในสังคม เขารวมกิจกรรมภายในชุมชนอยางสมํ่าเสมอ สําหรบัปจจัยที่มีผลทางลบตอคุณภาพชีวิต คือการมี
อายุท่ีมากขึ้น มีโรคประจาํตัว สงผลทําใหคุณภาพชีวิตผูสูงอายุลดลง จะเห็นไดวา ความพึงพอใจทางดานรางกาย
นั้น ยังมีดานจิตใจ และสิ่งแวดลอม ซึ่งผูสูงอายุสวนใหญตองการความรักความเขาใจและเอาใจใสดูแลจาก
ครอบครัวและลูกหลาน มคีวามตองการการยอมรบัจากสังคมและชมุชน ตองการการเขารวมกิจกรรมตางๆ ดวย
ตนเอง ไมตองการพ่ึงพาผูอื่น รูสึกวาตนเองมีคุณคา สงผลใหเกิดการใสใจดูแลสุขภาพของตนเอง มีความพอใจใน
สภาพแวดลอมทางสังคมและเศรษฐกิจ ตามความเหมาะสมของพื้นที่ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ผูสูงอายุท่ีเทศบาลลานกระบือ อําเภอลานกระบือ จังหวัดแพงเพชรน้ันผูคนสวนใหญมักเรียกวา “ผูสูง
วัย” ทางเทศบาลลานกระบือพรอมกับนายกเทศบาลน้ันไดสงเสรมิใหประชาชนท่ีเปนผูสูงอายุไดรับความรูและ
ตระหนักถึงความสําคญัในการเพิ่มขึ้นของผูสูงอายุอยางตอเนื่อง จึงอยากใหผูสูงอายุไดทํากิจกรรมใน
ขณะเดียวกันจะไดเปนการดูแลผูสงูอายุ มีการเปดชมรมผูสูงอายุ มีกจิกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตพรอมท้ัง   
จักไดดูแลผูสูงอายุท่ีดอยโอกาสไปดวยพรอมกัน ซึ่งความประสงคนี้ไดเกิดการประชุมกรรมการหรือสมาชิกเพื่อ
ระดมสมองในการหาขอเสนอแนะ ดังเชน การสรางกิจกรรมทีส่รางสรรคเพื่อไมใหผูสูงอายุเกดิความโดดเด่ียว 
เพื่อเสรมิสรางความรูความเขาใจดานสุขภาพ และเพื่อเสริมสรางบทบาทความเปนผูนาํในทองถิ่นของผูสูงอายุไป
ดวย ท้ังนี้การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ตลอดถึงการดูแลในระยะยาว ในพื้นท่ีเทศบาลลานกระบือ จะเนน
กระบวนการท่ีมคีวามใกลชิด  สรางความสัมพันธอันดตีอผูสูงอายุ มกีารปฏิบัติกจิกรรมรวมกับองคกรภายนอก 
การออกเย่ียมผูสูงอายุท่ีเปนผูปวยติดเตยีง ติดบาน เพื่อใหผูสูงวัยไดรูสึกวาผูสูงอายุมีความสาํคัญ มีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง และเชื่อมโยงกับเครือขายสามารถดาํเนินการดูแลผูสงูวัยระยะยาวอยางตอเนื่องอยางเปนระบบ   
มีความสมบูรณ 
 สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 96.40 มีอายุระหวาง 61-70 ป คิดเปนรอยละ 76.70 มี
สถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 52.30 นับถือศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ 100 จบประถมศึกษา 4 หรือ 6      
คิดเปนรอยละ 71.50 สามารถอานออก/เขียนได คิดเปนรอยละ 62.20 มีอาชีพรับราชการ คิดเปนรอยละ 38.40 
และไมเคยไดรับขอมลูขาวสาร คิดเปนรอยละ 43.60 งานอดิเรกที่ทําคือ เขาวัด/ฟงธรรม คิดเปนรอยละ 30.60 
สวนใหญเปนสมาชิกกลุม/ชมรม คิดเปนรอยละ 98.40 โดยมีการเขารวมกิจกรรมของกลุม/ชมรมบางบางคร้ัง คิด
เปนรอยละ 52.90 
 ประวัตสิุขภาพ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมเคยเปนโรคหัวใจ คิดเปนรอยละ 93.80 สวนโรค
ที่เคยเปน แตปจจุบันหายแลว คือ เปนลมบอย คดิเปนรอยละ 44.60 และโรคที่ปจจุบันยังเปนอยู คือเวียนศีรษะ 
คิดเปนรอยละ 65.30 
 การประเมินภาวะซึมเศรา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอารมณซึมเศราหรือทอแทใจ คิดเปน
รอยละ 25.90 รองลงมาคือออนเพลีย ไมมีแรง เช่ืองชา คิดเปนรอยละ 23.8 และนอยที่สดุ คือคิดอยากตาย มี
แผนการที่จะทําหรือเคยฆาตัวตาย คิดเปนรอยละ 5.70 
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 ดานสภาวะทางเศรษฐกิจ พบวา 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดครอบครัว 3,001-5,000 บาท คิดเปนรอยละ 36.30 ซึ่งมีรายได

เพียงพอกับรายจาย คดิเปนรอยละ 81.90 โดยไมมีหนีส้ิน คิดเปนรอยละ 77.70 นอกจากน้ียังมีเงินออมจาก  
เงินสด คิดเปนรอยละ 51.80 
 สวนใหญจะอยูตามลําพังคนเดยีว คิดเปนรอยละ 33.70 รองลงมาคืออยูคูสมรส คิดเปนรอยละ 25.40 
โดยมีการพูดจาถอยทีถอยอาศัยกันเปนประจาํ คิดเปนรอยละ 57.50 สวนสามารถพูดความลับใหกันฟงไดจะทํา
นานๆครั้ง คดิเปนรอยละ 80.80 
             การสนับสนุนจากเครือขาย พบวา ผูตอบแบบสอบถามเคยไดรับความชวยเหลือโดยการใหคําปรึกษา/
แนะนําจากสมาชิกในครอบครัว คดิเปนรอยละ 45.10 ดานกําลังใจไดจากสมาชิกในครอบครัว คิดเปนรอยละ
45.10 ดานสิ่งของ/เงินไดจากเพื่อน/เพื่อนบาน และนักวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 28.50 และดานขอมูลขาวสารได
จากหนวยงาน/องคกร คิดเปนรอยละ 74.60 
 การเขาถึงสิทธิตางๆ ของผูสูงอายุผูสูงอายุสวนใหญรู/เคยไดยินเกี่ยวกับพระราชบัญญัตผิูสูงอายุ 
(พ.ร.บ. ผูสูงอายุ) พ.ศ. 2546 (ฉบับแกไข พ.ศ. 2553) คิดเปนรอยละ 58.00 เคยไดใชบริการตามสิทธิในเรื่อง
บริการอํานวยความสะดวกในสถานท่ีของรัฐ คิดเปนรอยละ 41.50 สวนเรื่องบริการฝกอาชีพผูตอบแบบสอบถาม
ไมเคยไดใชบริการตามสิทธิ คิดเปนรอยละ 87.00 ในชุมชนมีการบรกิารดานศูนยอเนกประสงคสําหรบัผูสูงอายุ 
บริการเยี่ยมผูสูงอายุท่ีบาน และบริการดูแลสุขภาพผูสูงอายุท่ีบาน คิดเปนรอยละ 88.60 นอกจากน้ีสวนใหญเคย
ประสบปญหาในการเขาใชบริการคิดเปนรอยละ 87.00 

ประเด็นที่ 1 การจัดสวสัดิการสังคม 
ความตองการสวัสดิการจากหนวยงานหรือภาครัฐผูสูงอายุมีความตองการสวัสดิการจากหนวยงานหรือ

ภาครัฐหลักในเรื่องการรับบริการดานการรักษา เจ็บปวยรักษาฟรี มีบัตรทอง การเก็บคาประกันหมูบานศพละ 
20 บาท เมื่อเสียชีวิตยังไดเงินประกัน 5,000 บาท มีการจัดหาอาชีพหาตลาดขายสินคา และในสวนของกลุมผูนํา
ทองถิ่น/ผูนําชุมชน/ผูดูแลรับผดิชอบในสวนผูสูงอายุนั้นใหสวัสดิการกับแกผูสูงอายุ เชน จัดหาอาชีพ หาตลาด
ขายสินคา จัดคลินิกตรวจสุขภาพ จัดยารักษาโรคตามอาการของแตละคน สอบถามความตองการเวลาท่ีมีงาน
สําคัญๆวาอยากไดอะไรในชวงเทศกาลตางๆ เชน วันสงกรานตก็จะจดัของรางวัลสําหรับเลนเกมการแขงขันกัน
หรือแจกผาขนหนู, ขันนํ้าเปนของที่ระลึกสําคัญผูสูงอายุท่ีมารวมงานในวันนั้น เปนตน ซึ่งสอดคลองกบังานวิจัย
ของ ยุวดี ไวทยะโชติ (2555) ไดศึกษาผูสูงอายุ : คุณภาพชีวิตกับนโยบายเบี้ยยังชีพ พบวาวัยสูงอายุเปน
พัฒนาการของชีวิตมนุษย มีการเปล่ียนแปลงแตละชวงของการเปลีย่นแปลงจะมผีลกระทบตอสภาพรางกาย 
จิตใจ อารมณ และสังคม ของผูสูงอายุเปนอยางมาก ทําใหผูสูงอายุซึง่มีความเปราะบางอยูแลวไดรับผลกระทบ
มากขึ้น หากปรับตัวไดทันกับการเปล่ียนแปลงท่ีเขามาในชีวิตไดดีก็สามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข เกิด
ความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) ซึ่งจะสะทอนใหเห็นถึงคณุภาพชีวิตของผูสูงอายุ สอดคลองกับ        
นิรันดร จงวุฒิเวศน (2550) เพราะผูสูงอายุท่ีจะมีชีวิตอยูอยางสมบรูณและเขมแข็งจะตองประกอบดวย          
1) การมองโลกในแงดีและมีความพึงพอใจในชีวิต 2) มีความรัก คือพรอมท่ีจะใหและรับความรักจากผูอื่น       
3) มีศรัทธาในสิ่งท่ีถูกตองแนนอน 4) มีอารมณขัน 5) มีความยึดมั่นในตนเองในทางท่ีเหมาะสม 6) ใหอํานาจแก
ตน 7) มีการจัดการกับความเครียด และ8) มีความสัมพันธกับสังคม ดังนั้นการที่ผูสูงอายุจะมีความเปนอยูที่ดี 
หรือคุณภาพชีวิตท่ีดีนั้น ควรจะมคีวามเปนอยูดานตางๆดังนี้ คือ ดานสภาพรางกาย, สภาพจิตใจ,สภาพความ
เปนอยูและสิ่งแวดลอม,รายไดเศรษฐกิจ,สังคม ครอบครัวและชุมชน และดานการศึกษาหรือความรูขอมูล
ขาวสาร อยางเหมาะสมหรือเพียงพอดวยความเปนธรรมทางสังคม เชน การมีอคติ การเลือกปฏิบตัิ การกดขี่
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ผูสูงอายุไดรับความเปนธรรมดี ไมมีการกดขี่ขมเหง ผูสูงอายุมีสิทธิเทาเทียมกัน มีความสามัคคี ปรองดองกัน 
พูดจาไพเราะตอกัน ไมมีการกดขีไ่มลําเอียงและในสวนของกลุมผูนําทองถิ่น/ผูนําชุมชน/ผูดูแลรับผดิชอบในสวน
ผูสูงอายุนั้นไมเคยมีอคติหรือกดขีข่มเหงผูสูงอายุ ผูสูงอายุมักจะไดรบัการปฏิบตัิอยางเปนธรรมเสมอ ไมมี
แบงแยกรวย จน ใหทุกคนมีสิทธิ์เขาเปนสมาชิกชมรมไดทุกคน 

ประเด็นที ่2 การบริหารจัดการแบบมีสวนรวมของทองถิ่นที่ไดใหผูสงูอายุเขารวม 
1.การใหขอมูลขาวสารผูสูงอายุไดรับขอมูลขาวสารจากการติดตอสื่อสารโดย อสม.บอกตามบาน,มีการ

บริการถึงบาน เชน เอาเงินเบี้ยยังชีพมาใหผูสูงอายุท่ีบานท่ีมารับเงินเองไมไดหรือหอกระจายขาวของหมูบาน  
อสม.ของแตละหมูบานจะเปนคนกระจายขาว และในสวนของกลุมผูนําทองถิ่น/ผูนําชุมชน/ผูดูแลรับผิดชอบใน
สวนผูสูงอายุนั้นการใหขอมลูขาวสารสวนใหญจะใชวิธีบอกในวันที่มารวมตัวกันท่ีโรงเรียนทุกวันอังคาร หรือถามี
เรื่อง/ขาวดวนจริงๆ ก็จะมีการประชาสัมพันธผานทางอสม.ของแตละหมูบาน ซึ่งอสม.ก็จะนําไปประกาศ/
ประชาสมัพันธใหกับผูสูงอายุไดทราบในลําดบัถัดไปซึ่งสอดคลองกับแนวคิดตัวแบบระดับการมสีวนรวมของ
ประชาชนท่ีกลาววาการใหขอมลูขาวสารแกประชาชนเปนเรื่องสําคัญมาก 

2. การรับฟงความคิดเห็น ผูสูงอายุมีความคดิเห็นรวมกัน พรอมใจกนัในการฟง และพรอมใจรวม 
แสดงความคดิเห็นทุกครั้งท่ีมีโครงการหรือกิจกรรมที่เกีย่วของกับตนและในสวนของกลุมผูนําทองถิ่น/ผูนํา
ชุมชน/ผูดูแลรับผิดชอบในสวนผูสงูอายุนั้น รับฟงความคิดเห็นของผูสูงอายุ และเปดโอกาสใหผูสูงอายุเขารวม
แสดงความคดิเห็นทุกครั้งท่ีมีโครงการหรือกิจกรรม 

3. การเขามามีบทบาท ผูสูงอายุเขามามีบทบาทในการเขารวมกิจกรรมตางๆ มีบทบาทในการใชสิทธ์ิ
ในดานการรักษามีบทบาทรวมแสดงความเห็น และบทบาทเขารวมเปนกรรมการของชมรมและในสวนของกลุม
ผูนําทองถิ่น/ผูนําชุมชน/ผูดูแลรับผิดชอบในสวนผูสูงอายุนั้น ไดเปดโอกาสใหผูสูงอายุเขามารวมคดิ รวมตัดสินใจ
ในการจัดกิจกรรมทุกครั้ง เชน งานทอดกฐิน ผาปา รํากลองยาว การทําขาวตมโบราณการสนับสนุนใหเขามาเปน
คณะกรรมกลุมตางๆ 
 4. การสรางความรวมมือผูสูงอายุไดเขาไปมีบทบาทในการเปนกรรมการกลุมผูสูงอายุดูแลดวยกันเอง
ทั้งที่เปน คณะกรรมการหมูบาน คณะกรรมการโครงการสงเสรมิอาชีพ คณะกรรมการโรงเรียนสรางสุขผูสูงวัย 
และในสวนของกลุมผูนําทองถิ่น/ผูนําชุมชน/ผูดูแลรับผดิชอบในสวนผูสูงอายุนั้น มีการใหผูสูงอายุเขามารวมมือ 
เห็นไดจากการที่คณะกรรมการสวนใหญของชมรมเปนผูสูงอายุท้ังหมดไมวาจะเปนคณะกรรมการโรงเรียนสราง
สุขผูสูงวัย คณะกรรมการฌาปนกจิ คณะกรรมการโรงเรียนสรางสุขผูสูงวัย เปนตน 
 5. การเสริมอํานาจใหประชาชน ผูสูงอายุไดมีการเสริมทักษะดวยการจัดกิจกรรมตางๆ ให เชน สอน
สานตะกรา สอนภาษาอาเซียน ภาษาอังกฤษแบบงายๆ การเขารวมรับฟงและสะทอนปญหาในโครงการหรือ
กิจกรรมที่มผีูสูงอายุเขารวมและในสวนของกลุมผูนําทองถิ่น/ผูนําชุมชน/ผูดูแลรับผิดชอบในสวนผูสูงอายุนั้นมี
การเสริมอํานาจใหกับผูสูงอายุรวมสะทอนปญหาภายในชมรม เชน มีการประชุมกันหลังจากการจัดงานเทศกาล
ปใหมหรือเทศกาลอื่นๆ มีการจัดอบรมที่เปนประโยชนแกผูสูงอายุทางเทศบาลจะเชิญผูสูงอายุเขารวมประชุม/
อบรมดวยทุกครั้ง เพ่ือท่ีจะใหผูสูงอายุไมเหงา มีเพื่อน เพราะมีการพบปะกันระหวางผูสูงอายุดวยกัน 

ประเด็นที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุสู ASEAN Community (ป 2559-2560)  
1. การรวมกลุมทางสังคม ผูสูงอายุไดรับการสอนภาษา เชน การกลาวคําทักทายของแตละประเทศ

อาเซียน การฝกอาชีพเพื่อใชเปนอาชีพเสริมหรือใชทําเปนกิจกรรมยามวาง จัดอบรมภาษาอาเซียน 10 ภาษา
ใหกับผูสูงอายุและในสวนของกลุมผูนําทองถิ่น/ผูนําชุมชน/ผูดูแลรับผิดชอบในสวนผูสูงอายุนั้น มีการเสริมสราง
ทักษะดานความรูเรื่องภาษาอาเซียน สอนวิธีดูแลสุขภาพเบ้ืองตนซึ่งสอดคลองกับแนวคิด                        
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ของ Beadle brown (2008) ไดกลาววา การรวมกลุมทางสังคมจะเกี่ยวของกับความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของ
กลุมทางสังคม การมีสวนรวมในกลุมทางสังคม สภาพแวดลอมของที่อยูอาศัยที่มีอิทธิพลตอการรวมกลุมทาง
สังคม บทบาทในการดําเนินชีวิต เชน วิถีทางการดําเนินชีวิต พฤติกรรมการปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิตเพ่ือ
ความเหมาะสม การชวยเหลือสนับสนุนตางๆ เชน ความพึงพอใจในการบริการทางสังคม การยอมรบัทางสังคม 
และสถานภาพทางสังคม 
 2. ความเปนอยูทางกายภาพ ผูสูงอายุอยากไดการดูแลเรื่องความปลอดภัยดี การมีกจิกรรมยามวาง
ของผูสูงอายุ การสรางงาน สรางรายไดการดูแลเรื่องสุขภาพ เปนตน และในสวนของกลุมผูนําทองถิ่น/ผูนํา
ชุมชน/ผูดูแลรับผิดชอบในสวนผูสงูอายุนั้นจัดใหมีการตรวจเยี่ยมบานของผูสูงอายุ โดยเฉพาะผูสูงอายุที่เปน
ผูปวยตดิเตียง ให อสม.หมั่นตรวจตราและเขาไปตรวจสุขภาพอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง ตรวจปญหาสุขภาพซ่ึง
กันและกัน รวมถึงใหอสม.ตรวจเยีย่มบานทุกเดือน การสอบถามสารทุกขสุกดิบแกผูสูงอายุ และมีการตรวจวัด
ความดันใหแกผูสูงอายุดวย 
 3. ความสัมพันธระหวางบุคคล ผูสูงอายุอยากใหมีความสัมพันธระหวางผูสูงอายุอยางตอเนื่อง รวมเปน
เครือขายเลยยิ่งดี และมีการรวมตวักันเปนเครือขายโรงเรยีนสรางสขุระหวางเทศบาลตางๆและในสวนของกลุม
ผูนําทองถิ่น/ผูนําชุมชน/ผูดูแลรับผิดชอบในสวนผูสูงอายุนั้น ไดจัดอบรมใหกับครอบครัวหรือผูที่อยูใกลชิดกับ
ผูสูงอายุ และมีการรวมตัวกันเปนเครือขายโรงเรียนสรางสุข มีเครือขายครอบครัวและผูดูแลผูสูงอายุ ใหความรู
เกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุดวยตนเองท่ีบาน 
 4. อิทธิพลตอความเปนอยูท่ีดี ผูสงูอายุอยากใหทองถิ่นดูแลเรื่องความเปนอยู ผูสูงอายุอยากมีอาชีพ
เสรมิเพื่อเปนการหาเลี้ยงครอบครวั ชวยเหลือดูแลสําหรับผูสูงอายุท่ีไมมีที่อยูอาศัย และในสวนของกลุมผูนํา
ทองถิ่น/ผูนําชุมชน/ผูดูแลรับผดิชอบในสวนผูสูงอายุนั้น มีการสงเสริมอาชีพใหกับผูสูงอายุท่ีไมมีอาชีพ เชน 
จัดตั้งกลุมดอกไมจันทนเพ่ือหารายไดเลี้ยงตนเอง การสานตะกรา ตะแกรง การนวดแผนโบราณ การทํานํ้ายา
บวนปาก ถาผูสูงอายุมีความเครียด ทางบุคลากรโรงเรยีนสรางสุขผูสูงวัยจะนําผูสูงอายุท่ีมีความเครียดเขามา
พูดคุยและใหกําลังใจและจะคอยอยูเปนเพื่อนรับฟงเรื่องราวตางๆ และมีการเปดเพลงใหคลายเครียด 
 5. ลักษณะทางอารมณ ผูสูงอายุไดมีการรวมตัวกันท่ีชมรมแตละสัปดาหจะมีการพูดคุย ถาม
สารทุกขสุกดิบซึ่งกันและกัน ทําใหรูไดวาใครกําลังมีเรื่องเครียดหรอืเรื่องไมสบายใจอยู และจะชวยกนัหาทางแก
หรือคอยเปนผูรับฟงปญหาเพื่อเปนการบรรเทาความเครียดใหกับอีกฝายหนึ่งและในสวนของกลุมผูนาํทองถิ่น/
ผูนําชุมชน/ผูดูแลรับผดิชอบในสวนผูสูงอายุนั้น หากพบผูสูงอายุท่ีมคีวามเครยีดหรือมีเรื่องกังวลใจ ทางทองถิ่น
จะสงมอบใหกับทางศูนยบริการสขุภาพเพื่อที่จะคอยสอบถาม พูดคุยหาสาเหตุในความเครยีดน้ันๆ เพือ่นําไป
แกไขปญหาตอไป 
 6. ความสามารถในการตดัสินใจดวยตนเอง ผูสูงอายุไดรับความชวยเหลือความเดือดรอนในทุกดาน 
เชน สรางบานเอื้ออาทรใหกับผูสูงอายุท่ียากไร ไมมีบานหรือที่บานถกูน้ําทวม แตตองเปนผูสูงอายุท่ีมปีญหาทาง
เศรษฐกิจอยางแทจริง หรือเปนผูสูงอายุท่ีไมสามารถดูแลตนเองไดและในสวนของกลุมผูนําทองถิ่น/ผูนําชุมชน/
ผูดูแลรับผิดชอบในสวนผูสูงอายุนัน้ใหความชวยเหลือเบ้ืองตนกับผูประสบภัย เชน พายุพัดหลังคา ทางทองถิ่นก็
จะจัดคนเขาไปชวยเหลือซอมแซม และหาเคร่ืองอุปโภค บริโภคให เพื่อเปนการบรรเทาสาธารณภัยในเบื้องตน 
 7. การพัฒนาตนเอง  ผูสูงอายุมีการพัฒนาในดานการพูด การฝกภาษา สอนภาษา เรยีนหนังสือ
เบื้องตนและสอนอาชีพและในสวนของกลุมผูนําทองถิ่น/ผูนําชุมชน/ผูดูแลรบัผิดชอบในสวนผูสูงอายุนั้น ได
สงเสริมจัดหาคนมาอบรมเกีย่วกับอาชีพหรือทักษะภาษาใหกับผูสูงอายุ และการสงเสริมสุขภาพ เชน การออก
กําลังกาย 
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 8. สิทธิเสรภีาพ ผูสูงอายุใหเสรีภาพในการเลือกตั้ง ใหเสรีภาพในการทํากิจกรรมตางๆ รวมกับชุมชน
เปดโอกาสใหผูสูงอายุเขาไปมีสวนในการเลือกตั้งคณะกรรมการตางๆ ในชุมชน เชน ประธานชมรมผูสงูอายุ 
ประธานกองทุนสงเสริมอาชีพและในสวนของกลุมผูนําทองถิ่น/ผูนาํชุมชน/ผูดูแลรับผิดชอบในสวนผูสงูอายุนั้น 
ใหสิทธิเสรีภาพแกผูสูงอายุในการเลือกประธานกลุมตางๆ เอง 
 สรุปกลุมผูสูงอายุประเด็นการสรางระบบการพัฒนาชุมชนทองถิ่นตอการกําหนดแนวทางการสราง
ระบบการพัฒนาผูสูงอายุ การมสีวนรวมของประชาชนผูสูงอายุไดเขาไปมสีวนรวมกับชุมชนในการแสดงความ
คิดเห็น หรือรวมบรหิารชุมชนในดานตางๆ รวมทั้งเขาไปทํากิจกรรมภายในชุมชน ท้ังกิจกรรมดูแลสุขภาพ การ
ออกกําลังกาย และการรับประทานอาหารรวมกันในชุมชนของผูสูงอายุ โดยกิจกรรมเหลานีไ้ดเปดโอกาสให
ผูสูงอายุเขามามสีวนรวมตามความสมัครใจ เปนตน ในสวนของกลุมผูนําทองถิ่น/ผูนําชุมชน/ผูดูแลรับผิดชอบใน
สวนผูสูงอายุนั้นสอดคลองกับพงษสวัสดิ์  อักษรสวาสด์ิ(2550)ท่ีไดกลาวถึงการเปดโอกาสใหแกผูสูงอายุไดเขามา
มีสวนรวมทุกอยางตามกําลังของผูสูงอายุ เชน การเขารวมกิจกรรมการทอดผาปาประจําป การเขารวม/มีสวน
รวมในการราํกลองยาว การเขารวมในการกําหนดกิจกรรมประจําปตางๆ เปนตน ความตองการของชุมชน
ผูสูงอายุมีความตองการหลักในเร่ืองของสุขภาพ โดยอยากใหมีการตรวจบอยขึ้น ตรวจมากกวาเดือนละครั้ง
รวมถึงการทําความสะอาดในชุมชน หมูบานและทองถิ่นของตนเอง และในสวนของกลุมผูนําทองถิ่น/ผูนําชุมชน/
ผูดูแลรับผิดชอบในสวนผูสูงอายุนัน้ไดมีการพูดคุย ประชุม ปรึกษาหารือรวมกันกับผูสูงอายุ และถามถึงความ
ตองการของผูสูงอายุอยูเปนประจาํรวมทั้งสงเสริมใหผูสูงอายุรวมเปนคณะกรรมการโรงเรียนสรางสุขผูสูงวัย ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของปาริชาติ วลัยเสถียร (2532) ทีก่ลาววาการพัฒนาชุมชนทองถิ่นตองใหประชาชน และ
องคกรประชาชนคิดและตดัสินใจบนพ้ืนฐานความตองการของทองถิ่นเอง เพื่อใหเกิดความคิดที่วางานเปนของ
ประชาชน และจะชวยกันดูแลรักษาตอไป 
 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

   1. ควรมีการดําเนินกิจกรรม/โครงการตางๆ อยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุใหดี
ยิ่งข้ึนตอไป 

   2. หนวยงานราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรบรรจเุปนนโยบายระยะยาวและจัดสรร
งบประมาณสนับสนุน ชุมชน โรงเรียน วัด ใหชวยกันทํากิจกรรมอยางตอเนื่อง เพื่อสงเสรมิใหผูสูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น  
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
    ควรทําการศึกษาวิจัยถึงระบบกจิกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ เนนกิจกรรมทีส่งเสริมให
ผูสูงอายุมีคณุภาพจิตใจ และรางกายท่ีดีขึ้นเปนหลัก 
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