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บทคัดยํอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแ เพื่อศึกษาสถานการณแทั่วไปของผูสูงอายุ การดําเนินงานดานสวัสดิการของ
ผูสูงอายุและผลของการดําเนินงานดานสวัสดิการผูสูงอายุของเทศบาลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร   
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพที่ใชกับผูสูงอายุ เจาหนาที่ของภาครัฐและเทศบาล ใชการ
สัมภาษณแเชิงลึก วิธีการดําเนินการวิจัย วิเคราะหแจากสภาพแวดลอมภายในและภายนอกเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผูสูงอายุ และลงพื้นที่สํารวจปใญหาวิเคราะหแจากสภาพพื้นที่บริบทของพื้นที่ และการดําเนินงานดาน
สวัสดิการผูสูงอายุของเทศบาลนครชุม  การวางแผนคือ กําหนดขอบเขตการศึกษา  กําหนดขอบเขตของประชากรที่
ตองการศึกษา  กําหนดพื้นที่ที่ตองการศึกษา  กําหนดเวลาในการศึกษา และการออกแบบการวิจัยคือ การเลือก
บุคคลในการสัมภาษณแแบบเจาะจง การออกแบบการวัดตัวแปร  ออกแบบการวิเคราะหแขอมูล ลงภาคสนามสํารวจ
ขอมูลโดยใชขอมูลเชิงคุณภาพโดยการใชเครื่องมือในการเก็บขอมูลคือ การสัมภาษณแ ลงพื้นที่พูดคุยกับผูสูงอายุใน
พื้นที่ การเก็บขอมูลสัมภาษณแเชิงลึกและไดนําขอมูลที่ไดมาประมวลผลโดยการบรรยาย  จากนั้นนําขอมูลที่ไดจาก
การประมวลผลมาวิเคราะหแตามจุดประสงคแ  
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

1. สถานการณแทั่วไปของผูสูงอายุในดานรางกายของผูสูงอายุ จากการสํารวจพบวา ผูสูงอายุบางสวนยังมี
สุขภาพแข็งแรงสามารถชวยเหลือตนเองได แตผูสูงอายุสวนใหญมักจะมีปใญหาดานสุขภาพเสื่อมโทรม มีโรคภัยตางๆ 
เบียดเบียน ทั้งโรคทางกาย และทางสมอง มีสุขภาพจิตใจท่ีดี ราเริงแจมใส หนวยงานตางๆไดเขามามีสวนรวมในการ
ทํากิจกรรมเพื่อใหผูสูงอายุเกิดการรวมกลุม แลกเปลี่ยนความรูและยังไดรวมกันถายทอดความรู โดยสงเสริมการ
สรางรายไดและการมีงานทําในผูสูงอายุ ควบคูกับการเพิ่มพูนความรูใหแกผูสูงอายุ เพื่อการประกอบอาชีพและการ
พัฒนาตัวเองได 

2. การดําเนินงานดานผูสูงอายุเทศบาลนครชุมจึงนําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555 – 2559)  กําหนดยุทธศาสตรแการพัฒนาคน สูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน รวมถึง การ
พัฒนาผูสูงอายุใหมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพ มีคุณคา สามารถปรับตัวเทาทันการเปลี่ยนแปลง 
และเป็นพลังในการพัฒนาสังคม  

3. ผลกระทบของการดําเนินงานดานสวัสดิการผูสูงอายุ  สวัสดิการที่ผูสูงอายุไดรับจะชวยสงเสริมให
ผูสูงอายุมีชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจที่ดี และยังทําใหผูสูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองได  แต
สวัสดิการที่รัฐจัดใหกับผูสูงอายุยังไมเพียงพอตอความตองการของผูสูงอายุ ไมสามารถตอบสนองปใญหาไดอยาง
แทจริง ไมครอบคลุมผูสูงอายุทั้งหมดและยังไมสามารถกระจายไดทั่วถึง นครชุมเป็นแหลงรวมของอาหารโบราณ
พื้นบานที่มีลักษณะโดดเดน ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาแลกเปลี่ยนและเรียนรูการดํารงชีวิตแบบ
ดั้งเดิมไดดี  
ค าส าคัญ: สวัสดิการ / ผูสูงอายุ / เทศบาล 
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Abstract 

 This current research aimed 1) to study the general situation of the elderly, the welfare 
of the elderly, and the results of elderly welfare operations of Nakhon Chum Municipality, Muang 
District, Kamphaengphet Province. The research instruments used to gather data from elderly 
people, government officers, and municipality officers were the in-depth interviews and group 
discussions. The research methodology was about the internal and external analysis of the 
environment regarding the development of the elderly life qualities and the survey of the 
specified area context problem and the welfare processes in Nakhon Chum District, Muang 
District, Kamphaengphet Province. The study also defined the scope of the population to study 
by determining the participants, the locations, and the time. The process of research design was 
about 1) designing sampling variable measurement, 2) designing data analysis, and 3) designing 
field surveys using qualitative data as the data collection tools which were the questionnaires. 
For the in-depth interview data collection was conducted and analyzed based on the objectives. 
After that the researcher prepare the research report respectively. The research presentation and 
summarization were conducted afterwards. Also, the research following-up was continuously 
conducted. When some gaps were found, the researcher hurriedly solved them. 
The results are as follows. 
 1. General Situation of the Elderly in the Body of an Elderly The survey found that. Some 
older people are still healthy and can help themselves. But most elderly people often have 
health problems deteriorate. There are many diseases and diseases, including physical and 
mental illness, good mental health. Cheerful Various agencies have been involved in activities for 
the elderly to integrate. Sharing knowledge and sharing knowledge. By promoting income 
generation and employment in the elderly. Coupled with increasing knowledge for the elderly. 
For career and self development 
 2. The Elderly Care Project The Municipality of Chumphon has adopted the 11th 
National Economic and Social Development Plan (2012-2016). To a society of sustainable lifelong 
learning, including the development of the elderly, economic and social security, quality, value, 
adaptability, change. And is a force for social development. 
 3. Impact of Elderly Welfare Relief The benefits that older people receive will help them 
to live better lives. Including good physical and mental health. It also allows the elderly to be 
self-reliant. However, the benefits provided by the state to the elderly are insufficient to meet 
the needs of the elderly. Can not really answer the problem. It does not cover all the elderly 
and can not be spread evenly. Nakhon Chum is the home of traditional folk cuisine. This is what 
attracts tourists to exchange and learn to live a good life. 
Keywords:  Welfare / The Elderly / Municipality 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา   

ในปใจจุบันจํานวนผูสูงอายุและสัดสวนผูสูงอายุ (ผูที่มีอายุตั้งแต 60 ปี ขึ้นไป) ของประเทศไทยเพิ่มขึ้นใน
อัตราที่รวดเร็วจากผลการคาดการประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553– พ.ศ.2583 พบวา สัดสวนของ
ประชากรสูงอายุวัยปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป) มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางชัดเจนกลาวคือสัดสวนของผูสูงอายุวัยปลาย
จะเพิ่มจากประมาณรอยละ 12.7 ของประชากรสูงอายุทั้งหมดเป็นเกือบ 1 ใน 5 ของประชากรสูงอายุ ซึ่งการ
เพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุวัยปลายนี้ จะสะทอนถึงการสูงอายุข้ึนของประชากรสูงอายุ และนําไปสูการเพิ่มขึ้นของ
ประชากรที่อยูในวัยพึ่งพิง ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพเมื่อพิจารณาสัดสวนเพศของประชากรสูงอายุ 
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พบวา ประชากรสูงอายุเพศหญิงมีสัดสวนรอยละ 55.1 ในปี 2553 เพิ่มขึ้นเป็นรอยละ 56.8 ในปี 2583 โดยเฉพาะ
ประชากรสูงอายุวัยปลายเพศหญิงมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด จากรอยละ 13.9 ในปี 2553 เป็นรอยละ 21.3
ในปี 2583 เนื่องจากเพศหญิงจะมีอายุยืนยาวกวาเพศชายสําหรับแนวโนมประชากรสูงอายุไทยจะอาศัยอยูในเขต
เทศบาลหรือเขตเมืองเพิ่มขึ้นโดยในปี 2553 มีประชากรสูงอายุที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลจํานวน 3.3 ลานคน หรือ
คิดเป็นรอยละ 39.7 เพิ่มขึ้นเป็น11.6 ลานคน หรือรอยละ 59.8 ในปี 2583 ทั้งนี้ เนื่องมาจากแนวโนมการเติบโต
ของประชากรเมืองในประเทศไทยมีสัดสวนเพิ่มสูงขึ้นทําใหโครงสรางประชากรของประเทศไทยกําลังเคลื่อนเขาสู
ระยะที่เรียกวา "ภาวะประชากรผูสูงอายุ (population ageing)" อันจะมีผลตอสภาพทางสังคม สภาวะเศรษฐกิจ
และการจางงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรทางสุขภาพและสังคมของประเทศอยางตอเนื่องในระยะยาวการ
กําหนดแผนระยะยาวที่เหมาะสมและเป็นรูปธรรมสําหรับการเปลี่ยนและพัฒนา  จึงเป็นที่ตระหนักทั้งของรัฐและ
ประชาคมตาง ๆ วามีความสําคัญในลําดับตนๆ ยิ่งไปกวานั้น การศึกษาวิจัยตอเนื่องการติดตามประเมินผล การ
ปรับปรุงแผนระยะยาวดานผูสูงอายุเป็นระยะ ๆ ก็มีความจําเป็นเชนเดียวกันนอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ไดระบุในมาตรา 54 และมาตรา 80 ถึงภารกิจที่จะตองมีตอประชากรสูงอายุ และปี 
พ.ศ.2542 ไดมีการจัดทําปฏิญญาผูสูงอายุไทยขึ้นอันเป็นภารกิจท่ีสังคม และรัฐพึงมีตอผูสูงอายุ โดยมีสาระสําคัญ 9 
ประการ ซึ่งจากเหตุผลขางตนเป็นไปเพื่อใหถึงเปูาหมายแหง ความมั่นคงของสังคม ปีพุทธศักราช 2542 เป็นวโรกาส
ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเจรญิพระชนมายุครบ 72 พรรษา ประกอบกับองคแการสหประชาชาติไดประกาศ
ใหเป็นปีสากลวาดวยผูสูงอายุ รัฐบาล องคแกรเอกชน ประชาชน และสถาบัน ตางๆ ไดตระหนักถึงศักดิ์ศรีและคุณคา
ของผูสูงอายุซึ่งไดทําประโยชนแในฐานะ "ผูให" แกสังคมมาโดยตลอด ดังนั้นจึงควรไดรับผลในฐานะเป็น "ผูรับ" จาก
สังคมดวย ปฏิญญา ผูสูงอายุไทย เป็นพันธกรณีเพื่อใหผูสูงอายุไดมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไดรับการคุมครองและพิทักษแ
สิทธิ ดวยความที่รัฐ องคแกรตางๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไปเห็นความสําคัญของผูสูงอายุ จึงเกิดพระราชบัญญัติ
ผูสูงอายุข้ึน มีผลบังคับใชในวันท่ี 1 มกราคม 2547 ท่ีผานมา ซึ่งคุมครอง สงเสริม และสนับสนุน ผูที่มีอายุ 60 ปีขึ้น
ไป และมีสัญชาติไทยทั้งในดานการแพทยแและการสาธารณสุข การศาสนา ขอมูลขาวสาร การประกอบอาชีพ การ
พัฒนาตนเอง การศึกษา การอํานวยความสะดวก ความปลอดภัย การชวยเหลือ การยกเวน การลดหยอน
คาธรรมเนียม และภาษีอากร เบี้ยเลี้ยงชีพ ที่อยูอาศัย การสงเคราะหแการจัดงานศพตามประเพณี และอื่นๆตาม
ประกาศของคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ และในปี 2553 ไดมีการเพิ่มเติมใหมีการจายเงินเบี้ยยังชีพใหผูสูงอายุที่
ไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพเป็นรายเดือนอยางท่ัวถึงและเป็นธรรมอีกดวย (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยแ,2547) 

เทศบาลนครชุมจึงนําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 กําหนดยุทธศาสตรแการพัฒนาคน 
สูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน รวมถึง การพัฒนาผูสูงอายุใหมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มี
คุณภาพ มีคุณคา สามารถปรับตัวเทาทันการเปลี่ยนแปลง และเป็นพลังในการพัฒนาสังคม โดยสงเสริมการสราง
รายไดและการมีงานทําในผูสูงอายุ ควบคูกับการเพิ่มพูนความรูใหแกผูสูงอายุ เพื่อการประกอบอาชีพและการพัฒนา
ตัวเองอยางตอเนื่อง โดยสงเสริม สนับสนุนใหมีการนําความรูและประสบการณแของผูสูงอายุที่เป็นคลังสมอง          
ผู       มีความรูภูมิปใญญาทองถิ่น มาใชประโยชนแในการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้ง สงเสริมใหผูสูงอายุสามารถ
พึ่งตนเอง โดยการปรับปรุงสภาพแวดลอม และความจําเป็นทางกายภาพใหเหมาะกับวัยในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้ง
ในดานการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคม โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจาก
ผูสูงอายุถือวาเป็นปูชนียบุคคลของสังคมที่มีคุณคายิ่ง เนื่องจากผานประสบการณแมามาก ไดเป็นกําลังสําคัญของ
สังคมมากอน มีความรู มีทักษะ มีการอนุรักษแและสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น วิถีชีวิตดั้งเดิมรวมถึงการไดทํา
คุณประโยชนแแกสังคมมาแลวมากมาย (คณะกรรมการสงเสริมและประสานงานผูสูงอายุแหงชาติ , 2559) ปใจจุบัน
กลุมผูสูงอายุ ถือเป็นกลุมที่มีสัดสวนของผูประสบภาวะยากลําบากสูงกวาวัยอื่นทั้งหมด ความยากจนเป็นปใจจัยแรก 
ที่นํามาสูภาวะดังกลาว เนื่องจากผูสูงอายุสวนใหญไมไดทํางาน ไมมีหลักประกันทั้งในรูปแบบ  เงินบํานาญ  เงินออม 
และมีโอกาสจํากัดที่จะทํางานภาคแรงงานในระบบ  เนื่องจากมีการศึกษานอย การขาดความชํานาญในการใช
เทคโนโลยีสมัยใหม การมีจํานวนบุตรที่จะเป็นผูใหการเกื้อหนุนดานการเงินลดลงเป็นลําดับ ประกอบกับ ความเสื่อม
ของสภาพรางกายตามวัยและโรคภัยที่มากข้ึน กอใหเกิดภาวะการณแพึ่งพาท่ีสูงขึ้นและมีความตองการการดูแลระยะ
ยาวจากสังคม จําเป็นอยางยิ่งท่ีคนรุนหลังจะตองใหความสําคัญในการยกยองใหการดูแล สุขภาพจิต สุขภาพกายให
มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นการเชิดชูเกียรติใหผูสูงอายุ สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข (มูลนิธิสถาบันวิจัย
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และพัฒนาผูสูงอายุไทย,2555 ) การที่กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษยแ เห็นความสําคัญและ
เป็นเจาภาพหลักรวมกับกระทรวงมหาดไทย สมาคมสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทยฯ ในการดําเนินการจัดตั้ง ศูนยแ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ โดยสนับสนุนการจัดกิจกรรมดานตางๆอยางครอบคลุม ประกอบดวย 
กิจกรรมการสงเสริมสุขภาพ การสนับสนุนการศึกษาและการเรียนรูสําหรับผูสูงอายุ การสงเสริมกิจการดานอาชีพ 
การสงเสริมการผลิตและการจําหนายผลิตภัณฑแ การถายทอดวัฒนธรรม ภูมิปใญญาทองถิ่น กิจกรรมนันทนาการ 
ศาสนา ประเพณี การจัดระบบฐานขอมูลผูสูงอายุในพื้นที่ รวมทั้งเป็นศูนยแสงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครจิตอาสา  นับเป็นประโยชนแ ตอทุกฝุายที่เกี่ยวของ การปฏิบัติตอผูสูงอายุถือเป็นภารกิจหนึ่ง ที่จะตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่องและควบคูไปกับกลุมอื่นๆ ในสังคม เชน กลุมเด็ก/เยาวชน กลุมคนพิการและกลุมสตรี ซึ่ง
ตองบูรณาการรวมกันตามบริบทของชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนในพื้นที่เทศบาลตําบลนครชุมตอไป 
(มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย , 2555 ) 

ดังนั้นจะเห็นไดวาการพัฒนาสวัสดิการผูสูงอายุใหมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพ และมี
คุณคา สามารถปรับตัวเทาทันการเปลี่ยนแปลง และเป็นพลังในการพัฒนาสังคม นั้นมีภาครัฐเป็นปใจจัยสําคัญ ใน
การขับเคลื่อนนโยบาย กิจกรรม การทํางาน ของทุกภาคสวนโดยเราจะศึกษาพื้นที่ของจังหวัดกําแพงเพชร โดย
ศึกษาจากสถานการณแทั่วไปของผูสูงอายุ การดําเนินงานดานสวัสดิการผูสูงอายุและผลของการดําเนินงานดาน
สวัสดิการผูสูงอายุ ในดานรางกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ เทศบาลนครชุมวามีการขับเคลื่อนนโยบายอยางไร
โดยผานกลไกของภาครัฐ 
 

วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสถานการณแทั่วไปของผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครชุม อําเภอเมือง  จังหวัดกําแพงเพชร  
2. เพื่อศึกษาการดําเนินงานดานสวสัดิการผูสูงอายุของเทศบาลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 
3. เพื่อศึกษาผลของการดําเนินงานดานสวัสดิการผูสูงอายุของเทศบาลนครชุม อําเภอเมือง จงัหวัด

กําแพงเพชร 
 

ขอบเขตการวิจัย 
ขอบเขตพื้นท่ี 
1. ศึกษาการดําเนินงานดานผูสูงอายุของหนวยงานเทศบาลนครชุม โดยคัดเลือกกรณีศึกษาจากตําบลที่มี

อัตรารอยละของผูสูงอายุท่ีอยูในพ้ืนท่ีตอประชากรทุกกลุมอายุที่อยูในพ้ืนท่ีมาก และเรียนรูรวมกันแบบมีสวนรวมกบั
ภาคสวนตางๆไดแก ผูสูงอายุ แกนนําชุมชน เจาหนาที่หนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของ และองคแกรปกครองสวนทองถิ่น 

สําหรับขอบเขตพื้นท่ีที่ทําการศึกษา 
1.1 ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 

ขอบเขตเนื้อหา 
เนื้อหาในการศึกษาจะครอบคลุมในเรื่องศึกษาจากสถานการณแทั่วไปของผูสูงอายุ การดําเนินงานดาน

สวัสดิการผูสูงอายุและผลของการดําเนินงานดานสวัสดิการผูสูงอายุ ในดานรางกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อ
นําไปปรับใชกับรูปแบบการสรางสวัสดิการผูสูงอายุท่ีเหมาะสมกับ ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 

 
ขอบเขตเวลา 
ศึกษาการลงพื้นที่ภาคสนามใชขอมูลแบบสอบถามระยะเวลา ตั้งแตเดือน กรกฎาคม-ตุลาคม 2560 
ขอบเขตประชากร 
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ประกอบดวยผูเกี่ยวของ 4 ฝุาย ของเขตความรับผิดชอบของกลุมที่ศึกษา 

1. ผูสูงอายุที่มีสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต 60 ปีขึ้นไป ในตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัด
กําแพงเพชร 

2. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานดานสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุจากสวนราชการในระดับ
ตําบลและระดับอําเภอ เชน นักพัฒนากรเทศบาลนครชุม เป็นตน        
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3. ผูนําชุมชนหรือผูแทนชุมชนที่มีสวนเกี่ยวของ เชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
เป็นตน 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 

 
 
 
 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
แบงออกเป็น 10 ขั้นตอนดังน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 การเลือกปใญหาเพื่อการวิจัย วิเคราะหแจากสภาพแวดลอมภายในและภายนอกเกี่ยวกับการ
พัฒนาสวัสดิการผูสูงอายุ  และลงพื้นที่สํารวจปใญหาสอบถามความตองการของผูสูงอายุใน ตําบลนครชุม อําเภอ
เมือง จังหวัดกําแพงเพชร เพื่อนํามาวิเคราะหแและศึกษาเพิ่มเติมใหกับผูที่สนใจไดสามารถศึกษาไดอยางงายดาย   
 ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหแปใญหาการวิจัย วิเคราะหแจากสภาพพื้นที่ บริบทของพื้นที่ และการดําเนินงาน
ดานสวัสดิการผูสูงอายุของเทศบาลนครชุมอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร วามีการจัดกิจกรรมหรือสวัสดิการทาง
สังคมใหกับผูสูงอายุไดอยางเทาเทียมและเป็นธรรมตองความเหมาะสมหรือไมอยางไง 
 ขั้นตอนท่ี 3 การวางแผนและออกแบบการวิจัย การวางแผน  อันดับแรกกําหนดขอบเขตการศึกษากําหนด
วาจะศึกษาเรื่องอะไร จะศึกษาหรือเก็บขอมูลที่ไหนเพื่อการทํางานที่งายและเป็นระบบ ตอมาเป็นการกําหนด
ขอบเขตของประชากรที่ตองการศึกษาเป็นการเลือกสุมประชากรที่จะเก็บขอมูลและประชากรที่เก็บก็จะตองเป็น
ประชากรที่อยูในเขตพ้ืนท่ีที่กําหนดไว  ขอตอกําหนดพื้นที่ที่ตองการศึกษาผูศึกษาจําเป็นที่จะตองกําหนดพื้นที่หรือ
บริบทพ้ืนท่ีที่จะศึกษาเพื่อใหทราบถึงประชากรทั้งหมดที่ตองเก็บขอมูลเพื่อสรุปผล การกําหนดเวลาในการศึกษาคือ
การ กําหนดระยะเวลาการทํางานวิจัยเพื่อใหทราบถึงกําหนดเวลาที่จะตองทําใหเสร็จเพื่อไมใหการทําวิจัยยืดเยื้อ 
การออกแบบการวิจัย อันแรกเป็นการออกแบบการสุมตัวอยางเป็นแบบสอบถาม ในขั้นการออกแบบการวัดตัวแปร
โดยทําการสํารวจเกี่ยวกับนโยบายผูสูงอายุในเขต ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร เพื่อใหไดมาซึ่ง
ขอมูลที่จะเป็นประโยชนแในการทําวิจัย ออกแบบการวิเคราะหแขอมูลโดยทําการวิเคราะหแแบบสอบถามเพื่อใหขอมูล
เกิดความสมบูรณแมากยิ่งข้ึน 
 ขั้นตอนท่ี 4 การสรางและทดสอบเครื่องมือการวิจัย ลงภาคสนามสํารวจขอมูลโดยใชขอมูลทั้งเชิงคุณภาพ 
โดยการใชเครื่องมือในการเก็บขอมูลคือ แบบสอบถาม โดยการใชแบบสอบถามเพื่อเป็นสื่อกลางระหวางผูสัมภาษณแ
กับผูตอบสัมภาษณแและการสัมภาษณแยังใชแบบสัมภาษณแเชิงลึกเพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวนสมบูรณแ 

    นโยบายด้านสวสัดิการผู้สงูอาย ุ

หนวยงานเทศบาล 

 

ผูสูงอาย ุ

กิจกรรม 
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 ขั้นตอนที่ 5 การเก็บรวบรวมขอมูล ลงพื้นที่พูดคุยกับผูสูงอายุในพื้นที่เพื่อใหเขาใจถึงจิตใจของผูสูงอายุ 
โดยการเก็บขอมูลใชแบบสอบถามและสัมภาษณแเชิงลึก นอกจากนี้ยังไดมีการสัมภาษณแเชิงลึกและการสนทนากลุม
กับนักพัฒนากรประจําเทศบาลนครชุม 
 ขั้นตอนที่ 6 การประมวลผลขอมูล ไดนําขอมูลที่ไดมาประมวลผลโดยการหาคา ความถี่ รอยละ นํา
แบบสอบถามที่ไดจากการลงพื้นที่มาทําการวิเคราะหแหาความถี่ และรอยละ 
 ขั้นตอนที่ 7 การวิเคราะหแขอมูล นําขอมูลที่ไดจากการประมวลผลมาวิเคราะหแตามจุดประสงคแที่จะ
สามารถใชเป็นขอมูลที่จะชวยใหผูสูงอายุไดมีชีวิตความเป็นอยูที่ ดีขึ้นหากมีการนําไปศึกษาตอโดยหนวยงานที่
เกี่ยวของ 
 ขั้นตอนที่ 8 การเขียนรายงานการวิจัย จัดทํารายงานตั้งแตขั้นตอนแรก ตั้งแตการเลือกปใญหา กําหนด
หัวขอการทําวิจัย การทําตั้งแตขั้นตอนแรกถึงขั้นตอนสุดทาย รวมถึงการสงใหอาจารยแที่ปรึกษาดูและทําการแกไข
เป็นระยะ สุดทายทํารูปเลม ใหเรียบรอยสวยงาม 
 ขั้นตอนที่ 9 การนําเสนอผลงานวิจัย การนําเสนอโดยการบรรยาย และสรุปผลการวิจัยที่ไดจากการลง
พื้นที่ศึกษาบริบทของผูสูงอายุและนโยบายของเทศบาลตําบลนครชุม เพื่อเทศบาลนครชุมจะไดนํากลับไปพัฒนา
นโยบายใหเกิดประโยชนแกับผูสูงอายุมากขึ้น 
 ขั้นตอนที่ 10 การติดตามการผลวิจัยไปใช ทําการติดตามผลการวิจัยอยางตอเนื่อง เมื่อพบขอผิดพลาดก็
เรงทําการแกไข การนําเสนอผลงานวิจัยใหกับผูทรงคุณวุฒิไดติชมตามความเหมาะสมและนํากลับมาปรับปรุงแกไข
ใหวิจัยเลมนี้สมบูรณแมากขึ้น เพื่อใหผูที่สนใจและตองการจะศึกษาเกี่ยวกับนโยบายผูสูงอายุไดทําความเขาใจไดงาย
ขึ้น  
 

สรุปผลการวิจัย 
1. สถานการณ๑ทั่วไปของผ๎ูสูงอายุ 

1.1 ดานรางกาย 
  พบวาผูสูงอายุบางสวนยังมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง มีกําลังใจในการใชชีวิตที่ดี สามารถชวยเหลือตนเองได 
แตผูสูงอายุสวนใหญมักจะประสบกับปใญหาดานสุขภาพเสื่อมโทรม มีโรคภัยตางๆ เบียดเบียน ทั้งโรคทางกาย และ
ทางสมอง ผูสูงอายุบางคนจะมีการเปลี่ยนแปลงทางสมองคือ โรคสมองเสื่อม โรคหลงลืม โรคซึมเศรา นอกเหนือจาก
วัยที่เพิ่มขึ้นแลว โรคตางๆ เชน โรคเบาหวาน ตอหิน ตอกระจก จอประสาทตาเสื่อม ก็อาจเป็นสาเหตุที่ทําใหเกิด
ปใญหาการมองเห็นที่ลดลง สงผลตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุได และยังสงผลไปถึงการใชชีวิตประจําวันในแตละวัน
ของผูสูงอายุ อาจจะมีความยากลําบากมากขึ้น 

1.2 ดานจิตใจ  
พบวาผูสูงอายุท่ีอยูกับครอบครัวสวนใหญมีสขุภาพจิตใจท่ีดี ราเริงแจมใส สามารถพูดคุยไดอยางมีความสขุ 

สวนผูสูงอายุที่อยูคนเดียวหรือไมไดอยูกับครอบครัว ไมมีลูกหลานดูแล ไมไดรับการเอาใจใส และความอบอุนจาก
ลูกหลานอยางเพียงพอ ทําใหรูสึกวาเหว อางวาง และอาจจะมีความวิตกกังวลตางๆ เชน กังวลวาจะถูกลูกหลาน 
และญาติพี่นองทอดทิ้ง กังวลในเรื่องความตาย ผูสูงอายุมักมีอารมณแเปลีย่นแปลง เชน เศรา เฉยเมย เอาแตใจตนเอง 
บางทานอยูคนเดียวในบานเพราะลูกหลานไปทํางานในชวงกลางวันจึงไมไดรับการดูแลเทาควร เชน ไมไดกินขาว 
ไมไดกินยา เป็นตน 

1.3 ดานสังคม 
พบวาหนวยงานตางๆไดเขามามีสวนรวมในการทํากิจกรรมเพื่อใหผูสูงอายุเกิดการรวมกลุม สรางความ

ใกลชิดระหวางผูสูงอายุกับผูสูงอายุ ใหโอกาสมาพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความรูและยังไดรวมกันถายทอดความรู 
ภูมิปใญญาพื้นบานใหแกเด็กและเยาวชนรุนหลัง การทํานุบํารุงศาสนา เชน การจัดกิจกรรมการเขาวัดทําบุญนั่งสมาธิ
ในวันสําคัญ การจัดกิจกรรมถายทอดภูมิปใญญาเพลงพื้นบาน รําแมสี รําคลองชาง การจัดโครงการศูนยแสามวัย 
สายใยรักครอบครัว มีการจําลองวิถีความเป็นอยูของบุคคล 3 วัย โดย คําวา 3 วัย หมายถึง วัยเด็ก วัยกลางคนคือ
วัยพอแมและวัยสูงอายุ ใหมีความเกี่ยวโยง รักใคร จัดกิจกรรมเช่ือมโยงแตละวัย เพื่อสงเสริมสุขภาพกาย ใจ มอบ
ความรัก ความอบอุนในครอบครัว 

1.4 ดานเศรษฐกิจ 
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พบวาไดมีการพัฒนาผูสูงอายุใหมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพ มีคุณคา สามารถปรับตัว
เทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปใจจุบัน โดยสงเสริมการสรางงานและการสรางรายไดใหกับผูสูงอายุ ควบคูกับ
การเพิ่มพูนความรูใหแกผูสูงอายุ เพื่อการประกอบอาชีพและการพัฒนาตัวเองอยางตอเนื่อง  พรอมทั้งสงเสริมให
ผูสูงอายุสามารถพ่ึงตนเองได การสงเสริมกิจการดานอาชีพ การสงเสริมการผลิตและการจําหนายผลิตภัณฑแ 

 

2. การด าเนินการด๎านสวัสดิการผ๎ูสูงอายุ 
2.1 ดานรางกาย 
พบวา สังคมสงเสริมใหผูสูงอายุมีสุขภาพดีตามมาตรฐานสุขภาพผูสูงอายุที่พึงประสงคแ การพัฒนาระบบ

สุขภาพที่มีคุณภาพเช่ือมโยงจากสถานบริการสูชุมชนสรางความเขมแข็งการมีสวนรวมของทองถิ่นในการสงเสริม
สุขภาพและดูแลผูสูงอายุในชุมชน การเสริมสรางอนามัยผูสูงอายุ จัดระบบสาธารณะสุขของผูสูงอายุสามารถเขาไป
ใชบริการอยางสะดวกมากขึ้น 

2.2 ดานจิตใจ 
พบวา มีการจัดกิจกรรมที่ยกยองสรางขวัญและกําลังใจใหแกผูสูงอายุ รวมทั้งสรางความสัมพันธแที่ดี

ระหวางผูสูงอายุและบุคคลในครอบครัว ใหทานรูสึกวาทานเป็นผูที่มีคุณคาตอสังคม เป็นแหลงความรู ความชํานาญ 
และเป็นผูดํารงไวซึ่งประเพณีวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นสายใยสําคัญของครอบครัวเชน กิจกรรมรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ 
กิจกรรมการเขาวัดฟใงธรรม สนับสนุนงานอดิเรกที่ทานช่ืนชอบเชนการปลูกตนไม เลี้ยงสัตวแ เลนดนตรี เพื่อจิตใจให
เพลิดเพลิน 

2.3 ดานสังคม 
พบวา ทําใหผูสูงอายุมีการรวมตัวจัดกิจกรรมและรวมตัวกันเป็นกลุมมากขึ้นและรวมกันพัฒนาและสราง

รายไดใหแกชุมชนของตนเองและใชเวลาวางใหเกิดประโยชนแและมีความสามัคคีตอคนในชุมชุนเพื่อเป็นศูนยแสงเสริม
และสนับสนุนงานอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุและเป็นศูนยแขอมูลแกชุมชนเพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรมและบริการ
ผูสูงอายุและกลุมตางๆในชุมชนเพื่อเป็นศูนยแรวมใหผูสูงอายุสมาชิกชมรมองคแกาเครือขายตางๆในชุมชนไดมีสถานที่
ในการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุไดรับการพัฒนาสุขภาพกายจิตใจสังคมมีการจัดรถรับสงผูสูงอายุที่ไม
สามารถชวยเหลือตัวเองดวยในชวงเทศการสงกรานตแเพื่อใหหนวยงานหรือองคแกรลดน้ําดําหัวจัดใหมีเจาหนาที่ ที่ให
คําแนะนําชวยเหลือการใหคําปรึกษาหรือดําเนินงานดานการพัฒนาตนเองเพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุชวยเหลือตนเองได
เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตและการมีกิจกรรมหรืองานที่เหมาะสมเพื่อสรางสรรคแและไมกอภาระตอสังคมในอนาคต 
โดยจัดเตรียมระบบการดูแลบาน สถานพักฟื้น โรงพยาบาล ที่เป็นความรวมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนและ
ครอบครัวรวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลังสําหรับการดูแลผูสู งอายุสงเสริมใหผูสูงอายุไดรับการคุมครองและ
เขาถึงบริการสวัสดิการสังคม 

2.4 ดานเศรษฐกิจ 
พบวา มีการมุงสนับสนุนและสงเสริมใหผูสูงอายุผลิตผลิตภัณฑแทีเ่ป็นสินคาประจําชุมชน เพื่อเป็นการสราง

รายไดใหแกผูสูงอายุ อีกทั้งยังเป็นศูนยแการผลิตจําหนายผลิตภัณฑแภูมิปใญญาของผูสูงอายุ จัดตั้งกองทุนผูสูงอายุขึ้น
เพื่อใชเป็นทุนในการประกอบอาชีพ สงเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาฝีมือและกระตุนเศรษฐกิจของชุมชนใหมีความคึกคัก
มากขึ้น ในสวนน้ีผูสูงอายุก็จะไดประโยชนแโดยตรงเพราะเป็นการทําดวยฝีมือของผูสูงอายุเอง ผูสูงอายุจะไดทั้งความ
ภูมิใจและยังไดเงินมาใชจายในครอบครัวอีกดวย 

3.  ผลการด าเนินงานด๎านสวัสดิการผ๎ูสูงอายุ 
3.1 ดานรางกาย  
พบวาเทศบาลนครชุมทํางานดานสวัสดิการเพื่อสนับสนุนและสงเสริมผูสูงอายุมีสุขภาพรางกายแข็งแรง

ถึงแมจะมีโรคประจําตัวก็ไมเป็นผลตอการดําเนินชีวิตและยิ่งมีการบริโภคอาหารที่มีประโยชนแยิ่งทําใหผูสูงอายุมี
สุขภาพดีกวาเกามากขึ้น ในวัยผูสูงอายุนั้นตองใหความสําคัญดานสุขภาพเป็นสิ่งท่ีสําคัญที่สุดเพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุ
ไดรับการพัฒนาทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต ใหแข็งแรงสมบูรณแอยูเสมอและเป็นการสรางภูมิคุมกันโรคใหแกผูสูงอายุ
เพื่อไมใหมีโรคแทรกซอนหรือเกิดเป็นโรครายแรงตอผูสูงอายุโดยสวนมากผูสูงอายุรูจักวิธีการบริโภคอาหารที่ถูกหลัก
โภชนาการจึงทําใหผูสูงอายุในเทศบาลนครชุมมีสุขภาพท่ีแข็งแรง สวนผูสูงอายุที่ไมมีการใสใจสุขภาพก็จะมีรางกาย
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ที่ออนแอ เจ็บปุวยงาย จึงตองมีการรณรงคแใหออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอเพื่อใหเกิดความเคยชินและสุขภาพที่
แข็งแรงของผูสูงอายุ และยังมีการใหความรูเกี่ยวกับการดํารงชีวิตเพื่อใหผูสูงอายุสามารถชวยเหลือตัวเองได 

3.2 ดานจิตใจ 
พบวา ทําใหผูสูงอายุมีความคิดที่จะดํารงชีวิตประจําวันในแตละวันโดยไมตองมานั่งเครียดหรือวิตกกังวล

กับเรื่องๆราวในชีวิตมากเกินไป ทําใหสงผลไปถึงสุขภาพจิตที่ดียิ่งขึ้นและไมมีโรคแทรกซอนแกผูสูงอายุ สงเสริมให
ผูสูงอายุไดรับการพัฒนาสุขภาพกาย จิตใจ มีการตระหนักถึงการใชชีวิตในบั้นปลายใหมีความสุข   จิตใจแจมใส และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะผูสูงอายุไดรับการดูแลจากครอบครัวและเทศบาลนครชุมก็ยังมีการจัดกิจกรรมใหกับ
ผูสูงอายุ เชน กิจกรรมการใหความรูในการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูวัยผูสูงอายุและการสงเสริมการออกกําลังกาย
โดยการรําไมพลอง กิจกรรมการใหความรูเกี่ยววับ พรบ. สุขภาพของผูสูงอายุและการสงเสริมการออกกําลังกายดวย
การยืดเหยียด กิจกรรมการใหความรูเรื่องอาหารสําหรับผูสูงอายุและการออกกําลังกาย การสงเสริมสุขภาพทางใจ
ดวยการฟใงเทศนแและการนั่งสมาธิ เป็นตน กิจกรรมเหลานี้สงผลใหสุขภาพจิตใจของผูสูงอายุดีขึ้น สวนผูสูงอายุท่ีไมมี
ลูกหลานดูแลก็ยังมีเทศบาลที่คอยดูแลอยางสม่ําเสมอเพื่อไมใหผูสูงอายุคิดวาตัวเองเป็นภาระแกสังคม ไมนอยใจเมื่อ
เห็นคนอื่นอยูกับลูกหลานและใหผูสงูอายุไดรูสกึวาตัวเองมีคณุคาแกสังคมเป็นผูธรรมรงซึ่งศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี 

3.3 ดานสังคม 
 พบวา ผูสูงอายุไดรับสวัสดิการตางๆที่ศูนยแฯ จัดใหมีขึ้นสําหรับสมาชิก สามารถที่จะเสนอความคิดเห็น
เกี่ยวกับการทํางานของศูนยแฯตอขณะกรรมการบริหารสามารถเขารวมประชุมในการประชุมใหญของศูนยแฯ สามารถ
ที่จะไดรับการเลือกตั้งเพื่อใหผูสูงอายุไดใชเวลาวางใหเป็นประโยชนแมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมคิด รวมทํา
กิจกรรมนันทนาการ การฝึกอาชีพเสริม กิจกรรมทํานุบํารุงศูนยแศิลปะวัฒนะธรรมประเพณี เพื่อใหผูสูงอายุที่ มี
ความรูความสามารถมีประสบการณแถายทอดภูมิปใญญาทองถิ่นที่มีคุณคาและมีประโยชนแตอการดํารงชีพ ไปยัง
สมาชิกรุนตอๆไปเพื่อใหผูสูงอายุมีสวนรวมชวยเหลือซึ่งกันและกันในหมูสมาชิก เมื่อไดรับความเดือดรอนเจ็ บปุวย
หรือถึงเสียชีวิต 

3.4 ดานเศรษฐกิจ 
พบวา ผูสูงอายุไดใชเงินจากการเขารวมกิจกรรมที่องคแกรหรือหนวยงานจัดขึ้น เป็นผลิตจากสินคาโอท็อป

และไดใชเงินจากการคาขายของบริเวณตลาดยอนยุคนครชุมและกิจกรรมการทองเที่ยวในเชิงสงเสริมสนับสนุน
ชุมชนเพื่อกระตุนเศรษฐกิจในชุมชนใหดียิ่งข้ึนและพัฒนาระบบการตลาดในชุมชนใหเจริญเติบโตและมีการคาขายที่
หลากหลายมากขึ้นเป็นการสรางผลผลิตที่สงออกไปยังพื้นที่ตางๆมากขึ้น ทําใหเป็นที่รูจักของคนทั่วไปที่สนใจที่จะ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจขึ้นไปในระดับที่สูงขึ้นเพื่อกาวไปสูการคาความรวมมือระหวางประเทศและทําใหชุมชนมี
รายไดอยางเพิ่มพูนมากขึ้นเป็นการพัฒนาภูมิปใญญาของผูสูงอายุใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นที่ยอมรับและเป็น
แบบอยางใหแกชุมชนตางๆเพื่อใหรูวาผูสูงอายุยังมีคุณคามากขึ้น ไมดอยคุณคาอยางที่คิด 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยมีประเด็นในการอภิปรายผลดังนี้ 
1. สถานการณ๑ทั่วไปของผ๎ูสูงอายุ 

 1.1. ดานรางกาย 
 แนวคิดการจัดสวัสดิการแบบมีสวนรวมในชุมชน(Collective Welfare)หลักประกันสุขภาพทวนหนาถือ
เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนท่ีรัฐมอบใหเพื่อเป็นการสรางหลักประกันใหประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงบริการ
ดานสุขภาพไดตามความจําเป็นโดยขอบขายใหบริการควบคุมดานการตรวจสุขภาพ การรักษาพยาบาล การสงเสริม
สุขภาพและปูองกันโรค แนวคิดนี้สอดคลองกับบริบทพื้นที่ศึกษาเนื่องจาก ผูสูงอายุบางสวนยังมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง 
มีกําลังใจในการใชชีวิตที่ดี สามารถชวยเหลือตนเองได แตผูสูงอายุสวนใหญมักจะประสบกับปใญหาดานสุขภาพเสื่อม
โทรม มีโรคภัยตางๆ เบียดเบียน ทั้งโรคทางกาย และทางสมอง ผูสูงอายุบางคนจะมีการเปลี่ยนแปลงทางสมองคือ 
โรคสมองเสื่อม นอกเหนือจากวัยท่ีเพิ่มขึ้นแลว โรคตางๆ เชน โรคเบาหวาน ตอหิน ตอกระจก จอประสาทตาเสื่อม 
ก็อาจเป็นสาเหตุที่ทําใหเกิดปใญหาการมองเห็นที่ลดลง สงผลตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุได  

1.2. ดานจิตใจ 
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แนวคิดการจัดสวัสดิการแบบรวมในชุมชน (Collective Welfare) เกิดขึ้นจากความตองการความสนใจ 
และการสรางความมั่นคงในชีวิตของผูสูงอายุเองคือกองทุนฌาปนกิจสงเคราะหแในหมูบาน เป็นกองทุนสวัสดิการของ
หมูบานเป็นกลุมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเป็นการรวมกลุมของคนทุกกลุม ทุกเพศ ทุกวัย ที่ตองการชวยเหลือคนใน
หมูบานเมื่อตาย โดยการเก็บคนละ 10 หรือ 20 บาท และมอบใหญาติผูตายทันที ผูสูงอายุถือวาเป็นการทําบุญ 
ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันขณะที่กลุม สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหแที่รัฐมอบใหกองความมั่นคงทางสังคม กรม
ประชาสงเคราะหแเป็นผูดูแลจะใหความสําคัญกับการดําเนินตามพระราชบัญญัติฌาปนกิจสงเคราะหแ แนวคิดนี้
สอดคลองกับบริบทที่ศึกษาเพราะการศึกษาในครัง้นี้ยังไดศึกษาถึงครอบครัวของผูสูงอายุดวยและเพื่อที่จะพิสูตรสิ่งที่
ผูศึกษาเกี่ยวกับผูสูงอายุใหแสดงใหเห็นอยางชัดเจนถึงผลประโยชนแของกิจกรรมที่มีตอทางดายรางกายและจิตของ
ผูสูงอายุซึ่งตองเผชิญกับปใญหาความเจ็บปุวย ความเหงา ผูสูงอายุที่อยูกับครอบครัวสวนใหญมีสุขภาพจิตใจที่ดี รา
เริงแจมใส สามารถพูดคุยไดอยางมีความสุข สวนผูสูงอายุท่ีอยูคนเดียวหรือไมไดอยูกับครอบครัว ไมมีลูกหลานดูแล 
ไมไดรับการเอาใจใส และความอบอุนจากลูกหลานอยางเพียงพอ ทําใหรูสึกวาเหว อางวาง และอาจจะมีความวิตก
กังวลตางๆ เชน กังวลวาจะถูกลูกหลาน และญาติพี่นองทอดทิ้ง กังวลในเรื่องความตาย ผูสูงอายุมักมีอารมณแ
เปลี่ยนแปลง  

1.3. ดานสังคม 
แนวคิดเพื่อลดบริการของรัฐ (Deinstitution Approaches) รัฐเริ่มนําแนวคิดการมาใชโดยรัฐจะจัดบริการที่จําเป็น
ใหกับผูสูงอายุในครอบครัว ชุมชน โดยผูสูงอายุไมตองเขามาอยูในสถานสังเคราะหแลักษณะบริการที่รัฐนํามาใชไดแก 
บริการเบี้ยยังชีพตอคนเดือนละ 200 บาท และเพิ่มเป็น 300 บาทตอคน ซึ่งบริการดังกลาวจะชวยลดคาใชจายใน
การดูแลผูสูงอายุลงมาจากการเขาอยูในสถานสงเคราะหแของผูสูงอายุ  แนวคิดนี้สอดคลองกับการศึกษาบริบทครั้งนี้
เพราะหนวยงานตางๆไดเขามามีสวนรวมในการแจกจายเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุในชุมชน การจายเงินเบี้ยยังชีใหกับ
ผูสูงอายุก็เป็นการสรางความใกลชิดระหวางผูสูงอายุกับหนวยงาน ใหโอกาสมาพบปะ พูดคุยกัน การจัดกิจกรรม
ใหกับผูสูงอายุ เชน การจัดกิจกรรมการเขาวัดทําบุญนั่งสมาธิในวันสําคัญ การจัดกิจกรรมถายทอดภูมิปใญญาเพลง
พื้นบาน รําแมสี รําคลองชาง การจัดโครงการศูนยแสามวัย สายใยรักครอบครัว มีการจําลองวิถีความเป็นอยูของ
บุคคล 3 วัย โดย คําวา 3 วัย หมายถึง วัยเด็ก วัยกลางคนคือวัยพอแมและวัยสูงอายุ ใหมีความเกี่ยวโยง รักใคร จัด
กิจกรรมเช่ือมโยงแตละวัย เพื่อสงเสริมสุขภาพกาย ใจ มอบความรัก ความอบอุนในครอบครัว 

1.4. ดานเศรษฐกิจ 
แนวคิดรัฐสวัสดิการ (  Welfare State )เป็นแนวคิดที่สังคมไทยลอกเลียนแบบมาใชในการจัดสวัสดิการ

ใหกับกลุมผูดอยโอกาสทางสังคม รวมทั้งผูสูงอายุ โดยนําแนวคิดมาจากประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา 
ภายใตความเช่ือของรัฐบาลไทยที่วา สังคมไทยเป็นสังคมระบอบเสรีนิ ยมประชาธิปไตยเชนเดียวกับประเทศ
มหาอํานาจ แนวคิดนี้สอดคลองกับบริบทที่ศึกษาเพราะการศึกษาครั้งนี้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการของผูสูงอายุ 
การจัดสวัสดิการจึงเป็นเรื่องของปใจเจกบุคคล ไดมีการพัฒนาผูสูงอายุใหมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มี
คุณภาพ มีคุณคา สามารถปรับตัวเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปใจจุบัน โดยสงเสริมการสรางงานและการ
สรางรายไดใหกับผูสูงอายุ ควบคูกับการเพิ่มพูนความรูใหแกผูสูงอายุ เพื่อการประกอบอาชีพและการพัฒนาตัวเอง
อยางตอเนื่อง  พรอมท้ังสงเสริมใหผูสูงอายุสามารถพ่ึงตนเองได การสงเสริมกิจการดานอาชีพ การสงเสริมการผลิต
และการจําหนายผลิตภัณฑแ 
 

2.การด าเนินการด๎านสวัสดิการผ๎ูสูงอายุ 
2.1 ดานรางกาย  
แนวคิดการจัดสวัสดิการแบบมีสวนรวมในชุมชน (Collective Welfare) เกิดขึ้นจากความตองการความ

สนใจ และการสรางความมั่นคงในชีวิตของผูสูงอายุเองคือกองทุนฌาปนกิจสงเคราะหแในหมูบาน เป็นกองทุน
สวัสดิการของหมูบานเป็นกลุมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเป็นการรวมกลุมของคนทุกกลุม ทุกเพศ ทุกวัย ที่ตองการ
ชวยเหลือคนในหมูบานเมื่อเสียชีวิต โดยการเก็บคนละ 10 หรือ 20 บาท และมอบใหญาติผูตายทันที สอดคลองกับ
บริบทที่ศึกษาเพราะการดูแลผูสูงอายุที่บาน (hone health care) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขไดดําเนินให
การดูแลสุขภาพผูสูงอายุท่ีบานโดยมีวัตถุประสงคแเพื่อใหการดูแลสุขภาพผูสูงอายุท่ีมีภาวะเจ็บปุวยใหมีสุขภาพและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีเปูาเพื่อสงเสริมใหมีระบบบริการดูแลสุขภาพผูสูงอายุระยะยาวโดยชุมชนและทองถิ่น  สังคม
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สงเสริมใหผูสูงอายุมีสุขภาพดีตามความเหมาะสมของวัย การพัฒนาระบบสุขภาพที่มีคุณภาพเช่ือมโยงจากสถาน
บริการสูชุมชนสรางความเขมแข็งการมีสวนรวมของทองถิ่นในการสงเสริมสุขภาพและดูแลผูสูงอายุในชุมชน การ
เสริมสรางอนามัยผูสูงอายุ จัดระบบสาธารณะสุขของผูสูงอายุสามารถเขาไปใชบริการอยางสะดวกมากขึ้น 

2.2 ดานจิตใจ 
แนวคิดครอบครัว และชุมชนเป็นฐาน (Family and Community-Based)ถือเป็นสวนหนึ่งของแนวคิด

การลดการพึ่งพาบริการจากรัฐ (Deinstitutional Approaches) ที่นาสนใจไดแก การจัดตั้งศูนยแสงเคราะหแราษฎร
ประจําหมูบาน จากเปูาหมายการตั้งศูนยแภายใน พ.ศ. 2534 จํานวน 3282 แหง เพิ่มขึ้นเป็น 67884 ศูนยแ ในปี    
พ.ศ.2541 (ธัญญา สนิทวงศแ ณ อยุธยา อางใน กองการสงเคราะหแเอกชน,2541) กิจกรรมหนึ่งของศูนยแสงเคราะหแฯ 
คือ การคัดเลือกผูสูงอายุท่ีควรไดรับเบี้ยยังชีพ ความสอดคลองของแนวคิดคือการที่เทศบาลตําบลนครชุมโดยมุงท่ีจะ
ตอบสนอง และแสวงหาความพึงพอใจใหกับตนเองเป็นสําคัญ (Self-gratification) มีการจัดกิจกรรมที่ยกยองสราง
ขวัญและกําลังใจใหแกผูสูงอายุ รวมทั้งสรางความสัมพันธแที่ดีระหวางผูสูงอายุและบุคคลในครอบครัว ทําใหทานรูสึก
วาทานเป็นผูที่มีคุณคาตอสังคม เป็นแหลงความรู ความชํานาญ และเป็นผูดํารงไวซึ่งประเพณีวัฒนธรรม อีกทั้งยัง
เป็นสายใยสําคัญของครอบครัวเชน กิจกรรมรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ กิจกรรมการเขาวัดฟใงธรรม สนับสนุนงานอดิเรกที่
ทานช่ืนชอบเชนการปลูกตนไม เลี้ยงสัตวแ เลนดนตรี เพื่อจิตใจใหเพลิดเพลิน 

2.3 ดานสังคม 
แนวคิดการจัดสวัสดิแบบมีสวนรวมในชุมชน (Collectlve welfare) เกิดขึ้นจากความตองการความสนใจ 

และการสรางความมั่นคงในชีวิตของผูสูงอายุเองคือ กองทุนฌาปนกิจสงเคราะหแในหมูบาน เป็นกองทุนสวัสดิการ
ของหมูบานเป็นกลุมที่เกิดตามธรรมชาติเป็นการรวมกลุมของคนทุกกลุม ทุกเพศทุกวัยที่ตองการชวยเหลือคนใน
หมูบานเมื่อตายและมอบใหญาติผูตายทันทีผูสูงอายุถือว าเป็นการทําบุญชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน จาก
การศึกษาในครั้งนี้ไดใชแนวคิดการจัดสวัสดิการแบบมีสวรวมในชุมชน แนวคิดนี้สอดคลองกันเพราะทําใหผูสูงอายุมี
การรวมตัวจัดกิจกรรมและรวมตัวกันเป็นกลุมมากข้ึนและรวมกันพัฒนาและสรางรายไดใหแกชุมชนของตนเองและ
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนแและมีความสามัคคีตอคนในชุมชุนเพื่อเป็นศูนยแสงเสริมและสนับสนุนงานอาสาสมัครดูแล
ผูสูงอายุและเป็นศูนยแขอมุลแกชุมชนเพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรมและบริการผูสูงอายุและกลุมตางๆในชุมชนเพื่อเป็น
ศูนยแรวมใหผูสุงอายุสมาชิกชมรมองคแการเครือขายตางๆในชุมชนไดมีสถานที่ในการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมให
ผูสูงอายุไดรับการพัฒนาสุขภาพกายจิตใจ  เจาหนาที่ที่ใหคําแนะนําชวยเหลือการใหคําปรึกษาหรือดําเนินงานดาน
การพัฒนาตนเองเพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุชวยเหลือตนเองไดเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตและการมีกิจกรรมหรืองานที่
เหมาะสมเพื่อสรางสรรคแและไมกอภาระตอสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลนบาน สถานพักฟื้น 
โรงพยาบาล ที่เป็นความรวมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนและครอบครัวรวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลัง
สําหรับการดูแลผูสูงอายุสงเสริมใหผูสูงอายุไดรับการคุมครองและเขาถึงบริการสวัสดิการสังคม 

2.4 ดานเศรษฐกิจ 
แนวคิดเพื่อลดการพึ่งพาบริการของรัฐ (Deinstitution Approaches) เมื่อแนวโนมประชากรวัยสูงอายุ

เพิ่มขึ้นจากจํานวน 1.21 ลานคนปี พ.ศ.2503 เป็น 4.02 ลานในปี พ.ศ. 2541 และคาดวานาจะเพิ่มเป็น 10.78 ลาน
คนในปี พ.ศ.2563 (สุทธิชัย  จิตะพันธุแกุล 2541:1) รวมทั้งอายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของหญิงเพิ่มขึ้นจาก 71.1 ในปี
พ.ศ. 2539 เป็น 74.9 ในปี 2541 และอายุขัยเฉลี่ยของชายเพิ่มขึ้นจาก 66.6 ปีเป็น 69.9 ปี ซึ่งสูงกวาอายุขัยเฉลี่ย
เมื่อแรกเกิดของประชาชนคือ หญิง 68 ปี และชาย 64 ปี (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ,2542) ซึ่งสถานการณแดังกลาวสงผลใหแนวคิดการจัดสวัสดิการสังคมตามแนวคิดรัฐสวัสดิการ แนวคิดนี้
สอดคลองกันเพราะเทศบาลนครชุมไดมีการพัฒนาผูสูงอายุใหมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพ มี
คุณคา สามารถปรับตัวเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปใจจุบัน โดยสงเสริมการสรางงานและการสรางรายได
ใหกับผูสูงอายุ ควบคูกับการเพิ่มพูนความรูใหแกผูสูงอายุ เพื่อการประกอบอาชีพและการพัฒนาตัวเองอยางตอเนื่อง  
พรอมท้ังสงเสริมใหผูสูงอายุสามารถพ่ึงตนเองได การสงเสริมกิจการดานอาชีพ การสงเสริมการผลติและการจําหนาย
ผลิตภัณฑแ 
 

3. ผลการด าเนินงานด๎านสวัสดิการผ๎ูสูงอายุ 
3.1 ดานรางกาย 
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แนวคิดการจัดสวัสดิการแบบมีสวนรวมในชุมชน(Collective Welfare)  การดูแลผูสูงอายุที่บาน (hone 
health care) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขไดดําเนินใหการดูแลสุขภาพผูสูงอายุที่บานโดยมีวัตถุประสงคแ
เพื่อใหการดูแลสุขภาพผูสูงอายุที่มีภาวะเจ็บปุวยใหมีสุขภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเปูาเพื่อสงเสริมใหมีระบบ
บริการดูแลสุขภาพผูสูงอายุระยะยาวโดยชุมชนและทองถิ่น จากการศึกษาผลการดําเนินในครั้งนี้เราใชทฤษฏีแนวคิด
การจัดสวัสดิการแบบรวมในชุมชนที่อยูของตน แนวคิดนี้สอดคลองกับบริบทที่ศึกษาเพราะเทศบาลนครชุมทํางาน
ดานสวัสดิการเพื่อสนับสนุนและสงเสริมผูสูงอายุมีสุขภาพรางกายแข็งแรงถึงแมจะมีโรคประจําตัวก็ไมเป็นผลตอการ
ดําเนินชีวิตและยิ่งมีการบริโภคอาหารที่มีประโยชนแยิ่งทําใหผูสูงอายุมีสุขภาพดีกวาเกามากขึ้น ในวัยผูสูงอายุนั้นตอง
ใหความสําคัญดานสุขภาพเป็นสิ่งท่ีสําคัญที่สุดเพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุไดรับการพัฒนาทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต ให
แข็งแรงสมบูรณแอยูเสมอและเป็นการสรางภูมิคุมกันโรคใหแกผูสูงอายุเพื่อไมใหมีโรคแทรกซอนหรือเกิดเป็นโรค
รายแรงตอผูสูงอายุโดยสวนมากผูสูงอายุรูจักวิธีการบริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการจึงทําใหผูสูงอายุในเทศบาล
นครชุมมีสุขภาพที่แข็งแรง สวนผูสูงอายุที่ไมมีการใสใจสุขภาพก็จะมีรางกายที่ออนแอ เจ็บปุวยงาย จึงตองมีการ
รณรงคแใหออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอเพื่อใหเกิดความเคยชินและสุขภาพที่แข็งแรงของผูสูงอายุ และยังมีการให
ความรูเกี่ยวกับการดํารงชีวีตเพื่อใหผูสูงอายุสามารถชวยเหลือตัวเองได 

3.2 ดานจิตใจ 
แนวคิดครอบครัว และชุมชนเป็นฐาน (Family and Community-Based)ถือเป็นสวนหนึ่งของแนวคิด

การลดการพึ่งพาบริการจากรัฐ (Deinstitutional Approaches) ที่นาสนใจไดแก การจัดตั้งศูนยแสงเคราะหแราษฎร
ประจําหมูบาน จากเปูาหมายการตั้งศูนยแภายใน พ.ศ. 2534 จํานวน 3282 แหง เพิ่มขึ้นเป็น 67884 ศูนยแ ในปี พ.ศ.
2541 (ธัญญา สนิทวงศแ ณ อยุธยา อางใน กองการสงเคราะหแเอกชน,2541) กิจกรรมหนึ่งของศูนยแสงเคราะหแฯ คือ 
การคัดเลือกผูสูงอายุท่ีควรไดรับเบี้ยยังชีพ  ซึ่งผลการศึกษาของ ธัญญา สนิทวงศแ ณ อยุธยา พบวารอยละ 50.5 ของ
กิจกรรมศูนยแเป็นการจัดเรื่องเบี้ยยังชีพ รวมทั้งพาผูสูงอายุไปเปิดบัญชีและไดรับเงินได ทําใหผูสูงอายุมีความคิดที่จะ
ดํารงชีวิตประจําวันในแตละวันโดยไมตองมานั่งเครียดหรือวิตกกังวลกับเรื่องๆราวในชีวิตมากเกินไป ความสอดคลอง
กันของแนวคิดนี้เนื่องจากการทํางานของเทศบาลตําบลนครชุมเนนการมีสวนรวมของชุมชน ดวย เชน มีการสงเสริม
ใหผูสูงอายุไดรับการพัฒนาจิตใจ มีการตระหนักถึงการใชชีวิตในบั้นปลายใหมีความสุข   และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
เพราะผูสูงอายุไดรับการดูแลจากครอบครัวและเทศบาลนครชุมก็ยังมีการจัดกิจกรรมใหกับผูสูงอายุ เชน กิจกรรม
การใหความรูในการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูวัยผูสูงอายุและการสงเสริมการออกกําลังกายโดยการรําไมพลอง 
กิจกรรมการใหความรูเกี่ยวกับ พรบ. สุขภาพของผูสูงอายุและการสงเสริมการออกกําลังกายดวยการยืดเหยียด 
กิจกรรมการใหความรูเรื่องอาหารสําหรับผูสูงอายุและการออกกําลังกาย การสงเสริมสุขภาพทางใจดวยการฟใงเทศนแ
และการนั่งสมาธิ เป็นตน กิจกรรมเหลานี้สงผลใหสุขภาพจิตใจของผูสูงอายุดีขึ้น สวนผูสูงอายุที่ไมมีลูกหลานดูแลก็
ยังมีเทศบาลที่คอยดูแลอยางสม่ําเสมอเพื่อไมใหผูสูงอายุคิดวาตัวเองเป็นภาระแกสังคม  

3.3 ดานสังคม 
แนวคิดการจัดสวัสดิการแบบมีสวนรวมในชุมชน (Collectlve welfare) เกิดขึ้นจากความตองการความ

สนใจ และการสรางความมั่นคงในชีวิตของผูสูงอายุเองคือ กองทุนฌาปนกิจสงเคราะหแในหมูบาน เป็นกองทุน
สวัสดิการของหมูบานเป็นกลุมที่เกิดตามธรรมชาติเป็นการรวมกลุมของคนทุกกลุม ทุกเพศทุกวัยท่ีตองการชวยเหลือ
คนในหมูบานเมื่อตายและมอบใหญาติผูตายทันทีผูสูงอายุถือวาเป็นการทําบุญชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน จากผล
การดําเนินงานโดยใชแนวคิดแนวคิดการจัดสวัสดิแบบมีสวนรวมในชุมชน แนวคิดนี้สอกคลองกับบริบทที่ศึกษา
เพราะผูสูงอายุไดรับสวัสดิการตางๆที่ศูนยแฯ จัดใหมีขึ้นสําหรับสมาชิก สามารถที่จะเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ทํางานของศูนยแฯตอขณะกรรมการบริหารสามารถเขารวมประชุมในการประชุมใหญของศูนยแฯ สามารถที่จะไดรับ
การเลือกตั้งเพื่อใหผูสูงอายุไดใชเวลาวางใหเป็นประโยชนแมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมคิด รวมทํากิจกรรม
นันทนาการ การฝึกอาชีพเสริม กิจกรรมทํานุบํารุงศูนยแศิลปะวัฒนะธรรมประเพณี เพื่อใหผูสูงอายุที่มีความรู
ความสามารถมีประสบการณแถายทอดภูมิปใญญาทองถิ่นที่มีคุณคาและมีประโยชนแตอการดํารงชีพ ไปยังสมาชิกรุน
ตอๆไปเพื่อใหผูสูงอายุมีสวนรวมชวยเหลอืซึ่งกันและกันในหมูสมาชิก ในยามที่เจ็บปุวยหรือถึงแกกรรมก็จะมีการรวม
เงินกันเพื่อจัดงานศพหรือเรียกอีกอยางคือ ชมรมฌาปนกิจสงเคราะหแนั้นเอง 

3.4 ดานเศรษฐกิจ  
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แนวคิดรัฐสวัสดิการ (  Welfare State ) เป็นแนวคิดที่สังคมไทยลอกเลียนแบบมาใชในการจัดสวัสดิการ
ใหกับกลุมผูดอยโอกาสทางสังคม รวมทั้งผูสูงอายุ โดยนําแนวคิดมาจากประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา 
ภายใตความเช่ือของรัฐบาลไทยที่วา สังคมไทยเป็นสังคมระบอบเสรีนิยมประชาธิปไตยเชนเดียวกับประเทศ
มหาอํานาจ การจัดสวัสดิการจึงเป็นเรือ่งของปใจเจกบุคคล ครอบครัวและชุมชนท่ีตองรับผิดชอบเอง ระบบเสรีนิยมที่
ใชกลไกตลาด (Marketing System) มากําหนด รัฐจะเขามาจัดการเฉพาะกลุมผูสูงอายุท่ีไมมีผูดูแล ชวยเหลือตัวเอง
ไมไดเทานั้น แนวคิดนี้สอดคลองกับบริบทที่ศึกษาเพราะผูสูงอายุไดใชเงินจากการเขารวมกิจกรรมที่องคแกรหรือ
หนวยงานจัดขึ้น เป็นผลิตจากสินคาโอท็อปและไดใชเงินจากการคาขายของบริเวณตลาดยอนยุคนครชุมและ
กิจกรรมการทองเที่ยวในเชิงสงเสริมสนับสนุนชุมชนเพื่อกระตุนเศรษฐกิจในชุมชนใหดียิ่งขึ้นและพัฒนาระบบ
การตลาดในชุมชนใหเจริญเติบโตและมีการคาขายที่หลากหลายมากขึ้นเป็นการสรางผลผลิตที่สงออกไปยังพื้นที่
ตางๆมากขึ้น ทําใหเป็นที่รูจักของคนทั่วไปที่สนใจที่จะพัฒนาระบบเศรษฐกิจขึ้นไปในระดับที่สูงขึ้นเพื่อกาวไปสู
การคาความรวมมือระหวางประเทศและทําใหชุมชนมีรายไดอยางเพิ่มพูลมากขึ้นเป็นการพัฒนาภูมิปใญญาของ
ผูสูงอายุใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึนและเป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอยางใหแกชุมชนตางๆเพื่อใหรูวาผูสุงอายุยังมีคุณคา
มากขึ้น ไมดอยคุณคาอยางที่คิด 
 

ข๎อเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 

1.หนวยงานเทศบาลนครชุมควรสงเสริมละสนับสนุนใหมีการนํานโยบายดานสวัสดิการสังคมมาใชใหเกิด
ประโยชนแแกผูสูงอายุมากที่สุดในทุกๆดาน เชน การบริการบานฉุกเฉิด การรับบริการกองทุนสงเสริมสวัสดิการ
ผูสูงอายุ(เบี้ยยังชีพ) การรับบริการลดคารักษาพยาบาลและการรับบริการรับการรักษาจากโรงพยาบาลสงเสริ ม
สุขภาพตําบล 
  2.หนวยงานเทศบาลนครชุมควรสนับสนุนละสงเสริมใหมีบริการสุขภาพท้ังกายและทางจิตสําหรับผูสูงอายุ
ทั้งในดานการปูองกัน การสงเสริมสุขภาพ การวินิจฉัยโรคในระยะเริ่มแรกรวมทั้งกายรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
และการจัดใหมีคลินิกผูสูงอายุในโรงพยาบาลและชักชานใหโรงพยาบาลตางๆรวมถึงโรงพยาบาลเอกชนใหเห็น
ความสําคัญในการดูแลผูสูงอายุใหมากขึ้น 

3.หนวยงานภาครัฐควรมีมาตรการในการใหเบี้ยยังชีพแกผูที่เกษียณอายุจากการทํางานหรือผูที่ไดรับ
อุบัติเหตุจากการทํางานอยางท่ัวถึงและเป็นธรรม 

4.หนวยงานที่เกี่ยวของควรสนับสนุนและสงเสริมใหครอบครัวมีบทบาทในการดูแลผูสูงอายุนอกจากนี้
รัฐบาลและองคแกรเอกชนควรจะจัดใหมีมาตรการหรือบริการในการสนับสนุนครอบครัวที่เลี้ยงดูผูสูงอายุโดยเฉพาะ
ครอบครัวที่มีรายไดต่ํา 

ขอเสนอในการทําวิจัยครั้งตอไป 
1.ควรมีการนําผลการดําเนินงานดานสวัสดิการผูสูงอายุไปใชกับผูสูงอายุในปใจจุบัน 
2.ควรทําการศึกษาชีวิตทางเศรษฐกิจของผูสูงอายุตําบลนครชุม 
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