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             การวิจัยเรื่องการเตรียมความพร้อมของครัวเรือนและชุมชนในการก้าวสู่สังคมชราภาพ  

เขตเทศบาลต าบลศาลายา  มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาครอบครัวและชุมชนมีการเตรียมความพร้อมใน

การก้าวสู่สังคมชราภาพเรื่องสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ การดูแล สภาพที่อยู่อาศัย การด ารงอยู่ในอนาคต 

และเพื่อค้นหาสภาพปัญหาของการเตรียมความพร้อมและแนวทางแก้ไข ใช้วิธีการวิจัยทั้งเชิงปริมาณ

และคุณภาพ ข้อมูลเชิงปริมาณ ออกแบบสอบถามการเตรียมความพร้อมของครัวเรือนในการก้าวสู่

สังคมชราภาพประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ การดูแล  สภาพที่อยู่อาศัย การด ารงอยู่ในอนาคต 

กับผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปีขึ้นไป พบว่ามีการเตรียมความพร้อมในระดับน้อยมีค่าเฉลี่ยรวม 1.5927

เนื่องจากในชุมชนศาลายาผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีฐานะยากจนอาศัยอยู่กับบุตรหลานการด าเนินชีวิตใน

อนาคตขึ้นอยู่กับบุตรหลานเป็นส าคัญแนวทางแก้ไขทั้งชุมชนและภาครัฐต้องเร่งสร้างความตระหนักให้

เห็นความส าคัญการเตรียมความพร้อมเพื่อผู้สูงอายุรุ่นต่อไปพร้อมทั้งปลูกฝังเรื่องความกตัญญูเลี้ยง

บุตรหลานให้มีความมั่นคงเพื่ออุปการะดูแลผู้สูงอายุ  ส าหรับแบบสอบถามความคิดเห็นในการเตรียม
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ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.8310 และความสามารถในการบริหารงานเตรียมความพร้อมของชุมชนในการ

ก้าวสู่สังคมชราภาพมีค่าเฉลี่ย 3.5165 ผลการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยวิธีสัมภาษณ์เชิงลึก ปัจจุบัน

ชุมชนมีชมรมผู้สูงอายุท ากิจกรรมเป็นประจ าทุกเดือน ชุมชนยังไม่มีการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่

สังคมชราภาพอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นชุมชนควรต้ังคณะท างานและท างานให้ประสานกันระหว่าง

ชุมชนและหน่วยงานภาครัฐในชุมชนและผู้ท างานให้ชุมชนต้องมีจิตอาสาอย่างแท้จริง  
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ABSTRACT 

Subject of research           :  Complete  Preparation For Family  Household   

                                              And  community  In aging society  Of municipal  

                                             district of Salaya 

Researcher                        : Professor Asst.Sivilai Jayankura 

Research year           : 2554 

                                     ……………………………………………………………….. 

 

                   This study was on “ Complete preparation for Family households And community In 

aging  society of municipal district Salaya ” . This study aims to find families and communities 

where preparing to step into old age includes social, economic, health care, housing, existence for 

future. Also find issue of readiness preparation and solution. Using both quantitative and qualitative 

research, questionnaire to prepare readiness of households step into old age includes social, 

economic, health care, housing, existence for future, for elderly person age over 60 years old  was 

prepared to step into old age phase at lower level in all areas  \is value  1.5927 . Most of population 

in Salaya being at middle class to rather poor class . Most of elderly live with descendant, 

necessarily rely on their descendant.for living Suggestions ; Communities and state agencies 

concerned to accelerate awareness and preparedness for next aging group and emprasize to the 

children about giving honor and loyalty to the parent .Families should attend and look after their 

children to get good education and career, the stability of children life bring to ability to further look 

after their parent.  For used questionnaire to prepare readiness of community leaders to step into 

(3) 
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old age, community leaders agreed to prepare at high level is 3.8310 .For the ability of 

management to prepare being at high level is 3. 5165. Collecting of qualitative data, individual in-

depth interviews with community leaders .Nowadays, there are community activities every month. 

However the  community leaders have big plan to step into old age phase but have not been done 

to action. So Cooperation of community members should be together as holistically. Set up clearly 

management team for elderly. Need ones who were mind – volunteer, self-sacrifice; work for 

community. 
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บทที่ 1 

 

บทน า 

 
 1.1    ความส าคัญของปัญหา 
 

           ปัจจุบันโครงสร้างประชากรของโลกได้เปลี่ยนแปลงไป  สิ่งที่ได้รับความสนใจจากการ

เปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรคือเรื่องสังคมผู้สูงอายุ ( Aging society) จากข้อมู ล    

ประชากรโลกในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา ประชากรสูงอายุมีจ านวนเพิ่มสูงขึ้นทั้งขนาดและสัดส่ว นต่อ

ประชากรทั้งหมด สาเหตุเกิดจากอัตราการตายและอัตราการเจริญพันธ์ลดลง ปัจจุบัน   ประชากร

โลกมีจ านวนประมาณ 6, 700 ล้านคนจากการคาดประมาณในปี พ .ศ 2568 ประชากร   โลกจะมี

จ านวน 8,200 ล้านคน และในปี พ .ศ 2593 จะมีจ านวนถึง 9,352 คนโดยประเทศอินเดีย  จะมี

ประชากรแซงหน้าประเทศจีนด้วยจ านวนประชากร 1,755.2 ล้านคน  ในขณะที่  ประเทศจีนมี

ประชากร 1,437.0 ล้านคนในปี พ .ศ 2593 ( โรเบิร์ต  คุนซิก . 2554 : 28 ) และ สัดส่วนของ

ประชากรโลกที่มีอายุระหว่าง 0-14 ปี จะลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 28.3 ในปี 2548 เป็นร้อย

ละ 20.4 ในปี พ .ศ 2588  ขณะที่สัดส่วนของผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเพิ่มจากร้อยละ 10.3 ในปี พ.ศ 

2548 เป็นร้อยละ 20.4 ในปี พ.ศ 2588 และสัดส่วนของผู้ที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป จะเพิ่มจาก 

ร้อยละ 7.3 ในปี พ ศ 2548 เป็นร้อยละ 14.3 ในปี พ.ศ 2588 แสดงว่าประชากรโลกโดยรวมจะ

เป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในเวลาเพียง 35 ปี เท่านั้นขณะที่กลุ่มประเทศคลื่นละลอกแรกของ

สังคมผู้สูงอายุซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้เวลาค่อนข้างนาน เช่นประเทศฝรั่งเศส 

ใช้เวลา 115 ปี สวีเดน 85 ปี ออสเตรเลีย 73 ปี สหรัฐอเมริกา 69 ปี ท าให้ประเทศมีเวลาปรับตัว 

และปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ และสังคมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างเพียงพอ ขณะประเทศ

ที่เป็นคลื่นละลอกที่สอง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศก าลังพัฒนา ใช้เวลาสั้นกว่ามาก เช่นประเทศชิลี 

ใช้เวลา 27 ปี   ประเทศจีน 26 ปี   ประเทศไทย 22 ปี    ประเทศบราซิล 21 ปี   ประเทศสิงคโปร์  

 

www.ssru.ac.th



19 ปี ท าให้มีเวลาในการเตรียมตัวเป็นประชากรผู้สูงอายุน้อย  และจากรายงานสถานการณ์

ผู้สูงอายุขององค์การสหประชาชาติ ได้กล่าวไว้ว่า ประมาณ  150 ปี 1ใน 3 ของพลเมืองโลกจะ

เป็นผู้สูงอายุและอีก 20ปี ผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้น 1 คน จากพลเมืองทุก 8 คน                       

              ส าหรับประเทศไทย มีจ านวนประชากร  ประมาณ 67 ล้านคน   โครงสร้างอายุของ

ประชากร อายุ  0 - 14 ปี มีประมาณ 20.3 % อายุ15 - 64  ปีประมาณ 70.7 % และ 65 ปีขึ้นไปมี 

ประมาณ 9 % เมื่อพิจารณาอายุขัยเฉลี่ย เพศชายมีอายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดประมาณ  71.02 ปี 

เพศหญิงมีอายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดประมาณ 75.82  ปี ปัจจุบันประเทศไทยจัดว่าเป็นประเทศที่มี

ประชากรมากเป็นอันดับที่ 19 ของโลก รองจาก จีน อินเดีย อเมริกา อินโดนีเซีย บราซิล รัสเซีย  

ปากีสถาน  บังคลาเทศ  ไนจีเรีย ญี่ปุ่น เม็กซิโก เยอรมนี  ฟิลิปปินส์ เวียดนาม  อียิปต์  เอธิโอเปีย 

ตุรกี  อิหร่าน ประเทศไทยมีประชากรคิดเป็นร้อยละ 1 ของประชากรโลก และมีการเพิ่มของ

ประชากรประมาณ 1 ใน 140 ส่วน ของการเพิ่มประชากรโลก ซึ่งการเพิ่มของประชากรไทย

ดังกล่าวเป็นการเพิ่มในอัตราคงที่และมีแนวโน้มที่จะลดลงในอนาคต โดยพบว่าเมื่อปี พ .ศ  2549 

ประเทศไทยมีอัตราการเพิ่มของประชากรร้อยละ 0.6 ต่อปี และข้อมูลประมาณการในปี พ ศ 

2553 ก็ยังพบว่ามีอัตราการเพิ่มประชากรอยู่ที่ร้อยละ 0.6 ต่อปี (ส านักงานสถิติแห่งชาติ ,2553)

และจากรายงานการส ารวจประชากรปี 2552 ประเทศไทยมีประชากรสูงอายุ (  อายุ 60 ปีขึ้นไป

และมากกว่า  ) ประมาณ 7.2 ล้าน  คน คิดเป็นร้อยละ 11.29 ของประชากรท้ังประเทศ  เมื่อ

พิจารณาโครงสร้างของประชากรก็เปลี่ยนไป  ทั้งจ านวนประชากรรวมและจ านวนผู้สูงอายุ (อายุ 

60 ปีขึ้นไป) และอัตราการเพิ่มของประชากรสูงอายุเองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากอดีต จนถึง

ปัจจุบันและต่อไปในอนาคตกล่าวคือจ านวนประชากรเพิ่มขึ้นจาก 61.4 ล้านคนในปีพ .ศ 2543 

เป็น 72.6 ล้านคนในปีพ.ศ 2568 ขณะที่ประชากรสูงอายุเพิ่มจาก 5.7 ล้านคน ในปี 2543 เป็น 14 

ล้านคน ในปี 2568 และอัตราการเพิ่มของประชากรสูงอายุเร็วกว่าอัตราการเพิ่มของประชากรรวม 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของประเทศไทยในลักษณะนี้ เนื่องจากการลดลงของภาวะเจริญ

พันธุ์อย่างรวดเร็ว ท าให้มีอัตราการเกิดลดลงในขณะเดียวกันอัตราการตายก็มีแนวโน้มลดลง

เช่นกัน  อันเนื่องมาจาก การสาธารณสุขที่มีการปรับปรุงท าให้มาตรฐานความเป็นอยู่ของ

ประชาชนดีขึ้น  ในขณะที่อัตราการเพิ่มของประชากรรวมอยู่ในระดับต่ าและอัตราการตายอยู่ใน

ระดับต่ า จึงส่งผลให้ประชากรของประเทศมีอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุ ( Aging 

Population ) มากขึ้น 
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ตารางท่ี  1.1  อัตราการเพิ่มประชากรรวม และผู้สูงอายุ 

                             

                     ปี  

พ.ศ. 

 

2533-2543 2543-2548 2548-2553 2553-2558 2558-2563 

อัตราเพิ่ม

ประชากร          

1.11 0.83 0.66 0.54 0.41 

อัตราเพิ่มผู้สูงอายุ                3.51 2.87 2.88 3.51 3.37 

 

ที่มา :  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

                  ทางองค์การสหประชาชาติ ได้ประมาณการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุ ( อายุ 60 ปี

และมากกว่า)    ระหว่างปี  พ ศ 2533 ถึง 2593 โดยเปรียบเทียบกับจ านวนประชากรไทยทั้งหมด

ในปี พ.ศ 2523 ร้อยละการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุคิดเป็นร้อยละ 47 ในปีพ ศ 2533 และ

เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 770 ในปี พ ศ 2593 การเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุของประเทศไทยมี

ระยะเวลาที่เข้าสู่ภาวะประชากรสูงอายุค่อนข้างสั้นเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว

หลายๆประเทศ คือสัดส่วนประชากรสูงอายุไทยจะเพิ่มประมาณร้อยละ 8 ในปี พ ศ  2543เป็น

ประมาณร้อยละ16 ในปี 2563 หรือใช้เวลาประมาณ  20 ปี ในการเพิ่มสัดส่วนประชากรสูงอายุ

เป็นเท่าตัวในขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วใช้เวลาประมาณ 70 ปีถึงกว่า100 ปี  

                 เมื่อมาพิจารณาโครงสร้างสัดส่วนของประชากรวัยเด็ก  วัยแรงงาน และผู้สูงอายุ  ในปี 

พ.ศ 2553 มีสัดส่วนวัยเด็ก  : วัยแรงงาน :  ผู้สูงอายุ  20.5 : 67.6: 11.9 เปลี่ยนเป็น  18.3 :  66.9 

: 14.8 ในปี 2559 โดยประชากรวัยเด็กมีแนวโน้มลดลง วัยแรงงานมีสัดส่วนคงที่และมีแนวโน้ม 

ลดลง ส่วนประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และจะมีสัดส่วนมากกว่ากลุ่มวัยเด็ก ต้ังแต่ปีพ.ศ 

2563 เป็นต้นไป  ภาวการณ์ดังกล่าวท าให้วัยแรงงานต้องรับภาระเพิ่มขึ้นในการดูแลผู้สูงอายุ  

โดยมีอัตราการพึ่งพิง (Dependency Ratio) วัยแรงงาน 7 คน ดูแลผู้สูงอายุ 1 คน ในปีพ.ศ 2543 
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เป็นวัยแรงงาน 2.7 คน ดูแลผู้สูงอายุ 1 คน ในปี 2570   นอกจากการที่ประชากรสูงอายุจะเพิ่มขึ้น

อย่างรวดเร็วแล้วยังมีความแตกต่างในลักษณะของผู้สูงอายุหลายด้านได้แก่  1.ด้านอายุ  ถ้าแบ่ง

ประชากรสูงอายุตามกลุ่มอายุออกเป็นสามกลุ่ม คือกลุ่มอายุ 60-69 ปี เป็นผู้สูงอายุท่ีอายุน้อย  

 ( young old) กลุ่มอายุ 70-79 ปี เป็นผู้สูงอายุปานกลาง ( medium old )และกลุ่มอายุ 80 ปีหรือ

มากกว่าเป็นผู้สูงอายุที่อายุมาก( oldest old )โครงสร้างทางอายุของประชากรสูงอายุมีรูปปิรามิด

ประชากรฐานกว้าง ประชากรสูงอายุส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุที่อายุน้อย คือ ในผู้สูงอายุทุก  

100 คนจะมีผู้สูงอายุท่ีอายุน้อย ( 60-69 ปี) ประมาณ 60-64 คน และผู้สูงอายุท่ีอายุมาก ( 80 ปี

ขึ้นไป) ประมาณ 7-10 คน   จ านวนผู้สูงอายุท่ีอายุมากนี้จะเพิ่มเป็น 13 คน ในป ี พ ศ 2563   

 2. ด้านเพศ ประชากรสูงอายุประกอบด้วยเพศหญิงสูงอายุมากกว่าเพศชายโดยเฉพาะในกลุ่ม

ผู้สูงอายุท่ีอายุมาก กล่าวคือในกลุ่มประชากรสูงอายุท่ีมีอายุ  60 ปีขึ้นไปจ านวน 100 คน 

ประกอบด้วยเพศหญิง 55 คน ในขณะที่ประชากรอายุ  85 ปีขึ้นไปจ านวน100คนประกอบด้วย

เพศหญิง 65 คน  3.ด้านการศึกษา ประชากรสูงอายุในอนาคตจะมีผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงมาก

ขึ้นโดยเฉพาะประชากรผู้สูงอายุท่ีจบระดับมัธยมศึกษาทั้งเพศหญิงและเพศชาย  4. ด้าน

สถานภาพสมรส ประชากรสูงอายุในอนาคตจะมีจะมีจ านวนคนโสดและหย่าร้างเพิ่มขึ้น  5.ด้าน

จ านวนบุตร เนื่องจากภาวะวัยเจริญพันธ์ลดลงหมายถึงโอกาสที่ผู้สูงอายุจะมีบุตรไว้พึ่งพายาม

สูงอายุลดลง จ านวนผู้สูงอายุท่ีไม่มีบุตรไว้พึ่งพาเลยจะเพิ่มสูงขึ้น   ( นภาพร  ชโยวรรณ , 2547 : 

2-11 ) 

              ในการพิจารณาประชากรสูงอายุ  ถ้าแบ่งตามความสามารถในการด ารงชีวิตอยู่ใน

ชุมชนแบ่งได้เป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกคือ กลุ่มปลอดภัย เป็นกลุ่มที่สามารถอยู่ได้ในชุมชนอย่างมี

คุณภาพ ไม่ว่าจะต้องพึ่งพาผู้อ่ืนหรือไม่ก็ตาม ส าหรับผู้ที่ทุพพลภาพหรือต้องพึ่งพาจะมีครอบครัว

และชุมชนเป็นผู้ดูแลและไม่จ าเป็นต้องย้ายเข้าสู่สถานบริการเรื้อรัง กลุ่มที่สองคือ กลุ่มพ่ายแพ้ 

เป็นกลุ่มที่ไม่สามารถอยู่ในชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ ไม่ว่าจะมีเหตุทางสังคมหรือสุขภาพก็ตาม  

 

ได้แก่ การขาดแคลนผู้ดูแล การที่ครอบครัวและชุมชนไม่สามารถรับภาระหรือการท่ีมีสถานะทาง

สุขภาพที่แย่เกินกว่าผู้ดูแลจะจัดการได้ ผู้สูงอายุในกลุ่มนี้จะได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าหากได้เข้า

รับการสงเคราะห์หรือดูแลในสถานบริการเรื้อรังทั้งที่เป็นสถานบริการทางสังคมและทางสุขภาพ 
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นอกจากน้ันในความเป็นจริงจะพบว่าผู้สูงอายุท่ีอยู่ในกลุ่มปลอดภัยจ านวนหนึ่งอยู่ในสถานะ 

กลุ่มเสี่ยง เนื่องจากมีโอกาสเสี่ยงที่กลายเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มพ่ายแพ้ในอนาคต ลักษณะเสี่ยงของ

ประชากรในกลุ่มนี้ ได้แก่ผู้สูงอายุท่ี อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ อาศัยอยู่คนเดียว ไร้ญาติขาดมิตร 

ฐานะการเงินยากไร้ มีปัญหาสุขภาพมากและมีภาวะทุพพลภาพร่วมด้วย  (สุทธิชัย   จิตะพันธ์กุล

,2547:  1-3 ) 

                แม้ว่าประชากรไทยมีแนวโน้มอายุเฉลี่ยยืนยาวขึ้นเรื่อยๆ  ในปัจจุบัน แต่ไม่ได้

หมายความว่าการเจ็บป่วยและภาวะทุพพลภาพจะหดตัวลง (Compression Of mordity)  จาก

การส ารวจประชากรสูงอายุของส านักงานสถิติแห่งชาติทางด้านสุขภาพ พบว่า กลุ่มโรคที่ผู้สูงอายุ

ป่วยมาก 3 อันดับแรก คือ กลุ่มโรคระบบกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น กระดูกและข้อ  กลุ่มโรคระบบ

ทางเดินหายใจ และกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด ส่วนสาเหตุการตายของผู้สูงอายุท่ีส าคัญ คือ

โรคมะเร็งทุกชนิด โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง หลอดลมอักเสบและปอดอักเสบและนอกจากนี้

ผู้สูงอายุยังมีแนวโน้มพิการมากขึ้น โดยความพิการที่พบมาก คือ สายตาเลือนรางทั้งสองข้าง หู

ตึงสองข้างและอัมพฤกษ์  และในปัจจุบันมีผู้สูงอายุร้อยละ 80  มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังโดยเฉพาะ

โรคเรื้อรังที่มีค่าใช้จ่ายสูง เช่น มะเร็ง โลหิตจาง ไตวาย เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ฯลฯ ส่วน

ใหญ่ป่วยมากกว่าหนึ่งโรค ผู้สูงอายุประมาณร้อยละ15   มีภาวะพึ่งพิงด้านการท างานบ้าน  

ร้อยละ 5  มีปัญหาในกิจวัตรประจ าพื้นฐาน ร้อยละ  0.8  ต้องใช้รถเข็น และร้อยละ 0.2 ต้องนอน

ติดเตียง นอกจากนี้รูปแบบการเจ็บป่วยในสังคมผู้สูงอายุจะเปลี่ยนไป โดยรูปแบบที่เคยเกิดขึ้นใน  

ปี พ. ศ 2533 มีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อถึงปี 2563 กล่าวคือ โรคติดต่อที่เคยเกิดขึ้นร้อยละ 49 จะ

ลดลงเหลือร้อยละ 22 ขณะที่โรคไม่ติดต่อที่เคยเกิดขึ้นร้อยละ 27 จะเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ43  ส่วน

โรคทางจิตและสมองที่เคยเกิดขึ้นร้อยละ 9 จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ14 และอุบัติเหตุท่ีเคยเกิดขึ้น

ร้อยละ 15 จะเพิ่มเป็นร้อยละ 21 (  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ , 2551 :  19 ) แสดงให้เห็นว่าโรคไม่ติดต่อเป็นรูปแบบการเจ็บป่วยท่ีมีความส าคัญมาก  

 

ยิ่งขึ้น   เมื่อผู้สูงอายุมีจ านวนมากขึ้น ประกอบกับมีโรคประจ าตัวและไม่สามารถดูแลตนเองได้ 

และในครัวเรือนมีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านจ าเป็นต้องได้รับการดูแลเพื่อให้การอยู่ร่วมกันในครัวเรือนมี

ความสุข ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครัวเรือนและชุมชนต้องมีการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่

สังคมชราภาพ  
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               ผู้สูงอายุทุกคนมี Existense value คือมีคุณค่าในการด ารงอยู่  นอกจากศักด์ิศรีใน

ความเป็นมนุษย์ ผู้สูงอายุแต่ละคนยังมีศักด์ิศรีในตัวเองที่เกิดจากการท างานและการมีส่วนร่วม

ในสังคมมาตลอดชีวิตท าประโยชน์ให้กับครอบครัวและชุมชน เป็นภูมิปัญญาของสังคม ผู้สูงอายุ

เคยอยู่ในฐานะผู้ให้มาก่อนทั้งต่อครอบครัว ชุมชนและสังคม และมีส่วนร่วมเป็นก าลังของประเทศ

ทั้งด้านก าลังปัญญา ก าลังกาย และก าลังทรัพยากรอยู่ไม่มากก็น้อย สังคมทุกแห่งมีมุมมอง

ผู้สูงอายแุตกต่างกันออกไป เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นผู้ใช้ทรัพยากรโดยมีผลผลิตต่ าหรือไม่มีเลย 

หากพิจารณาในความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจการให้การดูแลจัดการเป็นการสิ้นเปลือง       แต่ใน

ความเป็นจริงผู้สูงอายุได้ท าหน้าที่ของหน่วยในสังคมมาตลอดชีวิต      ผู้ที่เคยได้รับผลประโยชน์

คงไม่อาจปฎิเสธการตอบแทนตามที่พึงจะเป็นได้ต้ังแต่ครอบครัวใกล้ชิดได้รับผลประโยชน์มาก

ที่สุด ชุมชนที่อยู่รอบข้างตลอดจนสังคมที่ไม่อาจปฎิเสธถึงคุณความดี   หรือคุณค่าผู้สูงอายุ แม้ว่า

ผู้สูงอายอุาจไม่ได้ก่อให้เกิดผลผลิตเพิ่มในสังคม   แต่ผู้สูงอายุก็ไม่ได้ไร้ค่า  ในมุมมองเชิง

เศรษฐศาสตร์ผู้สูงอายุมี Existence value คือมีคุณค่าในการด ารงอยู่  

               จากสิ่งที่กล่าวทั้งหมดข้างต้นจะเป็นปัญหาส าคัญในระดับประเทศถ้าไม่มีการเตรียม

ความพร้อมในการก้าวสู่สังคมชราภาพ ซึ่งการเตรียมความพร้อมของผู้สูงอายุ       มองได้ทั้ง

ทางด้านอุปสงค์และอุปทานควบคู่กันไป ทางด้านอุปสงค์ ต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องที่

ผู้สูงอายุต้องการเช่นสุขภาพ ความมั่นคงในชีวิต ผู้ดูแล สิ่งแวดล้อม คุณค่าในตนเอง ด้านอุปทาน

ดูทางหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ เอกชน ครัวเรือนและชุมชน มีความสามารถและศักยภาพในการ

ตอบสนองด้านอุปสงค์อย่างไร ถ้าไม่มีการเตรียมความพร้อมจะมีผลกระทบทั้งในแง่เศรษฐกิจ 

ความมั่นคงทางสังคมและการบริหารประเทศ ดังนั้นการเข้าสู่วัยชราภาพต้องมีการเตรียมความ

พร้อมตั้งแต่วัยต้นของชีวิตในมิติต่างๆเช่น มิติด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ ผู้ดูแล สิ่งแวดล้อม สภาพอยู่  

อาศัย ฯลฯ เพื่อประชากรผู้สูงอายุจักได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและการเตรียมความพร้อมต้องเตรียม

ความพร้อมทั้งระดับ ครัวเรือน ชุมชนและระดับประเทศ 

             สรุปได้ว่า การที่จะให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี เข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ 

ครัวเรือน ชุมชนและภาครัฐ ต้องมีการเตรียมพร้อม โดยต้องเตรียมความพร้อมตั้งแต่วัยต้นของ

ชีวิตในมิติต่างๆเช่น มิติด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ ผู้ดูแล สิ่งแวดล้อม สภาพอยู่อาศัย ฯลฯ เพื่อ

ประชากรผู้สูงอายุจักได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ถ้าไม่มีการเตรียมความพร้อม จะมีผลกระทบทั้งในแง่
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เศรษฐกิจ ความมั่นคงทางสังคม และการบริหารประเทศ และการเตรียมความพร้อมต้องเตรียม

ความพร้อมทั้งระดับ ครัวเรือน ชุมชน ภาครัฐและเอกชน 

             จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดหนึ่งในเขตปริมณฑล  ประกอบด้วย อ าเภอ 7  แห่งได้แก่ 

อ าเภอเมือง    อ าเภอก าแพงแสน   อ าเภอนครชัยศรี   อ าเภอดอนตูม   อ าเภอบางเลน อ าเภอ

สามพราน  อ าเภอพุทธมณฑล  ณ เดือนธันวาคม 2553   มีประชากรรวมทั้งสิ้น 860 ,246 คน  

เพศชาย 413,065 คน เพศหญิง 447,181 คน       ส าหรับอ าเภอพุทธมณฑล  ประกอบด้วยต าบล 

สามแห่งด้วยกัน ได้แก่ ศาลายา  คลองโยง  มหาสวัสดิ์ มีประชากรรวม 36 ,231 คน เป็นเพศชาย 

16,552 คน   เพศหญิง 19,679 คน 

                เทศบาลต าบลศาลายา เป็นต าบลหนึ่งในอ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมที่อยู่ไม่

ไกลจากกรุงเทพมหานคร  จากสถิติทะเบียนราษฎร์ เขตเทศบาลต าบลศาลายา ณ สิ้นเดือน

มีนาคม 2552 มีประชากรทั้งสิ้น 11,813 คน เป็นชาย 5,265 คน หญิง 6,548   คน  มีจ านวน

บ้านเรือน 4,072   หลังคาเรือน โครงสร้างอายุประชากร โดยอายุน้อยกว่า  1  ปี   มี 0.21%  (ชาย 

14  คน / หญิง 11 คน) อายุ 1-14  ปี มี 15.24%   (ชาย   952 คน /  หญิง  848 คน)   อายุ  15-

64 ปี  ม ี76.11%  (ชาย 3,885  / หญิง 5,106  ) อายุ  65 ปีขึ้นไป 8.44%   (ชาย 437คน /  หญิง 

560 คน )   จะเห็นว่ามีประชากรผู้สูงอายุจ านวนมากในต าบลแห่งนี้ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของประชากร

ในประเทศ 

               ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาประเด็น การเตรียมความพร้อมของครัวเรือนและชุมชนใน

การก้าวสู่สังคมชราภาพ เพื่อค้นหาว่าครอบครัวและชุมชนซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของประชากรใน

ประเทศมีการเตรียมความพร้อมและตระหนักในเรื่องนี้ระดับใดและค้นหาสภาพของปัญหาในการ

เตรียมความพร้อมเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาและน าเสนอเผยแพร่ให้กับเทศบาลต าบล

ศาลายาเพื่อก าหนดนโยบายในการดูแลผู้สูงอายุในอนาคตอันจักท าให้ประเทศชาติเกิดความ

มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย 
         การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีความต้องการที่จะด าเนินการวิจัยเพื่อให้ได้ตามวัตถุประสงค์ 
ดังนี้ 
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           1 ) เพื่อค้นหาครอบครัวและชุมชนมีการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมชราภาพ

เรื่องเศรษฐกิจ สุขภาพ ผู้ดูแล สภาพที่อยู่อาศัย การด ารงอยู่ในอนาคต ความปลอดภัยและ

สิ่งแวดล้อมอย่างไร 
            2 ) เพื่อค้นหาสภาพปัญหาของการเตรียมความพร้อมและแนวทางแก้ปัญหาและ 

น าเสนอให้กับเทศบาลต าบลศาลายา 

 

1.3  ค าถามของการวิจัย 

      การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้มีค าถามในการวิจัย คือ 

       1 ) ครัวเรือนและชุมชนมีการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่สังคมชราภาพอย่างไร 

        2 ) อะไรเป็นสภาพปัญหาของการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่สังคมชราภาพ 

 

1.4  ขอบเขตการวิจัย 

       การวิจัยเรื่องการเตรียมความพร้อมของครัวเรือนและชุมชนในการก้าวสู่สังคมชราภาพ 
ศึกษาเฉพาะเทศบาลต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

      1) สร้างความตระหนักให้ครัวเรือนและชุมชนในเรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่สังคม

ชราภาพอย่างมีคุณภาพ 

        2) ท าให้ได้แนวทางการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่สังคมชราภาพของครัวเรือนและ

ชุมชน 

      

 

  3 ) เทศบาลต าบลศาลายาและภาครัฐได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อน าไปก าหนดนโยบายเรื่อง

ผู้สูงอาย ุ

 

  1.6  ค าจ ากัดความที่ใช้ในการวิจัย 
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          1 )  การเตรียมความพร้อม  หมายถึง การจัดการไว้ล่วงหน้า  การจัดแจง ส าหรับกิจกรรม

หรือภารกิจใด ๆ ก็ตามที่ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต อาทิ เช่น การเตรียมจัดแจงให้เรียบร้อยเพื่อรับ

เหตุการณ์ข้างหน้าหรืออาจหมายความถึงการเตรียมก าลังไว้ให้พร้อมก็ได้เช่นกัน ดังนั้นการ

เตรียมความพร้อมจึงเป็นการกระท าที่จะท าให้ภารกิจข้างหน้านั้นส าเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์ ใน

การวิจัยนี้ การเตรียมความพร้อมของภาคครัวเรือน ในมิติสภาพที่อยู่อาศัย  สิ่งแวดล้อม  สุขภาพ  

เศรษฐกิจ  ผู้ดูแล  ส าหรับภาคชุมชน เตรียมความพร้อมในมิติระบบสาธารณูปการ พื้นที่

สาธารณะพักผ่อน  ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  ความรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการ

สร้างเครือข่ายท่ีเข้มแข็งดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว 
           2 )  ครัวเรือน หมายถึง บุคคล  ครอบครัว ผู้อาศัยอยู่ในครอบครัว 

       3 )  ชุมชน  หมายถึง ระบบสังคมหนึ่งซึ่งประกอบด้วยคนที่อยู่ในอาณาบริเวณเดียวกัน 

และสมาชิกในอาณาบริเวณนั้นกระท ากิจกรรมเพื่อบ าบัดความต้องการที่จ าเป็นร่วมกัน  

                   ชุมชนในความหมาย สถานที่  ( Community As  a  place )หมายถึง อาณาบริเวณ 

หรือ สถานที่ ที่มีคนมาอยู่ร่วมกัน สถาบัน  หมู่บ้าน  ต าบล  อ าเภอ  ภาค  ประเทศ  ทวีป  โลก  

เช่น  ชุมชนศาลายา 

         ชุมชนในความหมายของ กลุ่มชน( Commuty As a Social System) หมายถึง คน 

มาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มมีความสัมพันธ์กันโดยอาศัยหลักทางเชื้อชาติเผ่าพันธุ์หรือโดยนับถือ

ศาสนา มีขนบธรรมเนียมประเพณีเดียวกัน และมีความรู้สึกในแต่ละบุคคลว่าเป็นส่วนหนึ่งของ

สังคมนั้นๆ มีความสนใจในเรื่องต่าง ๆคล้ายกัน มีการท างานร่วมกัน  

         ชุมชนในความหมายของ ระบบแห่งสังคม ( Community  As  a  Social  System ) 

หมายถึง ระบบด าเนินการด้านต่าง ๆ ในสังคม เช่น ระบบเศรษฐกิจ ระบบการปกครอง  ระบบ

การเมือง  ระบบการศึกษา และระบบบริการสาธารณสุข ระบบในการด าเนินการเหล่านี้ย่อม 

แตกต่างกันไปตามความต้องการแห่งชุมชนนั้น ๆ และต้องมีผู้ด าเนินการในระบบน้ัน ๆ 

โดยเฉพาะ เช่น ชุมชนชนบท และ ชุมชนเมือง 

      4 ) ชราภาพ หมายถึง  ความแก่ด้วยอายุ   ความช ารุดทรุดโทรมของร่างกาย    ใน 

การศึกษานี้   ชราภาพ หมายถึงผู้สูงอายมุอีายุ  60 ปีขึ้นไป    

 

1.7  วิธีการศึกษา 
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       1.7.1 การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ   

                1) เป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลขหรือปริมาณเพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อมของครัวเรือน

ในการก้าวสู่สังคมชราภาพโดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลกับผู้สูงอายุหรือผู้ดูแลใกล้ชิดใน

ครอบครัว 

                       (1 ) ใช้กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุโดยใช้ตารางส าเร็จรูปตามทัศนะของเคร็กลี่ และ 

มอร์แกนจ านวน 291  ครัวเรือน ( มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2548 : 95 ) 

                       ( 2 ) ส ารวจครัวเรือนท่ีมีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป  

           ( 3 ) ออกแบบสอบถามการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่สังคมชราภาพ 

           ( 4 ) รวบรวมข้อมูลและท าการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ใช้สถิติเชิง

พรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

            ( 5 ) อธิบายสรุปผลจากการวิเคราะห์ 

                 2 )  เป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลขหรือปริมาณเพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อมของชุมชนใน

การก้าวสู่สังคมชราภาพ โดยวิธี ออกแบบสอบถาม  ในประเด็นด้านการดูแล  ด้านการเงิน ด้าน

สุขภาพกายและใจ  ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม    และประเด็นความสามารถในการบริหารเพื่อ

การเตรียมความพร้อม กับเจ้าหน้าที่ในชุมชน เจ้าหน้าท่ีระดับท้องถิ่น ( นายกเทศบาลต าบล)  

อาสาสมัครสาธารณสุข    ก านัน    ประธาน / รองประธานชุมชน  ผู้สูงอายุสมาชิกของชุมชน โดย

ประสานงานกับผู้แทนชุมชน 

           

   

 

  1.7.2  การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ  

            โดยวิธี สัมภาษณ์เชิงลึกโดยสัมภาษณ์รายบุคคล   กับเจ้าหน้าที่หลักในชุมชนซึ่งมีส่วน

เกี่ยวข้องกับกระบวนการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุ การด าเนินการสั มภาษณ์  ให้ผู้ร่วมสั มภาษณ์

ตระหนักถึงประเด็น การเตรียมความพร้อม ของชุมชนในการก้าวสู่สังคมชราภาพ และหาแนวทาง

การเตรียมความพร้อมตลอดจนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านผู้สูงอาย ุ

 หัวข้อการสัมภาษณ์เชิงลึก 

               1 ) ค าถามเบื้องต้น 
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                   ต าแหน่งในหมู่บ้าน  ระยะเวลาการท างาน ได้รับต าแหน่งอย่างไร  เป็นคนในพื้นที่

หรือไม่  จ านวนผู้สูงอายุในหมู่บ้าน 

                2 )  ลักษณะปัญหาและวิธีแก้ไข 

                      ท่านคิดว่าผู้สูงอายุในชมุชนของท่านมปัีญหาอะไรบ้าง  ( ปัญหาการดูแล  รายได้  

สภาพทางจิตใจ   สุขภาพ  สวัสดิการ  ) จะแก้ปัญหานี้อย่างไร  และในอนาคตได้เตรียมแก้ปัญหา

อย่างไร 

                        ผู้มีบทบาทหรือมีส่วนช่วยแก้ปัญหาน้ัน ( โรงพยาบาล  สถานสงเคราะห์  อบต . 

เพื่อนบ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ) 

                 3 ).ความสามารถในการดูแลและความสัมพันธ์ในครอบครัว 

                        ท่านประเมนิวา่ครอบครัว โดยภาพรวมมีความสามารถในการเตรียมความพร้อม

ในการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างไร  เพราะสาเหตุใด 

                          ครอบครัวท่ีมผีู้สูงอายุอาศัยอยู่ด้วยในชมุชนของท่านมคีวามสัมพนัธกั์นดี

หรือไม่ อย่างไร ( ความรักใคร่  สามัคคี  ขัดแย้ง )  

                          ครอบครัวและชมุชนดูแลกันดีหรือไม่ การอยู่ร่วมกันของคนต่างวัย 

                  4 ) บทบาทของชุมชนในการเตรียมความพร้อมก้าวสู่สังคมชราภาพ ( ชุมชนมีส่วน

ช่วยครอบครัวผู้สูงอายุอย่างไร) 

                    มีคณะท างานแบ่งแยกการท างานในชุมชนด าเนินการเก่ียวกับผู้สูงอายุหรือยัง ได้แก่ 

                 -  ด้านการดูแล  สุขภาพ  สภาพอารมณ์และจิตใจ 

               

                 -  ด้านเศรษฐกิจ การออม มีแนวทางท าอย่างไร  การจัดหางานให้ท า 

                 - ความเป็นอยู่ ( ที่อยู่อาศัย    อาหารการกิน  สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุ

ในชุมชน เช่น   ทางเดินเท้า สวนสาธารณะ ) 

                   - ด้านข้อมูลข่าวสาร 

                   - ด้านพิธีกรรมงานศพ 

                   -  ด้านการจัดกิจกรรม    ในชุมชนมีแกนน าในการจัดกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุหรือไม่  

เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ มีจิตใจเข้มแข็งมั่นคงยอมรับการเปลี่ยนแปลงตามวัย   มีกลุ่มส าหรับ

ผู้สูงอายุหรือไม่ ถ้ามี มีกิจกรรมอะไรบ้าง  มีชมรมหรือไม่ 
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                     -  ในชุมชนมีบริการส าหรับผู้สูงอายุในด้านต่างๆ เป็นพิเศษหรือไม่  เช่น หน่วย

บริการเคลื่อนที่  บริการดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน  คลินิกผู้สูงอายุ  มีการส่งอาสาสมัครเข้ารับการอบรม

ดูแลผู้สูงอาย ุ

                     - ในอนาคตได้เตรียมตัวเรื่องผู้สูงอายุไว้อย่างไรบ้าง  

                    -  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ 
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บทที่  2 

 

 แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

              

             การศึกษาเรื่อง การเตรียมความพร้อมของครัวเรือนและชุมชนในการก้าวเข้าสู่สังคม

ชราภาพ ผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและได้เสนอผลการทบทวน

วรรณกรรม 

            1. ทฤษฎี แนวคิด สถานการณ์ และปัญหาเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 

             2. ผลงานวิจัยท่ีผ่านมาแล้ว 

2.1 ทฤษฎีชราภาพและแนวคิด 

     2.1.1 ทฤษฎีชราภาพ 

   มทีฤษฎีต่างๆ แบ่งตามศาสตร์ที่ท าการศึกษาเกี่ยวกับการชราภาพ ได้แก่ 

   1 ) ทฤษฎีทางชีววิทยา ( Biological Theory )  อธิบายถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของ 

บุคคลเมื่อเข้าสู่วัยชราภาพ   แบ่งได้ 3 กลุ่ม คือ 

                   (1 ) ทฤษฎีว่าด้วยยีน     ( Genenatic Theory ) อธิบายว่าลักษณะการเปลี่ยนแปลง

ที่เกิดขึ้ น เมื่อเข้าสู่วัยชราเกิดขึ้นเป็นพันธุกรรม ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะโครงสร้างของ

อวัยวะบางส่วนของร่างกายที่คล้ายคลึงกันหลายชั่วอายุคนแล้ว และลักษณะนั้นก็แสดงออกเมื่อ

มนุษย์มีอายุมากขึ้น หรืออาจแสดงออกกับบางบุคคล ถึงแม้ว่ายังไม่ถึงอายุช่วงวัยชราก็ตาม เช่น 

ผมหงอก ศรีษะล้าน เป็นต้น ในกลุ่มนี้ยังมีทฤษฎี ชีวนาฬิกา ( Biological Clock ) ซึ่งกล่าวถึง

สภาพการท างานของอวัยวะของแต่ละบุคคลที่ควบคุมด้วย “ นาฬิกาชีวิต ” ในนิวเคลียสและไซโต

ปลาสซึม ซึ่งได้ถูกก าหนดโปรแกรมไว้แล้ว ท่ีไม่เหมือนกันซึ่งจะท าให้คนแก่เร็วหรือช้าไม่เท่ากัน 

                  (2) ทฤษฎีว่าด้วยความสัมพันธ์ของพัฒนาการขั้นต้น ( Counterpart  Theory ) ซึ่ง

อธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงของชีวิตในวัยสูงอายุ เป็นผลของการสืบเนื่องของการพัฒนาการต้ังแต่

แรกเริ่มของมนุษย์ที่เกี่ยวพันกัน มีทฤษฎีที่คล้ายคลึงกัน เช่น ทฤษฎีทางบุคลิกภาพ  
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( Personality Theory ) ซึ่งบ่งถึง ความเกี่ยวพันของลักษณะเด่นของบุคคลิกภาพอันเป็นผลรวม

ของประสพการณ์ระยะแรกๆของชีวิต ทฤษฎีว่าด้วยพฤติกรรม ( Behavior Theory Of Aging) 

แสดงถึงความแตกต่างของพฤติกรรมและสมรรถ ภาพของมนุษย์ในช่วงอายุต่างๆ ในด้าน

ความสามารถ  ความสนใจ  แรงจูงใจ  การเรียนรู้ และความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ ฯลฯ  

ทฤษฎีทางสังคมว่าด้วยการเลิกการเกี่ยวข้อง ( Disengaement  Theory ) ที่อธิบายถึงการค่อยๆ

ลดบทบาทการเกี่ยวข้องในกิจกรรมทางสังคมของคนอายุสูง  ทฤษฎีกึ่งชนกลุ่มน้อย  

(Quasiminorrity ) จึงกล่าวถึงคนชราในแง่ชนกลุ่มน้อยในสังคม เป็นต้น ฯลฯ 

                 (3 ) ทฤษฎีว่าด้วยอุบัติการณ์หรือความเสื่อมถอย ( Accidental or  “ Wear – and – 

tear “Theory ) ซึ่งอธิบายว่าลักษณะของการสูงอายุเกิดจากการรวมของอิทธิพลที่เกิดขึ้นโดย

อุบัติการณ์ต่างๆด้วยโอกาสที่เท่าเทียมกัน อาทิ การรับโรคร้ายหรืออุบัติเหตุต่างๆ ที่ท าให้อวัยวะ

บางส่วนเกิดช ารุดเสียหายหรือได้รับกัมมันตภาพรังสีบางอย่าง เมื่อเกิดกับบุคคลใดก็จะท าให้เกิด

การชราภาพเร็วหรือบุคคลนั้นๆบังเอิญต้องเผชิญกับความเคร่งเครียดที่เกิดกับชีวิตประจ าวันหรือ

จากการประกอบอาชีพหรือมีปัญหาชีวิตยุ่งยากมากกว่าคนอ่ืน ก็จะท าให้เกิดริ้วรอยของความ

กังวลจึงแก่เร็วกว่าคนอ่ืน ( Stress Theory ) ที่บังเอิญมีภาระน้อยกว่าหรือสุขภาพดีกว่าเป็นต้น 

นอกจากน้ียังมีทฤษฎีทางชีวะเคมี ( Biochemical Theory ) ที่อธิบายถึงการสูงอายุเนื่องมาจาก

ความเสื่อมถอยของสารเคมี และการเสื่อมหน้าที่ของอวัยวะในการผลิตสารเคมีและฮอร์โมนต่างๆ

ในร่างกาย ฯลฯ 

            2 ) ทฤษฎีด้านจิตวิทยาสังคม  ( Social   Theory  Of  Aging ) อธิบายถึงจิตวิทยาทาง

สังคมของผู้สูงอายุ ซึ่งนักชราภาพวิทยาสังคม ( Social Gerontologist ) ได้เสนอเป็นหลาย

แนวคิดทฤษฎี คือ ( สุรกุล เจนอบรม  , 2541 )   

              (1 ) ทฤษฎีบทบาท  ( Role Theory ) กล่าวว่า ผู้สูงอายุรับบทบาททางสังคมที่แตกต่าง

กันในตลอดชั่วชีวิต เช่น บทบาทเป็นนักเรียน  พ่อ  แม่ ภรรยา  ลูก  ปู่  ย่า ตา ยาย ลูกจ้าง 

นายจ้าง ฯลฯ โดยที่อายุเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญประการหนึ่ง ในการก าหนดบทบาทของแต่ละ

คนแต่ละช่วงชีวิตที่ด าเนินไปของบุคคลนั้น ดังนั้นบุคคลจะปรับตัวต่อบทบาทของผู้สูงอายุได้ดี 

ขึ้นอยู่กับการยอมรับบทบาทที่ผ่านมาของตนเอง อันส่งผลไปถึงการยอมรับบทบาทที่ผ่านมาใน 

แต่ละช่วงชีวิตของตนเอง อันส่งผลไปถึงการยอมรับบทบาทที่ผ่านมาในแต่ละช่วงชีวิตของตนเอง

ที่ก าลังจะเปลี่ยนไปในอนาคต 
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                 ( 2 ) ทฤษฎีกิจกรรม ( Activity  Theory ) ทฤษฎีนี้เชื่อว่า ผู้สูงอายุจะมีความสุขทั้งทาง

ร่างกายและจิตใจ ซึ่งได้จากการมีกิจกรรมและเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสามารถด าเนินชีวิต

อยู่ได้อย่างมีความสุขและตระหนักว่าตนเองเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

                 (3 )ทฤษฎีการแยกตนเอง ( Disengagement Theory ) ทฤษฎีนี้เชื่อว่า ผู้สูงอายุ

ส่วนมากค่อย ๆ ถอยห่างออกจากสังคม ทั้งในกลุ่มผู้สูงอายุและในกลุ่มคนวัยอ่ืน ๆด้วยเป็นการ

ลดภาวะกดดันทางสังคมบางประการ และหนีความตึงเครียด ( Withdrawal ) ออกจากสังคม 

                 (4 ) ทฤษฎีความต่อเนื่อง ( Continuity Theory ) ทฤษฎีนี้เชื่อว่า ผู้สูงอายุมีความสุขได้

ต่อเมื่อได้ท ากิจกรรมหรือปฎิบัติตัวแบบที่เคยท ามาก่อน บุคคลใดคุ้นเคยกับการอยู่ร่วมกันกับคน

หมู่มากจะกระท าต่อไป บุคคลใดพอใจชีวิตที่สุขสงบ สันโดษ อาจแยกตนเองออกมาอยู่ตามล าพัง 

ทฤษฎีนี้กล่าวถึงพฤติกรรมของผู้สูงอายุอย่างกว้าง ๆ ว่าต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง

มากมายที่เกิดขึ้นในสังคม เช่น การตายของสามีหรือภรรยา การเกษียณอายุ  และรายได้ที่ลดลง 

                  (5 ) ทฤษฎีระดับชั้นอายุ ( Age Stratification Theory ) ทฤษฎีนี้ศึกษาความสัมพันธ์

ทางสังคมที่เกิดขึ้นระหว่างขั้นอายุที่แตกต่างกัน โดยถืออายุเป็นเกณฑ์สากลในการก าหนด

บทบาท หน้าที่ สิทธิ ฯลฯ เช่น อายุที่ต้องท าบัตรประชาชน  อายุท่ีต้องเกณฑ์ทหาร อายุท่ีต้อง

เกษียณ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชิงทฤษฏีกับอายุโดยตรง 

               3 ) ทฤษฎีทางจิตวิทยา ( Psychological  Theory ) เป็นทฤษฎีที่สามารถอธิบายถึง

สาเหตุที่ท าให้ผู้สูงอายุมีบุคลิกภาพที่เปลี่ยนไป ได้แก่ 

                   (1 ) ทฤษฎีบุคลิกภาพ ( Personality Theory ) ทฤษฎีนี้เชื่อว่าผู้สูงอายุจะเป็นสุขหรือ

เป็นทุกข์นั้น ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิหลังและพัฒนาการทางจิตของผู้นั้น ถ้าผู้สูงอายุเติบโตมาด้วย

ความอบอุ่นมั่นคง มีความรักผู้อื่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มักจะเป็นผู้สูงอายุท่ีมีความสุข 

สามารถอยู่กับลูกหลานหรือผู้อื่นได้ ในทางกลับกันหากผู้สูงอายุไม่เคยร่วมมือกับใคร จิตใจคับ

แคบ รู้สึกตนเองท าคุณกับใครไม่ค่อยขึ้น มักจะเป็นผู้สูงอายุท่ีไม่มีความสุข 

                    (2 ) ทฤษฎีความปราดเปรื่อง ( Intelligence  Theory ) ทฤษฎีนี้เชื่อว่าผู้สูงอายุยัง

ปราดเปรื่องและคงความเป็นนักปราชญ์อยู่ได้ ด้วยความที่เป็นผู้ที่สนใจเรื่องราวต่างๆ อยู่ 

ตลอดเวลา มีการค้นคว้าและสนใจในการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ท าให้ผู้มีลักษณะเช่นนี้ได้ต้องเป็น

ผู้ที่มีสุขภาพดีและมีฐานะทางเศรษฐกิจดีพอเป็นเคร่ืองเกื้อหนุน 
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                 (3 ) ทฤษฎีของอีริกสัน ( Erikson “ s Theory ) ทฤษฎีนี้เชื่อว่า การพัฒนาด้าน

จิตวิทยาสังคมของผู้สูงอายุน้ัน เป็นช่วงชีวิตที่ผู้สูงอายุรู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่า มั่นคง หรือ ท้อแท้ 

หมดก าลังใจ ส าหรับบุคคลที่มีความรู้สึกว่าชีวิตนั้นมีคุณค่า ถ้ามีความมั่นคง จะมีความรู้สึกพึง

พอใจในผลของความส าเร็จจากช่วงชีวิตที่ผ่านมา เกิดความรู้สึกสุข สงบทางใจ และสามารถ

ยอมรับได้ว่าความตายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต และไม่ต้องการให้ชีวิตยืนยาวอีกต่อไป เกิดความ

ท้อถอย  สิ้นหวัง  คับข้องใจ รู้สึกว่าตนนั้นไม่มีคุณค่า และความสามารถที่จะเผชิญกับภาวะ

สูงอายุลดน้อยลงด้วย 

                 4 ) ทฤษฎีวิวัฒนาการ ( Evaluation  Theory ) เป็นทฤษฎีที่มีแนวคิดว่ามนุษย์เป็น

สิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการอยู่เสมอ และขั้นตอนการพัฒนาของมนุษย์ได้ก าหนดไว้เรียบร้อยแล้ว 

โดยเริ่มต้นเป็นขั้นตอนต้ังแต่ เกิด แก่ และตายในที่สุด 

                  5 ) ทฤษฎีของแพค ( Peck”s Development Theory ) ทฤษฎีนี้เชื่อว่าผู้สูงอายุวัยต้น 

 ( 55 -75 ) มีความแตกต่างกันทั้งลักษณะนิสัยและผู้สูงอายุวัยปลาย ( 75 ปีขึ้นไป  ) มีความ

แตกต่างกันทั้งด้านลักษณะนิสัยและการปฏิสัมพันธ์ ทางด้านสังคม มีความเชื่อว่าผู้สูงอายุมี

พัฒนาการ 3 ประการ คือ 

                    (1 ) ความสามารถในการแยกความแตกต่างของตนกับบทบาทช่วงชีวิตที่ผ่านมา 

ความภาคภูมิใจในตนเอง และความรู้สึกว่าตนเองไร้คุณค่า และถ้าความรู้สึกภาคภูมิใจและความ

มีคุณค่าของงานไม่ได้มาจากต าแหน่งหน้าที่ที่เคยท าหลังเกษียณ ความรู้สึกนั้นยังคงมีอยู่ เช่น

ผู้สูงอายุท่ีชอบปลูกต้นไม้ จะพึงพอใจหลังเกษียณอายุ ที่ได้ท าสิ่งที่ต้องการแทนงานอาชีพที่เคย

ท าประจ า 

                    (2 ) ความสามารถทางร่างกายท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ ถ้าผู้สูงอายุนึกถึง

สภาพร่างกายยังมีความแข็งแรง จะท าให้ผู้สูงอายุยอมรับความสามารถทางร่างกายท่ีลดลงและ

พยายามปรับตัวให้เหมาะสม ชีวิตจะมีความสุข แต่ถ้าผู้สูงอายุนึกถึงความถดถอยของร่างกายท า

ให้ผู้สูงอายุมีความสุขและความพึงพอใจลดลง 

               

                  (3 ) ความสามารถในการยอมรับว่าร่างกายของตนเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติกับ

ร่างกายก่อนสูงอายุ การยอมรับร่างกายตามธรรมชาตินี้ ท าให้ผู้สูงอายุยอมรับความตายโดยไม่

รู้สึกหวาดกลัว การยอมรับนี้ รวมไปถึงกิจกรรมต่าง ๆที่เกี่ยวกับความตายด้วย ในทางตรงข้ามผู้ที่
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ยึดติดกับสภาพร่างกายขณะที่อยู่ในวัยน้อยกว่า จะพยายามยืดชีวิตไว้ให้ยาวนานที่สุด โดยไม่พึง

พอใจกับสภาพที่เป็นอยู่ และมีความหวาดกลัวกับความตาย 

                 กล่าวโดยสรุปทฤษฎีความชราภาพมีมากมายหลายศาสตร์ มองแตกต่างกันออกไป

เช่นพิจารณาจากการท างานของระบบต่างๆในร่างกาย การเรียนรู้ ความจ า ความสามารถ 

อารมณ์สติปัญญา หรือพิจารณาจากความเสื่อมถอยของร่างกาย   และการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคมและจิตใจ 

 

     2.1.2   แนวคิดชราภาพ 

                  มนุษย์มีการพัฒนาตลอดชีวิต โดยมีการพัฒนาไปตามล าดับต้ังแต่วัยทารกถึงวัยชรา

ภาพซึ่งแนวคิดของวัยชราภาพได้ถือก าเนิดขึ้นในประเทศที่พัฒนาแล้วมาเป็นระยะเวลานาน โดย

ได้เริ่มขึ้นภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งระบบเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมได้เน้นประสิทธิภาพเป็นหลัก โดยคนส่วนใหญ่อยู่ในฐานะลูกจ้างและมีอายุงาน เมื่อ

ท างานถึงวัยหนึ่งที่ประสิทธิภาพลดลง ผู้รับจ้างก็จะถูกให้ออกจากงานไม่ว่าจะมีเงินชดเชยให้

หรือไม่ก็ตาม ดังนั้นเมื่อถึงอายุหนึ่งความสามารถและโอกาสในการหางานท าก็จะลดลงกลายเป็น

ผู้ด้อยโอกาสและเกิดปัญหาในสังคมขึ้น นอกจากน้ันผู้ที่มีอายุมากเหล่านี้จะมีความเจ็บป่วยและ

ทุพพลภาพเกิดความจ าเป็นต้องพึ่งพาและรับการดูแลอย่างมาก ขณะเดียวกันการพัฒนาท าให้

คนอายุยืนยาวขึ้น ในขณะที่ครอบครัว ชุมชน และสังคมไม่สามารถจัดการได้ตามที่ควรจะเป็น 

และนั่นคือจุดเปลี่ยนที่สังคมในประเทศทางตะวันตกเข้ามาพิจารณาและให้ความส าคัญกับการ

ชราภาพ การด าเนินการที่เกิดขึ้นคือ การให้การช่วยเหลือ การให้สวัสดิการ และการบริการจนถึง

การให้บ านาญ จึงมีความจ าเป็นจะต้องก าหนดเส้นแบ่งและต้ังนิยามให้กับบุคคลที่มีวัยเข้าสู่

ระยะที่จะมีสิทธิได้รับสวัสดิการ บริการ สิทธิประโยชน์ต่างๆ และเป็นท่ีมาแห่งวัยชราภาพ ด้วย

เหตุน้ีเส้นแบ่งที่ใช้ในแต่ละประเทศจึงอาจแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงสร้าง

ประชากร สังคมเศรษฐกิจและความพร้อมของสังคมนั้นๆ ดังนั้นเมื่อแนวความคิดเรื่องวัยและสิทธิ  

ประโยชน์ของวัยชราภาพได้แพร่เข้าสู่สังคมไทย ( เริ่มตั้งแต่ปลายพุทธศตวรรษท่ี 24 ) จึงเกิดการ

ด าเนินการต่างๆต่อเนื่องและพัฒนามาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน   

                ชีวิตต้ังแต่แรกเกิดจนตาย สามารถแบ่งระยะของชีวิตออกเป็น สี่วัย โดยอาศัยสถานะ  

ของความสามารถในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นอิสระ ไม่ได้ขึ้นกับเกณฑ์ของอายุ ได้แก่ 
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                วัยท่ีหนึ่ง : เริ่มตั้งแต่แรกเกิดและอยู่ในระยะของพัฒนา เป็นวัยที่ต้องการการดูแล ต้อง

พึ่งพาความเอาใจใส่และยังไม่สามารถด ารงอยู่โดยล าพังในสังคมได้ วัยนี้เป็นวัยของเด็กและ

วัยรุ่น  อย่างไรก็ตามเด็กหรือวัยรุ่นที่สามารถด ารงชีวิตอยู่ตามล าพังได้ก็จะเปลี่ยนเป็นวัยที่สอง 

                วัยที่สอง : เป็นวัยที่สามารถด ารงชีวิตอย่างเป็นอิสระในสังคม ท างานและรับผิดชอบ

ดูแลตนเองได้ อาจมีครอบครัวหรือเป็นโสดก็ได้ และอาจอาศัยอยู่กับครอบครัว วัยนี้เรียกได้ว่าวัย

ผู้ใหญ่หรือวัยท างาน 

                วัยท่ีสาม : เป็นวัยที่สามารถอยู่อย่างเป็นอิสระ แต่สามารถหยุดจากงานที่ต้องท าเพื่อ

หารายได้เลี้ยงชีพเนื่องจากได้รับสวัสดิการ มีเงินออมเพียงพอ หรือได้รับการอุปภัมภ์จากบุคคลใน

ครอบครัว  วัยน้ีสามารถมีเวลาเป็นของตัวเอง สามารถเลือกท าในสิ่งที่ต้องการ อาจเรียกวัยนี้ว่า

เป็นวัยทอง หรือวัยวัฒนา มีคนจ านวนไม่น้อยเข้าสู่วัยนี้ก่อนอายุ 60 ปี และมีผู้มีอายุมากกว่า 60 

ปี จ านวนมากไม่ได้อยู่ในวัยที่สาม แต่ยังต้องอยู่ในวัยที่สองต้องท างานหาเลี้ยงชีพ 

               วัยท่ีสี่ : เป็นวัยที่ต้องกลับมาพึ่งพาอีกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาสุขภาพ ไม่สามารถ 

ด ารงชีวิตในครัวเรือนและชุมชนอย่างเป็นอิสระ ต้องมีผู้ดูแล บุคคลวัยนี้คือวัยชราภาพที่แท้จริ ง 

บางคนเข้าสู่วัยชราภาพตั้งแต่ก่อนอายุ 60 ปี แต่โดยทั่วไปจะเข้าสู่วัยนี้ที่อายุราวๆ 75-80 ปี  

(สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล, 2547 : 1 – 2 ) 

 

      2.1.3   การเปลี่ยนแปลงทั่วไปของการชราภาพ 

      มนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาที่อายุเพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 2 รูปแบบ 

คือ การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างและหน้าที่ของร่างกาย และการเปลี่ยนที่เกิดจากการปรับตัว

ทั้งร่างกายและจิตใจและสิ่งแวดล้อมของแต่ละบุคคล อัตราเปลี่ยนและอัตราการปรับตัวนั้น เมื่อ

อายุน้อยจะเร็วและจะเริ่มคงที่ เช่นทางกาย เมื่ออายุน้อยๆก็เจริญอย่างรวดเร็ว จนมีวุฒิภาวะ

เจริญเต็มที่ต่อจากนั้นก็จะเริ่มช้าลงๆ และยากที่จะทราบอัตราการเปลี่ยนแปลงได้เพราะมีตัวแปร 

 

ต่างๆหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ในช่วงวัยสุดท้ายจะเป็นช่วงที่ค่อยๆ

ลดลงๆจนกระทั่งยุติไป เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับการชราภาพและการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับ

การชราภาพให้ชัดเจนยิ่งขึ้น สรุปการเปลี่ยนแปลงได้ดังนี้ 

  1 )   การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา ( Biological  change ) 
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                     มีการเปลี่ยนแปลงในหน่วยเล็กที่สุดของชีวิต คือ ในระดับเซลล์ซึ่งมีการเกิด

เจริญเติบโต และตายลง และมีการสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นทดแทน เมื่ออายุมากขึ้น ๆ จ านวนของเซลล์

ที่ตายจะมีเพิ่มมากขึ้น ความสามารถในการท างานของระบบต่าง ๆจะลดลงคือ 

   (1) โครงกระดูก ซึ่งเป็นเครื่องยึดเซลล์และกล้ามเนื้อต่าง ๆ กระดูกเจริญเต็มที่และ

ป้องกันอวัยวะภายในรวมทั้งเป็นคานในการยึดกล้ามเนื้อต่างๆ กระดูกเจริญเต็มที่เมื่ออายุ

ประมาณ 20 ปี หลังจากนั้นเมื่ออายุมากขึ้น ๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารแคลเซี่ยม

และการขาดวิตามินดี ท าให้กระดูกมีความเปราะพรุนสูง โอกาสที่จะรับเชื้อโรคหรือหักหรือ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างง่ายขึ้น ฟันหน้าจะผุกร่อนท าให้กินอาหารไม่สะดวกและอร่อยและอาจท า

ให้ลักษณะการพูดจาเปลี่ยนแปลงไป 

   (2) กล้ามเนื้อลาย ได้แก่ กล้ามเนี้อที่ท างานภายใต้อ านาจจิตใจ กล้ามเนื้อเกาะติด

กระดูกโดยมีเส้นเอ็นยึด เช่น กล้ามเนื้อแขนขา  ท าหน้าที่หดยึด  คลายตัว และคืนสู่รูปทางเดิน 

มัดกล้ามเนื้อประกอบด้วยใยเป็นจ านวนมาก เมื่ออายุมากขึ้น ความสามารถและแรงหดตัว

ยืดหยุ่น และตึงตัวก็ลดน้อยลง  ช้าลง คอลลาเจนเพิ่มมากขึ้น กล้ามเนื้อหย่อนยานและขาด

ประสิทธิภาพในการประสานงาน 

   (3 )กล้ามเนื้อเรียบ ( Smooth Muscle ) คือ กล้ามเนื้อที่อยู่ตามผนังอวัยวะภายในท่ี

กลวง เช่นในช่องท้อง  ปอด และหลอดเลือดซึ่งท างานโดยระบบปราสาทอัตโนมัติ ถึงแม้จะมีการ

เปลี่ยนแปลงน้อย ( ยกเว้นกล้ามเนื้อในหลอดเลือด ) และท างานเป็นปกติแม้ว่าอายุจะสูงขึ้นมาก

ก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับกล้ามเนื้อประเภทอ่ืนๆ 

  (4) เส้นเอ็นและใยยึดเหนี่ยวประสานระหว่างมัดกล้ามเนื้อต่าง ๆ ให้ยึดติดกัน

ประกอบด้วย  “ Collagen “ ซึ่งเป็นโปรตีน เมื่ออายุมากขึ้นเกิดการสับสน ( Cross Linkage ) ท า

ให้ยืดหดตัวล าบากหรือเมื่อเกิดการฉีกขาดจะประสานตัวช้า หรือประสานไม่สนิทเป็นรอยแผลแล

หายช้าในคนสูงอายุ 

  ( 5 )  ผิวหนัง ซึ่งปกคลุมป้องกันเนื้อเยื่อภายใน มี 2 ชั้นคือ ภายนอก ( Cuticle ) และ

ภายใน ( Dermis ) ซึ่งมีต่อมไขมัน ซับไขมันท าให้ผิวหนังอ่อนนุ่ม ต่อมเหงื่อขับเหงื่อท าให้ผิวหนัง

ชุ่มชื่น มีปลายประสาทซึ่งรับความรู้สึกร้อนหนาวปรับอุณหภูมิของร่างกาย เมื่ออายุมาก การซับ

ไขมันน้อยลง  ประสาทท างานช้าลง  ผิวหนังเหี่ยวย่น  ตกกระ  ขาดความนุ่มนวล  ผิวหนังแห้ง  

การปรับอุณหภูมิในตัวช้าลง  ผมร่วง  หัวล้าน  ผมหงอก  ฯลฯ  เมื่ออายุมากขึ้น BMR ( Basal  
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Metabolic Rate =  การใช้  Oxygen ระดับปกติ )  ลดลง ร่างกายจะปรับตัวช้าท าให้ความรู้สึก

หนาวช้าลง ท าให้เสี่ยงต่อ Hypothemia (โรคหนาวสั่น ) สูงขึ้น 

 (6 ) ระบบย่อยอาหาร ซึ่งประกอบด้วย ปาก  ฟัน  น้ าลาย  น้ าย่อยและอวัยวะเกี่ยวกับ

การย่อยต่างๆ คนเรากินอาหารเพื่อพลังงานปรับอุณหภูมิร่างกายและซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่สึกหรอ 

อาหารควรได้สัดส่วน 5 ประเภท ตามความต้องการของร่างกาย ปริมาณของอาหารก็ขึ้นอยู่กับ

การใช้พลังงานของแต่ละบุคคล เมื่ออายุมากความอยากอาหารจะลดลง เพราะประสาทรับกลิ่น  

รส  มีความสามารถน้อยลง  รวมทั้งการเปลี่ยนของเหงือกและฟันท าให้กินอาหารล าบาก การหลั่ง

ของน้ าย่อยในกระเพาะอาหารน้อยลง กรดเกลือในกระเพาะอาหารอยู่ในระดับต่ า  อาหารถูกย่อย

ไม่สมบูรณ์  ความสามารถของระบบย่อยลดลง ท าให้เกิดท้องอืด ท้องเฟ้อได้ง่าย นอกจากน้ีนิสัย

ในการกิน  การเลือกกินอาหารท าให้ขาดสารอาหารท่ีมีประโยชน์   

 ( 7 ) ระบบขับถ่าย กระเพาะปัสสาวะจะเล็กลง  ประสิทธิภาพของกล้ามเนื้อหดเกร็ง

ลดลง  ปริมาณของเลือดที่ผ่านได้ลดลง  ท าให้อัตรากรองและจ านวนน้ าที่ขับออกน้อยลง เมื่ออายุ

มากขึ้นการถ่ายปัสสาวะจะมีปริมาณลดลงแต่บ่อยครั้งขึ้น  การขับถ่ายอุจจาระน้อยลง และจับตัว

เป็นก้อนแข็งขับถ่ายยาก เนื่องจากกินอาหารท่ีมีกากน้อย และประสิทธิภาพในการย่อยของล าไส้

ลดลง ฯลฯ 

(8 )  ระบบการรับรู้ ( Sense )   ต่าง ๆ ได้แก่ 

   ( 8.1) การมองเห็น ระบบประสาทตาและกล้ามเนื้อตา และแก้วตาจะเปลี่ยนแปลง

เสื่อมสมรรถภาพ  เมื่อสูงอายุ คนชราโดยทั่วไปจะสายตายาว ไม่สามารถมองเห็นใกล้ได้เท่ากับ

คนสายตาปก ติ  ความไวต่อแสง การกะระยะทางลดประสิทธิภาพลง  การเห็นโดยทั่วๆ ไปขาด

สมรรถภาพทั้งการรับภาพความชัดคม และฉับไว สีนัยน์ตาจะเริ่มเปลี่ยนขุ่นมัวไม่สดใส เพราะ

ขาดไขมัน หนังตาเหี่ยวย่นหย่อนยาน และการกระพริบของตาช้าลง 

                 (8.2 ) สมรรถภาพของการได้ยินจะเสื่อมลง เพราะการเสื่อมของเยื่อประสาทตอนใน 

(Cochlea  Basal  Tune ) คนสูงอายุจึงไม่สามารถจะได้ยินระดับเสียงสูง ๆ มากได้ คือ เกิด

อาการหูตึง และถ้าคนที่เคยท างานอยู่กับเสียงดังอยู่ตลอดเวลา ก็เกิดอาการหูตึงเร็วกว่าค นปกติ 

ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง และเกิดทางหูซ้ายมากกว่าหูขวา 
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    ( 8.3) เสียง เมื่ออายุเกิน    40 ปี หลอดเสียงจะแข็งและยืดหยุ่นได้ยากขึ้น เพราะการ

เสื่อมของหลอดเสียงและกล่องเสียง เสียงคนสูงอายุจะแหลมขึ้นการควบคุมและรักษาระดับเสียง

จะได้ไม่นาน การพูดจะช้าลง และจังหวะการหยุดจะบ่อยและนานขึ้น อาการอ้ าอ้ึงมากขึ้น 

   (8.4) การรับรู้อ่ืนๆ เมื่ออายุมาก ความไวของรสสัมผัสต่าง ๆจะลดลงหรือเปลี่ยนแปลง

ไป เช่น ความไวต่อรสหวานและเค็มลดลง เนื่องจากจ านวนของปราสาทการรับรส ( Taste Bud ) 

หดตัวและเสื่อมลง การไวต่อกลิ่น ต่อการสัมผัส และรับรู้ก็เสื่อมถอยลงเช่นกัน ประสาทที่

เกี่ยวข้องกับการสมดุลย์ของการทรงตัวก็เสื่อมประสิทธิภาพลงซึ่งเมื่อรวมทั้งการหย่อนยานของ

กล้ามเนื้อและข้อต่อต่างๆ จะท าให้ผู้สูงอายุเกิดอุบัติเหตุหกล้มได้ง่าย 

   (8.5) ระบบหายใจ อัตราการหายใจเข้าออกของผู้ใหญ่ปกติเฉลี่ยประมาณ 15-18 ครั้ง

ต่อวินาที  การหายใจเข้าออกตลอดจนความถี่และความลึกของการหายใจขึ้นอยู่กับการท างาน

ของศูนย์ควบคุมการหายใจ เพื่อให้ร่างกายได้รับ ออกซิเจน  เพียงพอกับความต้องการของเซลล์

ต่างๆในร่างกาย เมื่ออายุสูงขึ้น ระบบการหายใจลดประสิทธิภาพลงประมาณ 50 % เพราะ

เนื้อเยื่อของปอดเปลี่ยนแปลง ท าให้ปริมาณ ออกซิเจน ที่เข้าไปในร่างกายได้น้อย การขาด

ออกซิเจน ท าให้เกิดอาการวิงเวียนเป็นลมได้ง่าย กล้ามเนื้ออ่อนแอ คิดอะไรไม่ออก และถ้าขาด

มากก็จะเกิดอาการสลบ หรืออาจตายได ้

( 9 ) ระบบการหมุนเวียนของโลหิต 

       หัวใจท าหน้าที่สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงทั่วร่างกาย ในเวลาปกติหัวใจจะเต้นในราว 72 

ครั้งต่อนาที อัตราการเต้นของหัวใจจะเปลี่ยนแปลงช้าลงหรือเร็วขึ้นย่อมแล้วแต่สภาพของอารมณ์ 

และอิริยาบถของร่างกาย ฯลฯการไหลเวียนของโลหิตในร่างกายเกิดขึ้นเมื่อหัวใจท างาน เม็ด

โลหิตแดงมีหน้าที่ขนส่ง ออกซิเจน จากปอดไปสู่เนื้อเยื่อต่าง ๆ และช่วยถ่าย คาร์บอนไดออกไซด์  

กลับไปยังปอด ปริมาณของโลหิตของคนเราขึ้นอยู่กับเพศ  อายุ  และน้ าหนักของร่างกาย อัตรา 

 

การท างานของหัวใจ ( Cardiac     index = ปริมาณของเลือด * ความดันเลือดที่เกิดจากการบีบ

ของหัวใจ ) ในคนสูงอายุจะลดอัตราจากวัยหนุ่มสาวลงประมาณ 30 %  เม็ดเลือดมีคุณสมบัติคือ

การแข็งตัว ( Clot ) แต่ถ้าเกิดในหลอดเลือดเรียกว่า Thrombosis ซึ่งจะเกาะกับผนังหลอดเลือด 

ท าให้เกิดการอุดตันได้ แรงดันของการไหลของเลือด จะช่วยท าลาย Thrombosis ให้แตกกระจาย

ไป ในกรณีผู้สูงอายุการอุดอาจจะเกิดจากเม็ดเลือดแข็ง หรือเนื้อเยื่อที่ชอกช้ าในเลือดอันเกิดจาก
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การเก่าแก่ของเซลล์ เพราะหลอดเลือดแข็ง และยืดหยุ่นน้อยลง ดังนั้นกล้ามเนื้อหัวใจจะต้องบีบ

ตัวสูง คือท างานมากขึ้นหลังจากอายุ 45 ปีไปแล้ว การเต้นของหัวใจจะช้าลง และไม่ค่อยปกติ 

ความดันโลหิตจะสูงและมีโอกาสที่จะเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดสูงกว่าคนกลุ่มอายุอ่ืน 

(10 ) ระบบต่อมไร้ท่อและฮอร์โมน 

                    ประสิทธิภาพของการท างานของต่อมไร้ท่อเสื่อมถอยลง เมื่ออายุมากขึ้นการขับ

ปริมาณของฮอร์โมนน้อยลง มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 

- ต่อมใต้สมอง โดยเฉพาะสมองส่วนหน้า จะเสื่อมหน้าที่ให้ฮอร์โมนต่ าท าให้เบื่อ

อาหาร 

- ต่อมไทรอยด์ มีขนาดเล็กลงเมื่ออายุ 50 ปี ขึ้นไป การผลิตฮอร์โมนต่ าลงอาจท าให้

เบื่ออาหาร ตับอ่อนหลั่งอินสุลินน้อยลง การใช้น้ าตาลในร่างกายน้อยลง ผู้สูงอายุจึง

มีแนวโน้มที่จะเป็นเบาหวานได้ง่ายกว่าคนกลุ่มอื่น 

- ต่อมเพศ มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งรูปร่างและโครงสร้างของอวัยวะสืบพันธุ์และอวัยวะ

ที่เกี่ยวข้อง ความรู้สึกทางเพศลดลง ฯลฯ 

(11 ) ระบบประสาทและสมอง ความสามารถของศูนย์กลางควบคุมประสาทลดลง  

ประสิทธิภาพการสั่งงานของสมองลดลง เพราะการเสื่อมของเซลล์สมองท าให้ความจ าเสื่อม 

ความว่องไวการสั่งงานต่าง ๆทั่วไปของร่างกายช้าลง ฯลฯ 

                โดยสรุปจะเห็นว่าเมื่อเข้าสู่วัยชราเกิด การเปลี่ยนแปลงทางสรีระตามสภาพ อย่างไรก็

ตามถ้าผู้สูงอายุได้มีการเตรียมความพร้อมของร่างกายด้วยวิธีการดูแลสุขภาพ ใส่ใจในตนเอง 

ออกก าลังกายสม่ าเสมอ รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ ก็สามารถชะลอการเสื่อมสภาพทาง

ร่างกายได้ 

 

2 ) การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์และจิตใจ ( Psychogical Change ) 

                     เป็นผลสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและสังคม  การเปลี่ยนแปลงวิถี

การด าเนินชีวิตจากที่ท ามาเมื่อ 20 – 30 ปี เคยท างาน มีต าแหน่งหน้าที่ ท าให้เกิดความรู้สึก

สูญเสียทางบทบาท ซึ่งอาจมีผลกระทบกระเทือนทางเศรษฐกิจ ท าให้ขาดความมั่นใจในตนเอง 

รู้สึกคุณค่าในตนเองลดลง และอาจเกิดการสงสารตัวเอง ยิ่งถ้าเกิดการสูญเสียสามีหรือภรรยา

หรือบุตรหรือบุคคลใกล้ชิด ก็จะกระทบกระเทือนใจมากขึ้น และยิ่งถ้าสุขภาพทางกายขาดผู้
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ใกล้ชิดดูแล จะท าให้เกิดความรู้สึกหมดหวังท้อแท้  บุคลิกลักษณะ ( Personality  Trait ) ของกลุ่ม

คนสูงอายุโดยทั่วๆไปที่แตกต่างไปจากคนกลุ่มอื่น คือ แรงจูงใจ ความกระตือรือร้นในการท า

กิจกรรมต่างๆโดยทั่วไปลดลง การมองปัญหาต่าง ๆ ต่างจากคนหนุ่มสาวเนื่องจากมี

ประสบการณ์มากกว่า ก ารมองรอบคอบลึกซึ้งกว่า   

                   กล่าวได้ว่า สภาวะทางจิตใจของผู้สูงอายุเก่ียวพันกับสภาวะร่างกายอย่างใกล้ชิด

เมื่อร่างกายเปลี่ยนแปลงไปตามวัยที่เพิ่มขึ้นอารมณ์และจิตใจย่อมมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย 

 3 ) การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ( Social Change ) 

                      นอกจากการเปลี่ยนแปลงทางสรีระและอารมณ์จิตใจแล้ว สังคมของมนุษย์มีการ

อยู่ร่วมกัน  โดยทั่วไปถ้าสังคมนั้น ๆ ให้ความส าคัญกับคนหนุ่มสาว กลุ่มคนชราก็จะรู้สึกตนเองไร้

ประโยชน์และเป็นภาระแก่สังคม แต่สังคมที่ยกย่องคนชราว่ายังมีคุณค่า มีประสบการณ์ให้

ประโยชน์กับสังคมตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ กลุ่มคนชราก็จะผ่านเข้าไปสู่

บทบาทนั้นๆได้โดยไม่ยุ่งยาก และกระทบกระเทือนสูญเสียบทบาทอย่างรวดเร็วนัก นอกจากน้ัน

บริการต่าง  ๆที่สังคมเตรียมให้แก่ผู้สูงอายุ หรือจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุ เช่น วันผู้สูงอายุแห่งชาติ  

หรือบริการทางสังคม  ช่วยให้ผู้สูงอายุเห็นว่าสังคมยังให้ความส าคัญ  

                  4 ) การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ( Economy  Change ) 

                       ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่ไม่ได้ท างานแล้ว อาจออกจากงานตามวาระ แต่

ยังคงด ารงชีวิตและต้องมีภาระในการใช้จ่ายตามความต้องการของแต่ละบุคคล  เช่น ค่าใช้จ่าย

อาหาร เครื่องนุ่งห่ม  สุขภาพ การพักผ่อนหย่อนใจ  การซ่อมแซมบ้านที่ทรุดโทรม จึงท าให้ต้อง

เผชิญกับปัญหาด้านเศรษฐกิจรายได้ไม่เพียงพอเนื่องจากรายได้ลดลง  ถ้าไม่มีการเตรียมความ

พร้อมด้านการเงิน จะท าให้ผู้สูงอายุด ารงชีวิตอย่างล าบาก  

                จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สรุปได้ว่า  การเปลี่ยนแปลงในแต่ละด้านต่างมี

ความสัมพันธ์กันและการเปลี่ยนแปลงของแต่ละบุคคลมากน้อยต่างกัน  และมีปัจจัยทางด้าน

เศรษฐกิจ และสังคมที่แตกต่างกันตลอดจนพฤติกรรมในการด ารงชีวิตและการรักษาสุขภาพมาก

น้อยต่างกัน ดังนันถ้าผู้สูงอายุได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆก็จะท าให้วัยชราภาพอยู่

อย่างเป็นสุข 

  

      2.1.4  แนวคิดการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชน 
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               แนวคิดการใช้ชุมชนเป็นพื้นฐาน เป็นแนวความคิดที่ได้แรงจูงใจและพัฒนามาจาก

แนวคิดการลดการพึ่งพิงจากบริการภายนอก ( Deinstitutionalization ) โดยแนวคิดนี้ได้พยายาม

ที่จะน าศักยภาพที่เด่นของปัจเจกบุคคล ซึ่งได้แก่ ความต้องการที่จะมีอิสระในการดูแลตนเองทั้ง

ร่างกายและจิตใจ การให้ความส าคัญในคุณค่าของความเป็นมนุษย์และศักยภาพในการแก้ไข

ปัญหาของแต่ละบุคคล ชุมชน มาเป็นแนวทางในการให้บริการ  

                 โดยแนวคิดเรื่องการใช้ชุมชนเป็นพื้นฐานนั้น จะเป็นการปฎิบัติงานที่มุ่งใช้คุณลักษณะ

ของชุมชน  และทรัพยากรในชุมชนเป็นเครื่องมือ เพื่อสร้างจิตส านึกร่วมของประชาชนในการ

ด าเนินการเพื่อชุมชน และโดยชุมชน แนวคิดนี้ ถือเป็นรูปแบบหรือวิธีการอย่างหนึ่งของการ

ป้องกันปัญหาต่างๆของบุคคลในชุมชน ให้มีการสู่สถาบันที่ให้บริการน้อยลง และเป็นวิธีการที่

หน่วยงานของรัฐและเอกชนจะท าหน้าที่หลักในการให้ค าแนะน า  กระตุ้น และร่วมสนับสนุนบาง

ประการ จุดเด่นของแนวคิดนี้อยู่ที่การมีรากฐานมาจากหลักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม โดย

สร้างให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนเอง ร่วมก าหนด

แนวทางและแผนการด าเนินงานและแก้ไขปัญหา ร่วมลงมือปฎิบัติ และร่วมพิจารณาประเมินผล

ในกิจกรรมนั้นๆ ท้ังนี้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และตระหนักในกระบวนการแก้ไขปัญหาต่าง ๆของ

ชุมชนเอง ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนเกิดความเข้มแข็ง สามารถจัดการต่าง ๆในชุมชนด้วย

ตนเอง ด้วยเหตุนี้แนวคิดการใช้ชุมชนเป็นพื้นฐานในการปฎิบัติงานจึงมีจุดมุ่งหมายดังนี้  

( ศศิพัฒน์  ยอดเพชร , 2549 : 54 ) 

              1) เพื่อสร้างจิตส านึกและพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน 

              2) เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหา และพัฒนาบริการต่าง ๆโดยชุมชนเพื่อระดมความ 

 ร่วมมือในลักษณะการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรภายนอกชุมชนและบุคลากร ภายใน 

 

        2.1.5   แนวคิดเกี่ยวกับอาสาสมัคร 

                  อาสาสมัคร หมายถึงผู้ที่สมัครใจท างานเพื่อให้เกิดความผาสุกแก่เพื่อนบ้าน ชุมชน 

และ สังคมส่วนรวมโดยไม่หวังผลก าไรหรือสิ่งตอบแทน อาสาสมัครมีบทบาทส าคัญต่อการ

พัฒนาประเทศ โดยเฉพาะงานด้านสังคมสงเคราะห์การแก้ปัญหาสังคม การพัฒนาสังคม อีกทั้ง
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อาสาสมัครเป็นก าลังส าคัญในการร่วมปฏิบัติงานกับองค์กรเอกชนและรัฐบาลในการช่วยเหลือผู้

ประสบปัญหา ความทุกข์ยากเดือดร้อนต่าง ๆ  

                      แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นกระบวนการในการพัฒนาที่เน้นความ

เป็นประชาธิปไตยและการปกครองตนเอง หมายถึง การท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดแผน

และด าเนินการในเรื่องที่มีผลต่อการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่และอนาคตของตนเอง การมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาจึงหมายถึง การมีประชาชนเปลี่ยนฐานะจากความเป็นผู้ถูกพัฒนามาเป็นตัวน า

ของการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง ต้ังแต่จุดแรก คือ  

               1) ร่วมคิด ( คิดว่าอะไรคือปัญหา ) 

               2 ) ร่วมวางแผน ( วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ตัดสินใจ ก าหนดเป้าหมาย ) 

               3 ) จัดสรรทรัพยากรเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 

               4 ) ร่วมด าเนินการ ( ก าหนดโครงการ วิธีการและการลงมือปฏิบัติ ) ระหว่างปฏิบัติก็จะ

สามารถทดสอบได้ด้วยว่าประชาชนมีส่วนร่วมระดับใด 

               5 ) ร่วมประเมินผล 

ความมุ่งหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การให้ประชาชนรับทราบ เข้าใจ และส านึกว่า

งานสวัสดิการทางสังคมไม่ใช่งานของรัฐบาลฝ่ายเดียว รัฐบาลเพียงแต่เข้ามาร่วมในการ

ด าเนินงานเท่านั้น  การพัฒนาเศรษฐกิจในลักษณะที่มุ่งวัตถุมากกว่าคน มีผลท าให้ช่องว่าง

ระหว่างคนรวยกับคนจนห่างกันมากขึ้น รวมทั้งมีความแตกต่างระหว่างเมืองกับชนบทมากขึ้น

ด้วย เพราะขาดการกระจายรายได้ที่เหมาะสม จึงจ าเป็นต้องผสมผสานการพัฒนาเศรษฐกิจให้ 

 

 

เข้ากับการพัฒนาสังคม การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลักการส าคัญยิ่งอันหนึ่งของการ

พัฒนาสังคมเช่นเดียวกับเรื่องการสร้างความยุติธรรมในสังคม  

               การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกลวิธีในการพัฒนา ท าให้คนมีคุณภาพชีวิตใน 2 

ลักษณะ  คือ 

        1 ) คุณภาพชีวิตในการด ารงชีวิต หมายถึง ประชาชนได้รับการตอบสนองความต้องการ 

ด้านวัตถุและบริการ 

        2 ) คุณภาพชีวิตในด้านจิตส านึก หมายถึง ประชาชนได้รับการปลูกฝังความรับผิดชอบ 
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ความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาของคนและชุมชนที่ตนเองเป็นสมาชิกอยู่ 

            การมสี่วนร่วมของประชาชน โดยทั่วไปประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วม  2 แบบ คือ 

            1 ) มีส่วนร่วมโดยเป็นตัวน าท่ีส าคัญ เริ่มตั้งแต่การร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมจัดสรร 

ทรัพยากร ร่วมลงมือปฏิบัติ ร่วมในการประเมินผล 

            2 )  มีส่วนร่วมโดยการรับรองสิ่งที่เกิดขึ้น หรือท าตามการตัดสินใจที่ได้ก าหนดมาแล้ว

(วิจิตร ระวิวงศ์, 2539 : 36 )   

 

    2.1.6  แนวคิดเกี่ยวกับเพื่อนบ้าน ( Neighborhood Based ) 

               ความเป็นเพื่อนบ้านเป็นระบบเกื้อกูลกันของผู้คนในชุมชน เพื่อให้ระบบพึ่งตนเองของ

ชุมชนแข็งแกร่งขึ้น การจัดบริการระดับชุมชนใกล้เคียงที่ตนอยู่อาศัย จุดมุ่งหมายหลักของการใช้

แนวคิดความเป็นเพื่อนบ้านกับบริการส าหรับผู้สูงอายุ เพื่อสร้างจิตส านึกและพัฒนาและพัฒนา

ศักยภาพของคนในชุมชน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาและพัฒนาบริการต่าง ๆโดยชุมชน รวมทั้ง

ระดมความร่วมมือระหว่างองค์กรภายนอกชุมชนและบุคลากรภายในชุมชน โดยมุ่งให้เกิดบริการ

ที่ดีแก่ผู้สูงอายุและครอบครัว 

           

2.2   ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง         

            1 ) นภาพร ชโยวรรณและคณะ ( 2532 ) ศึกษาวิจัยเรื่อง สรุปผลการวิจัยโครงการวิจัย

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย เรื่องการเตรียมการเพื่อเข้า 

 

สู่วัยสูงอายุ โดยวิธีสนทนากลุ่ม (  Focus Group ) พบว่า ผู้สูงอายุไทยกว่าครึ่งไม่มีการเตรียมตัว

เพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ทั้ง ๆที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เห็นว่าเรื่องการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุเป็น

เรื่องส าคัญ กลุ่มที่มีการเตรียมความพร้อมจะเป็นด้านการเงินมากกว่าเรื่องอื่น ๆ และเกือบทุก

กลุ่มตัวอย่างพบว่า ควรมีการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัยชราภาพ เพื่อจะได้ไม่ล าบากใน

อนาคต เนื่องจากเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายถดถอยไม่สามารถท าอะไรได้มาก จะได้ไม่เดือดร้อน 

ควรเตรียมพร้อมไว้ถ้าหากไม่มีใครดูแล 
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            2 )ดารณีย์  ศรีสวัสดิ์กุล ( 2539 ) ศึกษาวิจัย เรื่อง การเตรียมการเกษียณอายุราชการ  

ศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการมี

การเตรียมการเกษียณอายุในระดับปานกลาง และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเตรียมการ

เกษียณอายุ คือ ความสัมพันธ์กับครอบครัว และความสัมพันธ์กับเพื่อน ส่วนปัจจัยที่ไม่มี

ความสัมพันธ์กับการเตรียมการเกษียณอายุ คือ อายุ  การศึกษา สถานภาพสมรส สถานภาพทาง

ต าแหน่ง สถานภาพทางสุขภาพ สถานภาพทางเศรษฐกิจ และความสนับสนุนจากหน่วยงาน 

            3 )สุกัญญา  นิธังกรและนงนุช สุนทรชว กานต์ (2542)ได้ศึกษาเรื่องแนวทางการจัดสรร

ทรัพยากรเพื่อการลงทุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในประเทศไทย  โดยศึกษา

งบประมาณของรัฐที่ให้แก่ผู้สูงอายุ โดยพิจารณาถ้ารัฐต้องการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุโดย

ใช้เกณฑ์รายได้ และเกณฑ์อายุเป็นหลักจะต้องใช้ทรัพยากรจ านวนเท่าใด โดยพยากรณ์รายจ่าย

เพื่อผู้สูงอายุจนสิ้นสุดแผนปฏิบัติการจัดสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้สูงอายุในช่วงปี 2542- 2554 

จากผลการ ศึกษาพบว่าในส่วนของผู้สูงอายุท่ีเป็นข้าราชการเกษียณในปี 2540 รัฐบาลมีภาระ

ด้านบ าเหน็จบ านาญจ านวน 24,717 ล้านบาท และรายจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่ากับ 1,785 ล้าน

บาท รวมทั้งสิ้นประมาณร้อยละ 3 ของรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน หรือร้อยละ 3.2 ของงบ

รายได้จากภาษีอากรของรัฐและพยากรณ์รายจ่ายไปจนถึงปี 2554 พบว่ารายจ่ายเพื่อผู้สูงอายุท่ี

เกษียณในราชการคิดเป็นร้อยละ 2.24, 10.85 ,11.97 .13.59 ของรายได้ประชาชาติ รายจ่ายของ

รัฐบาล รายได้ของรัฐบาลและรายได้จากภาษีอากรตามล าดับ       ส าหรับรายจ่ายที่รัฐให้ในรูป

สวัสดิการผู้สูงอายุท่ัวไปที่จ่ายผ่านกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ ใน

ด้านสถานสงเคราะห์คนชราและศูนย์บริการเป็นค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการ ส่วนด้านเบี้ยยัง

ชีพไม่ถึงร้อยละ 50 ของผู้สูงอายุท่ียากจนทั้งหมดเท่านั้นที่ได้รับการจัดสรรในส่วนของ 

งบประมาณรายจ่ายด้านสาธารณสุขที่รัฐให้แก่โครงการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่สังคม

ช่วยเหลือเก้ือกูลได้จัดสรรให้แก่ผู้สูงอายุท่ียากจนไม่ถึงร้อยละ 50 เมื่อพยากรณ์รายจ่ายท้ังสอง

ส่วนรวมกันนี้ไปจนถึงปี 2554 พบว่า รายจ่ายท่ีรัฐจ่ายเป็นสวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุท่ียากจนทั่วไป

ประมาณร้อยละ 0.15 , 0.75 , 0.83 และ 0.94 ของรายได้ประชาชาติ  รายจ่ายของรัฐบาล  

รายได้ของรัฐบาล  และรายได้จากภาษีอากรตามล าดับ งาน ศึกษานี้ ได้ค านว ณการสูญเสีย

รายได้จากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ท่ีรัฐยอมให้หักลดหย่อนในการเลี้ยงดูบิดามารดาที่อาศัยอยู่
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ในครัวเรือนเดียวกัน โดยค านวณเฉพาะผู้มีเงินได้ที่มีสถานภาพการท างานเป็นลูกจ้างประจ า

พบว่ารัฐจะสูญเสียรายได้ทั้งสิ้นประมาณ 134.6 ล้านบาท 

             ซึ่งสรุปได้ว่า รัฐให้การดูแลสวัสดิการผู้สูงอายุท่ียากจนน้อยมาก  สถาบันครอบครัว 

ภาคเอกชนและชุมชน เข้ามามีบทบาทในการดูแลผู้สูงอายุ ดังนั้น ครอบครัว ชุมชน ต้องมีการ

เตรียมความพร้อม ในการเข้าสู่สังคมชราภาพ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ทาง

เศรษฐกิจ 

             4 ) นงลักษณ์  พะไกยะ ( 2551  ) ศึกษาความต้องการก าลังค นดูแลผู้สูงอายุด้าน

สุขภาพ  ข้อมูลที่น ามาใช้คาดการณ์นี้ คือ ข้อมูลมาตรฐานก าลังคนใช้ข้อมูลจากการศึกษาของ

ส านักวิจัยและพัฒนาก าลังคน ( 2551 ) ข้อมูลการเจ็บป่วยจากการส ารวจของส านักงานสถิติ

แห่งชาติ ( 2551 ) โดยคาดการณ์มีความสัมพันธ์กับข้อมูลผู้สูงอายุจากการรายงานของมูลนิธิ

สถาบันและพัฒนาผู้สูงอายุ ( 2549 ) พบว่า ในการคาดการณ์ผู้สูงอายุ พบว่า ในปี พ . ศ 2553 

ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุจ านวน 7,639,000 คน และในจ านวนนี้มีผู้สูงอายุท่ีต้องการความ

ช่วยเหลือจากผู้อื่น 499,873 คน ( ร้อยละ 6.5 ) และในปี พ . ศ 2563 ผู้สูงอายุจะเพิ่มมากขึ้น 

จ านวน 10,776,000 คน และในจ านวนนี้ผู้สูงอายุท่ีต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่น 741,766 

คน ( ร้อยละ 6.9 )  ท าให้คาดการณ์ได้ว่า ภาระในการดูแลผู้สูงอายุท่ีทุพพลภาพและช่วยเหลือ

ตนเองไม่ได้  จะเป็นปัญหาที่มีความส าคัญในอนาคต ดังนั้นแนวคิดการดูแลระยะยาวใน

ครอบครัวต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อ เข้าสู่วัยชราภาพ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่จะ

เกิดขึ้น 

               5) วิพรรณ  ประจวบเหมาะ และคณะ( 2551 ) ศึกษาวิจัยเรื่อง โครงการสร้างระบบการ

ติดตามและประเมินผลแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ( พ ศ 2545 – 2564 )  มีวัตถุประสงค์ 

1. เพื่อติดตามและประเมินผลของการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุตามดัชนีที่ก าหนดไว้ในมาตรการ

และยุทธศาสตร์ของแผนดังกล่าว  2. เพื่อประเมินกระบวนการท างานด้านผู้สูงอายุตาม

ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุระดับชาติและการพัฒนาบุคลากร

ด้านผู้สูงอายุ 3.วางระบบการติดตามและประเมินการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุเพื่อใช้เป็นแนวทาง

ในการประเมินแผนระยะต่อไป ผลการวิจัยในเรื่องการวัดความรู้ด้านวงจรชีวิต กระบวนการชรา

และความรู้การเตรียมตัวเมื่อยามชราภาพ  โดยส ารวจประชากรอายุ 30 -59 ปี ทุกภาค ทั่ว

ประเทศ กลุ่มตัวอย่าง 9,000 ตัวอย่าง พบว่า ผู้มีความรู้ด้านดังกล่าวมี ร้อยละ    31.2    โดย
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ภาคเหนือร้อยละ 35.6 สูงสุด ภาคกลางต่ าสุดรัอยละ 27.8  ความรู้ด้านวงจรชีวิต    กระบวนการ

ชราและการเตรียมตัวเพื่อยามชราภาพจะ  เพิ่มตามอายุ        และจากการส ารวจการปฎิบัติการ

เตรียมการด้านการเงิน สุขภาพกาย สุขภาพใจ ที่อยู่อาศัย และผู้ดูแลเมื่อสูงอายุ การศึกษาธรรมะ

หรือการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา และการท างานด้านอาสาสมัคร  ร้อยละ 60.2 ได้เตรียมการ

เรื่องการเงินสูงที่สุด รองลงมาด้านสุขภาพทางกายร้อยละ 54.7 สุขภาพทางใจร้อยละ 50.4  การ

เตรียมการด้านที่อยู่อาศัยและผู้ดูแลเมื่อสูงอายุมีสัดส่วนเท่ากันคือ ร้อยละ 43 และการท างาน

ด้านอาสาสมัครเตรียมต่ าสุดร้อยละ 29 ส าหรับระดับการเตรียมการแต่ละด้านแตกต่างกัน

ระหว่างภาคเล็กน้อย   กรุงเทพมหานคร  มีร้อยละที่ได้เตรียมการเป็นอาสาสมัครต่ าที่สุดคือร้อย

ละ 18.1  ภาคใต้มีร้อยละที่ได้เตรียมการด้านการเงินสูงสุด คือร้อยละ 67.4 ในภาคเหนือมีร้อยละ

ที่เตรียมการเกือบทุกด้าน สูงกว่าคนในภาคอ่ืนๆยกเว้นด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจและการเงิน 

             6 ) ส านักงานสถิติแห่งชาติ ( 2554  ) ได้ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ

ความรู้และทัศนคติที่มีต่อผู้สูงอายุ พ .ศ 2554 โดยสอบถามประชากรที่มีอายุระหว่าง 18 – 59 ปี 

ทุกจังหวัดท่ัวประเทศ กลุ่มตัวอย่าง 9,000 ราย พบว่า ประชาชนร้อยละ 55.2 ไม่ทราบว่าประเทศ

ก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและร้อยละ 44.8 ทราบเรื่องนี้ ประชาชนร้อยละ 62.1 ไม่ทราบมี

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ ร้อยละ 23.4 ทราบ และไม่แน่ใจว่าทราบร้อยละ 14.5  ส าหรับความรู้

เกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อวัยสูงอายุ มีประชาชนร้อยละ 94.0 เห็นว่าการสูงอายุขึ้นเป็นการ

เปลี่ยนแปลงตามปกติของชีวิต รองลงมาร้อยละ 88.9 เห็นว่าเมื่อเข้าวัยสูงอายุกระดูกจะบางลง

กว่าหนุ่มสาว และประชาชนร้อยละ 53.0 ไม่เห็นด้วยท่ีเมื่อเข้าวัยสูงอายุควรหยุดท างานหรืออยู่

เฉย ๆ  ส าหรับเรื่องการเตรียมการเพื่อวัยสูงอายุ พบว่า ร้อยละ 87.1 เห็นว่าควรมีการเตรียมการ 

เพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ร้อยละ 6.8 เห็นว่าไม่ควรเตรียมการ และร้อยละ 6.1 ไม่แน่ใจ  ในเรื่องการ

เตรียมการเรื่องการเงินควรเตรียมร้อยละ 98.4  ด้านสุขภาพร้อยละ 97.3  ที่อยู่อาศัยร้อยละ 97.1 

ด้านจิตใจร้อยละ 91.7 ผู้ที่ดูแลเมื่อสูงวัยขึ้นร้อยละ 89.2 และการจัดสรรแบ่งมรดกหรือทรัพย์สิน

ร้อยละ 85.5 

               7 ) Carolyn( 1984 ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการประเมินการวางแผนก่อนเกษียณอายุของครู

และผู้บริหารโรงเรียนประชาบาลในรัฐโอกลาฮามา ที่มีอายุ 45 ปี ขึ้นไป จ านวน 300 คน พบว่า 

ร้อยละ 100 ควรวางแผนความเป็นอยู่หลังเกษียณ ร้อยละ 83 ได้เริ่มวางแผนแล้ว การวางแผน

ก่อนเกษียณกับรายได้โดยเฉลี่ยในแต่ละเดือนของครอบครัวมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทาง
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สถิติ กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม มีความเห็นว่า เงินออมหรือเงินเก็บสะสมควรเป็นจ านวนร้อยละ 

10 – 20 ของรายได้ประจ าในแต่ละเดือน วิธีที่ผู้วางแผนนิยมมากที่สุด คือ การรับบ านาญรายปี 

ร้อยละ 26.2  มีความต้องการรายได้หลังเกษียณ ร้อยละ 80 – 100 ของรายได้ปัจจุบัน รายได้ที่

เห็นว่าเหมาะสมคือ 15,000 – 86,000 บาท ต่อเดือน   มีเพียงร้อยละ 10 ที่ได้รับการศึกษา

เกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนเกษียณ หัวข้อที่ได้รับความสนใจมากท่ีสุดในการศึกษาเกี่ยวกับการ

เตรียมตัวก่อนเกษียณคือ งบประมาณและการจัดการบ้านเรือน การวางแผนทางด้านการเงิน การ

วางแผนเกี่ยวกับทรัพย์สิน การวางแผนเรื่องการพักผ่อนหย่อนใจและการสันทนาการ 

               8 ) Hershey and Mowen ( 2000 ) ศึกษาความมุ่งมั่นทางจิตวิทยาในการเตรียมความ

พร้อมทางการเงินเพื่อการเกษียณอายุ มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเตรียม

ความพร้อมด้านการเงินส าหรับการเกษียณอายุ โดยกลุ่มตัวอย่างมีทั้งสิ้น 230 คน พบว่า 

โครงสร้างทางบุคลิกภาพและความรู้ด้านการเงินสามารถท านายการวางแผนก่อนเกษียณอายุ

ของบุคคลได้ 

                9 ) Voonchin    ( 2004 ) ศึกษาเรื่องการวางแผนเกษียณอายุของผู้ชาย โดยสัมภาษณ์

เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 73  คน มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบการวางแผนก่อนเกษียณอายุและ

การวางแผนด้านการเงินของผู้ชาย ผลการศึกษาพบว่า ผู้ชายท่ีอายุน้อยกว่าจะมีความ

กระตือรือร้นในการวางแผนเกษียณอายุน้อยกว่าผู้ชายที่อายุมาก 

           

 

                10 ) จากรายงานการศึกษาการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่สังคมชราภาพของ

หน่วยงานประเทศต่างๆ ( 2551 )  ได้แก่ ประเทศฮ่องกง  กระทรวงสวัสดิการสังคม (  Social 

Welfare Department ) ได้สนับสนุนให้มีบริการผู้สูงอายุท่ีมีคุณภาพตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ค.ศ  

2000  ซึ่งการบริการครอบคลุมเรื่อง บ้านพักเพื่อผู้สูงอายุ  การดูแลพยาบาล ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

รายวัน มีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุประจ าชุมชน รวมถึงการเข้าไปดูแลผู้สูงอายุถึงที่บ้านซึ่งการให้บริการ

จะมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญในการดูแลผู้สูงอายุหลายสาขา ที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี เช่น

นักสังคมสงเคราะห์ พยาบาล นักกายภาพบ าบัด  เมื่อเดือนมกราคม ค . ศ 2007 บุคลากรเหล่านี้

มีจ านวนทั้งสิ้น 1, 903 คน     รูปแบบการให้บริการบางส่วน ได้แก่ 1. ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุละแวก

บ้าน ( Neighborhood Elderly Centre : NEC )  เป็นรูปแบบการให้บริการในชุมชนระดับเพื่อน

www.ssru.ac.th



บ้าน ให้บริการหลายด้าน อาทิ ให้ค าปรึกษาและตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพ มีกิจกรรม

ฝึกอบรม บริการจัดหาคนดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ  

2. ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุรายวัน( Day Care Centre  for The Elderly ) เป็นศูนย์ที่ให้บริการใน

ระหว่างวันส าหรับผู้สูงอายุท่ีร่างกายอ่อนแอและช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เน้นที่ให้บริการฟื้นฟู

สมรรถภาพทางร่างกายมีพยาบาลและบุคลากรที่เชี่ยวชาญให้ความช่วยเหลือ นอกจากน้ียัง

ให้บริการฝึกอบรม ให้ค าปรึกษาด้านอาหารและบริการรถรับส่ง  บ้านพักคนชรา ( Home For 

Aged ) ให้บริการที่พัก อาหาร เสื้อผ้า ส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถอาศัยอยู่ในชุมชนได้  3. 

Nursing Home ให้บริการที่พักและดูแลเป็นรายบุคคลเพื่อการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุท่ีเจ็บป่วย

และไม่สามารถให้การดูแลที่บ้านได้  4.Resident Respite Service ให้บริการที่พักเพื่อดูแล

ผู้สูงอายุชั่วคราว เพื่อลดภาระสมาชิกในครอบครัวที่ท าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ   ส าหรับประเทศ

ออสเตรเลีย การเตรียมความพร้อมการให้บริการผู้สูงอายุส่วนใหญ่ภาครัฐเป็นผู้ผลักดัน ซึ่ง

กระจายอ านาจการจัดการไปยังมลรัฐและในเมืองต่าง ๆ พร้อมกันนี้ยังมีโครงการและการ

สนับสนุนผู้สูงอายุท่ีได้รับความร่วมมือจากชุมชน อาสาสมัคร ภาคเอกชนที่แสวงหาผลก าไร และ

ไม่แสวงหาผลก าไรโดยบทบาทรัฐบาลในการให้บริการสูงอายุ ได้แก่ ให้เงินบ านาญ บ้านพัก

ผู้สูงอายุ ให้บริการยารักษาโรค การช่วยเหลือฉุกเฉิน การให้บริการผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเอง

ไม่ได้ ส่งเสริมให้สถานพยาบาล บ้าน และชุมชนจัดโครงการดูแลผู้สูงอายุ  บทบาทรัฐและเมือง 

 

ต่าง ๆ ให้บริการค าปรึกษาด้านสุขภาพทางโทรศัพท์  บ้านพักคนชรา ให้บริการผู้สูงอายุ ช่วยเหลือ

ผู้สูงอายุท่ีวิกลจริต ช่วยเหลือในการเดินทาง และให้บัตรผู้สูงอายุท่ีใช้เป็นส่วนลดเมื่อซื้อสินค้า

และบริการ  และบทบาทของภาคประชาสังคมและเอกชน  ให้บริการบ้านพักคนชราและองค์กร

เพื่อดูแลผู้สูงอายุหลายแห่งด าเนินการโดยชุมชนผู้ที่ใจกุศล ซึ่งใช้ทรัพยากรและงบประมาณของ

ตนเอง หากคิดเป็นสัดส่วนภาคประชาสังคมให้บริการสวัสดิการผู้สูงอายุประมาณร้อยละ 20 ส่วน

ภาคเอกชนให้บริการบ้านพักและบริการด้านสุขภาพ  

    จากข้อความข้างต้นสรุปว่าหลายประเทศได้ก าลังก้าวเข้าสู่สังคมชราภาพและได้มี 

นโยบายส าคัญในการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมชราภาพอย่างเป็นระบบเพื่อดูแล

ผู้สูงอายุในด้านสวัสดิการ  การแพทย์ ยารักษาโรค การดูแลชีวิตความเป็นอยู่   ดังนั้นประเทศไทย

ต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อสังคมผู้สูงอายุจักได้มีคุณภาพและประเทศชาติมีความสงบสุข 
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2.3   สถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทย 

           ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมสูงอายุต้ังแต่ปี  พ.ศ 2547 และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดย

สมบูรณ์ในปี 2568 หรืออีก ประมาณ 20  ปีข้างหน้า จากร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับที่ 11 สัดส่วนประชากร เด็ก : แรงงาน : ผู้สูงอายุ  20.5 : 67.6 : 11.9   ในปี 2553   

เปลี่ยนเป็น   18:3 : 66.9 : 14.8 ในปี 2559  โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ปี 2568 โดย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีประชากรสูงอายุมากที่สุดเกือบ 1 ใน 3 ของประชากรสูงอายุทั้ง

ประเทศ กรุงเทพมหานครมีการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุอย่างรวดเร็ว ภาวะเจริญพันธ์ของสตรี

ลดลงอย่างต่อเนื่อง ในปี 2551 อัตราการเจริญพันธ์ อยู่ที่ 1.6 และอัตราการตายของทารกอยู่ที่ 

 7 .3 % ต่อการเกิดมีชีวิตพันคน  จะเห็นได้ว่าอัตราการเกิดและการตายลดลง ประชากรวัยเด็ก 

และวัยแรงงานมีสัดส่วนลดลง   วัยสูงอายุมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น  ถ้าประเทศไม่มีการเตรียมความ

พร้อมจะส่งผลกระทบมิใช่แต่เรื่องสังคมผู้สูงอายุเท่านั้น ยังมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เช่น

ผลกระทบต่อการปรับตัวของแรงงาน ผลกระทบต่อรายได้และค่าใช้จ่ายภาครัฐ รวมไปถึง

ผลกระทบต่อตลาดเงินและตลาดทุนอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

 

 

 

2.4  แผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับท่ี 2 ( พ ศ 2545 – 2564 ) 

       เป็นแผนระยะยาวที่มีนโยบายให้ความส าคัญต่อวงจรชีวิต และความส าคัญของทุกคนใน

สังคมที่มีความเกี่ยวพันกับผู้สูงอายุไม่ทางใดก็ทางหนึ่งและจะต้องเข้าสู่ระยะวัยสูงอายุตามวงจร

ชีวิตที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แนวคิดพื้นฐานของการจัดท าแผนผู้สูงอายุระยะยาวได้รับการก าหนด

ขึ้นเพื่อประโยชน์ในการก าหนดทิศทาง กรอบและประเด็นต่าง ๆ ที่จะต้องระบุไว้ในแผนผู้สูงอายุ

ระยะยาว แนวคิดพื้นฐานประกอบด้วย ปรัชญา  วิสัยทัศน์  วัตถุประสงค์( คณะกรรมการส่งเสริม

และประสานงานผู้สูงอายุแห่งชาติ , 2545 :1 ) 

 ปรัชญา 

                   การสร้างหลกัประกันในวัยสูงอายุเป็นกระบวนการสร้างความมั่นคงให้แก่สังคม  

 การที่จะท าให้มีหลักประกันในวัยสูงอายุจะต้องมีการกระท า ดังนี้  

                   1) ประชากรช่วยตนเอง 
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                   2) ครอบครัวเกื้อหนุน 

                   3) ชุมชนช่วยเหลือ 

                   4) สังคม – รัฐเกื้อหนุน 

  โดยสมควรที่จะมีการผสมผสานการกระท าเหล่านี้ในบางช่วงเวลาที่จ าเป็นและเหมาะสม  

                   1) ผู้สูงอายุมีคุณค่าและศักยภาพ สมควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีส่วนร่วม

เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

                    2 ) ผู้สูงอายุท่ีจะสามารถด ารงชีวิตอยู่ในชุมชนของตนได้อย่างมีคุณภาพที่

สมเหตุสมผลและสมวัย 

                    3 ) ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ใช่บุคคลด้อยโอกาสหรือเป็นภาระต่อสังคม และถึงแม้

ผู้สูงอายุจ านวนหนึ่งจะประสบความทุกข์ยากและต้องการการเก้ือกูลจากสังคม และรัฐ แต่ก็เป็น

บางช่วงเวลาของวัยสูงอายุเท่านั้น 

                แผนผู้สูงอายุแหง่ชาติ ฯ ก าหนดยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเตรียมความพร้อม

ของประชาชนเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ ด้านระบบการคุ้มครองทาง

สังคม ด้านการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนา งานด้านผู้สูงอายุระดับชาติ และการพัฒนาบุคลากร

ด้านผู้สูงอายุและด้านการประมวลและพัฒนาองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุและการติดตาม  

ประเมินผลการด าเนินการตามแผนผู้สูงอายุ ( คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานผู้สูงอายุ

แห่งชาติส านักนายกรัฐมนตรี, 2545 ) นอกจากน้ีพระราชบัญญัติผู้สูงอายุท่ีระบุว่าผู้สูงอายุมีสิทธ์

ได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริมสนับสนุนในด้านต่าง ๆโดยเฉพาะการส่งเสริมด้านการศึกษา และ

ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและเตรียมความ

พร้อมของผู้สูงอายุในไทยให้เป็นผู้สูงอายุท่ีมีคุณภาพ 

 หมวดท่ี 1   ยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ  

              1) มาตรการ หลักประกันด้านรายได้เพื่อวัยสูงอายุ  

                 (1 )ขยายหลักประกันยามชราให้ครอบคลุมบุคคลทั่วไป  

                 (2) ส่งเสริมการออมตั้งแต่วัยต้น 

                 (3 )ลดหย่อนภาษีเพื่อส่งเสริมการออมส าหรับผู้สูงอายุ 

               2)  มาตรการ การให้การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต    
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                  (1 )ส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยต้ังแต่วัยเด็ก ให้มีหลักสูตรวิชาการดูแลสุขภาพและ

พฤติกรรมอนามัย 

                  (2) ส่งเสริมและจัดบริการการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต ทั้งการศึกษาในระบบและ

นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อความเข้าใจชีวิตและพัฒนาการในแต่ละวัยและเพื่อ

การเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุที่เหมาะสม 

                 (3 )รณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงความจ าเป็นของการเตรียมการเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุ

ที่มีคุณภาพ 

                 (4) เตรียมการส าหรับผู้ที่จะเข้าสู่วัยสูงอายุให้มีความรู้ที่ถูกต้องในทุกเรื่องที่จ าเป็น 

((pre retirement  program )  

              3 ) มาตรการ การปลูกจิตส านึกให้คนในสังคมตระหนักถึงคุณค่าและศักด์ิศรี ของ

ผู้สูงอายุ 

                 (1)ปรับปรุงระบบการศึกษาให้เกิดการเรียนรู้และประชาชนทุกวัยมีส่วนร่วมในการ

ดูแลรับผิดชอบครอบครัวผู้สูงอายุและชุมชน  

                 (2) จัดให้มีการศึกษาเกี่ยวกับผู้สูงอายุท้ังการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัย โดยเริ่มตั้งแต่ระดับอนุบาล  

                 (3) ส่งเสริมให้มีกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุและเยาวชน  โดยด าเนินการเป็น

ส่วนหนึ่งของกิจกรรมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา  

                 (4 )รณรงค์ให้สังคมมีจิตส านึกและตระหนักถึงคุณค่าและศักด์ิศรีของผู้สูงอายุ  

 หมวดที่ 2   ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ 

              1  ) มาตรการ ส่งเสริมความรู้ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ดูแลตนเองเบื้องต้น  

                   (1)จัดบริการการอบรมในรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ  

                   (2) จัดบริการให้ค าปรึกษาทั่วไปในสถานบริการทางสุขภาพของรัฐและเอกชน  

                   (3) ด าเนินการให้มีการสื่อข้อมูลข่าวสารแก้ผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

              2 )  มาตรการ ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ  

                   (1) ส่งเสริมการจัดต้ังชมรมผู้สูงอายุและเครือข่าย 

                   (2) สนับสนุนกิจกรรมขององค์กรเครือข่ายผู้สูงอายุ 

              3)  มาตรการ ส่งเสริมด้านการท างานและการหารายได้ของผู้สูงอายุ  
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                    (1)ส่งเสริมการท างานทั้งเต็มเวลาและไม่เต็มเวลา ท้ังในระบบและนอกระบบ  

                    (2) ส่งเสริมการฝึกอาชีพและจัดหางานให้เหมาะสมกับวัยและความสามารถ 

                    (3)ส่งเสริมการรวมกลุ่มของชุมชนเพื่อจัดท ากิจกรรมเสริมรายได้ โดยให้ผู้สูงอายุมี

ส่วนร่วมด้วย 

               4)  มาตรการ สนับสนุนผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพ 

                     (1) ประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุท่ีเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม  

                     (2) ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุและให้มีส่วน

ร่วมในกิจกรรมสังคมด้านต่าง ๆ 

                5 )  มาตรการ ส่งเสริมสนับสนุนสื่อทุกประเภทให้มีรายการเพื่อผู้สูงอายุและสนับสนุน

ให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้และสามารถเข้าถึงข่าวสารและสื่อ 

                      (1 )ส่งเสริมสนับสนุนสื่อทุกประเภทให้มีรายการเพื่อผู้สูงอายุ 

                      (2 )ส่งเสริมการผลิตและการเข้าถึงสื่อและข่าวสารที่มีประสิทธิภาพส าหรับ

ผู้สูงอายุ 

                      (3) ด าเนินการให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่าง ๆได้อย่าง

ต่อเนื่อง 

                 6.) มาตรการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่

เหมาะสมและปลอดภัย 

                      (1) ก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าส าหรับที่พักอาศัยและสภาพแวดล้อมผู้สูงอายุ  

                      (2) สนับสนุนให้องค์กรทั้งภาครัฐ ชุมชน และเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการ

รับผิดชอบและจัดบริการด้านที่พักอาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ  

                      (3 )ก าหนดมาตรการแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าเพื่อที่อยู่อาศัย การปรับปรุงเพื่อที่อยู่

อาศัย และระบบสาธารณูปโภค ส าหรับผู้สูงอายุ 

หมวดท่ี 3   ยุทธศาสตร์ด้านระบบคุ้มครองทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ  

                 1) มาตรการ คุ้มครองด้านรายได้ 

                    (1 )จัดสวัสดิการด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุท่ียากจนและไมมีแหล่งพึ่งพิงที่เพียงพอ 

                    (2) ขยายหลักประกันยามชราภาพให้ครอบคลุมผู้สูงอายุ 

                    (3) ส่งเสริมการจัดต้ังกองทุนในชุมชนที่มีวัตถุประสงค์ครอบคลุมผู้สูงอายุ  
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                 2 ) มาตรการ หลักประกันด้านสุขภาพ 

                     (1) พัฒนาและส่งเสริมระบบประกันสุขภาพที่มีคุณภาพเพื่อผู้สูงอายุทุกคน 

                 3 ) มาตรการด้านครอบครัว ผู้ดูแล และการคุ้มครอง  

                     (1) ลดหย่อนภาษีส าหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุท่ีช่วยตัวเองไม่ได้ 

                     (2 )เร่งรัดให้มีกฎหมายและแนวปฎิบัติ ในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้สูงอายุ

ที่ได้รับการทารุณกรรม หรือการปฎิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือถูกทอดทิ้งจนเกิดผลสียร้ายแรงทาง

สุขภาพกายและ / หรือสุขภาพจิต 

                    (3 )ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้อยู่กับครอบครัวอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่องจนวาระ

สุดท้ายของชีวิต 

                        (3.1 )รณรงค์ให้เห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ 

                        (3.2) ส่งเสริมค่านิยมในการอยู่ร่วมกันกับผู้สูงอายุ 

                       (3.3 ) ส่งเสริมสมาชิกในครอบครัวให้มีศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุ โดยการให้

ความรู้และเรียนรู้วิธีการขอความช่วยเหลือ 

                 4 ) มาตรการ ระบบบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน  

                     (1 )ปรับปรุงบริการสาธารณะทุกระบบให้สามารถอ านวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุ

ในการด ารงชีวิตและติดต่อสัมพันธ์กับสังคม กลุ่ม และบุคคล  

                    (2)ลดราคาค่าโดยสารระบบขนส่งสาธารณะและระบบขนส่งมวลชนแก่ผู้สูงอายุ  

                    (3) ปรับปรุงบริการระบบขนส่งสาธารณะและระบบขนส่งมลชนแก่ผู้สูงอายุ  

                    (4)จัดท ามาตรฐานสถานที่สาธารณะแก่ผู้สูงอายุ เช่น ถนน  ทางเดิน  

                    (5)จัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่สาธารณะแก่ผู้สูงอายุ เช่น ถนนทางเดิน  

อาคาร  ห้องสุขา 

                   ( 6) จัดท ามาตรฐานสวนสาธารณะและสนามกีฬาส าหรับการออกก าลังกายและ

พักผ่อนที่เหมาะสมและปลอดภัยส าหรับผู้สูงอายุ 

                   (7)  จัดให้มีสวนสาธารณะและสนามกีฬาส าหรับออกก าลังกายและพักผ่อนที่

เหมาะสมและปลอดภัยส าหรับผู้สูงอายุอย่างเพียงพอ 
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                  ( 8) จัดต้ังและพัฒนาบริการทางสุขภาพและทางสังคมในชุมชนที่สามารถเข้าถึง

ผู้สูงอายุมากที่สุด โดยเน้นบริการถึงบ้านและมีการสอดประสานกันกันระหว่าง บริการทาง

สุขภาพและทางสังคม โดยควรครอบคลุมบริการ ดังต่อไปนี้  

                       ( 8.1 )ศูนย์อเนกประสงค์ส าหรับผู้สูงอายุ (   multipurpose senior center  ) 

                       (8.2 )ศูนย์ดูแลกลางวัน (  day care center   ) 

                       (8.3)บริการเยี่ยมบ้าน ( home  visit ) 

                      ( 8.4) บริการสุขภาพที่บ้าน (  home health  care ) 

                       (8.5).บริการดูแลที่บ้าน ( home care ) 

                      ( 8.6) บริการชุมชนเคลื่อนที่ไปในพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล 

                      (8.7) ส่งเสริมการจัดต้ังระบบเฝ้าระวังเกื้อกูลและดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชน  

                      ( 8.8) สนับสนุนระบบอาสาสมัคร 

                 (8. 9) สนับสนุนและส่งเสริมความรู้ความสามารถให้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุและ

อาสาสมัครผู้ดูแล 

                9 )  ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรศาสนา มีส่วนร่วมในการดูแล

จัดสวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุ 

                   ( 9.1)ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงบประมาณในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 

                   (9.2 )ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของชุมชนที่ด าเนินการจัดบริการและ

สวัสดิการผู้สูงอายุ 

                  ( 9.3 ) ส่งเสริมให้องค์กรทางศาสนามีส่วนร่วมในการพัฒนาจิตใจและดูแลจัด

สวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุ 

                 ( 9.4 ) เกื้อหนุนให้เอกชนจัดบริการด้านสุขภาพและสังคมให้กับผู้สูงอายุท่ีสามารถซื้อ

บริการได้โดยมีการดูแลและก ากับมาตรฐานร่วมด้วย  

                (9.5 )จัดบริการแพทย์ทางเลือก เช่น แพทย์แผนไทย ฯลฯ เพื่อเป็นทางเลือกในการดูแล

รักษาปัญหาสุขภาพ 

               (9.6 )จัดต้ังคลินิกผู้สูงอายุ  หอผู้ป่วยผู้สูงอายุ และสถานบริการสุขภาพเรื้อรัง ส าหรับ

ผู้สูงอายุท่ีเพียงพอแก่การให้บริการและสามารถรองรับปัญหาในผู้สูงอายุ  
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หมวดท่ี 4   ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุระดับชาติและการ

พัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ 

                1) มาตรการ การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุระดับชาติ  

                  (1.1 )ส่งเสริมให้คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานผู้สูงอายุแห่งชาติ มีศักยภาพ

ในการด าเนินการให้แผนผู้สูงอายุแห่งชาติได้รับการน าไปปฎิบัติและเป็นสื่อกลางในการประสาน

กิจการและการด าเนินการต่าง ๆ ทั้งระหว่างองค์กรต่าง ๆภายในประเทศและต่างประเทศ  

                 (1.2 )  คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานผู้สูงอายุแห่งชาติ ด าเนินการให้มีการ

พัฒนา และปรับปรุงแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ที่เหมาะสมกับสถานการณ์เป็นระยะอย่าง

ต่อเนื่อง 

                2 ) มาตรการ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ  

                ( 2.1)ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตหรือฝึกอบรมบุคลากรด้านผู้สูงอายุ ทั้งใน

ระดับวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญและผู้ดูแลทั่วไป อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง  

                (2.2 )ก าหนดแผนการผลิตบุคลากรด้านผู้สูงอายุให้เหมาะสมและเพียงพอต่อความ

ต้องการของประเทศและด าเนินการติดตามอย่างต่อเนื่อง  

หมวดท่ี 5   ยุทธศาสตร์การประมวลและพัฒนาองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ และการติดตาม

ประเมินผลการด าเนินการตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ 

               1) มาตรการ สนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานวิจัยด าเนินการประมวลและพัฒนา

องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุท่ีจ าเป็นส าหรับการก าหนดนโยบาย และการพัฒนาบริการหรือการ

ด าเนินการที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ 

                2 ) มาตรการ สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านผู้สูงอายุโดยเฉพาะที่เป็น

ประโยชน์ต่อการก าหนดนโยบาย การพัฒนาการบริการ และการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุด ารงชีวิตอยู่

ในสังคมอย่างเหมาะสม 

               3 ) มาตรการ ด าเนินการให้มีการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามแผนผู้สูงอายุ

แห่งชาติที่มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 

              จะเห็นได้ว่า แผนผู้สูงอายุแห่งชาติได้ให้ทุกหน่วยงาน และผู้สูงอายู ต้องมีการเตรียม

ความพร้อมในอนาคตในการก้าวสู่สังคมชราภาพอย่างมีคุณภาพ  
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บทที่ 3 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 

              งานวิจยัเร่ือง การเตรียมความพร้อมของครัวเรือนและชมุชนในการก้าวสู่สังคมชราภาพ 

ศึกษาเทศบาลศาลายา จังหวัดนครปฐม  เป็นการวิจัยเพื่อค้นหาว่าครัวเรือนและชุมชนมีการ

เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมชราภาพ เรื่อง เศรษฐกิจ  สุขภาพ  สังคม ผู้ดูแล สภาพที่อยู่

อาศัย การด ารงอยู่ในอนาคตและสภาพปัญหาของการเตรียมความพร้อม เพื่อสร้างความ

ตระหนักให้ครัวเรือนและชุมชนได้เห็นความส าคัญของการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่สังคม

ชราภาพ โดยศึกษาวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

3.1    การเก็บรวบรวมข้อมูล 
        3.1.1   การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 
                3.1.1.1  เป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลขหรือปริมาณเพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อมของ

ครัวเรือนในการก้าวสู่สังคมชราภาพโดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลกับผู้สูงอายุหรือผู้ดูแลใกล้ชิด

ในครอบครัว 

                  1 ) ใช้กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุโดยใช้ตารางส าเร็จรูปตามทัศนะของเคร็กลี่ และ 

 มอร์แกน จ านวน 291  ครัวเรือน (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.2548 : 95 ) 

                  2 ) ส ารวจครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป  

      3 )ออกแบบสอบถามการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่สังคมชราภาพ 

      4 ) รวบรวมข้อมูลและท าการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ใช้สถิติเชิงพรรณนา 

ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

      5 ) อธิบายสรุปผลจากการวิเคราะห์ 

                      3.1.1.2  เป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลขหรือปริมาณเพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อมของ  

ชุมชนในการก้าวสู่สังคมชราภาพโดยวิธีออกแบบสอบถาม เรื่องความคิดเห็นการเตรียมความ

พร้อมในการก้าวสู่สังคมชราภาพประเด็นด้านการดูแล  ด้านการเงินด้านสุขภาพกายและใจ   
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ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม   และเรื่องความสามารถในการบริหารเพื่อการเตรียมความพร้อมใน

การก้าวสู่สังคมชราภาพกับเจ้าหน้าที่หลักในชุมชน เจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่น ( นายกเทศบาล

ต าบล) อาสาสมัครสาธารณสุข   ก านัน     ประธาน / รองประธานชุมชน  ผู้สูงอายุ  สมาชิกของ

ชุมชน โดยประสานงานกับผู้แทนชุมชน    

           3.1.2    การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 

                       โดยวิธีสัมภาษณ์เชิงลึกโดยสัมภาษณ์รายบุคคล  กับเจ้าหน้าที่หลักในชุมชนซึ่งมี

ส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุ การด าเนินการสัมภาษณใ์ห้ผู้ถูกสัมภาษณ์

ตระหนักถึงประเด็นปัญหาการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่สังคมชราภาพและแนวทางการ

เตรียมความพร้อมของชุมชนตลอดจนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุ  

 หัวข้อการสัมภาษณ์เชิงลึก 

                      1 )ค าถามเบื้องต้น 

ต าแหน่งในหมู่บ้าน  ระยะเวลาการท างาน ได้รับต าแหน่งอย่างไร  เป็นคนในพื้นที่หรือไม่  จ านวน

ผู้สูงอายุในหมู่บ้าน 

                      2 )  ลักษณะปัญหาและวิธีแก้ไข 

 ท่านคิดว่าผู้สูงอายุในชุมชนของท่านมีปัญหาอะไรบ้าง  ( ปัญหาการดูแล  รายได้  สภาพทาง

จิตใจ   สุขภาพ  สวัสดิการ  ) จะแก้ปัญหานี้อย่างไร  และในอนาคตได้เตรียมแก้ปัญหาอย่างไร  

ใครควรมีบทบาทหรือมีส่วนช่วยแก้ปัญหาน้ัน ( โรงพยาบาล  สถานสงเคราะห์  อบต . เพื่อนบ้าน 

คณะกรรมการหมู่บ้าน ) 

                     3 ) .ความสามารถในการดูแลและความสัมพันธ์ในครอบครัว     

ท่านประเมินว่าครอบครัว โดยภาพรวม มีความสามารถในการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่

สังคมผู้สูงอายุอย่างไร  เพราะสาเหตุใด    ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ด้วยในชุมชนของท่านมี

ความสัมพันธ์กันดีหรือไม่ อย่างไร ( ความรักใคร่  สามัคคี  ขัดแย้ง )   ครอบครัวและชุมชนดูแล

กันดีหรือไม่ การอยู่ร่วมกันของคนต่างวัย 

                     4 ) บทบาทของชุมชนในการเตรียมความพร้อมก้าวสู่สังคมชราภาพ ( ชุมชนมีส่วน

ช่วยครอบครัวผู้สูงอายุอย่างไร) 

   มีคณะท างานแบ่งแยกการท างานในชุมชนด าเนินการเกี่ยวกับผู้สูงอายุหรือยัง ได้แก่ 

                       -  ด้านการดูแล  สุขภาพ  สภาพอารมณ์และจิตใจ 
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                       -  ด้านเศรษฐกิจ การออม มีแนวทางท าอย่างไร  การจัดหางานให้ท า 

                       - ความเป็นอยู่ ( ที่อยู่อาศัย    อาหารการกิน  สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ

ผู้สูงอายุในชุมชน เช่น   ทางเดินเท้า สวนสาธารณะ ) 

                       - ด้านข้อมูลข่าวสาร 

                       - ด้านพิธีกรรมงานศพ 

                       -  ด้านการจัดกิจกรรม    ในชุมชนมีแกนน าในการจัดกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ

หรือไม่  เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ มีจิตใจเข้มแข็งมั่นคงยอมรับการเปลี่ยนแปลงตามวัย   มีกลุ่ม

ส าหรับผู้สูงอายุหรือไม่ ถ้ามี มีกิจกรรมอะไรบ้าง  มีชมรมหรือไม่ 

                     -  ในชุมชนมีบริการส าหรับผู้สูงอายุในด้านต่างๆ เป็นพิเศษหรือไม่  เช่น หน่วย

บริการเคลื่อนที่  บริการดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน  คลินิกผู้สูงอายุ  มีการส่งอาสาสมัครเข้ารับการอบรม

ดูแลผู้สูงอาย ุ

                     - ในอนาคตได้เตรียมตัวเรื่องผู้สูงอายุไว้อย่างไรบ้าง  

                     -  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ 

 

 3.2    ขั้นตอนการวิจัย ( Researce  Stage ) 

               1 ) ศึกษาข้อมูลจากทฤษฎี  แนวความคิด งานวิจัยและเอกสารที่เก่ียวกับการเตรียม

ความพร้อมในการก้าวสู่วัยชราภาพ เพื่อน าความรู้มาสรุปเป็นประเด็นหลักเกี่ยวกับการเตรียม

ความพร้อมเมื่อเข้าสู่วัยชราภาพ 

              2 ) ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลจากอินเทอร์เนตวิเคราะห์บทความ เอกสารเกี่ยวกับเรื่องการ

เตรียมความพร้อมในการก้าวสู่สังคมชราภาพเพื่อน าความรู้ที่ได้มาสรุปประเด็นหลักตามกรอบ

แนวคิดในการศึกษา 

              3 ) ผู้วิจัยลงพื้นที่จริง เพื่อส ารวจสภาพแวดล้อมของชุมชน 

 

 

 3.3   กรอบแนวคิดในการศึกษา 

           จากการศึกษาทฤษฎ ีแนวความคิด งานวิจยัและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งท าให้ก าหนดกรอบ   

   แนวความคิดในการศึกษา  ดังนี้ 
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 ภาพท่ี  3.1      แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 

 

3.4  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

         การศึกษาเร่ืองการเตรียมความพร้อมของครัวเรือนและชมุชนในการก้าวสู่สังคมชราภาพ 

ท าการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และน าผลที่ได้มาสรุปและแปลผลการวิเคราะห์ 

3.5  การน าเสนอและตรวจสอบข้อมูล 

         ผู้วิจยัได้ออกแบบสอบถามการเตรียมความพร้อมของครัวเรือนและชมุชนในการก้าวสู่

สังคมชราภาพ โดยศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและจากข้อมูลแบบสอบถามที่

ปรับปรุงมาจากรายงานวิจัยของ รศ . ศศิพัฒน์  ยอดเพชร จากนั้นตรวจสอบข้อมูลโดยการ

น าเสนอผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยและน าข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิไป

ปรับปรุง 

 

 3. 6  วิธีด าเนินการวิจัย 

การเตรียมความพร้อมใน

การก้าวสู่สังคมชราภาพ 

ครัวเรือน ชุมชน 

  เศรษฐกิจ 

สังคม  สภาพแวดล้อม 

สุขภาพ  การดูแล 
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          1 ) น าแบบสอบถาม เรื่อง การเตรียมความพร้อมของครัวเรือนในการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ

ให้ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปในชุมชน ศาลายา ตอบแบบสอบถาม โดยอ่านให้ฟัง และ

ผู้สูงอายุตอบค าถาม 

          2 ) น าแบบสอบถาม เรื่อง การเตรียมความพร้อมของชุมชนในการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ให้

ผู้น าชุมชนตอบแบบสอบถาม พร้อมทั้งสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้น าชุมชนศาลายา 

3.7  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

      1 ) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม เรื่องการเตรียมความพร้อมของ

ครัวเรือนและชุมชนในการก้าวสู่สังคมชราภาพ โดยสร้างแบบสอบถามและตรวจสอบความ

ถูกต้องของเนื้อหาให้สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ จากน้ันน าแบบสอบถามการ

เตรียมความพร้อมของครัวเรือนและชุมชนในการก้าวสู่สังคมชราภาพให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ

ความถูกต้องตามเนื้อหา จากน้ันน าข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิไปปรับปรุงแบบสอบถาม  

     2 )  ผู้วิจัยก าหนดแบบสอบถามการเตรียมความพร้อมของครัวเรือนในการก้าวสู่สังคมชรา

ภาพ แบ่งเป็นสองตอน ดังนี้ 

           ตอนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบเลือกตอบ จ านวน 14 ข้อ 

           ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเรื่องการเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจจ านวน  9 ข้อ 

                       ความคิดเหน็เร่ืองการเตรียมความพร้อมด้านสขุภาพ จ านวน 8 ข้อ 

                       ความคิดเห็นเรื่องการเตรียมความพร้อมด้านที่อยู่อาศัย จ านวน 7 ข้อ 

                       ความคิดเห็นเรื่องการเตรียมความพร้อมด้านสังคม จ านวน  6 ข้อ 

                   ความคิดเห็นเรื่องการเตรียมความพร้อมด้านอ่ืน ๆ จ านวน 12  ข้อ 

 รวมทั้งสิ้น  56 ข้อ   และน าแบบสอบถามดังกล่าว ให้ผู้สูงอายุในชุมชนศาลายา ตอบ

แบบสอบถามโดยอ่านให้ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปีขึ้นไปฟังแล้วบันทึกตามที่ผู้สูงอายุบอก 

     3 ) ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามการเตรียมความพร้อมของชุมชนในการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ 

แบ่งเป็น สามตอน ดังนี้ 

           

           ตอนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม  เป็นแบบเลือกตอบ จ านวน  6   ข้อ 

           ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นเรื่องการเตรียมความพร้อมด้านการดูแล  จ านวน 8 ข้อ 
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                        ความคิดเหน็เร่ืองการเตรียมความพร้อมด้าน การเงนิ จ านวน  6  ข้อ  

                        ความคิดเหน็เร่ืองการเตรียมความพร้อมด้านสขุภาพกายและใจ จ านวน 6 ข้อ 

                    ความคิดเห็นเรื่องการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและ

สถานที่    จ านวน   3   ข้อ                              

                  ความคิดเห็นเรื่องการเตรียมความพร้อมด้านสังคมจ านวน  3  ข้อ 

     ตอนที่ 3  ข้อมูลแบบสอบถามความสามารถในการบริหารการเตรียมความพร้อมของ  

ชุมชนในการก้าวสู่สังคมชราภาพ โดยมีข้อค าถามความสามารถด้านงบประมาณ  บุคลากร วัสดุ

อุปกรณ์  สถานที่ การด าเนินงานตามแผนงานและการประชาสัมพันธ์  

4 ) ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพโดยออกแบบสัมภาษณ์ผู้น าชุมชนทั้งผู้น าที่เป็นทางการ และ      

ไม่เป็นทางการโดยสัมภาษณ์ในเรื่องการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่สังคมชราภาพ เรื่องของ

เศรษฐกิจ  สุขภาพกายใจ  ผู้ดูแล ความปลอดภัย  สาธารณูปโภค  งบประมาณ  คณะกรรมการ

ด าเนินงาน ข้อมูลข่าวสาร การประสานงานชุมชนและส่วนกลาง  

3.8 การวิเคราะห์ข้อมูล 

      ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูป และแปลผลการวิเคราะห์   

โดยเชิงพรรณนา  
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บทที่ 4 

 

ผลการศึกษา 
 

          การศึกษาวิจัยเรื่อง การเตรียมความพร้อมของครัวเรือนและชุมชนในการก้าวสู่สังคม

ชราภาพ ศึกษาเทศบาลต าบลศาลายา จังหวัดนครปฐม 

 

4.1   ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลศาลายา  

       เทศบาลต าบลศาลายา อยู่ในอ าเภอพุทธมณฑล  เปลี่ยนฐานะจากสุขาภิบาล เป็น

เทศบาลต าบลศาลายา เมื่อ พ.ศ 2542  

           สภาพทางภูมิศาสตร์  มีระยะห่างจากจังหวัดนครปฐมประมาณ 32 กิโลเมตร ห่างจาก

กรุงเทพมหานคร 20 เมตร 

พื้นที่รวม 13.5 ตารางกิโลเมตร / หรือ 8,437.5 ไร่ (0.0016 ตารางกิโลเมตร เท่ากับ 1  ไร่ )            

พุทธมณฑล                          2,500        ไร่ 

มหาวิทยาลัยมหิดล               1,239  ไร่  1 งาน  61 ตารางวา 

พื้นที่ส่วนอ่ืน ๆ                      4,698   ไร่ 

          ลักษณะภูมิประเทศ  สภาพพื้นที่เป็นท่ีราบลุ่ม สูงจากระดับน้ าทะเล 5 เมตร สภาพพื้นที่

ทั่วไปเป็นดินเหนียว 

          ลักษณะภูมิอากาศ มี 3 ฤดู อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 31 องศาเซลเซียส 

                  ทิศเหนือ        ติดต่อหมู่ที่ 5 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล อ าเภอไทรน้อย 

จังหวัดนนทบุรี 

                  ทิศใต้        ติดต่อต าบลบางเตย ต าบลบางกระทึก ต าบลทรงคะนอง ต าบลหอมเกร็ด   

อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

                 ทิศตะวันออก   ติดต่อต าบลศาลาแดง เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร  

                 ทิศตะวันตก  ติดต่อหมู่ที่ 1 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล 
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              ประชากร    จ านวนประชากรในเขตเทศบาลต าบลศาลายา ตามสถิติทะเบียนราษฎร์

อ าเภอพุทธมณฑล ณ มีนาคม 2552   มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 11,813 คน  แยกเป็น 

เพศชาย  5,265 คน    เพศหญิง 6,548  คน อายุ15 – 64 ปี มี 76.11% ( ชาย3,885 คน หญิง

5,106 คน ) อายุ 65 ปีขึ้นไป มี 8.44 % ( ชาย  437 คน หญิง  560 คน ) 

           สภาพทางเศรษฐกิจ   

                  การเกษตรกรรม  การใชท่ี้ดินสว่นใหญเ่พื่อการเกษตรกรรม เชน่ การท านา ท าสวน

มะม่วง มะพร้าว ส้มโอ เลี้ยงสัตว์ 

               การพาณิชยกรรม  มีร้านค้าเกี่ยวกับการบริโภคประมาณ 200 ร้าน ร้านค้าเกี่ยวกับ

อุปโภคประมาณ 150 ร้าน 

                  การบริการ  มีภัตตาคาร 5 แห่ง โรงแรม 1 แห่ง  ไม่มีโรงภาพยนตร์ และสถานบันเทิง

อ่ืน ๆแรงงาน มีแรงงานด้านการเกษตรกรรมที่เพียงพอ ช่างฝีมือ ช่างทั่วไป และผู้ใช้แรงงาน  

              การท่องเที่ยว    ปัจจุบันที่พักผ่อนหย่อนใจดึงดูดนักท่องเที่ยว คือ พุทธมณฑล  

                การศึกษา ในเขตเทศบาลต าบลศาลายา มีสถานศึกษาภาครัฐดังนี้  

                 โรงเรยีนประถมศึกษา สังกัดศึกษาธกิารอ าเภอ                             1  แห่ง 

                 โรงเรยีนมธัยมศึกษา                                                                   2 แห่ง 

                 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรยีนระดับประถมศึกษาและมธัยมศึกษา     1  แห่ง 

                 ระดับอาชีวศึกษา มวิีทยาลยั                                                        1 แห่ง 

                 ระดับอุดมศึกษา มมีหาวิทยาลยั                                                    2 แห่ง 

            ศาสนา  มีวัดในพุทธศาสนาและศาสนสถาน ( พุทธมณฑล) รวม       3 แห่ง 

            การสาธารณสุข  มีสถานีอนามัย  1 แห่ง และโรงพยาบาลเอกชน         1 แห่ง 

              การสาธารณูปการ  

                   ด้านไฟฟ้า  มีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพุทธมณฑล เป็นหน่วยงานให้บริการในเขต

เทศบาล 

                    ด้านการประปา มฝีา่ยการประปา เทศบาลต าบลศาลายา ใหก้ารบริการประชาชน

ในเขตพื้นที่เทศบาลและนอกเขตบางส่วนและมีประปาภูมิภาค  ประปานครหลวง  

                    ด้านการสื่อสาร ใชบ้ริการไปรษณย์ี จากไปรษณย์ีพทุธมณฑล  
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                    ด้านการคมนาคม มถีนนลาดยางเป็นถนนสายหลกั รวม 3 สาย ดังนี้ 

                        สายศาลายา- นครชัยศรี  ความยาวประมาณ 20 กิโลเมตร 

                        สายศาลายา – บางภาษี ความยาวประมาณ 15  กิโลเมตร 

                        พุทธมณฑลสาย 4 ความยาวประมาณ 25 กิโลเมตร 

 

4.2   ผลการศึกษาข้อมูล 

         4.2.1    การศึกษาผลการเตรียมความพร้อมของครัวเรือนในการก้าวสู่สังคมชรา

ภาพ 

       1 )  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ของ ครัวเรือนเทศบาลต าบลศาลายา จังหวัด

นครปฐม ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม เพศ สภาพร่างกาย สภาพสมรส 

สถานภาพในครอบครัว จ านวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา เคยประกอบอาชีพ ได้รับ

รายได้จากใคร รายได้ต่อเดือน ที่อยู่ปัจจุบัน  อยู่กับใคร ระยะเวลาอยูใ่นชุมชุน และ จะอยู่ใน

ชุมชนนี้จนวาระสุดท้ายของชีวิตหรือไม่ น าเสนอโดย แจกแจงเป็นความถี่และค่าร้อยละ  ดังตาราง

ท่ี 4.1  

ตารางที่ 4.1     แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน(คน) ร้อยละ 
1 เพศ   
       ชาย 69 23.7 
       หญิง 222 76.3 
                                   รวม  291 100.0 
2 สภาพร่างกาย   
       ปกติ 284 97.6 
       ทุพพลภาพ 7 2.4 
                                   รวม  291 100.0 
3 สถานภาพ   
       โสด 21 7.2 
        สมรส 127 43.6 
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        หย่าร้างหรือหมา้ย 130 44.7 
        แยกกันอยู่ 13 4.5 
                                   รวม  291 100.0 
4 สถานภาพครอบครัว   
        หัวหน้าครอบครัว 157 54.0 
        สามี/ภรรยา หัวหน้าครอบครัว  48 16.5 
        บิดา/มารดา หัวหน้าครอบครัว  63 21.6 
        ญาติ 11 3.8 
        ผู้อยู่อาศัย 12 4.1 
                                  รวม  291 100.0 
5 ระดับการศึกษา   
        ไมไ่ด้รับการศึกษา 39 13.4 
        ต่ ากว่าประถมศึกษา 154 52.9 
        จบประถมศึกษาหรือเทียบเท่า  36 12.4 
        จบมัธยมศึกษาตอนต้นหรอืเทยีบเท่า  27 9.3 
        จบมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  21 7.2 
        จบอนุปริญญา / ปวส หรือเทียบเท่า 8 2.7 
        ต้ังแต่ปริญญาตรีข้ึนไป 6 2.1 
                                    รวม  291 100.0 
6 ท่านประกอบอาชีพ   
        เกษตรกร 115 39.5 
       รับราชการ 36 12.4 
       รัฐวิสาหกิจ 9 3.1 
       รับจ้าง/ลูกจ้าง 54 18.6 
       ค้าขาย 63 21.6 
       ไม่เคยประกอบอาชีพ 14 4.8 
                                  รวม  291 100.0 
7 ปัจจุบันได้รายได้จาก   
       เงินบ าเหน็จ / เงินบ านาญ 21 7.2 
       บุตร 206 70.8 
       ญาติ 12 4.1 
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       เงินสงเคราะห์จากรัฐบาล - - 
       การท างาน 30 10.3 
       อ่ืนๆ 22 7.6 
                                 รวม  291 100.0 
8 รายได้ต่อเดือน   
       ต่ ากว่า 5,000 บาท 208 71.5 
       5,000 – 10,000 บาท 69 23.7 
       10,001 – 15,000 บาท 3 1.0 
       15,001 – 20,000 บาท 5 1.7 
       21,001 – 25,000 บาท 3 1.0 
      25,001 – 30,000 บาท 3 1.0 
                                 รวม  291 100.0 
9 ที่อยู่ปัจจุบันของท่าน   
       เป็นเจ้าของเอง 207 71.1 
       ผู้อาศัย 82 28.2 
                               รวม  291 100.0 
10 ท่านอยู่กับใคร   
      บุตร 198 68.0 
      หลาน 15 5.2 
      สามี/ภรรยา 42 14.4 
      อยู่คนเดียว 24 8.2 
      ญาติ 12 4.1 
                              รวม  291 100.0 
11 ท่านอยู่ชุมชนนี้กี่ปีแล้ว   
      น้อยกว่า  1 ปี 3 1.0 
      2-3 ปี 6 2.1 
      4-5 ปี - - 
     ต้ังแต่  5 ขึ้นไป 282 96.9 
                            รวม  291 100.0 
12 ท่านคิดว่าจะอยู่ชุมชนนี้จนวาระสุดท้ายของชีวิตหรือไม่    
       วาระสุดท้าย 282 96.9 
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       มีที่อยู่อ่ืน 9 3.1 
                           รวม  291 100.0 
  

           

          จากตารางที ่ 4.1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของผู้สูงอาย ุจ านวน 291 คน จ าแนกตาม

ตัวแปล ดังนี้  

  (1) เพศ   จากการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุในชุมชนศาลายา เป็นเพศชาย จ านวน 69 คน คิด 

เป็นร้อยละ 23.7 และเพศ หญิง จ านวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 76.3  โดยมีเพศหญิงมากกว่า

เพศชาย 
 

 

 

ภาพท่ี 4.1     แสดงร้อยละของผู้สูงอายุจ าแนกตามเพศ 

  (2 ) สภาพร่างกาย พบว่า ผู้สูงอายุในชุมชนศาลายา มีสภาพร่างกาย ปกติ จ านวน 284 คน 

คิดเป็นร้อยละ 97.6 และสภาพร่างกายทุพพลภาพ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 แสดงว่า 

สภาพร่างกายผู้สูงอายุในชุมชนศาลายามีสภาพร่างกายปกติ มากกว่าสภาพร่างกายทุพพล

ภาพ 
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ภาพท่ี 4.2    แสดงร้อยละของผู้สูงอายุจ าแนกตามสภาพร่างกาย 

      ( 3 ) สถานภาพการสมรส พบว่า ผู้สูงอายุในชุมชนศาลายา สถานภาพ โสด จ านวน 21 คน 

คิดเป็นร้อยละ 7.2  และสถานภาพสมรส จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 43.6 และหย่าร้างหรือ

หม้าย จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 44.7 และแยกกันอยู่ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 

ตามล าดับ 

 

 

ภาพท่ี4.3   แสดงร้อยละของผู้สูงอายุจ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

        (4 ) สถานภาพในครอบครัว พบว่า  ผู้สูงอายุในชุมชนศาลายา มีหัวหน้าครอบครัว จ านวน 

157 คน คิดเป็นร้อยละ 54.0 และ สามี/ภรรยา หัวหน้าครอบครัว จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 

16.5 และ บิดา/มารดา หัวหน้าครอบครัว จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 21.6 และ ญาติ จ านวน 

11 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 และเป็นผู้อยู่อาศัย จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4.1 ตามล าดับ 
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ภาพท่ี 4.4   แสดงร้อยละของผู้สูงอายุจ าแนกตามสถานภาพในครอบครัว 

         ( 5 )  จ านวนสมาชิกในครอบครัว โดยรวมตัวผู้สูงอายุด้วย พบว่า ผู้สูงอายุในชุมชน

ศาลายา มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว คือ สมาชิก 1 คน จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 8.6  และ

สมาชิก 2 คน จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0  และสมาชิก 3 คน จ านวน  55 คน คิดเป็นร้อย

ละ 18.9 และสมาชิก 4 คน จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 17.2 และสมาชิก 5 คน จ านวน  54 คน 

คิดเป็นร้อยละ 18.6 และสมาชิก 6 คน จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 8.2  และสมาชิก 7 คน 

จ านวน  24 คน คิดเป็นร้อยละ 8.2 และสมาชิก 8 คน จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.4 และ

สมาชิก 9 คน จ านวน  4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4  และสมาชิก 10 คน จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 

2.7 และสมาชิก 12 คน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7 `ตามล าดับ 
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ภาพท่ี 4.5    แสดงร้อยละจ านวนสมาชิกในครอบครัวของผู้สูงอายุ 

            ( 6 )  ระดับการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุท่ีไม่ได้รับการศึกษา จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 

13.4 และ ต่ ากว่าประถมศึกษา จ านวน  154 คน คิดเป็นร้อยละ 52.9 และ จบประถมศึกษาหรือ

เทียบเท่า จ านวน  36 คน คิดเป็นร้อยละ 12.4 และ จบมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า จ านวน  

27 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3 และ จบมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวชหรือเทียบเท่า จ านวน  21 คน คิด

เป็นร้อยละ 7.2 และจบอนุปริญญา/ปวส หรือเทียบเท่า จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ2.7 และ 

ต้ังแต่ปริญญาตรีขึ้นไป จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.1 ตามล าดับ 
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 ภาพที่ 4.6    แสดงร้อยละระดับการศึกษาของผู้สูงอายุ 

     ( 7 )  เคยประกอบอาชีพ พบว่า ผู้สูงอายุในชุมชนศาลายา เป็นเกษตรกร จ านวน 115 คน 

คิดเป็นร้อยละ 39.5 และรับราชการ จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 12.4 และรัฐวิสาหกิจ 

จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1 และ รับจ้าง/ลูกจ้าง จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 18.6 

และค้าขาย จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 21.6 และไม่เคยประกอบอาชีพ จ านวน 14 คน คิด

เป็นร้อยละ 4.8 ตามล าดับ 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.7    แสดงร้อยละการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ 

         ( 8 ) รายได้ปัจจุบันพบว่า ผู้สูงอายุในชุมชนศาลายา ได้รายได้จากเงินบ าเหน็จ เงินบ านาญ 

จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 7.2  จากบุตร จ านวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 70.8  จากญาติ 

จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4.1  จากการท างาน จ านวน  30 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3  จาก

รายได้จากอ่ืนๆ จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 7.6  ส าหรับรายได้เงินสงเคราะห์จากรัฐบาลไม่มี

ผู้ตอบ 
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 ภาพท่ี 4. 8  แสดงร้อยละรายได้ปัจจุบันของผู้สูงอายุ 

        (  9 ) รายได้ต่อเดือน พบว่า ผู้สูงอายุในชุมชนศาลายา มีรายได้ต่ ากว่า 5,000 บาท  

จ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 71.5 รายได้ 5,000 – 10,000 บาท จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 

23.7 รายได้ 10,001 – 15,000 บาท จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 รายได้ 15,001 – 20,000 

บาท จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7 รายได้ 20,001 – 25,000 บาท จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อย

ละ 1.0 รายได้ 25,001 – 30,000 บาท จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0  

 

 

ภาพท่ี 4.9   แสดงร้อยละรายได้ต่อเดือนของผู้สูงอายุ 
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  (10 ) ที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน พบว่า ผู้สูงอายุในชุมชนศาลายา  เป็นเจ้าของเอง จ านวน 209 คน 

คิดเป็นร้อยละ 71.1 และ ผู้อาศัย จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2 แสดงว่า ประชาชนใน

ชุมชนศาลายามีที่อยู่อาศัยโดยเป็นเจ้าของเองมากกว่าเป็นผู้อาศัย  

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.10   แสดงร้อยละที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ 

        (11 )ผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับใคร พบว่า ผู้สูงอายุในชุมชนศาลายา  อยู่กับบุตร จ านวน 198 คน 

คิดเป็นร้อยละ 68.0 และอยู่กับหลาน จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2 และอยู่กับสามี/ภรรยา 

จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 14.4 และอยู่คนเดียว จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 8.2 และอยู่กับ

ญาติ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4.1 ตามล าดับ  
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ภาพท่ี 4.11   แสดงร้อยละผู้สูงอายุอยู่กับใคร 

        (12 )ระยะเวลาที่ ผู้สูงอายุอาศัยในชุมชน พบว่า ผู้สูงอายุอยู่ในชุมชนศาลายา น้อยกว่า 1 ปี 

จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 และอยู่ในชุมชน 2-3 ปี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.1  อยู่

ต้ังแต่ 5 ปีขึ้นไป จ านวน 282 คน คิดเป็นร้อยละ 96.9 ส าหรับอยู่ต้ังแต่ 4-5 ปี ไม่มีผู้ตอบ 

 

 

ภาพท่ี 4.12   แสดงร้อยละระยะเวลาอาศัยในชุมชนของผู้สูงอายุ 

         (13 ) ผู้สูงอายุคิดว่าจะอยู่ในชุมชนนี้จนวาระสุดท้ายของชีวิตหรือไม่ พบว่า  ผู้สูงอายุใน

ชุมชนศาลายา จะอยู่จนวาระสุดท้าย จ านวน 282 คน คิดเป็นร้อยละ 96.9 และมีที่อยู่อ่ืน จ านวน 
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9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1 แสดงว่าประชากรท่ีอยู่ในชุมชนศาลายาคิดว่าจะอยู่ในชุมชนนี้จนวาระ

สุดท้ายมากกว่ามีที่อยู่อ่ืน 

 

 

ภาพท่ี 4. 13  แสดงร้อยละผู้สูงอายุอาศัยในชุมชนจนวาระสุดท้าย 

 

   2 )  ผลการศึกษาข้อมูลการเตรียมความพร้อมของครัวเรือนในการก้าวสู่ของสังคมชราภาพ 

เทศบาลต าบลศาลายา จังหวัดนครปฐม ได้แก่ ด้านการเตรียมความพร้อมเมื่อยามสูงอายุ ด้าน

การเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจ ด้านการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ ด้านการเตรียม

ความพร้อมด้านสภาพที่อยู่อาศัย ด้านการเตรียมความพร้อมด้านสังคม และด้านการเตรียม

ความพร้อมด้านอ่ืนๆ  โดยแจกแจงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลข้อมูล ดัง

ตารางที่ 4.2 

ตารางท่ี 4.2    ผลศึกษาการเตรียมความพร้อมของครัวเรือนในการก้าวสู่สังคมชราภาพ   

                        ของเทศบาลต าบลศาลายา จังหวัดนครปฐม     

                    

 
การเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่สังคมชราภาพ 

ระดับการเตรียมความพร้อมของ
สังคมผู้สูงอายุในอนาคต 

 S.D. แปลผล 
ด้านการเตรียมความพร้อมเมื่อยามสูงอายุ    

1. ทุกคนควรมีการเตรียมการเพื่อวัยสูงอายุหรือไม่ 1.44 .563 น้อยที่สุด 
2. ได้เตรียมการเพื่อวัยสูงอายุก่อนที่ท่านจะมีอายุ 60 ปี  1.41 .492 น้อยที่สุด 
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3. สิ่งที่ต้องเตรียมการก่อนเข้าวัย 60 ปี 2.30 1.059 น้อย 
4. กรณีที่ท่านยังไม่ได้เตรียมการ ท่านคิดว่าช้าเกินไป

หรือไม่ที่จะมีการเตรียมความพร้อมก้าวสู่วัยสูงอายุ 
1.82 .530 น้อย 

5. การเตรียมการเพื่อวัยสูงอายุควรเริ่มตั้งแต่อายุต่ ากว่า 
55ปีหรือ 
มากกว่า 

1.51 .501 น้อย 

6. ท่านได้เตรียมพร้อมที่จะรับกับเหตุการณ์ปัจจุบันทัน
ด่วนหรือยัง 

1.51 .651 น้อยที่สุด 

ด้านการเตรียมความพร้อมเมื่อยามสูงอายุรวม 1.6649 .50732 น้อย 
ด้านการเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจ    

1. เตรียมออมเงินไว้ใช้ยามเมื่อสูงอายุ 1.50 .501 น้อยที่สุด 
2. ได้สะสมเงินทองทรัพย์สินให้เพียงพอเพื่อใช้ในวัย

สูงอายุเพิ่มขึ้น 
1.64 .482 น้อย 

3. ความพึงพอใจสถานะการเงินของตนเอง 2.02 .501 น้อย 
4. สมาชิกกองทุนประกันสังคม หรือกองทุนอื่นๆเพื่อยาม

สูงอายุ 
1.67 .472 น้อย 

5. เตรียมคิดที่จะท างานยามที่ท่านสูงอายุ 1.54 .499 น้อย 
6. ถ้าจะท างานเนื่องจากเหตุผลใด 2.48 .676 น้อย 
7. ท่านสูงอายุควรหยุดท างานหรืออยู่เฉยๆ 1.73 .509 น้อย 
8. ผู้สูงอายุควรพึ่งตนเองให้มากที่สุด(เช่นด้านเงิน ที่อยู่ 

การดูแลตนเอง) 
1.36 .566 น้อยที่สุด 

9. ผู้สูงอายุควรให้ลูกหลานเป็นผู้เลี้ยงดูเท่านั้น 1.51 .566 น้อยที่สุด 
ด้านการเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจรวม 1.7163 .43564 น้อย 

ด้านการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ    
1. ท่านมีโรคประจ าตัวหรือไม่ 1.82 .384 น้อย 
2. ท่านมีวิธีดูแลสุขภาพของท่านอย่างไร 1.87 .938 น้อย 
3. ท าตนเองให้มีสุขภาพจิตใจที่ดีหรือปล่อยวางทั้งก่อน

และเมื่ออยู่ในวัยสูงอายุ 
1.14 .345 น้อยที่สุด 

4. การท าให้ตนเองมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งก่อนและเมื่อ
อยู่ในวัยสูงอายุ 

1.33 .498 น้อยที่สุด 

5. ผู้สูงอายุไม่จ าเป็นต้องออกก าลังกายเป็นประจ า 1.82 .445 น้อย 
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6. ผู้สูงอายุรับประทานอาหารทุกชนิดได้ตามต้องการ  1.78 .472 น้อย 
7. ท่านได้เตรียมการไว้ว่า เวลาท่านเจ็บป่วยผู้ใดจะพา

ท่านไปพบแพทย์ 
1.22 .415 น้อยที่สุด 

8. ท่านเคยคิดหรือไม่ว่า ต้องการคนที่มีจิตอาสาเป็น
เพื่อนคุยปรึกษาเมื่อเวลาท่านมีปัญหาไปคุยกับท่านที่
บ้าน 

1.59 .492 น้อย 

ด้านการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพรวม  1.5704 .24073 น้อย 
ด้านการเตรียมความพร้อมด้านสภาพที่อยู่อาศัย    

1. ท่านได้เตรียมเรื่องที่อยู่อาศัยเพื่อให้สะดวกต่อการใช้
ชีวิตประจ าวัน 

1.41 .492 น้อยที่สุด 

2. ท่านมีห้องนอนอยู่ชั้นล่างของบ้านหรือเป็นบ้านชั้น
เดียว 

1.22 .415 น้อยที่สุด 

3. ห้องน้ า/ห้องส้วม อยู่ในบ้าน 1.07 .247 น้อยที่สุด 
4. ห้องน้ า/ห้องส้วม มีราวให้ยึดเกาะ 1.48 .501 น้อยที่สุด 
5. ห้องส้วมมีสภาพไม่เปียกลื่น 1.35 .477 น้อยที่สุด 
6. สร้างบันไดบ้านมีราวให้ยึดเกาะ 1.39 .488 น้อยที่สุด 
7. ชนิดของส้วมเป็นแบบห้อยเท้าหรือชักโครก  1.39 .488 น้อยที่สุด 

ด้านการเตรียมความพร้อมด้านสภาพที่อยู่อาศัย
รวม 

1.3279 .39137 น้อยที่สุด 

ด้านการเตรียมความพร้อมด้านสังคม    
1. ผู้สูงอายุควรเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน/ชมรมต่างๆ 1.35 .526 น้อยที่สุด 
2. ผู้สูงอายุควรท างานให้ชุมชนหรือเป็นอาสาสมัคร 1.49 .584 น้อยที่สุด 
3. คิดหรือเตรียมการที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มชน

ชนเมื่อท่านสูงอายุ 
1.58 .646 น้อยที่สุด 

4. ในปัจจุบันท่านเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 1.45 .498 น้อยที่สุด 
5. ท่านได้เตรียมการเพื่อท าประโยชน์ให้กับสังคมใน

รูปแบบอาสาสมัครเมื่อท่านเข้าสู่วัยสูงอายุ 
1.73 .590 น้อย 

6. ท่านได้เคยคิดหรือเตรียมการศึกษาธรรมะหรือเข้า
กิจกรรมทางศาสนาบ่อยขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น 

1.22 .449 น้อยที่สุด 

ด้านการเตรียมความพร้อมด้านสังคมรวม 1.4714 .39964 น้อยที่สุด 
ด้านการเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆ    
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1. ท่านได้เตรียมการเมื่อท่านสูงอายุว่าจะอยู่อย่างไรหรือ
อยู่กับใคร 

1.34 .560 น้อยที่สุด 

2. ท่านได้เตรียมการจะให้ใครเป็นผู้ดูแลในช่วงวัยที่
สูงขึ้นเรื่อยๆและไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 

1.33 .557 น้อยที่สุด 

3. ท่านได้เตรียมเช่น เงินหรือผู้ดูแล ไว้หรือไม่ กรณีท่าน
เกิดไม่สบายหนักปัจจุบันทันด่วน 

1.41 .492 น้อยที่สุด 

4. ท่านคิดว่าเพื่อนบ้านมีส่วนร่วมดูแลท่านหรือไม่ 1.44 .497 น้อยที่สุด 
5. ท่านคิดว่าคนที่มีความสุขในวัยชราขึ้นอยู่กับปัจจัย

ใดบ้าง 
2.55 .943 ปานกลาง 

6. ถ้าท่านมีสมบัติท่านได้เตรียมคิดหรือไม่ว่าจะยกมอบ
ให้ใคร 

1.26 .440 น้อยที่สุด 

7. ท่านได้เตรียมเรื่องงานศพตัวเองหรือไม่ 1.52 .583 น้อยที่สุด 
8. ท่านคิดว่าปัญหาคนชราโดยทั่วไปควรเป็นภาระของ

ผู้ใด 
2.01 1.712 น้อย 

9. ปัญหาท่ีท่านก าลังประสบอยู่ขณะนี้มีอะไร 3.70 1.378 ดี 
10. สิ่งที่ท่านต้องการมากที่สุดเมื่อสูงวัยขึ้นเรื่อยๆ 2.86 1.004 ปานกลาง 
11. ปัจจุบันท่านพอใจคนใกล้ชิดที่ให้ความเอาใจใส่ท่าน

หรือไม่ 
1.14 .412 น้อยที่สุด 

12. ปัจจุบันท่านพอใจในชีวิตหรือไม่ 1.11 .409 น้อยที่สุด 
ด้านการเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆรวม 1.8050 .30838 น้อย 

 

จากตารางที่ 4. 2  ผลการศึกษาข้อมูลการเตรียมความพร้อมของครัวเรือนในการก้าวสู่

สังคมชราภาพของเทศบาลต าบลศาลายา จังหวัดนครปฐม ผู้สูงอายุได้เตรียมการในเรื่องการ

เตรียมความพร้อมก้าวสู่สังคมชราภาพ  โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 1.5927  พิจารณาแต่ละประเด็นดังนี้  

          (1 ) ด้านการเตรียมความพร้อมเมื่อยามสูงอายุ 

    ในภาพรวมผู้สูงอายุในชุมชนศาลายา จังหวัดนครปฐม ได้มีการเตรียมความพร้อมใน

การก้าวสู่สังคมชราภาพระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 1.6649  โดยแยกเป็นประเด็น คือ ทุก

คนควรมีการเตรียมการเพื่อวัยสูงอายุ  ได้เตรียมการเพื่อวัยสูงอายุก่อนอายุ 60 ปี และได้

เตรียมพร้อมรับกับเหตุการณ์ปัจจุบันทันด่วน  มีค่าเฉลี่ย ดังนี้  1.44 ,1.41, และ 1.51 ตามล าดับ
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ส าหรับประเด็นสิ่งที่ต้องเตรียมเช่นเงิน บ้าน สุขภาพ    ช้าเกินไปหรือไม่ที่จะเตรียมการ  และการ

เตรียมการอายุต่ ากว่า55 ปีหรือมากกว่า มีค่าเฉลี่ยดังนี้ 2.30 ,1.82,1.51 ตามล าดับ 

          ( 2 )  ด้านการเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจ 

       ในภาพรวมผู้สูงอายุในชุมชนศาลายา จังหวัดนครปฐม ได้มีการเตรียมความพร้อม

ในการก้าวสู่สังคมชราภาพด้านเศรษฐกิจระดับน้อยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 1.7163 โดยแยกเป็น

ประเด็น คือ ได้สะสมเงินทองทรัพย์สินให้เพียงพอเพื่อใช้ในวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น   ความพึงพอใจ

สถานะการเงินของตนเอง  การเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม หรือกองทุนอื่นๆเพื่อยามสูงอายุ   

เตรียมคิดที่จะท างานยามที่ท่านสูงอายุ  และเมื่อสูงอายุควรหยุดท างานหรืออยู่เฉยๆ มีค่าเฉลี่ย  

1.64 ,2.02,1.67,1.54 ,1.73 ตามล าดับ ส าหรับเตรียมออมเงินไว้ใช้ยามเมื่อสูงอายุ  ผู้สูงอายุควร

พึ่งตนเองให้มากท่ีสุด (เช่นด้านเงิน ที่อยู่ การดูแลตนเอง) และ ผู้สูงอายุควรให้ลูกหลานเป็นผู้

เลี้ยงดูเท่านั้น โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.50, 1.36 และ 1.51 ตามล าดับ  

             ( 3 ) ด้านการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ 

       ในภาพรวมผู้สูงอายุในชุมชนศาลายา จังหวัดนครปฐม ได้มีการเตรียมความพร้อม

ในการก้าวสู่สังคมชราภาพด้านสุขภาพระดับน้อยโดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.5704 แยกเป็นประเด็น

คือ มีโรคประจ าตัวหรือไม่ มีวิธีการดูแลสุขภาพของท่านอย่างไร ผูสู้งอายุไม่จ าเป็นต้องออก  

ก าลังกายเป็นประจ า ผู้สูงอายุรับประทานอาหารทุกชนิดได้ตามต้องการ  ผู้สูงอายุต้องการผู้ที่มี

จิตอาสาเป็นเพื่อนคุยปรึกษาเมื่อเวลาท่านมีปัญหาไปคุยกับท่านที่บ้าน โดยมีค่าเฉลี่ย1.82 ,1.87, 

1.82 ,1.78 , 1.59 ตามล าดับ ส าหรับการท าตนเองให้มีสุขภาพจิตใจที่ดีหรือปล่อยวางทั้งก่อน

และเมื่ออยู่ในวัยสูงอายุ  การท าให้ตนเองมีสุขภาพแข็งแรงทั้งก่อนและเมื่ออยู่ในวัยสูงอายุ  และ

ได้เตรียมการไว้ว่า เวลาเจ็บป่วยผู้ใดจะพาไปพบแพทย์  มีค่าเฉลี่ย1.14,1.33,1.22  ตามล าดับ 

 ( 4 ) ด้านการเตรียมความพร้อมด้านสภาพที่อยู่อาศัย  

       ในภาพรวมผู้สูงอายุในชุมชนศาลายา จังหวัดนครปฐม ได้มีการเตรียมความพร้อม

ในการก้าวสู่สังคมชราภาพด้านสภาพที่อยู่อาศัยระดับน้อยโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.3279 แยกเป็น

ประเด็น คือ ได้เตรียมเรื่องที่อยู่อาศัยเพื่อให้สะดวกต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน   มีห้องนอนอยู่ชั้นล่าง

ของบ้านหรือเป็นบ้านชั้นเดียว   ห้องน้ า/ห้องส้วม อยู่ในบ้าน  ห้องน้ า/ห้องส้วม มีราวให้ยึดเกาะ  

ห้องส้วมมีสภาพไม่เปียกลื่น  สร้างบันไดบ้านมีราวให้ยึดเกาะ และชนิดของส้วมเป็นแบบห้อยเท้า

หรือชักโครก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.41, 1.22, 1.07, 1.48, 1.35, 1.39 และ 1.39 ตามล าดับ 
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           ( 5 ) ด้านการเตรียมความพร้อมด้านสังคม 

      ในภาพรวมผู้สูงอายุในชุมชนศาลายา จังหวัดนครปฐม ได้มีการเตรียมความพร้อมใน

การก้าวสู่สังคมชราภาพด้านสังคมระดับน้อยโดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.47 แยกเป็นประเด็น คือ ได้

เตรียมการเพื่อท าประโยชน์ให้กับสังคมในรูปแบบอาสาสมัครเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ โดยมีค่าเฉลี่ย 

เท่ากับ 1.73 ส าหรับประเด็นผู้สูงอายุควรเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน/ชมรมต่างๆ  ผู้สูงอายุควร

ท างานให้ชุมชนหรือเป็นอาสาสมัคร  เตรียมการที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มชนชนเมื่อท่าน

สูงอายุ  ปัจจุบันเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ และได้เคยคิดหรือเตรียมการศึกษาธรรมะหรือเข้า

กิจกรรมทางศาสนาบ่อยขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น ส าหรับประเด็นได้เตรียมการเพื่อท าประโยชน์ให้กับ

สังคมในรูปแบบอาสาสมัครเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.35 ,1.49 ,1.58,1.45  

1.22   ตามล าดับ 

       ( 6 ) ด้านการเตรียมความพร้อมด้านอ่ืนๆ 

     ในภาพรวมผู้สูงอายุในชุมชนศาลายา จังหวัดนครปฐม ได้มีการเตรียมความพร้อมใน

การก้าวสู่สังคมชราภาพด้านอ่ืนๆระดับน้อยโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.8050 แยกเป็นประเด็น คือ  

ได้เตรียมการเมื่อสูงอายุว่าจะอยู่อย่างไรหรืออยู่กับใคร   ได้เตรียมการจะให้ใครเป็นผู้ดูแลในช่วง

วัยท่ีสูงขึ้นเรื่อยๆและไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้   ได้เตรียมเช่น เงินหรือผู้ดูแลไว้หรือไม่กรณี

ท่านเกิดไม่สบายหนักปัจจุบันทันด่วน  เพื่อนบ้านมีส่วนร่วมดูแล ถ้ามีสมบัติได้เตรียมคิดหรือไม่

ว่าจะยกมอบให้ใคร ได้เตรียมเรื่องงานศพตัวเอง  ปัจจุบันพอใจคนใกล้ชิดท่ีให้ความเอาใจใส่มีค่า 

และปัจจุบันพอใจในชีวิตหรือไม่ มีค่าเฉลี่ย  1.34,1.33,1.41,1.44,1.26.1.52,1.14,1.11

ตามล าดับ ส าหรับประเด็น คิดว่าปัญหาคนชราโดยทั่วไปควรเป็นภาระของผู้ใด โดยมีค่าเฉลี่ย 

เท่ากับ 2.01  และประเด็น คิดว่าคนที่มีความสุขในวัยชราขึ้นอยู่กับปัจจัยใด และสิ่งที่ต้องการ

มากที่สุดเมื่อสูงวัยขึ้นเรื่อยๆ โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.55, 2.86 ตามล าดับ ส าหรับประเด็นปัญหา

ที่ท่านก าลังประสบอยู่ขณะนี้ โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.70  

4.2.2  การศึกษาความคิดเห็นเรื่องการเตรียมความพร้อมของชุมชนใน

การก้าวสู่สังคมชราภาพเทศบาลต าบลศาลายา จังหวัดนครปฐม 
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      1 ) ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของผู้น าชุมชนเทศบาลต าบลศาลายา จังหวัด

นครปฐม จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ในชุมชน และ

ระยะเวลาในการท างาน  น าเสนอโดยแจกแจงเป็นความถี่และค่าร้อยละ ดังตารางท่ี 4.3 

 

 

 

 

 

ตารางที ่4.3   แสดงจ านวนและร้อยละข้อมูลพื้นฐานของผู้น าชุมชน 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน(คน) ร้อยละ 

1 เพศ   

       ชาย 5 71.4 

       หญิง 2 28.6 

                                   รวม  7 100.0 

2 อายุ   

      30 - 40 ปี 1 14.3 

      41 - 50 ปี 1 14.3 

      51 - 60 ปี    2 28.6 

      60 ขึ้นไป 3 42.8 

                                     รวม 7 100.0 
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3 สถานภาพ   

        สมรส 7 100.0 

                                   รวม 7 100.0 

4 ระดับการศึกษา   

             จบต่ ากว่าชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 1 14.3 

             จบช้ันมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 1 14.3 

             จบ ปวส / ปวช หรือเทียบเท่า 3 42.9 

             6 2 28.6 

                                    รวม 7 100.0 

4.1 ระดับการศึกษาอ่ืนๆ   

           Valid 4 57.1 

           ปริญญาตรี 2 28.6 

           ปริญญาโท 1 14.3 

                                   รวม 7 100.00 

5 ต าแหน่งหน้าที่ในชุมชน   

 ก านัน 1 14.3 

 ที่ปรึกษาชุมชน 1 14.3 

 นายกเทศมนตรีต าบลศาลายา 1 14.3 

 ประธานชุมชนตลาดท่าศาลายา 1 14.3 
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 ประธานชุมชนหน้าสถานีรถไฟ 1 14.3 

 ประธานชมรมผู้สูงอายุ 1 14.3 

 รองประธานชุมชนชมรมผู้สูงอายุ 1 14.3 

                                รวม 7 100.0 

8 ระยะเวลาในการท างาน   

        น้อยกว่า 3 ปี 2 28.6 

        4 – 6 ปี 1 14.3 

        7 – 9 ปี 1 14.3 

        10 – 12 ปี  1 14.3 

        13 – 15 ปี 2 28.6 

                                รวม 7 100.0 

 

    จากตารางท่ี 4.3   ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของผู้น าชุมชน จ านวน 7 คน จ าแนกตาม

ตัวแปล ดังนี้  

        ( 1 )  เพศ พบว่าผู้น าชุมชนในเทศบาลต าบลศาลายา  เป็นเพศชาย จ านวน 5 คน คิดเป็น

ร้อยละ 71.4 และเพศ หญิง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6  โดยมีเพศชายมากกว่าเพศหญิง 
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ภาพท่ี  4.14    แสดงร้อยละของผู้น าชุมชนจ าแนกตามเพศ 

         ( 2 )  อายุ พบว่าผู้น าชุมชนในเทศบาลต าบลศาลายา มีอายุ  ระหว่าง    30 - 40 ปี ,  41 - 

50 ปี51 - 60 ปี และ 60 ปี ขึ้นไป 

 

 

 ภาพท่ี  4.15     แสดงร้อยละของผู้น าชุมชนจ าแนกตามช่วงอายุ 

      (3 )  สถานภาพ พบว่าผู้น าชุมชนมีสถานภาพสมรสทั้งหมด 7 คน 

71%

29%

เพศ

ชาย

หญิง

14%

14%

29%

43%

อายุ

30 - 40 

41 - 50

51 - 60

60 ขึ้นไป
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ภาพท่ี  4.16    แสดงร้อยละของผู้น าชุมชน จ าแนกตามสถานภาพสมรส 

   ( 4 )  ระดับการศึกษา พบว่า   จบต่ ากว่าชั้นประถมศึกษาตอนปลาย  จ านวน 1 คน คิดเป็น

ร้อยละ 14.3 และ จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 

14.3 และจบ ปวส / ปวช หรือเทียบเท่า จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6 และปริญญาตรี 

จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6 และ ปริญญาโท จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 

ตามล าดับ 

 

 

ภาพท่ี  4.17   แสดงร้อยละของผู้น าชุมชนจ าแนกตามระดับการศึกษา  

0%

100%

0%0%

สถานภาพ

โสด 

สมรส

หย่าร้าง

14%

14%

29%

29%

14%

ระดับการศึกษา

ต ่ำกว่ำประถม

จบม.ปลำย

ปวส/ปวช

จบ ป.ตรี

จบ ป.โท
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(5 ) ต าแหน่งหน้าที่ในชุมชน พบว่าม ีประธานชุมชนตลาดเก่าศาลายา และประธาน

ชมรมผู้สูงอายุ   รองประธานชมรมผู้สูงอายุ ประธานชุมชนหน้าสถานีรถไฟ นายกเทศมนตรี 

ต าบลศาลายา ก านันและ ที่ปรึกษาชุมชน  

 

     ภาพท่ี 4.18    แสดงร้อยละต าแหน่งหน้าที่ในชุมชน 

( 6 ) ระยะเวลาในการท างาน พบว่า น้อยกว่า 3 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6 

และ 4 – 6 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 และ 7 – 9 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 

14.3 และ10 – 12 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 และ13 – 15 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็น

ร้อยละ 28.6 ตามล าดับ 

 

16%

16%

17%17%

17%

17%

ต าแหน่งหน้าที่ในชุมชน

ประธานชุมชนตลาดเก่าศาลายา

ประธานที่ปรึกษา

ประธานชุมชนหน้าสถานีรถไฟ

นายกเทศมนตรี

ที่ปรึกษาชุมชน

สมาชิกชุมชน

29%

14%

14%

14%

29%

ระยะเวลาในการท างาน

น้อยกว่า 3 ปี

4 - 6 ปี

7 - 9 ปี

10 - 12 ปี

13 - 15 ปี
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ภาพท่ี  4.19      แสดงร้อยละระยะเวลาในการท างาน 

 2  ) ผลการศึกษาข้อมูล ความคิดเห็นการเตรียมความพร้อมของชุมชนในการก้าวสู่สังคม

ชราภาพ  ของผู้น าชุมชน ในเทศบาลต าบลศาลายา จังหวัดนครปฐม  ได้แก่ ด้านการเตรียม

ความพร้อมด้านการดูแล ด้านการเตรียมความพร้อมด้านการเงิน ด้านการเตรียมความพร้อม

ด้านสุขภาพกายและใจ ด้านการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อมและ

สถานที่ และด้านการเตรียมความพร้อมด้านสังคม โดยแจกแจงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และการแปลผลข้อมูล ดังตารางท่ี 4.4 

 

 

 

 

 

ตารางที่   4.4   ผลศึกษาความคิดเห็นการเตรียมความพร้อมของชุมชนในการก้าวสู่สังคม     

                    ชราภาพ  เทศบาลต าบลศาลายา จังหวัดนครปฐม 

ความคิดเห็นการเตรียมความพร้อมของชุมชนในการก้าวสู่สังคมชราภาพ       ระดับความคิดเห็น  

 𝑥  S.D. แปลผล 

ด้านการเตรียมความพร้อมด้านการดูแล    

1. การดูแลผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่ผู้น าชุมชนต้องเข้ามาดูแล 4.43 1.134 มากที่สุด 

2. การดูแลผู้สูงอายุท้ังครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมกัน 3.71 .951 มาก 

3. ส่งเสริมการจัดต้ังศูนย์ผู้สูงอายุในชุมชนแบบครบวงจร 4.00 1.155 มาก 

4. สร้างเครือข่ายชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว 4.14 1.069 มาก 
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5. จัดอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลหรือผู้ใกล้ชิดเรื่องวิธีดูแลผู้สูงอายุ 4.00 1.000 มาก 

6. จัดหาสถานบริการที่ให้การดูแลจนระยะสุดท้ายของชีวิต เช่น 
ที่พักชั่วคราว และมีอาสาสมัครมาดูแล 

3.57 1.512 มาก 

7. จัดให้มีบุคลากรเฉพาะทาง เช่น แพทย์ พยาบาลด้านผู้สูงอายุ 3.86 .900 มาก 

8. จัดให้มีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกลางวันเพื่อให้ลูกหลานน าผู้สูงอายุ
มาฝากเลี้ยงดูแลตอนกลางวัน และบุตรหลานมารับกลับตอน
เย็น 

3.43 1.397 มาก 

          ด้านการเตรียมความพร้อมด้านการดูแลโดยรวม 3.8925 1.3975 มาก 

ด้านการเตรียมความพร้อมด้านการเงิน    

1. ได้เตรียมรวมกลุ่มคนในชุมชนเป็นกลุ่ม เช่น เรื่องฌาปณกิจ 3.57 1.618 มาก 

2. จัดหางบประมาณรายหัวอุดหนุนให้ผู้สูงอายุ 3.57 1.272 มาก 

3. ส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับผู้สูงอายุ 3.57 .976 มาก 

4. ให้มีการรวมกลุ่มผู้สูงอายุอบรมทักษะวิชาชีพ 3.86 .900 มาก 

5. ให้มีศูนย์กลางข้อมูลวิชาชีพและต าแหน่งงานให้ผู้สูงอายุท่ียัง
สามารถท างานได้ 

3.57 .976 มาก 

6. จัดให้มีศูนย์คุ้มครองผู้สูงอายุไม่ให้ถูกเอาเปรียบในการจ้าง
งาน 

3.43 1.272 มาก 

ด้านการเตรียมความพร้อมด้านการเงินโดยรวม 3.959 1.169 มาก 

ด้านการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพกายและใจ    

1. ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพและการรับประทานอาหารผู้สูงอายุ   3.71 .951 มาก 

2. จัดบริการเคลื่อนที่ในการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ 3.71 1.113 มาก 

3. จัดหาอาสาสมัครแนะน าการออกก าลังกายและจัดสถานท่ีอย่าง

ถาวร 

3.86 1.069 มาก 
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4. จัดบริการคลินิกผู้สูงอายุตลอด 24 ชั่วโมง 3.00 1.414 ปานกลาง 

5. จัดอาสาสมัครหรือนักสังคมสงเคราะห์มาพบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุ

สม่ าเสมอ 

3.86 1.069 มาก 

6. จัดให้องค์กรศาสนามีส่วนร่วมจัดกิจกรรมเพื่อดูแลสุขภาพใจของ

ผู้สูงอายุ 

4.14 1.069 มาก 

         ด้านการเตรียมความพร้อมด้านสขุภาพกายและใจโดยรวม 3.71 1.1142 มาก 

ด้านการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและ

สถานที่ 

   

1. จัดบริการในภาวะฉุกเฉิน เช่น เจ็บป่วยกะทันหันต้องน าส่ง

โรงพยาบาล 

3.71 1.380 มาก 

2. จัดสิ่งอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยภายในและนอก

อาคาร เช่น ทางเดิน ทางลาด ทางเชื่อม ไฟทาง 

4.29 1.113 มากที่สุด 

3. รณณรงค์ให้ทุกคนเห็นความส าคัญในการอ านวยความสะดวก

ปลอดภัยในอาคารสถานที่กับผู้สูงอายุ 

4.29 1.113 มากที่สุด 

           ด้านการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย 

สิ่งแวดล้อมและสถานที่โดยรวม 

4.10 3.606 มาก 

ด้านการเตรียมความพร้อมด้านสังคม    

1. จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้และรับข่าวสารที่เป็น

ประโยชน์ส าหรับผู้สูงอายุ 

3.71 .951 มาก 

2. จัดให้มีศูนย์อเนกประสงค์ส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อท ากิจกรรม

ร่วมกัน 

4.14 1.069 มาก 

3. จัดให้มีการรวมกลุ่มลักษณะเครือข่ายเพื่อประสานความร่วมมือท า 3.71 .951 มาก 
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         จากตารางท่ี 4.4    ผลการศึกษาข้อมูลความคิดเห็นการเตรียมความพร้อมของชุมชนในการ

ก้าวสู่สังคมชราภาพ พบว่า เทศบาลต าบลศาลายา จังหวัดนครปฐม มีความคิดเห็นการเตรียม

ความพร้อมของชุมชนในการก้าวสู่สังคมชราภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.8310 พิจารณาแต่ละประเด็น ดังนี้ 

  

 

(1)  ด้านการเตรียมความพร้อมด้านการดูแล 

             ในภาพรวมผู้น าชุมชนในเทศบาลต าบลศาลายา จังหวัดนครปฐม มีความคิดเห็นการ

เตรียมความพร้อมของชุมชนในการก้าวสู่สังคมชราภาพ ด้านการเตรียมความพร้อมด้านการดูแล  

ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.8925 โดยแยกประเด็น คือการดูแลผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่ผู้น า

ชุมชนต้องมาดูแลเห็นด้วยมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.43 รองลงมา การดูแลผู้สูงอายุท้ังครอบครัวและ

ชุมชนมีส่วนร่วมกัน        ส่งเสริมการจัดต้ังศูนย์ผู้สูงอายุในชุมชนแบบครบวงจร   สร้างเครือข่าย

ชุมชนให้เข้มแข็งดูแลผู้สูงอายุระยะยาว จัดอบรมให้ผู้ดูแลหรือผู้ใกล้ชิดเรื่องวิธีดูแลผู้สูงอายุ 

จัดหาสถานบริการที่ให้ดูแลผู้สูงอายุจนระยะสุดท้าย  จัดให้มีบุคลากรทางการแพทย์ จัดให้มีศูนย์

ดูแลผู้สูงอายุตอนกลางวัน เห็นด้วยในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.71,4.00,4.14,4.00,3.57,3.86 

,3.43 ตามล าดับ 

 (2 ) ด้านการเตรียมความพร้อมด้านการเงิน 

             ในภาพรวมผู้น าชุมชนในเทศบาลต าบลศาลายา จังหวัดนครปฐม มีความคิดเห็นการ

เตรียมความพร้อมของชุมชนในการก้าวสู่สังคมชราภาพ ด้านการเตรียมความพร้อมด้านการเงิน  

โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.959 แยกเป็นประเด็นคือ ความคิดเห็นด้านการ

รวมกลุ่มคนในชุมชน  จัดหางบประมาณรายหัวให้ผู้สูงอายุ ส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่ม

กิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ 

        ด้านการเตรียมความพร้อมด้านสงัคมโดยรวม 3.85 0.990 มาก 

การเตรียมความพร้อมของชุมชนในการก้าวสู่สังคมชราภาพรวม 3.8310 .97661 มาก 
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รายได้ให้ผู้สูงอายุ ให้มีการรวมกลุ่มเพื่ออบรมทักษะอาชีพ  ให้มีศูนย์ข้อมูลวิชาชีพและต าแหน่ง

งานให้ผู้สูงอายุ ให้มีศูนย์คุ้มครองผู้สูงอายุไม่ให้ถูกเอาเปรียบในการจ้างงานโดยมีค่าเฉลี่ย 

3.57,3.57,3.57,3.86,3.57,3.43 ตามล าดับ 

     ( 3 ) ด้านการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพกายและใจ  

            ในภาพรวมผู้น าชุมชนในเทศบาลศาลายา จังหวัดนครปฐม มีความคิดเห็นการเตรียม

ความพร้อมของชุมชนในการก้าวสู่สังคมชราภาพ ด้านการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพกาย

และใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 แยกเป็นประเด็นคือความคิดเห็นให้

ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพและการรับประทานอาหาร  จัดบริการเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ 

จัดอาสาสมัครแนะน าการออกก าลังกายและจัดสถานท่ีอย่างถาวร จัดนักคมสงเคราะห์พบปะ

พูดคุยกับผู้สูงอายุ จัดให้องค์กรศาสนามีส่วนร่วมจัดกิจกรรมเพื่อดูแลสุขภาพกายใจผู้สูงอายุอยู่

ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.71,3.71,3.86,3.86,4.14 ตามล าดับ ส าหรับประเด็นจัดบริการคลินิก

ผู้สูงอายุตลอด 24 ชั่วโมงในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย 3.00 

      (4)  ด้านการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและสถานที่  

            ในภาพรวมผู้น าชุมชนในเทศบาลศาลายา จังหวัดนครปฐม มีความคิดเห็นการเตรียม

ความพร้อมของชุมชนในการก้าวสู่สังคมชราภาพ ด้านการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย 

สิ่งแวดล้อมและสถานที่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 แยกเป็นประเด็นคือ 

ความคิดเห็นจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในและนอกอาคารเช่นทางเดิน ทาง

ลาด  รณรงค์ให้ทุกคนเห็นความส าคัญในการอ านวยความสะดวกปลอดภัยในอาคารสถานที่กับ

ผู้สูงอายุ ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย 4.29 เท่ากัน และประเด็นจัดบริการในภาวะฉุกเฉินเช่น

เจ็บป่วยกะทันหัน มีความเห็นระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.71 

       (5) ด้านการเตรียมความพร้อมด้านสังคม 

              ในภาพรวมผู้น าชุมชนในเทศบาลต าบลศาลายา จังหวัดนครปฐม มีความคิดเห็นการ

เตรียมความพร้อมของชุมชนในการก้าวสู่สังคมชราภาพ ด้านการเตรียมความพร้อมด้านสังคม  

โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 แยกเป็นประเด็นคือ จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ใน

ชุมชน จัดให้มีศูนย์เอนกประสงค์  จัดให้มีการรวมกลุ่มลักษณะเครือข่ายเพื่อประสานความ

ร่วมมือท ากิจกรรมผู้สูงอายุ มีค่าเฉลี่ย 3.71,4.14,3.71 ตามล าดับ 
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              3 )  ผลการศึกษา ความสามารถในการบริหารงานเพื่อการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่

สังคมชราภาพของผู้น าชุมชน ในเทศบาลต าบลศาลายา จังหวัดนครปฐม โดยแจกแจงค่าเฉลี่ย 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลข้อมูล ดังตารางท่ี 4.5 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 4.5   ความสามารถในการบริหารเพื่อการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่สังคมชราภาพ      

                     ของผู้น าชุมชน เทศบาลต าบลศาลายา จังหวัดนครปฐม 

ความสามารถในการบริหารเพื่อการเตรียมความพร้อมในการ    

 ก้าวสู่สังคมชราภาพของผู้น าชุมชน เทศบาลต าบลศาลายา    

 จังหวัดนครปฐม 

ระดับความสามารถ 

𝑥  S.D. แปลผล 

1. ท่านสามารถจัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน ในด้าน

ต่างๆเกี่ยวกับผู้สูงอายุในชุมชน 

2.86 1.464 ปานกลาง 

2. ท่านสามารถจัดท าบัญชีการใช้จ่ายเงินในการจัดกิจกรรมส าหรับ

ผู้สูงอายุ 

3.71 1.380 มาก 

3. ท่านสามารถจัดการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจ่ายค่าใช้จ่าย

ร่วมกับ ผู้สูงอายุ 

2.86 1.464 ปานกลาง 

4. ท่านสามารถระดมทุนจากในชุมชนเพื่อใช้ในการด าเนินกิจกรรม 3.14 1.215 ปานกลาง 
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ส าหรับ ผู้สูงอายุ 

5. ท่านสามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อขอรับการ 

สนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และอ่ืนๆ 

3.86 1.464 มาก 

6. ท่านสามารถจัดอบรมอาสาสมัครในชุมชนเพื่อช่วยเหลือหรือดูแล 

ผู้สูงอายุ 

3.57 1.397 มาก 

7. ท่านสามารถจัดหาบุคลากรมาให้ความรู้ในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับ 

ผู้สูงอายุ 

3.57 1.397 มาก 

8. ท่านสามารถจัดหาอาสาสมัครในชุมชนเพื่อมาช่วยบริหารจัดการ 

งานที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ 

3.71 1.380 มาก 

9. ท่านสามารถร่วมจัดหาสถานที่ที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรมส าหรับ

ผู้สูงอายุ 

3.57 1.397 มาก 

10. ท่านสามารถจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการด าเนินกิจกรรม

ส าหรับผู้สูงอายุ 

3.14 1.215 ปานกลาง 

11. ท่านสามารถจัดท าแผน/โครงการ ส าหรับผู้สูงอายุได้ 3.86 1.464 มาก 

12. ท่านสามารถด าเนินการตามแผน/โครงการส าหรับผู้สูงอายุตาม

แผนที่ได้ก าหนดไว้ 

4.00 1.414 มาก 

13. ท่านสามารถประชาสัมพันธ์ให้กับคนในชุมชนได้รู้เรื่องการเตรียม

ความพร้อมก้าวสู่สังคม ชราภาพ 

3.86 1.464 มาก 

ความสามารถในการบริหารการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ 

สังคมชราภาพของชุมชนรวม 

3.5165 1.28465 มาก 

 

   จากตารางท่ี 4.5  ผลการศึกษาความสามารถในการบริหารเพื่อการเตรียมความพร้อม 
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ในการก้าวสู่สังคมชราภาพ พบว่า ผู้น าชุมชนในชุมชนศาลายา จังหวัดนครปฐม มีความสามารถ

ในการบริหารเพื่อการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่สังคมชราภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.5165 แยกเป็นประเด็นดังนี้ สามารถจัดท าบัญชีการใช้จ่ายเงินในการจัด

กิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ  สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อขอรับการสนับสนุน

งบประมาณวัสดุอุปกรณ์และอ่ืนๆ   สามารถจัดอบรมอาสาสมัครในชุมชนเพื่อช่วยเหลือหรือดูแล

ผู้สูงอาย ุสามารถจัดหาบุคลากรมาให้ความรู้ในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับผู้สูงอายุ   สามารถจัดหา

อาสาสมัครในชุมชนเพื่อมาช่วยบริหารจัดการงานที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ  สามารถร่วมจัดหาสถานที่ที่

ใช้ในการด าเนินกิจกรรมผู้สูงอายุ สามารถจัดท าแผน/โครงการ ส าหรับผู้สูงอายุได้  สามารถ

ด าเนินการตามแผน/โครงการส าหรับผู้สูงอายุตามแผนที่ได้ก าหนดไว้  สามารถประชาสัมพันธ์

ให้กับคนในชุมชนได้รู้เรื่องการเตรียมความพร้อมก้าวสู่สังคม ชราภาพมีระดับความสามารถใน

ระดับมาก 

           ส าหรับประเด็น สามารถจัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน ในด้าน

ต่างๆเกี่ยวกับผู้สูงอายุในชุมชน  สามารถจัดการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจ่าย

ค่าใช้จ่ายร่วมกับผู้สูงอายุ  สามารถระดมทุนจากในชุมชนเพื่อใช้ในการด าเนินกิจกรรม

ส าหรับผู้สูงอายุ  สามารถจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการด าเนินกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุมี

ระดับความสามารถปานกลาง 
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บทที่ 5 

 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 

 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การเตรียมความพร้อมของครัวเรือนและชุมชนในการก้าวสู่  

สังคมชราภาพ ศึกษาเทศบาลต าบลศาลายา จังหวัดนครปฐม  เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและ

คุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย  คือ 

           1 ) เพื่อค้นหาครอบครัวและชุมชนมีการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่สังคมชราภาพ

เรื่องเศรษฐกิจ  สุขภาพ    ผู้ดูแล สภาพที่อยู่อาศัย การด ารงอยู่ในอนาคต  อย่างไร  

           2 ) เพื่อค้นหาสภาพปัญหาของการเตรียมความพร้อมและแนวทางแก้ปัญหา  

 5.1 ผลการวิจัย คือ  

                   1 ) การศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ ของครัวเรือน โดยการออกแบบสอบถามการเตรียม

ความพร้อมของครัวเรือนในการก้าวสู่สังคมชราภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามคือผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 60 

ขึ้นไป ในเทศบาลต าบลศาลายา ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่และให้ผู้สูงอายุตอบแบบสอบถามโดยอ่านให้

ฟังและรวบรวมแบบสอบถามมาวิเคราะห์ผล ประกอบกับการสังเกตสภาวะแวดล้อมทั่วไปความ

เป็นอยู่ของผู้สูงอายุ ผลการวิจัยพบว่าผู้สูงอายุในเทศบาลต าบลศาลายามีการเตรียมความพร้อม

ในการก้าวสู่สังคมชราภาพในระดับน้อยทุก ๆ ด้านไม่ว่าการเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจ 

ด้านสุขภาพ สภาพที่อยู่อาศัย  ด้านสังคม ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ด าเนินชีวิตไปเรื่อย ๆ ในปัจจุบัน

ขณะที่อยู่ในวัยหนุ่มสาววัยแรงงานก็ไม่ได้มองไปถึงอนาคต    ซึ่งอาจเป็นผลเนื่องมาจากสาเหตุ

หนึ่งก็คือฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว  ด้วยเหตุที่เทศบาลต าบลศาลายาประชากรส่วนใหญ่

มีฐานะปานกลางค่อนไปทางยากจนอาชีพด้ังเดิมส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผู้สูงอายุ

ส่วนใหญ่ในปัจจุบันไม่ได้ประกอบอาชีพ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับบุตร หลาน การด าเนิน

ชีวิตในอนาคตขึ้นอยู่กับบุตร หลาน เป็นส าคัญ  ซึ่งสอดคล้องกับการส ารวจของส านักงานสถิติ

แห่งชาติ( 2554 )ที่สรุปว่าผู้สูงอายุมองว่า การสูงอายุขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงตามปกติของชีวิต
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2 

 

ซึ่งไม่ได้ให้ความสนใจในการเตรียมความพร้อมก้าวสู่สังคมชราภาพมากนักและยังสอดคล้อง

ผลการวิจัยของนภาพร ชโยวรรณและคณะ( 2551 )เรื่องการเตรียมการเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุท่ีพบว่า

ผู้สูงอายุไทยกว่าครึ่งไม่มีการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุทั้ง ๆที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เห็นว่าการ

เตรียมความพร้อมเพื่อวัยสูงอายุเป็นเรื่องส าคัญ  ดังนั้นชุมชน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

ควรเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกคนได้ตระหนักในเรื่องประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุใน

อนาคตหนุ่มสาวปัจจุบันในอนาคตจะต้องเป็นผู้สูงอายุคนหนึ่ง เมื่ออยู่วัยแรงงานจะต้องเตรียมตัว

กันอย่างไรในทุกด้านเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขอย่างยั่งยืน  

                 2 ) การศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ ของชุมชนเรื่องความคิดเห็นในการเตรียมความพร้อม

ของชุมชนในการก้าวสู่สังคมชราภาพ โดยออกแบบสอบถามผู้น าชุมชน ผลการศึกษาพบว่าผู้น า

ชุมชนมีความคิดเห็นการเตรียมความพร้อมด้านการดูแล ด้านสุขภาพกายใจ  ด้านความ

ปลอดภัย สิ่งแวดล้อม  ด้านสังคม อยู่ในระดับมากโดยเฉพาะความคิดเห็นการเตรียมความพร้อม

ด้านการดูแลผู้สูงอายุและการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและสถานที่เห็น

ด้วยมากที่สุด ซึ่งแสดงว่าผู้น าชุมชนได้มีความตระหนักและเห็นความส าคัญการเตรียมความ

พร้อมในการก้าวสู่สังคมชราภาพ ส าหรับการศึกษาเรื่องความสามารถในการบริหารงานการ

เตรียมความพร้อมของผู้น าชุมชนพบว่าผู้น าชุมชนมีความสามารถในการบริหารงานการเตรียม

ความพร้อมในการก้าวสู่สังคมชราภาพในภาพรวมระดับมาก โดยที่ผู้น าชุมชนมีความสามารถ

ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อของบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ จัดท าแผน / โครงการ

ผู้สูงอายุ จัดหาบุคลากรอาสาสมัครมาให้ความรู้และด าเนินกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ และการ

ประชาสัมพันธ์ได้มาก แต่สิ่งที่ผู้น าชุมชนมีความสามารถในการบริหารงานเตรียมความพร้อม

รองลงมาคือเรื่องงบประมาณเพื่อผู้สูงอายุ 

                3) การศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพของชุมชน โดยวิธีสัมภาษณ์เชิงลึกผู้น าชุมชนผล

การศึกษาโดยสัมภาษณ์ผู้น าชุมชนทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ชุมชนศาลายามีจ านวน

ทั้งสิ้น 14 ชุมชน แต่ละชุมชนจะมีประธานชุมชน รองประธานชุมชนเป็นผู้ประสานงานระหว่าง

ประชากรในชุมชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ปัจจุบันชุมชนศาลายามีชมรมผู้สูงอายุ ให้ประชากร

สูงอายุในชุมชนสมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เข้าร่วมท ากิจกรรมกับชมรมทุกวันที่ 

28 ของทุกเดือน การเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมมีรถรับส่งผู้สูงอายุและบางส่วนเดินทางมาเอง  
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สถานที่จัดกิจกรรมไม่แน่นอน   งบสนับสนุนได้จากเทศบาลต าบลศาลายา เป็นค่าอาหารกลางวัน 

และจากผู้มีจิตบริจาค ในกิจกรรมผู้สูงอายุน้ันจะมีวิทยากรมาให้ความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพ

ด้วยตนเอง การกินอาหารและสาธิตการออกก าลังกายเพื่อให้ผู้สูงอายุน ากลับไปปฎิบัติเองที่บ้าน

ได้ นอกจากน้ียังมีกิจกรรมผ่อนคลายเช่น มีการแสดงจากนักแสดงตลก  การร้องเพลงของ

ผู้สูงอายุ   การด าเนินการของชุมชนด้านสุขภาพได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลประจ าต าบล

มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติสุขภาพของผู้สูงอายุ  มีการประสานงานกับ

โรงพยาบาลศาลายาทุกเดือนมีรถบริการเคลื่อนที่ของโรงพยาบาลออกดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  มี

อาสาสมัครประจ าหมู่บ้านท างานร่วมกับทางโรงพยาบาล ขณะเดียวกันมีการส่งอาสาสมัคร

ประจ าหมู่บ้านเข้ารับการอบรมด้วย  มีโครงการดูแลสุขภาพองค์รวมโดยได้รับความร่วมมือจาก

มหาวิทยาลัยมหิดลมีผู้สูงอายุเข้าร่วมกลุ่มประมาณ 700 คน และผู้สูงอายุท่ีร่วมกิจกรรม

สม่ าเสมอประมาณ 200 คน  มีการแนะน าดูแลถึงที่บ้าน เช่นเรื่องการรับประทานยา  สุขภาพจิต 

มีการท าหลังคาเรือนเป็นหอผู้ป่วยใน ( Home Healthcare )  ใช้นโยบายการป้องกันอบรมให้

ความรู้แก่ผู้สูงอายุ สร้างนวัตกรรมการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง และได้มีการเตรียมความพร้อม

ด้านสุขภาพคัดกรองโรคเบาหวานต้ังแต่ผู้มีอายุ 35  ปีขึ้นไป เพื่อแบ่งกลุ่มการดูแล ในปัจจุบันถือ

เป็นโครงการที่ดีส าหรับผู้สูงอายุและก าลังจะเป็นผู้สูงอายุในอนาคต ส าหรับเรื่องระบบการส่งต่อ

ผู้สูงอายุไปโรงพยาบาล  ทางชุมชนไม่มีพาหนะน าส่งโดยเฉพาะ มีเพียงการระดมความช่วยเหลือ

กันในชุมชน บางครั้งเพื่อนบ้านช่วยเหลือกันในการน าส่ง โดยระยะทางจากบ้านไปโรงพยาบาลไม่

ห่างกันมากนัก จึงไม่เป็นปัญหาในชุมชน   ซึ่งจะเห็นว่าการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุทางชุมชนได้

มีการท างานร่วมกันกับหลายหน่วยงาน เป็นสิ่งที่ดีในปัจจุบัน ในอนาคตนั้นควรต้องมีการพัฒนา

โรงพยาบาล  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้มีคุณภาพและเพียงพอ เพื่อเตรียมพร้อมรองรับปัญหาด้าน

สุขภาพของผู้สูงอายุ 

             ในเร่ืองการเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจ  ในชมุชนมกีารรวมกลุ่มเป็นสมาชกิ

ฌาปนกิจ ส าหรับระบบการออมในระยะยาวของชุมชนยังไม่มีการเตรียมความพร้อมแต่อย่างใด 

เนื่องจากเป็นเรื่องใหญ่อย่างไรก็ตามได้มีความคิดในเรื่องของการออมชุมชน ดังนั้นควรมีแกน

หลักในการด าเนินการ 

www.ssru.ac.th



4 

 

                 เรื่องสถานท่ีพกัผอ่นหย่อนใจ ในปัจจบัุนมสีวนสาธารณะในทกุชมุชนแลว้ผู้สูงอายุ

สามารถมาใช้บริการได้  ส าหรับสิ่งอ านวยความสะดวกเช่นทางเดินเท้า    ทางลาดส าหรับ

ผู้สูงอายุยังไม่มีการเตรียมการ 

               ผู้สงูอายุในชมุชนได้รับทราบข้อมลูข่าวสารทางเสยีงตามสายในชมุชน  ส่วนใหญ่เป็น

ข้อมูลข่าวสารทางราชการและการเคลื่อนไหวในชุมชนมิได้เป็นข่าวสารที่เป็นความรู้เกี่ยวกับ

วิธีการด าเนินชีวิต  

 5.2 ข้อเสนอแนะ 

       1. ชุมชนและภาครัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งสร้างความตระหนักการเตรียมความ

พร้อมในการก้าวสู่สังคมชราภาพเพื่อที่ประเทศไทยจักได้เป็นสังคมผู้สูงอายุท่ีมีคุณภาพในอนาคต

โดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกคนและคนในชุมชนรับทราบเรื่องนี้โดยสื่อที่ทุกคนเข้าถึงได้เพื่อ

เตรียมการปัจจุบันส าหรับอนาคต ขณะเดียวกันเรื่องสังคมผู้สูงอายุไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้น

เป็นเรื่องระดับประเทศที่ต้องเตรียมพร้อมด้วย           

        2.  กระตุ้นและส่งเสริมให้คนในชุมชนดูแลกันเองโดยสร้างเครือข่ายชุมชนให้เข้มแข็ง และ

ให้ข้อคิดผู้สูงอายุด้วยว่าคุณภาพชีวิตที่ดีต้องเริ่มต้นที่ตัวเอง  

        3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความรู้การเตรียมความพร้อมก้าวสู่สังคมชราภาพในเรื่องการ

ออมเงิน  สุขภาพกาย ใจ สภาพที่อยู่อาศัย การวางแผนด าเนินชีวิตในอนาคต ให้บุคคลวัยท างาน

ได้ตระหนักและเห็นเป็นเรื่องส าคัญ 

        4.  เผยแพร่เข้าใจหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้องและให้ลึกซึ้ง   ส่งเสริมให้มีความ

พอเพียงในชีวิต รู้จักออม ตัดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็น ใช้เหตุผลในการด าเนินชีวิต ดูแลสุขภาพ

ผู้สูงอายุต้องมีการเตรียมความพร้อมจึงจะมีฐานะทางเศรษฐกิจดีในอนาคตจักได้มีชีวิตอยู่อย่าง

ไม่ล าบาก 

       5. ครอบครัวควรเลี้ยงบุตร หลาน ให้ได้รับการศึกษาที่ดีและมีอาชีพการงานที่มั่นคง ถ้าบุตร 

หลาน มั่นคงจะมีความสามารถดูแลบุพการีได้ 
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       . 6. ปลูกฝังอบรมสั่งสอนให้บุตร หลาน เห็นความส าคัญของพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย รู้จักกตัญญู

ต่อผู้มีพระคุณ มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีความรับผิดชอบ 

         7. การท างานของชุมชนควรท างานแบบองค์รวม ร่วมคิด ร่วมท า ไม่แยกกันท างาน

ประสานงานกัน 

         8.การด าเนินกิจกรรมผู้สูงอายุ ควรให้ผู้สูงอายุเข้ามาเป็นสมาชิกให้มากท่ีสุดเพื่อจะได้เข้า

ร่วมท ากิจกรรม ผ่อนคลาย โดยประธานชุมชนผู้ใกล้ชิดควรเข้าถึงผู้สูงอายุในชุมชนศึกษาปัญหา

และสาเหตุผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อหาเหตุผลในการที่ไม่เข้าเป็นสมาชิก และร่วมกันแก้ไขปัญหา  

      9. เนื่องจากในชุมชนศาลายามีผู้สูงอายุส่วนใหญ่ฐานะปานกลางค่อนไปทางยากจน ไม่ได้มี

การเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่สังคมชราภาพทางชุมชนควร แบ่งกลุ่มผู้สูงอายุท่ีอยู่ใน

ครอบครัวที่มีฐานะยากจน ยากไร้ ควรมีนโยบายสนับสนุนด้านรายได้หรือให้มีอาชีพเสริม แต่ถ้า

เป็นผู้สูงอายุท่ีช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เจ็บป่วยเรื้อรัง นอนติดเตียง และครอบครัวมีฐานะยากจน

ต้องพึ่งผู้อ่ืนชุมชนต้องประสานให้ความช่วยเหลือ และในอนาคตชุมชนต้องมีการเตรียมความ

พร้อมเรื่องบริการทางการแพทย์ คลีนิคผู้สูงอายุเข้าถึงผู้สูงอายุอย่างแท้จริง  

     10. ทางชุมชนหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบโดยตรงควรต้องเตรียมพร้อมสภาพแวดล้อมที่

ปลอดภัยและเหมาะสมกับการใช้ชีวิตประจ าวันและไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับผู้สูงอายุ  

     11..ผู้ท างานให้ชุมชนควรต้องมีจิตอาสาอย่างแท้จริง มีเวลาให้กับชุมชน  

           สังคมผู้สูงอายุจะมคุีณภาพชวิีตท่ีดี จะต้องมกีารเตรียมความพร้อมท้ังระดับบุคคล 

ครอบครัว  ชุมชน ไม่ควรรอแต่ภาครัฐแต่เพียงฝ่ายเดียวภาครัฐเป็นเพียงผู้สนับสนุน  
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งานวิจัยครั้งต่อไป 

       1. ศึกษาแนวทางและวิธีการเพิ่มบทบาทแก่ชุมชนให้เป็นแกนหลักในการดูแลและบริการ

ผู้สูงอายุ 

       2. ประเมินศักยภาพของครอบครัวและชุมชนในการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่สังคม

ผู้สูงอายุ 

       3. AEC กับบทบาทแรงงานข้ามชาติเพื่อดูแลผู้สูงอายุ 
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