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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุในชุมชนหมู่บ้านพลับพลา
2) ศึกษาการบริหารจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุโดยชุมชนหมู่บ้านพลับพลา และ3) ค้นหาแนวทางในการพัฒนา การจัด
สวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชน ผู้ ศึกษาใช้รูปแบบการวิจัยเชิงผสมโดยเริ่มต้นจากการวิจัยเชิงสารวจ ด้วยการแจก
แบบสอบถาม เพื่อสารวจปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุในชุมชนหมู่บ้านพลับพลา สาหรับการวิจัย เชิ ง
คุณ ภาพ จะถูก นามาใช้ใ นการเก็บ รวบรวมข้อ มูล เชิง ลึก เกี่ย วกับ การบริห ารจัด การ สวัสดิการชุมชนให้แก่
ผู้สูงอายุ และแนวทางในการพัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชน ผลการศึกษา พบว่า 1) ผู้สูงอายุในชุมชนหมู่บ้าน
พลับพลามีปัญหาและความต้องการเร่งด่วนในด้านเศรษฐกิจสูงเป็นอันดับหนึ่ง อันดับสองรองลงมา คือ ด้านร่างกาย
ด้านสังคม และด้านจิตใจ ตามลาดับ 2) การบริหารจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุโดยชุมชนหมู่บ้านพลับพลา ยังอยู่ใน
รูปแบบของการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุด้วยการคานึงถึงเงื่อนไขที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชมรม 3 ประการ ได้แก่ (1)
ผู้นา (2) การมีส่วนร่วมของสมาชิก และ (3) การบริหารจัดการตนเองที่เป็นอิสระ และไม่พึ่งพิงหน่วยงานภายนอก และ
3) แนวทางในการพัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชน 6 ประการ ได้แก่ (1) การเสริมสร้างโอกาสในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์ (2) การส่งเสริมการบริหารจัดการทุนของชุมชน โดย
การรวมกลุ่มจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน เพื่อการพึ่งตนเอง (3) การส่งเสริมการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง เพื่อสร้างอานาจใน
การต่อรอง ในสิ่งที่พึงปรารถนา (4) การส่งเสริมจิตสานึกความรับผิดชอบร่วม ในการพัฒนาศักยภาพของชมรม (5) การ
ส่งเสริมความเข้าใจทักษะการบริหารจัดการความขัดแย้ง และ (6) การเสริมสร้างภาพลักษณ์ใหม่ ด้วยการเป็นผู้ให้ที่มี
คุณค่าในความคิดและการกระทา และเป็นผู้รับได้อย่างมีศักดิ์ศรี
คาสาคัญ สวัสดิการผู้สูงอายุ, ชมรมผู้สูงอายุ, ชุมชน
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Abstract
The objectives of this study are 1) to study the elders’ problems and requirements of Ban Phlapphla; 2) to
study the elders’ welfare administration of Ban Phlapphla; and 3) to seek the way of developing the elders’
welfare management in the community. The researcher collects the data by using mixed research, that is, first,
conducting an exploratory research by distributing questionnaires to survey the problems and requirements of the
elders of Ban Phlapphla community, second, as for the qualitative research, collecting in-depth data of welfare
management of the elders; and the way to develop the elders’ welfare arrangement in the community. The results
of the study are as follows: 1) The elders of Ban Phlapphla community have the problems with urgently
economic requirements. The next problem is the physical problem. The third problem is the social problem.
The last problem is the problem of mind. 2) The elders’ welfare management of Ban Phlapphla community is still
elderly club by considering the three conditions that affect the club strength, that is, the leaders, members’
participation, and independent self-administration. 3) The way to develop the potential of the elderly club has six
items as the following: (1) the members are given the opportunity to participate in an exchange and studying of local
knowledge; (2) the members are encouraged to manage the community funds by establishing community
enterprise, so as to rely on themselves; (3) the members are promoted to join together in order to have power to
negotiate about something needed; (4) the members are stimulated to have consciousness of co-responsibility for the
club’s potential development; (5) the members are supported in their enthusiasm about an understanding of the
management expertise on conflicts between other members; and (6) the members are advocated to improve
their new image as a valuable contributor of notions and deeds, and as a recipient of many honors.
Keywords: Elderly Welfare, Elderly club, Community

บทนา
ปัจ จุบัน สัด ส่ว นผู้สูง อายุใ นสัง คมไทยมีแ นวโน้ม เพิ่ม สูง ขึ้น เรื่อ ย ๆ ในทุก ภูมิภ าคของประเทศ เมื่อ
พิจ ารณาถึง อัต ราการเกิด ของเด็ก วัย แรกเกิด จะพบว่า เริ ่ม มีจ านวนที ่ล ดน้อ ยลงไป เหตุเ พราะประชากร
ภายในประเทศเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่เป็นโสด หรือแต่งงานช้าลง ประกอบกับ เริ่มมีการควบคุมอัตราการเกิด ของ
ประชากรให้ล ดต่าลง ในขณะที่อัตราการตายก็มีจานวนที่ล ดน้อยลงเช่นกัน เนื่องจากความเจริญก้าวหน้า ทาง
เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีการดูแลสุขภาพมากขึ้น (สานักส่งเสริมและพิทักษ์
ผู้สูงอายุ, 2546, น. 14) เมื่อผู้สูงอายุมีสุขภาพดี แนวโน้มการมีอายุที่ยืนยาวก็จะมีเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย เป็นบ่อเกิด
ของสังคมผู้สูงอายุในปัจจุบันที่เห็นภาพได้อย่างชัดเจนตรงตามการคาดประมาณการเปลี่ยนแปลงในขนาดและ
สัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุที่มี อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป การรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย (ภาพที่ 1) ชี้ใ ห้เ ห็น ว่า
จานวนประชากรผู้สูงอายุในสังคมไทยได้เพิ่ มจากเดิมที่มีไม่ถึงร้อยละ 13.2 ในปี พ.ศ. 2553 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 15
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ในปี พ.ศ. 2556 และจะทยานเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่องตามลาดับ โดยในปี พ.ศ. 2583 จะมีจานวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
ถึงร้อยละ 32.1 หรือเกื อบหนึ่งในสามของประชากรทั้งหมดภายในประเทศ (ส านักส่งเสริมและพิ ทั กษ์ ผู้สูงอายุ ,
2555, น. 3)

ภาพที่ 1 สัดส่วนของประชากรไทยที่มีอายุต่ากว่า 15 ปี และอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป พ.ศ. 2553 - 2583
แหล่งที่มา: คณะทางานคาดประมาณประชากรของประเทศไทย, 2555
การเปลี่ย นแปลงในขนาดและสัด ส่ว นของประชากรผู้สูง อายุดัง กล่า วข้า งต้น เป็น สิ่ง ใหม่ หรือ เป็น
ประเด็นใหม่ที่สังคมไทยยังคงมีปัญหาในการบริหารจัดการดูแลผู้สูงอายุ เปรียบเสมือนกับเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ ที่สามารถ
ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาทางด้านอื่น ๆ ตามมาได้อีก ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม กล่าวคือ ส่งผลกระทบต่อ
กระบวนการกาหนดนโยบายและการวางแผนทางด้านการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ ที่จะต้องมีความครอบคลุมและ
ทั่วถึงต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุได้อย่างแท้จริง
ตลอดจนต้อ งมีค วามสอดคล้อ งกับ รูป แบบการจัด สวัส ดิก ารสัง คมในปัจ จุบัน (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้สูงอายุไทย, 2553, น. 8) ทั้งทางด้านเศรษฐกิจในเชิงรูปธรรม อาทิ การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (สานัก ส่งเสริม การ
พัฒนาเศรษฐกิจสัง คมและการมีส่วนร่วม, 2552, น. 1-6) การจัดหาที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะโครงการบ้านมั่นคง
ให้กับ กลุ่ม ชุม ชนคนจนเมืองด้วยการจัด ตั้ง กองทุนรัก ษาดิน รัก ษาบ้าน ภายใต้ก ารสนับ สนุน จากหน่ว ยงาน
ภาครัฐ องค์ ก รเอกชน (สถาบั นพัฒ นาองค์ก รชุม ชน, 2558, น. 7-9) และทางด้านสังคมในเชิงนามธรรม ผ่านการ
ทากิจกรรมร่วมกันเพื่อระดมการมีส่วนร่วมของคนภายในชุมชนนั้น ๆ หรือที่เรียกว่า การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุโดย
ชุมชน ที่มีการบริหารจัดการบนพื้นฐานของการทาความเข้าใจถึงสายสัมพันธ์ของคนในชุมชนที่มีความสอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของผู้สูงอายุ (ศิริพร ดาบเพชร, คมคาย มากบัว และประจักษ์ แป๊ะสกุล, 2551, น. 18-25) เพราะวิถีชีวิตของ
ผู้สูงอายุในชนบทจะอยู่ในรูปแบบของสังคมเกษตรกรรม ที่มีลัก ษณะของความเป็นเครือญาติ มีความเป็นปึก แผ่น
แน่นแฟ้นทางสายสัมพันธ์ ซึ่งเป็นผลจากการที่ สมาชิกภายในครอบครัวอยู่รวมกันหลายกลุ่มช่วงอายุ ทาให้ต่าง
ฝ่ายต่างดูแลซึ่งกันและกันด้ วยความเต็มใจ โดยที่ไม่คิดว่าฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งเป็นภาระ แต่ทว่า วิถีชีวิตของผู้สูงอายุใน
เขตเมือง กลับอยู่ตรงกันข้าม กล่าวคือ เมื่อกระแสการพัฒนาประเทศตามอย่างตะวันตกมีมากขึ้น การพัฒนาด้าน
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เศรษฐกิจและเทคโนโลยีจึงได้รับความสาคัญเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ลูกหลานจึงเลือกที่จะไปรับจ้างทางานมากขึ้น เพื่อ
หารายได้มาจุนเจือครอบครัว ซึ่ง ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไปในลัก ษณะของการไปเช้าเย็นกลับ ทาให้ใ นแต่ล ะวัน
ลูกหลานมีเวลาในการดูแลผู้สูงอายุน้อยลง หรือเจอกันน้อยลง ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเลยค่อนข้างห่างเหิน
ส่งผลทาให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองเป็นภาระของลูกหลานที่จะต้องเลี้ยงดู จึงเลือกที่จะช่วยเหลืองานในบ้านที่ตนเอง
สามารถทาได้เป็นการตอบแทน เช่น การดูแลลูก หลาน การทางานบ้าน และการทาอาหารไว้รอลูก หลานของ
ตนเองที่กลับมาจากการทางานอันเหน็ดเหนื่อย (ปราโมทย์ ประสาทกุล , ศุทธิดา ชวนวัน และกาญจนา เทียนลาย,
2552, น. 115-117)
แม้ ว่าภาพลักษณ์ของสังคมเมื องจะสะท้อนให้เห็นถึ งความเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยความเจริญก้ าวหน้ า
ทางด้า นเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี แต่ท ว่า หากมองในเชิง ของความสัม พัน ธ์ข องผู้ค นทุก ช่ว งอายุ กลับ พบว่า
ค่อนข้างห่างเหิน ไม่มีความเป็นสายสัม พันธ์ที่แน่นแฟ้นอย่างเช่นในชนบท ด้วยเหตุนี้การจัดสวัสดิการชุมชนเพื่อ
ผู้สูงอายุในเขตเมือง ย่อมเกิ ดขึ้นได้ยาก เพราะยังคงเป็นเรื่องใหม่ส าหรับหลายชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่จะ
สามารถเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุได้อย่างทันท่วงที (ปราโมทย์ ประสาทกุล, ศุทธิดา
ชวนวัน และกาญจนา เทียนลาย, 2552, น. 118)
จากการลงพื้นที่สารวจชุมชนหมู่บ้านพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ภายใต้
การดูแลของสานัก งานทรัพ ย์สินส่วนพระมหากษัต ริย์ พบว่า แต่ก่อนมัก ถูก มองว่าเป็นที่อยู่อาศัย ของผู้บุกรุก
ที่ดินในเขตพื้นที่การดูแลของหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่อันเป็นที่ตั้งของชุมชน เป็ น พื้ น ที่ น าว่ า ง
เปล่ า ที่ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ ปล่ อ ยทิ้ ง ว่ า งไว้ ไม่ เ ข้ า มาบริ ห ารจั ด การดู แ ล ประกอบกั บ คนจนในชนบทช่วงนั้น
เริ่มอพยพเข้ามาหางานทาในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น คนเหล่านี้เมื่อเห็นที่ดินว่างเปล่าจึงเริ่มเข้ามาสร้างที่อยู่อาศัย
แบบชั่วคราวเพื่อให้สามารถมีที่พักพิงหลับนอนได้ ใครอยากสร้างตรงไหนก็สร้าง เพราะไม่มีใครเป็นเจ้าของพื้นที่ ๆ
แท้จริง ไม่มีใครที่มีเอกสิทธิ์ หรือมีโฉนดที่ดินที่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้ว ด้วยบริบทของสภาพแวดล้อมดังกล่าว
ข้ า งต้ น ย่ อ มส่ ง ผลท าให้ ชุ ม ชนในอดี ต มั ก จะประสบปั ญ หาการถู ก ไล่ ที่ และปัญ หาการได้ร ับ การบริก าร
สาธารณูป โภคขั้ นพื้ นฐานอย่ า งหลีก เลี่ย งไม่ ไ ด้ (สานัก งานทรัพ ย์ สิน ส่วนพระมหากษัตริย์, 2556, น. 1-4)
ปัจจุบันชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาการจัดสวัสดิ การด้านที่อยู่อาศัยได้สาเร็จ เนื่องจากการอพยพเข้ามา
อยู่ในชุมชนเป็นระยะเวลาที่ยาวนานก่อให้เกิดการปรับตัวมากขึ้น โดยการพยายามหางานทาที่มีรายได้สูง ตลอดจน
การระดมการมีส่วนร่วมเพื่อเสนอข้อเรียกร้องให้มีการทาสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวในราคาถูก พร้อม ๆ กั บการ
สร้า งบ้า นมั่น คงให้อ ยู่ต่อ ในพื้น ที่เ ดิม ได้อ ย่า งมั่น คงแล้ว นั้น คนในชุม ชนก็ต้อ งการมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใน
ด้านต่าง ๆ ตามมา เพื่อเป็นหลักประกันในชีวิตให้กับตนเอง และเป็นการเพิ่มพลังอานาจในการต่อรองสิทธิอันพึง มี
จึงก่อให้เกิดการรวมกลุ่มการจัดตั้งองค์กรการเงินชุมชน โดยมี การคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน เพื่อทาหน้าที่
พัฒนาความเป็น อยู่ข องคนในชุม ชนตั้ง แต่เ กิด จน ตาย ผ่านกิจกรรมการคืนสวัสดิการให้กับสมาชิกในรูปแบบ
ของการจัดสวัสดิการกองทุนเงินออมวันละบาท กองทุนสัจจะสตรี รวมถึงกองทุนผู้สูง อายุร่ว มด้ว ย (สานัก งาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ , 2556, น. 5-12) และเนื่องจากการจัดสวัสดิการชุมชนดังกล่าวข้างต้นยังคงเป็น
เรื่อ งใหม่สาหรับ ชุม ชน ในด้า นของการเตรีย มความพร้อ มเพื่อรับมือกับการบริหารจัดการสวัสดิการที่เกิ ดขึ้น
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โดยเฉพาะการบริหารจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุโดยชุมชน ทาให้ยังพบว่า มีผู้สูงอายุอยู่เป็นจานวนมากที่ถูกทอดทิ้ง
ให้ใช้ชีวิตอยู่เพียงลาพัง เพราะลูกหลานต้องออกไปทางานภายนอกชุมชนมากขึ้น และถึงแม้ว่าชุมชนจะเป็นอีก
หนึ่งหน่วยสาคัญที่ถูกคาดหวังให้มาทาหน้าที่ ในด้านการช่วยเหลือหรือสนับสนุนการจัดสวัสดิการในด้านต่าง ๆ
ให้กับ ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เข้า มามีส่วนร่ว ม และได้รู้จัก กัน มากขึ้น แต่ท ว่า กลับได้รับความสนใจจาก
ผู้สูงอายุในชุมชนน้อยมาก เนื่องจากผู้สูงอายุในชุมชนต่างอพยพเคลื่อนย้ายถิ่นฐานมาจากหลากหลายที่ เพื่อเข้า
มาอยู ่อ าศัย ภายในชุม ชนแห่ง นี ้ ท าให้ ขาดความไว้วางใจซึ่งกั นและกั น ขาดจิ ตส านึกในด้ านของจิตอาสา ความ
ช่วยเหลือเอื้ออาทรกันจึงมีไม่มาก ส่งผลทาให้ผู้สูงอายุในชุมชนยังไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการต่าง ๆ ที่ตนเองพึงจะ
ได้รับอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม (สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, 2556, น. 16)
ดัง นั ้น การศึก ษาครั ้ง นี ้จึง มีจุด มุ ่ง หมายที่จ ะศึก ษาปัญ หาและความต้อ งการของผู้ส ูง อายุใ นชุม ชน
ที่เชื่อมโยงไปสู่กระบวนการบริหารจัดการสวัสดิการชุมชนให้แก่ผู้สูงอายุ ที่เป็นการจัดการโดยชุมชนอย่างแท้จริง ผ่าน
การถอดบทเรียนร่วมกัน โดยการพยายามตั้ง คาถามว่าจะทาอย่างไรที่จะดึงศัก ยภาพผู้สูงอายุออกมาเพื่อใช้ใน
การกาหนดแนวทางในการพัฒนาการจัดสวัสดิการชุมชนที่ส่งผลดีต่อผู้สูงอายุ เพราะจะเป็นกลวิธี หรือเทคนิค ที่
สาคัญที่ทาให้ค นในชุม ชนมีค วามรู้ ความเข้า ใจในปัญหา และรู้ไ ด้ว่าผู้สูงอายุต้องการอะไร เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
ความสุขกาย สบายใจ และมีชีวิตที่เพียงพอตามสมควรแก่อัตภาพในบั้นปลายของชีวิต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุในชุมชนหมู่บ้านพลับพลา
2. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุโดยชุมชนหมู่บ้านพลับพลา
3. เพื่อค้นหาแนวทางในการพัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชน

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านพื้นที่ ชุมชนหมู่บ้านพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร จานวน 220 ครัวเรือน
2. ขอบเขตด้า นประชากร ผู้สูง อายุที่อ าศัย อยู่ใ นชุม ชนหมู่บ้า นพลับ พลา จานวนทั้ง สิ้น 62 คน โดย
แบ่งเป็น เพศชาย 25 คน และเพศหญิง 37 คน
3. ขอบเขตด้า นกลุ่ม เป้า หมายและผู้ใ ห้ข้อ มูล สาคัญ เป็น การเลือ กแบบเจาะจง ซึ่ง พิจ ารณาจาก
(1) บุคคลที่อาศัยอยู่ในชุมชนหมู่บ้านพลับพลามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุ และ
สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการชุมชนให้กับผู้สูงอายุได้ รวมถึงภาคีเครือข่ายภายนอกชุมชนที่มีความ
เกี่ ยวข้ องกั บการด าเนิ นงานด้ านผู้ สู งอายุ ที่ ล้ วนแล้ วแต่ มี ความเต็ มใจที่ จะให้ ข้ อมู ล รวมจ านวนทั้ งสิ้ น 20 คน และ
(2) ผู้สูงอายุในชุมชนหมู่บ้านพลับพลาที่เข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุ จานวน 20 คน
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การทบทวนวรรณกรรม
ศึ ก ษาแนวคิ ดเกี่ ย วกั บ สวัส ดิก ารชุ ม ชนเพื่ อดูว่ามีความหมาย ประเภท หลัก การ รูปแบบ เงื่อนไขและ
ความสาเร็จในการจัดสวัสดิการชุมชนที่สามารถมารองรับแนวคิดเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุได้ทั้งสี่
ด้าน ทั้ งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิ จ เกิ ดความเข้าใจแนวคิดเกี่ ยวกั บสวัสดิการผู้สูงอายุ ถึงที่มา
หลักการในการปฏิบัติ รูปแบบในการให้บริการและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้สูงอายุ

กรอบแนวคิดของการวิจัย
ความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ รู ป แบบ และเงื่ อ นไขการจั ด สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชนให้ กั บ ผู้ สู ง อายุ มีผล
ต่อการพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุในชุมชน (ภาพที่ 2)

แนวทางการพัฒนา
การบริหารจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุโดยชุมชน

แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

ปัญหาและความต้องการ
จิตใจ

ร่างกาย
ผู้สูงอายุ

เศรษฐกิจ

สังคม

ผู้นา

การมีส่วนร่วม

การบริหารจัดการตนเอง

แนวทางการพัฒนา

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการศึกษาการจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุในกลุ่มชุมชนคนจนเมือง: กรณีศึกษา
ชุมชนหมู่บ้านพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
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ระเบียบวิธีวิจัย
วิ ธ ี ก ารวิ จั ย ที ่ นามาใช้ ก ั บ การวิ จั ย เรื่ อ ง การจั ด สวั ส ดิ ก ารผู้ ส ู ง อายุ ใ นกลุ่ ม ชุ ม ชนคนจนเมื อ ง:
กรณีศึกษาชุมชนหมู่บ้านพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงผสม ประกอบด้วย
1. การวิจัยเชิงสารวจ
1.1 การศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุในชุมชนหมู่บ้านพลับพลา
1) ประชากร
ประชากรที่ใ ช้ใ นการศึก ษาครั้ง นี้ คือ ผู้สูง อายุทั้ง ชายและหญิง ที่มีอ ายุตั้ง แต่ 60 ปีขึ้น ไป และ
อาศัยอยู่ในชุมชนหมู่บ้านพลับพลา จานวนทั้งสิ้น 62 คน โดยแบ่งเป็น เพศชาย 25 คน และเพศหญิง 37 คน
2) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมื อที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเกี่ยวกั บปั ญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ ที่
เกิ ด ขึ้ น ทั้ ง ทางด้า นร่ า งกาย จิ ตใจ สั ง คม และเศรษฐกิ จ โดยเป็ น แบบสอบถามที่ จั ดอยู่ ใ นลัก ษณะตัว แปรหุ่ น
(Dummy Variable) ที่ มี เ กณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนเพี ย ง 2 ค่ า ให้ เ ลื อ กตอบ ดั ง นี้ เป็ น ปั ญ หาที่ สาคั ญ หรื อ มีความ
ต้องการมาก ให้ 1 คะแนน เป็นปัญหาที่ไม่สาคัญ หรือมีความต้องการน้อย ให้ 0 คะแนน
มี ก ารตรวจสอบความถูก ต้องของข้อมูล โดยการวิเคราะห์ข้อมูล เชิงสถิ ติ ด้วยการหาค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ
2.1 การศึกษาการบริหารจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุโดยชุมชนหมู่บ้านพลับพลา
1) กลุ่มเป้าหมาย และผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
กลุ่มเป้าหมาย และผู้ให้ข้อมูลสาคัญในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการเลือกแบบเจาะจง ซึ่งพิจารณาจากบุคคล
ที่อาศัยอยู่ในชุมชนหมู่บ้านพลับพลามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุ และสามารถให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการชุมชนให้กับผู้สูงอายุไ ด้ รวมถึงภาคีเครือข่ายภายนอกชุมชนที่มีความเกี่ยวข้อง
กับการดาเนินงานด้านผู้สูงอายุ ที่ล้วนแล้วแต่มีความเต็มใจที่จะให้ข้อมูล รวมจานวนทั้งสิ้น 20 คน ดังนี้ (1) ตัวแทน
ผู้สูงอายุ 8 คน (2) ตัวแทนลูกหลานของผู้สูงอายุ 4 คน (3) ประธานชุมชน 1 คน (4) คณะกรรมการชุมชน 3 คน
(5) เจ้า หน้า ที่ส าธารณสุข 1 คน (6) เจ้า หน้า ที่ก ารศึก ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 1 คน (7) เจ้าหน้าที่
สานักงานเขตวังทองหลาง 1 คน และ (8) เจ้าหน้าที่สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 1 คน
2) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
แบบสัม ภาษณ์ เกี่ย วกับ รูป แบบการบริหารจัดการสวัส ดิก ารผู้สูงอายุใ นชุมชนตั้งแต่อดีต จนถึง
ปัจจุบัน มีการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล โดยการวิเคราะห์เชิงสาเหตุและผล โดยพิจารณา
ถึงความสอดคล้องกันในเชิงตรรกะและข้อเท็จจริง
2.2 การศึกษาเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชน
1) กลุ่มเป้าหมาย และผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
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กลุ่มเป้ าหมาย และผู้ให้ ข้ อมู ลส าคัญในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการเลือกแบบเจาะจง ซึ่ งพิ จารณาจาก
ผู้สูงอายุในชุมชนหมู่บ้านพลับพลาที่เข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุ จานวน 20 คน
2) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
การสนทนากลุ่ม
มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยการวิเคราะห์ SWOT Analysis และ SWOT Matrix

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
สรุปผลการวิจัย
1. ปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุในชุมชนหมู่บ้านพลับพลา
จากการสารวจประชากรผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และอาศัยอยู่ในชุมชนหมู่บ้าน
พลับ พลา จานวน 62 คน ด้ว ยวิธีก ารการแจกแบบสอบถาม ผลการศึก ษา พบว่า ผู้สูง อายุมีปัญ หา และความ
ต้องการเร่งด่วน โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย (ตารางที่ 1) ได้ดังนี้
อันดับ หนึ่ง ด้า นเศรษฐกิจ คือ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ประสบกับปัญหาการมีรายได้ไม่เพียงพอ ต่อ
ความต้องการใช้จ่าย ร้อยละ 64.5 จึงมีความต้องการการมีอาชีพ เสริมที่ตรงกับศัก ยภาพของตนเอง เพื่อให้เกิด
รายได้มาใช้จ่ายในการดารงชีวิต และเก็บออม ร้อยละ 98.4
อั นดั บสอง ด้ านร่ างกาย คื อ ผู้ สู งอายุ ส่ วนใหญ่ ประสบกั บปั ญหาการเป็ นโรคความดั นโลหิ ตสู ง
เบาหวาน หัวใจ ร้อยละ 61.3 จึงมี ความต้องการการเข้าถึงการรักษาโรคอย่างเร่งด่วนในโรงพยาบาล และการได้รับ
คาแนะนาจากนักโภชนาการเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร เพื่อป้องกัน บาบัด และควบคุมโรค ร้อยละ 91.9
อันดับสาม ด้านสังคม คือ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ประสบกับปัญหาการขาดความไว้วางใจ และการมี
ส่วนร่วมร่วมกับผู้อื่น ร้อยละ 43.5 จึงมีความต้องการการลดการพึ่งพาผู้อื่นให้น้อยลง ร้อยละ 85.5 และ
อันดับสี่ ด้านจิตใจ คือ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ประสบกับปัญหาการขาดความสนใจ หรือไม่มีความสุขในสิ่ง
ต่า ง ๆ ที่เ คยทา มีค วามรู้สึก ว่า ตนเองไม่มีคุณค่า ไม่มีความหมาย ร้อยละ 41.9 จึงมีค วามต้อ งการการดูแลเอา
ใจใส่ และการยกย่องเชิดชูในคุณงามความดี ร้อยละ 77.4
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ตารางที่ 1 แสดงปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุในชุมชนหมู่บ้านพลับพลา
ปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุในชุมชนหมูบ่ ้านพลับพลา
อันดับหนึ่ง (ด้านเศรษฐกิจ)
ปัญหา
: การมีรายได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้จ่าย ร้อยละ 64.5
- ความต้องการ : การมีอาชีพเสริมที่ตรงกับศักยภาพของตนเอง เพื่อให้เกิดรายได้มาใช้จ่ายในการดารงชีวิต และเก็บออม ร้อยละ 98.4
อันดับสอง (ด้านร่างกาย)
ปัญหา
: การเป็นโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจ ร้อยละ 61.3
- ความต้องการ : การเข้าถึงการรักษาโรคอย่างเร่งด่วนในโรงพยาบาล และการได้รับคาแนะนาจากนักโภชนาการเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร
เพื่อป้องกัน บาบัด และควบคุมโรค ร้อยละ 91.9
อันดับสาม (ด้านสังคม)
ปัญหา
: การขาดความไว้วางใจ และการมีส่วนร่วมร่วมกับผู้อื่น ร้อยละ 43.5
- ความต้องการ : การลดการพึ่งพาผู้อื่นให้น้อยลง ร้อยละ 85.5
อันดับสี่ (ด้านจิตใจ)
ปัญหา
- ความต้องการ

: การขาดความสนใจ หรือไม่มีความสุขในสิ่งต่าง ๆ ที่เคยทา มีความรู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่า ไม่มีความหมาย ร้อยละ 41.9
: การดูแลเอาใจใส่ และการยกย่องเชิดชูในคุณงามความดี ร้อยละ 77.4

2. การบริหารจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุโดยชุมชนหมู่บ้านพลับพลา
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวน 20 คน ผลการศึกษา พบว่า การจัดสวัส ดิการผู้สูงอายุ โ ดย
ชุม ชนหมู่บ้า นพลับ พลา มีก ระบวนการบริห ารจั ด การอยู่ 3 ประการ คือ เข้า ใจ เข้า ถึง และพัฒ นา 1) การ
บริหารจัดการด้วยการเข้าใจ คือ การส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ผู้สูงอายุ และองค์
ความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 2) การบริหารจัดการด้วยการเข้าถึง คือ การ
ส่ง เสริม บทบาทการมีส่วนร่วมของคนในชุม ชนในการดาเนินงานด้านผู้สูง อายุอย่างเป็น ระบบ ไม่ว่าจะเป็น
คณะกรรมการชุม ชนที่เ ป็น แกนนาหลัก ในการวางแผนและขับ เคลื่อ นแผนการดาเนิน งาน รวมทั้ง ทาหน้า ที่
เป็นผู้ป ระสานงานในการให้ค วามช่วยเหลือผู้ สูงอายุภ ายในชุม ชน กลุ่ม ลูก หลานที่เป็น กาลังสาคัญทั้งทางด้าน
กาลังกาย และกาลังความคิดในการคิดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และมีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ที่กาลังจะเข้าสู่วัย
สูงอายุ จะเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในการช่วยกาหนดแนวทาง และสะท้อนถึงปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุใน
อนาคต และ 3) การบริหารจัดการด้วยการพัฒนารูปแบบโครงการที่ส่งผลดีต่อผู้สูงอายุ คือ การส่งเสริมให้มีโครงการ
จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุในชุมชน ในปี พ.ศ. 2547 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ภายในชมรมร่วมกัน เกิดความตระหนัก ในคุณค่า ของตนเอง สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี และพึ่งพา
ตนเองได้
ดังนั้น การบริหารจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุโดยชุมชนหมู่บ้านพลับพลา ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน ยังคง
อยู่ใ นรูป แบบของชมรมผู้สูง อายุ ที่มีก ารดาเนิน กิจ กรรมต่า ง ๆ ด้ว ยการคานึง ถึ ง เงื่อ นไขที่ส่ง ผลต่อ ความ
เข้ม แข็ง ของชมรม 3 ประการ ได้แ ก่ (1) ผู้นา คือ ประธานชมรม มีบ ทบาทส าคัญ ในการควบคุม การ
| รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ การบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร ประจาปี 2559

359

ดาเนินการจัดกิจกรรมของชมรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ (2) การมีส่วนร่วมของสมาชิก คือ สมาชิก มีส่วนร่วม
ในการกาหนดกิจกรรมที่สามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการโดยรวม ตลอดจนร่วมผลักดันให้กิจกรรมของ
ชมรมสามารถเกิดขึ้นได้ในชุมชน และ (3) การบริหารจัดการตนเองที่เป็นอิสระ และไม่พึ่งพิงหน่วยงานภายนอก คือ
สมาชิกมีความตระหนักในปัญหาที่พวกเขาประสบอยู่ โดยเชื่อว่ าปัญหาเหล่านั้นพวกเขาสามารถจัดการได้ด้วย
ตนเอง ด้วยการร่วมกันกาหนดแนวทางการแก้ไข ผ่านกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมร่วมกัน
3. แนวทางในการพัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชน
จากการสนทนากลุ่มร่วมกับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ จานวน 20 คน โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับชมรมผู้สูงอายุ ผลการศึกษา พบว่า
จุดแข็ง ของชมรมผู้สูงอายุ ได้แก่ การมีสถานที่ตั้งของชมรมที่เอื้ออานวยต่อการจัดกิจกรรม/ การมี
คณะกรรมการชมรมในการบริหารจัดการการดาเนินการในชมรม/ สมาชิก ภายในชมรมสามารถรวมกลุ่ ม กั น
ได้ / สมาชิ ก ภายในชมรมมี ค วามรู้ ค วามส ามารถสู ง และมี ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ที่ ส ามารถสร้างเอกลักษณ์
เฉพาะตัวให้มีความโดดเด่นได้
จุดอ่อน ของชมรมผู้สูงอายุ ได้แก่ คณะกรรมการชมรมขาดความรู้ ความชานาญในการบริหารจัดการ
การดาเนินการในเชิงรุก/ ระบบการบริหารงานของชมรม ยังคงยึดติดในระบบการทางานแบบราชการที่ใช้ระบบ
การสั่งการแบบบนลงล่าง/ สมาชิกภายในชมรมขาดเอกภาพในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
โอกาส ของชมรมผู้สูง อายุ ได้แก่ การมีบทบัญญัติแ ห่งรัฐตามรัฐ ธรรมนูญ ว่า ด้วยเรื่อ งการ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ / การมีภาคีเครือข่ายภายนอกชุมชน ให้การสนับสนุนบทบาท ภารกิจการ
ดาเนินกิจกรรมภายในชมรมผู้สูงอายุ / ความคาดหวังของสมาชิกภายในชมรมต่อการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งผลดีกับ
ตนเองสูง และ
ภัย คุก คาม ของชมรมผู้สูง อายุ ได้แ ก่ ปัญ หาความท้า ทายจากกระแสโลกาภิวัต น์ และ การ
เปลี่ย นแปลงทางโครงสร้างประชากร/ งบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคีเครือข่ายภายนอกชุมชน มีไม่
เพียงพอต่อการสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมที่ชมรมผู้สูงอายุร้องขอ
ดัง นั้น แนวทางในการพัฒนาการจัด สวัส ดิก ารผู้ส ูงอายุ ในรูปแบบของชมรมผู้ส ูง อายุ จะเกิด ขึ้น ได้
นอกจากการวิเคราะห์จุดแข็ ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามข้างต้นแล้ว จาเป็นต้องมีการวิเคราะห์จับคู่จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และภัย คุก คามร่วมด้วย จึง จะได้แนวทางในการพัฒนาการจัด สวัส ดิก ารผู้สูงอายุใ นชุมชน 6
ประการ ดังนี้ (1) การเสริมสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์ (2) การ
ส่งเสริมการบริหารจัดการทุนของชุมชน โดยการรวมกลุ่มจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน เพื่อการพึ่งตนเอง (3) การส่งเสริม
การรวมกลุ่ม ที่เข้ม แข็ง เพื่อสร้า งอานาจในการต่อรอง ในสิ่งที่พึงปรารถนา (4) การส่งเสริม จิ ต สานึ ก ความ
รั บ ผิ ด ชอบร่ ว ม ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพของชมรม (5) การส่ ง เสริ ม ความเข้ า ใจทั ก ษะการบริ ห ารจั ด การ
ความขั ด แย้ ง และ (6) การเสริ ม สร้ า งภาพลั ก ษณ์ ใ หม่ ด้ ว ยการเป็ น ผู้ ใ ห้ ที่ มี คุ ณ ค่ า ในความคิดและการกระทา
และเป็นผู้รับได้อย่างมีศักดิ์ศรี (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 แสดงแนวทางในการพัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชน ในรูปแบบของชมรมผู้สูงอายุ
จุดแข็ง (S)
(S1) สถานที่ตั้งของชมรม เอื้ออานวยต่อการจัดกิจกรรม
(S2) มี ค ณะกรรมการชมรมในการบริ ห ารจั ด การ
การดาเนินการในชมรม
(S3) สมาชิกภายในชมรมสามารถรวมกลุ่มกันได้
(S4) สมาชิกภายในชมรมมีความรู้ความสามารถสูง
และมีภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สามารถสร้างเอกลักษณ์
เฉพาะตัวให้มีความโดดเด่นได้

จุดอ่อน (W)
(W1) คณะกรรมการชมรมขาดความรู้ ความชานาญ
ในการบริหารจัดการการดาเนินการในเชิงรุก
(W2) ระบบการบริหารงานของชมรม ยังคงยึด ติด
ในระบบการทางานแบบราชการที่ใช้ระบบการสั่งการ
แบบบนลงล่าง
(W3) สมาชิกภายในชมรม ขาดเอกภาพในการแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน

โอกาส (O)
(O1) มีบทบัญญัติแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยเรื่อง
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
(O2) มีภาคีเครือข่ายภายนอกชุมชน ให้การสนับสนุน
บทบาท ภารกิจการดาเนินกิจกรรมภายในชมรมผู้สูงอายุ
(O3) ความคาดหวังของสมาชิกภายในชมรมต่อการ
เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งผลดีกับตนเองสูง

กลยุทธ์จุดแข็ง - โอกาส (SO)
 การส่งเสริมการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง เพื่อสร้างอานาจ
ในการต่อรอง ในสิ่งที่พึงปรารถนา
(S1, S2, S3, O2, O3)

กลยุทธ์จุดอ่อน - โอกาส (WO)
 การส่ ง เสริ ม จิ ต สานึ ก ความรั บ ผิ ด ชอบร่ ว ม
ในการพัฒนาศักยภาพของชมรม
(W1, W2, W3, O1, O3)
 การส่งเสริมความเข้าใจทักษะการบริหารจัดการ
ความขัดแย้งร่วมกัน
(W1, W2, W3, O1, O3, O4)

ภัยคุกคาม (T)
(T1) ปัญหาความท้าทายจากกระแสโลกาภิวัตน์ และ
การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากร
(T2) งบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ / ภาคีเครือข่าย
ภายนอกชุ ม ชน มี ไ ม่ เ พี ย งพอต่ อ การสนั บ สนุ น
การดาเนินกิจกรรมที่ชมรมผู้สูงอายุร้องขอ

กลยุทธ์จุดแข็ง - ภัยคุกคาม (ST)
 การเสริมสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์
(S1, S2, S3, S4, T1, T2)
 การส่ ง เสริ ม การบริ ห ารจั ด การทุ น ของชุ ม ชน
โดยการรวมกลุ่มจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน เพื่อการพึ่งตนเอง
(S1, S2, S3, S4, T1, T2)

กลยุทธ์จุดอ่อน - ภัยคุกคาม (WT)
 การเสริมสร้างภาพลักษณ์ใหม่ ด้วยการเป็นผู้ให้
ที่มีคุณค่าในความคิดและการกระทา และเป็นผู้รับ
ได้อย่างมีศักดิ์ศรี
(W1, W2, W3, T1, T2)

การอภิปรายผลการวิจัย
ผู้สูงอายุชุมชนหมู่บ้านพลับพลามีปัญหาและความต้องการเร่งด่วนด้านเศรษฐกิจสูงเป็นอันดับหนึ่ง อั น ดั บ
สองรองลงมา คื อ ด้ า นร่ า งกาย ด้ า นสั ง คม และด้ า นจิ ต ใจ ตามลาดั บ ซึ่ ง ผลการศึ ก ษาดั ง กล่ า วมีความ
สอดคล้องกับ แนวคิดเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ ของ ศศิพัฒน์ ยอดเพชร (2549, น.
16-19) ภาพรวมของสถานภาพทางเศรษฐกิจ ของผู้สูง อายุใ นปัจ จุบัน นับ ได้ว่า เป็น ปัญ หามาก โดยเฉพาะใน
กลุ่มของผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน มักจะระบุถึงความไม่เพียงพอของรายได้ รวมไปถึงการไม่มีรายได้ แสดงให้เห็นว่า
ฐานะทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุกลุ่มนี้จัดอยู่ในระดับที่ไม่เหมาะสม เหตุเพราะการจ้างงานในภาคเกษตรกรรม
และภาคอุตสาหกรรมมีปริมาณที่ลดลง และความรู้สึก ที่ไ ม่อยากเป็นภาระ หรือรอคอยแต่ความช่วยเหลือจาก
ลูกหลานแต่เพียงฝ่ายเดียว ทาให้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้มีความต้องการให้หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชนช่วยในการ
จัด หาอาชีพ เสริม ให้ เพื่อเป็น การเพิ่ม พูน รายได้ และมีเงินสะสมไว้ใ ช้จ่ายในสภาวะที่ตนเองเจ็บป่ว ย และมี
ความสอดคล้อ งกับ งานวิจัย ของ พรพรม ไขชัย ภูมิ (2554, น.79) ที่พ บว่า ผู้สูงอายุใ นเขตเทศบาลตาบลโนน
ไทย ให้ค วามสาคัญกับ ความต้องการด้า นเศรษฐกิจสูง เป็นอันดับหนึ่ง โดยเฉพาะการเพิ่มวงเงินเบี้ย ยังชีพ ให้
สูงขึ้น มากกว่าการเข้าถึงการรัก ษาพยาบาลที่ส ะดวกและรวดเร็ว การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม และการ
พัฒนาตนเอง
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สาหรับการบริหารจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุโดยชุมชนหมู่บ้านพลับพลา ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน ยังอยู่
ในรูปแบบของการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ ที่มี การดาเนินกิ จกรรมต่าง ๆ ด้วยการคานึงถึงเงื่อนไขที่ส่งผลต่อ ความ
เข้มแข็งของชมรม 3 ประการ ได้แก่
(1) ผู้นา มีบทบาทสาคัญ ที่เปรียบเสมือนตัวชี้วัดในด้านการระดมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการ
พัฒนาศักยภาพของชมรมโดยภาพรวมว่า การบริหารจัดการการดาเนินการภายในชมรมจะมุ่งไปสู่ ความสาเร็จ
หรือตกอยู่ในสภาวะที่อ่อนแอ ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิไลพร คัมภิรารักษ์ (2542, น. 38) ที่พบว่า ผู้นาที่
มีพ ฤติก รรมที่แสดงออกให้เห็นถึง การสนับ สนุนผู้ตาม ซึ่งเป็นสมาชิก ภายในทีม ให้เข้ามามีส่ว นร่ว มในการ
ตัด สิน ใจขับ เคลื่อ นแผนการดาเนิน งานร่ว มกัน ย่อ มส่ง ผลทาให้ผู้ต ามเกิด ความรู้สึก ว่า ตนเองเป็น บุค คลที่
สาคัญ ของทีม สิ่ง เหล่า นี้นับ ได้ว่า มีอิท ธิพ ลต่อการสร้างการยอมรับ ในตัวผู้นา และ สร้างจิตสานึกร่วมให้กับผู้
ตามให้เกิดความรู้สึกที่อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดาเนินงานร่วมกับผู้นาด้วยความเต็มใจ
(2) การมีส่ว นร่วมของสมาชิก การบริหารจัดการการดาเนินการภายในชมรมทั้ง หมด จาเป็น
ที่จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของสมาชิกภายในชมรม เป็นเงื่อนไขสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพของ
ชมรมให้มุ่งไปสู่ความสาเร็จ ทั้งนี้ การระดมการมีส่วนร่วมของสมาชิกจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อ สมาชิกภายในชมรมมี
จิตสานึกความรับผิดชอบร่วมกันสามประการ ได้แก่ “ร่วมกันเป็นเจ้าของ” คือ ร่วมกันคิดและร่ว มกัน วางแผน
“ร่วมกันดาเนินการ” คือ ร่วมกันปฏิบัติและร่วมกันรับผิดชอบ และ “ร่วมกันรับผลประโยชน์ ” บนพื้นฐาน
ของความเชื่อมั่นและศรัท ธาในพลัง แห่ง ความรัก ที่จะร่วมกันทาประโยชน์ เพื่อส่วนรวม ด้วยการเปิดใจเรียนรู้ที่
จะยอมรับในความแตกต่างของกันและกัน มีความอดทนต่อความคิดเห็นที่ไ ม่ตรงกัน ตลอดจนยอมรับการคิดค้น
ยอมรับการตาหนิ โดยถือว่าเป็นบทเรีย นและแง่คิดที่ก่อให้เกิด การปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของชมรมให้ดีขึ้น
กว่าเดิม ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประชัย ศรีจามร (2549, น. 58-59) ที่พบว่า การมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน เป็นเงื่อนไขสาคัญที่ช่วยสร้างโอกาสให้คนในชุมชนได้เข้ามาเรียนรู้รูปแบบการพัฒนาชุ มชนให้เกิดความ
ยั่งยืนร่วมกัน โดยเริ่มจากการที่คนในชุมชนร่วมกันศึกษาสภาพปัญหาของชุมชน ร่วมกันวางแผนการดาเนินการพัฒนา
ชุมชน ตลอดจนร่วมกันตัดสินใจกาหนดกิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนแผนการดาเนินการพัฒนาชุมชนที่วางไว้ให้มุ่งไปสู่
ความสาเร็จได้อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของการยอมรับในความคิดเห็นของกันและกันด้วยความเต็มใจ และ
(3) การบริหารจัดการตนเองที่เป็นอิสระ และไม่พึ่งพิงหน่วยงานภายนอก สมาชิกภายในชมรมมี ส่ ว น
ร่ ว มตั ด สิ น ใจกาหนดทิ ศ ทางการบริ ห ารจั ด การการดาเนิ น การภายในชมรมได้ โ ดยอิ ส ระ ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรรณทิพย์ เพชรมาก และคณะ (2546, น. 29) ที่พบว่า ชุมชนเข้มแข็งที่ยั่งยืน จะมีอิสระ มี
ภูมิคุ้มกัน มีความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา และสามารถพึ่งตนเองได้
ผลการศึก ษาดัง กล่า ว มีค วามสอดคล้อ งกับ แนวคิด ว่า ด้ว ยเงื่อ นไขและความส าเร็จ ของการจัด
สวัสดิการชุมชน ของ ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ (2544, น. 16) เงื่อนไขและความสาเร็จของการจัดสวัสดิการชุมชน คือ
การที่องค์กรชุมชนอาศัยการร่วมมือร่วมใจ หรือการมีส่วนร่วมของสมาชิกภายในชุมชนเป็นปัจจัยหลัก ในการ
ปฏิบัติภ ารกิจ ให้บ รรลุเ ป้า หมาย การร่ว มมือ ร่ว มใจ หรือ การมีส่ว นร่ว มจะเกิด ขึ้น ได้ ก็ต่อ เมื่อ สามารถปลุก
จิตวิญญาณของสมาชิก ทุก คนให้ตื่น ขึ้น มา จิตวิญญาณในที่นี้ คือ สปิริต (Spirit) ที่อยู ่ใ นจิต ใจของแต่ละคน
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จะเกิดขึ้นได้ด้วยปัจจัย 5 ประการ คือ (1) การมีผู้นาที่มีความคิด อุดมการณ์ และวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน (2) การกาหนด
เป้าหมายที่แน่นอน (3) ภารกิจที่เป็นรูปธรรมเด่นชัด ปฏิบัติได้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนด (4) ความเชื่อมั่นและ
ความไว้วางใจต่อกัน และ (5) มีปัจจัยร้อยรัดอารมณ์ร่วมหรือความต้องการร่วมในตัวบุ คคลหรือ ความศรัท ธาในตัว
บุค คลหรือ ตัวผู้นา อุดมการณ์และความเชื่อ และการมีผลประโยชน์ร่วมกัน ทั้งนี้ อาจเรียกรวมกันได้ว่าเป็นทุน
ทางสังคม หรือเครื่องร้อยรัดชุมชนที่ทาให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้
กล่า วโดยสรุป การจัด สวัส ดิก ารผู้สูง อายุ โ ดยชุม ชน ในรูป แบบของการจัด ตั้ง ชมรมผู้สูง อายุ เป็น
กระบวนการพัฒนาที่เปิดโอกาสให้สมาชิกซึ่งเป็นผู้สูงอายุในชุมชน ได้มีส่วนร่วมเรียนรู้และตระหนักถึงปัญหาและ
ความต้องการที่เกิดขึ้น สามารถจัดลาดับความสาคัญเร่งด่วน และพยายามคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน
อย่างเป็นระบบ จนทาให้เกิดการสร้างสรรค์กิจกรรมที่มีความหลากหลายและครอบคลุม ต่อความต้องการของ
สมาชิก (จารูญ มีข นอน, 2555, น.58-59) กล่าวคือ การที่ส มาชิก ภายในชมรมระบุว่า กาลังประสบกับปัญหา
ทางด้านเศรษฐกิจ การมีรายได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้จ่าย และประธานชมรมระดมการมีส่วนร่วมของสมาชิก
จัดกิจกรรมการฝึกอาชีพ ควบคู่ไปกับ การรณรงค์ให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนอย่างชาญฉลาด นอกจากสมาชิกจะ
ได้รับการตอบสนองความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ คือ การมีอาชีพเสริม ที่ส ามารถหารายได้ม าใช้จ่า ยในการ
ดาเนินชีวิต และเก็บ ออมแล้ว อาชีพ ก็จ ะเป็น แรงผลัก ดันให้ส มาชิก ได้รับการตอบสนองความต้องการทางด้าน
ร่างกายตามมา คื อ การออกกาลัง กายด้วยการเคลื่อนไหวร่างกาย และฝึกทักษะกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์
นอกจากนั้น ยังได้รับการตอบสนองความต้องการทางด้านสังคมและจิตใจ ที่เกิดขึ้นจากการพบปะเพื่อนฝูง ได้มีส่วน
ร่วมในการทากิจกรรมร่วมกัน ส่งผลทาให้เกิดความรู้สึกเข้าใจซึ่งกันและกัน รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า มีความหมาย และ
มีค วามภาคภูม ิใ จที ่ส ามารถเป็น ที ่ย อมรับ ของกลุ ่ม โดยมีค วามสอดคล้อ งกับ การศึก ษาของ ณรงค์ เพ็ช ร
ประเสริฐ และคณะ (2550, น. 14-15) ที่ไ ด้ใ ห้ แนวคิด เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการชุมชนบนฐานการพัฒนา ว่าเป็น
การจัดสวัสดิการโดยภาคชุมชน โดยเฉพาะในกลุ่มที่เกิดจากฐานงานพัฒนา ส่วนใหญ่จะมีลักษณะที่เชื่อมโยงและ
เกี่ยวพัน มีจุดเน้นที่ต้องการให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่ว ม มีก ารรวมตัว กัน เป็นเครือข่า ย โดยเริ่ม ต้น จากความ
ต้อ งการการแก้ไ ขปัญ หาทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มยางพารา กลุ่มข้าว แต่สุดท้ายก็มักจะ
คาดหวังให้เกิดความเข้มแข็งภายในชุมชน ต้องการพาชุมชนไปสู่เส้นทางของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสาหรับเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุโดยชุมชน ใน
รูปแบบของชมรมผู้สูงอายุ ให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่สาคัญ 3 กลุ่ม ได้แก่ ชมรมผู้สูงอายุ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
และภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชมรมผู้สูงอายุ ดังต่อไปนี้
1.1 ข้อเสนอแนะต่อชมรมผู้สูงอายุ
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1) ควรเสริมสร้างโอกาสให้สมาชิกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกัน
อย่างสร้างสรรค์
2) ควรส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทุนของชุมชน โดยการรวมกลุ่มจัดตั้ง
วิสาหกิจชุมชน เพื่อการพึ่งตนเอง
3) ควรส่ง เสริม ให้ส มาชิก มีก ารรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง เพื่อสร้างอานาจในการต่อรองในสิ่งที่ พึง
ปรารถนา
4) ควรส่งเสริมให้สมาชิกมีจิตสานึกความรับผิดชอบร่วมในการพัฒนาศักยภาพของชมรม
5) ควรส่งเสริมให้สมาชิกมีความกระตือรือร้น ในการทาความเข้าใจทักษะการบริหารจัดการความ
ขัดแย้งร่วมกัน
6) ควรเสริมสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับสมาชิก ด้วยการเป็นผู้ใ ห้ที่มีคุณค่าในความคิ ดและการ
กระทา และเป็นผู้รับได้อย่างมีศักดิ์ศรี
1.2 ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
1) ควรส่งเสริมให้ชมรมผู้สูงอายุ ได้รับโอกาสในการเข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับการจัดทาระเบียบ
ข้อบังคับชมรม เพื่อใช้ในการบริหารจัดการการดาเนินการภายในชมรมให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
2) ควรปรับบทบาทด้านการสนับสนุน โดยเฉพาะทัศนคติและความเชื่อในการทางานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับชมรมผู้สูงอายุ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงระบบการสนับสนุนให้มีความสอดคล้องกับ ความ
ต้องการที่แท้จริงของสมาชิกภายในชมรม
1.3 ข้อเสนอแนะต่อภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชมรมผู้สูงอายุ
1) ควรมี ก ารจั ด ประชุ ม เพื่ อ ร่ ว มแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ด้ า นการพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ร่ ว มกั น อย่าง
ต่อเนื่อง
2) ควรมีก ารจัดทาฐานข้อ มูล ภาคีเ ครือ ข่า ยความร่วมมือ ระหว่า งชมรมผู้สูง อายุ เพื่อ เป็น การ
ประชาสัมพันธ์จุดเด่นของชมรมผู้สูงอายุต่าง ๆ ที่อยู่ภายในภาคีเครือข่าย ให้กับชุมชนอื่น ๆ ที่กาลังริเริ่มมีการจัดตั้ง
ชมรมผู้สูงอายุได้เข้ามาศึกษาดูงาน
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบถึงกระบวนการบริหารจั ดการสวัสดิการผู้สูงอายุโดยชุมชน ระหว่างชุมชน
เมืองและชนบท เพื่อเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ ที่มีความครอบคลุม และสร้าง
ความเป็นธรรม
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