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บทคัดย่อ 

กำรศึกษำในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำกำรเกื้อหนุนทำงสังคมของครอบครัว และชุมชนที่มี
ต่อผู้สูงอำยุในบริบทชุมชนเมือง เปรียบเทียบระหว่ำงชุมชนที่มีพื้นฐำนควำมสัมพันธ์ทำงเครือญำติ และ
ชุมชนที่มีพื้นฐำนควำมสัมพันธ์หลำกหลำย โดยใช้กำรวิจัยแบบผสมผสำน (Mixed methodology)  
กำรศึกษำในเชิงปริมำณเก็บข้อมูลจำกประชำกรผู้สูงอำยุ ในชุมชนที่มีพื้นฐำนควำมสัมพันธ์ทำงเครือญำติ 
และชุมชนที่มีพื้นฐำนควำมสัมพันธ์หลำกหลำย จ ำนวน 288 รำย กำรศึกษำในส่วนเชิงคุณภำพท ำกำร
สัมภำษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส ำคัญจ ำนวน 15 รำย รวมทั้งกำรจัดท ำเวทีสนทนำกลุ่ม ผลกำรศึกษำพบว่ำ
ระดับกำรเก้ือหนุนทำงสังคมด้ำนที่พักอำศัยและสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีควำมสัมพันธ์หลำกหลำยต่ ำกว่ำ
ชุมชนเครือญำติ รูปแบบกำรเก้ือหนุนทำงสังคมที่ผู้สูงอำยุได้รับมีควำมเกี่ยวข้องกับระดับกำรพัฒนำของ
ชุมชน โดยพบว่ำชุมชนทั้ง 4 ชุมชนมีระดับกำรพัฒนำชมุชนที่แตกต่ำงกัน ปัจจัยส ำคัญที่มีผลต่อระดับกำร
พัฒนำชุมชน คือ ควำมสำมำรถของผู้น ำชุมชน ในกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในชุมชน ดังนั้น
เพื่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุและยกระดับกำรพัฒนำชุมชนให้ดีขึ้น ควรส่งเสริมบทบำทของ
ผู้น ำชุมชน รวมทั้งกำรสร้ำงผู้น ำชุมชนรุ่นใหม่จำกผู้น ำเยำวชน เพื่อวำงรำกฐำนให้เป็นผู้น ำชุมชนที่
เข้มแข็งในอนำคต 

 
ค ำส ำคัญ กำรเก้ือหนุนผู้สูงอำยุ ชุมชนเมือง ชุมชนควำมที่มีสัมพันธ์ทำงเครือญำติ ชุมชนที่มีควำมสัมพันธ์
หลำกหลำย 
 

 

                                                            บทควำมวิจัย 

กำรเกื้อหนุนทำงสงัคมของผู้สูงอำยุในบริบทชุมชนเมือง : 
กรณีศึกษำชุมชนที่มีพ้ืนฐำนควำมสัมพันธ์ทำงเครือญำต ิ

และชุมชนที่มีพื้นฐำนควำมสัมพันธ์หลำกหลำย 
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Abstract 

This research aims to study social support for the elderly by families and communities 
in the urban areas a comparison between kinship communities and multiple social relationship 
communities by using the mixed methodology. Quantitative research, 288 respondents were 
elderly who live in two types of communities:  kinship and multiple social relationship 
communities.  Qualitative research is composed of 15 in-depth interview cases and key 
informants focus group. In terms of social support, the findings indicated that the elderly in 
multiple social relationship community had a lower housing and environmental support than 
the elderly in kinship communities. In addition, the study found that there were differences in 
the level of the community development.  The important factors were the community’ s 
leader and the social participation among the community’s members. Therefore, in order to 
improve quality of life for the elderly, the supporter should enhance the role of community 
leader and create a new generation of community leaders for making a strong foundation for 
the elderly communities in the future. 

 
Key word: Social Support of the Elderly, Urban Community, Kinship Community, Multiple 
Social Relationship Community 

                                                              Research 

 Social Support of the Elderly in Urban 
Communities: A Case Study of Kinship 

Communities and Multiple Social Relationship 
Communities 



รติพร ถึงฝั่ง และ สุพรรณี ไชยอ�ำพร 3

วารสารพัฒนาสั งคม ปีที่ 19 ฉบับท่ี 2 / 2560

 

  

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ประชำกรสูงอำยุที่มีอำยุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มเพิ่มจ ำนวนสูงขึ้นทั่วโลก (United 
Nations, 2014)  ในประเทศไทยกำรส ำรวจประชำกรสูงอำยุในปี พ.ศ. 2557 พบว่ำมีจ ำนวนผู้สูงอำยุ  
คิดเป็นร้อยละ 14.9 ของประชำกรทั้งหมด ในจ ำนวนนี้เป็นผู้สูงอำยุเพศชำยร้อยละ 45.1 และเพศหญิง 
ร้อยละ 54.9 (National Statistical Office, 2014)  อัตรำส่วนพึ่ งพิงวัยสูงอำยุ (อำยุ 60 ปีขึ้นไป)  
ต่อผู้อยู่ในวัยแรงงำน (อำยุ 15-59 ปี) 100 คน เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องจำกร้อยละ 10.7 ในปี พ.ศ.2537 
เป็นร้อยละ 22.3 ในปี พ.ศ.2557 ในขณะที่อัตรำส่วนเก้ือหนุนของผู้อยู่ในวัยแรงงำนต่อผู้สูงอำยุลดต่ ำลง
จำกร้อยละ 9.3 ในปีพ.ศ.2537 เป็นร้อยละ 4.5 ในปี พ.ศ.2557 แสดงให้เห็นว่ำผู้ที่อยู่ในวัยแรงงำนมี
ศักยภำพในกำรดูแลผู้สูงอำยุลดลง (National Statistical Office, 2014). 
 ครอบครัวนับว่ำเป็นสถำบันหลักที่มีบทบำทส ำคัญในกำรเกื้อหนุนทำงสังคมแก่สมำชิกใน
ครอบครัวโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในยำมที่สมำชิกนั้นเข้ำสู่วัยชรำ ภำยใต้สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อบทบำทของครอบครัว ในกำรเกื้อหนุนทำงสังคมให้แก่
สมำชิก เร่ิมตั้งแต่ขนำดของครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนำดลดลงโดยในปี พ.ศ.2553 ครัวเรือนไทยมีขนำด
เฉลี่ยเพียง 3 คน ลดลงกว่ำ 1.8 เท่ำเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อ 40-50 ปีก่อน (Institute for Population 
and Social Research, 2012)  ดังนั้นผู้สูงอำยุอำจต้องพึ่งพำตนเองให้มำกขึ้น แทนกำรพึ่งพำสมำชิกใน
อ่ืนในครอบครัว รวมถึงต้องมีสถำบันทำงสังคมอ่ืน ๆ เช่น ชุมชนเข้ำมำให้ควำมเกื้อหนุนและช่วยเหลือ
ด้ำนสวัสดิกำรสังคมให้แก่ผู้สูงอำยุ เพื่อเสริมหรือทดแทนกำรเก้ือหนุนจำกครอบครัว แต่ชุมชนเองก็ได้รับ
ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงทำงเศรษฐกิจและสังคมเช่นกัน โดยเฉพำะในชุมชนเมืองที่อยู่ท่ำมกลำง
ควำมทันสมัยของเทคโนโลยีและระบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำซึ่งมีทั้งชุมชนดั้งเดิมที่มี
ควำมสัมพันธ์กันทำงเครือญำติและชมุชนใหม่ที่มีควำมสัมพันธ์หลำกหลำย อันเป็นผลจำกกำรย้ำยถิ่นเขำ้สู่
เมืองใหญ่ของผู้คนจำกภูมิภำคต่ำง ๆ 
 ภำยใต้บริบทของชุมชนที่มีลักษณะควำมสัมพันธ์ของสมำชิกในชุมชนที่มีควำมแตกต่ำงกัน
ดังกล่ำวย่อมมีผลถึงลักษณะทุนทำงสังคมที่แตกต่ำงกันออกไปอีกด้วย ซึ่งทุนทำงสังคมเป็นกำรเชื่อมโยง
พลังจำกกำรเป็นสมำชิกกลุ่ม พัฒนำเป็นเครือข่ำยที่มีกำรท ำกิจกรรมร่วมกัน (Starkey, 1997) สำมำรถ
ช่วยแก้ปัญหำต่ำงๆ ของชุมชนและช่วยในกำรพัฒนำชุมชน หำกสมำชิกในชุมชนมำจำกต่ำงถิ่นต่ำง
ภูมิภำค ควำมสัมพันธ์ทำงสังคมย่อมมีควำมหลำกหลำยและไม่แน่นแฟ้นเท่ำกับชุมชนที่มีควำมสัมพันธ์
ทำงเครือญำติ ดังนั้นอำจท ำให้พลังของทุนทำงสังคมและเครือข่ำยทำงสังคมลดน้อยลง ส่งผลให้กำร
ขับเคลื่อนกำรแก้ปัญหำในชุมชน ตลอดจนกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อชุมชนลดน้อยลงตำมไปด้วย จึงเป็น
สิ่งที่น่ำสนใจว่ำครอบครัวและชุมชนนั้นสำมำรถเกื้อหนุนทำงสังคมให้กับผู้สูงอำยุได้มำกน้อยเพียงใด 
บทบำทระหว่ำงครอบครัวและชุมชนต่อกำรเกื้อหนุนทำงสังคมแก่ผู้สงูอำยุนั้นเป็นอย่ำงไร ซึ่งผลกำรศึกษำ
จะน ำไปสู่แนวทำงกำรพัฒนำและส่งเสริมบทบำทของครอบครัวและชุมชนในกำรเก้ือหนุนทำงสังคมแก่
ผู้สูงอำยุ 
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1. เพื่อศึกษำลักษณะ วิธีกำร รูปแบบกำรที่ครอบครัวและชุมชนให้กำรเกื้อหนุนทำงสังคมแก่
ผู้สูงอำยุในชุมชนที่มีพื้นฐำนควำมสัมพันธ์ทำงเครือญำติ และชุมชนที่มีพื้นฐำนควำมสัมพันธ์หลำกหลำย 
 2. เพื่อศึกษำเปรียบเทียบระดับกำรเกื้อหนุนทำงสังคมของผู้สูงอำยุในชุมชนที่มีพื้นฐำน
ควำมสัมพันธ์ทำงเครือญำติ และชุมชนที่มีพื้นฐำนควำมสัมพันธ์หลำกหลำย 
 
ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 กำรศึกษำในครั้งนี้ท ำกำรศึกษำกำรเกื้อหนุนทำงสังคมของครอบครัวและชุมชน ที่มีต่อผู้สูงอำยุที่
อำศัยอยู่ในชุมชนเมือง ในพื้นที่ของส ำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์ 2 ลักษณะ ดังนี้  
 1. ชุมชนที่มีพื้นฐำนควำมสัมพันธ์ทำงเครือญำติ หมำยถึง ชุมชนของผู้ที่อำศัยอยู่ในพื้นที่ของ
ส ำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์ ซึ่งเป็นชุมชนเก่ำแก่สมัยรัตนโกสินทร์ โดยเข้ำมำตั้งถิ่นฐำนกัน
เป็นกลุ่มใหญ่ มีควำมสัมพันธ์กันทำงสำยเลือด ประกอบด้วย ชุมชนดอกปีบ และชุมชนบึงใหญ่* 

 2. ชุมชนที่มีพื้นฐำนควำมสัมพันธ์หลำกหลำย หมำยถึง ชุมชนใหม่ของผู้ที่อำศัยอยู่ในพื้นที่ของ
ส ำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์  ซึ่งเป็นผู้อพยพย้ำยถิ่นจำกชนบทหลำกหลำยพื้นที่เข้ำสู่
กรุงเทพมหำนคร ประกอบด้วย ชุมชนมั่งมี* และชุมชนร่มไทร* 
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ทรำบถึงลักษณะ วิธีกำร รูปแบบ และควำมแตกต่ำงที่ครอบครัวและชุมชนให้กำรเก้ือหนุนแก่
ผู้สูงอำยุในชุมชนที่มีพื้นฐำนควำมสัมพันธ์ทำงเครือญำติ และชุมชนที่มีพื้นฐำนควำมสัมพันธ์หลำกหลำย 
 2. น ำผลกำรศึกษำที่ได้ไปเสนอแนะแก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ 
รวมทั้งเสนอแนะแนวทำงในกำรส่งเสริมควำมสำมำรถของครอบครัวและชุมชนในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
ของผู้สูงอำยุ 
 
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 

 กำรเกื้อหนุนทำงสังคม 
กำรเกื้อหนุนตำมนิยำมของ Cobb (1976 อ้ำงถึงใน Bowlin et al., 1991) หมำยควำมถึง

กระบวนกำรปฏิสัมพันธ์โดยที่บุคคลได้รับกำรควำมเกื้อหนุนทั้งในด้ำนอำรมณ์  เครื่องมือสนับสนุนเช่น 
เวลำ ปัจจัยสิ่งของ และกำรเกื้อหนุนทำงด้ำนกำรเงิน กำรเกื้อหนุนนี้คงอยู่ต่อเมื่อสิ่งนี้น ำไปสู่ควำมเชื่อมั่น
ส ำหรับผู้รับ ว่ำบุคคลผู้นั้นได้รับควำมห่วงใย ควำมรัก และควำมใส่ใจจำกกลุ่มสังคม สอดคล้องกับ
ควำมเห็นของ Agneessens et al. (2006 อ้ำงถึงใน Requena, 2013) ที่เห็นว่ำกำรเก้ือหนุนทำงสังคม
                                                           
 นำมสมมต ิ
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เป็นจุดเร่ิมของกำรรวมกลุ่มทำงสังคม โดยทั่วไปหมำยถึงกำรมีปฏิสัมพันธ์ทำงสังคมกับบุคคลอ่ืนซึ่งเกี่ยว
โยงกับกำรแลกเปลี่ยนแบบมีคุณภำพที่ชัดเจนระดับหนึ่ง เช่น กำรเก้ือหนุนทำงด้ำนอำรมณ์ กำรให้ควำม
ช่วยเหลือด้ำนสิ่งของเครื่องใช้ และค ำแนะน ำในสถำนกำรณ์เฉพำะ ดังนั้นกำรเกื้อหนุนทำงสังคมจึง
ประกอบไปด้วยมิติหลำยมิติ ให้ควำมช่วยเหลือที่ต่ำงรูปแบบกันไป ซึ่งตรงกับ Antonucci (1990 อ้ำงถึง
ใน Phillips et al., 2008) ที่นิยำมกำรเกื้อหนุนว่ำจะต้องประกอบไปด้วยด้ำนคุณภำพ (Subjective)  
และด้ำนปริมำณ (Objective) รวมถึงด้ำนโครงสร้ำงและหน้ำที่ กลุ่มสังคม นอกจำกนั้น ยังได้อธิบำย
เพิ่มเติมว่ำกำรเกื้อหนุนคือกำรแลกเปลี่ยนกำรสนับสนุนซึ่งกันและกัน ซึ่งกำรแลกเปลี่ยนประกอบด้วย
หลำยคุณลักษณะ รวมไปถึงแหล่งของกำรเก้ือหนุน เช่น ครอบครัว เพื่อน หรือเพื่อนบ้ำน และควำมพึง
พอใจในกำรได้รับควำมช่วยเหลือ  

ส ำหรับกำรเกื้อหนุนของบริบทสังคมเมือง Amato (1993) มีมุมมองที่น่ำสนใจในเร่ืองกำรให้กำร
เกื้อหนุนผู้สูงอำยุของกลุ่มบุคคล เช่น เพื่อนบ้ำน โดยศึกษำเปรียบเทียบกำรเกื้อหนุนระหว่ำงบริบทชุมชน
เมืองและชุมชนชนบท  โดยใช้ทฤษฎีควำมไม่เป็นระเบียบของสังคม (Social Disorganization Theory) 
ทฤษฎีภำระที่มำกเกิน (Overload Theory) ทฤษฎีวัฒนธรรมย่อย (Subculture Theory) และพบว่ำกำร
ที่คนย้ำยถิ่นที่อยู่อำศัยเข้ำมำในเมืองนั้นก่อให้เกิดปัญหำในด้ำนกำรแลกเปลี่ยนควำมสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 
ซึ่ง Louis Wirth (1938 อ้ำงถึงใน Amato, 1993) วิเครำะห์ในแง่ทฤษฎีควำมไม่เป็นระเบียบของสังคม
เรื่องกำรย้ำยถิ่นฐำนของคนว่ำกำรย้ำยถิ่นจำกชุมชนเล็กเข้ำมำในเมืองใหญ่ เป็นอุปสรรคต่อกำรเชื่อมโยง
สำยสัมพันธ์ทำงเครือญำติและเพื่อน เพรำะคนจำกหลำกถิ่นที่เข้ำมำอำศัยรวมกันในเมืองจะมีควำม
ยำกล ำบำกในกำรเริ่มต้นปฏิสัมพันธ์หรือสำนสัมพันธ์ เป็นผลเนื่องมำจำกกำรย้ำยที่อยู่อำศัย ควำม
หลำกหลำยของประชำกร และควำมจริงที่ว่ำกำรมีปฏิสัมพันธ์มีโอกำสเกิดแค่เพียงระดับผิวเผิน ซึ่งสุดท้ำย
แล้วจะเกิดกำรแยกตัวออกจำกสังคม และยังผลมำซึ่งควำมรู้สึกโดดเดี่ยว หดหู่ เครียด และคำดเดำได้ว่ำ
ระดับกำรเกื้อหนุนของคนในชุมชนเมืองระหว่ำงเพื่อน ครอบครัว รวมไปถึงคนแปลกหน้ำก็ลดน้อยลงไปด้วย  

เมื่อศึกษำในแง่ทฤษฎีเกี่ยวกับภำระที่มำกเกินไป  (Overload Theory) เสนอโดย Milgrim 
(1970 อ้ำงถึงใน Amato, 1993) เห็นว่ำภำระมำกเกินไปมีผลต่อกำรปฏิสัมพันธ์กับคนในสังคม แต่ไม่
รุนแรงเท่ำกับทฤษฎีแรกโดยมองว่ำคนในชุมชนไม่ได้ให้ควำมช่วยเหลือคนแปลกหน้ำเท่ำที่ควร เป็นผลมำ
จำกกำรกระตุ้นทำงสังคมที่มำกเกินไปในสังคมเมือง ซึ่งท ำให้คนปฏิเสธกำรปฏิสัมพันธ์กับบำงกลุ่มคน 
หรือคัดกรองคนที่จะมีปฏิสัมพันธ์ด้วย โดยมำกจะเลือกติดต่อเฉพำะกลุ่มคนที่ตรงกับควำมต้องกำรของ
ตนและหันไปพึ่งหน่วยงำนหรือองค์กรต่ำงๆ มำช่วยรับภำระในบำงเร่ือง โดยสรุปทฤษฎีนี้แสดงให้เห็นถึง
ควำมช่วยเหลือในระดับที่ต่ ำกับคนแปลกหน้ำ แต่ระดับกำรช่วยเหลือระหว่ำงเพื่อนและครอบครัวถือว่ำไม่
ต่ำงกันมำกระหว่ำงชุมชนชนบทและชุมชนเมือง  

ทฤษฎีสุดท้ำยเก่ียวกับวัฒนธรรมย่อย (Subculture Theory) Fisher (1976, 1982 อ้ำงถึงใน 
Amato, 1993) ให้ควำมเห็นว่ำควำมหลำกหลำยทำงสังคมเมืองขนำดใหญ่ ท ำให้ขำดกำรรวมกลุ่มของ
ชุมชนและกำรมีฉันทำมติบนบรรทัดฐำนร่วมกัน นอกจำกนี้ตัวเลขอำชญำกรรมที่สูงท ำให้ขำดควำมรู้สึกไว้
เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันระหว่ำงคนแปลกหน้ำ ท ำให้กำรช่วยเหลือคนแปลกหน้ำลดต่ ำลงไปด้วย ยิ่งไปกว่ำ
นั้นคนหลำกหลำยในชุมชนจะเลือกรวมกลุ่มเฉพำะคนที่มีควำมสนใจ มีรูปแบบชีวิต ควำมเชื่อและควำม
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คล้ำยทำงวัฒนธรรม จึงท ำให้เกิดกำรกระจำยกลุ่มย่อย ๆ ดังนั้นควำมสัมพันธ์จะเกิดเพียงในกลุ่มเล็ก ๆ 
แบบบุคคลต่อบุคคล ฉะนั้นควำมเป็นสังคมเมืองจะไม่ค่อยเก่ียวข้องกับกำรช่วยเหลือเครือญำติมำกนักแต่
จะมีผลด้ำนบวกกับกำรช่วยเหลือกลุ่มคนที่ไม่ใช่ญำติ 
 

ประเภทของกำรเกื้อหนุนทำงสังคม 
Tang (1997 อ้ำงถึงใน Tang, 2008) จ ำแนกประเภทของกำรเก้ือหนุนทำงสังคมออกเป็น 5 มิติ 

ได้แก่  1) มิติด้ ำนกำรเกื้อหนุนที่ เป็นรูปธรรม (Functional Dimension) 2) มิติด้ ำนโครงสร้ำง 
(Structural Dimension) 3) มิติด้ำนที่จับต้องได้  (Subjective Dimension) 4) มิติ เกี่ยวกับกำรมี
ปฏิสัมพันธ์ (Interaction Dimension) และ 5) มิติในเชิงสังเครำะห์ (Synthetic Dimension)  

ในขณะที่งำนวิจัยของ Yuan and Ngai (2012) ท ำกำรศึกษำเพื่อเปรียบเทียบกำรเกื้อหนุนทำง
สังคมของผู้สูงอำยุในเมืองและในชนบทของจีนและแบ่งกำรเกื้อหนุนเป็น  5 ด้ำนหลักๆได้แก่ 1) กำร
สนับสนุนทำงด้ำนอำรมณ์ (Emotional Support) 2) กำรสนับสนุนทำงด้ำนวัตถุสิ่งของ เวลำ (Material 
Support) 3) กำรอยู่เป็นเพื่อน (Accompaniment) 4) กำรเกื้อหนุนทำงด้ำนข่ำวสำร (Cognitive 
Support) และ 5) สนับสนุนด้ำนอำชีพ ทักษะ (Skilled/Labour Support) 
 ในขณะที่ House (1981 อ้ำงถึงในพรทิพย์ มำลำธรรมและคณะ, 2009) กล่ำวว่ำ กำรเก้ือหนุน
ทำงสังคม ประกอบไปด้วย 4 มิติ ได้แก่  

1) กำรให้กำรช่วยเหลือด้ำนอำรมณ์ (Emotional Concern) เช่น กำรให้ก ำลังใจในกำร
ตัดสินใจท ำสิ่งใดๆ ของผู้สูงอำยุ กำรเห็นอกเห็นใจและห่วงใยท ำให้ผู้สูงอำยุรู้สึกมีก ำลังใจ และมีคุณค่ำ 

2) กำรให้กำรเก้ือหนุนด้ำนวัตถุสิ่งของ (Instrumental Aid) ประเภทเงิน เวลำ กำรดูแลทั่วไป 
3)  กำรให้กำรเก้ือหนุนด้ำนข่ำวสำร ข้อมูล (Information) 
4) กำรให้กำรเก้ือหนุนด้ำนกำรประเมินสะท้อนคิด สถำนกำรณ์ (Appraisal Support) 

 

รูปแบบกำรเกื้อหนุนทำงสังคมผู้สูงอำยุ 
นอกจำกกำรจ ำแนกประเภทกำรเกื้อหนุนดังกล่ำวข้ำงต้น ยังพบว่ำ รูปแบบกำรเก้ือหนุนทำง

สังคมส ำหรับผู้สูงอำยุประกอบไปด้วย 
1) กำรเกื้อหนุนอย่ำงเป็นทำงกำร (Formal Support) ซึ่งกำรเกื้อหนุนอย่ำงเป็นทำงกำร ได้แก ่กำร

ให้กำรสนับสนุนจำกองค์กรหรือหน่วยงำน เช่น จำกรัฐบำลหรืออำสำสมัครในระดับที่ครอบคลุมเป็นวง
กว้ำง 

2) กำรเก้ือหนุนอย่ำงไม่เป็นทำงกำร (Informal Support) เน้นกำรช่วยเหลือระดับบุคคล เช่น 
จำกญำติพี่น้อง คู่สมรส เพื่อน หรือ เพื่อนบ้ำน ซึ่งผู้สูงอำยุส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับกำรได้รับกำรเกื้อหนุน
แบบไม่เป็นทำงกำรมำกกว่ำในกำรใช้ชีวิตประจ ำวัน ซึ่งรวมกำรเกื้อหนุนทั้งทำงด้ำนอำรมณ์ (Emotion) 
วัตถุ สิ่งของ เวลำ (Material) กำรอยู่เป็นเพื่อน (Accompaniment) กำรเรียนรู้ (Cognitive) และกำร
เกื้อหนุนส่งเสริมทักษะ(Skills/Labor) (Walker, Pratt, & Eddy, 1995 อ้ำงถึงใน Kuhirunyaratn et 
al., 2007; Yuan and Ngai, 2012) 
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 จำกงำนวิจัยของ Requena (2013) ชี้ให้เห็นว่ำมำกกว่ำร้อยละ 85 ของกำรเก้ือหนุนแบบไม่เป็น
ทำงกำรส ำหรับผู้สูงอำยุประกอบไปด้วยเครือข่ำยใหญ่สองเครือข่ำย คือ ญำติ ครอบครัว และเครือข่ำย
เพื่อน กำรได้รับกำรเกื้อหนุนจำกครอบครัว เป็นเหมือนเกรำะป้องกันในภำวะเสี่ยง เช่น กำรว่ำงงำน กำร
หย่ำ เกษียณอำยุ หรือในภำวะเป็นหม้ำย ในกรณีที่กำรสนับสนุนของหน่วยงำนต่ำงๆ ไม่เพียงพอ เช่น 
ประเทศสเปน และประเทศอิตำลี เน้นบทบำทของครอบครัวแบบหลำยวัยในกำรเกื้อหนุนผู้สูงอำยุ 
เช่นเดียวกับกำรศึกษำของ Li and Chen (2014) ที่กล่ำวว่ำควำมส ำคัญของกำรเกื้อหนุนจำกครอบครัวมี
มำกกว่ำ ซึ่งเป็นไปตำมลักษณะระดับชั้นตำมทฤษฎี Hierachical Compensary Model คือคู่สมรสมี
ระดับกำรเกื้อหนุนที่ส ำคัญที่สุดตำมมำด้วยบุตรและเพื่อน ในเวลำที่คู่สมรสไม่อำจเกื้อหนุนได้ บุตรก็
สำมำรถแสดงบทบำทเก้ือหนุนแทนได้เพื่อลดผลกระทบในด้ำนลบของผู้สูงอำยุ  

อย่ำงไรก็ตำมงำนวิจัยอีกหลำยชิ้นในต่ำงประเทศเน้นควำมส ำคัญกับเครือข่ำยเก้ือหนุนจำกเพื่อน
หรือกลุ่มคนที่ไม่ใช่ญำติมำกกว่ำครอบครัว ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้สูงอำยุชำวยุโรปหรืออเมริกัน 
(Barker, 2002; Howie, 2014; Raeside, 2010;  Requena, 2013) ท้ังนี้น่ำจะมำจำกวัฒนธรรมเน้น
กำรแยกอำศัยระหว่ำงผู้สูงอำยุและบุตรหลำน  งำนวิจัยของ Barker (2002) ศึกษำและอธิบำย
ควำมสัมพันธ์ของกำรดูแลช่วยเหลือแบบพึ่งพำอำศัยระหว่ำงบุคคลที่ไม่ใช่ญำติกับผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะ
พึ่งพิง ซึ่งผลกำรศึกษำพบว่ำรูปแบบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ดูแลและผู้รับกำรดูแลมี 3 ประเภท คือ 1) 
Casual Relationship ซึ่งเน้นทำงด้ำนกำรเข้ำสังคม และเรื่องส่วนตัวเล็กน้อย 2) Bounded 
Relationship ช่วยเหลือมำกกว่ำแบบแรกแต่ยังไม่เน้นเรื่องส่วนตัวมำก 3) Committed Relationship 
เมื่อระยะเวลำนำนขึ้น กำรเกื้อหนุนจะยิ่งมำกขึ้น ใกล้ชิดขึ้น นอกจำกนั้นยังเกื้อหนุนด้ำนจิตใจ ส่วนตัว 
และทำงสังคมมำก และ 4) Incorporative Relationship ซึ่งดูแลกันจนเสมือนเป็นหนึ่งในครอบครัว
เดียวกัน 

 
วิธีกำรศึกษำ 
 กำรศึกษำในคร้ังนี้เป็นกำรวิจัยแบบผสมผสำนเต็มรูปแบบ (Mixed methodology) ทั้งรูปแบบ
วิธีกำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Research) และกำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) 
โดยมีรำยละเอียดกำรเก็บรวบรวมข้อมูลของแต่ละระเบียบวิธี ดังนี้ 
 

กำรศึกษำเชิงปริมำณ  
สมมติฐำนกำรวิจัย ผู้สูงอำยุในชุมชนที่มีพื้นฐำนควำมสัมพันธ์ทำงเครือญำติ และชุมชนที่มี

พื้นฐำนควำมสัมพันธ์หลำกหลำย ได้รับกำรเก้ือหนุนทำงสังคมแตกต่ำงกัน  
    

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
 ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ คือ ประชำกรผู้สูงอำยุที่มีอำยุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไปทั้งหมดที่อำศัยอยู่
ในชุมชนที่มีควำมสัมพันธ์ทำงเครือญำติ และชุมชนที่มีควำมสัมพันธ์หลำกหลำย จ ำนวน 288 คน ดังนี้ 
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       1) ชุมชนที่มีพื้นฐำนควำมสัมพันธ์ทำงเครือญำติ ประกอบด้วย ชุมชนดอกปีบ จ ำนวน 60 คน 
และชุมชนชุมชนบึงใหญ่ จ ำนวน 123 คน 

2) ชุมชนที่มีพื้นฐำนควำมสัมพันธ์หลำกหลำย ประกอบด้วย ชุมชนมั่งมี จ ำนวน 45 คน และ
ชุมชนชุมชนร่มไทร จ ำนวน 60 คน   

 

การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 
 กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือในกำรศึกษำเชิงปริมำณ ประกอบด้วย  

1) กำรตรวจสอบควำมตรงเชิงเนื้อหำ โดยกำรประเมินแบบสอบถำมจำกผู้เชี่ยวชำญ 3 ท่ำน แล้ว
น ำมำค ำนวณหำค่ำควำมสอดคล้องระหว่ำงเนื้อหำของค ำถำมกับสิ่งที่ต้องกำรวัด (IOC) ค ำถำมที่น ำมำใช้มีค่ำ 
IOC มำกกว่ำ 0.5  ท ำกำรปรับปรุงข้อค ำถำมตำมค ำแนะน ำของผู้เชี่ยวชำญ แล้วน ำไปทดลองแบบสอบถำม 
(Pre-test) กับผู้สูงอำยุในชุมชนเมืองในพื้นที่ของส ำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์จ ำนวน 40 คน 

2) กำรตรวจสอบควำมเชื่อมั่นของแบบสอบถำม ด้วยค่ำสถิติ Cronbach’s Alpha ซึ่งค ำถำม 
เก่ียวกับกำรเก้ือหนุนทำงสังคมค่ำ Alpha = 0.897 

3) กำรตรวจสอบอ ำนำจจ ำแนกของข้อค ำถำมด้วยค่ำสถิติ Corrected Item Total Correlation 
ค ำถำมที่ใช้มีค่ำ Corrected Item Total Correlation มำกกว่ำ 0.264 ซึ่งเป็นค่ำวิกฤตของสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน แบบ One-tail ที่ระดับ 0.05 df = 38 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 กำรวิเครำะห์ข้อมูลในกำรศึกษำ ประกอบด้วย 1) สถิติพรรณนำ ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ ค่ำส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำน เพื่อพรรณนำลักษณะ วิธีกำร รูปแบบกำรที่ครอบครัวและชุมชนให้กำรเกื้อหนุนแก่
ผู้สูงอำยุในชุมชน 2) สถิติอนุมำน ได้แก ่กำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยด้วยสถิต t-test 
 

กำรศึกษำเชิงคุณภำพ 
กลุ่มเป้ำหมำยและผู้ให้ข้อมูลที่ส ำคัญ 

 กลุ่มเป้ำหมำยและผู้ให้ข้อมูลที่ส ำคัญ (Key-informant) ในกำรศึกษำครั้งนี้ เป็นกำรเลือกแบบ
เจำะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเลือกจำกผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่ในพื้นที่ ผู้น ำที่มีบทบำทส ำคัญในกลุ่ม
ผู้สูงอำยุและในชุมชน จ ำนวนทั้งสิ้น 15 คน ประกอบด้วย 1. ตัวแทนผู้สูงอำยุกลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองได้ดี 
2. ตัวแทนผู้สูงอำยุกลุ่มติดบ้ำน 3. ตัวแทนผู้สูงอำยุที่ด้อยโอกำส 4. ตัวแทนผู้สูงอำยุที่เป็นผู้น ำในชุมชน  

                                                           
 นำมสมมต ิ
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5. ตัวแทนผู้น ำชุมชน โดยค ำนึงถึงควำมครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่ในชุมชนที่แตกต่ำง
กัน 2 ลักษณะ คือ 

1) ชุมชนที่มีพื้นฐำนควำมสัมพันธ์ทำงเครือญำติ ได้แก ่ชุมชนดอกปีบ และชุมชนบึงใหญ่ 

2) ชุมชนที่มีพื้นฐำนควำมสัมพันธ์หลำกหลำย ได้แก่ ชุมชนมั่งมีและชุมชนร่มไทร 
 

กำรตรวจสอบข้อมูล   
1) ใช้วิธีกำรตรวจสอบโดยกำรสัมภำษณ์ กำรสังเกตอย่ำงมีส่วนร่วม และไม่มีส่วนร่วม โดยกำร

ตรวจสอบข้อมูลแบบสำมเส้ำ (Triangulation) โดยตรวจสอบข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลที่แตกต่ำงกัน สถำนที่
ต่ำงกัน และเวลำต่ำงกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ส ำคัญในกำรเก็บข้อมูล โดยมีลักษณะเป็นกำรตรวจสอบทันทีใน
สนำม ท ำให้ผู้ศึกษำทรำบว่ำข้อมูลที่ได้มำนั้นเป็นควำมจริงหรือไม่มำกน้อยเพียงใด จนแน่ใจว่ำข้อมูลนั้น
เป็นควำมจริงมำกที่สุด 

2) วิเครำะห์เชิงสำเหตุและผล โดยพิจำรณำถึงควำมสอดคล้องในเชิงตรรกะและข้อเท็จจริง 
3) กำรจ ำแนกข้อมูลเป็น 4 ประเภท ได้แก่  

       (1) จ ำแนกข้อมูลเพื่อดูว่ำผลกำรศึกษำที่พบบรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ 
       (2) จ ำแนกข้อมูลเพื่อดูว่ำผลกำรศึกษำที่พบจะต้องสำมำรถแยกขำดจำกกันได้ตำม
วัตถุประสงค์ 
       (3) จ ำแนกข้อมูลเพื่อดูว่ำผลกำรศึกษำที่พบมีควำมคลอบคลุมตรงประเด็น 
       (4) จ ำแนกข้อมูลเพื่อดูว่ำผลกำรศึกษำที่พบเมื่อน ำมำวิเครำะห์แล้วมีควำมหมำยที่น่ำสนใจ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เป็นกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงพรรณนำ (Descriptive Analysis) โดยกำรจัดหมวดหมู่ข้อมูลที่ได้
จำกกำรสัมภำษณ์ จำกกำรสังเกตแบบมีส่วนร่วม และกำรประชุมกลุ่ม เพื่อเชื่อมโยงกับแนวควำมคิด และ
กำรศึกษำอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สำมำรถอธิบำยถึง ลักษณะ วิธีกำร รูปแบบที่ครอบครัวและชุมชนให้
กำรเก้ือหนุนแก่ผู้สูงอำยุในชุมชนที่มีควำมสัมพันธ์ทำงเครือญำติ และชุมชนที่มีควำมสัมพันธ์หลำกหลำย 
เพื่อที่จะได้น ำผลกำรศึกษำที่ได้ไปเสนอแนะแก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรส่งเสริมควำมสำมำรถของ
ครอบครัวและชุมชนในกำรเกื้อหนุนทำงสังคมแก่ผู้สูงอำยุ 
 
ผลกำรศึกษำเชิงปริมำณ 

ลักษณะทำงประชำกร เศรษฐกิจ และสังคม 
 ประชำกรผู้สูงอำยุในกำรศึกษำ อำศัยอยู่ในชุมชนบึงใหญ่ มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42.71 ตำม
ด้วย ชุมชนร่มไทร ร้อยละ 20.83 ชุมชนดอกปีบ* ร้อยละ 20.83 และชุมชนมั่งมี ร้อยละ 15.63  
ประกอบไปด้วยเพศชำย ร้อยละ 33.68 และเพศหญิง ร้อยละ 66.32 มีอำยุเฉลี่ย 70.36 ปี (ส่วน
                                                           
 นำมสมมต ิ
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เบี่ยงเบนมำตรฐำน = 8.40) โดยผู้สูงอำยุที่มีอำยุน้อยที่สุด มีอำยุ 60 ปี และผู้สูงอำยุที่มีอำยุมำกสุดมีอำยุ 
103 ปี ผู้สูงอำยุมำกกว่ำครึ่ง มีคู่สมรสและอยู่กับคู่สมรส (ร้อยละ 61.46) มีบุตรโดยเฉลี่ยจ ำนวน 3.27 
คน (ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน = 1.75) นอกจำกนี้ยังพบว่ำส่วนใหญj (ร้อยละ 83.68) จบกำรศึกษำระดับ
ประถมศึกษำหรือต่ ำกว่ำ  

ในด้ำนสถำนภำพทำงเศรษฐกิจ ผู้สูงอำยุครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 50) ไม่มีรำยได้ รองลงมำ (ร้อยละ 
17.36 และ ร้อยละ 16.67) มีรำยได้ระหว่ำง 5,000-10,000 บำท และ มีรำยได้ต่ ำกว่ำ 5,000 บำท 
ตำมล ำดับ  ผู้สูงอำยุร้อยละ 36.11 มีรำยจ่ำยที่ตนเองต้องรับผิดชอบเฉลี่ยเดือนละน้อยกว่ำ 1,000 บำท 
รองลงมำผู้สูงอำยุร้อยละ 26.04 มีรำยจ่ำยที่ต้องรับผิดชอบมำกกว่ำ 5,000 บำทต่อเดือน อย่ำงไรก็ตำม
เมื่อพิจำรณำในด้ำนควำมเพียงพอของรำยได้ ผู้สูงอำยุร้อยละ 50.69 ตอบว่ำมีรำยได้เพียงพอ โดยมีเพียง
ร้อยละ 28.82 เท่ำนั้นที่มีเงินออม ซึ่งส่วนใหญ่ (ร้อยละ 88.93) มีออมเงินต่ ำกว่ำ 1,000 บำทต่อเดือน 

ในด้ำนครอบครัว ผู้สูงอำยุมีจ ำนวนสมำชิกในครอบครัวเฉลี่ย 4.73 คน (ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
= 2.66) ผู้สูงอำยุอำศัยอยู่กับสมำชิกในครอบครัว ได้แก่ หลำน บุตรสำว บุตรชำย และคู่สมรส คิดเป็น
ร้อยละ 55.90, 51.39, 48.61 และ 41.32 ตำมล ำดับ ในขณะที่ร้อยละ 12.85 อำศัยอยู่โดยล ำพัง  

ในด้ำนสถำนภำพกำรอยู่อำศัย ส่วนใหญ่ร้อยละ 74.65 อำศัยอยู่บ้ำนของตนเอง สภำพบ้ำนที่อยู่
อำศัยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 82.99)  อยู่ในสภำพดีเหมำะแก่กำรพักอำศัย แต่ยังมีอีกร้อยละ 13.94 อำศัยอยู่
ในบ้ำนที่ไม่เหมำะแก่กำรพักอำศัย มีสภำพทรุดโทรม หลังคำรั่ว ฝำบ้ำนผุพัง หรือมีสภำพภำยในบ้ำนไม่
เอ้ืออ ำนวยแก่ผู้สูงวัย เช่น ไม่มีรำวจับในจุดส ำคัญ เป็นต้น 
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กำรศึกษำกำรเก้ือหนุนทำงสังคมแก่ผู้สูงอำยุ ประกอบด้วยกำรเก้ือหนุน 4 ด้ำน ได้แก่ 1.ด้ำน
วัตถุอุปกรณ์ในกำรด ำรงชีพและกำรดูแลในชีวิตประจ ำวันทั่วไป (support1) 2. ด้ำนกำรพักอำศัยและ
สิ่งแวดล้อม (support2) 3. ด้ำนอำรมณ์  จิตใจ (support3) และ 4. ด้ำนกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำร 
(support4)   

ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบกำรเกื้อหนุนทำงสังคมแก่ผู้สูงอำยุระหว่ำงชุมชนที่มีพื้นฐำน
ควำมสัมพันธ์ทำงเครือญำติ และชุมชนที่มีพื้นฐำนควำมสัมพันธ์หลำกหลำย ผลกำรศึกษำยอมรับ
สมมติฐำนกำรวิจัย โดยผู้สูงอำยุในชุมชนที่มีพื้นฐำนควำมสัมพันธ์ทำงเครือญำติ และชุมชนที่มีพื้นฐำน
ควำมสัมพันธ์หลำกหลำยได้รับกำรเกื้อหนุนทำงสังคมแตกต่ำงกัน  ผลกำรศึกษำพบว่ำค่ำเฉลี่ยกำร
เก้ือหนุนทำงสังคมด้ำนกำรพักอำศัยและสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่มีพื้นฐำนควำมสัมพันธ์ทำงเครือญำติ สูง
กว่ำชุมชนที่มีพื้นฐำนควำมสัมพันธ์หลำกหลำยที่ระดับนัยส ำคัญ 0.05 ดังตำรำงที่ 1 
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ตำรำงที่ 1  เปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยกำรได้รบักำรเกื้อหนุนทำงสังคมของสูงอำยุในชุมชนที่มีพื้นฐำน
ควำมสัมพันธ์ทำงเครือญำติ และชุมชนที่มีพื้นฐำนควำมสัมพันธ์หลำกหลำย 4 ด้ำน  

 

กำรเกื้อ 
หนุนทำง 
สังคม 

ชุมชนสัมพันธ์หลำกหลำย  ชุมชนสัมพันธ์ทำงเครือญำต ิ
t ทรัพย์มั่งม ี ร่มไทร รวม ดอกปีบ บึงใหญ ่ รวม 

x  
S x  

S x  
 S x  

S x  
S x  

S 

support1 3.18 0.96 2.96 0.92 3.05 0.94 2.97 0.73 3.35 0.85 3.22 0.83 -1.58 
support2 3.65 0.90 3.38 1.04 3.50 0.99 3.48 0.94 3.90 0.78 3.76 0.86 -2.28* 
support3 3.89 0.89 3.66 0.96 3.76 0.94 3.65 0.82 3.92 0.70 3.83 0.75 -0.71 
support4 3.43 0.97 3.37 0.98 3.40 0.97 3.09 0.94 3.56 0.94 3.39 0.92 0.08 

*= p<0.05     
 

จำกผลกำรวิเครำะห์ข้ำงต้น ผู้ศึกษำจึงได้วิเครำะห์เฉพำะตัวแปรกำรเก้ือหนุนทำงสังคมด้ำนที่ 2 
กำรพักอำศัยและสิ่งแวดล้อมเป็นรำยข้อ จำกข้อค ำถำมกำรเกื้อหนุนทำงสังคมด้ำนกำรพักอำศัยและ
สิ่งแวดล้อม จ ำนวน 9 ข้อ ผลกำรศึกษำพบว่ำค่ำเฉลี่ยคะแนนกำรเกื้อหนุนทำงสังคมด้ำนกำรพักอำศัย
และสิ่งแวดล้อมระหว่ำง ชุมชนที่มีพื้นฐำนควำมสัมพันธ์ทำงเครือญำติ กับ ชุมชนที่มีพื้นฐำนควำมสัมพันธ์
หลำกหลำย มีควำมแตกต่ำงกันที่ระดับนัยส ำคัญ 0.05 จ ำนวน 4 ข้อ ประกอบไปด้วย 

ข้อที่ (4) สมำชิกในครอบครัวคอยดูแลท ำควำมสะอำดบ้ำนให้เป็นประจ ำทุกวัน โดยชุมชนที่มี
พื้นฐำนควำมสัมพันธ์ทำงเครือญำติ มีค่ำเฉลี่ยมำกกว่ำชุมชนที่มีพื้นฐำนควำมสัมพันธ์หลำกหลำย 

ข้อที่ (6) ชุมชนมีกำรจัดสถำนที่ส่วนกลำงให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจส ำหรับผู้สูงอำยุและสมำชิก
ในชุมชน โดยชุมชนที่มีพื้นฐำนควำมสัมพันธ์ทำงเครือญำติ มีค่ำเฉลี่ยมำกกว่ำชุมชนที่มีพื้นฐำน
ควำมสัมพันธ์หลำกหลำย 

ข้อที่ (7) ผู้น ำชุมชนและเครือข่ำยต่ำง ๆ ภำยในชุมชนมีกำรดูแลสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อผู้สูงอำยุ 
เช่น มีทำงลำดส ำหรับรถเข็นฯ  โดยชุมชนที่มีพื้นฐำนควำมสัมพันธ์ทำงเครือญำติ มีค่ำเฉลี่ยมำกกว่ำชุมชน
ที่มีพื้นฐำนควำมสัมพันธ์หลำกหลำย 

ข้อที่ (8) เจ้ำหน้ำที่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง มีกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมให้มีควำมเหมำะสม
กับผู้สูงอำยุ เช่น มีทำงลำดส ำหรับรถเข็นฯ  โดยชุมชนที่มีพื้นฐำนควำมสัมพันธ์ทำงเครือญำติ มีค่ำเฉลี่ย
มำกกว่ำชุมชนที่มีพื้นฐำนควำมสัมพันธ์หลำกหลำย ดังตำรำงที่ 2 
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ตำรำงที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการได้รับการเกื้อหนุนทางสังคมด้านการพักอาศัยและสิ่งแวดล้อม
ระหว่างผู้สูงอายุในชุมชนที่มีพื้นฐานความสัมพันธ์ทางเครือญาติ และชุมชนที่มีพื้นฐาน
ความสัมพันธ์หลากหลาย 

กำรเกื้อหนุน
ทำงสังคมด้ำน
กำรพักอำศัย

และสิ่งแวดล้อม 

ชุมชนสัมพันธ์หลำกหลำย ชุมชนสัมพันธ์ทำงเครือญำต ิ

t 
มั่งม ี ร่มไทร รวม ดอกปีบ บึงใหญ ่ รวม 

x  
S x  

S x  
S x  

S x  
S x  

S 

support2_1 4.04 1.19 3.63 1.52 3.81 1.39 3.97 1.23 4.16 0.99 4.10 1.08 -1.83 
support2_2 3.91 1.14 3.48 1.46 3.67 1.34 3.75 1.34 3.94 1.16 3.88 1.22 -1.37 
support2_3 3.78 1.20 3.47 1.43 3.60 1.34 3.72 1.34 3.91 1.11 3.85 1.19 -1.57 
support2_4 3.82 1.11 3.45 1.58 3.61 1.40 3.85 1.30 3.99 1.11 3.95 1.17 -2.07* 
support2_5 4.02 0.92 3.60 1.22 3.78 1.12 3.47 1.14 4.11 0.91 3.90 1.04 -0.88 
support2_6 3.38 1.40 3.27 1.27 3.31 1.33 3.10 1.24 4.05 0.92 3.74 1.13 -2.75* 
support2_7 3.07 1.39 2.87 1.40 2.95 1.39 2.88 1.21 3.57 1.10 3.34 1.18 -2.43* 
support2_8 3.02 1.34 2.68 1.31 2.83 1.33 2.82 1.19 3.41 1.09 3.21 1.15 -2.48* 
support2_9 3.84 1.07 4.00 0.96 3.93 1.00 3.73 0.95 3.98 0.94 3.90 0.95 0.31 

*= p<0.05 
 

support2_1 = สมำชิกในครอบครัวให้กำรสนับสนุนที่อยู่อำศัย support2_2 = สมำชิกในครอบครัวปรับปรุงที่อยู่อำศัยใน
ครอบครัวให้เหมำะกับกำรอยู่อำศัยของผู้สู.อำยุ เช่น ท ำรำวจับในห้องน้ ำ จัดห้องนอนให้อยู่ชั้นล่ำงฯ support2_3 = หำกที่พัก
ช ำรุดเสียหำยสมำชิกในครอบครัวหรือเพื่อนบ้ำนจะช่วยซ่อมแซม support2_4 = สมำชิกในครอบครัวคอยดูแลท ำควำมสะอำด
บ้ำนให้เป็นประจ ำทุกวัน support2_5 = ชุมชนมีกำรจัดสถำนที่ส่วนกลำงให้เป็นที่ออกก ำลังส ำหรับผู้สูงอำยุ  support2_6 = 
ชุมชนมีกำรจัดสถำนที่ส่วนกลำงให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจส ำหรับผู้สูงอำยุและสมำชิกในชุมชน support2_7 = ผู้น ำชุมชนและ
เครือข่ำยต่ำง ๆ ภำยในชุมชนมีกำรดูแลสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้สูงอำยุ เช่นมีทำงลำดส ำหรับรถเข็น  support2_8 = เจ้ำหน้ำที่
และหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง มีกำรปรับปรุงสภำพ แวดล้อมให้มีควำมเหมำะสมกับผู้สูงอำยุ เช่น มีทำงลำดส ำหรับรถเข็น  
support2_9 = เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขมำตรวจสภำพแวดล้อมบริเวณบ้ำนสม่ ำเสมอ (เช่นกำรป้องกันแหล่งเพำะพันธุ์ยุงลำย) 
 
ผลกำรศึกษำเชิงคุณภำพ 

ข้อมูลพื้นฐำนของผู้ให้ข้อมูลทีส่ ำคัญ 
 ในส่วนของกำรสัมภำษณ์เจำะลึกมีผู้ให้ข้อมูลที่ส ำคัญ จ ำนวน 15 คน ซึ่งปรำกฏรำยละเอียด
ข้อมูลพื้นฐำนของผู้ให้ข้อมูลที่ส ำคัญ ดังนี้ 
  ผู้ให้ข้อมูลที่ส ำคัญมำกกว่ำครึ่งเป็นเพศชำย (ร้อยละ 53.4) รองลงมำเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 
46.6) ร้อยละ 60.0 มีอำยุระหว่ำง 60-69 ปี รองลงมำมีอำยุ 70-79 ปี (ร้อยละ 40.0) ส่วนใหญ่นับถือ
ศำสนำพุทธ (ร้อยละ 86.6) รองลงมำนับถือศำสนำอิสลำม (ร้อยละ 13.4) ระดับกำรศึกษำ มำกกว่ำครึ่ง 
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(ร้อยละ 66.7) ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำ รองลงมำส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำ (ร้อยละ 33.3) 
มีภูมิล ำเนำอยู่ในกรุงเทพมหำนครมำกที่สุดคิดเป็นร้อยละ 60.0 รองลงมำ ได้แก่ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ร้อยละ 26.7) ภำคเหนือ (ร้อยละ 6.7) และภำคกลำง (ร้อยละ 6.6) ตำมล ำดับ ผู้สูงอำยุมำกกว่ำครึ่งมีคู่
สมรส (ร้อยละ 53.3) รองลงมำมีสถำนภำพม่ำย (ร้อยละ 20.0) หย่ำร้ำง (ร้อยละ 20.0) และสถำนภำพ
โสด (ร้อยละ 6.7) ตำมล ำดับ ผู้สูงอำยุมีบุตรจ ำนวน 2 คน มำกที่สุด (ร้อยละ 33.3) รองลงมำมีบุตร
จ ำนวน 3 คน (ร้อยละ 26.6) มีบุตรจ ำนวน 4 คน (ร้อยละ 13.3) มีบุตรจ ำนวน 5 คน (ร้อยละ 13.3) และ
ไม่มีบุตร (ร้อยละ 13.3) ตำมล ำดับ รำยได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน มำกกว่ำครึ่งมีรำยได้ต่ ำกว่ำ 5,000 บำท 
(ร้อยละ 53.3) รองลงมำมีรำยได้ 5,000 – 10,000 บำท (ร้อยละ 40.0) และ 15,000 บำทขึ้นไป (ร้อยละ 
6.7) ตำมล ำดับ ในด้ำนอำชีพพบว่ำมีจ ำนวนใกล้เคียงกัน กล่ำวคือ อำชีพรับจ้ำง คิดเป็นร้อยละ 26.7 
แม่บ้ำน คิดเป็นร้อยละ 26.7 ค้ำขำยคิดเป็นร้อยละ 26.6 และอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 20.0 ตำมล ำดับ  
ฐำนะทำงเศรษฐกิจของผู้สูงอำยุในชมุชนที่มีพื้นฐำนควำมสัมพันธ์ทำงเครือญำติ มีฐำนะทำงเศรษฐกิจด้อย
กว่ำคนในชุมชนที่มีพื้นฐำนควำมสัมพันธ์หลำกหลำย โดยเฉพำะคนในชุมชนดอกปีบ แต่ในภำพรวมถือว่ำ
ไม่แตกต่ำงกันมำกนัก  
 

กรณีตัวอย่ำงกำรสัมภำษณ์เจำะลึกผู้ให้ข้อมูลที่ส ำคัญ 

การสัมภาษณ์เจาะลกึรายที่ 1 : ไผ่ จากชุมชนร่มไทร 
ไผ่* เพศ ชำย มีอำยุ 70 ปี 7 เดือน นับถือศำสนำพุทธ ปัจจุบันเป็นผู้ป่วยอัมพฤกษ์ทั้งตัว กล้ำมเนื้อ

อ่อนแรง สำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้บ้ำง เช่น เช็ดตัว รับประทำนอำหำร (พอจับช้อนเองได้) ดื่มน้ ำ หุงข้ำว 
เข้ำห้องน้ ำ แต่โดยรวมกล้ำมเนื้อยังอ่อนแรงอยู่มำก สำมำรถพูดคุยได้ชัดเจน ควำมจ ำดี ไม่เลอะเลือน 

ไผ่* มีบ้ำนเกิดดั้งเดิมอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น เติบโตที่จังหวัดชัยภูมิ และได้มำลงหลักปักฐำนอยู่
ใกล้กับบ้ำนของประธำนชุมชนคนปัจจุบัน ณ ที่ชุมชนร่มไทร* แห่งนี้ โดยเข้ำมำเป็นรุ่นบุกเบิก และใน
ขณะนั้นถือว่ำเป็นกำรบุกรุกพื้นที่  ไผ่* เล่ำว่ำปัจจุบัน กระถิน* ภรรยำเป็นเสำหลักของครอบครัว มีอำชีพ
เก็บกระป๋องขำย  ไผ่* อยู่ที่ชุมชนร่มไทร* แห่งนี้มำกกว่ำ 30 ปีแล้ว มีทำยำท 2 คน คนโตเป็นผู้ชำย อำยุ 
34 ปี ปัจจุบันติดคุกอยู่ที่เรือนจ ำคลองเปรม เนื่องจำกคดียำเสพติด มีบุตรคนเล็กเป็นบุตรสำว ชื่อกล้วย* 
เป็นเด็กออทิสติก อำยุ 23 ปี ย่ำง 24 ปี เรียนจบระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปัจจุบันได้รับกำรรักษำและ
ติดตำมอำกำรอยู่ที่โรงพยำบำลยุวประสำทฯ จังหวัดสมุทรปรำกำร  ครอบครัวมีรำยรับจำกเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอำยุของไผ่* เดือนละ 700 บำท เงินค่ำสวัสดิกำรของผู้พิกำรของกล้วย* บุตรสำวคนเล็กเดือนละ 800 
บำท ส่วนกระถิน* มีอำชีพหลัก คือ เก็บกระป๋อง เก็บขยะขำย มีรำยได้ประมำณวันละ 150 บำท (เดือน
ละ 4,500 บำท) ได้ค่ำท ำควำมสะอำดและล้ำงห้องน้ ำ ตำมแต่จะมีผู้มำว่ำจ้ำงอีกวันละ 150 บำท 
ประมำณเดือนละ 3 ครั้ง (หรือ 450 บำท ต่อเดือน) สรุปทั้งครอบครัวมีรำยได้ประมำณ 6 ,450 บำทต่อ
เดือน 

                                                           
 นำมสมมต ิ
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โดยส่วนใหญ่ครอบครัวของไผ่* มักจะได้รับควำมเมตตำจำกผู้คนภำยในชุมชนและผู้พบเห็น เช่น 
มีคนเอำข้ำวถุงแกงถุงมำแขวนไว้ให้หน้ำบ้ำน และในทุกวันพระกระถิน*จะไปขอข้ำวที่วัดเทพลีลำเพื่อมำ
จุนเจือครอบครัว โดยไปขอข้ำวและกับข้ำวมำ 1 วันจะสำมำรถเก็บไว้กินได้ 2 วัน และได้รับกำรดูแล
สุขภำพจำกศูนย์แพทย์พัฒนำที่เข้ำมำตรวจสุขภำพให้กับชำวบ้ำนในชุมชนร่มไทรเดือนละ 1 คร้ัง  

 

กรณีตัวอย่างการสัมภาษณ์เจาะลึกรายที่ 2 : ดุก* จากชุมชนบึงใหญ่  
 ดุก* เพศหญิง อำยุ 66 ปี นับถือศำสนำพุทธ จบกำรศึกษำระดับประถมศึกษำปีที่ 4 มีอำชีพ
ค้ำขำย สถำนภำพปัจจุบันเป็นหม้ำย 

ดุก* ได้เล่ำว่ำครอบครัวของดุก* เป็นครอบครัวดั้งเดิมที่เข้ำมำตั้งถิ่นฐำนอยู่ในชุมชนบึงใหญ่แห่ง
นี้ ตั้งแต่สมัยรุ่นปู่ย่ำบรรพบุรุษ ซึ่งครอบครัวของดุก* นั้นก็เป็นญำติกับหัวหน้ำชุมชนอีกด้วย ดุกมี
ควำมรู้สึกผูกพันกับชุมชน เนื่องด้วยเติบโตอยู่กับที่แห่งนี้มำตั้งแต่เด็ก อีกทั้งยังมีญำติพี่น้องอยู่อีกเป็น
จ ำนวนมำก จึงได้อยู่สืบต่อมำไม่ได้ย้ำยไปไหนจนถึงทุกวันนี้ 

ดุก* เล่ำว่ำ ปัจจุบันชุมชนบึงใหญ่* มีสลิด* เป็นประธำนชมรมผู้สูงอำยุ และมีภรรยำของหัวหน้ำ
ชุมชนคนปัจจุบันเป็นรองประธำนชมรมผู้สูงอำยุ ทั้งนี้ดุก* เองยังได้กล่ำวถึงภรรยำของหัวหน้ำชุมชน 
อย่ำงชื่นชมว่ำมีวิธีกำรในกำรเชิญชวนให้สมำชิกในชุมชนมำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ ได้เป็นอย่ำงดี  

ในเรื่องของค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ  ลูก ๆ จะแบ่งเงินให้ใช้เป็นบำงครั้ง และถ้ำช่วงไหนที่ป่วยหนัก ๆ 
ไปหำหมอเองไม่ไหว ลูก ๆ ของดุก* จะเป็นคนพำไปรักษำ 

รูปแบบของกำรช่วยเหลือจำกผู้คนรอบข้ำง จะออกมำในรูปแบบของกำรช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกัน
และกันตำมแต่โอกำสจะอ ำนวย ดังเช่นเวลำที่มีกำรจัดงำนผู้คนก็จะมำช่วยกัน บ้ำงก็ออกแรง บ้ำงก็  
ออกเงิน บ้ำงก็ออกทั้งเงินทั้งแรง   

ณ ตอนนี้โดยส่วนตัวดุก* เองนั้น ไม่คิดว่ำมีสิ่งใดขำดแคลน มีควำมพึงพอใจในชีวิตที่เป็นอยู่ และ
มีควำมสุขกับชีวิตปัจจุบันที่มีเพื่อนบ้ำน และเพื่อนร่วมอุดมกำรณ์ที่เป็นบุคคลที่มีจิตอำสำเหมือน ๆ กัน 

 

ลักษณะที่ครอบครัวและชุมชนให้กำรเกื้อหนุนทำงสังคมและเศรษฐกิจแก่ผู้สูงอำยุ 
 ครอบครัวเป็นปัจจัยหลักในกำรเกื้อหนุนผู้สูงอำยุทั้งในเรื่องของอำหำร ที่พักอำศัย รวมไปถึง
ค่ำใช้จ่ำย ๆ ด้ำนต่ำง ๆ ของคนในครอบครัว ผู้สูงอำยุบำงรำยไม่สำมำรถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้แล้ว 
ครอบครัวจึงเป็นแรงก ำลังหลักในกำรดูแลผู้สูงอำยุ แต่ก็มีบำงครอบครัวที่ไม่สำมำรถช่วยได้เต็มก ำลัง และ
อำจมีบำงครั้งที่ต้องมำรบกวนผู้สูงอำยุ กล่ำวโดยรวมลักษณะกำรเก้ือหนุนที่ครอบครัวที่ให้แก่ผู้สูงอำยุ อยู่
ในรูปแบบของค่ำใช้จ่ำย ค่ำสิ่งของเครื่องใช้ต่ำง ๆ ภำยในบ้ำน หรือจะเป็นในรูปแบบของกำรให้เงิน
ประจ ำเดือนแก่ผู้สูงอำยุ อย่ำงไรก็ตำมในชุมชนเครือญำติ ครอบครัวที่มีข้อจ ำกัดด้ำนเศรษฐกิจ ลูกหลำน
ต้องดิ้นรนในกำรประกอบอำชีพ จะส่งผลด้ำนลบทั้งด้ำนรำยได้ที่จะมำเกื้อหนุน และเวลำที่มีให้กับ
ผู้สูงอำยุ รวมทั้งด้ำนกำรดูแลจิตใจ 
 ชุมชนนับเป็นอีกหนึ่ งแหล่งที่ส ำคัญในกำรเกื้อหนุนผู้สูงอำยุ ส ำหรับชุมชนที่มีพื้นฐำ น
ควำมสัมพันธ์ทำงเครือญำติ จะมีควำมเป็นญำติพี่น้องเป็นพื้นฐำน จึงท ำให้มีกำรเกื้อหนุนกันและกัน
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มำกกว่ำ เมื่อญำติพี่น้องของตนเองไม่สบำย หรือมีควำมจ ำเป็นใด ๆ ก็ตำม มักจะยื่นมือมำให้ควำม
ช่วยเหลือ สำมำรถขอควำมช่วยเหลือได้ในภำวะที่มีควำมจ ำเป็น แต่ส ำหรับชุมชนที่มีพื้นฐำนควำมสมัพันธ์
หลำกหลำยนั้น อำจเป็นเพรำะต่ำงคนต่ำงมำจำกคนละที่กัน กำรช่วยเหลือเกื้อกูลกันจึงอำจท ำได้ใน
โอกำสจ ำเป็นจริง ๆ  
 อย่ำงไรก็ตำมในชุมชนที่มีพื้นฐำนควำมสัมพันธ์หลำกหลำยโดยเฉพำะชุมชนมั่งมี มีควำมพยำยำม
จัดกำรเกื้อหนุนระบบกำรพึ่งพำกันเอง เช่น กำรจัดตั้ งกองทุน กำรบูรณำกำรภำคส่วนต่ำง ๆ เข้ำมำดูแล
เก้ือหนุนผู้สูงอำยุ เช่น กำรพยำยำมดึงสถำบันกำรศึกษำ เด็กและเยำวชนเข้ำมำร่วมในกำรจัดกำร  
นอกจำกนี้จำกกำรท ำเวทีประชุมกลุ่มย่อยกำรเกื้อหนุนภำยในชุมชน พบว่ำมีกำรเกื้อหนุนภำยในชุมชนด้วย
กันเอง ไม่ว่ำเป็นในส่วนของกำรแบ่งปันสิ่งของเครื่องใช้ หรือรวมไปถึงกำรช่วยด้ำนกำรให้ควำมรู้ในกำร
ประกอบอำชีพ และยังมีกำรระดมทุนกันเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอำยุในชุมชนตำมก ำลังที่จะสำมำรถช่วยเหลือได้  

เมื่อจ ำแนกประเภทของชุมชนพบลักษณะกำรเกื้อหนุนที่มีควำมแตกต่ำงกัน อันเนื่องจำกควำม
แตกต่ำงทำงบริบทและควำมสัมพันธ์ของสมำชิกในชุมชน โดยชุมชนที่มีพื้นฐำนควำมสัมพันธ์ทำงเครือ
ญำติจะมีกำรเกื้อหนุนตำมวิถีวัฒนธรรมของสังคมเครือญำติ ที่มีทุกรูปแบบภำยใต้ข้อจ ำกัดทำงฐำนะ
เศรษฐกิจของคนในชุมชน ในระดับครอบครัวมีกำรเกื้อหนุนทุกด้ำน แต่มีควำมจ ำกัดในปริมำณและ
คุณภำพของกำรเกื้อหนุน ในระดับชุมชนมีกำรเกื้อหนุนหลำกหลำยด้ำน ลักษณะกำรเก้ือหนุนค่อยเป็น
ค่อยไปและไม่ต่อเนื่อง ไม่ค่อยส่งผลต่อผู้สูงอำยุ และทิศทำงกำรเกื้อหนุนมำจำกภำยนอกชุมชนเป็นหลัก 

ส ำหรับชุมชนที่มีพื้นฐำนควำมสัมพันธ์หลำกหลำย กำรเกื้อหนุนเป็นระบบที่เป็นทำงกำรมำกกว่ำ 
เน้นด้ำนกำรเงิน และวัตถุสิ่งของที่จ ำเป็นในกำรด ำเนินชีวิต ในระดับครอบครัวมีกำรเกื้อหนุนทุกด้ำนแต่
จ ำกัดด้ำนคุณภำพ เพรำะมีควำมจ ำกัดในด้ำนเวลำร่วมกิจกรรม ในระดับชุมชนเน้นด้ำนเศรษฐกิจและ
ด้ำนกำยภำพ กำรเก้ือหนุนมำจำกภำยในชุมชนเป็นหลัก ทั้งนี้ขึ้นกับทรัพยำกรและผู้น ำในชุมชน ลักษณะ
กำรเกื้อหนุนค่อนข้ำงเร็วและมีควำมต่อเนื่อง มีคุณภำพต่อผู้สูงอำยุ ซึ่งสำมำรถสรุปลักษณะกำรเกื้อหนุน
ทำงสังคมแก่ผู้สูงอำยุเมื่อพิจำรณำในมิติต่ำง ๆ ดังตำรำงที่ 3 
 
ตำรำงที่ 3 ลักษณะกำรเกื้อหนนุผู้สูงอำยุในมิติต่ำงๆ 
 

มิต ิ ชุมชนที่มีควำมสัมพันธ์เครือญำต ิ ชุมชนที่มีควำมสัมพันธ์หลำกหลำย 
1. รูปแบบ/ประเภท ตำมวิถีวัฒนธรรมของสังคมเครือญำติที่มีในทุก

รูปแบบของกำรเกื้อหนุนภำยใต้ข้อจ ำกัดทำงฐำนะ
เศรษฐกิจของคนในชุมชน 

เป็นระบบที่ เป็นทำงกำรกว่ำและเน้นด้ำน
กำรเงิน ด้ำนวัตถุสิ่งของที่จ ำเป็นในกำรด ำเนิน
ชีวิต 

2. ระดับ 
-ครอบครัว 
 
-ชุมชน 

 
กำรเกื้อหนุนทกุด้ำนแต่มีควำมจ ำกัดในปริมำณ
และคุณภำพของกำรเกื้อหนุน 
กำรเกื้อหนุนหลำกหลำยดำ้น 

 
ทุกด้ำนแต่จ ำกัดด้ำนคุณภำพเพรำะเวลำร่วม
กิจกรรม 
เน้นด้ำนเศรษฐกิจและทำงด้ำนกำยภำพ 
 

3. ทิศทำงกำร
เกื้อหนุน 

มำจำกภำยนอกเป็นหลัก มำจำกภำยในเป็นหลัก (ขึ้นกับทรัพยำกรและ
ผู้น ำในชุมชน) 
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มิต ิ ชุมชนที่มีควำมสัมพันธ์เครือญำต ิ ชุมชนที่มีควำมสัมพันธ์หลำกหลำย 
4. ควำมเร็วและ
ควำมต่อเนื่องของ
กำรเกื้อหนุน 

ค่อยเป็นค่อยไปและไม่ต่อเนื่อง ค่อนข้ำงเร็วและมีควำมต่อเนื่อง 

5. คุณภำพของกำร
เกื้อหนุนต่อคุณภำพ
ชีวิตผู้สูงอำย ุ

ไม่ค่อยส่งผลต่อผู้สูงอำยุ มีคุณภำพต่อผู้สูงอำย ุ

 
สรุปผลกำรศึกษำ อภิปรำยผล และเสนอแนะ 

กำรศึกษำในครั้งนี้เป็นกำรศึกษำถึงลักษณะ วิธีกำร รูปแบบกำรที่ครอบครัวและชุมชนให้กำร
เกื้อหนุนทำงสังคมแก่ผู้สูงอำยุในชุมชนที่มีพื้นฐำนควำมสัมพันธ์ทำงเครือญำติ และชุมชนที่มีพื้นฐำน
ควำมสัมพันธ์หลำกหลำย โดยใช้วิธีกำรศึกษำแบบผสมผสำนเต็มรูปแบบ ในส่วนของกำรวิจัยเชิงปริมำณ
ท ำกำรศึกษำจำกประชำกรผู้สูงอำยุในชุมชนจ ำนวน 288 คน  ส ำหรับกำรศึกษำเชิงคุณภำพท ำกำร
สัมภำษณ์ระดับลึกจำกผู้ให้ข้อมูลส ำคัญจ ำนวน 15 คน และจัดท ำเวทีสนทนำกลุ่มย่อยตัวแทนจำกทั้ง 2 
ประเภทชุมชน รวมทั้งสิ้น 4 ชุมชน โดยสำมำรถสรุป อภิปรำย และน ำเสนอข้อเสนอแนะ ที่พบจำกผล
กำรศึกษำดังต่อไปนี้  

ผลกำรศึกษำพบว่ำ ค่ำเฉลี่ยกำรเกื้อหนุนทำงสังคมด้ำนกำรพักอำศัยและสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่มี
พื้นฐำนควำมสัมพันธ์ทำงเครือญำติ มำกกว่ำชุมชนที่มีพื้นฐำนควำมสัมพันธ์หลำกหลำยที่ระดับนัยส ำคัญ 0.05  

เมื่อจ ำแนกพิจำรณำรำยข้อค ำถำม พบว่ำชุมชนที่มีพื้นฐำนควำมสัมพันธ์ทำงเครือญำติมีระดับ
กำรเกื้อหนุนทำงสังคมแก่ผู้สูงอำยุ แตกต่ำงจำกชุมชนที่มีพื้นฐำนควำมสัมพันธ์หลำกหลำย ในประเด็น
ต่อไปนี้  

 

1. สมำชิกในครอบครัวคอยดูแลท ำควำมสะอำดบ้ำนให้เป็นประจ ำทุกวัน 
กำรเก้ือหนุนจำกครอบครัวเป็นกำรเก้ือหนุนที่เป็นหน้ำที่และไม่ได้ผลตอบแทน กำรเก้ือหนุนใน

ชุมชนที่มีพื้นฐำนควำมสัมพันธ์ทำงเครือญำติ สมำชิกในครอบครัวสำมำรถให้กำรดูแลสภำพควำมเป็นอยู่
ของผู้สูงอำยุ เช่น กำรท ำควำมสะอำดบ้ำนให้เป็นประจ ำ เนื่องจำกผู้สูงอำยุในชุมชนดังกล่ำวอำศัยอยู่กับ
ครอบครัว บุตรหลำนของตน ไม่ว่ำจะเป็นในลักษณะของกำรอำศัยอยู่บ้ำนเดียวกัน หรือในละแวก
ใกล้เคียงที่ไปมำหำสู่กันได้อย่ำงสะดวก ท ำให้ลูกหลำนสำมำรถให้ควำมดูแลช่วยเหลือผู้สูงอำยุได้ง่ำย 
รวมถึงกำรคอยดูแลท ำควำมสะอำดบ้ำนให้เป็นประจ ำ ซึ่งกำรเก้ือหนุนที่เก่ียวกับที่อยู่อำศัยนั้น เป็นกำร
เกื้อหนุนส่วนใหญ่ที่ผู้ที่มีอำยุระหว่ำง 15 - 44 ปี ให้กำรเกื้อหนุนกับผู้สูงอำยุ (Supasirivut,T., 2005)  
ด้วยเหตุนี้ผู้สูงอำยุในชุมชนที่มีพื้นฐำนควำมสัมพันธ์ทำงเครือญำติจึงได้รับกำรเกื้อหนุนลักษณะเช่นนี้
มำกกว่ำชุมชนที่มีพื้นฐำนควำมสัมพันธ์หลำกหลำย สอดคล้องกับผลกำรศึกษำเชิงคุณภำพที่พบว่ำใน
ชุมชนที่มีควำมสัมพันธ์หลำกหลำย กิจกรรมกำรเกื้อหนุนในระดับครอบครัวมีควำมจ ำกัด อันเนื่องจำก
ข้อจ ำกัดในด้ำนเวลำของสมำชิกในครอบครัว  
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2. ชุมชนมีกำรจัดสถำนที่ส่วนกลำงให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจส ำหรับผู้สูงอำยุและสมำชิกในชุมชน  
ผลกำรวิเครำะห์ทำงสถิติพบว่ำชุมชนที่มีพื้นฐำนควำมสัมพันธ์ทำงเครือญำติ มีกำรจัดสถำนที่

ส่วนกลำงให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจส ำหรับผู้สูงอำยุและสมำชิกในชุมชน มำกกว่ำชุมชนที่มีพื้นฐำน
ควำมสัมพันธ์หลำกหลำย แต่ทว่ำเมื่อพิจำรณำรำยชุมชนจะพบว่ำ ชุมชนดอกปีบซึ่งเป็นชุมชนที่มี
ควำมสัมพันธ์แบบเครือญำติมีค่ำเฉลี่ยกำรได้รับกำรเกื้อหนุนด้ำนนี้น้อยที่สุด รองลงมำคือชุมชนร่มไทรซึ่ง
เป็นชุมชนที่มีควำมสัมพันธ์หลำกหลำย ปัจจัยที่น ำไปสู่ผลกำรศึกษำดังกล่ำวเกิดจำกลักษณะพื้นที่ของ
ชุมชนที่ศึกษำทั้ง 4 ชุมชน มีลักษณะพื้นที่ที่เอ้ือต่อกำรจัดสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจแตกต่ำงกัน กล่ำวคือ 
ชุมชนดอกปีบที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณริมคลองแสนแสบ บ้ำนเรือนส่วนใหญ่
สร้ำงอยู่เหนือผิวน้ ำ พื้นที่ส่วนกลำงของชุมชนมีน้อยไม่เพียงพอที่จะจัดสร้ำงเป็นสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ 
เช่นเดียวกับชุมชนร่มไทรที่มีพื้นที่ส่วนกลำงแห่งเดียว คือศำลำอเนกประสงค์ของชุมชนแต่ขนำดของพื้นที่
มีจ ำกัด ไม่เพียงพอหรือเอ้ือต่อกำรน ำมำใช้เป็นสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ หรือสวนสำธำรณะ หรือพื้นที่
พบปะสังสรรค์ของผู้สูงอำยุ ด้วยสำเหตุด้ำนข้อจ ำกัดของพื้นที่ดังกล่ำว ส่งผลให้กำรเก้ือหนุนผู้สูงอำยุใน
ด้ำนกำรจัดสถำนที่ส่วนกลำงให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจส ำหรับผู้สูงอำยุและสมำชิกในชุมชน ของชุมชนทั้ง 
4 ชุมชน จึงมีควำมแตกต่ำงกัน 

 

3. ผู้น ำชุมชนและเครือข่ำยต่ำง ๆ ภำยในชุมชน รวมทั้งเจ้ำหน้ำที่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
มีกำรดูแลสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้สูงอำยุ เช่น มีทำงลำดส ำหรับรถเข็น เป็นต้น 

แม้ผลกำรวิเครำะห์ทำงสถิติจะพบว่ำผู้น ำชุมชนและเครือข่ำยต่ำง ๆ ภำยในชุมชนที่มีพื้นฐำน
ควำมสัมพันธ์ทำงเครือญำติมีกำรดูแลสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อผู้สู งอำยุ เช่น มีทำงลำดส ำหรับรถเข็นฯ
มำกกว่ำชุมชนที่มีพื้นฐำนควำมสัมพันธ์หลำกหลำย แต่ทว่ำเมื่อพิจำรณำรำยชุมชนจะพบว่ำชุมชนดอกปีบ
ซึ่งเป็นชุมชนที่มีพื้นฐำนควำมสัมพันธ์ทำงเครือญำติ มีค่ำเฉลี่ยกำรได้รับกำรเกื้อหนุนในด้ำนนี้ต่ ำ เมื่อ
เทียบกับชุมชนบึงใหญ่ซึ่งเป็นชุมชนที่มีพื้นฐำนควำมสัมพันธ์ทำงเครือญำติเช่ นเดียวกัน และเมื่อ
เปรียบเทียบกับชุมชนทรัพย์สินใหม่ซึ่งเป็นชุมชนที่มีพื้นฐำนควำมสัมพันธ์หลำกหลำย ผลกำรศึกษำ
ดังกล่ำวสำมำรถอธิบำยได้ด้วยผลกำรศึกษำเชิงคุณภำพที่พบว่ำ ชุมชนดอกปีบถึงแม้จะเป็นชุมชนที่มี
พื้นฐำนควำมสัมพันธ์ทำงเครือญำติ แต่เนื่องจำกฐำนะทำงเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนัก สภำพควำมเป็นอยู่ของ
คนในชุมชนจึงเน้นกำรดูแลตนเองก่อนเป็นส ำคัญ ในขณะท่ีชุมชนบึงใหญ่สมำชิกในชุมชนส่วนใหญ่มี
สภำพควำมเป็นอยู่ที่พอพึ่งพำตนเองได้ จนถึงสภำพควำมเป็นอยู่ที่ดีท ำให้สำมำรถเผื่อแผ่และช่วยเหลือ
ส่วนรวมได้มำกกว่ำ  

  นอกจำกนี้ลักษณะของผู้น ำและควำมเข้มแข็งของชุมชน เป็นเงื่อนไขส ำคัญที่ส่งผลต่อกำร
ขับเคลื่อนกำรเกื้อหนุนในชุมชนให้สำมำรถด ำเนินกำรส ำเร็จลุล่วงไปได้ ชุมชนบึงใหญ่เป็นชุมชนที่มี
พื้นฐำนควำมสัมพันธ์ทำงเครือญำติ ซึ่งผู้น ำชุมชนและเครือข่ำยต่ำง ๆ ล้วนเป็นลูกหลำนของคนในชุมชน 
เห็นควำมส ำคัญในกำรผลักดันให้มีกำรดูแลสภำพแวดล้อมในชุมชนให้เอ้ือต่อผู้สูงอำยุ เช่นเดียวกับผู้น ำ
ชุมชนและทีมคณะกรรมกำรของชุมชนมั่งมี ถึงแม้จะเป็นชุมชนที่มีพื้นฐำนควำมสัมพันธ์หลำกหลำย 
ควำมสัมพันธ์ของคนในชุมชนไม่เหนียวแน่นเท่ำชุมชนที่มีควำมสัมพันธ์ทำงเครือญำติ แต่ผู้น ำชุมชนที่มี
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วิสัยทัศน์และเอำจริงเอำจังในกำรดูแลและพัฒนำชุมชน กำรที่ผู้น ำมีควำมสำมำรถก่อให้เกิดควำมเชื่อถือ 
และสำมำรถชักจูงสมำชิกในชุมชนและเครือข่ำย ให้ร่วมกันดูแลสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อผู้สูงอำยุได้ส ำเร็จ 
สอดคล้องกับผลกำรศึกษำหลำยชิ้นที่พบว่ำปัจจัยที่ส ำคัญในกำรดูแลเกื้อหนุนผู้สูงอำยุ คือ ศักยภำพของ
ผู้น ำและควำมเข้มแข็งของชุมชน (Siviroj,P., 2000; Kumsuchat, S. 2003; Moopayak,k., Rattanathanya,D., 
Foungfoo,S., 2010; Jitramontree,N., Thongchareon,V., Thayansin,S. , 2011) 

  
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 

จำกกำรศึกษำพบว่ำในสี่ชุมชนมีระดับกำรพัฒนำที่แตกต่ำงกัน ซึ่งระดับกำรพัฒนำมี
ควำมสัมพันธ์กับรูปแบบกำรเกื้อหนุนทำงสังคมแก่ผู้สูงอำยุในแต่ละชุมชน ปัจจัยที่มีส่วนส ำคัญที่สุดต่อ
ระดับกำรพัฒนำของชุมชน คือ บทบำทของผู้น ำชุมชน และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ในชุมชนมั่งมี
เป็นชุมชนที่ผู้น ำมีบทบำทสูง และสมำชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ จึงท ำให้ระดับกำรพัฒนำใน
ด้ำนต่ำง ๆ ของชุมชนสูงกว่ำชุมชนอ่ืน ๆ ดังนั้นกำรยกระดับกำรพัฒนำชุมชนอ่ืน ๆ จึงควรส่งเสริม
บทบำทของผู้น ำชุมชน และขับเคลื่อนกำรเปลี่ยนแปลงชุมชนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 กำรขับเคลื่อนกำรเปลี่ยนแปลงชุมชนอย่ำงมีประสิทธิภำพ เริ่มต้นจำกกำรสร้ำงควำมตระหนัก
ให้สมำชิกในชุมชนเห็นควำมส ำคัญของกำรพัฒนำ ตำมด้วยกำรสร้ำงทีมงำนแกนน ำหรือทีมงำนหลักใน
กำรขับเคลื่อน ซึ่งยึดโยงด้วยกำรมีเป้ำหมำยร่วมกันในกำรที่ต้องกำรเห็นควำมส ำเร็จเกิดขึ้นในชุมชน เช่น 
กำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีของผู้สูงอำยุ เมื่อมีเป้ำหมำยร่วมกันอย่ำงชัดเจนแล้ว ขั้นต่อไป คือกำรวำงแผนกำร
ด ำเนินงำน ซึ่งแผนกำรด ำเนินงำน ควรมีลักษณะที่สำมำรถวัดควำมส ำเร็จได้ในระยะสั้น ซึ่งจะช่วยในกำร
สร้ำงแรงจูงใจ ให้แก่ทั้งทีมงำนแกนหลักและสมำชิกในชุมชน หลังจำกนั้นท ำกำรสร้ำงกิจกรรมผ่ำนกำรมี
ส่วนร่วมของสมำชิกในชุมชนอย่ำงต่อเนื่อง โดยอำศัยกิจกรรมตำมล ำดับขั้นกำรพัฒนำของชุมชน และ
สุดท้ำยสร้ำงกำรขับเคลื่อนกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีประสิทธิภำพให้เป็นวัฒนธรรมของชุมชนเพื่อให้เกิด
ควำมยั่งยืน (Kotter, 1996) รวมทั้งกำรสร้ำงผู้น ำชุมชนรุ่นใหม่จำกผู้น ำเยำวชน เพื่อวำงรำกฐำนให้เป็น
ผู้น ำชุมชนที่เข้มแข็งในอนำคต 

 
ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำคร้ังต่อไป 

กำรศึกษำครั้งต่อไปควรศึกษำเกี่ยวกับภำวะผู้น ำชุมชน กำรพัฒนำผู้น ำชุมชน และกำรสร้ำงผู้น ำ
ชุมชนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีควำมส ำคัญต่อกำรเก้ือหนุนทำงสังคมแก่ผู้สูงอำยุ และกำรพัฒนำชุมชนใน
ด้ำนอ่ืนๆ 
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