
Journal of Graduate School, Pitchayatat 10(1): January-June 2015 77

แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ในเขตจังหวัดแพร่

Guidelines for Quality of Life Development for the Elderly of Local Administrative 

Organizations in Phrae Province

ภูมิวัฒน์  พรวนสุข*1

1คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

E-mail: pruansuk@hotmail.com

บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ในเขตจังหวัดแพร่ กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 164 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจง

ความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา  

 ผลการวิจัยพบว่า  

 1.  ภาพรวมของปัญหาการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสังคม ด้านครอบครัว และด้านการ

เงินและการงานพบว่า อยู่ในระดับมาก 

 2.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ พบว่า ด้านสุขภาพอนามัย  ควรมีการน�าแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติได้จริง

ที่สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ   

พร้อมทั้งมีบริการตรวจสุขภาพประจ�าปีอย่างจริงจัง ควรมีการตั้งศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม หรือศูนย์ออกก�าลังกาย   

ควรมกีลุม่อาสาสมคัรออกเยีย่มทีบ้่านพร้อมรบัฟังปัญหาและแนะน�าแนวทาง พร้อมทัง้ตัง้งบประมาณไว้รองรบัผูส้งูอายใุนอนาคต 

ด้านสังคม ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมดูแลและให้เกิดความสัมพันธ์กับผู้สูงอายุ  และควรจัดสวัสดิการแจก

สิ่งของที่จ�าเป็นแก่ผู้สูงอายุ  และเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาและได้บ�าเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ควรมีรถ 

รบั-ส่ง ไปโรงพยาบาลเมือ่เจบ็ป่วย  ควรมกีารแจ้งข้อมลูข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายอุย่างทัว่ถงึ ด้านครอบครวั ควรจดัการ

ปรับปรุงที่อยู่อาศัยและตั้งศูนย์ที่พักพิงชั่วคราวของผู้สูงอายุอย่างเหมาะสมและปลอดภัย และควรสนับสนุนงบประมาณในการ

จดักจิกรรมให้เพยีงพอต่อความต้องการในวนัส�าคญัของครอบครวัเพือ่สร้างสานสายใยครอบครวัและสนบัสนนุให้อยูก่บัครอบครวั 

และส่งเสรมิให้ผูส้งูอายอุยูก่บัครอบครวัอย่างมคีวามสขุจนวาระสุดท้าย และควรจดัอบรมให้ความรูแ้ก่สมาชกิในครอบครวัในการ

ดแูลผูส้งูอายอุย่างถูกต้องตามหลกัเกณฑ์  ด้านการเงนิและการงาน  ควรสนบัสนนุในด้านอาชพีการหารายได้อย่างเหมาะสมตาม

ความถนัดของผู้สูงอายุ  และให้มีส่วนร่วมปฏิบัติทุกขั้นตอน  พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดอบรมเพิ่มความรู้และทักษะ

ด้านอาชีพ  และมีการบริการจัดการน�าผลิตภัณฑ์กลุ่มออกจ�าหน่าย  และจัดตั้งกองทุนและสวัสดิการกลุ่ม

ค�าส�าคัญ: แนวทางการพัฒนา  คุณภาพชีวิต  ผู้สูงอายุ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Abstract
 This research aimed to study quality of life development for the elderly of Local Administrative 

Organization in Phrae province. The sample included 164 senior citizens. The instrument was a survey  

questionnaire. Frequency, percentage, ratio, standard deviation were employed in data analysis. The result 

of research revealed the following. 

 1.  The overall problems of life quality of the elderly people in health and sanitation, social,  

family and financial and career were found at a high level.
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 2.  Quality of life development for the elderly showed that the plan should be practically used and 

served the needs of elderly persons. Meeting and trainings about keeping good health should be given to 

them. Also provision of readily annual health check should be set at an elderly health care centers and/or 

fitness centers. A group of volunteers should make a regular visit for sharing and solving problems, including 

provide a budget for future plans. In society, activities should be arranged to encourage local people to 

participate in taking care and making relationship with elderly persons should be promoted. Welfares or free 

requisite gifts should be given to them. An opportunity should be opened for them to participate in religion 

activities and conduct good things to society. A free transport should be provided in case of emergency; 

useful news should be updated and broadcasted to all elderly persons. In family, nursing home or elderly 

care centers should be set as a warm and peaceful place for them to stay. Support of budget to arrange 

family activities, creating good relationships among family members and encouraging a living as a family 

should be also enhanced. Giving family members trainings to learn about proper elderly care should be 

provided. In financial and career support, occupational skills fitting for the elderly for making a living should 

be promoted. Have them join and practice in every step. Budget support for trainings and giving the  

knowhow for their career should also be centered. Give ways of marketing to sell their products and  

establish a group fund or firm for their welfare. 

Keywords:  Guidelines, Quality of life, Elderly Person,   Local Administrative Organizations

บทน�า

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2540  ได้ให้ความส�าคญักับการกระจายอ�านาจการปกครอง

ไปสู่ท้องถิ่น ก�าหนดให้รัฐต้องกระจายอ�านาจให้ท้องถิ่น 

พึ่งตนเอง ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่น

ให้ทัว่ถงึและเท่าเทยีมกนัทัว่ประเทศ  รวมทัง้พฒันาจงัหวดั

ทีม่คีวามพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ขนาดใหญ่ 

โดยค�านงึถงึเจตนารมณ์ของประชาชนในจงัหวดันัน้  ซึง่ต้อง

ด�าเนินการถ่ายโอนภารกิจภายใน 4 ปี ภารกิจด้านงาน 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต งานสวัสดิการสังคม การสังคม 

สงเคราะห์การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อย

โอกาส (องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ยูนิเซฟ 

ประเทศไทย 2554) เป็นภารกจิหนึง่ทีก่�าหนดให้เป็นภารกจิ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่ มอี�านาจและหน้าทีใ่นการจดัระบบบรกิารสาธารณะ

เพื่อประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  สังคมไทยเผชิญกับ 

การเปลี่ยนแปลงด้านประชากร ประชากรวัยเด็กมีปริมาณ

ทีล่ดลง ในทางกลบักนัประชากรวยัสงูอายมุอีตัราเพิม่สงูขึน้ 

(สุปรีดา มั่นคง 2549)  สังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  

องค์การสหประชาชาติได้ให้ค�าจ�ากัดความของการก้าวสู่

สงัคมผูส้งูอายวุ่า ประเทศใดทีม่สีดัส่วนประชากร อายตุัง้แต่ 

60 ปีขึ้นไปเกินกว่าร้อยละ 10 ของประชากรรวม ถือว่า

ประเทศนั้นเป็นสังคมผู้สูงอายุ  สถานการณ์ด้านประชากร

ของจงัหวดัแพร่ โดยส�านกังานพฒันาสังคมและความมัน่คง

ของมนษุย์จงัหวดัแพร่ พบว่า กลุม่ผูส้งูอายมุแีนวโน้มสดัส่วน

ทีเ่พิม่ขึน้ โดยเพิม่ขึน้จากปี 2542  จ�านวน 53,316 คน เป็น 

จ�านวน 61,620 คน ในปี 2549 ขณะที่ประชากรวัยเด็ก 

มีแนวโน้มสัดส่วนที่ลดลง โดยลดลงจากปี 2542 จ�านวน 

132,186 คน เป็น 110,951 คน ในปี 2549

 ปัญหาจากภาวะประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น 

ส่งผลกระทบให้สถานะทางการเงิน การคลังของรัฐ และ

เศรษฐกจิของประเทศ หากพจิารณาทรพัยากรของประเทศ

ที่จะรองรับ การดูแลผู ้สูงอายุในอนาคตคงไม่เพียงพอ  

ภาครัฐและเอกชนได้ก�าหนดจัดสวัสดิการสังคม ตลอดจน

การส่งเสรมิและสนบัสนนุให้บคุคล ครอบครวั ชมุชน องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การมหาชน ได้เข้ามามีส่วน

ร่วมในการจดัสวสัดกิาร ตามพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิการจดั

สวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 (กระทรวงพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ 2548) รวมทั้ง องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นซึ่งมีอ�านาจหน้าหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติ 

จัดตั้งและพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการ 

กระจายอ�านาจให ้แก ่องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่น  

พ.ศ. 2542 ในการสงัคมสงเคราะห์ และการพฒันาคณุภาพ

ชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ได้ปฏิบัติตาม

นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ  
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จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของชุมชน และ 

การอยู่ร่วมกันในสังคมเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์

ของการกระจายอ�านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 

การตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  

สภาพปัญหาของผูส้งูอายขุององค์การปกครองส่วนท้องถิน่

ในจังหวัดแพร่  จากการค้นคว้าพบว่า  มีปัญหาด้านที่ยัง 

ไม่ได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต 4 ด้าน ได้แก่  ด้านสุขภาพ

อนามัย  ด้านสังคม  ด้านครอบครัว  ด้านการเงินและ 

การงาน

 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะวิจัยเก่ียวกับ ปัญหา 

และแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุ ในเขต 

จงัหวดัแพร่ เพือ่ให้ได้ข้อมลูทีจ่ะน�าไปส่งเสรมิในการพฒันา

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในจังหวัดแพร่ และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา เสริมสร้าง

ให้ผูส้งูอายใุนจงัหวดัแพร่ สามารถด�ารงชวีติอยูใ่นครอบครวั 

สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณค่า ตลอดจนผลที่ได้ 

รับสามารถน�ามาปรับใช้กับประชากรผู้สูงอายุในพื้นที่อื่นๆ 

ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1.  เพือ่ศกึษาสภาพปัญหาการพฒันาคณุภาพชีวติ

ของผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด

แพร่

 2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ผูส้งูอายขุององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวดัแพร่

วิธีด�าเนินการวิจัย

 การวิจัยครั้ง น้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อแนวทาง 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ในเขตองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิน่จงัหวดัแพร่ โดยผูว้จิยัด�าเนนิการวจิยัตามล�าดบั

ดังนี้

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ผู้วิจัยก�าหนดเก็บ

ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถาม และข้อมูลเชิงคุณภาพ

ด้วยแบบสัมภาษณ์โดย  ในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น จ�านวน 43 แห่งๆ ละ 2 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ�านวน 43 คน เจ้าหน้าที ่

ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ จ�านวน 43 คน ในหน่วยงาน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม  86  คน  ประธานกลุ่ม 

ผู้สูงอายุ  ในเขตจังหวัดแพร่ จ�านวน  78  กลุ่มๆ ละ  1  คน 

รวม  78  คน  รวมทั้งสิ้น  164  คน  ดังนี้

 กลุ่มที ่ 1  เป็นกลุ่มประชากรทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมลู

เชิงปริมาณด้วยแบบสอบถาม จ�านวน 164  คน กลุ่ม

ประชากรได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling)  เลือกเฉพาะผู้ทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาคุณภาพ

ชีวิตผู้สูงอายุโดยตรง ซึ่งมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง

 กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มประชากรที่ใช้การสัมภาษณ์ 

(Interview) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ผู้สูงอายุ  ในเขตจังหวัดแพร่  โดยเลือกแบบเจาะจง รวม  

13 คน คือ

 1.  ผู ้ให้ข้อมูลส�าคัญจากองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น ประกอบด้วยกลุ่มผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นในจังหวัดแพร่ จ�านวน 4 คน และผู้ปฏิบัติงาน 

เกี่ยวกับผู ้สูงอายุในองค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่นใน 

จังหวัดแพร่ จ�านวน 4 คน  โดยกลุ่มตัวอย่างมีคุณสมบัติ

อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  1.1 เป็นผู้ก�าหนดนโยบาย กิจกรรมโครงการ

ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

  1.2 เป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการเสนอ

โครงการในการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

 2. ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญจากผู้สูงอายุ จ�านวน 4 คน  

ประกอบด้วย ประธานหรือกรรมการกลุ่มผู้สูงอายุ ที่มี

ประสบการณ์ด้านผูส้งูอาย ุ และด�าเนนิการส่งเสรมิกจิกรรม

กลุ่ม และเครือข่าย ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

 3. ผู ้ให้ข้อมูลส�าคัญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากส�านักงานพัฒนาสังคม และ

ความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่จ�านวน 1 คน

 ขอบเขตด้านเนื้อหา

 ศึกษาสภาพปัญหา และแนวทางการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ในเขตจังหวัดแพร่ 4 ด้าน ซึ่งได้แก่ 1. ด้านสุขภาพอนามัย 

2. ด้านสังคม  3. ด้านครอบครัว  4. ด้านการเงินและ 

การงาน  

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นีแ้บ่งเป็น 2 ชนดิ คอื

ชนดิที ่1 แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นการสอบถาม

เกี่ยวกับ สภาพปัญหา  การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  

ในเขตจังหวัดแพร่  ที่ผู้วิจัยได้สร้างจากแนวคิดและผลงาน

วิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 



วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ 10(1): ม.ค.-มิ.ย. 255880

ข้อค�าถามและวัตถุประสงค์  ซึ่งได้ค่า IOC เท่ากับ 0.97

 ชนดิที ่2 แนวค�าถามในการสมัภาษณ์ (Interview)  

เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวดัแพร่  จากกลุม่ประชากร 

จ�านวน 13 คน โดยใช้ค�าถามทีไ่ด้รบัจากการวเิคราะห์ข้อมลู

ปัญหาการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จากแบบสอบถาม 

ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผูว้จิยัได้ด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมลูตามขัน้ตอน 

ดังนี้

 1. ผู ้ วิ จั ยขอหนั งสื อจากบัณฑิ ตวิ ทยา ลัย 

มหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดติถ์ ถงึหน่วยงานองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดแพร่ จ�านวน 43 แห่ง เพื่อขอ

อนุญาตเก็บข้อมูลกลุ่มประชากรจากผู้บริหาร ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 

ผู้สูงอายุ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดแพร่ 

และผู้แทนกลุ่มผู้สูงอายุในเขตจังหวัดแพร่ จ�านวน 78 กลุ่ม

 2.  ผู้วิจัยน�าหนังสือพร้อมแบบสอบถามส่ง และ

รับคืนด้วยตนเอง หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 3. ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามมาตรวจความสมบูรณ์

เพื่อท�าการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

 4. ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย ถึงกลุ่ม

ตัวอย่าง จ�านวน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแพร่ จ�านวน 43 คน กลุ่มผู้ปฏิบัติ

งานเกี่ยวกับผู้สูงอายุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต

จังหวัดแพร่ 43 คน และผู้แทนกลุ่มผู้สูงอายุในเขตจังหวัด

แพร่ จ�านวน 78 คน  รวมจ�านวน 164 คน เพื่อขอรับการ

สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indept Interview) ในการศึกษา

สภาพ ปัญหา และแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง

อายขุององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวดัแพร่ และ

น�าข้อมูลมาสังเคราะห์

การวิเคราะห์ข้อมูล

 ในการวิจัยครั้งนี้ผู ้วิจัยได้ด�าเนินการวิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป และใช้วิธีการ

ทางสถิติ  ดังนี้

 1. ข้อมูลสถานภาพของผู ้ตอบแบบสอบถาม  

วเิคราะห์โดยใช้การแจกแจงความถี ่(Frequency) และการ

หาค่าร้อยละ (Percentage)

 2. ข้อมลูเกีย่วกบัระดบัปัญหาการพฒันาคณุภาพ

ชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

แพร่ วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  (S.D.)  

 3. ข้อมูลข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในเขตจังหวัดแพร่ วิเคราะห์

โดยใช้การแจงแจงความถี่

 4. ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ

ชวีติผู้สูงอายอุงค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวดัแพร่  

ที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์

เชิงเนื้อหาแล้วสรุปเป็นความเรียง

ตารางที่  1  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพปัญหาการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น  ในเขตจังหวัดแพร่  รวมทุกด้าน 

_ 

ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดแพร่ จ านวน 43 
แห่ง เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลกลุ่มประชากรจาก
ผู้บริหาร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดแพร่ และผู้แทน
กลุ่มผู้สูงอายุในเขตจังหวัดแพร่ จ านวน 8  กลุ่ม 

2.  ผู้วิจัยน าหนังสือพร้อมแบบสอบถามส่ง 
และรับคืนด้วยตนเอง หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว 

3.  ผู้วิจัยน าแบบสอบถามมาตรวจความ
สมบูรณ์เพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

4.  ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย 
ถึงกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแพร่ 
จ านวน 43 คน กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแพร่ 43 
คน และผู้แทนกลุ่มผู้สูงอายุในเขตจังหวัดแพร่ 
จ านวน 8  คน  รวมจ านวน 164 คน เพื่อขอรับการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( Indept Interview) ใน
การศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัดแพร่ และน าข้อมูลมาสังเคราะห์ 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ในการวิจัยครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ย ได้ด า เนินการ
วิ เคราะห์ข้อมูล โดยใ ช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป และใช้วิธีการทางสถิติ  ดังนี ้

1 .   ข้ อ มู ล ส ถ า น ภ า พ ข อ ง ผู้ ต อ บ
แบบสอบถาม  วิเคราะห์โดยใช้การแจกแจงความถี่ 
(Frequency) และการหาค่าร้อยละ (Percentage) 

2.  ข้อมูลเกี่ยวกับระดับปัญหาการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดแพร่ วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย ( )  
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)   

3.   ข้อ มูลข้อ เสนอแนะเ ก่ียวกับแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในเขตจังหวัด
แพร่ วิเคราะห์โดยใช้การแจงแจงความถี ่

4.  ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
เขตจังหวัดแพร่  ที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาแล้วสรุปเป็นความ
เรียง 

  

ตารางที่  1  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพปัญหาการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ  ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัดแพร่  รวมทุกดา้น (ตามวตัถุประสงค์ที่ 1)  
 

รายการ  S.D. ระดับปัญหา ล าดับ 
1.  ด้านสุขภาพอนามัย 4.13 0.64 มาก 1 
2.  ด้านสังคม 4.00 0.78 มาก 3 
3.  ด้านครอบครัว 3.98 0.73 มาก 4 
4.  ด้านการเงินและการงาน 4.02 0.77 มาก 2 

รวม 4.03 0.73 มาก  
 

จากตารางที่ 1 พบว่า  สภาพปญัหาการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในภาพรวมแสดงวา่มี

ปัญหาอยู่ในระดับมาก ( =4.03)  โดยพิจารณาใน
รายด้าน  พบว่า  ดา้นสุขภาพอนามัยมีระดับปญัหา

 จากตารางที่ 1 พบว่า  สภาพปัญหาการพัฒนา

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในภาพรวมแสดงว่ามีปัญหาอยู่ใน

ระดับมาก ( =4.03)  โดยพิจารณาในรายด้าน  พบว่า  ด้าน

สขุภาพอนามยัมรีะดบัปัญหามากทีส่ดุ ( =4.13)  รองลงมา

ได้แก่  ด้านการเงินและการงาน ( =4.02)  ด้านสังคม  

( =4.00)  และด้านครอบครัว ( =3.98)  ตามล�าดับ

 จากการรวบรวมเครื่องมือแบบสอบถาม มา

ก�าหนดประเด็นสัมภาษณ์ดังแนวทางการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผู ้สูงอายุโดยการน�าข้อมูลจากแบบสอบถามข้อที่มี 

ค่าเฉลีย่มากทีส่ดุ 3 ล�าดบั  พบว่า  องค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่นควรมีแนวทางดังนี้ 
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ตารางท่ี  2  ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานผลการวเิคราะห์ข้อมลูแนวการพฒันาคณุภาพชวีติผู้สูงอาย ุ ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัดแพร่  ด้านสุขภาพอนามัย

จากตารางที่ 1 พบว่า  สภาพปญัหาการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในภาพรวมแสดงวา่มี
ปัญหาอยู่ในระดับมาก ( =4.03)  โดยพิจารณาใน
รายด้าน  พบว่า  ดา้นสุขภาพอนามัยมีระดับปญัหา
มากที่สุด ( =4.13)  รองลงมาได้แก่  ด้านการเงิน
และการงาน ( =4.02)  ด้านสังคม ( =4.00)  
และด้านครอบครัว ( =3.98)  ตามล าดับ 

 
จากการรวบรวมเครื่องมือแบบสอบถาม  

มาก าหนดประเด็นสัมภาษณ์ดังแนวทางการพัฒนา
คุณภาพ ชี วิ ตผู้ สู ง อายุ โ ด ยการน าข้ อมู ล จ าก
แบบสอบถามข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ล าดับ  
พบว่า  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีแนวทาง
ดังนี้  

 
ตารางที่  2  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิเคราะห์ข้อมูลแนวการพัฒนาคณุภาพชีวิต 

ผู้สูงอายุ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัดแพร่  ด้านสุขภาพอนามัย 
รายการ  S.D. ระดับปัญหา ล าดับ 

ด้านสุขภาพอนามัย 
1.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดข้อมูลเกีย่วกับสุขภาพอนามัยของ 
     ผู้สูงอายุท่ีเป็นปัจจุบัน 

4.37 .657 มาก 1 

2.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดการส่งเสรมิให้ผูสู้งอายุได้พัฒนา 
     ด้านจิตใจอย่างต่อเนื่อง  เช่น โครงการเข้าวัดฟังธรรมแกผู่สู้งอายุฯ 

4.30 .668 มาก 2 

3.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดการส่งเสรมิพัฒนาผูสู้งอายุให้ท า 
     กิจกรรมทางสังคมในชุมชน เช่น  การช่วยเหลือการพัฒนาจิตใจ 
     ผู้ด้อยโอกาส 

4.26 .642 มาก 3 

 
ตารางที่  3  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิเคราะห์ข้อมูลแนวการพัฒนาคณุภาพชีวิต 

ผู้สูงอายุ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัดแพร่  ด้านสังคม 
รายการ  S.D. ระดับปัญหา ล าดับ 

ด้านสังคม 
1.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดการจัดตั้งศูนย์สงเคราะห์ผูสู้งอายุที่ไร้

ที่พ่ึงพิงเป็นการชั่วคราว 
4.09 .730 มาก 1 

2.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดการให้บริการข้อมลูข่าวสารที่เปน็  
    ประโยชน์แก่ผู้สูงอายุอยา่งสม่ าเสมอ เช่น ข่าวสารการจา่ยเบี้ยยังชีพ  

ข่าวสารการตรวจสุขภาพ  ข่าวสารการจดักิจกรรมผูสู้งอาย ุ
4.08 .836 มาก 2 

3.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดการส่งเสรมิให้ผูสู้งอายุได้เข้าร่วม
กิจกรรมด้านศาสนา  เช่น  โครงการไหว้พระ 9 วัด 

4.04 .734 มาก 3 

 
 
 
 

ตารางท่ี  3  ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานผลการวเิคราะห์ข้อมลูแนวการพฒันาคณุภาพชวีติผู้สูงอาย ุ ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัดแพร่  ด้านสังคม

จากตารางที่ 1 พบว่า  สภาพปญัหาการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในภาพรวมแสดงวา่มี
ปัญหาอยู่ในระดับมาก ( =4.03)  โดยพิจารณาใน
รายด้าน  พบว่า  ดา้นสุขภาพอนามัยมีระดับปญัหา
มากที่สุด ( =4.13)  รองลงมาได้แก่  ด้านการเงิน
และการงาน ( =4.02)  ด้านสังคม ( =4.00)  
และด้านครอบครัว ( =3.98)  ตามล าดับ 

 
จากการรวบรวมเครื่องมือแบบสอบถาม  

มาก าหนดประเด็นสัมภาษณ์ดังแนวทางการพัฒนา
คุณภาพ ชี วิ ตผู้ สู ง อายุ โ ด ยการน าข้ อมู ล จ าก
แบบสอบถามข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ล าดับ  
พบว่า  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีแนวทาง
ดังนี้  

 
ตารางที่  2  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิเคราะห์ข้อมูลแนวการพัฒนาคณุภาพชีวิต 

ผู้สูงอายุ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัดแพร่  ด้านสุขภาพอนามัย 
รายการ  S.D. ระดับปัญหา ล าดับ 

ด้านสุขภาพอนามัย 
1.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดข้อมูลเกีย่วกับสุขภาพอนามัยของ 
     ผู้สูงอายุท่ีเป็นปัจจุบัน 

4.37 .657 มาก 1 

2.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดการส่งเสรมิให้ผูสู้งอายุได้พัฒนา 
     ด้านจิตใจอย่างต่อเนื่อง  เช่น โครงการเข้าวัดฟังธรรมแกผู่สู้งอายุฯ 

4.30 .668 มาก 2 

3.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดการส่งเสรมิพัฒนาผูสู้งอายุให้ท า 
     กิจกรรมทางสังคมในชุมชน เช่น  การช่วยเหลือการพัฒนาจิตใจ 
     ผู้ด้อยโอกาส 

4.26 .642 มาก 3 

 
ตารางที่  3  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิเคราะห์ข้อมูลแนวการพัฒนาคณุภาพชีวิต 

ผู้สูงอายุ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัดแพร่  ด้านสังคม 
รายการ  S.D. ระดับปัญหา ล าดับ 

ด้านสังคม 
1.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดการจัดตั้งศูนย์สงเคราะห์ผูสู้งอายุที่ไร้

ที่พ่ึงพิงเป็นการชั่วคราว 
4.09 .730 มาก 1 

2.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดการให้บริการข้อมลูข่าวสารที่เปน็  
    ประโยชน์แก่ผู้สูงอายุอยา่งสม่ าเสมอ เช่น ข่าวสารการจา่ยเบี้ยยังชีพ  

ข่าวสารการตรวจสุขภาพ  ข่าวสารการจดักิจกรรมผู้สูงอาย ุ
4.08 .836 มาก 2 

3.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดการส่งเสรมิให้ผูสู้งอายุได้เข้าร่วม
กิจกรรมด้านศาสนา  เช่น  โครงการไหว้พระ 9 วัด 

4.04 .734 มาก 3 

 
 
 
 

ตารางท่ี  4  ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานผลการวเิคราะห์ข้อมลูแนวการพฒันาคณุภาพชวีติผู้สูงอาย ุ ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัดแพร่  ด้านครอบครัว

ตารางที่  4  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิเคราะห์ข้อมูลแนวการพัฒนาคณุภาพชีวิต 
ผู้สูงอายุ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัดแพร่  ด้านครอบครัว 
 

รายการ  S.D. ระดับปัญหา ล าดับ 
ด้านครอบครัว 
1.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดการสนบัสนุนในการท ากิจกรรม 
     สร้างความสัมพันธ์ในครอบครวัและชุมชน  เช่น  กิจกรรม 
     ครอบครัวพัฒนาฯ 

4.04 .738 มาก 1 

2.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดการส่งเสรมิครอบครัวของผู้สูงอายุ
ให้ได้รับการอบรมเกี่ยวกับแนวทางการดูแลผู้สูงอายุ  เช่น โครงการ 

     สานสายใยรักครอบครัว  
4.00 .767 มาก 2 

3.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดการสนบัสนุนงบประมาณปรับปรุง
ที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุท่ีมีฐานะยากจนให้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม  
เช่น  การปรับปรุงบ้านหรือที่พัก 

3.97 .696 มาก 3 

 
ตารางที่  5  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิเคราะห์ข้อมูลแนวการพัฒนาคณุภาพชีวิต 

ผู้สูงอายุ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัดแพร่  ด้านการเงินและการงาน 
รายการ  Std ระดับปัญหา ล าดับ 

ด้านการเงินและการงาน 
1.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดการสนบัสนุนงบประมาณในด้าน

กลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ  เช่น  กลุ่มจักสาน  กลุ่มประดิษฐด์อกไม้จันทร์ 
4.20 .595 มาก 1 

2.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดการสนบัสนุนงบประมาณให้ผูสู้ง-
อายุมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  เช่น  การ
อบรมให้ความรู้เรื่องอาชีพ  การศกึษาดูงานสถานท่ีจริง 

4.12 .580 มาก 2 

3.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สนับสนุนงบประมาณในการจดั 
     กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุไมเ่พียงพอ  เช่น  กิจกรรมบายศรี    
     สู่ขวัญ  กิจกรรมการแสดงของผู้สูงอายุ ร่วมกับครอบครัว 

4.05 .766 มาก 3 

 
สรุปผลการวิจัย 
 

ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์
การวิจัย  ดังนี ้

1.  ผลการศึกษาปัญหาการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
ในเขตจังหวัดแพร่  มีดังนี้ 

     1.1  ด้ านสุ ขภาพอนามัย   พบว่ า  
ปัญหาการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัดแพร่  ด้าน
สุขภาพอนามัย  โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับ
มาก  เมื่อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  3  
ล าดับแรก  ได้แก่  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาด
ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุที่เป็น
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ตารางท่ี  5  ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานผลการวเิคราะห์ข้อมลูแนวการพฒันาคณุภาพชวีติผู้สูงอาย ุ ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัดแพร่  ด้านการเงินและการงาน 
รายการ  S.D. ระดับปัญหา ล าดับ 

ด้านการเงินและการงาน 
1.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดการสนบัสนุนงบประมาณในด้านกลุ่ม

อาชีพผู้สูงอายุ  เช่น  กลุ่มจักสาน  กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ 4.20 .595 มาก 1 

2.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดการสนบัสนุนงบประมาณให้ผูสู้ง-อายุ
มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  เช่น  การอบรมให้
ความรู้เรื่องอาชีพ  การศึกษาดูงานสถานท่ีจริง 

4.12 .580 มาก 2 

3.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สนับสนุนงบประมาณในการจดั 
     กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุไมเ่พียงพอ  เช่น  กิจกรรมบายศรี    
     สู่ขวัญ  กิจกรรมการแสดงของผู้สูงอายุ ร่วมกับครอบครัว 

4.05 .766 มาก 3 

 
สรุปผลการวิจัย 
 

ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์
การวิจัย  ดังนี ้

1.  ผลการศึกษาปัญหาการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
ในเขตจังหวัดแพร่  มีดังนี้ 

     1.1  ด้ านสุ ขภาพอนามัย   พบว่ า  
ปัญหาการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัดแพร่  ด้าน
สุขภาพอนามัย  โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับ
มาก  เมื่อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  3  
ล าดับแรก  ได้แก่  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาด
ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุที่เป็น
ปัจจุบัน  รองลงมาได้แก่  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขาดการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้พัฒนาด้าน
จิตใจอย่างต่อเนื่อง  เช่น โครงการเข้าวัดฟังธรรมแก่
ผู้สูงอายุ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดการ
ส่งเสริมพัฒนาผู้สูงอายุให้ท ากิจกรรมทางสังคมใน
ชุมชน  เ ช่น   การ ช่ วย เหลือการพัฒนา จิต ใจ
ผู้ด้อยโอกาส  ตามล าดับ 

     1.2  ด้านสังคม  พบว่า  ปัญหาการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัดแพร่  ด้านสังคม  โดย
ภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับมาก  เมื่อเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  3  ล าดับแรก  ได้แก่  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดการจัดตั้ งศูนย์
สงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ไร้ที่พึ่งพิงเป็นการช่ัวคราว  
รองลงมาได้แก่  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ
อย่างสม่ าเสมอ  เช่น  ข่าวสารการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ข่าวสารการตรวจสุขภาพ  ข่าวสารการจัดกิจกรรม
ผู้สูงอายุ   และรองลงมามีระดับเท่ากัน  ได้แก่  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดการส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสังคมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม  เช่น  การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มี
ส่วนร่วมดูแลศาสนา  และการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
เป็นผู้น าเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ในวัด  และสถานที่
ท่องเที่ยวท่ีส าคัญ  ตามล าดับ 

     1.3  ด้านครอบครัว  พบว่า  ปัญหา
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สู งอายุ   ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัดแพร่  ด้าน
ครอบครัว  โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับมาก  
เมื่อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  3  ล าดับ
แรก  ได้แก่  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดการ
สนับสนุนในการท ากิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ใน

สรุปผลการวิจัย

 ผูว้จิยัได้สรปุผลการวจิยัตามวตัถปุระสงค์การวจิยั  

ดังนี้

 1. ผลการศึกษาปัญหาการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ผูส้งูอาย ุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวดัแพร่  

มีดังนี้

  1.1  ด้านสุขภาพอนามัย พบว่า ปัญหา 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุ ขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดแพร่ ด้านสุขภาพอนามัย โดย 

ภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับมาก เมื่อเรียงล�าดับค่าเฉล่ีย

จากมากไปหาน้อย 3 ล�าดับแรก ได้แก่ องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นขาดข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุ

ทีเ่ป็นปัจจบุนั  รองลงมาได้แก่  องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ขาดการส่งเสรมิให้ผูส้งูอายไุด้พฒันาด้านจติใจอย่างต่อเนือ่ง  

เช่น โครงการเข้าวดัฟังธรรมแก่ผูส้งูอาย ุและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นขาดการส่งเสริมพัฒนาผู้สูงอายุให้ท�ากิจกรรม

ทางสงัคมในชมุชน เช่น การช่วยเหลอืการพฒันาจติใจผู้ด้อย

โอกาส ตามล�าดับ

  1.2 ด้านสังคม พบว่า ปัญหาการพัฒนา

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ในเขตจังหวัดแพร่ ด้านสังคม โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3  

ล�าดับแรก ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขาดการจัด 

ตั้งศูนย์สงเคราะห์ผู ้สูงอายุท่ีไร้ท่ีพึ่งพิงเป็นการช่ัวคราว   

รองลงมาได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดการให้

บริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู ้สูงอายุอย่าง

สม�า่เสมอ  เช่น  ข่าวสารการจ่ายเบีย้ยงัชีพข่าวสารการตรวจ

สุขภาพ ข่าวสารการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ และรองลงมา 

มีระดับเท่ากัน ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดการ

ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสังคมที่

เป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มี 

ส่วนร่วมดูแลศาสนา  และการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นผู้น�า

เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ในวัด และสถานที่ท่องเที่ยวที่ส�าคัญ  

ตามล�าดับ

  1.3  ด้านครอบครวั  พบว่า  ปัญหาการพฒันา

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   

ในเขตจังหวัดแพร่ ด้านครอบครัว โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่

ในระดับมาก เม่ือเรียงล�าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3  

ล�าดับแรก ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดการ

สนบัสนนุในการท�ากจิกรรมสร้างความสมัพนัธ์ในครอบครวั

และชุมชน  เช่น  กิจกรรมครอบครัวพัฒนา  รองลงมาได้แก่  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดการส่งเสริมครอบครัวของ

ผู้สูงอายุ ให้ได้รับการอบรมเกี่ยวกับแนวทางการดูแลผู้สูง

อายุ เช่น โครงการสานสายใยรักครอบครัว และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ขาดการสนบัสนนุงบประมาณปรบัปรงุ

ที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนให้มีที่อยู่อาศัยที่

เหมาะสม  เช่น  การปรับปรุงบ้านหรือที่พัก  ตามล�าดับ

 1.4  ด้านการเงินและการงาน  พบว่า  ปัญหาการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู ้ สู งอายุ  ขององค ์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดแพร่ ด้านการเงินและการงาน  

โดยภาพรวมมปัีญหาอยูใ่นระดบัมาก เมือ่เรยีงล�าดบัค่าเฉลีย่

จากมากไปหาน้อย 3 ล�าดับแรก ได้แก่ องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิน่ขาดการสนบัสนนุงบประมาณในด้านกลุ่มอาชพี
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ผู้สูงอายุ เช่น กลุ่มจักสาน กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์   

รองลงมาได ้แก ่  องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่นขาด 

การสนับสนุนงบประมาณให้ผู้สูงอายุมีความรู้และทักษะ

เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  เช่น  การอบรมให้ความรู้เรื่อง

อาชพี  การศกึษาดงูานสถานทีจ่รงิ และองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิน่สนบัสนนุงบประมาณในการจดักจิกรรมทีเ่กีย่วข้อง

กบัผูส้งูอายไุม่เพยีงพอ เช่น กจิกรรมบายศรสีูข่วญั กจิกรรม

การแสดงของผู้สูงอายุร่วมกับครอบครัว ตามล�าดับ

 การแสดงระดับปัญหาการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ผูส้งูอาย ุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวดัแพร่

ทุกด้าน พบว่า ปัญหาการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ   

ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดแพร่  

รวมทุกด ้าน โดยภาพรวมมีป ัญหาอยู ่ ในระดับมาก 

และเมื่อเรียง ล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่  

ด้านสุขภาพอนามัย ด้านการเงินและการงาน ด้านสังคม 

และด้านครอบครัว ตามล�าดับ

 2. ผลการศกึษาแนวทางการพฒันาคณุภาพชวีติ

ผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวัด

อุตรดิตถ์  มีดังนี้

  2.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดแพร่  

ด้านสุขภาพอนามัย เมื่อเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย   

3  ล�าดับแรก ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีกลไก

ในการน�าแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุไป

ปฏิบัติได้จริง  รองลงมาได้แก่  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ควรจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเอง

อย่างเหมาะสมแก่ผูส้งูอายอุย่างน้อย 1 ครัง้/ปี  และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินควรก�าหนดให้มีการตรวจสุขภาพ 

ผู้สูงอายุอย่าง  ตามล�าดับ

  2.2  แนวทางการพฒันาคณุภาพชีวติผูส้งูอายุ  

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวัดแพร่ ด้าน

สงัคม เมื่อเรยีงล�าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล�าดบัแรก ไดแ้ก่  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้คน 

ในชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรับผิดชอบผู้สูงอายุ เช่น  

อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ  รองลงมาได้แก่  องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้เข้าร่วมกิจกรรมทาง

ศาสนา  เช่น  การอบรมธรรมะ การเข้าวัดฟังธรรม  และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรส่งเสริมให้ผู ้สูงอายุได้

บ�าเพ็ญประโยชน์แก่สังคม เช่น เป็นครูวิทยากรด้าน

วัฒนธรรม  ตามล�าดับ

  2.3  แนวทางการพฒันาคณุภาพชีวติผูส้งูอายุ  

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวัดแพร่  

ด้านครอบครัว เมื่อเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย 3   

ล�าดับแรก  ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควร 

จดัปรบัปรงุทีอ่ยูอ่าศยัของผูส้งูอายใุนชมุชนอย่างเหมาะสม 

รองลงมาได้แก่  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดตั้งให้มี

ศูนย์สงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ไร้ที่พึ่งพิงแบบช่ัวคราวจนกว่าจะ

มทีีพ่กัถาวร  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ควรสนบัสนนุ

งบประมาณในการจัดกิจกรรมนันทนาการที่เพียงพอต่อ

ความต้องการและเหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ  ตามล�าดับ

  2.4  แนวทางการพฒันาคณุภาพชวีติผูส้งูอายุ  

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดแพร่  

ด้านการเงินและการงาน เมื่อเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย 

3 ล�าดบัแรก ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ควรส่งเสรมิ

การฝึกอาชีพและจัดหางานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุตาม

ความถนดั  รองลงมาได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ควร

สนบัสนนุงบประมาณเพือ่จดัอบรมเพิม่ความรูแ้ละทกัษะใน

การประกอบกลุ่มอาชีพของผู้สูงอายุ  และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ควรสนบัสนนุงบประมาณส�าหรบักลุม่อาชพีของ

ผู้สูงอายุ  ตามล�าดับ

อภิปรายผลการวิจัย

 1. ผลการศึกษาปัญหาการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ผูส้งูอาย ุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวดัแพร่  

พบว่า ปัญหาการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัดแพร่  ส่วนใหญ่มีปัญหา

การพัฒนาอยู่ในระดับมาก ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  

แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ตามปัญหาการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ผูส้งูอาย ุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวดัแพร่  

สามารถอภิปรายได้  ดังนี้

  1.1  ด้านสุขภาพอนมัย พบว่า มีปัญหาอยู่ใน

ระดับมาก  ทั้งนี้เนื่องจาก  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาด

ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุที่เป็นปัจจุบัน

และขาดการเกบ็ข้อมลูแบบเจาะลึก และขาดการส่งเสรมิให้

ผู้สูงอายุได้พัฒนาด้านจิตใจอย่างต่อเนื่อง ขาดการส่งเสริม

พัฒนาผู้สูงอายุให้ท�ากิจกรรมทางสังคมในชุมชน มีการจัด

ท�าแผนพฒันาคณุภาพชวีติผูส้งูอายทุีไ่ม่สอดคล้องกบัสภาพ

ของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ขาดการวางแผนใน

การจัดอาสาสมัครดูแลสุขภาพและตรวจเยี่ยมผู ้สูงอายุ 

ที่บ้าน ขาดการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการแก่ผู้สูงอายุ  

ขาดการเตรียมความพร้อมในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพ

ตนเองก่อนเข้าวัยผู้สูงอายุ ขาดการบริการให้ค�าปรึกษา

แนะน�าด้านสุขภาพอนามัยที่ถูกวิธีแก่ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ 
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ขาดการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองอย ่างถูกวิธ ี

ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  สอดคล้องกับการศึกษาของ  

( ชาญ วิทย ์   บ ่ ว ง ราบ  2550 )  ที่ ไ ด ้ ศึ กษา เรื่ อ ง 

ความต้องการการได้รับสวัสดิการของผู้สูงอายุในต�าบล 

เสาธงหิน  อ�าเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี  ผลการศึกษา

พบว่า  ผู้สูงอายุมีความต้องการการได้รับสวัสดิการอยู่ใน

ระดับมาก  ด้านที่ผู ้สูงอายุมีความต้องการมากท่ีสุดคือ   

ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

  1.2 ด้านสงัคม พบว่า มปัีญหาอยูใ่นระดบัมาก  

ทั้งนี้เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดการจัด 

ตั้งศูนย์สงเคราะห์ผู ้สูงอายุท่ีไร้ท่ีพึ่งพิงเป็นการช่ัวคราว 

ขาดการให้บรกิารข้อมลูข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์แก่ผูส้งูอายุ

อย่างสม�่าเสมอ เช่น ข่าวสารการจ่ายเบี้ยยังชีพ ข่าวสาร 

การตรวจสขุภาพ ข่าวสารการจดักจิกรรมผูส้งูอาย ุขาดการ

ส่งเสรมิให้ผูส้งูอายไุด้เข้าร่วมกจิกรรมด้านศาสนา  ขาดการ

ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสังคมที่

เป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มี 

ส่วนร่วมดแูลศาสนา ขาดการส่งเสรมิบรกิารสงัคมสงเคราะห์

แก่ผู้สูงอายุ  เช่น  การบริการด้านกายภาพบ�าบัดจัดให้มี 

รถเข็นแก่ผู้สูงอายุท่ีพิการ ขาดการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุม ี

ส่วนร่วมอนรัุกษ์วฒันธรรมประเพณท้ีองถิน่ ขาดการส่งเสรมิ

ผูส้งูอายใุนการจดัตัง้กลุม่ท�ากจิกรรมในชมุชน เช่น กจิกรรม 

วันผู ้สูงอายุ สอดคล้องกับการศึกษาของ กาญจนา  

พระสุทา (2551) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม

ทางสังคมของผู้สูงอายุ ต�าบลหนองบ่อ อ�าเภอสองพี่น้อง  

จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุเข้าร่วม

กิจกรรมทางสังคมค่อนข้างน้อย เน่ืองจากว่า ผู้สูงอายุมี

ความรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถลดลง กลัวเกิดอุบัติเหตุ

และบุตรหลานไม่ค่อยมีเวลาพาไปไหน ดังน้ันผู้สูงอายุจึง

พยายามหลีกเลี่ยงความกดดันและความตึงเครียดโดยถอน

ตัวออกจากสังคมและให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานท�าแทน  

  1.3  ด้านครอบครัว  พบว่า  มีปัญหาอยู่ใน

ระดับมาก  ทั้งนี้เนื่องจาก  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาด

การสนับสนุนในการท�ากิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ใน

ครอบครัวและชุมชน ขาดการส่งเสริมครอบครัวของผู้สูง

อายุให้ได้รับการอบรมเก่ียวกับแนวทางการดูแลผู้สูงอายุ  

เช่น โครงการสานสายใยรักครอบครัว ขาดการสนับสนุน 

งบประมาณปรับปรุงที่อยู ่อาศัยของผู ้สูงอายุที่มีฐานะ

ยากจนให้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม  เช่น  การปรับปรุงบ้าน

หรือที่ พัก ขาดการส ่ง เสริมกิจกรรมครอบครัวแก ่ 

ผู้สูงอายุ  เช่น ก�าหนดให้ผู้อายุได้ร่วมกิจกรรมในวันส�าคัญ

ของครอบครัว สอดคล้องกับการศึกษาของ นิตประภา   

แก้วกระจ่าง (2550) ที่ได้ศึกษา การประเมินผลโครงการ

กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในหมู่บ้านและ

ชุมชนเมือง  (เบี้ยยังชีพ)  ของ องค์การบริหารส่วนต�าบลใน

เขตอ�าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  พบว่า  ควรส่งเสริม

บทบาทของสมาชิก  ในครอบครัวให้มีส่วนร่วมกับผู้สูงอายุ  

ตลอดจนการเสริมสร ้างทัศนคติที่ดี ให ้แก ่สมาชิกใน

ครอบครัวต่อผู้สูงอายุและให้ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ และ

การเอาใจใส่ในด้านต่างๆ ด้วย

  1.4  ด้านการเงนิและการงาน  พบว่า  มปัีญหา

อยูใ่นระดบัมาก ทัง้นีเ้นือ่งจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ขาดการสนับสนุนงบประมาณในด้านกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ  

เช่น กลุ่มจักสาน กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ และขาดการ

สนับสนุนงบประมาณให้ผู ้สูงอายุมีความรู ้และทักษะ 

เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ เช่น การอบรมให้ความรู้เรื่อง

อาชีพ การศึกษาดูงานสถานที่จริง มีการสนับสนุน 

งบประมาณในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู ้สูงอายุ 

ไม่เพียงพอ เช่น  กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ  กิจกรรมการแสดง

ของผู้สูงอายุร่วมกับครอบครัว ขาดการส่งเสริมผู้สูงอาย ุ

ด้านการจัดตั้งกลุ ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ผู ้ สูงอายุเพ่ือ

สงเคราะห์ด้านการเงินแก่ครอบครัว และผู้สูงอายุเอง และ

ขาดการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ขาดบริการ

สงเคราะห์เงินช่วยเหลือค่าจัดการศพตามประเพณีส�าหรับ

ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน หรือไม่เหมาะสมและไม่ทั่วถึง  

ขาดการก�าหนดสวัสดิการด้านการลดหย่อนค่าใช้จ่ายแก ่

ผู้สูงอายุ ขาดการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ 

ผู้สูงอายุสู่ตลาด  สอดคล้องกับการศึกษาของ  ศราวุธ   

ไชยทองพันธ์ (2551)  ที่ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการ

พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลในจังหวัดนครนายก ซึ่งผลการวิจัย พบว่า ภาพรวม

ของปัญหาอปุสรรคการด�าเนนิการจดัสวสัดกิารผูส้งูอายขุอง

องค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัดนครนายก โดยเฉพาะ 

ด้านการบริหาร พบว่า องค์กรมีงบประมาณน้อยไป  ท�าให้

ไม่สามารถจัดสวัสดิการผู้สูงอายุได้

 2. ผลการศกึษาแนวทางการพฒันาคณุภาพชวีติ

ผู้สูงอายุ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัด

แพร่  ซึ่งแบ่งออกเป็น 4  ด้าน  สามารถอภิปรายได้ดังนี้

  2.1 ด้านสขุภาพอนามยั  พบว่า  ข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  ในเขตจงัหวดัแพร่  คอื  องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีกลไกในการน�าแผนยุทธศาสตร์

ด้านสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุไปปฏิบัติได้จริง  ทั้งนี้เป็น 

เพราะว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการจัดท�าแผน
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เกีย่วกบัการพฒันาคณุภาพชวีติผูส้งูอายดุ้านสขุภาพอนามยั

ขึ้นมารองรับสังคมผู้สูงอายุ และขาดการรวบรวมข้อมูลที่

จริงจังและแน่นอน และข้อมูลที่ได้ยังเป็นข้อมูลที่ไม่เป็น

ปัจจุบัน ส่งผลกระทบท�าให้แผนยุทธศาสตร์ท่ีจะน�ามา

พัฒนาไม่สอดคล้องกับปัญหาหรือความต้องการของ 

ผู้สูงอายุ  ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุเกี่ยวกับ

การดูแลตนเองอย่างเหมาะสม และต้องมีการก�าหนด

แผนการท�างานออกตรวจเยี่ยม รับฟังปัญหาผู ้สูงอายุ  

พร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาระบบงานสาธารณสุขมูลฐาน

ให้ (อสม.)  และทกุคนในชุมชนสามารถดแูลสขุภาพอนามยั

ผู้สูงอายุได้  เช่น จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาสาสมัคร 

ทีจ่ะมาดแูลผูส้งูอาย ุ ควรจดัให้มศีนูย์พฒันาสขุภาพอนามยั

ที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ เช่น สถานที่ออกก�าลังกาย อุปกรณ์

ส�าหรับออกก�าลังกายและการส่งเสริมให้ผู ้สูงอายุออก 

ก�าลังกายอย่างเหมาะสม  เพื่อสุขภาพอนามัยของตัว 

ผู้สูงอายุเอง  สอดคล้องกับการศึกษาของ  เจษฎา บุญทา 

(2545)  ที่ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในต�าบลแม่

หอพระ อ�าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งผลวิจัย ด้าน

ร่างกายและจิตใจ  พบว่า  ผู้สูงอายุมีความต้องการผู้ดูและ

เอาใจใส่  และผู้สูงอายุเองได้น�าหลักธรรมค�าสอนของพุทธ

ศาสนามาปรับใช้กับการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน ยอมรับการ

เปลี่ยนแปลงต่างๆของร่างกาย  เป็นเรื่องของสังขารเป็นไป

ตามกฎธรรมชาติ ท�าให้ไม่มีความวิตกกังวล ความเหงา  

ความเศร้า ความโดดเดี่ยว  หรือการถูกทอดทิ้ง

  2.2  ด้านสังคม  พบว่า  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุ ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวดัแพร่ คอื องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วน

ร่วมในการดูแลรับผิดชอบผู้สูงอายุ เช่น อาสาสมัครดูแล 

ผูส้งูอาย ุ ทัง้นีเ้ป็นเพราะว่า  ผูส้งูอายทุีบ่ตุรหลานไปท�างาน

ยงัต่างจงัหวดั  จะขาดคนคอยดแูลเอาใจใส่  องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นควรส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมดูแล 

รับผดิชอบผูส้งูอายใุนชมุชน  เพือ่สร้างความสมัพนัธ์ระหว่าง

ผู้สูงอายุกับคนทุกวัยในชุมชน และควรส่งเสริมให้ผู้สูอายุ 

ได้ร่วมท�ากจิกรรมทางพุทธศาสนา  ท�าให้ผูสู้งอายตุระหนกั

ถงึความส�าคญัและความสามารถของตนเองในการเป็นส่วน

หนึ่งที่ได้ดูแลสังคมและทางศาสนา  เช่น  การอบรมธรรมะ  

และการเข้าวัดฟังธรรม  หรือการแข่งขันกีฬาของผู้สูงอายุ

กบัคนในชมุชน  ควรส่งเสรมิให้ผูส้งูอายไุด้บ�าเพญ็ประโยชน์

แก่สังคม เช่น เป็นครูวิทยากรด้านวัฒนธรรมประเพณี  

เนื่องจากตัวผู้สูงอายุเองเป็นผู้ที่สะสมประสบการณ์และ

ความสามารถมานาน  มีความสามารถที่จะเป็นครูวิทยากร

ได้ในด้านขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและพื้นบ้าน  

สอดคล้องกับการศึกษาของ วนัสนันท์  แฮค�า (2553)  ที่ได้

ศึกษาเรื่อง  การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการส่งเสริม

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุชุมชนเทศบาลต�าบลหนองผึ้ง  อ�าเภอ

สารภี จังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงผลวิจัย ด้านสังคม พบว่า   

การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน ท�าให้เกิด

การกระตุ้นพัฒนาด้านสุขภาวะสังคม เน่ืองจากผู้เข้าร่วม

กิจกรรมมีการตัดสินใจในการจะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  

มีส่วนร่วมในการวางแผนจัดท�า ก่อให้เกิดการเรียนรู้และ

สามารถปฏิบัติได้อย่างเข้าใจระหว่างผู้สูงอายุกับคนใน

ชุมชนทุกวัย

  2.3  ด้านครอบครัว  พบว่า  ข้อเนอแนะ 

เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดแพร่  คือ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ควรจดัปรบัปรงุทีอ่ยูอ่าศัยของผู้สูงอายุ

ในชมุชนอย่างเหมาะสม ทัง้นีเ้ป็นเพราะว่า องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นมีภาระงานซ�้าซ้อน  ควรเป็นหน้าที่ของพัฒนา

สังคมและความมั่นคงจังหวัดที่จะเข้ามาดูแลเรื่องการ 

จัดตั้งศูนย์ เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถ

ท�าได้เนือ่งจากมภีาระงานทีซ่�า้ซ้อน  รฐัควรถ่ายโอนอ�านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ดแูลเรือ่งนี ้ ควรสนบัสนนุ

งบประมาณในการจัดกิจกรรมนันทนาการที่เพียงพอต่อ

ความต้องการและเหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ  เพื่อผู้สูงอายุเอง

จะได้ประกอบกิจกรรมนันทนาการมีส่วนร่วมกับคนใน

ชมุชนหรอืผู้สูงอายดุ้วยกนัเอง เช่น โครงการกฬีานนัทนาการ

ของผู้สูงอายุ และควรส่งเสริมการประกอบกิจกรรมการ

สร้างสานสัมพันธ์ในครอบครัว เพื่อให้ผู ้สูงอายุได้ร่วม

ประกอบกิจกรรมกับคนในครอบครัว  บุตรหลาน  เพื่อให้ผู้

สูงอายุได้พัฒนาทางด้านจิตใจ  ให้รู้สึกเพลิดเพลิน  ในวัน

ส�าคัญต่าง  เช่น  วันสงกรานต์  สอดคล้องกับการศึกษาของ  

วนัสนันท์  แฮค�า (2553)  ที่ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วม

ของครอบครัวในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุชุมชน

เทศบาลต�าบลหนองผึ้ง อ�าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่   

ซึ่งผลวิจัย ด้านครอบครัว พบว่า ครอบครัวได้เรียนรู ้ 

การแสดงออกต่อผู ้สูงอายุด้วยความอ่อนโยน เล็งเห็น 

ความส�าคัญของการให้ก�าลังใจหรือพูดคุยท�าให้ผู้สูงอาย ุ

รู้สึกผ่อนคลายอารมณ์ได้

  2.4  ด ้านการเงินและการงาน  พบว่า  

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ผูส้งูอาย ุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจงัหวดัแพร่  

คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรส่งเสริมการฝึกอาชีพ

และจัดหางานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุตามความถนัด ทั้งนี้
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เป็นเพราะว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรสนับสนุน 

ให้มีการรวมกลุ่ม  ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอาชีพ 

ที่เหมาะสมและตามความถนัดของผู้สูงอายุ ควรมีการจัด

อบรมฝึกทักษะในการประกอบอาชีพ มีการเชิญบุคลากร 

ผู้มีความสามารถด้านอาชีพนั้นๆ มาบรรยายฝึกสอนให้เกิด

ความรูค้วามช�านาญ และมกีารพาเทีย่วชมสถานทีป่ระกอบ

อาชีพที่สถานท่ีจริง จะเป็นการกระตุ้นให้ผู้สูงอายุเกิดม ี

ก�าลังใจและสามารถท�าได้แบบสถานที่ตัวอย่าง  จะเป็น 

แรงผลักดันให้ผู ้สูงอายุท�าหรือประกอบกิจกรรมนั้นๆ  

ให้ออกมาดีดังตัวอย่าง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควร

สนบัสนนุในด้านงบประมาณ  เพราะต้องน�ามาเป็นค่าใช้จ่าย

ในการประกอบกลุ่มอาชีพ  เช่น  การจัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์  

ที่ส�าคัญในการประกอบอาชีพท่างกลุ่มมีความถนัดและ

สนใจ  ผูส้งูอายจุะได้มกีจิกรรมร่วมกบักลุม่ของผูส้งูอายเุอง 

เกิดความเพลิดเพลิน และจะเป็นการหารายได้ให้กับ 

ผู้สูงอายุ  เพื่อผู้สูงอายุจะได้น�ามาเป็นค่าใช้จ่ายในการด�ารง

ชีวิต อุปโภคบริโภค  น�ามาจุนเจือครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง  

สอดคล้องกับการศึกษาของ  ชวกร  ชมพูค�า (2555)  ที่ได้

ศึกษาเรื่อง นโยบายสร้างหลักประกันรายได้ผู ้สูงอายุ 

กับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต�าบลบ้านกลาง 

อ�าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  ซ่ึงผลการวิจัย   

ด้านรายได้ พบว่า  ผูส้งูอายมุคีวามต้องการให้เทศบาลต�าบล

บ้านกลางจัดหาอาชีพให้เหมาะสมกับความต้องการและ

ความถนัดของผู้สูงอายุเอง

ข้อเสนอแนะ

 1. ด ้านสุขภาพอนามัย  องค ์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัดแพร่  ควรมีการจัดท�าแผน

ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพอนามัยน�าไปปฏิบัติได้จริงและมี

ความสอดคล้องกบัผูส้งูอาย ุควรมกีารจดัอบรมให้ความรูแ้ก่

ผูส้งูอาย ุเน้น  การรบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชน์และครบ 

5 หมูแ่ละเป็นเวลา  การพกัผ่อนนอนหลบัให้เป็นเวลา  และ

การจัดอบรมให้ความรู ้อาสาสมัครผู ้ดูแลผู ้สูงอายุอย่าง

จรงิจงั ควรมกีารก�าหนดให้มกีารตรวจสขุภาพผูส้งูอายุอย่าง

น้อยปีละ 2-3 ครั้งและระบบการติดตามอาการ  ควรจัดให้

มีศูนย์พัฒนาสุขภาพอนามัยแก่ผู ้สูงอายุและอุปกรณ์ 

ออกก�าลังกายแบบถาวร  และศูนย์ผู้สูงอายุที่ไร้ท่ีพักพิง 

แบบชั่วคราว  ควรมีกลุ ่มอาสาสมัครที่ออกตรวจเยี่ยม 

ผูส้งูอายเุพือ่รบัฟังปัญหาของผูส้งูอายเุองและมกีารตดิตาม

ผลอย่างต่อเนือ่ง  ควรมกีจิกรรมหรอืโครงการทีเ่ก่ียวกบัการ

พัฒนาจิตใจของผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม

 2. ด้านสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน 

เขตจังหวัดแพร่ ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้คนในชุมชนมี

ส่วนร่วมในการดูแลรับผิดชอบผู้สูงอายุ สนับสนุนเด็กและ

เยาวชนดูแลผู้สูงอายุโดยการผลัดเปล่ียนเวรวันละ 2 คน 

หลงัเลกิเรยีก ควรส่งเสรมิให้ผูส้งูอายไุด้เข้าร่วมกจิกรรมทาง

ศาสนา  การอบรมธรรมะ การเข้าวัดฟังธรรม  ควรส่งเสริม

ให้ผู้สูงอายไุด้บ�าเพญ็ประโยชน์แก่สังคม การแต่งตัง้ผู้สูงอายุ

ให้เป็นปราชญ์ชาวบ้านในด้านต่างๆ ควรส่งเสริมการจัด

กจิกรรมสร้างความสัมพนัธ์ในชมุชนระหว่างผู้สูงอายกุบัคน

ทุกวัย  กีฬาผู้สูงอายุกับเยาวชนในชุมชน  ควรจัดสวัสดิการ

สังคมแจกสิ่งของช่วยเหลือตามความจ�าเป็นและความ

เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนและไม่มีแหล่งพึ่งพิง

ที่เพียงพอ แจกผ้าห่มกันหนาว แจกแว่นสายตา ควรจัด

บรกิารให้มรีถรบั-ส่งผูส้งูอายไุปโรงพยาบาลเมือ่เกดิการเจบ็

ป่วยและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ควรจัดให้มีการแจ้ง

ข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุอย่างทั่วถึงและ

สม�่าเสมอ  ควรจัดตั้งศูนย์สงเคราะห์ผู้สูงอายุในชุมชนแบบ

ชั่วคราว (เช้าไป–เย็นกลับ) อย่างเป็นรูปธรรม

 3. ด้านครอบครัว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ในเขตจังหวัดแพร่  ควรจัดปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ

ในชุมชนอย่างเหมาะสมมีความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน  ควรจัดตั้งให้มีศูนย์สงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ไร้ที่

พึ่งพิงแบบชั่วคราวจนกว่าจะมีที่พักถาวร  ควรสนับสนุน 

งบประมาณในการจัดกิจกรรมนันทนาการที่เพียงพอต่อ

ความต้องการและเหมาะสมแก่ผู้สูงอายุเน้นการสร้างสาน

สัมพันธ์ในครอบครัวและวันส�าคัญ  ควรจัดอบรมให้ความรู้

ความเข้าใจแก่สมาชกิในครอบครวัเพือ่ให้ดแูลผูส้งูอายอุย่าง 

ถูกต้องตามหลักเกณฑข์องพระราชบัญญัติผูสู้งอายุ การรับ

ประทานอาหาร  การนอนหลับ  การนอน  ควรส่งเสริมให้

ผูส้งูอายไุด้อยูก่บัครอบครวัอย่างมคีวามสขุจนวาระสดุท้าย

ของชีวิต  พาไปเที่ยวในวันส�าคัญหรือสถานที่ต่างๆ

 4. ด้านการเงินและการงาน  องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัดแพร่ควรส่งเสริมการฝึกอาชีพ

และจัดหางานที่เหมาะสมกับผู ้สูงอายุตามความถนัด  

มีกระบวนการท�างานแบบมีขั้นตอนเป็นระบบ ควร

สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดอบรมเพิ่มความรู้และทักษะ

และการประกอบกลุ ่มอาชีพของผู ้สูงอายุ  ควรจัด 

ตั้งสวัสดิการกองทุนแก่กลุ่มผู้สูงอายุที่ยากจนและไม่ม ี

แหล่งพึง่พงิทีเ่พยีงพอทีป่ระสบปัญหาความเดอืดร้อน  และ

กองทุนผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อผู้สูงอายุจะได้มีเงินหมุนเวียน
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ในการประกอบอาชีพ ควรมีการบริหารจัดการจ�าหน่าย

ผลติภณัฑ์ของผูสู้งอายอุอกสูต่ลาดเพือ่เพิม่รายได้  ควรเสนอ

แนะแหล่งเงินกู ้ดอกเบ้ียต�่าส�าหรับผู ้ ท่ีรับผิดชอบดูแล

อุปการะเลี้ยงดูผู้สูงอายุที่เป็นบุพการี
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 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย 

 เชียงใหม่, 2545.

ชวกร  ชมพคู�า.  นโยบายสร้างหลกัประกนัรายได้ผูส้งูอายุ 

 กับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต�าบล 

 บ้านกลาง  อ�าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่.   

 ปริญญานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555.

ชาญวิทย์  บ่วงราบ.  ความต้องการได้รับสวัสดิการของ 

 ผู้สูงอายุในต�าบลเสาธงหิน อ�าเภอบางใหญ่   

 จังหวัดนนทบุรี. ปริญญานิพนธ์ ศิลปศาสตร 

 มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร, 

 2550.

นติประภา  แก้วกระจ่าง.  การประเมนิผลโครงการกองทนุ 

 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในหมู่บ้าน 

 และชุมชนเมือง (เบี้ยยังชีพ) กรณีศึกษา 

 องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภออู่ทอง   

 จั ง ห วั ด สุ พ ร ร ณ บุ รี .  ป ริ ญ ญ า นิ พ น ธ ์  

 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย 

 ขอนแก่น, 2550.

พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์, กระทรวง.   

 แนวทางการด�าเนินงานจัดบริการสวัสดิการ 

 สังคมขององค์การบริการส่วนต�าบล. พิมพ์ครั้ง 

 ที่ 2. กรุงเทพฯ: ส�านักพัฒนาสังคมและความ 

 มั่นคงของมนุษย์, 2548.

วนัสนันท์  แฮค�า.  การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการ 

 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุชุมชนเทศบาล 

 ต�าบลหนองผึง้  อ�าเภอสารภ ี จงัหวดัเชยีงใหม่.   

 ป ริ ญญานิ พน ธ ์ ศิ ล ปศ าสต รมหาบัณฑิ ต 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553.

ศราวุธ  ไชยทองพันธ์.  แนวทางการพัฒนาการจัด 

 สวัสดิการผู ้สูงอายุขององค์การบริหารส่วน 

 ต�าบล  ในจังหวัดนครนายก. ปริญญา 

 นิพนธ ์สังคมสงเคราะห ์ศาสตรมหาบัณฑิต 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.

สุปรีดา  มั่นคง.  สถิติผู้สูงอายุในประเทศไทย. กรุงเทพฯ:  

 มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549. 

องค ์การทุน เพื่ อ เด็ กแห ่ งสหประชาชาติ (ยูนิ เซฟ ) 

 ประเทศไทย. การวเิคราะห์สถานการณ์เดก็และ 

 สตรี พ.ศ. 2554. กรุงเทพฯ: ยูนิเซฟ, 2554.
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