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This research aimed to study the quality of life and demand of the elderly in nursing home, 

Nakhon Pathom province. Using in-depth interviews with 3 groups of key informants were parent, staff 

and elderly 18 people. Qualitative information acquired be used to determine the accuracy of the 

information on the methodological triangulation. classification of information, conclusion and presents 

information in the form portray. 

The study concluded that the economic income of the elderly, money was donated. The 

proceeds went to charity and spended on a daily basis. No debt and saving money. Social, the cause of 

relief  was suffering and have problems in life. Both elderly were brought forward and the elderly who 

came on their own. The elderly need to be adapted to the conditions and adapted to others. The elderly 

will interact only superficial but were eager to attend the event held each time and cooperated in 

working together very well. Environment, The environment at nursing home are shady, clean and safe. 

A facilities provided adequate. Access to both water and power utilities and easy access to medical 

facilities. Physical, the elderly who had strong will have a slight diseases but not a serious disease and 

ability to take care of themselves in their daily activities. The elderly patients were severely ill and could 

not do their routine at all. Nursing home would be in charge of nutrition and health check for the elderly. 

Psychological, the elderly were feeling better after them came relief. Have a nice feel to the people 

around them and the third party. Happy and satisfied in life. Nursing home care to mentally adjust to the 

elderly to give the elderly can living with happiness. 

The data from the study can be used as a guide to help with the care and quality of life of the 

elderly in nursing home, Nakhon Pathom province. 
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บทท ี1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา  

การเปลียนแปลงโครงสร้างของประชากรโลกเกิดขึนอยา่งรวดเร็วในช่วง 3-4 ทศวรรษที
ผา่นมา จากอตัราการเกิดทีลดตาํลงและความเจริญกา้วหนา้ทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขทาํให้ใน
ปัจจุบนัประชากรสูงอายุทวัโลกมีจาํนวนเพิมขึนอยา่งรวดเร็ว จากขอ้มูลเมือปี พ.ศ.2556 ไดร้ะบุไว้
ว่า ประชากรโลกทีมีอายุ 60 ปีขึนไปมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 12 จากจาํนวนประชากรโลกทงัหมด 
7,100 ลา้นคน (สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ, 2556)   

สาํหรับประเทศไทยไดเ้ริมเขา้สู่การเป็นสังคมผูสู้งอายมุาตงัแต่ปี พ.ศ.2547 โดยมีประชากร
ทีมีอายุ 60 ปีขึนไปมากกวา่ร้อยละ 10 ของประชากรทงัหมด จากขอ้มูลประชากรไทยปี พ.ศ.2557 
พบวา่มีจาํนวนประชากรอายุมากกวา่ 60 ปี หรือทีเรียกวา่ประชากรสูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 15.3 ของ
จาํนวนประชากรทงัหมด และคาดวา่ในอีก 20 ปีขา้งหนา้ ประเทศไทยจะมีจาํนวนประชากรสูงอายุ
เพิมสูงขึนถึงร้อยละ 29 ของประชากร  ซึงจะทาํให้โครงสร้างประชากรของประเทศไทยกลายเป็น
สังคมผูสู้งอายโุดยสมบูรณ์ (สถาบนัวจิยัประชากรและสังคม, 2557) 

จากขอ้มูลดงักล่าว ประเทศไทยจึงไดเ้ริมเตรียมความพร้อมในดา้นต่างๆ เพือรองรับการ
เปลียนแปลงทีจะเกิดขึน เช่น การจดัสวสัดิการสําหรับผูสู้งอายุหลงัเกษียณ การให้เบียยงัชีพ การ
สร้างสิงอาํนวยความสะดวกตามทีสาธารณะ การดูแลทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข เป็นตน้  
เพือให้ผูสู้งอายุในประเทศมีความเป็นอยูแ่ละคุณภาพชีวิตทีดี แต่ภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์ โลกได้
เกิดการเปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทังในเรืองของวฒันธรรม เศรษฐกิจและสังคม ทาํให้
ประชาชนส่วนใหญ่ตอ้งออกไปทาํงานนอกบา้น คนทีอยู่ต่างจงัหวดัหรือชนบทก็ตอ้งจากบา้นเขา้
ไปทาํงานในเมืองเพือหารายได้ไปเลียงครอบครัวให้เพียงพอ ไม่มีโอกาสและเวลาในการดูแล
ผูสู้งอายุทีอยู่ในบา้น สําหรับบางรายก็อาจถูกทิงให้อยู่บา้นเพียงลาํพงั ทาํให้มีความเสียงทีจะเกิด
อุบติัเหตุและเกิดการก่ออาชญากรรมตามมา ดงันนัหลายๆ ครอบครัวจึงเลือกทีจะส่งตวัผูสู้งอายุให้
ไปอาศยัอยู่ในสถานพาํนกัสําหรับผูสู้งอายุเพือความปลอดภยั และเป็นการลดภาระของครอบครัว 
ทงัสถานพาํนกัสาํหรับผูสู้งอายทีุจดัตงัขึนโดยองคก์รเอกชน เช่น บา้นพกัคนชราหรือสถานพาํนกัที
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จดัตงัขึนโดยรัฐ เช่น ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสังคมคมผูสู้งอายุหรือสถานสงเคราะห์คนชรา  ที
อยูใ่นความดูแลของกระทรวงพฒันาสังคมและความมนัคงของมนุษย ์ โดยมีกระจายอยูใ่นจงัหวดั
ต่างๆ ทงัหมด 12 แห่ง ไดแ้ก่ จงัหวดันครปฐม และจงัหวดันครราชสีมา จงัหวดัละ 2 แห่ง จงัหวดั
นครสวรรค์ จงัหวดัจนัทบุรี จงัหวดักาญจนบุรี จงัหวดักรุงเทพฯ จงัหวดัลพบุรี จงัหวดัตรัง จงัหวดั
ชุมพร และจงัหวดัมหาสารคาม จงัหวดัละ 1 แห่ง (กระทรวงการพฒันาสังคมและความมนัคงของ
มนุษย,์ 2554)  

สถานสงเคราะห์คนชรา เป็นหน่วยงานของรัฐทีให้การดูแลช่วยเหลือผูสู้งอายุทีไร้ญาติและ
พงึตนเองไม่ได ้เพือใหมี้ทีอยูอ่าศยั และมีความสุขตามอตัภาพจนถึงบนัปลายชีวิต ผูสู้งอายุในสถาน
สงเคราะห์คนชราจึงจาํเป็นตอ้งแยกออกมาจากครอบครัวและพกัอาศยัร่วมกบัผูสู้งอายุอืนๆ นบัเป็น
ผูสู้งอายุกลุ่มเล็กๆ ในสังคมกลุ่มหนึง ทีไม่มีโอกาสได้รับการดูแลในช่วงบันปลายชีวิตจาก
ครอบครัว ผูสู้งอายเุหล่านีตอ้งเผชิญกบัปัญหาความชราภาพและความเจ็บป่วยทีเป็นอยูโ่ดยขาดการ
ดูแลจากคนในครอบครัวทีตนเองคุน้เคยมาในอดีต และทีสุดตอ้งจากไปโดยไม่ไดรั้บการดูแลจาก
บุตรหลานคนใกลชิ้ด (สิริลกัษณ์ โสมานุสรณ์, 2557) 

การทีผูสู้งอายุตอ้งยา้ยเขา้ไปอยู่ในสถานสงเคราะห์คนชราทาํให้เกิดการเปลียนแปลงใน
ทุกๆ ดา้น ทงัการดาํเนินชีวติ สภาพแวดลอ้ม และสังคม ดงันนัสถานสงเคราะห์คนชราจึงตอ้งมีการ
ให้บริการทีเหมาะสมและครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นทางดา้นร่างกายหรือจิตใจ การให้การดูแลดว้ย
ความรัก ความเมตตา โดยคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และทาํให้ผูสู้งอายุรู้สึกถึงความเป็นคน
พิเศษจากการดูแลทีไดรั้บ (กิตติกร นิลมานตั, 2555) เพือให้ผูสู้งอายุมีความสุข ความสบาย และมี
คุณภาพชีวติทีดีตามสิทธิทีสมควร  

ถึงแมว้า่ผูสู้งอายทีุอาศยัอยูใ่นสถานสงเคราะห์คนชรานนัจะมีทีพกั มีอาหาร และไดรั้บการ
ดูแลจากเจา้หนา้ทีอยูต่ลอดเวลา  แต่ก็อาจจะยงัมีผูสู้งอายบุางท่านทียงัมีความรู้สึกไม่สบายใจและไม่
มีความสุข ดงันนัคุณภาพชีวิตและความตอ้งการของผูสู้งอายุทีอาศยัอยู่ในสถานสงเคราะห์จึงเป็น
สิงทีไม่สามารถมองขา้มไปได ้เพราะคุณภาพชีวิตเป็นสิงทีมีคุณค่าและถูกกาํหนดให้เป็นเป้าหมาย
สูงสุดในการพฒันาประเทศ  คุณภาพชีวิตทีดีจึงเป็นสิงสําคญัทีจะชีให้เห็นว่าประเทศจะสามารถ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมให้เจริญกา้วหนา้ไปไดม้ากเพียงใด ซึงถา้เราสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของบุคคลในด้านต่างๆ ได้ ก็จะส่งผลให้บุคคลเหล่านันรู้สึกมีความสุขและพึงพอใจ 
สามารถใชชี้วติไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพชีวติทีดี  
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ดว้ยเหตุผลดงักล่าวผูว้ิจยัจึงมีความสนใจทีจะศึกษาคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุทีพกัอยู่ใน
สถานสงเคราะห์คนชราในจงัหวดันครปฐม  เนืองจากมีสถานสงเคราะห์คนชราตงัอยูถึ่ง 2 แห่ง โดย
ต้องรองรับผูสู้งอายุจากจังหวดัต่างๆ ในพืนทีใกล้เคียงรวมทังหมด 5 จังหวดั ได้แก่ จังหวดั
นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และสมุทรปราการ ซึงเป็นจงัหวดัทีมีความแตกต่างและมี
ความหลากหลายทางสภาพแวดลอ้ม เศรษฐกิจและสังคม โดยมีจุดมุ่งหมายเพือศึกษาคุณภาพชีวิต
และความตอ้งการของผูสู้งอายุทีพกัอยู่ในสถานสงเคราะห์คนชราในจงัหวดันครปฐม เพือใช้เป็น
แนวทางในการช่วยเหลือ ดูแล และพฒันาคุณภาพชีวติของผูสู้งอายทีุพกัในสถานสงเคราะห์ต่อไป 

  
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

เพือศึกษาคุณภาพชีวิตและความตอ้งการของผูสู้งอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา จงัหวดั
นครปฐม 
 
ขอบเขตของการศึกษา 

1.  ขอบเขตด้านเนือหา 
ศึกษาคุณภาพชีวติและความตอ้งการของผูสู้งอายทีุพกัอยูใ่นสถานสงเคราะห์คนชรา ซึง

จาํแนกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นร่างกาย และดา้นจิตใจ  
 

2. ขอบเขตด้านพนืที 
พืนทีศึกษาคือสถานสงเคราะห์คนชราในจงัหวดันครปฐม จาํนวน 2 แห่ง คือ สถาน 

สงเคราะห์คนชราบา้นนครปฐม และสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพอ่เปินอุปถมัภ)์ 
 

3.  ขอบเขตด้านประชากร 
กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัในการวจิยัครังนี แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่  
1. ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม และสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิม

ราชกุมารี (หลวงพ่อเปินอุปถัมภ์) ในฐานะผูค้วบคุมดูแล ซึงให้ขอ้มูลเกียวกบันโยบายในการดูแล
ผูสู้งอายุ คุณสมบติัของผูเ้ขา้รับบริการ ประเภทของการให้บริการและขอ้มูลของสถานสงเคราะห์ 
รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงาน  

2. เจ้าหน้าทีประจําสถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม และสถานสงเคราะห์คนชรา
เฉลิม-ราชกุมารี (หลวงพ่อเปินอุปถัมภ์) ในฐานะผูที้ปฏิบติังานในการดูแลผูสู้งอายุ ซึงให้ขอ้มูล
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เ กียวกับการปฏิบัติงานดูแลผู ้สูงอายุและความต้องการของผู ้สูงอายุใน ด้านสังคม  ด้าน
สภาพแวดล้อม ด้านร่างกายและด้านจิตใจ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังาน โดย
คดัเลือกจากเจา้หนา้ทีพีเลียงทีเป็นผูดู้แลผูสู้งอายโุดยตรง 

3. ผู้สูงอายุทีพักอยู่ในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม และสถานสงเคราะห์
คนชราเฉลิม-ราชกุมารี (หลวงพ่อเปินอุปถัมภ์) ในฐานะผูรั้บบริการ โดยให้ขอ้มูลเกียวกบัคุณภาพ
ในการดูแลผูสู้งอายุของสถานสงเคราะห์ และความต้องการในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
สภาพแวดล้อม ด้านร่างกายและด้านจิตใจ โดยคดัเลือกจากผูสู้งอายุทีมีศกัยภาพในการพูดคุย
สือสารและสามารถตอบคาํถามได ้

 
4. ขอบเขตด้านเวลา 

ดาํเนินการศึกษาตงัแต่เดือนตุลาคม 2557 – เดือนมิถุนายน 2558 และเก็บขอ้มูลโดยใช้
วธีิการสัมภาษณ์เชิงลึกในเดือนพฤษภาคม 2558 

 
ขนัตอนของการศึกษา 

1.  การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ  ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิเกียวกับ
สถานการณ์ผูสู้งอายุของประเทศไทย แนวคิดคุณภาพชีวิต  และงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัผูสู้งอายุและ
คุณภาพชีวติ เพือนาํมากาํหนดกรอบแนวคิดในการวจิยั 

2. การเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ โดยการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) จากผูใ้หข้อ้มูลหลกัเป็นรายบุคคล โดยใชก้ารสังเกตและแบบสัมภาษณ์
ปลายเปิดแบบกึงโครงสร้าง (Semi-Structure Interview) ทีไดมี้การกาํหนดแนวคาํถามไวล่้วงหน้า
ตามประเด็นทีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคที์กาํหนดไว ้

3. การวเิคราะห์ขอ้มูล นาํขอ้มูลทีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาตรวจสอบความครบถว้น 
ความถูกตอ้งของขอ้มูลและทาํการวเิคราะห์ขอ้มูล 

4. การสรุปผลการศึกษา 
5. การเสนอแนะ 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



5 
 

คําจํากดัความทใีช้ในการศึกษา 

1. ผูสู้งอาย ุหมายถึง บุคคลทีมีอายุ 60 ปีขึนไปตามพระราชบญัญติัผูสู้งอายุ พ.ศ.2546 ทงั
ชายและหญิงเป็น โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ ผูสู้งอายวุยัตน้ (60-69 ปี) ผูสู้งอายุวยักลาง (อายุ 70-79 ปี) 
และผูสู้งอายวุยัปลาย (อาย ุ80 ปีขึนไป) 

2. สถานสงเคราะห์คนชรา หมายถึง สถานทีทีรัฐจัดตังขึนเพือให้บริการทีพกัอาศัย
สําหรับผูสู้งอายุทีประสบปัญหา ฐานะยากจน และไม่มีผูอุ้ปการะ โดยจะไดรั้บการคุม้ครอง ดูแล
และไดรั้บบริการในดา้นต่างๆ โดยในงานวิจยัชินนี หมายถึง สถานสงเคราะห์คนชราในจงัหวดั
นครปฐม จาํนวน 2 แห่ง คือ สถานสงเคราะห์คนชราบา้นนครปฐม และสถานสงเคราะห์คนชรา
เฉลิมราชกุมารี (หลวงพอ่เปินอุปถมัภ)์ 

3. คุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุ หมายถึง สภาวะความพร้อมของผูสู้งอายุทงัในดา้นร่างกาย 
จิตใจ และดา้นอืนๆ ทีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวติทีจะสามารถส่งผลใหเ้ขาดาํรงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่ง
มีความสุข สามารถปรับตวัให้เขา้กบัสภาวะแวดลอ้มและสังคมทีตนอยู่ไดเ้ป็นอย่างดี ในการวิจยั
ครังนีแบ่งออกเป็น 5 ดา้น คือ  

3.1 คุณภาพชีวิตดา้นเศรษฐกิจ หมายถึง สภาวะทางการเงินของผูสู้งอายุ ซึงเป็นปัจจยั
ทีมีอิทธิพลต่อสภาพความเป็นอยูที่ดี อนัไดแ้ก่ รายได ้การใชจ่้ายในการชีวิตประจาํวนั ภาระหนีสิน
และเงินออม  

3.2 คุณภาพชีวิตด้านสังคม หมายถึง ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความสัมพนัธ์และการอยู่
ร่วมกนัในสังคม เช่น สาเหตุและความสมคัรใจในการเขา้รับการสงเคราะห์ การปรับตวัให้เขา้กบั
สังคม การมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม การปฏิบติักิจกรรมต่างๆ เช่น การทาํกิจกรรมในเวลาวา่งและการ
เขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคม 

3.3 คุณภาพชีวิตดา้นสภาพแวดลอ้ม หมายถึง การดาํรงชีวิตอยูใ่นสภาพแวดลอ้มและ
ทรัพยากรทีมีอยูอ่ยา่งเหมาะสมและมีความสุข เช่น การมีสภาพแวดลอ้มทีสะอาด มีสิงอาํนวยความ
สะดวก มีสาธารณูปโภคและสถานพยาบาลเขา้ถึงสะดวก และมีความปลอดภยัในการพกัอาศยั  

3.4  คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย หมายถึง การศึกษาถึงการดํารงชีวิตและการดาํเนิน
กิจกรรมดว้ยพละกาํลงัไดอ้ย่างเหมาะสม เช่น การมีโรคประจาํตวั การมีความสามารถในการทาํ
กิจวตัรประจาํวนั การดูแลรักษาสุขภาพ และการดูแลในเรืองของโภชนาการ 

3.5 คุณภาพชีวิตดา้นจิตใจ หมายถึง ความพอใจในชีวิตทีส่งผลให้สามารถดาํรงชีวิต
ในสังคมได้อย่างมีความสุข เช่น ทศันคติของผูสู้งอายุทีมีต่อสถานทีและต่อบุคคลอืน การฟืนฟู
สภาพจิตใจ และความพึงพอใจในชีวติ 
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4. ความตอ้งการของผูสู้งอายุ หมายถึง ความตอ้งการของผูสู้งอายุทีในสถานสงเคราะห์
คนชราบา้นนครปฐมและสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปินอุปถมัภ์) ในดา้น
เศรษฐกิจ ดา้นสังคม ดา้นสิงแวดลอ้ม ดา้นร่างกาย และดา้นจิตใจ 

4.1 ความตอ้งการด้านเศรษฐกิจ  หมายถึง ความตอ้งการได้รับการช่วยเหลือดา้น
การเงินเพือสะสมไวใ้ชจ่้ายในภาวะทีตนเองเจ็บป่วย ความตอ้งการในการช่วยจดัหาอาชีพเพือเป็น
การเพมิพนูรายได ้

4.2 ความตอ้งการดา้นสังคม หมายถึง ความตอ้งการการมีส่วนร่วม การยอมรับและ
นบัถือจากบุคคลอืน ความตอ้งการมีความสัมพนัธ์อนัดีและความตอ้งการมีกิจกรรมทางสังคม 

4.3 ความตอ้งการดา้นสภาพแวดลอ้ม หมายถึง ความตอ้งการมีทีอยูอ่าศยัทีปลอดภยั      
ร่มรืน อากาศถ่ายเทไดดี้ มีสิงอาํนวยความสะดวก 

4.4 ความตอ้งการดา้นร่างกาย หมายถึง ความตอ้งการอาหารครบทงั 3 มือ มีเสือผา้
เครืองนุ่งห่มทีเหมาะสม การรักษาพยาบาลเมือเจบ็ป่วย และความตอ้งการในการช่วยเหลือตนเอง 

4.5 ความตอ้งการดา้นจิตใจ หมายถึง ความตอ้งการความรักและการดูแลเอาใจใส่ 
ความตอ้งการเป็นบุคคลทีมีความสาํคญั และไดรั้บการยอมรับนบัถือจากคนรอบขา้ง 
 
ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 

1. ทราบถึงคุณภาพชีวติของผูสู้งอายใุนสถานสงเคราะห์คนชรา จงัหวดันครปฐม 
2. ทราบถึงความตอ้งการของผูสู้งอายใุนสถานสงเคราะห์คนชรา จงัหวดันครปฐม  
3. ขอ้มูลทีไดจ้ากการศึกษาสามารถนาํไปเป็นแนวทางในการช่วยเหลือ เกียวกบัการดูแล

และพฒันาคุณภาพชีวติของผูสู้งอายทีุพกัในสถานสงเคราะห์คนชรา จงัหวดันครปฐม 
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บทท ี2 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

 

การศึกษาเรือง “คุณภาพชีวิตและความตอ้งการของผูสู้งอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา 
จงัหวดันครปฐม” ผูศึ้กษาไดท้บทวนเอกสาร ศึกษาหลกัการ แนวคิด  และทฤษฎีทีเกียวขอ้ง จาก
เอกสาร หนงัสือ ตาํรา งานวิจยัทีเกียวขอ้ง ระบบสืบคน้ทางอินเตอร์เน็ต เพือนาํมากาํหนดกรอบ
แนวคิดในการศึกษา ในประเด็นต่อไปนี 

1. บริบทเกียวกบัสถานสงเคราะห์คนชรา 
2. แนวคิดเกียวกบัผูสู้งอาย ุ
3. แนวคิดทฤษฎีเกียวกบัคุณภาพชีวติ 
4. แนวคิดทฤษฎีเกียวกบัความตอ้งการของผูสู้งอาย ุ
5. งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

 
1. บริบทเกยีวกบัสถานสงเคราะห์คนชรา 

1.1 สถานสงเคราะห์คนชราในประเทศไทย 

 ในประเทศไทยเริมจุดประกายเรืองผูสู้งอายุและการสงเคราะห์คนชราในสมยัจอมพล      
ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี โดยมีการกาํหนดนโยบายทีจะส่งเสริมสนบัสนุนให้ประชาชน
มีสภาพความเป็นอยูที่ดี มีคุณภาพ สามารถดาํรงชีวิตในสังคมไดอ้ยา่งปกติสุขและไดม้อบให้กรม
ประชาสงเคราะห์จดัตงัสถานสงเคราะห์คนชราบา้นบางแคเป็นแห่งแรกในปี พ.ศ. 2496 (ศิริพรรณ 
รักษาภกัดี, 2554 : 19-20) โดยมีวตัถุประสงค ์ดงันี  

1. เพือให้การสงเคราะห์คนชราทีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองไดห้รือประสบปัญหา
ความทุกขย์าก เดือดร้อน ยากจน ไม่มีทีอยูอ่าศยัหรือไม่สามารถอยูก่บัครอบครัวได ้

2. เพือให้บริการแก่คนชราทีอยู่กับครอบครัวของตน แต่มีความตอ้งการบริการ
สงเคราะห์คนชราบางอยา่ง เช่น การรักษาพยาบาล กายภาพบาํบดั นนัทนาการ 
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3. เพือแบ่งเบาภาระของครอบครัวผูมี้รายไดน้อ้ยหรือยากจนทีไม่สามารถจะอุปการะ
เลียงดูคนชราไวใ้นครอบครัวได ้

4. เพือป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมอนัเกียวกับคนชรา ไม่ให้เร่ร่อน ทาํความ
เดือดร้อนรําคาญแก่สังคม และใหส้ามารถอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งผาสุกตามสมควรแก่อตัภาพ 

5. เพือเป็นการตอบแทนคุณความดีทีคนชราไดท้าํประโยชน์ใหแ้ก่ประเทศชาติ 
6. เพือผูสู้งอายจุะไดค้ลายวติกกงัวล เมือชราภาพ ไม่สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้

แลว้ทางรัฐบาลมีหนา้ทีจะเป็นผูอุ้ปการะเลียงดูต่อไป 

ต่อจากนนั จึงไดมี้การจดัตงัสถานสงเคราะห์คนชราขึนรวมทงัหมด 20 แห่ง กระจาย
ไปทุกภาคของประเทศ ไดแ้ก่ 

1. สถานสงเคราะห์คนชราบา้นบางแค         กรุงเทพมหานคร 
2. สถานสงเคราะห์คนชราบา้นธรรมปกรณ์ (วดัม่วง)        จงัหวดันครราชสีมา 
3. สถานสงเคราะห์คนชราบา้นธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)       จงัหวดัเชียงใหม่ 
4. สถานสงเคราะห์คนชราบา้นธรรมปกรณ์ (โพธิกลาง)    จงัหวดันครราชสีมา 
5. สถานสงเคราะห์คนชราบา้นบางละมุง          จงัหวดัชลบุรี 
6. สถานสงเคราะห์คนชราบา้นทกัษิณ          จงัหวดัยะลา 
7. สถานสงเคราะห์คนชราบา้นจนัทบุรี          จงัหวดัจนัทบุรี 
8. สถานสงเคราะห์คนชราบา้นอู่ทองพนงัตกั          จงัหวดัชุมพร 
9. สถานสงเคราะห์คนชราบา้นมหาสารคาม          จงัหวดัมหาสารคาม 
10. สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศมฯ์          จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
11. สถานสงเคราะห์คนชราบา้นนครปฐม          จงัหวดันครปฐม 
12. สถานสงเคราะห์คนชราวยัทองนิเวศน์           จงัหวดัเชียงใหม่ 
13. สถานสงเคราะห์คนชราบา้นเขาบ่อแกว้          จงัหวดันครสวรรค ์
14. สถานสงเคราะห์คนชราบา้นภูเก็ต          จงัหวดัภูเก็ต 
15. สถานสงเคราะห์คนชราบา้นบางแค 2          กรุงเทพมหานคร 
16. สถานสงเคราะห์คนชราบา้นศรีตรัง          จงัหวดัตรัง 
17. สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพอ่เปิน) จงัหวดันครปฐม 
18. สถานสงเคราะห์คนชราบุรีรัมย ์          จงัหวดับุรีรัมย ์
19. สถานสงเคราะห์คนชราบา้นลพบุรี          จงัหวดัลพบุรี 
20. สถานสงเคราะห์คนชราหลวงพอ่ลาํใย          จงัหวดักาญจนบุรี 
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ต่อมาได้มีการเปลียนชือสังกดัจาก กรมประชาสงเคราะห์ มาเป็น กรมพฒันาสังคม
และสวสัดิการ กระทรวงการพฒันาสังคมและความมนัคงของมนุษย์ และในปี พ.ศ.2547 ตาม
พระราชบญัญติัแผนและขนัตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ไดมี้การถ่าย
โอนภารกิจของสถานสงเคราะห์คนชราให้ไปอยูใ่นสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน โดยปัจจุบนั
มีจาํนวน 12 แห่ง ดงันี  

1. สถานสงเคราะห์คนชราบา้นเขาบ่อแกว้             จ.นครสวรรค ์
2. สถานสงเคราะห์คนชราบา้นจนัทบุรี             จ.จนัทบุรี 
3. สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพอ่เปินอุปถมัภ)์    จ.นครปฐม 
4. สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพอ่ลาํใยอุปถมัภ)์   จ.กาญจนบุรี 
5. สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม              จ.นครปฐม 
6. สถานสงเคราะห์คนชราบา้นธรรมปกรณ์ (โพธิกลาง)           จ.นครราชสีมา 
7. สถานสงเคราะห์คนชราบา้นธรรมปกรณ์ (วดัม่วง)            จ.นครราชสีมา 
8. สถานสงเคราะห์คนชราบา้นบางแค 2             จ.กรุงเทพฯ 
9. สถานสงเคราะห์คนชราบา้นลพบุรี              จ.ลพบุรี 
10. สถานสงเคราะห์คนชราบา้นศรีตรัง             จ.ตรัง 
11. สถานสงเคราะห์คนชราบา้นอู่ทอง-พนงัตกั            จ.ชุมพร 
12. สถานสงเคราะห์คนชราบา้นมหาสารคาม             จ.มหาสารคาม 

จากระเบียบกรมพฒันาสังคมและสวสัดิการวา่ดว้ยการให้บริการผูสู้งอายุ พ.ศ. 2550 
ไดก้าํหนดระเบียบไวด้งัต่อไปนี 

หมวด 1 คุณสมบัติของผู้รับบริการ 

ขอ้ 6 ผูสู้งอายุทีมีความประสงค์เขา้รับบริการในศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสังคม
ผูสู้งอายตุอ้งมีคุณสมบติัดงันี 

1. มีสัญชาติไทยอายตุงัแต่ 60 ปี ขึนไป 
2. ไม่เป็นผูต้้องหาว่ากระทาํผิดอาญาและอยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงาน

สอบสวนหรืออยูร่ะหวา่งการพิจารณาคดีของศาล 
3. ไม่เป็นโรคเรือรังหรือโรคติดต่อร้ายแรง 
4. ไม่พิการทุพพลภาพหรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ 
5. สามารถช่วยเหลือตนเองไดใ้นกิจวตัรประจาํวนั 
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ขอ้ 7 ผูสู้งอายุทีมีความประสงค์เขา้อยู่ในบา้นพกัผูสู้งอายุตอ้งมีคุณสมบติัตามขอ้ 6 
และเป็นผูป้ระสบปัญหาความเดือดร้อนอยา่งใดอยา่งหนึง ดงันี 

1. ฐานะยากจน 
2. ไม่มีทีอยูอ่าศยั 
3. ขาดผูอุ้ปการะหรือผูใ้หค้วามช่วยเหลือ 
4. ไม่สามารถอยูก่บัครอบครัวไดอ้ยา่งปกติสุข 

ขอ้ 8 ผูสู้งอายทีุประสงคจ์ะสมคัรเขา้พกัในบา้นพกัฉุกเฉิน ตอ้งมีคุณสมบติัตามขอ้ 6 
และตอ้งเป็นผูป้ระสบปัญหาความเดือดร้อนอยา่งใดอยา่งหนึง ดงันี 

1. ไม่มีทีพกัอาศยั 
ก. ระหวา่งรอเขา้รับอุปการะในสถานสงเคราะห์ 
ข. ระหวา่งรอพบแพทยเ์พือเขา้รับการรักษาจากโรงพยาบาล 
ค. ระหวา่งรอส่งกลบัภูมิลาํเนา 
ง. ระหวา่งทาํกายภาพบาํบดัตามทีแพทยส์ัง 

2. ไม่มีผูดู้แล เนืองจากบุตรหลานไปทาํธุระทีอืน 
3. มีปัญหาดา้นจิตใจอยา่งรุนแรง จาํเป็นตอ้งห่างจากครอบครัวระยะหนึง 
4. พลดัหลง โดยหน่วยงานของรัฐ องคก์รเอกชนหรือพลเมืองดีนาํส่ง 

หมวด 2 ประเภทของการให้บริการ 

ขอ้ 9 ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอายใุหบ้ริการ 4 ลกัษณะ ดงันี 
1. ศูนยบ์ริการผูสู้งอายุ สําหรับให้บริการผูสู้งอายุทีมาขอใชบ้ริการทีศูนยพ์ฒันาการ

จดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอายไุดจ้ดัไวใ้นเวลากลางวนั 
2. ศูนยบ์ริการเลียงดูผูสู้งอายุสําหรับให้บริการเลียงดูผูสู้งอายุทีมาขอให้บริการแบบ

เชา้ไป – เยน็กลบั 
3. บ้านพกัฉุกเฉิน สําหรับให้บริการผูสู้งอายุเป็นการชัวคราวไม่เกิน 15 วนัหาก

ผูสู้งอายมีุเหตุจาํเป็นตอ้งพกัเป็นระยะนานกวา่ทีกาํหนด ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากผูอ้าํนวยการศูนยฯ์ 
4. บา้นพกัผูสู้งอายมีุ 3 ประเภท ดงันี 

ก. ประเภทสามญั ไดแ้ก่ การใหบ้ริการดูแลผูสู้งอาย ุโดยไม่เสียค่าบริการ 
ข. ประเภทหอพกั ไดแ้ก่ การให้บริการดูแลผูสู้งอายุ โดยเสียค่าบริการให้ศูนย์

พฒันาการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอาย ุตามอตัราทีกรมพฒันาสังคมและสวสัดิการกาํหนด 
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ค. ประเภทปลูกบา้นอยูเ่อง ไดแ้ก่ การใหบ้ริการผูสู้งอาย ุโดยอนุญาตให้ผูสู้งอายุ
ปลูกบา้นพกัอยู่อาศยัในบริเวณศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอายุ ตามหลกัเกณฑ์ทีกรม
พฒันาสังคมและสวสัดิการกาํหนด 

สรุปไดว้่าสถานสงเคราะห์คนชรานนัเป็นหน่วยงานของรัฐทีให้การดูแลช่วยเหลือ
ผูสู้งอายุทีไร้ญาติและไม่สามารถพึงพาตนเองได ้เพือให้มีทีอยู่อาศยั และมีความสุขตามอตัภาพ
จนถึงบนัของปลายชีวิต โดยการวิจยัในครังนีผูว้ิจยัไดท้าํการเลือกศึกษาสถานสงเคราะห์คนชราที
อยูใ่นจงัหวดันครปฐมทงั 2 แห่ง ไดแ้ก่ สถานสงเคราะห์คนชราบา้นนครปฐม และสถานสงเคราะห์
คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพอ่เปินอุปถมัภ)์ 

 
1.2 บทบาทหน้าทขีองสถานสงเคราะห์คนชรา 

กรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ กระทรวงการพฒันาสังคมและความมนัคงของมนุษย์
ไดก้าํหนดขนัตอนแนวทางปฏิบติังานสถานสงเคราะห์คนชราไวด้งันี (กรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถิน, 2552 : 108-118) 

1. ฝ่ายบริหารงานสถานสงเคราะห์ 

1.1 ฝ่ายบริหารทัวไป 

รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล (การพฒันาบุคลากร การประชุมการนิเทศงาน
การประเมินบุคลากร การธํารงรักษาบุคลากร การปฏิบติัการแก้ไขและป้องกนัปัญหาการตรวจ
ติดตามคุณภาพภายใน) งานธุรการ งานสารบรรณ การบริหารการเงินและบญัชี (งบประมาณเงิน
นอกงบประมาณ) งานพสัดุและยานพาหนะ งานการเจา้หนา้ที งานเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์งานอืนๆ 
ทีไม่ใช่หนา้ทีของฝ่ายใดโดยเฉพาะ 

1.2 งานบริการ 

รับผิดชอบงานเลียงดูผูรั้บการสงเคราะห์ ดา้นปัจจยั  สังเกตพฤติกรรมผูรั้บการ
สงเคราะห์ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีและพีเลียง และงานติดต่อประสานงานโดยมี
รายละเอียดดงันี 

1.2.1 การบริการด้านอาหารและโภชนาการ  เช่น ควบคุมดูแลโรงครัวและ
เครืองใชต่้างๆ การจดัทาํรายการอาหาร จดัทาํใบรายการสังอาหารของแต่ละเดือน ทาํอาหารให้ผูรั้บ
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การสงเคราะห์รับประทานทงั 3 มือ ประสานงาน และให้ความสะดวกแก่ผูบ้ริจาคทีมาเลียงอาหาร
ผูรั้บการสงเคราะห์ เป็นตน้ 

1.2.2 การบริการดา้นอาคารสถานทีและครุภณัฑ์สํานกังาน เช่น จดัให้มีอาคาร
ทีเหมาะสมกบัสภาพของผูรั้บบริการ จดัทาํทะเบียนประวติัการสร้างและซ่อมแซมอาคารแต่ละห้อง 
การจดัทาํทะเบียนครุภณัฑ์ เป็นตน้ 

1.2.3 การบริการดา้นของใชป้ระจาํตวัผูรั้บการสงเคราะห์ เช่น จดัเครืองนุ่งห่ม 
จัดเสือผ้าและของใช้ประจาํตัวผู ้รับฯ อย่างเพียงพอ ควบคุมดูแลการรักษาความสะอาดของ
เครืองนุ่งห่มและซ่อมแซมเสือผา้ทีชาํรุดหรือเปลียนใหม่รวมทงัเครืองใช้ในการหลับนอนเป็น
ประจาํตามความเหมาะสม 

2. ฝ่ายสวสัดิการการสงเคราะห์ 

รับผิดชอบงาน  ด้าน คือ งานสังคมสงเคราะห์และงานฟืนฟูสมรรถภาพ มี
สาระสาํคญัดงันี 

.  งานสังคมสงเคราะห์ 

งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าทีรับผิดชอบเกียวกบัผูรั้บการสงเคราะห์ ไดแ้ก่ งาน
ทะเบียน ประวติั งานนันทนาการ งานวิเคราะห์ปัญหาผูรั้บการสงเคราะห์ งานแก้ไขปัญหาและ
พฤติกรรมผูรั้บการสงเคราะห์ งานบริการสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย/เฉพาะกลุ่ม งานเยียมเยียน
ติดตามผลงานติดต่อประสานงาน งานรับบริจาค โดยมีการปฏิบติังาน ดงันี 

2.1.1 การรับตวัผูรั้บฯ เขา้ใหม่ 
2.1.2 การส่งผูสู้งอายเุขา้อาคารทีพกั 
2.1.3 การชีแจงระเบียบของสถานสงเคราะห์ให้ผูสู้งอายุรับใหม่ทราบ (ตาม

เอกสารระเบียบฯ) 
2.1.4 บันทึกขออนุญาตรับผู ้สูงอายุเข้ารับบริการในสถานสงเคราะห์ต่อ

ผูป้กครองสถานสงเคราะห์ 
2.1.5 บนัทึกการเปลียนแปลงของผูสู้งอายุแต่ละรายลกัษณะในแฟ้มประวติัที

จาํเป็น เช่น ประวติัการเจบ็ป่วยปัญหาทางดา้นจิตใจ ฯลฯ 
2.1.6 การให้ค ําแนะนําปรึกษาแก่ผู ้สูงอายุ ตามกระบวนการทางสังคม

สงเคราะห์ เช่น ในกรณีเกิดความขดัแยง้ระหวา่งผูสู้งอาย ุกรณีผูสู้งอายตุอ้งการติดต่อญาติ 
2.1.7 การแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ผูสู้งอาย ุ
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2.1.8 การปฏิบติัเมือมีผูม้าเยยีมผูสู้งอายุ 
2.1.9 การเยยีมบา้นผูสู้งอายุ  
2.1.10 การจดักิจกรรมทางสังคมสงเคราะห์ 
2.1.11 การจาํหน่ายผูสู้งอายอุอกจากทะเบียน 
2.1.12 การลาเยยีมบา้น  
2.1.13 การติดตามผลภายหลงัพน้การสงเคราะห์  
2.1.14 การปฏิบติักรณีผูสู้งอายพุลดัหลง หลบหนี  
2.1.15 การปฏิบติักรณีผูสู้งอายถึุงแก่กรรม 
2.1.16 งานวชิาการสังคมสงเคราะห์ 
2.1.17 การบริหารงานสังคมสงเคราะห์ 

2.2 งานฟืนฟูสมรรถภาพ 

การฟืนฟูสมรรถภาพประกอบดว้ย การฟืนฟูสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์
และสังคม โดยใหก้ารดูแลผูรั้บการสงเคราะห์ใหมี้สุขภาพดีทงัดา้นร่างกายและจิตใจ ให้บริการดา้น
การรักษา บริการดา้นกายภาพบาํบดั การป้องกนัโรค แยกประเภทผูรั้บบริการทีช่วยตนเองไดแ้ละ
ไม่ได้เพือการดูแลทีเหมาะสม มีเวชภณัฑ์พอเพียง มีพยาบาลให้การรักษาพยาบาลผูป่้วย จดัทาํ
ทะเบียนประวติัการรักษาพยาบาลของทุกครัง และมีความพร้อมในการนําส่งไปรักษาต่อที
โรงพยาบาลในกรณีฉุกเฉินหรือรุนแรง ใหบ้ริการเชิงป้องกนั เช่น สนบัสนุนกิจกรรมการออกกาํลงั
กาย การฉีดวคัซีนป้องกันโรคต่างๆ ให้การฟืนฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ โดยมีการ
ปฏิบติังาน ดงันี 

2.2.1 งานบริการตรวจรักษา 
2.2.2 งานบริการดา้นกายภาพบาํบดั 
2.2.3 งานป้องกนัโรค 
2.2.4 งานบริการดา้นอาชีวบาํบดั 
2.2.5 งานฟืนฟูสมรรถภาพทางสังคม 
2.2.6 งานติดตามผล 
2.2.7 งานวชิาการ 
2.2.8 งานอืนๆ 

เนืองจากผูสู้งอายุเป็นกลุ่มคนทีตอ้งประสบกบัปัญหาต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาในเรืองสุขภาพ ปัญหาในเรืองทีอยู่อาศยัหรือปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจ ดงันันจะเห็นได้ว่า
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บทบาทหนา้ทีของสถานสงเคราะห์คนชรามีขนัตอนแนวทางในการปฏิบติังานทีครอบคลุมในทุกๆ
ดา้น ไม่วา่จะเป็นการบริหารงาน การบริการ การฟืนฟูและบาํบดั และการสังคมสงเคราะห์ ทงันีก็
เพือให้ผูสู้งอายุทีเขา้พกัไดรั้บการบริการและการดูแลอย่างเหมาะสม  รวมไปถึงทาํให้ผูสู้งอายุมี
คุณภาพชีวติทีดี 

 
1.3 สถานสงเคราะห์คนชราในจังหวดันครปฐม 

สถานสงเคราะห์คนชราในจงัหวดันครปฐม เป็นหน่วยงานทางราชการ มีหน้าทีให้
ความอุปการะเลียงดูผูสู้งอายุทีประสบปัญหาความทุกขย์ากเดือดร้อน อนัเนืองมาจากสภาพปัญหา
ทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม ขาดผูอุ้ปการะเลียงดูและไม่มีทีอยู่อาศยั ในจงัหวดันครปฐมมีสถาน
สงเคราะห์คนชรา 2 แห่ง ซึงอยูใ่นความรับผิดชอบขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครปฐม ไดแ้ก่ 
สถานสงเคราะห์คนชราบา้นนครปฐม ซึงจะรับอุปการะผูสู้งอายทุงัเพศชายและเพศหญิง และสถาน
สงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปินอุปถมัภ์) ทีรับอุปการะเฉพาะผูสู้งอายุเพศหญิง
เท่านนั (สุจิตรา สมพงษ,์ 2555 : 19-22) โดยสถานสงเคราะห์คนชราทงั 2 แห่งมีประวติัความเป็นมา
ดงัต่อไปนี  

1. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม 

สถานสงเคราะห์คนชราบา้นนครปฐม เป็นสถานสงเคราะห์ประเภทสามญั ให้บริการ
ดูแลผู ้สูงอายุโดยไม่เสียค่าบริการ เดิมเป็นหน่วยงานสังกัดกองสวสัดิการสงเคราะห์ กรม
ประชาสงเคราะห์ ก่อตงัขึนมาโดย นายบุญนาค สายสวา่ง อดีตผูว้า่ราชการจงัหวดัจนัทบุรี และนาง
ชืนจิต สายสวา่ง ภริยา มีจิตศรัทธาบริจาคทีดิน จาํนวน 11 ไร่ 1 งาน 92 ตารางวา บริเวณ หมู่ที 5 
ตาํบลสนามจนัทร์ อาํเภอเมืองนครปฐม และมีผูบ้ริจาคเงินซือทีดินบริเวณเดียวกนัเพิมเติมอีก 2 ไร่ 
รวมพืนทีทงัหมด 13 ไร่ 1 งาน 92 ตารางวา เพือจดัสร้างสถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม กรม
พฒันาสังคมและสวสัดิการ (เดิมกรมประชาสงเคราะห์) ร่วมกบัจงัหวดันครปฐมรณรงคห์าทุนเพือ
เป็นค่าใชจ่้ายในการสร้างอาคาร จาํนวน 11 หลงั รวมทงัจดัซือวสัดุอุปกรณ์และเครืองใชต่้างๆ ซึง
ได้รับความร่วมมือช่วยเหลือด้วยดีจากคหบดี พ่อคา้  นักธุรกิจ สโมสรโรตารีและประชาชนใน
จงัหวดันครปฐม รวมทงัจงัหวดัใกล้เคียง ได้บริจาคเงินสมทบทุนก่อสร้างอาคารต่างๆ จนเสร็จ
เรียบร้อยและไดเ้ปิดดาํเนินการเมือวนัที 30 กนัยายน 2531 และจากพระราชบญัญติักาํหนดแผนและ
ขนัตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน พ.ศ. 2546 กรมพฒันาสังคมและ
สวสัดิการจึงได้ทาํพิธีส่งมอบภารกิจให้องค์การบริหารส่วนจงัหวดันครปฐมเป็นผูด้าํเนินการใน
วนัที 30 ธนัวาคม 2546 
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สามารถรับผู ้สูงอายุชายและหญิงได้จ ํานวน  100–110 คน  ปัจจุบันมีผู ้รับการ
สงเคราะห์อยูใ่นความดูแลจาํนวน 54 ท่าน เป็นชาย 24 ท่าน เป็นหญิง 30 ท่าน โดยสามารถแบ่งได้
ตามช่วงอาย ุดงันี  

ผูสู้งอายวุยัตน้ อายรุะหวา่ง 60–69 ปี จาํนวน 10 คน  
ผูสู้งอายวุยักลาง อายรุะหวา่ง 70–79 ปี จาํนวน 20 คน 
ผูสู้งอายวุยัปลาย อายรุะหวา่ง 80 ปีขึนไป จาํนวน 24 คน 

 แบ่งเป็นผูที้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดี จาํนวน 26 คน ช่วยเหลือตนเองได้ปาน
กลาง จาํนวน 15 คน ช่วยเหลือตนเองได้น้อย จาํนวน 13 คน โดยมีจาํนวนเจา้หน้าทีในสถาน
สงเคราะห์ฯ ทงัหมด 23 คน (สถานสงเคราะห์คนชราบา้นนครปฐม, 2558) 

คุณสมบัติของผู้สมคัรเข้ารับการสงเคราะห์  

1. มีสัญชาติไทย อายตุงัแต่  60  ปีขึนไป  
2. ไม่เป็นผูต้อ้งหาว่ากระทาํผิดอาญาและอยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงาน

สอบสวนหรืออยูร่ะหวา่งการพิจารณาคดีของศาล 
3. ไม่เป็นโรคติดต่อเรือรังหรือโรคติดต่ออนัตราย 
4. ไม่พิการทุพพลภาพหรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ 
5. สามารถช่วยเหลือตนเองไดใ้นกิจวตัรประจาํวนั 
6. ฐานะยากจน  ไม่มีทีอยู่อาศัย ขาดผูอุ้ปการะหรือผูใ้ห้ความช่วยเหลือ และไม่

สามารถอยูก่บัครอบครัวไดอ้ยา่งปกติสุข และสมคัรใจเขา้รับการสงเคราะห์ 
7. อยูใ่นเขตพืนทีจงัหวดันครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาครและสมุทรปราการ 

2. สถานสงเคราะห์คนชราเฉลมิราชกุมารี (หลวงพ่อเปินอุปถัมภ์) 

สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปินอุปถัมภ์)  เกิดขึนโดย
พระราชดาํริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึงมีพระราชดาํริกบัพระอุดม
ประชานาถ (หลวงพอ่เปิน) เจา้อาวาสวดับางพระ ให้ดาํเนินการจดัสร้างสถานสงเคราะห์คนชราขึน
ทีอาํเภอนครชยัศรี ในการนีพระอุดมประชานาถ (หลวงพ่อเปิน) สภากาชาดไทย จงัหวดันครปฐม
และเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม  จึงได้ร่วมกันสนองพระราชดํา ริ  โดยการจัดหาที ดิน
สาธารณประโยชน์ ณ บริเวณหมู่ที 3 ตาํบลวดัสําโรง อาํเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม จาํนวน 24 
ไร่ 3 งาน 97 ตารางวา และไดป้ระกอบพิธีวางศิลาฤกษ ์ในวนัที 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2539 นอกจากนนั
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ยงัไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน
นามของสถานสงเคราะห์ฯ และเสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดสถานสงเคราะห์ฯ เมือวนัที 29 
มกราคม พ.ศ. 2542 ปัจจุบนัสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปินอุปถมัภ์) เป็น
หน่วยงานส่วนทอ้งถิน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครปฐม  

โดยสามารถรับผูสู้งอายุไดจ้าํนวน 70 คน ปัจจุบนัมีผูสู้งอายุอยูใ่นความอุปการะเลียง
ดูทงัหมด จาํนวน 52 คน เป็นเพศหญิงทงัหมด สามารถแบ่งไดต้ามช่วงอาย ุดงันี  

ผูสู้งอายวุยัตน้ อายรุะหวา่ง 60–69 ปี จาํนวน 10 คน  
ผูสู้งอายวุยักลาง อายรุะหวา่ง 70–79 ปี จาํนวน 22 คน 
ผูสู้งอายวุยัปลาย อายรุะหวา่ง 80 ปีขึนไป จาํนวน 20 คน 

และมีจาํนวนเจา้หนา้ทีในสถานสงเคราะห์ฯ ทงัหมด 23 คน (สถานสงเคราะห์คนชรา
เฉลิมราชกุมารี (หลวงพอ่เปินอุปถมัภ)์, 2558 ) 

วตัถปุระสงค์ของสถานสงเคราะห์ 

1. เพือเป็นการสงเคราะห์ผูสู้งอายุทีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได ้หรือประสบปัญหา
ทุกข์ยากเดือดร้อน  ขาดผูอุ้ปการะเลียงดู ไม่มีทีอยู่อาศยั  อยู่กบัครอบครัวไม่มีความสุข หรือไม่
สามารถอยูก่บัครอบครัวได ้

2. เพือแบ่งเบาภาระของครอบครัวผูที้มีรายได้น้อย ไม่สามารถทีจะอุปการะเลียงดู
ผูสู้งอายไุวใ้นครอบครัว 

3. เพือเป็นการตอบแทนคุณงามความดีของผูสู้งอายทีุเคยทาํประโยชน์แก่ประเทศชาติ  
เมือครังยงัอยูใ่นวยัหนุ่มสาว 

4.  เพือป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสังคม มิใหผู้สู้งอายเุร่ร่อน ทาํความเดือดร้อนแก่สังคม 
5. เพือให้ผูสู้งอายุไดค้ลายกงัวลว่า เมือชราภาพแลว้ไม่สามารถประกอบอาชีพต่อไป

ไดรั้ฐยงัอุปการะเลียงดู 

คุณสมบัติของผู้สมคัรเข้ารับการสงเคราะห์  

1. สตรีทีมีอายตุงัแต่  60  ปีขึนไป สามารถช่วยเหลือตวัเองได ้
2. ไม่เป็นโรคติดต่อเรือรังหรือโรคติดต่ออนัตราย 
3. ไม่พิการหรือทุพพลภาพ หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ 
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4. มีความทุกข์ยากเดือดร้อน ฐานะยากจน ไม่มีผูอุ้ปการะ ไม่มีทีอยู่อาศยัและอยู่กบั
ครอบครัวไม่มีความสุข 

5. ตอ้งมีภูมิลาํเนาอยู่ในเขตพืนทีให้บริการ ดงัต่อไปนี นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี   
สมุทรปราการและสมุทรสาคร 

การให้บริการในสถานสงเคราะห์ 

1. บริการเลียงดูผูสู้งอาย ุ
โดยจดัปัจจยั 4 ทีจาํเป็นต่อชีวิต  เพือให้มีความสุขทงัร่างกายและจิตใจในบนัปลาย

ชีวติ ตามสมควรแก่อตัภาพ 
2. บริการทางการแพทยแ์ละอนามยั 

2.1 ดา้นการรักษาพยาบาล สถานสงเคราะห์ไดจ้ดักิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพเพือผู ้
สูงวยั โดยเชิญแพทยแ์ละพยาบาลจากโรงพยาบาลต่างๆ มาบริการตรวจสุขภาพแก่ผูสู้งอายุ ในกรณี
ทีเจบ็ป่วยเฉพาะโรคหรือประสบอุบติัเหตุฉุกเฉินจะส่งไปรักษาทีโรงพยาบาล 

2.2 ดา้นการอนามยั จดัให้มีเจา้หน้าทีพยาบาลของสถานสงเคราะห์และวิทยากร
จากโรงพยาบาลต่างๆ ให้ความรู้เกียวกบัการส่งเสริมสุขภาพอนามยัแก่ผูสู้งอายุตลอดจนเรือง
สุขาภิบาล  การทาํความสะอาดทีพกั 

2.3 ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ สถานสงเคราะห์ไดจ้ดักิจกรรมการออกกาํลงักายเพือ
สุขภาพ โดยเชิญวทิยากรภายนอกเป็นผูน้าํในการออกกาํลงักาย 

2.4 ดา้นกายภาพบาํบดั สถานสงเคราะห์ฯ จดัให้มีการทาํกายภาพบาํบดั ทุกวนั
จนัทร์ พุธและศุกร์ 

3. บริการอาชีวบาํบดั เป็นการส่งเสริมและสนบัสนุน ใหผู้สู้งอายมีุกิจกรรมยามวา่งให้
เหมาะสมกบัความสามารถและตามความสมคัรใจ โดยเชิญวิทยากรจากภายนอก มาสอนงาน
ประดิษฐต่์างๆ เช่น ดอกไมป้ระดิษฐ ์พรมเช็ดเทา้ เป็นตน้ 

4. บริการด้านสังคมสงเคราะห์ จดัให้มีบริการให้คาํปรึกษาและแก้ไขปัญหา ฟืนฟู
และปรับสภาพในส่วนต่างๆ โดยใชห้ลกัวธีิการทางสังคมสงเคราะห์เฉพาะรายและกลุ่มชน 

5. บริการดา้นศาสนา ไดจ้ดัให้ผูสู้งอายุมีโอกาสประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ตาม
ประเพณีนิยมในวนัสาํคญัในสถานสงเคราะห์ฯ  นอกจากนียงันิมนตพ์ระสงฆม์าแสดงธรรมเทศนา
เดือนละ  1  ครัง 
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6. บริการด้านฌาปนกิจ ผูสู้งอายุทีถึงแก่กรรมในสถานสงเคราะห์ฯ และไม่มีญาติ
จดัการศพให้ สถานสงเคราะห์ฯ จะจดัการศพให้  และทาํบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ในช่วง
เทศกาลสงกรานตข์องทุกปี 

 
2. แนวคิดเกยีวกบัผู้สูงอายุ 

2.1 ความหมายของผู้สูงอายุ 

“ผูสู้งอายุ” หรือบางคนเรียกว่า “ผูสู้งวยั” เป็นคาํทีบ่งบอกถึงตวัเลขของอายุว่ามีอายุ
มาก โดยนิยมนบัตามอายุตงัแต่แรกเกิด (Chronological age) หรือทวัไปเรียกวา่ คนแก่หรือคนชรา 
โดยพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายของคาํวา่ “คนแก่” คือ มีอายุมาก
หรืออยูใ่นวยัชรา และให้ความหมายของคาํวา่ “ชรา” คือ แก่ดว้ยอายุ ชาํรุดทรุดโทรม ส่วนองคก์าร
อนามยัโลก (World Health Organization, WHO) และองคก์ารสหประชาชาติ (United Nations, UN) 
ใชค้าํในภาษาองักฤษของผูสู้งอายุวา่ Older person or elderly person และไดใ้ห้นิยามวา่ "ผูสู้งอายุ" 
คือ ประชากรทงัเพศชายและเพศหญิง ซึงมีอายุมากกวา่ 60 ปีขึนไป โดยเป็นการนิยามนบัตงัแต่อายุ
เกิด (ชมพนุูท พรหมภกัดิ, 2556 : 2)  

รายงานประจาํปีสถานการณ์ผูสู้งอายุไทย พ.ศ. 2555 (วิพรรณ ประจวบเหมาะ, 2556 : 
96) ได้ระบุความหมายของผูสู้งอายุไวว้่า ผูสู้งอายุหมายถึง ผูที้มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึนไปตาม
พระราชบญัญติัผูสู้งอายุ พ.ศ.2546 และนิยามนีไดใ้ชเ้ป็นอายุทีเริมไดรั้บสิทธิต่างๆ จากทางราชการ
ดว้ย เช่น อายุเกษียณของขา้ราชการ หรืออายุทีเริมไดรั้บเบียยงัชีพ อยา่งไรก็ตาม การกาํหนดอายุที 
60 ปีนีไม่ไดเ้ป็นเกณฑ์ หรือขอ้ตกลงทีเป็นสากลมีความแตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศ ประเทศที
พฒันาแลว้ส่วนใหญ่กาํหนดนิยามผูสู้งอาย ุคือ ผูที้มีอาย ุ65 ปีขึนไป  

รายงานการสาํรวจประชากรสูงอายใุนประเทศไทย พ.ศ. 2557 (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ
, 2557 : บทสรุปสาํหรับผูบ้ริหาร) ใหค้วามหมายของผูสู้งอายไุวว้า่ ผูสู้งอาย ุหมายถึง ผูที้มีอายุตงัแต่ 
60 ปีบริบูรณ์ขึนไป และมีการแบ่งช่วงอายุของผูสู้งอายุออกไดเ้ป็น 3 ช่วง คือ วยัตน้ (อายุ 60-69 ปี) 
วยักลาง (อาย ุ70-79 ปี) และวยัปลาย (อาย ุ80 ปีขึนไป) 

จากการศึกษาความหมายของผูสู้งอายุจากทรรศนะของนกัวิชาการ  และหน่วยงานที
เกียวขอ้ง ผูว้ิจยันาํมาสรุปความหมายของผูสู้งอายุไดว้า่ ผูสู้งอายุ คือ บุคคลทีมีอายุ 60 ปีขึนไปตาม
พระราชบญัญติัผูสู้งอายุ พ.ศ.2546 ทงัชาย และหญิง โดยอาจจาํแนกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ ผูสู้งอายุวยั
ตน้ (60-69 ปี) ผูสู้งอายวุยักลาง (อาย ุ70-79 ปี) และผูสู้งอายวุยัปลาย (อาย ุ80 ปีขึนไป)  
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2.2 การเปลยีนแปลงในผู้สูงอายุ 

ความชราหรือขบวนการความแก่ (Aging Process) เป็นขบวนการทีเกิดจากการ
เปลียนแปลงของเซลล์ในร่างกาย ตงัแต่เริมอยู่ในครรภ์จนเติบโตกลายเป็นผูใ้หญ่ ในช่วงเวลานี
เซลล์จะมีการเปลียนแปลงไปในทางเสริมสร้างทาํให้เจริญเติบโต แต่เมือพน้วยัผูใ้หญ่ไปแลว้จะมี
ผลในทางตรงกนัขา้ม คือ เซลล์จะเกิดสลายตวัมากกว่าสร้าง ทาํให้สมรรถภาพในการทาํงานของ
อวยัวะต่างๆ ลดลง ซึงการเปลียนแปลงดงักล่าวจะแตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคล (อารีย ์เสนาชยั, 
2549) 

สุทธิพงศ์ บุญผดุง (2554 : 10 - 11) ไดจ้ดัแบ่งการเปลียนแปลงในวยัสูงอายุไว ้3 
ประการ ไดแ้ก่  

1. การเปลียนแปลงทางดา้นร่างกาย  
เป็นการเปลียนแปลงในโครงสร้างและหน้าทีของทุกระบบในร่างกายตาม

ธรรมชาติจากวยัมิใช่จากการเป็นโรค การเปลียนแปลงทางร่างกายของผูสู้งอายนุนัขึนอยูก่บัอิทธิพล
ทางด้านพนัธุกรรม โภชนาการ การพกัผ่อน การออกกาํลังกายและสิงแวดล้อม เป็นการ
เปลียนแปลงในช่วงสุดท้ายของชีวิตทีมีลักษณะการพฒันาการไปในทางตรงกนัข้ามกบัวยัเด็ก 
ผูสู้งอายุจะมีการเปลียนแปลงทางร่างกายไปในทางเสือมมากกว่าในด้านการเสริมสร้าง การ
เปลียนแปลงเหล่านนัไดแ้ก่ การเปลียนแปลงระบบผิวหนงั ระบบประสาท ระบบกระดูกและ
กลา้มเนือ ระบบการไหลเวยีนของโลหิต ระบบการหายใจและระบบทางเดินอาหาร  

2. การเปลียนแปลงทางดา้นจิตใจ  
การเปลียนแปลงทางดา้นจิตใจของผูสู้งอายเุป็นผลมาจากการเปลียนแปลงทางดา้น

ร่างกายและสังคม เพราะการเปลียนแปลงดงักล่าวจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ เป็นผลมาจากการ
เปลียนแปลงของระบบประสาทส่วนกลาง ทาํใหห้ลงลืม สับสนไดง่้าย ปัญหาการออกจากงาน ตอ้ง
สูญเสียอาํนาจ บทบาทหน้าที ซึงอาจจะก่อให้เกิดความเครียด ส่งผลให้มีความรู้สึกไม่มนัใจใน
ตนเอง รู้สึกว่าความสามารถและคุณค่าของตนเองลดลง และในวยันีจะตอ้งพบกบัการสูญเสียที
ยิงใหญ่ในช่วงชีวิต คือ การขาดคู่ชีวิต ซึงเป็นผลทาํให้ภาวะจิตใจของผูสู้งอายุได้รับการ
กระทบกระเทือน การอยู่โดยขาดคู่คิดจะทาํให้จิตใจหดหู่ และเพือนฝงูวยัเดียวกนัก็มกัจะลม้หาย
ตายจากไป ทีเหลือก็ขาดการติดต่อ เนืองจากสุขภาพไม่อาํนวย จึงตอ้งอยูแ่บบเหงาๆ ซึงจะทาํให้
ผูสู้งอายรูุ้สึกทอ้แทห้รือมกัมีอารมณ์ฉุนเฉียว โกรธง่าย สินหวงั และอาจะเป็นเหตุให้การทาํงานของ
ระบบต่างๆ อ่อนลา้ลงไดอี้ก 
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3. การเปลียนแปลงทางดา้นสังคม  
ปัจจยัทางสังคมและวฒันธรรมมีส่วนเกียวขอ้งกบัสาเหตุของปัญหาทางกายและ 

ทางจิตใจของผูสู้งอาย ุเป็นลกัษณะทีผูสู้งอายไุม่สามารถแสดงบทบาทต่างๆ ได ้มีผลทาํให้รู้สึกขาด
คุณค่า ขาดความภาคภูมิใจในตวัเอง และในปัจจุบนัสังคมเกิดการเปลียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ทงัใน
เรืองของเทคโนโลยีทีมีการเปลียนแปลงอยูต่ลอดเวลาและวฒันธรรมทีมีแนวโน้มไปทางตะวนัตก
มากขึน ส่งผลใหผู้สู้งอายไุดรั้บผลกระทบเป็นอยา่งมาก  

จากทีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้่า การเปลียนแปลงต่างๆ ทีเกิดขึนเมือบุคคลเขา้สู่วยั
สูงอายุจะส่งผลกระทบต่อตวัผูสู้งอายุไม่ว่าจะเป็นทางดา้นร่างกาย หรือดา้นจิตใจ เนืองจากอายุที
เพิมมากขึนทาํใหส้มรรถภาพร่างกายนนัลดลง ความสามารถในการช่วยเหลือตวัเอง หรือทาํกิจวตัร
ประจาํวนัต่างๆ เป็นไปไดย้ากขึน ส่งผลกระทบไปถึงจิตใจ ทาํให้เกิดความไม่มนัใจในตนเอง เกิด
ความหดหู่ ไม่กลา้มีกิจกรรมร่วมกบัผูอื้น ขาดการเขา้สังคม ซึงการเปลียนแปลงดงักล่าวจะแตกต่าง
กนัไปในแต่ละบุคคล เช่น ผูสู้งอายบุางคนรู้จกัทีจะดูแลสุขภาพของตนเองก็จะทาํให้ร่างกายมีความ
แข็งแรง มีความเสือมสภาพชา้ลง ก็จะทาํให้มีกาํลงัใจในการทีจะมีชีวิตอยู่ต่อไป แต่ถา้ผูสู้งอายุไม่
ดูแลตนเอง ร่างกายก็จะเสือมสภาพเร็วขึน ทาํใหเ้กิดความเจบ็ป่วยไดง่้าย ส่งผลให้กาํลงัใจในการใช้
ชีวติลดลง และมีผลทาํใหคุ้ณภาพชีวติลดลงตามไปดว้ย เป็นตน้ 

 
2.3 สวสัดิการสังคมสําหรับผู้สูงอายุ 

ศศิพฒัน์ ยอดเพชร (2544 : 48–49) ไดก้ล่าวไวว้า่ จากแผนปฏิบติัการระยะยาวระหวา่ง
ประเทศวา่ดว้ยผูสู้งอายขุองสหประชาชาติ ไดมี้ขอ้เสนอสาํหรับการดาํเนินงานจดัสวสัดิการสําหรับ
ผูสู้งอาย ุประกอบดว้ยแนวความคิด 2 ประการ คือ  

1. แนวคิดด้านมนุษยธรรม หมายถึง ผูสู้งอายุควรได้รับความช่วยเหลือตามหลัก
มนุษยธรรม และความตอ้งการ ได้แก่ ความช่วยเหลือในดา้นสุขภาพอนามยั และโภชนาการ ความ
ช่วยเหลือในดา้นทีอยูอ่าศยั และสภาวะแวดลอ้ม สวสัดิการสังคม ความมนัคงทางรายได ้และการ
จา้งงาน และความช่วยเหลือในดา้นการศึกษา 

2. แนวคิดดา้นพฒันา หมายถึง บทบาทของผูสู้งอายุในกระบวนการพฒันาเศรษฐกิจ 
และสังคม ซึงรัฐบาลจะตอ้งรับผิดชอบในการทาํให้ความสูงอายุมีผลในทางลบน้อยทีสุดต่อการ
เปลียนแปลงทางดา้นสังคม รวมทงัในเรืองของการส่งเสริมให้ผูสู้งอายุมีบทบาทในดา้นการพฒันา
ประเทศโดยรวมดว้ย 
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โดยในวนัที 16 ธนัวาคม 2534 สมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติไดรั้บรองหลกัการ 18 
ประการสําหรับผูสู้งอายุ (วนัชัย ชูประดิษฐ์, 2555 : 21-22) โดยมีหลกัการทีสนับสนุนเกียวกบั
คุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุในดา้นต่างๆ ยกตวัอยา่งเช่น หลักการที 1 การมีเสรีภาพ ทีวา่ผูสู้งอายุควร
ไดรั้บอาหาร นาํ ทีอยูอ่าศยั เครืองนุ่งห่ม และการดูแลสุขภาพอนามยัอยา่งพอเพียง โดยการมีรายได ้
การสนบัสนุนของครอบครัว และชุมชน และการช่วยเหลือตนเอง หลักการที 3 การไดรั้บการดูแล 
ทีวา่ผูสู้งอายคุวรไดรั้บการดูแลคุม้ครอง ฟืนฟู และส่งเสริมทางดา้นสังคม และจิตใจอยา่งเหมาะสม  
และควรไดรั้บสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขนัพืนฐานในการดาํรงชีวิต และหลักการที 5 ความมี
ศกัดิศรี ทีว่าควรได้รับการปฏิบติัอย่างเหมาะสมตามสถานภาพ และภูมิหลงั และมีอิสระในการ
ช่วยเหลือตนเองทางดา้นเศรษฐกิจ เป็นตน้ 

สุพตัรา ศรีวณิชชากร (2556 : 4-5) ไดก้ล่าวไวว้่า ในประเทศไทยเองก็ไดมี้การจดั
สวสัดิการสังคมในรูปแบบต่างๆ ทีครอบคลุมสาํหรับผูสู้งอาย ุซึงประกอบไปดว้ย 7 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. สถานสงเคราะห์คนชรา เป็นบริการทีพักอาศัยสําหรับผู ้สูงอายุ ทีไม่สามารถ
ช่วยเหลือตวัเองไดแ้ละขาดผูอุ้ปการะ โดยมีการแบ่งประเภทการพกัอาศยัออกเป็น 3 ประเภท คือ 
ประเภทสามญั ผูสู้งอายทีุอยูใ่นสถานสงเคราะห์ประเภทนีจะไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใดๆ ส่วนประเภท
หอพกั ผูสู้งอายุทีอยู่ในสถานสงเคราะห์ประเภทนีจะต้องเสียค่าใช้บริการ และประเภทพิเศษ 
ผูสู้งอายุประเภทนีจะปลูกบา้นอยู่เองตามแบบแปลนของกรมประชาสงเคราะห์ในทีดินของสถาน
สงเคราะห์ โดยสามารถอยูไ่ดต้ลอดชีวติ (มาตรฐานการสงเคราะห์ผูสู้งอาย,ุ 2552 : 20 ) 

2. ศูนยบ์ริการผูสู้งอายุทางสังคม เป็นบริการทีจดัสําหรับผูสู้งอายุทีอยู่กบัครอบครัว 
โดยมีการจดับริการใน 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ บริการภายในศูนย ์เป็นบริการทีจดัขึนภายในศูนยฯ์ บริการ
หน่วยเคลือนที เป็นบริการทีจดัให้แก่ผูสู้งอายุในชุมชนโดยการออกหน่วยเคลือนที และบริการ
บา้นพกัฉุกเฉิน เป็นการบริการช่วยเหลือผูสู้งอายทีุประสบปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหนา้ 

3. บตัรผูสู้งอายุ เป็นบตัรทีออกให้ผูสู้งอายุเพือรับบริการด้านสุขภาพ จดัให้เฉพาะ
ผูสู้งอายทีุไม่ไดรั้บบริการดา้นสุขภาพจากช่องทางอืน 

4. เบียยงัชีพ เป็นเงินช่วยเหลือค่าเลียงชีพรายเดือนให้แก่ผูสู้งอายุทุกคนทีไม่มีบาํนาญ 
โดยผูที้มีอายุ -  ปี ไดรั้บเบียยงัชีพคนละ  บาทต่อเดือน ผูที้มีอายุ -  ปี ไดรั้บเบียยงัชีพ
คนละ  บาทต่อเดือน ผูที้มีอายุ -  ปี ไดรั้บเบียยงัชีพคนละ  บาทต่อเดือน และผูที้มีอาย ุ

 ปีขึนไป ไดรั้บเบียยงัชีพคนละ ,  บาทต่อเดือน 
5. โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เดิมคือ โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค 

สาํหรับประชาชนทุกคนทุกวยัทีไม่ไดรั้บสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาลจากแหล่งอืน 
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6. หน่วยบริการสุขภาพ คือ บริการดา้นสุขภาพทีบุคลากรทางการแพทย ์และพยาบาล
ออกใหบ้ริการเยยีมบา้นทีมีผูสู้งอายเุป็นครังคราว 

7. การลดหยอ่นค่าโดยสาร สําหรับรถไฟ และรถยนตโ์ดยสารสาธารณะทีดาํเนินการ
โดยรัฐสาํหรับผูสู้งอายุ 

โดยเราจะเห็นไดว้า่สาํหรับประเทศไทยเองไดมี้การพฒันารูปแบบในการจดัสวสัดิการ
สังคมสําหรับผูสู้งอายุมาอยา่งต่อเนือง และมีการให้หน่วยงานต่างๆ ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม ไม่ว่าจะ
เป็นภาครัฐ ภาคเอกชน รวมไปถึงประชาชนทวัไป ในขณะเดียวกนัก็ไดมี้การปรับเปลียนนโยบาย
เพือรองรับกบัจาํนวนผูสู้งอายทีุมีเพิมมากขึน มีการส่งเสริม สนบัสนุนกิจกรรม และโครงการต่างๆ 
ทีเป็นการช่วยเหลือผูสู้งอาย ุเพือใหผู้สู้งอายไุดรั้บการดูแลทีเหมาะสมและมีคุณภาพชีวติทีดี 

 
3. แนวคิดทฤษฎเีกยีวกบัคุณภาพชีวติ 

3.1 ความหมายเกยีวกบัคุณภาพชีวติ  

 สาํหรับความหมายของ “คุณภาพชีวติ” ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายไวห้ลากหลายทรรศนะ 
พอสรุปไดด้งันี 

อจัฉรา นวจินดา และคณะ (2532, อา้งถึงใน ภรณี เกตกินทะ, 2542 : 32) ได้ให้
ความหมายของคุณภาพชีวิต หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจของบุคคลทีเกิดจากการได้รับการ
ตอบสนองต่อสิงทีตอ้งการดา้นร่างกายและจิตใจ และการมีส่วนร่วมในการพฒันาสภาพแวดลอ้ม
ดา้นเศรษฐกิจและสังคมอยา่งเพียงพอ จนก่อใหเ้กิดความมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีดี  

ผาสุก มุทธเมธา (2535, อา้งถึงใน ศิริพรรณ รักษาภกัดี, 2554 : 23) ไดใ้ห้ความหมาย
ของคุณภาพชีวิต หมายถึง ชีวิตของบุคคลทีสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนเองไดอ้ย่าง
เหมาะสมกบัอตัภาพ อยู่ในกรอบและระเบียบแบบแผนวฒันธรรมทีดีงามตามมาตรฐานทียอมรับ
ของสังคม พร้อมทงัสามารถพฒันาตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสังคมทีเปลียนแปลง 

อารดา ธีระเกียรติกาํจร (2554 : 3-4) ไดใ้ห้ความหมายของคุณภาพชีวิต หมายถึง การ
รับรู้ความพึงพอใจและการรับรู้สถานะในด้านต่างๆ  เช่น  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้าน
สภาพแวดลอ้ม ดา้นสุขภาพร่างกายและดา้นจิตใจ 

ศิริ ฮามสุโพธิ (2543 : 57) ไดใ้ห้ความหมายของคุณภาพชีวิต หมายถึง ชีวิตของบุคคล
ทีสามารถดาํรงชีวติอยูร่่วมกบัสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม ไม่เป็นภาระและไม่ก่อใหเ้กิดปัญหาแก่สังคม 
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เป็นชีวติทีสมบูรณ์ทงัร่างกาย จิตใจ และสามารถดาํรงชีวติทีชอบธรรมสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม  
และค่านิยมของสังคม ตลอดจนแสวงหาสิงทีตนปรารถนาให้ได้มาอย่างถูกตอ้งภายใตเ้ครืองมือ 
และทรัพยากรทีมีอยู ่ 

แนวคิดเกียวกับคุณภาพชีวิตตามแนวความคิดขององค์การเพือความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและพฒันา (OECD) (อา้งถึงใน ศนัสนีย ์มโนสุจริต, 2550 : 6) ได้ให้คาํจาํกดัความที
ครอบคลุมหลายมิติ ดงันี  

1. คุณภาพทางดา้นอนามยัและสาธารณสุข 
2. พฒันาการบุคคลโดยผา่นการศึกษาฝึกอบรม 
3. การทาํงานและคุณภาพชีวติการทาํงาน 
4. เวลาวา่งทีสร้างสรรค ์
5. ความสุขสมบูรณ์ทางดา้นเศรษฐกิจ รวมทงัความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ 
6. คุณภาพสิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 
7. สิงแวดลอ้มทางสังคม 
8. โอกาสทางสังคมและการมีส่วนร่วมทีเท่าเทียมกนั 
9. ความมนัคงในการดาํรงชีวติ 
10. สิทธิเสรีภาพทางการเมือง 

จากการให้ความหมายของคุณภาพชีวิตในทรรศนะของนักวิชาการและหน่วยงาน
ต่างๆ ผูว้จิยัสรุปไดว้า่คุณภาพชีวิต หมายถึง การดาํรงชีวิตและสภาพความเป็นอยูข่องบุคคลในดา้น
ต่างๆ ซึงแสดงให้เห็นว่าบุคคลเหล่านนัมีความพึงพอใจในชีวิตของตนเอง ในงานวิจยัครังนีผูว้ิจยั
นาํมาประยุกต์ใชใ้นการศึกษาคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุ ซึงผูว้ิจยัให้ความหมายวา่คุณภาพชีวิตของ
ผูสู้งอาย ุหมายถึง สภาวะความพร้อมของผูสู้งอายทุงัในดา้นร่างกาย จิตใจและดา้นอืนๆ ทีจาํเป็นต่อ
การดาํรงชีวิตทีจะสามารถส่งผลให้เขาดาํรงชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข สามารถปรับตวัให้
เขา้กบัสภาวะแวดลอ้มและสังคมทีตนอยูไ่ดเ้ป็นอยา่งดี  

 
3.2 องค์ประกอบคุณภาพชีวติของผู้สูงอายุ 

 องคก์ารยเูนสโก (UNESCO, 1980 : 312) ไดใ้ชเ้กณฑใ์นการประเมินคุณภาพชีวิตไว  ้2 
ดา้น คือ การประเมินดา้นวตัถุวิสัย ซึงวดัไดโ้ดยอาศยัขอ้มูลต่างๆ ทีเป็นรูปธรรมสามารถมองเห็น
ได ้นบัได ้วดัค่าได ้เช่น ดา้นเศรษฐกิจ สังคมและสิงแวดลอ้ม และการประเมินดา้นจิตวิสัย เป็นการ
ประเมินขอ้มูลด้านจิตวิทยา ซึงอาจทาํไดโ้ดยการสอบถามความรู้สึกและเจตคติต่อประสบการณ์
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ของบุคคลทีเกียวข้องกับชีวิต การรับรู้ต่อสภาพความเป็นอยู่ การดาํรงชีวิต รวมทงัสิงต่างๆ ที
เกียวขอ้งและความพึงพอใจในชีวติ 

ศิริพรรณ รักษาภกัดี (2554 : 23-24) กล่าวถึงคุณภาพชีวิตว่ามี 2 องค์ประกอบ คือ 
องคป์ระกอบดา้นจิตวิสัยซึงเป็นเรืองของอารมณ์ ความรู้สึกของบุคคล อนัไดแ้ก่ ความเชือ ค่านิยม  
และความรู้สึกนึกคิดของบุคคล เป็นต้น และองค์ประกอบด้านวตัถุวิสัย  ได้แก่ ปัจจัยหรือ
สภาพแวดลอ้มของบุคคล เช่น ดา้นสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและสิงแวดลอ้ม 

 Beadle-Brown และคณะ ( , อา้งถึงใน สุทธิพงศ ์บุญผดุง, 2554 : 18-19) ไดเ้สนอ
การแบ่งคุณภาพชีวติเป็น 8 ดา้น ดงันี 

1. คุณภาพชีวติดา้นการรวมกลุ่มทางสังคม (Social Inclusion) การรวมกลุ่มทางสังคม
จะเกียวข้องกับความเป็นอันหนึงอันเดียวกันของสังคม  การมีส่วนร่วมในกลุ่มทางสังคม 
สภาพแวดลอ้มของทีอยูอ่าศยัทีมีอิทธิพลต่อการรวมกลุ่มทางสังคม บทบาทในการดาํเนินชีวิต และ
การช่วยเหลือสนบัสนุนต่างๆ เช่น วิถีทางการดาํเนินชีวิต พฤติกรรมการปรับเปลียนวิถีการดาํเนิน
ชีวิตเพือความเหมาะสม ความพึงพอใจในการบริการทางสังคม การยอบรับทางสังคมและ
สถานภาพทางสังคม 

2. คุณภาพชีวติดา้นความเป็นอยูท่างกายภาพ (Physical Well-being) ดา้นความเป็นอยู่
ทางกายภาพ หมายถึง ลกัษณะทางสุขภาพ ซึงจะเกียวขอ้งกบัความปลอดภยั การมีสุขภาพดี การมี
เวลาพกัผอ่นหยอ่นใจ กิจกรรมในชีวิตประจาํวนั กิจกรรมสันทนาการต่างๆ อาหารและโภชนาการ 
ความสามารถในการเคลือนไหวของร่างกายและการดูแลสุขภาพ  

3. คุณภาพชีวิตด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Relations) ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจะเกียวข้องกับปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และการมีมิตรภาพ เช่น 
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลภายใต้บริบทสถานทีทาํงาน หรือบริบทครอบครัว นอกจากนีด้าน
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลยงัเกียวขอ้งกบัภาวะความโดดเดียวเดียวดาย การสนบัสนุนช่วยเหลือ 
จากเครือข่ายทางสังคม ความใกลชิ้ดสนิทสนม และความรัก 

 4. คุณภาพชีวิตดา้นปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความเป็นอยูที่ดี (Material Well-being) ดา้น
ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ทีดีจะเกียวขอ้งกับปัจจยัต่างๆ ดังนี อาชีพการงาน สภาพทาง
การเงิน การเป็นเจ้าของ (สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์) ความปลอดภยั สถานภาพทาง
เศรษฐกิจ ลกัษณะทีอยูอ่าศยั และการคมนาคมขนส่ง 

 5.  คุณภาพชีวิตดา้นลกัษณะทางอารมณ์ (Emotional Well-Being) ดา้นลกัษณะทาง
อารมณ์จะเกียวขอ้งกบัความพึงพอใจในการงานอาชีพ ทีอยูอ่าศยั การช่วยเหลือสนบัสนุน ความพึง
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พอใจในกลุ่มทางสังคมของตนเอง นอกจากนีดา้นลกัษณะทางอารมณ์ยงัเกียวขอ้งกบัสุขภาพจิต 
มโนภาพแห่งตน การไร้ความเครียด และความสุขในการดาํเนินชีวติ 

 6.  คุณภาพชีวิตด้านความสามารถในการตดัสินใจดว้ยตนเอง (Self-determination) 
ดา้นความสามารถในการตดัสินใจไดด้้วยตนเองจะเกียวขอ้งกบัความมีอิสรภาพในการตดัสินใจ 
การควบคุมตนเอง การกาํหนดทิศทางการดาํเนินชีวิตดว้ยตนเอง อิทธิพลของทีอยู่อาศยัทีมีผลต่อ
ความสามารถในการตดัสินใจ การสนบัสนุนช่วยเหลือดว้ยคาํพดู และการแกต่้างเพือตนเอง 

 7.  คุณภาพชีวิตดา้นการพฒันาตนเอง (Personal Development) ดา้นการพฒันาตนเอง
จะเกียวขอ้งกบัเรืองของการศึกษา และทกัษะในการปฏิบติัตน ความสามารถส่วนตวั การบรรลุสิงที
ปรารถนา ความกา้วหนา้ และพฒันาการในดา้นต่างๆ 

 8. คุณภาพชีวิตดา้นสิทธิเสรีภาพ (Rights) ดา้นสิทธิเสรีภาพจะเกียวขอ้งกบัการเคารพ
ในสิทธิส่วนบุคคล สิทธิมนุษยชน สิทธิในความเป็นพลเมือง เช่น การมีสิทธิเลือกตงั เป็นตน้ ความ
รับผดิชอบในฐานะความเป็นพลเมือง และกิจกรรมต่างๆ ซึงเกียวขอ้งกบัชุมชนหรือรัฐบาล 

สาํหรับองคป์ระกอบของคุณภาพชีวตินนัสามารถจาํแนกออกเป็น 2 ดา้นใหญ่ๆ ไดแ้ก่ 
ดา้นวตัถุวสิัย ซึงเป็นสิงทีเป็นรูปธรรม และดา้นจิตวสิัย ซึงเป็นความรู้สึกของบุคคล โดยในการวิจยั
ครังนีไดแ้บ่งองคป์ระกอบคุณภาพชีวติของผูสู้งอายอุอกเป็น 5 ดา้น คือ  

1. คุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ หมายถึง สภาวะทางการเงินของผูสู้งอายุ ซึงเป็นปัจจยั
ทีมีอิทธิพลต่อสภาพความเป็นอยูที่ดี อนัไดแ้ก่ รายได ้การใชจ่้ายในการชีวิตประจาํวนั ภาระหนีสิน
และเงินออม  

2. คุณภาพชีวิตด้านสังคม หมายถึง ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความสัมพนัธ์และการอยู่
ร่วมกนัในสังคม เช่น สาเหตุและความสมคัรใจในการเขา้รับการสงเคราะห์ การปรับตวัให้เขา้กบั
สังคม การมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม การปฏิบติักิจกรรมต่างๆ เช่น การทาํกิจกรรมในเวลาวา่งและการ
เขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคม 

3. คุณภาพชีวิตด้านสภาพแวดล้อม หมายถึง การดาํรงชีวิตอยูใ่นสภาพแวดลอ้มและ
ทรัพยากรทีมีอยูอ่ยา่งเหมาะสมและมีความสุข เช่น การมีสภาพแวดลอ้มทีสะอาด มีสิงอาํนวยความ
สะดวก มีสาธารณูปโภคและสถานพยาบาลเขา้ถึงสะดวก และมีความปลอดภยัในการพกัอาศยั  

4. คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย หมายถึง การศึกษาถึงการดํารงชีวิตและการดาํเนิน
กิจกรรมดว้ยพละกาํลงัไดอ้ย่างเหมาะสม เช่น การมีโรคประจาํตวั การมีความสามารถในการทาํ
กิจวตัรประจาํวนั การดูแลรักษาสุขภาพ และการดูแลในเรืองของโภชนาการ 
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5. คุณภาพชีวติด้านจิตใจ หมายถึง ความพอใจในชีวติทีส่งผลใหส้ามารถดาํรงชีวิตใน
สังคมไดอ้ยา่งมีความสุข เช่น ทศันคติของผูสู้งอายุทีมีต่อสถานทีและต่อบุคคลอืน การฟืนฟูสภาพ
จิตใจ และความพึงพอใจในชีวติ 
 
4. แนวคิดทฤษฎเีกยีวกบัความต้องการของผู้สูงอายุ 

ผูสู้งอายกุ็เป็นเหมือนกบับุคคลทวัไปในสังคม มีความตอ้งการในการดาํเนินชีวิตอยา่ง
ปกติ มีความเป็นอยูที่ดีและมีชีวิตชีวา มีความอิสระในการตดัสินใจ ตอ้งการความปลอดภยัและไม่
อยากเจ็บป่วย ตอ้งการมีเงินใช้เป็นของตวัเอง ตอ้งการมีคนคอยช่วยเหลือเมือถึงเวลาทีช่วยตวัเอง
ไม่ไดแ้ลว้ รวมถึงตอ้งการกาํลงัใจและความรักจากญาติ พีนอ้งและคนรอบขา้งของตน จากทรรศนะ
ของนกัวชิาการและหน่วยงานทีเกียวขอ้ง ผูว้จิยันาํมาสรุปความตอ้งการของผูสู้งอายไุดด้งันี 

บงัอร ธรรมศิริ (2549, อา้งถึงใน สุทธิพงศ ์บุญผดุง, 2554 : 11-12) ไดก้ล่าวถึงความ
ตอ้งการของผูสู้งอายุวา่ ผูสู้งอายุแต่ละคนมีความตอ้งการทีแตกต่างกนัไป ดงันนัควรทีจะทาํความ
เขา้ใจพนืฐานชีวติของผูสู้งอายทีุอยูใ่นความดูแล ซึงครอบครัวจะมีบทบาทสําคญัยิงในเรืองดงักล่าว 
โดยมีความตอ้งการ 4 ดา้นคือ 1) ความต้องการทางด้านร่างกาย  เป็นความตอ้งการขนัพืนฐาน 
ได้แก่ ความตอ้งการอาหาร การขบัถ่าย การพกัผ่อนนอนหลบั การมีทีอยู่อาศยัทีปลอดภยั การมี
เสือผา้เครืองนุ่งห่มทีเหมาะสมและตอ้งการการรักษาพยาบาลเมือเจ็บป่วย 2) ความต้องการทางด้าน
จิตใจ ผูสู้งอายุตอ้งการความรัก การดูแลเอาใจใส่ การยอมรับนบัถือ การเขา้ใจ การเห็นอกเห็นใจ
และการให้อภยั 3) ความต้องการทางด้านสังคม ผูสู้งอายุยงัตอ้งการมีกิจกรรมทางสังคม เช่น การ
พบปะเพือน การร่วมกิจกรรมทางศาสนา เป็นตน้ 4) ความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ ผูสู้งอายุ
จาํเป็นตอ้งใช้เงินเพือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับตนเอง ช่วยเหลือกิจกรรมทางสังคมและทาํบุญ รวมทงั
เป็นค่ารักษาพยาบาลเมือยามเจบ็ป่วย 

พนัธ์ุทิพย ์รามสูตร (2524, อา้งถึงใน วนัชยั ชูประดิษฐ์, 2555 : 13) ไดก้ล่าวถึงความ
ตอ้งการของผูสู้งอายุใน 2 ประเด็น คือ 1) ความต้องการพืนฐาน ซึงประกอบดว้ยเรืองทีสําคญั 3 
เรือง คือ ผู้สูงอายุพยายามมีชีวิตอยู่นานเท่าทีจะเป็นได้ หรืออยา่งนอ้ยก็อยูไ่ปจนกวา่ความพึงพอใจ
ในสิงรอบตวันนัไม่มีความหมาย หรือเมือถึงแก่ความตาย ผู้สูงอายุพยายามรักษาพลังและศักยภาพ
ทางร่างกายและทางสมองให้คงอยู่ให้มากทีสุด  และใช้ประโยชน์จากพลงัและศกัยภาพดงักล่าว
อยา่งสูงสุดเท่าทีจะทาํได ้ผู้สูงอายุพยายามป้องกันและธาํรงไว้ซึงสิทธิพิเศษทีเคยเป็นในชีวิตวัยต้น  
เช่น ความรู้ ความชาํนาญ ทรัพยส์มบติั เกียรติคุณและอาํนาจ 2) ความต้องการขันสูง คือ ความ
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ตอ้งการซึงมีลกัษณะเปลียนแปลงง่าย อาจเป็นความตอ้งการเฉพาะหน้าหรือระยะยาว หรือเป็น
จุดหมายปลายทางของผูสู้งอาย ุเป็นความตอ้งการทีสอดคลอ้งกบัลกัษณะสังคมและวฒันธรรมของ
ผูสู้งอายุ และจะถูกปรุงแต่งโดยวฒันธรรมนนัๆ ดว้ย เป็นลกัษณะทีเขา้กบัวิถีชีวิตของผูสู้งอายุ ซึง
เป็นผลจากการขดัเกลาของแบบแผนและบรรทดัฐานของสังคม 

มูลนิธิวิจยัและพฒันาผูสู้งอายุไทย (2551, อา้งถึงใน สุจิตรา สมพงษ์, 2555 : 17-18) 
ไดแ้บ่งความตอ้งการของผูสู้งอายุออกเป็น 7 ดา้นคือ ความตอ้งการการสนบัสนุนจากครอบครัว 
ความตอ้งการดา้นการประกนัรายได ้ ความตอ้งการมีส่วนร่วมในชุมชน ความตอ้งการทีจะลดการ
พึงพาคนอืนให้น้อยลง ความตอ้งการทางสังคมของผูสู้งอายุ ความตอ้งการทางกายและจิตใจ และ
ความตอ้งการดา้นเศรษฐกิจ 

จากการศึกษาความตอ้งการของผูสู้งอายุจากทรรศนะของนกัวิชาการและหน่วยงาน
ต่างๆ จะเห็นได้ว่าเป็นไปในลกัษณะทีคล้ายคลึงกนัและสอดคล้องกนั กล่าวคือผูสู้งอายุมีความ
ตอ้งการปัจจยัพืนฐานในการดาํรงชีวิตทงัดา้นร่างกาย และตอ้งการปัจจยัสนบัสนุนทางดา้นจิตใจ 
สังคม วฒันธรรมและสิงแวดลอ้ม ซึงผูว้จิยันาํมาประยกุตใ์ชใ้นการศึกษาความตอ้งการของผูสู้งอายุ
ในสถานสงเคราะห์คนชราบา้นนครปฐม และสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิน
อุปถมัภ)์ ครังนี โดยศึกษาความตอ้งการใน 5 ประเด็น คือ 

 1. ความต้องการด้านเศรษฐกิจ  หมายถึง ความตอ้งการไดรั้บการช่วยเหลือดา้น
การเงินเพือสะสมไวใ้ชจ่้ายในภาวะทีตนเองเจ็บป่วย ความตอ้งการในการช่วยจดัหาอาชีพเพือเป็น
การเพมิพนูรายได ้

2. ความต้องการด้านสังคม หมายถึง ความตอ้งการการมีส่วนร่วม การยอมรับและนบั
ถือจากบุคคลอืน ความตอ้งการมีความสัมพนัธ์อนัดีและความตอ้งการมีกิจกรรมทางสังคม 

3. ความต้องการด้านสภาพแวดล้อม หมายถึง ความตอ้งการมีทีอยู่อาศยัทีปลอดภยั      
ร่มรืน อากาศถ่ายเทไดดี้ มีสิงอาํนวยความสะดวก 

4. ความต้องการด้านร่างกาย หมายถึง ความตอ้งการอาหารครบทงั 3 มือ มีเสือผา้
เครืองนุ่งห่มทีเหมาะสม การรักษาพยาบาลเมือเจบ็ป่วย และความตอ้งการในการช่วยเหลือตนเอง 

5. ความต้องการด้านจิตใจ หมายถึง ความตอ้งการความรักและการดูแลเอาใจใส่ 
ความตอ้งการเป็นบุคคลทีมีความสาํคญั และไดรั้บการยอมรับนบัถือจากคนรอบขา้ง 
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5. งานวจัิยทีเกยีวข้อง 

ศนัสนีย ์มโนสุจริต (2550 : บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษาเรือง คุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุ 
กรณีศึกษา ศูนยพ์ฒันาการในสวสัดิการสังคมผูสู้งอายุบา้นบางแค โดยมีวตัถุประสงค์เพือศึกษา
คุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุในศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอายุบา้นบางแค  ดาํเนินการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลโดยวิธีการวิเคราะห์เอกสารและสัมภาษณ์เชิงลึกผูสู้งอายุและเจา้หน้าทีภายในศูนย์
พฒันาการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอายุบา้นบางแคครอบคลุมปัจจยั 3 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้าน
จิตใจและดา้นสังคม ผลการศึกษาพบว่า ผูสู้งอายุส่วนใหญ่มีสภาพร่างกาย สภาพจิตใจและสภาพ
เป็นอยูที่ดีขึนหลงัจากไดย้า้ยเขา้มาอยูใ่นศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสังคมของผูสู้งอายุบา้นบางแค 
เนืองจากมีชีวิตสภาพความเป็นอยู่และสังคมทีดีขึน แต่ยงัคงมีอาการเครียดอยู่บา้ง โดยมีสาเหตุ
หลักๆ มาจากการทะเลาะกันและการมีเวลาว่างมากเกินไป ในส่วนของการดูแลผูสู้งอายุของ
เจา้หน้าที ผูสู้งอายุมีความคิดเห็นว่าเจา้หน้าทีให้การดูแลดี แต่บางครังเจา้หน้าทีก็ยงัดูแลไม่ทวัถึง 
เพราะจาํนวนของเจา้หนา้ทีมีนอ้ยกวา่มากเมือเปรียบเทียบกบัจาํนวนผูสู้งอาย ุ

อารดา ธีระเกียรติกาํจร (2554 : 16) ไดท้าํการศึกษาเรือง คุณภาพชีวิตผูสู้งอายุในเขต
เทศบาลตาํบลสุเทพ อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงคเ์พือวดัระดบัคุณภาพชีวิตของ
ผูสู้งอายุ และเพือวิเคราะห์ปัจจยัทีมีผลต่อระดบัคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุ ดาํเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามการวดัระดบัคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุ 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้น
สังคม ด้านสิงแวดลอ้ม ดา้นสุขภาพและด้านทศันคติ ผลการศึกษาพบว่า ระดบัคุณภาพชีวิตโดย
เฉลียของผู ้สูงอายุอยู่นันในระดับดี โดยการทีผู ้สูงอายุจะมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับดีได้นัน 
องคป์ระกอบทงั 5 ดา้นจะตอ้งในระดบัดีเช่นกนั ซึงคะแนนเฉลีย 3 อนัดบัแรก คือ ดา้นสิงแวดลอ้ม 
ดา้นสุขภาพและดา้นสังคม สําหรับปัจจยัทีมีผลต่อระดบัคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุ พบวา่ ปัจจยัทีมี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางบวกกบัระดบัคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นประชากร ปัจจยัดา้น
เศรษฐกิจและปัจจยัดา้นสังคมซึงเป็นปัจจยัทีมีผลต่อระดบัคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุมากทีสุด ส่วน
ปัจจยัทีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางลบกบัระดบัคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นสุขภาพ โดย
ปัจจยัดา้นเพศนนัไม่มีผลต่อระดบัคุณภาพชีวติของผูสู้งอาย ุ

เกียรตินัดดา พึงสมบติั และ ปริตา ธนสุกาญจน์ (2554 : 6) ได้ทาํการศึกษาเรือง 
คุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุในตาํบลโรงช้าง อาํเภอเมืองพิจิตร จงัหวดัพิจิตร  โดยมีวตัถุประสงค์เพือ
ศึกษาคุณลกัษณะและระดบัคุณภาพชีวิต ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม ดา้น
สิงแวดลอ้มและดา้นความมนัคงในชีวิตของผูสู้งอายุ ตาํบลโรงช้าง ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล
โดยการใช้แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ผูสู้งอายุมีอายุ 60-65 ปี ประกอบอาชีพ
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เกษตรกรรม มีรายไดเ้ฉลียตาํกวา่ 2,000 บาทต่อเดือน ไม่ไดอ้าศยัอยูเ่พียงลาํพงัและมีโรคประจาํตวั 
ในส่วนของระดบัคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุ พบวา่ ในดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจและดา้นสัมพนัธภาพ
ทางสังคม มีระดบัคุณภาพชีวติอยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้นสิงแวดลอ้มและดา้นความมนัคงในชีวิต มี
คุณภาพชีวติในระดบัปานกลาง โดยผูสู้งอายุมีความพึงพอใจเฉลียต่อคุณภาพชีวิตในระดบัมากและ
ปัจจยัทีไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูสู้งอายุต่อคุณภาพชีวิต ไดแ้ก่ ปัจจยัในดา้นเพศ 
อาย ุการศึกษา สถานภาพ อาชีพและรายได ้ 

ดวงใจ คาํคง (2554 : บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษาเรือง ปัจจยัทีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของ
ผูสู้งอาย ุตาํบลลาํสินธ์ุ อาํเภอศรีนครินทร์ จงัหวดัพทัลุง โดยมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาระดบัคุณภาพ
ชีวิตและปัจจยัทีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุ ตาํบลลาํสินธ์ุ อาํเภอศรีนครินทร์ จงัหวดัพทัลุง 
ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการใช้แบบสอบถาม ซึงประกอบดว้ย 5 องค์ประกอบ คือ ดา้น
ปัญญา ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคมและดา้นสิงแวดลอ้ม ผลการศึกษาพบวา่ 
ผูสู้งอายุในตาํบลลาํสินธ์ุ มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดบัสูง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย ด้านจิตใจ ดา้น
ความสัมพนัธ์ทางสังคมและดา้นสิงแวดลอ้ม โดยดา้นปัญญามีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดบัปานกลาง 
ส่วนปัจจยัทีมีผลต่อคุณภาพชีวิตพบว่า ปัจจยัด้านอายุและสถานภาพหมา้ยมีผลในทางลบ ส่วน
สถานภาพสมรสมีผลในทางบวก ส่วนปัจจยัในดา้นเพศ การออม ภาระหนีสิน การเป็นสมาชิกกลุ่ม
ต่างๆ ในชุมชน และภาวะการมีโรคไม่มีผลต่อคุณภาพชีวติของผูสู้งอายแุต่อยา่งใด 

ศิริพรรณ รักษาภกัดี (2554 : 75-78) ไดท้าํการศึกษาเรือง คุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุใน
สถานสงเคราะห์คนชราวยัทองนิเวศน์ โดยมีวตัถุประสงค์เพือ 1) เพือศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตของ
ผูสู้งอายุในสถานสงเคราะห์คนชราวยัทองนิเวศน์ และ 2) เพือศึกษาความพึงพอใจของผูสู้งอายุทีมี
ต่อการจดับริการของสถานสงเคราะห์คนชราวยัทองนิเวศน์ ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งผูสู้งอายใุนสถานสงเคราะห์คนชราวยัทองนิเวศน์ ผลการศึกษาขอ้มูล
ทวัไปของกลุ่มตวัอย่างพบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลมีสถานภาพเป็นหมา้ย มีการศึกษาอยู่ใน
ระดบัประถมศึกษา ไม่ได้ประกอบอาชีพและมีรายได้ส่วนใหญ่จากเงินบริจาค มีโรคประจาํตวั
ไดแ้ก่ โรคความดนัโลหิต โรคกระดูกและปวดขอ้ สาเหตุทีมาอยู่สถานสงเคราะห์เนืองจากไม่มีผู ้
อุปการะและมีภูมิลาํเนาเดิมจากภาคเหนือ ผลการศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตของกลุ่มตวัอย่างพบว่า 
คุณภาพชีวิตโดยรวมอยูร่ะดบัปานกลาง กลุ่มตวัอย่างประเภทพิเศษมีระดบัคุณภาพชีวิตดีกวา่กลุ่ม
ตวัอย่างประเภทสามญั 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นจิตใจ ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคมและดา้นสิงแวดลอ้ม 
ส่วนดา้นร่างกายมีระดบัคุณภาพชีวติปานกลางเหมือนกนัทงัสองกลุ่ม กลุ่มตวัอยา่งประเภทพิเศษจะ
มีคุณภาพชีวิตโดยรวมในระดบัดี โดยอนัดบั 1 นนัเป็นดา้นจิตใจ รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นสิงแวดลอ้ม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



30 
 

ด้านความสัมพนัธ์ทางสังคมและด้านร่างกาย ตามลาํดบั ส่วนกลุ่มตวัอย่างประเภทสามญันันมี
คุณภาพชีวิตโดยรวมในระดบัปานกลาง โดยอนัดบั 1 คือ ดา้นสิงแวดลอ้ม รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้น
จิตใจ ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคมและดา้นร่างกาย ตามลาํดบั ส่วนผลการศึกษาเกียวกบัความพึง
พอใจ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในอยู่ในระดับมา โดยมีด้านบุคลากรและด้าน
สภาพแวดลอ้มทางดา้นกายภาพ เป็นอนัดบั 1 รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้น
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ ตามลาํดบั 

ภูริชญา  เทพศิริ (2555 : บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษาเรือง คุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุใน
ตาํบลทองหลาง อาํเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก โดยมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาระดบัคุณภาพชีวิต
ของผูสู้งอายุและความแตกต่างของคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุในตาํบลทองหลาง อาํเภอบา้นนา 
จงัหวดันครนายก ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถามประกอบดว้ย  ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นร่างกาย ดา้นทางจิตใจ ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม ดา้นความตระหนกัในคุณค่าแห่งตน ดา้น
ความสัมพนัธ์กบัสมาชิกในครอบครัว ดา้นการรักษาพยาบาลและดา้นสวสัดิการสังคม ผลการศึกษา
พบวา่ คุณภาพชีวติของผูสู้งอายุโดยภาพรวมนนัอยูใ่นระดบัสูง และเมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 
ดา้นสวสัดิการสังคม มีอนัดบัสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการรักษาพยาบาล ด้านความตระหนักใน
คุณค่าแห่งตน ดา้นความสัมพนัธ์กบัสมาชิกในครอบครัว ดา้นร่างกาย ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม
และดา้นจิตใจ ตามลาํดบั 

สุจิตรา สมพงษ ์(2555 : 103-115) ไดท้าํการศึกษาเรือง ความสุขของผูสู้งอายุในสถาน
สงเคราะห์คนชราในจงัหวดันครปฐม โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ 1) ศึกษาระดบัความสุขของผูสู้งอายุ
ในสถานสงเคราะห์คนชราในจงัหวดันครปฐม 2) ศึกษาเปรียบเทียบ ความสุขของผูสู้งอายุ ในสถาน
สงเคราะห์คนชราในจงัหวดันครปฐมจาํแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลไดแ้ก่ สถานภาพการสมรสก่อน
เขา้พกัอยูใ่นสถานสงเคราะห์ จาํนวนบุตร การมีโรคประจาํตวั การเขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนา 
ระยะเวลาทีพกัอยูใ่นสถานสงเคราะห์คนชราในจงัหวดันครปฐมและการมาเยียมของครอบครัวของ
ผูสู้งอายุ 3) ศึกษาถึงมุมมองทีมีผลต่อความสุขของผูสู้งอายุในสถานสงเคราะห์คนชราจงัหวดั
นครปฐม ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการใช้แบบสัมภาษณ์ทีผูว้ิจยัสร้างขึน ผลการศึกษา
พบว่า ผูสู้งอายุในสถานสงเคราะห์คนชราในจงัหวดันครปฐม มีความสุขอยู่ในระดบัมาก ขอ้มูล
ส่วนบุคคล ได้แก่ สถานภาพสมรส การมีโรคประจาํตวัต่างกัน ระยะเวลาทีพกัอยู่ในสถาน
สงเคราะห์คนชราและการมาเยียมของครอบครัว  นันไม่ทาํให้มีระดบัความสุขทีแตกต่างกนั แต่
จาํนวนบุตรและการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนานันทาํให้มีระดับความสุขทีแตกต่างกัน โดย
ผูสู้งอายุในสถานสงเคราะห์คนชราในจงัหวดันครปฐมมีมุมมองต่อความสุขว่า เกิดจากการ
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ช่วยเหลือตนเองได ้ การยอมรับต่อการเปลียนแปลงต่อสภาพร่างกาย การมีศาสนาเป็นเครืองยึด
เหนียวทางจิตใจ การไดรั้บการยอมรับจากเพือนร่วมสถานสงเคราะห์ การยิมแยม้แจ่มใส การ
แบ่งปันทุกขสุ์ข การไดเ้ห็นความสาํเร็จของลูกหลานและการไดร่้วมกิจกรรมในสถานสงเคราะห์  

จากการศึกษาคน้ควา้งานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุ พบวา่ ไดมี้การ
เสนอแนวคิดทีเกียวกบัคุณภาพชีวติของผูสู้งอายไุวอ้ยา่งหลากหลาย โดยจะเห็นไดว้า่ปัจจยัในแต่ละ
ดา้นนนัจะส่งผลซึงกนัและกนั เช่น ถา้ผูสู้งอายอุยูใ่นสังคมทีดีก็จะทาํให้ผูสู้งอายุมีสุขภาพจิตทีดี ถา้
ผูสู้งอายุอาศยัอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีดีก็จะทาํให้มีร่างกายทีแข็งแรง เป็นตน้ ซึงสามารถสรุปไดว้่า 
ดา้นสังคมนนัส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุมากทีสุด รองลงมา คือ ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจและ
ดา้นสิงแวดลอ้ม จะมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุในระดบัทีเท่าๆ กนั โดยทีดา้นเศรษฐกิจนัน
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตน้อยทีสุด และถ้าพิจารณาผูสู้งอายุทีอาศยัอยู่ในสถานสงเคราะห์จะพบว่า 
ผูสู้งอายุนันจะมีสภาพร่างกาย สภาพจิตใจและสภาพความเป็นอยู่ทีดีขึนเมือได้ยา้ยเขา้มาอยู่ใน
สถานสงเคราะห์คนชรา อาจเป็นเพราะวา่ไดรั้บการดูแลทีดีส่งผลให้ผูสู้งอายุมีความสุขและคุณภาพ
ชีวติทีดีขึนนนัเอง 

จากทีได้กล่าวไวว้่า ในปัจจุบนัมีจาํนวนของผูสู้งอายุเพิมขึน ทาํให้หน่วยงานต่างๆ ทงั
ภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสนใจในการปรับปรุงให้ผูสู้งอายุมีคุณภาพชีวิตทีดี แต่ก็มีผูสู้งอายุ
อีกจาํนวนมากทีถูกทอดทิงหรือตอ้งจากลูกหลานไปใช้ชีวิตในสถานสงเคราะห์คนชรา และจาก
การศึกษาคน้ควา้งานวิจยัต่างๆ ทีเกียวขอ้ง ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจทีจะศึกษาถึงคุณภาพชีวิตของ
ผูสู้งอายุทีพกัอยูใ่นสถานสงเคราะห์คนชรา ในจงัหวดันครปฐม เพือตอ้งการทราบถึงคุณภาพชีวิต
และความต้องการของผูสู้งอายุทีพกัอยู่ในสถานสงเคราะห์คนชรา เพือใช้เป็นแนวทางในการ
ช่วยเหลือ ดูแลและพฒันารูปแบบในการดูแลผูสู้งอายทีุพกัในสถานสงเคราะห์ต่อไป 
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บทท ี3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 

 การศึกษา “คุณภาพชีวิตและความตอ้งการของผูสู้งอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา จงัหวดั
นครปฐม”  เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาคุณภาพชีวิต
และความต้องการของผูสู้งอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม และสถานสงเคราะห์
คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพอ่เปินอุปถมัภ)์ เพือใชเ้ป็นแนวทางในการช่วยเหลือ ดูแล และพฒันา
คุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุทีพกัในสถานสงเคราะห์ต่อไป ดาํเนินการศึกษาโดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัดงั
รายละเอียดต่อไปนี 

1. กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั 

2. เครืองมือทีใชใ้นการศึกษา 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

4. การตรวจสอบความน่าเชือถือของขอ้มูล 

5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

6. การพิทกัษสิ์ทธิผูใ้หข้อ้มูล 

 

1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลกั 

 กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัทีใชใ้นงานวจิยั ประกอบดว้ย 3 กลุ่ม คือ 

1. ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐมและสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราช
กุมารี (หลวงพ่อเปินอุปถัมภ์) ในฐานะผูค้วบคุมดูแล ซึงให้ข้อมูลเกียวกบันโยบายในการดูแล
ผูสู้งอายุ คุณสมบติัของผูเ้ขา้รับบริการ ประเภทของการให้บริการและขอ้มูลของสถานสงเคราะห์ 
รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงาน 

2. เจ้าหน้าทปีระจําสถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐมและสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิม
ราชกุมารี (หลวงพ่อเปินอุปถัมภ์) ในฐานะผูที้ปฏิบติังานในการดูแลผูสู้งอายุ ซึงให้ขอ้มูลเกียวกบั
การปฏิบติังานดูแลผูสู้งอายุและความตอ้งการของผูสู้งอายุในดา้นสังคม ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้น
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ร่างกายและดา้นจิตใจ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังาน โดยมีเกณฑ์ในคดัเลือกจาก
เจา้หนา้ทีทีทาํหนา้ทีเป็นพีเลียง ซึงเป็นผูใ้หก้ารดูแลผูสู้งอายโุดยตรง 

3. ผู้สูงอายุทีพักอยู่ในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐมและสถานสงเคราะห์คนชรา
เฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปินอุปถัมภ์) ในฐานะผูรั้บบริการ โดยให้ขอ้มูลเกียวกบัคุณภาพในการ
ดูแลผู ้สูงอายุของสถานสงเคราะห์  และความต้องการในด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้าน
สภาพแวดล้อม ด้านร่างกาย และด้านจิตใจ โดยมีเกณฑ์ในการคดัเลือกแบบสุ่มจากผูสู้งอายุทีมี
สุขภาพแขง็แรง มีศกัยภาพในการพดูคุยสือสารและสามารถตอบคาํถามได ้

 

2. เครืองมือทใีช้ในการศึกษา 

ในการศึกษาครังนีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

โดยสัมภาษณ์แบบรายบุคคล โดยมีเครืองมือทีใชใ้นการศึกษา ดงันี 

1. แบบสัมภาษณ์กึงโครงสร้าง (Semi-Structure Interview) ซึงผูท้าํการศึกษาไดท้าํการ
เตรียมไวล่้วงหนา้ เป็นแนวคาํถามทีเป็นทางการและไม่เป็นทางการผสมกนั เพือเป็นการเปิดกวา้ง
ในการเสนอความคิดเห็นของผูต้อบคาํถามและให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ทีกาํหนดไว  ้โดย
แบ่งเป็น 3 ชุด ไดแ้ก่  

แบบสัมภาษณ์ชุดที 1 สําหรับผูป้กครองสถานสงเคราะห์คนชรา  โดยสัมภาษณ์ใน
ประเด็นทีเกียวกับนโยบายในการดูแลผูสู้งอายุ คุณสมบติัของผูเ้ขา้รับบริการ ประเภทของการ
ใหบ้ริการ และขอ้มูลของสถานสงเคราะห์ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงาน 

แบบสัมภาษณ์ชุดที 2 สําหรับบุคลากรของสถานสงเคราะห์คนชรา  โดยสัมภาษณ์ใน
ประเด็นทีเกียวกบัการดูแลผูสู้งอายุ คุณภาพชีวิตและความตอ้งการของผูสู้งอายุในดา้นสังคม ดา้น
สภาพแวดลอ้ม ดา้นร่างกาย และดา้นจิตใจ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังาน 

แบบสัมภาษณ์ชุดที 3 สําหรับผูสู้งอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา  โดยสัมภาษณ์ใน
ประเด็นทีเกียวกบัคุณภาพในการดูแลผูสู้งอายุของสถานสงเคราะห์ และความตอ้งการของผูสู้งอายุ
ในดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นร่างกาย และดา้นจิตใจ 

2. แบบสังเกต (Observation) ซึงผูท้าํการศึกษาจะทาํการสังเกตเกียวกบัสภาพแวดล้อม
ของสถานสงเคราะห์คนชรา สาธารณูปโภค และสิงอาํนวยความสะดวกภายในสถานสงเคราะห์
คนชรา และพฤติกรรมของผูสู้งอายเุกียวกบัการดาํเนินชีวิตประจาํวนัและการเขา้สังคมของผูสู้งอาย ุ
โดยทีไม่ไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมหรือทาํกิจกรรมกบัผูถู้กสังเกต  
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3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1. การเกบ็รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ 
ดาํเนินการคน้ควา้และเก็บรวบรวมขอ้มูลเกียวกบั แนวคิดทฤษฎี ไดแ้ก่ 1) บริบทของ

สถานสงเคราะห์คนชรา 2) แนวคิดเกียวกบัผูสู้งอายุ 3) คุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุ 4) ความตอ้งการ
ของผูสู้งอายุ และงานวิจยัทีเกียวขอ้งจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ไดแ้ก่ หนงัสือ เอกสาร ตาํรา บทความ 
ตลอดจนแหล่งความรู้ เช่น ห้องสมุด ระบบสืบคน้ทางอินเตอร์เน็ตและองค์กรทีเกียวขอ้ง ได้แก่ 
สถานสงเคราะห์คนชราบา้นนครปฐมและสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิม-ราชกุมารี (หลวงพ่อเปิน
อุปถมัภ์) จงัหวดันครปฐม ทงันี เพือเป็นแนวทางในการกาํหนดวตัถุประสงค์ของการศึกษา และ
นาํมาใชป้ระกอบการวเิคราะห์และสรุปผลการศึกษาในครังนี 

2. การเกบ็รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ 
ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 

Interview) จากผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัเป็นรายบุคคล ไดแ้ก่ ผูป้กครองสถานสงเคราะห์คนชรา เจา้หน้าที
ประจาํสถานสงเคราะห์คนชราและผูสู้งอายุทีพกัอยูใ่นสถานสงเคราะห์คนชรา โดยมีเครืองมือทีใช้
ในการศึกษา ไดแ้ก่ 1) แบบสัมภาษณ์แบบกึงโครงสร้าง ซึงทาํการเตรียมไวล่้วงหน้า โดยแบบ
สัมภาษณ์ทีใชเ้ป็นคาํถามแบบปลายเปิด เพือผูใ้ห้ขอ้มูลสามารถตอบคาํถามไดอ้ย่างเปิดกวา้ง ไม่มี
กรอบ และ 2) แบบสังเกต โดยเป็นการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม เพือให้ได้ข้อมูลเกียวกับ
สภาพแวดลอ้มของสถานสงเคราะห์และพฤติกรรมของผูสู้งอายภุายในสถานสงเคราะห์คนชรา 

 

4. การตรวจสอบความน่าเชือถือของข้อมูล 

การตรวจสอบสามเส้าดา้นวิธีรวบรวมขอ้มูล (Methodological Triangulation) คือ การใช้
วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ กนั เพือรวบรวมขอ้มูลเรืองเดียวกนั โดยใชก้ารสังเกตของ
ผูว้ิจยัควบคู่กบัการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั พร้อมกบัศึกษาขอ้มูลจากแหล่งเอกสาร
ประกอบ เพือความแน่นอนวา่ขอ้สรุปนนัเทียงตรงตามความเป็นจริงหรือไม่ โดยทาํการตรวจสอบ
สามเส้าดา้นวธีิรวบรวมขอ้มูล ดงันี 

1. ผูว้ิจยัจะนาํขอ้มูลเชิงคุณภาพทีไดจ้ากการศึกษาเอกสาร การสังเกตโดยผูว้ิจยั และการ
สัมภาษณ์จากกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั มาสรุปรวม เปรียบเทียบความสอดคลอ้ง รวมทงัเพิมเติมประเด็น
สาํคญัใหง้านวจิยัมีเนือหาสาระทีสมบูรณ์  

2. นาํผลจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลทีไดม้าตรวจสอบซึงกนัและกนั เพือทาํให้เชือมนัไดว้า่
รายงานการวจิยันนัมีขอ้มูลทีมีความครอบคลุมเพียงพอในการวเิคราะห์พรรณนา 
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3. ทาํการตรวจสอบความถูกตอ้ง โดยรวบรวมขอ้มูลทงัในส่วนของประเด็นวิเคราะห์และ
ขอ้มูลความคิดเห็น ผลการวิเคราะห์ทีมีลกัษณะเป็นขอ้โตแ้ยง้หรือไม่ลงรอยกนัจากแหล่งขอ้มูล
ต่างๆ เพือนาํมาเปรียบเทียบผล ซึงนาํไปสู่การปรับปรุงขอ้สรุปและการอภิปรายผลเป็นระบบ และมี
ความชดัเจนมากขึน 

 

5. การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้จิยัจะใชว้ิธีการวิเคราะห์และตีความจากขอ้มูลทีไดรั้บจากการสังเกต การสัมภาษณ์ การ
จดบนัทึกขอ้มูล และการบนัทึกเสียง นาํมาสรุปผลในประเด็นตามวตัถุประสงค์ทีไดก้าํหนดไว ้ซึง
สามารถแบ่งขนัตอนการวเิคราะห์ไดด้งันี 

1. รวบรวมข้อมูลและจดัแยกเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นทีศึกษา เพือทาํการตีความใน
บริบทต่างๆ ในแต่ละประเด็น  

2. ตรวจสอบความครบถว้นและความถูกตอ้งของขอ้มูลและทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลจนได้
ขอ้สรุปทีชดัเจนเป็นภาพรวมตามประเด็นทีตอ้งการ เพือให้ได้ขอ้มูลทีสอดคลอ้งกบัขนัตอนของ
การศึกษาและวตัถุประสงค ์ 

3. สรุปและอภิปรายผลโดยนําแนวคิดทฤษฎีทีเกียวข้องมาประกอบการอภิปราย และ
นาํเสนอผลการศึกษาในรูปแบบเชิงพรรณนา 

 
6. การพทิกัษ์สิทธิผู้ให้ข้อมูล 

ในการวจิยัครังนีเป็นการศึกษาขอ้มูลคุณภาพชีวิตและความตอ้งการของผูสู้งอายุทีอาศยัอยู่
ในสถานสงเคราะห์คนชรา ดงันันขอ้มูลจะได้จากการบอกเล่าประสบการณ์จากผูสู้งอายุ และ
เจา้หนา้ทีทีปฏิบติังานดูแลเป็นส่วนใหญ่ ซึงผูว้จิยัตอ้งใชค้วามละเอียดอ่อนในการเก็บขอ้มูล เพือให้
ไดข้อ้มูลทีเป็นขอ้เทจ็จริงและเป็นธรรมชาติของผูใ้หข้อ้มูล จะเห็นไดว้า่ตลอดกระบวนการวิจยัมีทงั
การสังเกต และการสัมภาษณ์เจาะลึกเขา้ไปในเรืองส่วนตวัและความรู้สึกนึกคิด ซึงบางครังอาจ
ละเมิดความเป็นส่วนตวัของผูใ้ห้ขอ้มูลได ้ดงันนัเพือเป็นการเก็บรักษาความลบัและความปลอดภยั 
ผูว้ิจยัจึงไม่สามารถเปิดเผยนามของผูใ้ห้ขอ้มูล โดยคาํนึงถึงจรรยาบรรณของนกัวิจยัอยา่งเคร่งครัด 
และคาํถามทีใชน้นัตอ้งไม่คุกคามอารมณ์ ความรู้สึก และเคารพสิทธิของผูใ้ห้ขอ้มูล 
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บทท ี4 

ผลการศึกษา 

 

 จากการศึกษาคุณภาพชีวิตและความต้องการของผูสู้งอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา 
จงัหวดันครปฐม โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก และใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึงโครงสร้าง (Semi–
Structure In–Depth Interview) กบักลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลทีเป็น ผูป้กครองสถานสงเคราะห์คนชรา 
เจา้หนา้ทีประจาํสถานสงเคราะห์คนชราและผูสู้งอายุทีพกัอยูใ่นสถานสงเคราะห์คนชรา ของสถาน
สงเคราะห์คนชราบา้นนครปฐม จาํนวน 10 ราย และสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวง
พอ่เปินอุปถมัภ)์ จาํนวน 8 ราย รวมทงัหมด 18 ราย  สามารถนาํเสนอผลการศึกษาเป็น 2 ส่วน ดงันี 

 ส่วนที 1 คุณภาพชีวติของผูสู้งอายใุนสถานสงเคราะห์คนชรา จงัหวดันครปฐม 

 ส่วนที 2 ความตอ้งการของผูสู้งอายใุนสถานสงเคราะห์คนชรา จงัหวดันครปฐม 
 
ส่วนท ี1 คุณภาพชีวติของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา จังหวดันครปฐม 

 ผู ้วิจ ัยดําเนินการศึกษาคุณภาพชีวิตของผู ้สูงอายุในด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้าน
สภาพแวดลอ้ม ดา้นร่างกายและดา้นจิตใจ โดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัทีเป็น 
ผูป้กครองสถานสงเคราะห์คนชรา เจา้หนา้ทีประจาํสถานสงเคราะห์คนชราและผูสู้งอายุทีพกัอยูใ่น
สถานสงเคราะห์คนชรา ของสถานสงเคราะห์คนชราบา้นนครปฐม จาํนวน 10 ราย และสถาน
สงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพอ่เปินอุปถมัภ)์ จาํนวน 8 ราย รวมเป็นทงัหมด 18 ราย ผล
การศึกษาพบวา่ 

1. คุณภาพชีวติด้านเศรษฐกจิ 

การศึกษาคุณภาพชีวติดา้นเศรษฐกิจของผูสู้งอาย ุเป็นการศึกษาถึงสภาวะทางการเงิน
ของผูสู้งอาย ุซึงเป็นปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อสภาพความเป็นอยูที่ดี อนัไดแ้ก่ รายได ้การใชจ่้ายในการ
ใชชี้วติประจาํวนั ภาระหนีสินและเงินออม โดยจากการศึกษาพบวา่ 
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1.1 งบประมาณสนับสนุนของสถานสงเคราะห์คนชรา 

จากสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลทีเป็นผูป้กครองสถานสงเคราะห์คนชราเกียวกับ
งบประมาณสนบัสนุน พบวา่ สถานสงเคราะห์คนชราทงั 2 แห่งนนัจะไดรั้บงบประมาณสนบัสนุน
จาก 3 ส่วน คือ 1) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน 2) องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และ   3) มูลนิธิ
ทีทางสถานสงเคราะห์จดัตงัขึน โดยงบประมาณทีไดรั้บจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถินและ
องค์การบริหารส่วนจงัหวดันันจะมีการนาํไปใช้เพือการจดัหาอาหารสําหรับผูสู้งอายุ ใช้ในการ
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที และใช้ในการจัดกิจกรรมให้กับผูสู้งอายุ ซึงการได้มาของ
งบประมาณในส่วนนีนันทางสถานสงเคราะห์ตอ้งส่งหนังสือคาํร้องไปยงัองค์การบริหารส่วน
จังหวดัเพือของบประมาณ และต้องรอการอนุมัติซึงต้องใช้เวลานานหลายเดือน ทางสถาน
สงเคราะห์จึงได้จดัตงัมูลนิธิขึนเพือเป็นกองทุนสํารอง โดยงบประมาณทีมาจากมูลนิธินันจะ
นําไปใช้เพือการดูแลรักษาพยาบาลผูสู้งอายุและการจัดการงานศพเมือผูสู้งอายุเสียชีวิต โดย
งบประมาณทงั 3 ส่วนนีจะถูกนาํไปใช้ในดาํเนินงานต่างๆ เพียงเท่านนัไม่ไดมี้การจดัสรรให้แก่
ผูสู้งอายแุต่อยา่งใด จากคาํบอกเล่าของผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดใ้หข้อ้มูลสอดคลอ้งกบัประเด็นนี ดงันี 

 
งบประมาณ เงินอุดหนุนมาจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิน เวลาตอ้งการก็

ทาํหนงัสือขอไป อยา่งล่าสุดก็ขอมาสร้างลานเอนกประสงค ์ก็ไดรั้บมาเรียบร้อยแลว้ แลว้ก็จะ
มีเงินทีมีคนเขามาบริจาคเขา้มูลนิธิ เราก็จะจดัสรรเอามาใช ้อยา่งเวลามีคุณตา คุณยายเสียชีวิต 
ไม่มีญาติจัดงานศพให้ เราก็จะนําเงินส่วนนีออกมาใช้จัดให้แทน (แสงเดือน นามสมมติ, 
2558) 

 
งบประมาณทีใชก้็เป็นของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิน ส่วนหนึงก็

จากอบจ. แลว้กจ็ากมลูนิธิ กเ็อาไปใชเ้ป็นงบดาํเนินงานต่างๆ ทีเกียวกบัความเป็นอยู่ของ
คุณยาย หลกัๆ ก็จะเป็นการจดัซืออาหาร แลว้ก็การบาํรุงอาคารสถานที (คาํรณ นาม
สมมติ, 2558) 

  
1.2 รายได้ของผู้สูงอายุ 

1.2.1 แหล่งทมีาของรายได้ 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลทีเป็นผูสู้งอายุ พบว่า สถานสงเคราะห์
คนชราทงัสองแห่งนนัเป็นสถานสงเคราะห์คนชราประเภทสามญั ซึงจะให้การดูแลผูสู้งอายุโดยไม่
คิดค่าบริการ ผูสู้งอายจึุงไม่ไดรั้บเบียยงัชีพตามช่วงอายทีุกาํหนดไว ้ซึงเป็นเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล
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ในจาํนวน  –  บาท/คน/เดือน ในปัจจุบนัรายไดข้องผูสู้งอายุส่วนใหญ่จึงมาจากเงินบริจาค
ทีได้รับจากบุคคลภายนอกทีเข้ามาทาํบุญและจัดกิจกรรม โดยมีทงัการบริจาคให้กับผูสู้งอายุ
โดยตรงและบริจาคผา่นทางมูลนิธิของสถานสงเคราะห์ นอกจากนีก็จะมีผูสู้งอายุบางท่านทีไดรั้บ
เงินจากลูกหลานหรือมีรายไดเ้สริมจากการทาํงานฝีมือจาํหน่าย โดยรายไดจ้ากเงินบริจาคและการ
จาํหน่ายงานฝีมือนนัไม่สามารถระบุจาํนวนเงินทีไดรั้บต่อเดือนอยา่งชดัเจนได ้เนืองจากจาํนวนเงิน
ทีไดรั้บจะขึนอยูก่บัจาํนวนของแขกทีเขา้มาเยียมชม ซึงมีความแตกต่างกนัไปในแต่ละเดือน โดยมี
จาํนวนเงินตาํสุดทีไดรั้บ คือ 40 บาท และจาํนวนเงินสูงสุด 100 บาทต่อการบริจาคในแต่ละครังต่อ
คน ส่วนเงินทีได้รับจากลูกหลานนันไม่สามารถระบุเป็นจาํนวนเงินทีแน่นอนได้เช่นเดียวกัน 
เนืองจากการส่งเงินมาใหน้นัจะขึนอยูก่บัความพร้อมของแต่ละบุคคล จึงไม่สามารถส่งมาให้ไดเ้ป็น
ประจาํทุกเดือน โดยมีการเวน้ระยะเวลาในการส่งเงินมาให้นนัต่างกนัไป ตงัแต่ 2 เดือนต่อครัง 3 
เดือนต่อครัง หรือนานถึงครึงปี ขึนอยูก่บัความสะดวกของแต่ละคน จากคาํบอกเล่าของผูใ้ห้ขอ้มูล
หลกัไดใ้หข้อ้มูลสอดคลอ้งกบัประเด็นนี ดงันี 

 
ก็ได้จากเงินบริจาคน่ะแหละ ใครไปใครมา ใครมาเทียวก็บริจาค เขาก็มา

บริจาคที 50 บาท ร้อยนึง เรากเ็กบ็ไว ้(ดวงพร นามสมมติ, 2558) 
 
ทีเขามาทาํบุญก็ไดที้ 40 มงั 50 มงั ร้อยนึงมงั โดยมากก็จะเขา้มูลนิธิ (ทองเจือ 

นามสมมติ, 2558) 
 
ลูกชายคนทีอยู่ฟิลิปปินส์จะส่งมาให้ แต่ก็นานๆ ครัง จะไดก้็ทีเขามาบริจาค 

บริษทั หา้งร้าน โรงงาน ทีเขาทาํงานวนัเกิดน่ะ (เชาว ์นามสมมติ, 2558) 
 
มีรายไดจ้ากการรับบริจาค แลว้ยายก็ถกักระเป๋าขาย เวลาใครมาทาํบุญ เขา

สนใจกข็ายใหเ้ขา (จิรภา นามสมมติ, 2558) 
 
รายไดไ้ม่มีเลย อยู่ทีนีสิทธิผูสู้งอายุไม่ได ้หลวงเลียง มีแต่ทีแขก เจา้ภาพมา

บริจาค เราจะได้ส่วนนี แลว้ก็ทีนีเขามีอาชีวบําบัดให้ทาํ มีประดิษฐ์ดอกไม  ้บางที
เจา้ภาพมาเป็นคณะใหญ่ๆ เห็นมีดอกไมก้ช่็วยกนัซือ เขากว็า่ช่วยยาย ไดมี้รายได ้เราก็ได้
ตรงนีบา้ง (สุกลัยา นามสมมติ, 2558) 
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1.2.2 การสนับสนุนรายได้ 

จากสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลทีเป็นผูป้กครองสถานสงเคราะห์คนชรา
เกียวกบัการสนบัสนุนรายไดข้องผูสู้งอายุนนั พบว่า ในปัจจุบนัทางสถานสงเคราะห์คนชราบา้น
นครปฐมไม่ไดมี้การฝึกอาชีพให้กบัผูสู้งอายุ เนืองจากผูสู้งอายุส่วนใหญ่มีอายุมาก จึงมีปัญหาใน
การมองเห็นทาํใหไ้ม่สะดวกในการเรียนการสอน สถานสงเคราะห์จึงทาํเพียงสนบัสนุนในการช่วย
จาํหน่ายสินคา้ทีมีผูสู้งอายุบางท่านทาํไว ้เช่น กระเป๋า ผา้ปูโต๊ะ หรือผา้เช็ดมือ เป็นตน้ โดยรายได้
จากการจาํหน่ายสินคา้ทงัหมดทางสถานสงเคราะห์จะนาํไปมอบใหก้บัผูสู้งอายโุดยไม่มีการหกัออก 
ส่วนทางสถานสงเคราะห์เฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปินอุปถมัภ์) นันจะมีการสอนเกียวกบัการ
ทาํงานฝีมือใหแ้ก่ผูสู้งอายเุพือเป็นรายไดเ้สริม เช่น การทาํดอกไมป้ระดิษฐ ์การถกักระเป๋า หรือพรม
เช็ดเทา้ เป็นตน้ และจะมีจุดทีแสดงสินคา้ไวเ้พือวางจาํหน่ายใหก้บัแขกทีเขา้มาเยียมชม โดยจะมีการ
ติดชือของผูสู้งอายุทีเป็นผูท้าํไวก้บัสินคา้ ถา้สินคา้ของท่านใดถูกจาํหน่าย ผูสู้งอายุก็จะไดรั้บเงิน
รายไดต้ามจาํนวนสินคา้ทีจาํหน่ายไป โดยรายละเอียดของราคาสินคา้ในแต่ละชนิดนนั ทางสถาน
สงเคราะห์ทงัสองแห่งจะจาํหน่ายสินคา้ในราคาทีแตกต่างกนัไปตามขนาดและความประณีตของ
ชินงาน เช่น ดอกไมป้ระดิษฐ์จาํหน่ายทีราคา 50 บาท กระเป๋าใส่โทรศพัท์จาํหน่ายทีราคา 60 บาท 
พรมเช็ดเทา้จาํหน่ายทีราคา 150 บาท ผา้ปูโต๊ะจาํหน่ายทีราคา 600 – 900 บาท เป็นตน้ ซึงจาํนวน
ของสินคา้ทีจาํหน่ายไปนันจะขึนอยู่กบัจาํนวนของแขกทีเขา้มาเยียมชมและจดักิจกรรมภายใน
สถานสงเคราะห์ซึงมีปริมาณทีไม่แน่นอน จึงทาํให้ไม่สามารถระบุจาํนวนรายไดที้ไดรั้บจากการ
จาํหน่ายสินคา้ไดอ้ยา่งชดัเจน จากคาํบอกเล่าของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัไดใ้ห้ขอ้มูลสอดคลอ้งกบัประเด็น
นี ดงันี 

 
เมือก่อนเราจะมีฝึกอาชีพให ้แต่เดียวนีเขาแก่เยอะแลว้ ตามองไม่ค่อยเห็น ก็เลย

ไม่มีการฝึกอะไร แต่มีบางคนทีเขาทาํเป็นอยูแ่ลว้ เขากจ็ะทาํเป็นอาชีพเสริมกนัเอง เขาจะ
ถกัโครเชต์ ถกัเป็นผา้ปูต๊ง ปูโต๊ะอะไรอย่างเงีย ก็แลว้แต่คนสัง บางคนมาจากเมืองนอกก็สัง 
เขาขายไดบ้างผืน 900 บางผืน 600 แลว้แต่ แลว้ก็มีอีกคนทีเขาถกัโครเชต์เป็นผา้เช็ดมือ ถกั
กระเป๋าเป็นทีหอ้ยโทรศพัท ์อีกคนนึงก็เยบ็เป็นผา้เช็ดเทา้ หรือทีเราจบัเป็นผา้ทีวา่กนัความร้อน
เราก็จะเอาของทีเขาทาํเสร็จมาใส่ตูว้างขายไวใ้ห ้เงินทีขายไดก้็ยกให้เขาไป (แสงเดือน 
นามสมมติ, 2558)  

 
เรืองกิจกรรมหารายไดข้องคุณยาย เรากจ็ะมีการทาํหตัถกรรม ดอกไมป้ระดิษฐ ์

พรมเช็ดเทา้ ผา้เช็ดมือ แลว้กมี็เช็ดหนา้แบบปัก อนันีคุณยายคนไหนทาํก็เป็นรายไดข้อง
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คนนนัไป ใครทาํมากก็ไดม้าก โดยตอนแรกจะมีคนมาสอนให้ เขาก็หัด แลว้พอเขาจาํ
ได ้เขากจ็ะไปสอนต่อกนัเอง (คาํรณ นามสมมติ, 2558) 

 
1.3 การใช้จ่ายในชีวติประจําวนั 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลทีเป็นผูสู้งอายุ พบวา่ ผูสู้งอายุส่วนใหญ่จะนาํเงิน
ทีได้รับมาจากแหล่งรายได้ต่างๆ ไปใช้ในการทาํบุญและใส่บาตร ซึงผูสู้งอายุทีอยู่ในสถาน
สงเคราะห์คนชราบา้นนครปฐมจะมีการใส่บาตรทุกวนัพระใหญ่เดือนละ 2 ครัง โดยเจา้หน้าทีจะ
เป็นผูไ้ปนิมนตพ์ระสงฆม์าจากวดัเพือมารับบิณฑบาตในสถานสงเคราะห์และจะมีบุคคลภายนอก
จดัชุดอาหารสําหรับใส่บาตรมาวางขาย ซึงใน 1 ชุดนนัจะประกอบไปดว้ย ขา้วสวย 1 ถุง อาหาร
คาว  1 ถุง ของหวาน 1 อย่าง ดอกไม ้และนาํแกว้พลาสติก โดยจะจาํหน่ายในราคาชุดละ 30 บาท 
และผูสู้งอายุจะนาํเงินใส่บาตรเป็นจาํนวนเงิน 20 บาทต่อพระสงฆ์ 1 รูป ส่วนผูสู้งอายุทีพกัอยู่ใน
สถานสงเคราะห์เฉลิมราชกุมารี (หลวงพอ่เปินอุปถมัภ)์ นนัอยูใ่กลก้บัวดัสําโรงจึงมีพระสงฆเ์ดินมา
รับบิณฑบาตบริเวณหน้าสถานสงเคราะห์ทุกวนั ซึงจะมีผูที้อาศยัอยู่แถวนนัมาจาํหน่ายชุดอาหาร
สําหรับใส่บาตรเช่นเดียวกบัสถานสงเคราะห์บา้นนครปฐม และผูสู้งอายุก็จะนาํเงินใส่บาตรดว้ย
เช่นเดียวกนั ส่วนในการทาํบุญนนัผูสู้งอายุจะบริจาคเงินให้กบัผูที้เขา้มาขอรับบริจาคในกรณีต่างๆ 
เช่น การทอดผา้ป่า การทาํบุญกฐิน การขอเงินบริจาคเพือซือเครืองมือแพทย ์หรือการบริจาคเพือ
ช่วยในการจดังานศพของเพือนผูสู้งอายทีุเสียชีวิต เป็นตน้ การนอกจากการใชจ่้ายเพือการทาํบุญตกั
บาตรแลว้ก็จะมีการนาํเงินไปซืออาหารในกรณีทีไม่ชืนชอบอาหารทีทางสถานสงเคราะห์จดัไวใ้ห้
ในวนันนั ซือขนมและผลไมเ้พือทานเล่น และซือของใชส่้วนตวั เช่น เสือผา้ รองเทา้ หรือของใชใ้น
ชีวิตประจาํวนัต่างๆ ตามตอ้งการ จากคาํบอกเล่าของผูใ้ห้ขอ้มูลหลักได้ให้ขอ้มูลสอดคล้องกับ
ประเด็นนี ดงันี 

 
กเ็อาไวซื้อของใชม้งั ทาํบุญมงั แลว้แต่ (ดวงพร นามสมมติ, 2558) 
 
เราก็ทาํบุญ ใส่บาตรทุกวนัพระ พระ 3 องค์ องค์ละ 20 ก็ 60 บาท ซือขา้วชุด

หนึงก็เป็น 90 ทีเหลือก็เก็บไว ้เอาไวบ้ริจาค ไวใ้ห้ตอนงานศพ ไวใ้ชส่้วนตวั (บุญนาค 
นามสมมติ, 2558) 
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ก็เอาไวท้าํบุญ เดือนนึงใส่วนัพระใหญ่ 2 ครัง เวลามีบุญทีอืนมาตาก็ทาํ เวลา
โรงพยาบาลเขามาเรียไรค่าเครืองมือ ค่าอะไรตาก็ทาํ ผา้ป่า กฐินมาก็ทาํ (ทองเจือ      
นามสมมติ, 2558) 

 
ยายเอาไปทาํบุญ บางทีก็มีมาเรียไรบา้ง เอาไปทาํศพบา้ง แลว้ก็ซือของกินของ

ใช้บ้าง บางทีอาหารไม่อร่อยเราก็ซืออาหารทาน แล้วก็มีเอาไปซืออุปกรณ์ทีใช้ถัก
กระเป๋าของยาย (จิรภา นามสมมติ, 2558) 

 
เงินทีไดม้าก็เอาไปทาํบุญ ตกับาตร จะมีพระมาเดินบิณฑบาตทุกเชา้ ก็ซือใส่

บาตร นอกนนักเ็อาไปซือของกิน ของใชที้เราอยากได ้(อุสา นามสมมติ, 2558) 
 

1.4 ภาระหนีสินและเงินออม 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลทีเป็นผูสู้งอายุ พบว่า ในปัจจุบนัผูสู้งอายุส่วน
ใหญ่จะไม่มีภาระหนีสิน และมีเงินเก็บออมจากทีมีสะสมไวก่้อนเขา้มาอาศยัอยูใ่นสถานสงเคราะห์
และทีได้รับหลังจากทีเข้ามาอยู่ในสถานสงเคราะห์จากแหล่งรายได้ต่างๆ ทงัการบริจาค การ
จาํหน่ายสินค้าและได้รับมาจากลูกหลาน ซึงเงินในส่วนนีจะเป็นเงินทีเหลือจากการใช้จ่ายใน
ชีวิตประจาํวนัและเก็บสะสมเอาไวเ้พือใช้ในยามจาํเป็น เช่น การไปหาหมอ หรือเก็บไวส้ําหรับจดั
งานศพเมือถึงเวลาทีตนเองเสียชีวิต โดยแต่ละบุคคลนนัจะมีวิธีการเก็บออมทีแตกต่างกนัไป เช่น 
การฝากไวก้บัสถานสงเคราะห์ ฝากไวที้ธนาคาร หรือเก็บไวที้ตนเอง ซึงการเลือกวิธีในการเก็บออม
นนัจะขึนอยูก่บัความสะดวกและความพึงพอใจของผูสู้งอายแุต่ละคน จากคาํบอกเล่าของผูใ้ห้ขอ้มูล
หลกัไดใ้หข้อ้มูลสอดคลอ้งกบัประเด็นนี ดงันี  

 
หนีสินไม่มีนะ เงินเก็บก็มีส่วนตวับา้งนิดๆ หน่อยๆ เนอะ ไดจ้ากเงินทีเคา้มา

บริจาค เรากเ็กบ็ไว ้ไวไ้ปโรงพยาบาล ไปหาหมอ (ดวงพร นามสมมติ, 2558) 
 
หนีสินไม่มีนะครับ อยู่นีก็ไม่ได้ใช้อะไร เงินเก็บออมก็มีอยู่บ้าง เก็บไวที้

ธนาคาร (เชาว ์นามสมมติ, 2558)  
กมี็เงินสะสมไวต้งัแต่สมยัทียงัอยูข่า้งนอกฝากไวที้ธนาคาร พอมาอยู่ทีนีไดเ้งิน

มา พอเหลือใชก้เ็อาไปฝากเพิม (จิรภา นามสมมติ, 2558)  
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ตอนนีมีเงินเก็บอยู่ 3000 ฝากไวที้สํานักงาน ส่วนหนีสิน ไม่มีค่ะ (สมหมาย 
นามสมติ, 2558) 

 
2. คุณภาพชีวติด้านสังคม 

การศึกษาคุณภาพชีวิตดา้นสังคมของผูสู้งอายุ เป็นการศึกษาถึงปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อ
ความสัมพันธ์และการอยู่ร่วมกันในสังคม เช่น สาเหตุและความสมัครใจในการเข้ารับการ
สงเคราะห์ การปรับตวัให้เขา้กบัสังคม การมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม การปฏิบติักิจกรรมต่างๆ เช่น 
การทาํกิจกรรมในเวลาวา่งและการเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคม โดยจากการศึกษาพบวา่  

2.1 สาเหตุและความสมัครใจในการเข้ารับการสงเคราะห์ 

2.1.1 สาเหตุทเีข้ารับการสงเคราะห์ 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลทีเป็นผูสู้งอาย ุพบวา่ สาเหตุทีทาํให้ตอ้งมา
เขา้รับการสงเคราะห์จากทางสถานสงเคราะห์คนชรานนั เนืองจากการทีตอ้งอาศยัอยูเ่พียงลาํพงั ไม่
มีผูดู้แล ไม่มีทีอยูอ่าศยัเป็นของตวัเอง และไม่สามารถอยูร่่วมกบัครอบครัวไดอ้ยา่งมีความสุข ทาํให้
ผูสู้งอายุเกิดความลาํบากและประสบปัญหาในการดาํรงชีวิต ซึงทางสถานสงเคราะห์จะมีการ
ตรวจสอบคุณสมบติัของผูสู้งอายุทีจะมาเข้ารับการสงเคราะห์วา่มีความเดือนร้อนตามทีไดร้ะบุไว้
จริงหรือไม่ โดยการตรวจสอบจากประวติัหรือสอบถามขอ้มูลจากบุคคลทีรู้จกักบัผูสู้งอายุ ถา้สาเหตุ
ทีระบุไวเ้ป็นความจริงก็จะรับให้เขา้มาอยู่ในความดูแล จากคาํบอกเล่าของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัไดใ้ห้
ขอ้มูลสอดคลอ้งกบัประเด็นนี ดงันี 

 
ไม่มีลกู อยูค่นเดียวค่ะ (ดวงพร นามสมมติ, 2558) 
 
ไม่มีญาติค่ะ ไม่มีคนดูแล แลว้ก็คนทีเขาเคยใหอ้าศยัเขายา้ยบา้นไปเลยไม่มีที

อยู ่(บุญนาค นามสมมติ, 2558) 
 
ไม่มีบา้นเป็นของตวัเองค่ะ ตอ้งเช่าเขา พอเขาไม่ให้เช่าเลยไม่มีทีอยู่ (สุกลัยา 

นามสมมติ, 2558) 
 
ลกูสาวเขาตอ้งทาํงาน เขาไม่มีเวลามาดูแล (ทองเจือ นามสมมติ, 2558) 
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ลกูๆ แต่งงานมีครอบครัวกนัไปหมด เราเลยอยู่กบัเขาไม่ได ้(เชาว ์นามสมมติ, 
2558) 

 
2.1.2 ความสมัครใจในการเข้ารับการสงเคราะห์ 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลทีเป็นผูสู้งอายุ พบว่า ผูสู้งอายุมีทงัเต็มใจ
และไม่เตม็ใจทีจะมาอยูใ่นสถานสงเคราะห์คนชรา โดยการทีผูสู้งอายุจะเขา้มารับการสงเคราะห์นนั
มีวธีิการอยูห่ลายวธีิ ไดแ้ก่ การเขา้มาสมคัรเพือรับการสงเคราะห์ดว้ยตนเอง การให้ลูกหลาน เพือน
หรือญาติพามาสมคัร การทีมีบุคคลภายนอกแจง้เขา้มายงัสถานสงเคราะห์ว่ามีผูสู้งอายุทีประสบ
ปัญหาเพือให้สถานสงเคราะห์ไปรับตวัมา หรือการทีผูสู้งอายุถูกพาไปปล่อยไวใ้นสถานทีต่างๆ 
แลว้มีผูไ้ปพบเห็นจึงแจง้มาหรือนาํตวัมาส่ง ซึงในสองกรณีหลงันนัผูสู้งอายุบางท่านไม่ไดส้มคัรใจ
ทีจะเขา้มาอาศยัอยูใ่นสถานสงเคราะห์ดว้ยตนเอง แต่เมือเวลาผ่านไปผูสู้งอายุรู้สึกว่าอยู่ทีนีแลว้มี
ความรู้สึกสบาย มีทีนอน มีคนดูแล  และมีอาหารให้ทานครบทังสามมือ จึงทําให้ผู ้สูงอายุมี
ความรู้สึกทีเปลียนไป มีความยนิดีทีจะพกัอยูใ่นสถานสงเคราะห์ต่อไป และไม่คิดทีจะกลบัไปอาศยั
อยูภ่ายนอกอีก จากคาํบอกเล่าของผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดใ้หข้อ้มูลสอดคลอ้งกบัประเด็นนี ดงันี 

 
ครังแรกไม่เตม็ใจนะครับ พวกลกูๆ เขาเอาตามาทิงไวที้หนา้ประตูแลว้เขาก็ไป 

(เชาว ์นามสมมติ, 2558) 
 
ไม่เต็มใจก็ไม่ได ้เพราะเราไม่มีญาติ ไม่มีทีอยู่ ไม่มีคนดูแล พอมีคนแจง้ เขาก็

ไปรับเรามา (บุญนาค นามสมมติ, 2558) 
 
ก่อนหนา้นีอยูก่บัลกูสาวแต่เขาไม่มีเวลาดูแล กเ็ลยใหม้าอยูที่นี ทีแรกก็นึกว่าจะ

อยู่ไดรึ้เปล่าก็ไม่รู้ ประมาณเดือนนึงไดคิ้ดจะหนีกลบั แต่ทีนีมีพีเลียงปลอบก็เลยอยู่ไป 
เดียวนีเลิกคิดแลว้ (ทองเจือ นามสมมติ, 2558) 

 
เตม็ใจสิค่ะ อยูที่นีเขาดี ดีมากเลย อยูที่นีกดี็อยูแ่ลว้  (อุสา นามสมมติ, 2558)  
 
เต็มใจมาเอง เคยมาเยียมเพือนทีนี เห็นแลว้ก็ชอบ ก็เลยมาสมคัร (สุกัลยา    

นามสมมติ, 2558) 
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2.2 การปรับตัวเข้ากบัสังคม 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลทีเป็นผูสู้งอายุ พบว่า ในการปรับตวัให้เขา้กบั
สังคมนนั โดยส่วนใหญ่ผูสู้งอายุมีความเห็นวา่ในช่วงแรกมีความรู้สึกไม่คุน้เคยกบัการทีตอ้งเขา้มา
อาศยัอยูใ่นสถานสงเคราะห์ เพราะก่อนหนา้นีเคยอาศยัอยูเ่พียงลาํพงัและมีอิสระในการดาํเนินชีวิต 
แต่เมือมาอยูใ่นสถานสงเคราะห์แลว้ตอ้งมาอยู่ร่วมกบัผูสู้งอายุท่านอืน มีพีเลียงคอยควบคุมดูแล มี
กฎระเบียบทีต้องปฏิบติัตาม ทาํให้ในบางครังเกิดความรู้สึกอึดอดัใจ แต่ยืนยนัว่าไม่ต้องมีการ
ปรับตวัอะไรมาก เนืองจากเข้าใจว่ากฎต่างๆ ตงัขึนมาเพือดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึง
สามารถยอมรับและปรับตวัให้เขา้กบัการใชชี้วิตในสถานสงเคราะห์ได ้ในส่วนของการปรับตวัให้
เข้ากับผูอื้นนัน ผูสู้งอายุให้ความเห็นว่าต้องมีการปรับตัวเล็กน้อย เพราะผูสู้งอายุแต่ละท่านมี
ลกัษณะนิสัยทีไม่เหมือนกนั จึงตอ้งทาํความเขา้ใจลกัษณะนิสัยของเพือนผูสู้งอายุแต่ละคนเพือให้
สามารถอยูร่่วมกนัได ้และผูสู้งอายสุ่วนใหญ่สามารถปรับตวัให้เขา้กบัผูอื้นไดง่้าย ทาํให้ไม่มีปัญหา
ในการทีต้องมาอาศยัอยู่ร่วมกัน จากคาํบอกเล่าของผูใ้ห้ข้อมูลหลักได้ให้ข้อมูลสอดคล้องกับ
ประเด็นนี ดงันี 
 

มาอยู่มนัก็มีฝืนบา้ง เคา้ก็มีขอ้ มีระเบียบ แต่ยายเป็นคนเรียบๆ ก็อยู่ได ้ไม่มี
ปัญหาอะไร (ดวงพร นามสมมติ, 2558) 

 
เราทาํงานเกียวราชการเรากรู้็เกียวกบักฎระเบียบอยูแ่ลว้ ว่าตอ้งทาํตวัยงัไง ก็ไม่

ตอ้งปรับตวัอะไร ทาํตามกฎเขา พีเลียงเขาบอกใหท้าํอะไรกท็าํ (อุสา นามสมมติ, 2558)  
 
พอมาอยู่เราก็ปรับตวักับเพือนๆ ทีมาอยู่เก่าๆ เรามาอยู่ก็ทาํความเคารพเขา 

เพราะเราเขา้มาใหม่ (บุญนาค นามสมมติ, 2558) 
 

ยายเป็นคนง่ายๆ น่ะ ไม่ตอ้งปรับตวัอะไร เพราะสําหรับยาย ยายคิดว่าอยู่ที
ไหนกเ็หมือนกนั (จิรภา นามสมมติ, 2558) 

 
ยายไม่ไดป้รับตวัอะไร เพราะเรากินง่ายอยู่ง่าย อยู่ทีนีเราอยู่ไดอ้ยู่แลว้ เรืองแค่

นีไม่มีปัญหา (สุกลัยา นามสมมติ, 2558) 
 
ไม่ได้ปรับอะไรเลย  เพราะว่าเราไม่ต้องทําอะไร  กินแล้วก็นอน (เจริญ         

นามสมมติ, 2558) 
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2.3 การมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลทีเป็นผูสู้งอายุ พบว่า ผูสู้งอายุจะมีปฏิสัมพนัธ์
และพูดคุยกนัเพียงแค่ผิวเผิน เพราะเกรงว่าการทีกล่าวอะไรออกไปอาจทาํให้อีกฝ่ายเกิดความไม่
พอใจและกลายเป็นความขดัแยง้ขึนได ้ ถึงแมว้า่ส่วนใหญ่จะเป็นเพียงความขดัแยง้เล็กๆ น้อยๆ ที
เกิดจากความไม่เขา้ใจหรือการมีความคิดเห็นทีไม่ตรงกนั แต่ก็ไม่ตอ้งการให้เกิดขึนและเลือกทีจะ
หลีกเลียงโดยการไม่เข้าไปพูดคุยหรือยุ่งเกียวกับผูสู้งอายุท่านอืนมากจนเกินไป ดังนันการมี
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูสู้งอายุดว้ยกนัจึงเป็นเพียงการพูดคุยกนัเพียงแค่ผิวเผิน ไม่มีการนงัคุยหรือทาํ
กิจกรรมในระหว่างวนัร่วมกัน ซึงการทาํเช่นนีช่วยทาํให้ผูสู้งอายุรู้สึกสบายใจและสามารถอยู่
ร่วมกนัได้โดยไม่มีปัญหาเกิดขึน แต่เมือมีการจดักิจกรรม ผูสู้งอายุนันสามารถทีจะทาํกิจกรรม
ร่วมกนั เช่น การให้การตอ้นรับแขกร่วมกนั หรือการแสดงละครร่วมกนั ไดเ้ป็นอย่างดี โดยจะให้
ความร่วมมือในทาํงานร่วมกนัอยา่งเต็มทีและไม่เคยมีปัญหาในการทะเลาะเบาะแวง้กนัในระหวา่ง
การทาํงาน จากคาํบอกเล่าของผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดใ้หข้อ้มูลสอดคลอ้งกบัประเด็นนี ดงันี 

 
ทีจะสนิทกนัมากๆ ก็ไม่ค่อยมีอ่ะเนอะ ก็มีทกัทายกนัตอนทาํงานนีแหละ จะ

สนิทแค่บางคน บางคนเขาช่วยเหลือเราก็สนิทกบัเขา ดีกบัเขา เราไม่ไปยุ่งกบัใคร ไม่
จุกจิกกบัใคร (ดวงพร นามสมมติ, 2558) 

 
ใครดีมาก็ดีดว้ย ใครว่าอะไรก็ปล่อยวาง ก็คุยกนัคาํสองคาํ ถา้รู้เรืองก็รู้ ถา้ไม่

พอใจกไ็ม่ตอ้งพดูอะไร กแ็ค่นนั (บุญนาค นามสมมติ, 2558) 
 
ตาไม่ค่อยคุยกะใครหรอก ก็ตาทาํงาน ตาสบายใจกว่า มนัไม่มีเรือง (ทองเจือ 

นามสมมติ, 2558) 
 
มีเรืองก็คุยกนั ไม่มีเรืองก็ไม่คุย ปัญหาทะเลาะเบาะแวง้ก็มีบา้ง แต่เราก็ดีกนั 

เคืองแลว้กดี็กนั เพราะเราอยูด่ว้ยกนัทุกวนั เห็นหนา้กนัทุกวนั (จิรภา นามสมมติ, 2558) 
 
เราอยา่ไปยุง่กบัเขา อยา่พดูมาก คนแก่พดูมากมนัก็เป็นเรืองเป็นราว ไม่ตอ้งไป

วุ่นวายอะไรกบัเขา ไม่ตอ้งไปยุ่งกบัเขา เราก็อยู่ตามประสาเรา เขาพูดมาเราก็สนทนา
กลบัไปนิดๆ หน่อยๆ (อุสา นามสมมติ, 2558) 
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ซึงเมือสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลทีเป็นผูป้กครองสถานสงเคราะห์คนชราและ
เจา้หนา้ทีประจาํสถานสงเคราะห์คนชรา เกียวกบัปัญหาในการเขา้สังคมของผูสู้งอายุ พบวา่ ในการ
ทีผูสู้งอายุตอ้งมาอยูร่่วมกนันนัมีปัญหาและมีความไม่เขา้ใจกนับา้ง เพราะผูสู้งอายุแต่ละท่านนนัมี
ลกัษณะนิสัยทีแตกต่างกนั จึงมีบางครังทีมีการแสดงความคิดเห็นทีไม่ตรงกนัและทาํให้มีการถก
เกียงกนัเกิดขึน แต่เมือเวลาผา่นไปก็จะสามารถปรับความเขา้ใจและกลบัมาพูดคุยกนัไดใ้นภายหลงั 
ซึงพีเลียงและผูป้กครองจะให้ความช่วยเหลือในกรณีทีปัญหาเกิดความยืดเยือ โดยการเป็นคนกลาง
ในการไกล่เกลียปรับความเขา้ใจ หรือถา้ในกรณีทีไม่สามารถไกล่เกลียไดก้็จะมีการจดัประชุมให้
ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นเกียวกบัปัญหาทีเกิดขึนเพือหาข้อสรุปทีทุกฝ่ายสามารถยอมรับได ้
นอกจากนีก็จะมีปัญหาเกียวกบัผูสู้งอายทีุมาอยูใ่หม่ ทีไม่สามารถปรับตวัให้เขา้กบัสังคมไดใ้นทนัที 
พีเลียงและผูป้กครองจึงตอ้งคอยช่วยเหลือในการปรับพฤติกรรม โดยการชีแนะและพูดคุยเป็นเพือน
เพือสร้างความสนิทสนมและให้ผูสู้งอายุเกิดความเคยชิน ซึงเป็นสิงทีตอ้งใชเ้วลาและความเขา้ใจ 
จากคาํบอกเล่าของผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดใ้หข้อ้มูลสอดคลอ้งกบัประเด็นนี ดงันี 

 
ทีเขา้มาอยูก่อ็าจมีทะเลาะ มีปากเสียงกนับา้ง คนแก่น่ะ บางทีก็หลง แต่ก็ไม่ได้

รุนแรงอะไร เรากช่็วยเหลือดว้ยการไกล่เกลีย ถา้ยงัไม่ฟังก็จะเปิดประชุม แลว้ใหทุ้กคน
มาลงความเห็นกนั ทาํให้เขาเห็นว่าคนเราอยู่ร่วมกนัทะเลาะกนัไปก็ไม่ไดอ้ะไร คุณอยู่
ดว้ยกนั คุณก็ตอ้งอภยัให้กนั กลบัมาคืนดีกนั เพราะคุณเห็นหนา้กนัทุกวนั (แสงเดือน 
นามสมมติ, 2558) 

 
ส่วนใหญ่มีปัญหาเล็กๆ นอ้ยๆ บางคนเขา้มาใหม่ก็ยงัปรับตวัเองไม่ได ้ก็ตอ้ง

ใชเ้วลานิดนึง (คาํรณ นามสมมติ, 2558)  
 
การทีอยู่ร่วมกนัหลายๆ คน ใชข้องร่วมกนั ก็ย่อมมีความไม่เขา้ใจกนับา้ง มี

ความคิดเห็นไม่ตรงกนัเป็นธรรมดา (สุนนัทา นามสมมติ, 2558) 
 
กมี็ผูสู้งอายบุางท่านทียงัเอาแต่ใจตวัเองอยู ่เลยยงัตอ้งมีการปรับพฤติกรรมของ

ตวัเองในการทีจะตอ้งอยูร่่วมกบัผูอื้น (จนัทนา นามสมมติ, 2558) 
 
บางคนยงัไม่ชิน เช่น คุณตาทีเพิงเขา้มาใหม่ ก็จะคิดถึงหลาน นงัรอหลานทงั

วนั บางคนกช็อบอยูค่นเดียว ไม่ชอบเขา้สงัคมกบัใคร (ประไพ นามสมมติ, 2558) 
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2.4 การปฏิบัติกจิกรรมของผู้สูงอายุ 

2.4.1 การทาํกจิกรรมในเวลาว่าง 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลทีเป็นผูสู้งอายุ พบวา่ ในเวลาว่างผูสู้งอายุ
จะเลือกการพกัผอ่น เช่น การนอนหลบั การฟังวิทยุ และการดูโทรทศัน์ เนืองจากผูสู้งอายุมีอายุมาก 
และมีปัญหาจากการเปลียนแปลงของสภาพร่างกายทีไม่เอืออาํนวย โดยนอกเหนือจากการพกัผอ่น
นนั กิจกรรมทีทาํส่วนใหญ่จะเป็นการทาํความสะอาดเล็กๆ นอ้ยๆ เช่น การทาํความสะอาดภายใน
บริเวณอาคารทีพกัและบริเวณทีนอนของตน โดยผูสู้งอายุท่านทียงัแข็งแรงอยูจ่ะช่วยกนัทาํการเก็บ
กวาดเพือให้บริเวณดงักล่าวนนัดูสะอาดและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย นอกเหนือจากนี คือ การ
ออกกาํลงักาย การทาํกายบริหาร การทาํอาชีวบาํบดั และมีผูสู้งอายบุางส่วนไปช่วยทาํงานให้กบัทาง
สถานสงเคราะห์ เช่น การทาํอาหาร การปลูกตน้ไม ้การรดนาํตน้ไม ้หรือช่วยดูแลคนป่วย ซึงเป็น
กิจกรรมทีไม่ส่งผลเสียหรือเพิมภาระให้แก่ร่างกายเพราะใชเ้วลาในการปฏิบติัไม่นาน โดยสาเหตุที
ผูสู้งอายุเลือกทาํกิจกรรมต่างๆ นอกเหนือจากการพกัผ่อนในเวลาว่างนนั ผูสู้งอายุไดก้ล่าวว่าเพือ
เป็นการออกกาํลงักายและบริหารแขนขาให้ไดมี้การใชง้านอยูเ่ป็นประจาํ เพือเป็นการชะลอให้การ
เสือมสมรรถภาพของร่างกายเกิดขึนชา้ลง และเพือรักษาสุขภาพให้แข็งแรง จากคาํบอกเล่าของผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกัไดใ้หข้อ้มูลสอดคลอ้งกบัประเด็นนี ดงันี 

 
กิจกรรมก็ไม่มีอะไร ก็กวาดบา้น เก็บกวาดบา้นนีได ้อย่างอืนก็ไม่ไหวหรอก 

เมือก่อนยงัแขง็แรงกท็าํได ้แต่เดียวนีไม่ไหวแลว้ (ดวงพร นามสมมติ, 2558) 
 
เวลาว่างก็เช็ดแถวเตียงเรา ทาํความสะอาดเตียงเรา ตูเ้รา แลว้ก็มีช่วยดูแลคนที

ป่วย เก็บถาด แลว้เราก็ช่วยลา้ง ทาํเสร็จก็พกัผ่อน ถึงขาเจ็บเราก็ไม่เคยหยุดหรอก ทาํ
พอทีเราทาํได ้กก็ลวัถา้เราอยูเ่ฉยๆ เดียวจะเดินไม่ไดเ้อา (บุญนาค นามสมมติ, 2558) 

 
เวลาว่างตานีก็ดูแลทงัหมด ทงั 4 ตึกนี ตาก็ดูแล คอยเก็บกวาดจดัขา้วของ แลว้

กช่็วยพวกช่างเวลามีซ่อมนูน้ซ่อมนี ตากจ็ะคอยไปช่วยเขา (เชาว ์นามสมมติ, 2558) 
 
เวลาว่างก็จะไปทําสวน ข้างหลงัเนียฝีมือตาทงัหมด เหนือยก็นอนพกั พอ

กลางคืนกน็งัดูโทรทศัน ์แลว้กน็อน (ทองเจือ นามสมมติ, 2558) 
 
กเ็นียรดนาํตน้ไม ้กวาดบา้นมงั อะไรมงั แลว้แต่ (จิรภา นามสมมติ, 2558) 
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แรกๆ ก็ช่วยทาํงานใหเ้หมือนกนัค่ะ ช่วยทาํเป็นแม่ครัว หนัผกั ปอกกระเทียม
อะไรอยา่งนี เดียวนีกไ็ม่ค่อยไดท้าํอะไร ก็มีเช็ดนิดหน่อย กวาดนิดหน่อย ไม่ไดท้าํเยอะ 
แค่ทาํออกกาํลงั (สมหมาย นามสมมติ, 2558) 

 
2.4.2 การเข้าร่วมกจิกรรมในสังคม 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลทีเป็นผูสู้งอายุ พบวา่ ผูสู้งอายุมีความยินดี
ทีจะเขา้ร่วมในกิจกรรมทีจดัขึนทุกครัง ไม่วา่จะเป็นกิจกรรมทีทางสถานสงเคราะห์และผูใ้จบุญจดั
ขึนภายในสถานสงเคราะห์เอง หรือกิจกรรมทีตอ้งออกไปร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ ภายนอก สาเหตุที
ผูสู้งอายุมีความชืนชอบในการทาํกิจกรรมต่างๆ เนืองจากการไดเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมเหล่านีช่วยทาํ
ใหผู้สู้งอายมีุความสุข รู้สึกสนุกสนาน ช่วยทาํใหรู้้สึกคลายเหงา และทาํให้ผูสู้งอายุมีรายไดจ้ากการ
จาํหน่ายสินคา้และการไดรั้บการบริจาคเงิน โดยกิจกรรมทีจดันนัมีหลายหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ การ
จดังานวนัเกิดหรือการจดัเลียงอาหารจากผูใ้จบุญ การจดักิจกรรมตามวนัสําคญัทางศาสนา เช่น การ
เวียนเทียนในวนัวิสาขบูชา การตกับาตรเทโวในวนัออกพรรษา เป็นตน้ และการจดักิจกรรมในวนั
สําคญัต่างๆ เช่น การรดนาํดาํหวัในวนัสงกรานต์ การถวายพระพรในวนัพ่อ การเขา้ร่วมในงานวนั
ลอยกระทง เป็นตน้ โดยถา้เป็นผูสู้งอายุทีแข็งแรงทางสถานสงเคราะห์จะขอความร่วมมือให้เขา้ไป
ร่วมทาํกิจกรรมต่างๆ เช่น การแสดงละคร การร้องเพลง หรือการรําวงร่วมกบัแขก แต่ในกรณีที
ผูสู้งอายไุม่แขง็แรงหรือผูสู้งอายุเป็นผูป่้วย ถา้ตอ้งการเขา้ร่วมกิจกรรมก็ไม่ไดมี้การห้ามแต่อยา่งใด 
โดยจะมีการแจง้ให้เจา้หน้าทีหรือพีเลียงรับทราบเพือให้พีเลียงเป็นผูพ้าผูสู้งอายุนงัรถเข็นออกมา
จากห้องพกั ซึงผูสู้งอายุจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพียงการนงัดูและช่วยปรบมือเท่านนั ไม่สามารถ
เขา้ไปร่วมทาํกิจกรรมได้ทงัหมด จากคาํบอกเล่าของผูใ้ห้ข้อมูลหลกัได้ให้ข้อมูลสอดคล้องกับ
ประเด็นนี ดงันี 

 
เขา้ร่วมทงันนั กดี็ สนุกดี มนัไม่เงียบ ไม่เหงา (ดวงพร นามสมมติ, 2558) 
 
แต่ก่อนแข็งแรงก็จะเขา้ร่วมตลอด ออกไปรําวงอย่างเงีย เมือก่อนทาํทงันัน

แหละ ออกไปทีไหนก็ไป จะถือพุ่มนาํหนา้ เดียวนีไดแ้ต่นังฟัง เขามีเพลงก็ตบมือไป 
อะไรไป กไ็ดแ้ค่นนัแหละ (บุญนาค นามสมมติ, 2558) 

 
ผมเขา้ตลอด การเตน้ การรําวงนีผมประจาํ แสดงดาวมหาลยั  มนต์รักลูกทุ่ง 

อะไรพวกนี แสดงคู่กบัพีเลียง แสดงทงัขา้งใน ทงัขา้งนอก ไปทวัหมด (ทองเจือ นาม
สมมติ, 2558) 
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กเ็ขาใหท้าํอะไรกร่็วม ชอบ สนุก มนัไดคุ้ยกบัคนภายนอก มีทานขา้ว ร้องเพลง 

มีเล่นเกมกบัเขา กเ็พลินดี (สุกลัยา นามสมมติ, 2558)  
 
เขามาก็เขา้ร่วมกบัเขาทุกอย่าง เขาใหท้าํอะไรก็ทาํตาม เจา้หนา้ทีเขาจะให้เขา้

ร่วมกิจกรรม เจา้ภาพเขาอุตสาห์มา จะไปนงัเฉยๆ มนัก็ไม่ดี ทาํไดแ้ค่ไหนก็แค่นนั (อุสา 
นามสมมติ, 2558) 

 
ซึงเมือสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลทีเป็นผู ้ปกครองสถานสงเคราะห์คนชราและ

เจา้หนา้ทีประจาํสถานสงเคราะห์คนชรา พบวา่ ทางสถานสงเคราะห์นนัไดมี้การจดักิจกรรมไวอ้ยา่ง
หลากหลายให้ผูสู้งอายุได้ปฏิบติั เช่น การไหวพ้ระสวดมนตใ์นตอนเชา้ การออกกาํลงักายโดยการ
ใชไ้มพ้ลอง การทาํกายภาพบาํบดั การทาํอาชีวบาํบดั และการเขา้ร่วมทาํกิจกรรมในเวลาทีมีแขกเขา้
มาเลียงอาหารหรือเขา้เยียมชม รวมไปถึงการร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ จากภายนอกในการจดั
กิจกรรมทีผูสู้งอายุสามารถไปเขา้ร่วมได ้ เช่น กิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมในวนัสําคญัต่างๆ 
เพือใหสู้งอายนุนัมีความสุข มีความรู้สึกสนุกสนาน และเพือเป็นการช่วยผอ่นคลายความเครียด โดย
ในการเข้าร่วมกิจกรรมนันทางสถานสงเคราะห์จะไม่มีการบงัคบัแต่จะให้ผูสู้งอายุเข้าร่วมทาํ
กิจกรรมดว้ยความสมคัรใจ ซึงผูสู้งอายุต่างก็มีความยินดีในการเขา้ร่วมทาํกิจกรรมและให้ความ
ร่วมมือในการทาํกิจกรรมทุกครังเป็นอย่างดี จากคาํบอกเล่าของผูใ้ห้ข้อมูลหลักได้ให้ข้อมูล
สอดคลอ้งกบัประเด็นนี ดงันี 

 
กิจกรรมก็มีออกกาํลงั แต่ตอนนีก็แทบไม่ไดอ้อกแลว้ งอมเยอะ ก็คือเมือก่อน

ออกกาํลงั วนัองัคารตอนเชา้ ไม่พลองมงั ไอกิ้จกรรมเขา้จงัหวะ แลว้ก็วนัพุธ จะมีนัก
สงัคมสงเคราะห์คนทีนวดได ้แต่เคา้โอนหนีไปแลว้ก็เลยไม่มีนวดแลว้ แลว้วนัพฤหสัพี
จะใหท้าํขอ้สอบ ทาํเลข ทาํไรอย่างเงีย เหมือนใหเ้ขียดขีด ใหฝึ้กสมอง (แสงเดือน นาม
สมมติ, 2558) 

 
กิจกรรมกจ็ะเป็น เชา้เคารพธงชาติ กวาดใบไม ้งานครัว เด็ดผกั ปอกหอม ปอก

กระเทียม ทีสามารถช่วยงานได ้แลว้กจ็ะมีรับแขก รํากระบีกระบอง ออกกาํลงักาย สวด
มนต ์(คาํรณ นามสมมติ, 2558) 
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ผูสู้งอายุทีช่วยเหลือตนเองไดเ้ราจะให้เขา้ร่วมกิจกรรมทุกครัง ส่วนคนทีช่วย
ตวัเองไดน้อ้ยจะเขา้ร่วมกิจกรรมเป็นบางครัง แลว้แต่ความสมคัรใจของเขา (ประวีณา 
นามสมมติ, 2558) 

 
กเ็วลามีกิจกรรมเรากจ็ะใหเ้ขาไปนงัดา้นหนา้ อะไรอย่างเงีย เราไม่ไดบ้งัคบัว่า

ใครจะเขา้ไม่เขา้ แต่ว่าคนแข็งแรงเราจะใหอ้อกทุกคน คนทีกินขา้วดา้นนอกเราใหอ้อก
ทุกคน อย่างดา้นในนีใครเดินไหว ถา้อยากออกไปก็ไป ก็พาเขาออกไป (ประไพ นาม
สมมติ, 2558) 

 
3. คุณภาพชีวติด้านสภาพแวดล้อม 

การศึกษาคุณภาพชีวิตดา้นสภาพแวดลอ้มของผูสู้งอายุ เป็นการศึกษาถึงการดาํรงชีวิต
อยูใ่นสภาพแวดลอ้มและทรัพยากรทีมีอยูอ่ยา่งเหมาะสมและมีความสุข เช่น การมีสภาพแวดลอ้มที
สะอาด มีสิงอาํนวยความสะดวก มีสาธารณูปโภคและสถานพยาบาลเข้าถึงสะดวก และความ
ปลอดภยัในการพกัอาศยั โดยจากการศึกษาพบวา่ 

3.1 สภาพแวดล้อม 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลทีเป็นผูสู้งอายุ พบวา่ ผูสู้งอายุต่างมีความเห็นที
ตรงกันว่า รู้ สึก ชืนชอบและพึงพอใจในสภาพแวดล้อมทีทางสถานสงเคราะห์จัดไว้ให ้
สภาพแวดลอ้มภายนอกของสถานสงเคราะห์ทงั 2 แห่งนนัมีสภาพแวดลอ้มทีร่มรืน มีความปลอด
โปร่ง มีความสะอาดและมีรัวกนัอยู่โดยรอบทาํให้รู้สึกปลอดภยั บริเวณภายนอกอาคารนนัจะมี
บริเวณทีเป็นสนามหญา้ สวนหย่อมและศาลาสําหรับให้ผูสู้งอายุไดน้งัพกัผอ่น มีบริเวณทีเป็นสระ
นาํและมีศาลากลางนาํเพือใชเ้ป็นสถานทีสวดมนต ์มีลานกวา้งสาํหรับใชใ้นการจดักิจกรรมและการ
ออกกาํลังกาย ในบริเวณทางเดินเชือมระหว่างอาคารต่างๆ จะมีการวางกระถางไมด้อกและไม้
ประดบัอยูเ่ป็นระยะเพือเพิมความสดชืนและความสวยงาม สําหรับตวัอาคารจะมีการแยกอาคารที
พกัระหว่างผูสู้งอายุทีแข็งแรงกบัผูสู้งอายุทีป่วยออกจากกนัอย่างชัดเจน และในกรณีของสถาน
สงเคราะห์คนชราบา้นนครปฐมนนัจะมีการแยกอาคารทีพกัระหว่างผูสู้งอายุเพศชายและเพศหญิง
ดว้ย เมือสอบถามถึงสภาพแวดลอ้มภายในอาคารทีพกั ผูสู้งอายุไดร้ะบุวา่ภายในอาคารทีพกันนัจะ
เป็นห้องโถงใหญ่ซึงใชเ้ป็นห้องนอนรวม มีการจดัแบ่งพืนทีในการวางเตียงนอนและวางเครืองใช้
ต่างๆ ไวอ้ยา่งไม่แออดั โดยมีการจดัให้สามารถรองรับจาํนวนผูสู้งอายุทีมาพกัในอาคารแต่ละหลงั

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



51 
 

ได้ไม่เกินหลงัละ 30 คน จากคาํบอกเล่าของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัไดใ้ห้ขอ้มูลสอดคล้องกบัประเด็นนี 
ดงันี 

 
อยูที่นีกไ็ม่มีอะไร หอ้งเขาก็แยกกนั ตึกนีเขาก็ผูช้ายลว้น ตึกนีก็ผูห้ญิงลว้น ตึก

นนักผ็ูป่้วยเขาอยูร่วมกนั (ทองเจือ นามสมมติ, 2558) 
 
อนันีสะอาดจริงๆ ค่ะ เพราะว่าพีเลียงเขาก็มาทาํความสะอาดหอ้งพกั ทาํความ

สะอาดหอ้งนาํให ้ขา้งนอกนีก็ร่มรืนดี สมยัก่อนตรงเนียตน้ไมม้นัเขียวพรึบเลย (จิราภา 
นามสมมติ, 2558) 

 
อากาศดีค่ะ สะอาด สบาย หอ้งกเ็รียบร้อยดี (สมหมาย นามสมมติ, 2558) 
 
สภาพแวดล้อมดีค่ะ เราเคยมาเยียมเพือนก่อนทีจะเข้ามาอยู่ มาเห็นก็ชอบ       

(สุกลัยา นามสมมติ, 2558) 
 
ดีมาก สภาพแวดลอ้มดีมาก ทุกอย่างก็สมบูรณ์แบบอยู่แลว้ (อุสา นามสมมติ, 

2558) 
 
ชอบ ดีมาก มนัสะอาด เรียบร้อย มนัโล่ง เยน็ ถึงแดดมนัจดัก็จริง แต่มนัโปร่ง 

หอ้งพกักดี็มาก (จาํลอง นามสมมติ, 2558) 
 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลทีเป็นผูป้กครองสถานสงเคราะห์คนชราและ
เจา้หน้าทีประจาํสถานสงเคราะห์คนชรา พบว่า ลกัษณะพืนทีของสถานสงเคราะห์ทงั 2 แห่งนนัมี
ขนาดทีกวา้งขวาง ตงัอยูใ่นบริเวณทีปราศจากมลพิษ มีกาํแพงอยูโ่ดยรอบและอยูไ่กลจากถนนใหญ่
เพือความปลอดภยัของผูสู้งอายุ มีการปลูกตน้ไมไ้วใ้นบริเวณรอบๆ เพือเพิมความร่มรืน มีการจดั
สวนหย่อมและมีศาลาเพือใช้นงัพกัผ่อน มีจาํนวนอาคารทีเพียงพอต่อการใช้งาน ซึงประกอบไป
ดว้ย อาคารสํานกังาน อาคารทีพกัแยกกนัระหว่างผูสู้งอายุทียงัมีสุขภาพดีกบัผูสู้งอายุทีป่วย และ
สําหรับสถานสงเคราะห์คนชราบา้นนครปฐมนนัจะมีการแยกอาคารเพิมระหวา่งผูสู้งอายุเพศชาย
กบัเพศหญิงทีแขง็แรง มีอาคารสาํหรับทานอาหาร อาคารสําหรับจดักิจกรรม มีห้องอาบนาํและห้อง
สุขาอยูต่ามจุดต่างๆ และสาํหรับสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปินอุปถมัภ)์ นนั
จะมีห้องสุขาและห้องอาบนําอยู่ภายในอาคารทีพกัด้วย ซึงอาคารต่างๆ อยู่ในสภาพทีสมบูรณ์
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แขง็แรง สามารถใชง้านไดเ้ต็มประสิทธิภาพ และอาคารทีพกัมีปริมาณเพียงพอทีจะรองรับผูสู้งอายุ
ตามจาํนวนทีมีอยูใ่นปัจจุบนั จากคาํบอกเล่าของผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดใ้หข้อ้มูลสอดคลอ้งกบัประเด็นนี 
ดงันี 

 
ดา้นสภาพแวดลอ้ม ขนาดพืนที ก็พอนะ หอ้งพกั โรงเรือน ก็มีอาคารทีพกัชาย

หญิงเราก็แยกกนัอยู่ ตึกผูป่้วยเราก็แยกไวอี้กหลงัหนึง ไม่ไดใ้ห้มาอยู่รวมกนั ซึงพีว่า
ของพีกพ็อนะ อย่างตอนนีพีก็สร้างอาคารอเนกประสงคต์รงนีเพิม ไวส้าํหรับออกกาํลงั
กาย (แสงเดือน นามสมมติ, 2558)  

 
ก็เพียงพอนะ ตึกคุณยายมี 2 ตึก มีบรรทมทิพยก์บันิทราภิรมย  ์จะแยกตึกที

แขง็แรงกบัป่วย อาคารอืนก็จะมีอาคารพยาบาล มีสาํนกังาน โรงอาหารกบัโรงกิจกรรม
ใชที้เดียวกนั (คาํรณ นามสมมติ, 2558) 

 
อาคารสถานทีจดัให้เหมาะสม มีหอ้งแยกสาํหรับคนทีมีปัญหา มีอาคารผูป่้วย 

พีเลียงจะเป็นผูดู้แลทาํความสะอาด (ประวีณา นามสมมติ, 2558) 
 
มีสวนหย่อมให้คุณยายไดพ้กัผ่อน มีศาลานงัพกั นงัคุยกบัญาติ มีสถานทีออก

กาํลงักาย (มาลี นามสมมติ, 2558) 
 

3.2 สิงอาํนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค 

3.2.1 สิงอาํนวยความสะดวก 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลทีเป็นผูสู้งอายุ พบว่า ภายในอาคารทีพกั
ผูสู้งอายุจะมีสิงอาํนวยความสะดวก เช่น เตียงนอน ชนัวางของ และอุปกรณ์ทีใชส้ําหรับการนอน
ประจาํตวัผูสู้งอายแุต่ละคน สาํหรับภายนอกทางสถานสงเคราะห์ไดมี้การจดัสิงอาํนวยความสะดวก
ต่างๆ มาไวส้ําหรับรองรับการใช้งานของผูสู้งอายุ เช่น ไมเ้ทา้ รถเข็น ตูเ้ยน็ เครืองซกัผา้ โทรทศัน์ 
อุปกรณ์สําหรับใช้ออกกาํลังกาย และอุปกรณ์ช่วยในการทาํกายภาพบาํบดั ซึงมีทงัทีทางสถาน
สงเคราะห์จดัหามาไวเ้องและไดรั้บบริจาคมา ซึงมีจาํนวนทีเพียงพอต่อการใชง้าน โดยผูสู้งอายุระบุ
ว่าถ้ามีการบริจาคของ เช่น ไม้เท้า เข้ามาใหม่ ผู ้สูงอายุก็สามารถนําไม้เท้าเก่าทีตนใช้ไปขอ
เปลียนเป็นไมเ้ทา้อนัใหม่มาใชไ้ด ้นอกจากนี ตามทางเดินจะมีบริเวณทีเป็นทางลาดและมีราวจบั มี
ห้องอาบนาํทงัแบบแยกและแบบรวม ห้องสุขาเป็นแบบชกัโครกและมีราวจบัอยู่ภายใน โดยสิง
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อาํนวยความสะดวกต่างๆ ยงัสามารถใชง้านไดแ้ละอยูใ่นสภาพทีสมบูรณ์ ผูสู้งอายุทุกท่านรู้สึกว่า
การทีไดม้าพกัอยูใ่นสถานสงเคราะห์คนชรานนัมีความสะดวกสบายกวา่ตอนทีอาศยัอยูภ่ายนอก อีก
ทงัยงัสามารถใช้งานสิงอาํนวยความสะดวกและขา้วของเครืองใช้ต่างๆ ได้ตามทีตอ้งการ จากคาํ
บอกเล่าของผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดใ้หข้อ้มูลสอดคลอ้งกบัประเด็นนี ดงันี 

 
เครืองออกกาํลงักายกมี็เยอะเลย มีเครืองดึงรอกอย่างนี แลว้ก็มีเครืองจกัยานอยู่

ดา้นนูน้ (บุญนาค นามสมมติ, 2558)  
 
ใชไ้ดค้รับ เขาก็มีให้เราใช้เพียงพอ มีส้วมบา้งก็ทนัสมยัดี (เชาว ์นามสมมติ, 

2558) 
 
สิงอาํนวยความสะดวกเขาก็มีให้ทุกอย่าง อย่างทีวีตาก็ดูก่อนนอน (ทองเจือ 

นามสมมติ, 2558)  
 
ก็พอค่ะ เราไม่ตอ้งใชอ้ะไรแลว้ อย่างเครืองออกกาํลงักายเขาก็มี รถเข็นนีก็มี

คนเขาบริจาค ถา้มีใหม่เรากข็อเขา (จิรภา นามสมมติ, 2558) 
 

มีหอ้งนาํ หอ้งอาบนาํอยู่ในตวัหอ้งนอน 6-7 หอ้ง ทีเรือนพกัจะมีหอ้งนาํอยู่ใน
ตวั นอนคนละเตียง มีตูข้องใชเ้รามาเขากจ็ะจดัไวใ้หด้า้นหลงั พวกขนั แฟ่บ สบู่ ยาสีฟัน 
ขนัอาบนาํ  กมี็ใหใ้ช ้เป็นส่วนตวัดี (สุกลัยา นามสมมติ, 2558) 

 
เขาใหค้วามสะดวกทุกอยา่ง ตูเ้ยน็นีเขากใ็หคุ้ณยายใช ้ของหลวง หอ้งนอนเป็น

พดัลม มีหอ้งโทรทศันอ์ยูต่รงนูน้ (จาํลอง นามสมมติ, 2558) 
 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลทีเป็นผูป้กครองสถานสงเคราะห์คนชราและ
เจา้หนา้ทีประจาํสถานสงเคราะห์คนชรา พบว่า สถานสงเคราะห์คนชราทงั 2 แห่งนนัมีสิงอาํนวย
ความสะดวกต่างๆ ไวร้องรับอยา่งเพียงพอ เช่น มีหลงัคาบงัแดดบริเวณทางเดินทีเชือมต่อระหวา่ง
อาคารต่างๆ มีทางลาดในบริเวณทีมีความต่างระดบั มีราวจบัอยูต่ามทางเดิน มีราวจบัอยูใ่นห้องสุขา 
มีห้องอาบนาํทีเป็นห้องแบบส่วนตวัและเป็นทีอาบนาํรวม และมีสิงอาํนวยความสะดวกไวส้ําหรับ
ใหผู้สู้งอายไุดใ้ชง้าน ไดแ้ก่ ตูเ้ยน็ โทรทศัน์ พดัลม อุปกรณ์ทีใชส้าํหรับออกกาํลงักาย เช่น ไมพ้ลอง 
กระบีกระบอง เครืองปันจกัรยาน เป็นตน้ และอุปกรณ์ทีใช้ในการทาํกายภาพบาํบดั เช่น เครืองดึง
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แขน เครืองแกวง่ขา เครืองนวดฝ่าเทา้ เป็นตน้ โดยทางสถานสงเคราะห์ไดค้อยดูแลและซ่อมบาํรุง
อยู่ตลอดเวลา สิงอาํนวยความสะดวกจึงอยู่ในสภาพทีสมบูรณ์และพร้อมใช้งาน ทาํให้ผูสู้งอายุ
สามารถใช้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ จากคาํบอกเล่าของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัได้ให้ขอ้มูลสอดคลอ้งกบั
ประเด็นนี ดงันี 

 
สิงอาํนวยความสะดวกเรากมี็ใหพ้ร้อมนะ อยา่งทางลาดนีก็มี หอ้งนาํก็มีทงัขา้ง

ในขา้งนอก พวกเครืองออกกาํลงักายกมี็ (แสงเดือน นามสมมติ, 2558) 
 
กมี็โทรทศัน ์มีพดัลม กมี็เหมือนทีเราอยูบ่า้นทวัไป ทีวีเราก็จะใหดู้ไดเ้วลาไม่มี

แขก มีกระบีกระบอง มีเครืองออกกาํลงักาย มีทีแกว่งขา เอาไวท้าํกายภาพบาํบดั (คาํรณ 
นามสมมติ, 2558) 

 
มีพดัลม มีเครืองซกัผา้ มีตูเ้ยน็ มีทีทาํนาํร้อน นาํเยน็ มีตู ้มีล๊อคเกอร์ส่วนตวั มี

ประสิทธิภาพมากและเพียงพอต่อความตอ้งการ (นภสัวรรณ นามสมมติ, 2558) 
 
จะมีพดัลม 2 คนต่อ 1 ตวั มีเครืองออกกาํลงักาย และสามารถพาคุณยายไป

โรงพยาบาลไดเ้มือคุณยายเจบ็ป่วย (มาลี นามสมมติ, 2558) 
 

มีเครืองออกกําลังกาย  มีไม้เท้า  มีรถเข็น มีทีวี สิงอํานวยความสะดวกมี
ประสิทธิภาพดี มีเพียงพอต่อความตอ้งการ (จนัทนา นามสมมติ, 2558)  

 
3.2.2 สาธารณูปโภค 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลทีเป็นผูป้กครองสถานสงเคราะห์คนชรา 
พบว่า ในพืนทีทีสถานสงเคราะห์ตงัอยูน่นัมีสาธารณูปโภคทงันาํและไฟฟ้าเขา้ถึงไดอ้ย่างสะดวก 
โดยทางสถานสงเคราะห์จะมีถงัขนาดใหญ่เพือกกัเก็บนาํไวใ้ชใ้นยามฉุกเฉิน อีกทงัยงัมีสระนาํซึง
สามารถนาํนาํมาใช้ในการอุปโภคได้ชวัคราว มีการติดตงัไฟฉุกเฉินไวใ้นบริเวณห้องนาํ บริเวณ
อาคารต่างๆ และบริเวณทางเดิน เพือรองรับในกรณีทีไฟฟ้าดบั ส่วนการเขา้ถึงของสถานพยาบาล
นันก็สามารถเขา้ถึงได้อย่างสะดวกเช่นเดียวกนั เนืองจากสถานสงเคราะห์ตงัอยู่ไม่ไกลจากเขต
ชุมชน  บริเวณทางเข้า เป็นถนนลาดยางและมีป้ายบอกทางอยู่ เ ป็นระยะ  ซึงทําให้รถจาก
สถานพยาบาลสามารถเขา้มารับตวัผูสู้งอายุได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และในกรณีเร่งด่วนทาง
สถานสงเคราะห์ก็ได้มีการจัดหารถเพือใช้ในการรับส่งผูป่้วยโดยเฉพาะไวอ้ยู่ประจาํสถาน
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สงเคราะห์เพือใหส้ามารถนาํตวัผูสู้งอายทีุป่วยส่งไปยงัสถานพยาบาลไดอ้ยา่งทนัท่วงที จากคาํบอก
เล่าของผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดใ้หข้อ้มูลสอดคลอ้งกบัประเด็นนี ดงันี 

 
สาธารณูปโภคกมี็ครบทงันาํทงัไฟ มีโรงพยาบาลศูนยต์งัอยู่ไม่ไกล เดินทางไป

มาไดส้ะดวก แลว้เราก็มีรถสําหรับพาไปหาหมอของเราเอง (แสงเดือน นามสมมติ, 
2558) 

 
มีนาํประปาใช ้มีไฟฟ้าตามอาคารและทางเดิน มีไฟฟ้าฉุกเฉินในอาคารและ

ห้องนาํ ส่วนเรืองสถานพยาบาลนนั สามารถเขา้ถึงไดไ้ม่มีปัญหา (คาํรณ นามสมมติ, 
2558) 

 
3.3 ความปลอดภัย 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลทีเป็นผูสู้งอายุ พบวา่ ผูสู้งอายุรู้สึกว่าไดรั้บการ
ดูแลดา้นความปลอดภยัในขณะทีอาศยัอยูภ่ายในสถานสงเคราะห์เป็นอยา่งดี เนืองจากบริเวณรอบ
สถานสงเคราะห์มีกาํแพงทีมีความมนัคง และมีเจา้หน้าทีรักษาความปลอดภยัเฝ้าอยู่ตรงบริเวณ
ทางเขา้ออกตลอดเวลา มีพีเลียงผลดัเปลียนกนัมาให้ความดูแลตลอด 24 ชวัโมง เมือมีความตอ้งการ
ทีจะออกไปภายนอกสถานสงเคราะห์ก็สามารถเดินทางออกไปได ้แต่ตอ้งแจง้ให้พีเลียงรับทราบ 
และขออนุญาตกับผูป้กครองสถานสงเคราะห์ และให้เจ้าหน้าทีพยาบาลตรวจสุขภาพให้ก่อน
ออกไปทุกครัง ถา้ผูสู้งอายุมีสุขภาพทีแข็งแรงเพียงพอจะสามารถออกไปภายนอกได ้พร้อมทงัตอ้ง
แจง้ขอ้มูลใหเ้จา้หนา้ทีทราบวา่จะออกไปยงัทีใด ในกรณีทีมีเบอร์โทรติดต่อก็ให้แจง้เบอร์ทีสามารถ
ติดต่อไดไ้ว ้เพือทีทางสถานสงเคราะห์จะสามารถติดตามและติดต่อไปสอบถามไดใ้นกรณีทีมีเหตุ
ฉุกเฉิน จากคาํบอกเล่าของผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดใ้หข้อ้มูลสอดคลอ้งกบัประเด็นนี ดงันี 

 
ปลอดภยัค่ะ เขามีคนอยูเ่วรทงัคืน (บุญนาค นามสมมติ, 2558) 
 
รู้สึกปลอดภยัค่ะ เขามียามคอยเฝ้า ตอนกลางคืนก็มีเจา้หนา้ทีคอยเดินดู ไม่ตอ้ง

กลวัอะไร (จิรภา นามสมมติ, 2558) 
 
ถา้คนแขง็แรงเขากใ็หอ้อกไป ถา้คนไม่แขง็แรงไม่ใหไ้ป ตอ้งมีญาติมารับ ไปที

ไหนกต็อ้งแจง้ใหรู้้ บอกทีอยูไ่ว ้มีอะไรเขาไดติ้ดต่อได ้(สุกลัยา นามสมมติ, 2558) 
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จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลทีเป็นผูป้กครองสถานสงเคราะห์คนชรา พบว่า 
สถานสงเคราะห์ทงั 2 แห่งมีการให้ความสําคญัเกียวกบัความปลอดภยัของผูสู้งอายุ โดยมีการเปิด–
ปิดประตูทีเป็นเวลา ซึงจะเปิดประตูในตอน 6 โมงเชา้และปิดในเวลา 6 โมงเยน็ มีการจา้งเจา้หนา้ที
รักษาความปลอดภยัอยูเ่ฝ้าทงัในช่วงเวลากลางวนัและกลางคืน มีจดัเวรยามของเจา้หน้าทีเพือคอย
ให้การดูแลตลอด 24 ชัวโมง โดยทางสถานสงเคราะห์จะอนุญาตให้เฉพาะผูสู้งอายุทีมีสุขภาพ
แข็งแรงออกไปภายนอกได ้แต่จะตอ้งมีการมาขออนุญาตจากผูป้กครองหรือพีเลียงประจาํตึก และ
ตอ้งให้เจา้หนา้ทีพยาบาลตรวจสุขภาพให้ก่อนออกไปทุกครัง เพือดูวา่ผูสู้งอายุมีสุขภาพทีแข็งแรง
เพียงพอทีจะออกไปภายนอกไดห้รือไม่ ถา้ไม่ทางสถานสงเคราะห์จะไม่อนุญาตให้ผูสู้งอายุเดินทาง
ออกไปเพือความปลอดภยัของตวัผูสู้งอายุเอง ในกรณีของผูสู้งอายุทีเป็นผูป่้วยนัน หากมีความ
จาํเป็นตอ้งออกไปภายนอกจะตอ้งมีญาติมารับออกไปเท่านนั จึงจะสามารถอนุญาตให้ออกไปได ้
ทางสถานสงเคราะห์จะไม่อนุญาตให้ผูสู้งอายุทีป่วยออกไปภายนอกเพียงลาํพงัไม่ว่าในกรณีใดๆ 
จากคาํบอกเล่าของผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดใ้หข้อ้มูลสอดคลอ้งกบัประเด็นนี ดงันี 

 
เราไม่ใหเ้ขา้ออกโดยพลการนะ จะมีคนแก่นีแหละนงัเป็นยามอยู่ ถา้คนแก่จะ

ออกตอ้งมีใบขออนุญาต พวกพีเซ็น ก็คือขา้ราชการทุกคนเซ็นอนุญาตได ้หวัหนา้งาน
หรือว่าผูป้กครอง แต่ตอ้งผ่านพีเลียงมา อยู่ๆ คนแก่ถือมาขออนุญาตเองไม่ได ้ตอ้งใหพี้
เลียงประจาํตึกเขียนให้ว่า ใครคนไหนจะออกไป แลว้พีก็ใชวิ้ธีว่าให้พยาบาลผ่านดว้ย 
พิจารณาสุขภาพก่อนว่าออกไปแลว้จะมีปัญหาป่าว ไม่งนัพีไม่เซ็น (แสงเดือน  นาม
สมมุติ, 2558) 

 
ก็จะมีเวรยามช่วยดูแล มีพีเลียงสลบัเวรกนั มีเจา้หน้าที มีพีเลียงคอยดูแลทงั

กลางวนั กลางคืน เสาร์ อาทิตย ์วนัหยุด แลว้ก็ ประตูเราจะเปิดปิดเป็นเวลา 6 โมงเยน็ก็
ปิดเลย ถา้จะออกไปขา้งนอกเราก็จะอนุญาตเฉพาะคนทีแข็งแรง ดูแลตวัเองได ้คนไม่
แขง็แรงกจ็ะไม่ใหไ้ป นอกจากว่าจาํเป็น ถา้มีญาติมารับ คนทีไม่แข็งแรงก็จะใหอ้อกไป 
(คาํรณ นามสมมติ, 2558) 

 
4. คุณภาพชีวติด้านร่างกาย 

การศึกษาคุณภาพชีวติดา้นร่างกายของผูสู้งอายุ เป็นการศึกษาถึงการดาํรงชีวิตและการ
ดาํเนินกิจกรรมดว้ยพละกาํลงัไดอ้ยา่งเหมาะสม เช่น การมีโรคประจาํตวั การมีความสามารถในการ
ทาํกิจวตัรประจาํวนั การดูแลรักษาสุขภาพ และการดูแลในเรืองของโภชนาการ โดยจากการศึกษา
พบวา่ 
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4.1 โรคประจําตัว 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลทีเป็นผูสู้งอายุ พบวา่ ผูสู้งอายุส่วนใหญ่จะมีโรค
ประจาํตวั ไดแ้ก่ โรคตอ้ โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดนัโลหิตสูง นอกเหนือจากนีจะมีโรค
ไขขอ้และอาการแขนขาอ่อนแรง ซึงเป็นปัญหาสุขภาพทีเกิดมาจากการเสือมสภาพของร่างกาย ซึงมี
ทงัผูที้มีอาการของโรคประจาํตวัเหล่านนัอยูก่่อนแลว้ และผูที้มีโรคประจาํตวัเพิมหลงัจากทีเขา้มา
อยูใ่นสถานสงเคราะห์ โดยผูสู้งอายุยงัไม่มีอาการเจ็บป่วยทีรุนแรงหรือมีอาการของโรคทีเรือรังจน
ทาํให้เป็นอุปสรรคต่อการดาํรงชีวิต และไม่มีอาการของโรคติดต่อร้ายแรงแสดงให้เห็นแต่อยา่งใด 
ดงันนัผูสู้งอายุจึงยงัสามารถดูแลตวัเองและดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตไดอ้ยา่งเป็นปกติ จากคาํ
บอกเล่าของผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดใ้หข้อ้มูลสอดคลอ้งกบัประเด็นนี ดงันี 

 
มีโรคหัวใจ กบัความดันสูง ความดนัเป็นอยู่ก่อนแลว้ โรคหัวใจเพิงมาเป็น 

(ดวงพร นามสมมติ, 2558) 
 
เป็นตอ้หิน ไม่เห็นแลว้ขา้งนึง อีกขา้งกพ็อเห็นแต่ไม่ชดัเท่าไหร่ ความดนัอะไร

กไ็ม่เป็น เพิงจะมาเริมปวดเข่าเอาเนีย นอกนนัไม่เป็นไรเลย (บุญนาค นามสมมติ, 2558) 
 
สายตามองไม่ชดั เป็นตอ้ แลว้กข็าเป็นเสน้เลือดขอด ไม่ค่อยมีแรง แต่ก็ไม่ปวด 

ไม่เจบ็อะไร (เชาว ์นามสมมติ, 2558) 
 
ปวดเข่าค่ะ ปวดเข่าทงัสองขา้งเลย โรคอืนๆ โรคตาก็หมอทาํให้แลว้ หูก็หมอ

ทาํใหแ้ลว้ ตาชดัแลว้ หูยงัมีบา้งนิดหน่อย (จิรภา นามสมมติ, 2558) 
 
มีความดนัสูงกบัไขมนั  ความดนัเป็นตงัแต่อายุ 13 แต่ไขมนัมาเป็นตอนอยู่ทีนี 

(สุกลัยา นามสมมติ, 2558) 
 

ซึงเมือสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลทีเป็นผูป้กครองสถานสงเคราะห์คนชราและ
เจ้าหน้าทีประจาํสถานสงเคราะห์คนชรา พบว่า ทางสถานสงเคราะห์คนชราทงั 2 แห่งจะแยก
ผูสู้งอายุออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ ผูสู้งอายุทียงัมีสุขภาพดีและสามารถดูแลตวัเองได้ กับ 
ผูสู้งอายทีุป่วยและไม่สามารถดูแลตวัเองไดแ้ลว้ ซึงจะมีการแยกอาคารทีพกักนัอยา่งชดัเจน โดยใน
ส่วนของผูสู้งอายุทีป่วยนนัพบวา่ อาการป่วยส่วนใหญ่นนัจะเป็นอาการของโรคอมัพฤกษ ์อมัพาต
และอาการแขนขาอ่อนแรงจนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได ้และในส่วนของผูสู้งอายุทียงัสามารถ
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ดูแลตวัเองไดอ้ยูน่นั โดยส่วนมากจะมีโรคประจาํตวั เช่น โรคตอ้ โรคความดนัโลหิตสูง โรคหวัใจ 
โรคทีเกิดจากการเสือมสภาพของร่างกาย และมีอาการหลงลืม ซึงเมือได้เขา้มาอยู่ภายในสถาน
สงเคราะห์แลว้จะไดเ้ขา้รับการรักษาทาํใหอ้าการของโรคไม่มีความร้ายแรง จากคาํบอกเล่าของผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกัไดใ้หข้อ้มูลสอดคลอ้งกบัประเด็นนี ดงันี 

 
เรืองสุขภาพส่วนใหญ่เป็นไปตามสภาพ มาใหม่ๆ ก็ยงัดีอยู่ แต่พอนานไปก็จะ

เริมหลงๆ ลืมๆ (คาํรณ นามสมมติ, 2558) 
ถา้เป็นผูป่้วยก็จะเป็นอมัพฤกษ ์อมัพาต ช่วยเหลือตวัเองไม่ได ้(สุนนัทา นาม

สมมติ, 2558) 
 
ผู ้สูงอายุส่วนมากจะมีโรคประจําตัว  เ ช่น  เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

โรคหวัใจ (ประวีณา นามสมมติ, 2558) 
 
โรคประจาํตวักพ็วกความดนั เบาหวาน ขาเดินไม่ไหว ตามสภาพคนแก่น่ะ ไป

ตามวยั (ประไพ นามสมมติ, 2558) 
 

4.2 ความสามารถในการทาํกจิวตัรประจําวนั  

 จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลทีเป็นผูสู้งอายุ พบวา่ ผูสู้งอายุมีความสามารถใน
การทํากิจว ัตรประจําว ันต่างๆ  สามารถอาบนําและทานอาหารได้ด้วยตนเอง  ในส่วนของ
ความสามารถในการเคลือนไหวของร่างกายนนัพบปัญหาเกียวกบัการเดินอยูบ่า้ง เนืองจากผูสู้งอายุ
บางท่านมีปัญหาเกียวกบัการเสือมสมรรถภาพของร่างกาย มีอาการปวดเข่าและขาอ่อนแรง ทาํให้
ไม่สามารถเดินไดอ้ย่างสะดวก จึงจาํเป็นตอ้งใช้ไมเ้ทา้หรือรถเข็นช่วยพยุงในการเดิน สําหรับการ
ซกัเสือผา้ ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่ระบุวา่ทาํการซกัเสือของตนดว้ยตวัเอง จะมีผูสู้งอายุเพียงบางท่านทีให้
เจา้หนา้ทีหรือเพือนผูสู้งอายุเป็นผูซ้กัเสือผา้ให้ เนืองจากมีขอ้จาํกดัทางร่างกายทาํให้ไม่สามารถนงั
ซกัเสือผา้ได ้หรือเป็นลกัษณะนิสัยทีไม่ชอบการซกัผา้เป็นการส่วนตวั  กิจวตัรอืนๆ นอกเหนือจาก
นี ไดแ้ก่ การจดัเตรียมอาหาร การทาํความสะอาดบริเวณห้องพกั อาคาร และห้องนาํ เจา้หนา้ทีของ
ทางสถานสงเคราะห์จะเป็นผูจ้ดัการดูให้ เพราะเป็นสิงทีผูสู้งอายุไม่มีพละกาํลงัพอทีจะสามารถทาํ
ไดด้ว้ยตนเอง จากคาํบอกเล่าของผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดใ้หข้อ้มูลสอดคลอ้งกบัประเด็นนี ดงันี 

 
เรายงัทาํเองได ้อาบนาํเองได ้ทาํอะไรเองได ้แต่ซกัเสือผา้ใหพี้เลียงเขาทาํให ้

เดินกอ็าศยัรถเขน็ (ดวงพร นามสมมติ, 2558) 
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ทาํอะไรเอง ซักผา้เอง เวลาเราอาบนาํ เราก็ซักของเราทุกวนั (บุญนาค นาม
สมมติ, 2558) 

 
ทุกอย่างทาํเองหมดค่ะ ยกเวน้ซกัผา้ ยายไม่ชอบซกัเลยให้พีเลียงเขาจดัการให ้

(จิรภา นามสมมติ, 2558) 
 

ทาํไดทุ้กอยา่งค่ะ ไม่ตอ้งอาศยัพีเลียง กินไดทุ้กอย่าง ทาํไดทุ้กอย่าง เสือผา้ยาย
นงัไม่ไดก้ใ็หเ้พือนช่วยซกัให ้(อุสา นามสมมติ, 2558)  

 
เจา้หนา้ทีเขาจะคดขา้วมาตงัไวใ้หเ้รากกิ็น เพราะตาเรามองไม่ค่อยเห็น แต่ตายงั

อาบนาํเอง เขา้หอ้งนาํเองไดอ้ยู ่(เจริญ นามสมมติ, 2558) 
 

ซึงเมือสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลทีเป็นผูป้กครองสถานสงเคราะห์คนชราและเจา้หนา้ที
ประจาํสถานสงเคราะห์คนชรา พบวา่ สาํหรับผูสู้งอายุทีแข็งแรงนนัจะสามารถดูแลตนเองได ้จึงให้
ความช่วยเหลือเฉพาะในกรณีทีจาํเป็น แต่สําหรับผูสู้งอายุทีเป็นผูป่้วยนนัจะไม่สามารถเคลือนไหว
และปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัไดด้ว้ยตนเองจึงตอ้งมีการดูแลเป็นพิเศษ คือ พีเลียงจะคอยดูแลในเรือง
ของการทาํความสะอาดร่างกาย การขบัถ่ายและการรับประทานอาหาร เช่น ผูสู้งอายุทีไม่สามารถ
ขบัถ่ายเองไดก้็จะตอ้งทาํการลว้งถ่ายให้ โดยจะทาํการลว้งถ่ายให้ทุกๆ 2 วนั ผูสู้งอายุทีทานอาหาร
เองไม่ได้จะต้องมีการป้อนอาหารหรือการเตรียมอาหารปันสําหรับให้ทางสายยาง และถ้าเป็น
ผูสู้งอายุทีนอนติดเตียงก็จะตอ้งคอยจบัพลิกตวัเพือไม่ให้เกิดแผลกดทบั โดยจะตอ้งมีการจบัพลิก
ตะแคงทุกๆ 2 ชัวโมง ซึงเจา้หน้าทีทีเป็นพีเลียงจะมีการจดัเวรสลบักนัดูแลระหว่างผูสู้งอายุทีมี
สุขภาพดีกบัผูสู้งอายุทีป่วย เช่น กรณีของสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิน
อุปถัมภ์) จะแบ่งพีเลียงจาํนวนครึงหนึงไปดูแลผูอ้ายุทีป่วย ทีเหลืออีกครึงจะไปดูแลผูสู้งอายุที
แข็งแรง เพือให้พีเลียงไดมี้การพกัและไม่ตอ้งทาํงานหนกัจนเกินไป โดยการแบ่งนันเจา้หน้าทีพี
เลียงนนัจะเป็นผูก้าํหนดและตกลงกนัเอง แต่ในกรณีของสถานสงเคราะห์คนชราบา้นนครปฐม 
พบวา่ จาํนวนเจา้หนา้ทีทีมีอยูใ่นตอนนีมีนอ้ยกวา่จาํนวนทีตอ้งการ ทาํให้เจา้หนา้ทีตอ้งทาํงานหนกั 
และบางท่านตอ้งทาํงานดา้นอืนทีไม่ไดอ้ยูใ่นส่วนทีตนรับผดิชอบเพิมดว้ย แต่เนืองจากมีการบริหาร
จดัการและจดัตารางงานให้อยา่งเหมาะสม จึงทาํให้เจา้หนา้ทียงัสามารถดูแลผูสู้งอายุไดอ้ยา่งทวัถึง
และมีประสิทธิภาพ จากคาํบอกเล่าของผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดใ้หข้อ้มูลสอดคลอ้งกบัประเด็นนี ดงันี 
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เราก็ช่วยเหลือตามอาการเวลาเขาเจ็บป่วย หมนัให้ขยบัแขนขาด้วยตัวเอง 
(จนัทนา นามสมมติ, 2558) 

 
ก็ดูแลช่วยเหลือ อย่างคุณตาทีตามองไม่เห็นก็จะช่วยใส่แพมเพิทให้ จะไดไ้ม้

องเดินบ่อยเวลากลางคืน (ประไพ นามสมมติ, 2558) 
 
ดูแล อาบนาํ ป้อนอาหารให้คุณยายทงั 3 มือ และมีการให้อาหารทางสายยาง 

ทาํแผล (นภสัวรรณ นามสมมติ, 2558) 
 
ถา้ผูสู้งอายทีุเป็นผูป่้วย เป็นอมัพฤกษ ์ช่วยเหลือตวัเองไม่ได ้จะมีปัญหาร่างกาย

แข็ง แขนขายึดติด ตอ้งมีหมอนรอง ตอ้งคอยจบัพลิกตะแคงทุก 2 ชวัโมงเพือไม่ให้มี
แผลกดทบั การขบัถ่ายก็ตอ้งลว้งถ่ายใหใ้นกรณีทีถ่ายเองไม่ได ้แต่ถา้คนทีแข็งแรงก็แค่
ช่วยซกัผา้ ลา้งถาด และยกถงันาํดืม (มาลี นามสมมติ, 2558) 

 
มีป้อนขา้ว อาบนาํ เสือผา้ซกัให ้ของพีจาํนวนต่อคนมนับอกไม่ได ้ของพีเป็น 2 

คนต่อ 1 ตึก เจา้หนา้ทีดูแลผูสู้งอายขุองเรามีไม่พอ ตอ้งใชร้ะบบหมุนเวียน บางคนก็ตอ้ง
ทาํควบ 2 - 3 หนา้ที จริงๆ พีอยากไดเ้พิมอีกสัก 2 คน จะไดอ้ยู่ประจาํตึกไปเลย (แสง
เดือน นามสมมติ, 2558) 

 
มนัแบ่งเป็นตึกละ 4 คนนะ พีเลียงนะ ทีเอาไวดู้แลยาย 4 คนเนีย ตึกล่าง 4 คน 

ตึกบน 4 คนเคา้จะสลบักนัหยดุ สลบักนัดู ซึงก็พอนะ ไม่ไดมี้ปัญหาอะไร ถา้เป็นตึกบน
เคา้ก็จะดูแลทุกอย่าง อาบนาํให้ ป้อนขา้วให้ เปลียนผา้ปูทีนอนซักผา้ เพราะเขาทาํเอง
ไม่ได ้ส่วนขา้งล่าง เขายงัดูแลตวัเองได ้เราก็แค่ตกัขา้วให ้ลา้งถาด นอกนนัก็ให้เขาทาํ
เอง (คาํรณ นามสมมติ, 2558) 

 
4.3 การดูแลสุขภาพ 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลทีเป็นผูสู้งอายุ พบวา่ ผูสู้งอายุจะไดรั้บการดูแล
ในดา้นสุขภาพทงัจากเจา้หน้าทีพยาบาลของสถานสงเคราะห์และจากแพทยข์องโรงพยาบาล โดย
ผูสู้งอายรุะบุวา่ในสถานสงเคราะห์นนัจะมีเจา้หนา้ทีพยาบาลประจาํอยู ่2 คน ซึงจะคอยสลบักนัดูแล
ทงัในเวลากลางวนัและกลางคืน เมือผูสู้งอายุรู้สึกไม่สบายจะแจง้ให้กบัพยาบาลไดรั้บทราบ และ
เจา้หนา้ทีพยาบาลจะทาํการตรวจอาการเบืองตน้ให้ เช่น การวดัไขแ้ละการวดัความดนั ถา้อาการไม่
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มีความรุนแรงก็จะจ่ายยาให้ผูสู้งอายุทานตามอาการป่วย และคอยสอบถามเพือติดตามอาการว่ามี
การเปลียนแปลงทีดีขึนหรือไม่  ในกรณีทีผูสู้งอายุมีอาการเจ็บป่วยรุนแรงก็จะทาํการส่งตวัผูสู้งอายุ
ไปยงัโรงพยาบาลใกลเ้คียงเพือรับการรักษาจากแพทยผ์ูเ้ชียวชาญ นอกเหนือจากการรักษา เจา้หนา้ที
พยาบาลจะคอยดูแลให้คาํแนะนาํในเรืองของการทานอาหารและการออกกาํลงักายของผูสู้งอาย ุ
รวมไปถึงการจดัหานกักายภาพบาํบดัมาดูแลและให้คาํแนะนาํเกียวกบัการทาํกายภาพบาํบดั ใน
ส่วนของการดูแลสุขภาพจากแพทยน์นั ผูสู้งอายุระบุวา่จะมีแพทยจ์ากทางโรงพยาบาลเขา้มาทาํการ
ตรวจสุขภาพให้เป็นประจาํทุกเดือน นอกจากนียงัมีเจา้หนา้ทีจากสาธารณสุข นกัเรียนแพทย ์และ
นกัเรียนพยาบาล สลบัสับเปลียนกนัมาตรวจเช็คสุขภาพให้บา้งเป็นครังคราว โดยผูสู้งอายุกล่าวว่า
ตอนทียงัอยูภ่ายนอกนนัไม่สามารถดูแลสุขภาพของตนได ้เนืองจากไม่มีเงินทีจะรักษาและไม่มีเวลา
ไปรับการตรวจ แต่หลงัจากทีเขา้มาอาศยัในสถานสงเคราะห์คนชราแลว้ไดรั้บการตรวจสุขภาพและ
การดูแลจากเจา้หนา้ที ทาํให้สุขภาพมีการเปลียนแปลงไปในทิศทางทีดีขึนและมีร่างกายทีแข็งแรง
กวา่เมือก่อน จากคาํบอกเล่าของผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดใ้หข้อ้มูลสอดคลอ้งกบัประเด็นนี ดงันี 

 
มีหมออยูป่ระจาํ มี 2 คนค่ะ คอยดูแล พาไปหาหมอทีโรงพยาบาล มีบอกใหเ้รา

ออกกาํลงักาย (ดวงพร นามสมมติ, 2558) 
 

เรืองสุขภาพเป็นไรเราก็บอกเขา เรืองไม่สบาย เป็นไรอย่างเนีย กลางคืนเขาก็
จะเดินมาตรวจดูว่าใครเป็นอะไรรึเปล่า ถา้ใครเจ็บป่วยกะทนัหนัก็ส่งโรงพยาบาล (บุญ
นาค นามสมมติ, 2558) 

 
เขาดูแลทุกอย่าง ใครเป็นไรก็หาหมอ หมอประจาํตึกนีมี ถา้เป็นหนักก็ไป

โรงพยาบาล มีหมอประจาํอยู่ 2 คน ใครเป็นไรเขาก็ออกยาให้ (ทองเจือ นามสมมติ, 
2558) 

ถา้เป็นนอ้ยยายกจ็ะมีพารากิน แต่ถา้เป็นมากไม่ไหวก็บอกเขา เขาก็จะใหย้าเรา
กิน ถา้ลดลง วดัความดันลดลง ไม่เป็นไร ถ้ามากก็จะพาไปหาหมอทีโรงพยาบาล        
(สุกลัยา นามสมมติ, 2558) 

 
ถา้เวลาเราไม่สบายบอกเขา เขากจ็ดัการพาไปหาหมอ ถา้เป็นไม่มากมายก็ยาใน

นีมี เขากใ็หกิ้น เรืองออกกาํลงักายเขากจ็ะมีครูสอน (จาํลอง นามสมมติ, 2558) 
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จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลทีเป็นผูป้กครองสถานสงเคราะห์คนชรา พบว่า 
ทางสถานสงเคราะห์จะจดัใหมี้การตรวจสุขภาพกบัแพทยข์องโรงพยาบาลเป็นประจาํทุกเดือน โดย
จะทาํการประสานงานกบัโรงพยาบาลของรัฐทีอยูใ่กลเ้คียงเพือใหเ้ขา้มาตรวจสุขภาพให้กบัผูสู้งอายุ
ภายในสถานสงเคราะห์ และเพือทาํการจดัส่งตวัผูป่้วยในกรณีทีมีอาการป่วยรุนแรง โดยสถาน
สงเคราะห์คนชราบา้นนครปฐมนนัจะมีการประสานงานกบัโรงพยาบาลศูนยน์ครปฐม ส่วนสถาน
สงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปินอุปถมัภ์) จะประสานงานร่วมกบัโรงพยาบาลศูนย์
นครปฐมและโรงพยาบาลหว้ยพลู ซึงในกรณีทีอาการเจบ็ป่วยนนัมีความรุนแรงจนโรงพยาบาลศูนย์
นครปฐมไม่สามารถดูแลรักษาได้หรือไม่มีแพทยเ์ฉพาะทาง ก็จะมีการส่งตวัผูสู้งอายุไปรักษาที
โรงพยาบาลในกรุงเทพ เช่น โรงพยาบาลศิริราช เพือทาํการรักษาต่อไป นอกจากนีทางสถาน
สงเคราะห์ยงัไดรั้บความร่วมมือจากสาธารณสุขจงัหวดั รวมทงันกัเรียนแพทยแ์ละนกัเรียนพยาบาล
ของมหาวิทยาลยัต่างๆ เช่น นกัศึกษาพยาบาลของมหาวิทยาลยัคริสเตียน เขา้มาช่วยดูแลและตรวจ
สุขภาพให้กบัผูสู้งอายุด้วยอีกทางหนึง โดยทางสถานสงเคราะห์เองก็ได้มีการจดัให้มีเจา้หน้าที
พยาบาลอยู่ประจาํสถานสงเคราะห์เพือให้การดูแลเกียวกบัสุขภาพของผูสู้งอายุเบืองตน้ตลอด 24 
ชวัโมง รวมไปถึงไดมี้การจดัตารางในการออกกาํลงักายและการทาํกายภาพบาํบดัให้กบัผูสู้งอาย ุ
เช่น ออกกาํลงักายดว้ยการรําไมพ้ลองในเวลา 7.30 น. และทาํกายภาพบาํบดัในเวลา 10.00 – 11.30 
น. เป็นต้น เพือให้ผูสู้งอายุนันได้มีสุขภาพทีดี จากคาํบอกเล่าของผูใ้ห้ข้อมูลหลักได้ให้ข้อมูล
สอดคลอ้งกบัประเด็นนี ดงันี 

 
ตรวจสุขภาพประจาํเดือนจะมีแพทยจ์ากโรงพยาบาลนครปฐมมาตรวจ ถา้มี

โรคเฉพาะตามใบนดัหมอเนีย เรากจ็ะส่งตวัไป แต่ถา้เบืองตน้ก็จะมีพยาบาล จะเป็นไรก็
ใหม้าคุยกบัพยาบาล เบิกยา เบิกอะไร ใครเป็นอะไร พยาบาลเขาจะมีประวติัของทุกคน 
มียาของทุกคน เขาจะจดัใหแ้ต่ละวนั (แสงเดือน นามสมมติ, 2558) 

 
ตรวจสุขภาพกจ็ะมีหมอมาตรวจ ถา้เจบ็ป่วยเรากจ็ะมีผูช่้วยพยาบาลคอยดูแลอยู่

ประจาํ เราจะไปหาหมอ ไปโรงพยาบาลอยู่ 2 ที คือโรงพยาบาลศูนยก์บัโรงพยาบาล
ห้วยพลู  พาไปตลอด พาไปเกือบทุกวนั พาไปเจาะเลือดอะไรอย่างเนีย แลว้ก็จะมี
เจา้หนา้ทีจากหน่วยงานสาธารณสุขเขามาดูแลอยูเ่รือยๆ (คาํรณ นามสมมติ, 2558) 
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 4.4 โภชนาการ 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลทีเป็นผูสู้งอายุ พบว่า เจ้าหน้าทีจะเป็นผูท้าํการ
จดัเตรียมอาหารไวใ้ห้ทงั 3 มือ ไดแ้ก่ อาหารเช้าเวลา 7.00 น. อาหารกลางวนัเวลา 11.00 น. และ
อาหารเยน็เวลา 16.00 น. โดยอาหารทีสถานสงเคราะห์เตรียมไวใ้ห้นนัจะมีทงัอาหารคาว ของหวาน
และผลไม ้โดยจะเป็นอาหารทีผูสู้งอายุสามารถทานไดง่้ายและไม่มีรสจดัจนเกินไป ซึงเมือถึงเวลา
อาหารเจา้หนา้ทีจะยกอาหารมาให้และตกัแจกจ่ายให้ผูสู้งอายุมารับไปรับประทาน แต่มีบางครังที
ผูสู้งอายุรู้สึกไม่ชืนชอบอาหารทีทางสถานสงเคราะห์จดัเตรียมไวใ้ห้ ผูสู้งอายุก็สามารถไปซือ
อาหารทีชืนชอบมาทานเองไดเ้ช่นกนั นอกจากอาหารของทางสถานสงเคราะห์แลว้ ผูสู้งอายุยงัได้
ทานอาหารจากผูใ้จบุญทีเข้ามาจดัเลียง ซึงอาหารทีมาจากในส่วนนีจะมีประเภททีหลากหลาย
แตกต่างกนัไปตามความสะดวกของแขกในการจดัเตรียมมา เช่น ขา้วขาหมู ขา้วมนัไก่ ก๋วยเตียว 
ขนมหวาน และผลไมต้ามฤดูกาล ซึงผูสู้งอายไุดก้ล่าววา่รู้สึกชืนชอบอาหารทีผูจ้ดัเลียงนาํมาให้ทาน 
เพราะจะได้ทานอาหารทีแตกต่างไปจากปกติ จากคาํบอกเล่าของผูใ้ห้ข้อมูลหลักได้ให้ข้อมูล
สอดคลอ้งกบัประเด็นนี ดงันี 

 
อาหารเขากด็ูแล เขากมี็เผด็ มีจืด ทานเผด็ไม่ไดเ้ขาก็เอาจืดให ้กบัขา้วก็ 2 อย่าง 

3 อยา่ง (ดวงพร นามสมมติ, 2558) 
 
อาหารกมี็ทาน 3 เวลา เชา้ไม่เกิน 7 โมงครึง กลางวนัก็ไม่เกิน 11 โมงครึง ตอน

เยน็ก็ 4 โมง ถา้วนัไหนอาหารเราไม่ชอบ ไม่ถูกใจ เราก็จะไปซือมาทานเอง มนัจะมีรถ
เขา้มาขาย เรากจ็ะไปซือทานจากตรงนนั (จิรภา นามสมมติ, 2558) 

 
เจา้หนา้ทีเขาจะเป็นคนทาํอาหารไวใ้ห้ แต่เวลาทีมีแขกมาเลียงก็จะกินอาหาร

ของแขก (สุกลัยา นามสมมติ, 2558) 
 
เวลามีแขกมาเลียงก็จะไดกิ้นอาหารดีๆ เขาจะเอามามากมาย ทงัคาว ทงัหวาน 

มีสารพดั (เชาว ์นามสมมติ, 2558) 
 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู ้ให้ข้อมูลทีเป็นผู ้ปกครองสถานสงเคราะห์คนชราและ
เจา้หน้าทีประจาํสถานสงเคราะห์คนชรา พบว่า ทางสถานสงเคราะห์จะมีเจา้หน้าทีทีทาํหน้าทีแม่
ครัวคอยจดัเตรียมอาหารไวใ้ห้ทงั 3 มือ โดยทางสถานสงเคราะห์คนชราบา้นนครปฐมนนัจะมีการ
ทาํเมนูอาหารเตรียมไวทุ้กๆ 15 วนั ถา้วนัไหนมีแขกเขา้มาจดัเลียงก็จะตดัรายการอาหารทีจดัเตรียม
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ไวใ้นมือนันๆ ออกไปและทาํรายการอาหารทีอยู่ถัดไปตามลาํดบั ส่วนในทางสถานสงเคราะห์
คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปินอุปถัมภ์) นันจะจดัเตรียมอาหารเป็นรายวนัไม่ได้มีการ
จดัเตรียมรายการอาหารไว ้และมีการบริการจดัเตรียมอาหารไวใ้ห้ในกรณีทีมีผูแ้จง้ความประสงค์
เขา้มาเลียงอาหารแต่ไม่สะดวกทีจะนาํอาหารมาเอง โดยจะมีการคิดค่าบริการเป็นจาํนวนเงิน 3,000 
บาทต่อมือ ในการจดัเตรียมอาหารของสถานสงเคราะห์นนัจะมีการแยกประเภทอาหารตามลกัษณะ
ของผูสู้งอายุ คือ ถา้เป็นผูสู้งอายุทีแข็งแรง อาหารทีเตรียมจะเป็นอาหารแบบปกติทวัไป ไดแ้ก่ ขา้ว 
อาหารคาว ของหวานและผลไม ้ซึงจะเป็นอาหารทีดีต่อสุขภาพ มีสารอาหารครบทงั 5 หมู่ มีรสชาติ
ทีไม่จดัจา้น ซึงผูสู้งอายุสามารถทานและยอ่ยไดง่้าย แต่ถา้เป็นผูสู้งอายุทีป่วยจะตอ้งมีการดูแลเป็น
พิเศษ เช่น ในกรณีของผูสู้งอายทีุไม่สามารถทานอาหารแบบปกติได ้ก็จะตอ้งมีการเตรียมอาหารปัน
เพือสําหรับให้ทางสายยาง โดยในอาหารปันนนัจะมีส่วนผสมของขา้ว ไข่ขาว ผกัใบเขียวและฝัก
ทอง และมีนมไอโซคาลเป็นส่วนผสมเพิมเขา้ไปมาในมือเยน็ จากคาํบอกเล่าของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัได้
ใหข้อ้มูลสอดคลอ้งกบัประเด็นนี ดงันี 

 
อาหารเราจะทาํไวใ้หท้งั 3 มือ อย่างของพีก็จะทาํเมนูเตรียมเอาไวทุ้กๆ 15 วนั 

ถา้วนัไหน มือไหน มีคนเข้ามาเลียงก็จะขีดฆ่าทิงไป แล้วพอครบ 15 วนัก็ทําใหม่     
(แสงเดือน นามสมมติ, 2558) 

 
กม็นัจะมีอยู ่  อยา่ง ก็อาหารทีใชง้บองคก์ารกบัทีมีแขกมาเลียง วนัไหนทีไม่มี

แขกมาเลียง เราก็จดัเตรียมอาหารไว ้โดยจะเป็นการทาํวนัต่อวนั ถา้มีแขกมาเลียงเราก็
จะตอ้งถามแขกดูวา่เขาจะใหเ้ราจดัการไหม ก็จะใหเ้ขาเอาตงัคม์าจ่ายหนา้งาน แลว้เราก็
จดัการให ้ก ็(คาํรณ นามสมมติ, ) 

 
เรืองอาหารก็จะเน้นสะอาด ไม่เผ็ด ไม่หวาน กินให้ครบ 5 หมู่ (จันทนา      

นามสมมติ, 2558) 
 
เนืองจากจากผูสู้งอายุทีนีจะมีปัญหาสุขภาพทีสามารถควบคุมไดด้ว้ยการทาน

อาหาร กเ็ลยจะควบคุมอาหารประเภทหวาน มนัและเคม็ (ประวีณา นามสมมติ, 2558) 
 
มีคุณยายทีตอ้งทานอาหารทางสายยาง 2 ท่าน ก็ตอ้งเตรียมอาหารปันให ้ก็จะมี 

ขา้ว ไข่ขาว 12 ฟอง ผกัใบเขียว ฝักทอง แลว้กน็มเพิมไอโซคาล ส่วนคุณยายทีแข็งแรงก็
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จะจดัเตรียมอาหารเพือสุขภาพ มีอาหารคาวหวาน แลว้ก็ผลไม ้(นภสัวรรณ นามสมมติ, 
2558) 

 
5. คุณภาพชีวติด้านจิตใจ 

การศึกษาคุณภาพชีวิตด้านจิตใจของผูสู้งอายุ เป็นการศึกษาถึงความพอใจในชีวิตที
ส่งผลใหส้ามารถดาํรงชีวติในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข เช่น ทศันคติของผูสู้งอายุทีมีต่อสถานทีและ
ต่อบุคคลอืน การฟืนฟูสภาพจิตใจ และความพึงพอใจในชีวติ โดยจากการศึกษาพบวา่ 

5.1 ทศันคติของผู้สูงอายุ 

5.1.1 ทศันคติต่อสถานที 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลทีเป็นผูสู้งอายุ พบว่า เมือเปรียบเทียบ
ความรู้สึกของผูสู้งอายหุลงัจากทีไดเ้ขา้มาอยูใ่นสถานสงเคราะห์นนั ผูสู้งอายกุล่าววา่มีความรู้สึกทีดี
ขึน เนืองจากก่อนเขา้มารับการสงเคราะห์ ผูสู้งอายุส่วนใหญ่ใชชี้วิตอยูเ่พียงลาํพงั ไม่มีลูกหลาน ไม่
มีญาติ ไม่มีผูดู้แล และยงัคงตอ้งทาํงานเพือหาเลียงชีพ อีกทงับางท่านยงัทาํงานไม่เป็นทีและไม่มีที
พกัอาศยัแบบถาวรทาํให้มีความเป็นอยู่ทีลาํบาก แต่เมือไดเ้ขา้มาอยู่ในสถานสงเคราะห์นันทาํให้
ผูสู้งอายุมีชีวิตทีเปลียนไป คือ ผูสู้งอายุจะไดรั้บการดูแลจากเจา้หนา้ที มีทีให้พกัอาศยั มีอาหารให้
ทานครบทงั 3 มือ มีเพือน และไม่ตอ้งทาํงานใดๆ เพือหาเลียงชีพอีก ถึงแมใ้นบางครังผูสู้งอายุจะ
รู้สึกอึดอดักบัการทีตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบแต่ก็ยินยอมทีจะปฏิบติัตาม โดยกล่าวว่าการทีอาศยั
อยูใ่นสถานสงเคราะห์นนัดีกวา่การทีตอ้งออกไปอาศยัอยูภ่ายนอกเพียงลาํพงั ดงันนัความรู้สึกของ
ผูสู้งอายุภายหลงัจากทีได้เขา้มาอยู่ในสถานสงเคราะห์นนัจึงเปลียนแปลงไปในทิศทางทีดีและมี
ความสุขมากขึนเมือเทียบกบัตอนทีอาศยัอยูภ่ายนอก จากคาํบอกเล่าของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัไดใ้ห้ขอ้มูล
สอดคลอ้งกบัประเด็นนี ดงันี 

 
ก็ดี อยู่บา้นก็ไม่มีใครมาบงัคบัใช่ไหม อยู่นีก็มีขอ้บงัคบัไปในตวั แต่ก็อยู่ได ้

(ดวงพร นามสมมติ, 2558) 
 
ทีไหนมนัจะดีเหมือนบา้นเรา จะเอาสะดวกทุกอย่างมนัไม่ได ้มนัมีกฎระเบียบ 

ตอ้งทาํตามกฎ แต่กไ็ม่ไดมี้ปัญหาอะไร (สมหมาย นามสมมติ, 2558)  
อยูค่นเดียวมนักเ็หงา มาอยูที่นีมนักมี็เพือน ชอบ (บุญนาค นามสมมติ, 2558) 
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ก็อยู่ทีนีสบาย สบายกว่าอยู่บา้น ถา้อยู่บา้นนีเราไม่ไดพ้กัผ่อน ต้องออกไป
รับจา้งหากิน เลียงพ่อเลียงแม่ ตอ้งออกทุกวนั วนัไหนไม่ไปก็อด มาอยู่ทีนีก็สบายกว่า 
(ทองเจือ นามสมมติ, 2558) 

 
ดีมากค่ะ ดี มีความสุขสบาย กินอิมนอนหลบั ไม่มีทุกข์อะไรหรอกค่ะ (อุสา 

นามสมมติ, 2558) 
 

5.1.2 ทศันคติต่อบุคคลภายใน 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลทีเป็นผูสู้งอายุ พบวา่ ผูสู้งอายุมีทศันคติต่อ
เจ้าหน้าทีและเพือนผูสู้งอายุในแง่บวกและความรู้สึกเอืออาทรต่อผูอื้น กล่าวคือ ผูสู้งอายุจะมี
ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจให้แก่เจา้หน้าทีพีเลียงทีคอยดูแล โดยกล่าวว่าเจา้หน้าทีนันมีจาํนวนน้อย
และตอ้งทาํงานหนกัในการดูแลผูสู้งอายุทงัหมด อีกทงัยงัตอ้งคอยทาํความสะอาด ซกัเสือผา้ และ
จดัเตรียมอาหารไวใ้ห้ ดงันนัจึงพยายามช่วยเหลือตนเองให้ไดม้ากทีสุดเท่าทีจะทาํได ้เพือเป็นการ
แบ่งเบาภาระไม่ให้เจา้หน้าทีนนัตอ้งทาํงานหนกัจนเกินไป และผูสู้งอายุทีแข็งแรงยงัมีความรู้สึก
เห็นอกเห็นใจใหแ้ก่เพือนผูสู้งอายทีุไม่แขง็แรง โดยการเขา้ไปช่วยดูแลผูสู้งอายุทีป่วยและผูสู้งอายุที
ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เช่น การช่วยยกถาดอาหารไปให้ ช่วยป้อนขา้ว ป้อนนาํ เป็นตน้ 
เนืองจากมีความรู้สึกสงสารและเห็นใจ และเป็นการใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์ อีกทงัไดก้ล่าววา่
การอยูร่่วมกนันนัตอ้งช่วยเหลือดูแลซึงกนัและกนั และอีกไม่นานสภาพร่างกายของตนก็จะค่อยๆ 
เปลียนไปจนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ การทาํเช่นนีจะช่วยให้ตนสามารถเข้าใจถึงการ
เปลียนแปลงทีจะเกิดขึน และทาํใหส้ามารถเตรียมใจยอมรับสิงทีจะเกิดไดใ้นอนาคต จากคาํบอกเล่า
ของผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดใ้หข้อ้มูลสอดคลอ้งกบัประเด็นนี ดงันี 

 
ก็ช่วยดูแลคนทีป่วย ทีช่วยตวัเองไม่ได ้ตอนเชา้ขึนมายายก็ไปช่วยทาํ ไปแจก

แกว้นาํ แจกชอ้น แจกขวดนาํไว ้แลว้ก็ออกมารอขา้ว พอเขาตกัขา้วยายก็ยกถาดไปให้
เขา หยิบชอ้นใส่ถาด เขาก็ตกัทานกนัเอง คนทีไหนตกัทานไม่ไดเ้ราก็ป้อนเคา้ (บุญนาค 
นามสมมติ, 2558) 

 
เมือก่อนนียงัแขง็แรงอยู ่ยายกไ็ปช่วยตึกสาวนอ้ย ช่วยป้อนขา้วมงั ช่วยเข็นขา้ว 

ช่วยทาํอะไรต่ออะไร ตอนนี 10 กว่าคนก็ตายไปหมดแลว้ เดียวนีก็ยงัมีไปช่วยป้อนยาย
หม้อ คนทีอายุร้อยกว่าน่ะ  บางทีเห็นยายเขาไม่กินข้าวก็สงสาร ก็ไปช่วย (จิรภา         
นามสมมติ, 2558) 
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เขามีแค่ 8 คนเท่านนั เขาจะมาดูแลเราอย่างเดียวไม่ได ้ไหนจะคนป่วย ไหน
จะตอ้งถึงเวลากลบับา้น เรากต็อ้งเห็นใจเขา (เจริญ นามสมมติ, 2558) 

 
เราพอจะทาํอะไรเองไดเ้ราก็ทาํหมด เราจะไม่ใหเ้ขามาช่วยเราหรอก เขาตอ้ง

ดูแลคนป่วย (อุสา นามสมมติ, 2558) 
 
5.1.3 ทศันคติต่อบุคคลภายนอก 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลทีเป็นผูสู้งอายุ พบวา่ เมือถามถึงความรู้สึก
ของผูสู้งอายุทีมีต่อบุคคลภายนอกทีเขา้ไปเยียมเยือน ผูสู้งอายุต่างมีความเห็นทีตรงกนัว่ารู้สึกชอบ
และดีใจเวลาทีมีบุคคลจากภายนอกเขา้มาเยียมและจดักิจกรรมต่างๆ เนืองจากทาํให้รู้สึกมีความสุข 
ทาํใหเ้กิดความสนุกสนาน และช่วยใหค้ลายเหงา ไดท้านอาหารในเมนูทีไม่จาํเจ อีกทงัยงัไดรั้บการ
บริจาคสิงของ และทาํให้มีรายไดจ้ากการจาํหน่ายสินคา้และการบริจาคเงิน และการทีมีแขกเขา้มา
เยยีมนนัทาํใหผู้สู้งอายรูุ้สึกวา่ไดรั้บความรักและยงัไม่ถูกทอดทิงจากสังคม ถา้ช่วงใดไม่มีแขกเขา้มา
เยยีมติดต่อกนัหลายวนัก็จะทาํใหรู้้สึกเหงา ผูสู้งอายจึุงมกัจะคอยให้มีบุคคลจากภายนอกเขา้มา และ
เมือมีบุคคลจากภายนอกเขา้มาก็จะช่วยกนัตอ้นรับและดูแลเป็นอย่างดี เพือทาํให้แขกทีเขา้มานนัมี
ความรู้สึกประทบัใจและรู้สึกอยากกลบัมาเยียมเยือนพวกท่านใหม่ จากคาํบอกเล่าของผูใ้ห้ขอ้มูล
หลกัไดใ้หข้อ้มูลสอดคลอ้งกบัประเด็นนี ดงันี 

 
กเ็ขามาเยียม กดี็สิครับ ขา้วของ ของกินของใช ้ยกุยา สารพดั แลว้กเ็งินดว้ย เขา

มาแจกใหเ้ป็นรายคนเลย (เชาว ์นามสมมติ, 2558) 
 
ก็ดี เขามาจดับ่อยๆ ถา้ขาดไปสองวนั สามวนันีเหงา เพราะมีเจา้ภาพมาทุกวนั

นะ จะไดกิ้นอาหารดีๆ แปลกๆ มีขนม มีอะไรมาแจก ของอะไรต่ออะไรมาแจก ก็อิม
ปากอิมทอ้ง (ทองเจือ นามสมมติ, 2558) 

 
เขาก็ดีกนัทุกคนนะค่ะ เขาดีกบัพวกยายหยงักะเราเป็นญาติเขาเหมือนกนัน่ะ 

ไม่มีใครแสดงเหมือนรังเกียจรังงอนพวกเรา ทีเขามาเขาก็ตงัใจมาให ้มาเลียงเรา เอาของ
ดีๆ มาใหเ้รากิน (จิรภา นามสมมติ, 2558) 

 
เราจะดีใจมาก ขอบคุณอย่างสูง แลว้เราก็จะให้พรเขา (จาํลอง นามสมมติ, 

2558) 
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5.2 การฟืนฟูสภาพจิตใจ 

จากการสัมภาษณ์เฉพาะกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลทีเป็นผูป้กครองสถานสงเคราะห์คนชรา
และเจา้หนา้ทีประจาํสถานสงเคราะห์คนชราเกียวกบัการดูแลและฟืนฟูสภาพจิตใจให้แก่ผูสู้งอาย ุ
พบวา่ เมือมีผูสู้งอายทีุรับการสงเคราะห์เขา้มาอยูใ่หม่ทางสถานสงเคราะห์และเจา้หนา้ทีจะช่วยดูแล
ในการปรับตวัและฟืนฟูสภาพจิตใจให้กับผูสู้งอายุ ในเบืองต้นนันทางสถานสงเคราะห์จะให้
เจา้หน้าทีพยาบาลทาํการประเมินว่าผูสู้งอายุมีสุขภาพจิตใจเป็นเช่นใดและทาํการช่วยฟืนฟูสภาพ
จิตใจให้กบัผูสู้งอายุ โดยการมนัเขา้ไปพูดคุยกบัผูสู้งอายุ พูดปลอบใจและให้คาํปรึกษาเกียวการใช้
ชีวิตในสถานสงเคราะห์ จดัหาเพือนผูสู้งอายุทีมีลักษณะนิสัยทีใกล้เคียงกันและมีนําใจในการ
ช่วยเหลือเขา้ไปคุยดว้ยเพือให้ผูสู้งอายุเกิดความเคยชิน การให้ผูสู้งอายุเขา้ร่วมทาํกิจกรรมต่างๆ 
เพือให้ผูสู้งอายุสามารถปรับตวัให้เขา้กบัสังคมได ้ซึงจากการปฏิบติัเหล่านีทาํให้ผูสู้งอายุทีเขา้มา
ใหม่เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจและสามารถใชชี้วติอยูภ่ายในสถานสงเคราะห์ไดอ้ยา่งมีความสุข จากคาํ
บอกเล่าของผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดใ้หข้อ้มูลสอดคลอ้งกบัประเด็นนี ดงันี 

 
บางคนแรกๆ เขา้มากมี็ซึมเศร้า เรากห็าเพือนใหคุ้ย หาเพือนทีดูว่าลกัษณะนิสัย

จะไปกนัได ้คุยกนัได ้มี ใหมี้เพือนชวนคุย ถา้ใหอ้ยู่คนเดียวก็ยิงจะเป็นหนกัเขา้ไปใหญ่ 
ให้มีเพือนทีแบบเคา้พอทีจะคุยกบัคนอืนรู้เรือง พอทีจะเป็นคนทีมีนาํใจ เมตตาอารีกบั
เพือน (แสงเดือน นามสมมติ, 2558)  

 
เราจะไม่ถามเรืองอดีตทีผ่านมา ไม่ไปรือฟืน แรกๆ เขาก็จะมีเศร้าๆ ซึมๆ บา้ง 

พอนานๆ ไปเขาก็ปรับตวัได ้พีเลียงเขาก็จะชวนพูด ชวนคุยใหเ้ขาไม่เหงา ใหเ้พือนคุณ
ยายชวนคุย ใหเ้ขาเขา้ร่วมกิจกรรม (คาํรณ นามสมมติ, 2558) 

 
เรากจ็ะพดูคุย ใหค้าํปรึกษา ใหก้าํลงัใจ ใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมในรายทีสามารถเขา้

ร่วมได ้(ประวีณา นามสมมติ, 2558) 
 
กมี็ชวนคุย อย่างคนทีคิดถึงหลานนีก็จะชวนคุยประจาํ ทีมาอย่างซึมเศร้าจริงๆ 

เลยเนียไม่มีหรอก มาก็ยงัร่าเริง อาจจะมีหลงๆ ลืมๆ บา้ง โรคคิดถึงบา้นอะไรอย่างเนีย 
(ประไพ นามสมมติ, 2558) 

 
มีการอ่านข่าวสารต่างๆ ให้คุณยายฟัง ร้องเพลง พูดคุยแบบเป็นกนัเอง ให้

ความใกลชิ้ดสนิทสนม ดูแลกนัเหมือนญาติ (สุนนัทา นามสมมติ, 2558) 
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5.3 ความพอใจในชีวติ 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลทีเป็นผูสู้งอายุ  พบว่า ผูสู้งอายุทุกท่านต่างมี
ความรู้สึกวา่มีความสุขและพอใจในชีวติปัจจุบนั โดยผูสู้งอายไุดก้ล่าววา่การทีมีอายุยืนยาวจนมาถึง
ตอนนีไดน้นัถือเป็นความโชคดี การทีไม่มีลูกหลานให้ตอ้งเลียงดูเป็นภาระนนัก็ถือเป็นความโชคดี 
ซึงการทีไดเ้ขา้มาอยูที่สถานสงเคราะห์นนัทาํใหมี้ชีวติและมีสุขภาพทีดีขึน ทาํให้มีความสุข ไม่ตอ้ง
ลาํบากในการประกอบอาชีพ อีกทงัยงัได้รับการดูแลเอาใจใส่ทงัทางด้านร่างกายและจิตใจจาก
เจา้หนา้ทีทุกคน ไดรั้บความเคารพจากผูป้กครองและเจา้หนา้ทีในสถานสงเคราะห์ ไดรั้บความรัก
และความสนใจจากแขกทีมาเยยีมเยอืน ทาํใหรู้้สึกวา่ตนยงัมีคุณค่าและไม่ไดถู้กทอดทิง และไม่ตอ้ง
รู้สึกเงียบเหงาอยู่เพียงลาํพงัในช่วงบนัของปลายชีวิต ไดจ้ากคาํบอกเล่าของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัไดใ้ห้
ขอ้มูลสอดคลอ้งกบัประเด็นนี ดงันี 

 
เรามาถึงตอนนีก็น่าจะดีใจแล้ว ลูกเต้าเราก็ไม่มี ไม่ต้องเป็นภาระให้ใคร     

(ดวงพร นามสมมติ, 2558) 
 
พอใจแลว้ค่ะ ไม่มีอะไรทียงัอยากจะไดอี้ก เมือไหร่ทีเสียชีวิตก็คือไดส้บาย จะ

ไดไ้ม่ตอ้งเป็นภาระของคนอืนเขา (จิรภา นามสมติ, 2558) 
 
มีความสุข พอใจ ยายกไ็ม่คิดอะไรแลว้ อะไรก็เอาไปไม่ได ้เวลาไดอ้ยู่มาจนถึง

อายปุ่านนี นอ้ยคนทีจะไดอ้ยู ่(บุญนาค นามสมมติ, 2558) 
 

ชีวิตของตา อยูที่ไหนๆ มนัก็ดีทงันนัแหละ ส่วนตวัตาเอง เสียอยู่อย่างเดียว ตา
มนัมองไม่เห็น ทาํอะไรกไ็ม่ถนดั ถา้หากวา่ตาดีอยา่งคนอืนเขา ตาก็ยงัเขา้ครัวช่วยเขาได้
เยอะ (เจริญ นามสมมติ, 2558) 

 
มีความสุขดีค่ะ พอใจในชีวิต เราก็อยู่ทีนีดีกว่าอยู่ทีบา้นเราอีกนะ อยู่บา้นแม่ดุ 

พีนอ้งดุ อยูที่นีไม่มี (อุสา นามสมมติ, 2558) 
 
โอโ้ห ดีมาก ดีกว่าอยู่บา้นเราอีก อยู่บา้นอยู่คนเดียว ไม่สบายยงัตอ้งคลานไป

หุงขา้ว ไม่เหมือนทีนี  อยู่ทีนีมนัดีกว่าบา้นเรา ทีนีมีของดีๆ ใหกิ้น (จาํลอง นามสมมติ, 
2558) 
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ส่วนท ี2 ความต้องการของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา จังหวดันครปฐม 

ผูว้ิจ ัยดําเนินการศึกษาความต้องการของผูสู้งอายุในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
สิงแวดลอ้ม ดา้นร่างกาย และดา้นจิตใจ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัทีเป็น 
ผูป้กครองสถานสงเคราะห์คนชรา เจา้หนา้ทีประจาํสถานสงเคราะห์คนชรา และผูสู้งอายุทีพกัอยูใ่น
สถานสงเคราะห์คนชรา ของสถานสงเคราะห์คนชราบา้นนครปฐม จาํนวน 10 ราย และสถาน
สงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพอ่เปินอุปถมัภ)์ จาํนวน 8 ราย รวมเป็นทงัหมด 18 ราย ผล
การศึกษาพบวา่ 

1. ด้านเศรษฐกจิ 

การศึกษาความตอ้งการด้านเศรษฐกิจของผูสู้งอายุ เป็นการศึกษาถึงความตอ้งการ
ไดรั้บความช่วยเหลือดา้นการเงินและความตอ้งการในการช่วยจดัหาอาชีพ โดยจากการศึกษาพบวา่ 

1.1 ความต้องการมีรายได้ 

จากการสังเกตกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลทีเป็นผูสู้งอาย ุพบวา่ ผูสู้งอายุยงัมีความตอ้งการทีจะ
มีรายไดเ้พือนาํมาใช้ในการทาํบุญ ซืออาหารและใช้จ่ายในชีวิตประจาํวนั โดยในขณะทีผูสู้งอายุ
อาศยัอยูใ่นสถานสงเคราะห์นนัจะไดรั้บความช่วยเหลือทางดา้นการเงิน โดยการบริจาคเงินจากแขก
ผูใ้จบุญ ซึงผูสู้งอายกุล่าววา่จาํนวนเงินทีไดรั้บมานนัเพียงพอต่อความตอ้งการ 

1.2 ความต้องการในการประกอบอาชีพ 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลทีเป็นผูสู้งอายุ พบวา่ ผูสู้งอายุไม่มีความตอ้งการทีจะ
ประกอบอาชีพใดๆ เนืองจากมีอายุทีมากและมีสภาพร่างกายทีไม่เอืออาํนวย อีกทงัผูสู้งอายุยงัรู้สึก
วา่การประกอบอาชีพนนัเป็นการเพิมภาระให้กบัร่างกาย ถึงแมว้า่จะมีการทาํอาชีวบาํบดั เช่น การ
ถกัโครเชตห์รือการทาํดอกไมป้ระดิษฐ์ ซึงสามารถทาํเป็นรายไดเ้สริมได ้แต่ทาํเพียงเพือผอ่นคลาย
และใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ ไม่ไดต้อ้งการทีจะทาํเป็นอาชีพแต่อยา่งใด จากคาํบอกเล่าของผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกัไดใ้หข้อ้มูลสอดคลอ้งกบัประเด็นนี ดงันี 

 
ไม่เอาอะไรแลว้ค่ะ ตา หูกฟ็างทาํอะไรไม่ไหวแลว้ (ดวงพร นามสมมติ, 2558) 
 
ไม่ไหวแลว้ สายตากไ็ม่ดี ทาํอะไรกไ็ม่ไหว (บุญนาค นามสมมติ, 2558) 
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ไม่ค่ะ อาชีพเสริมกพ็อแลว้ 77 แลว้ ไม่ใช่ทาํไม่ไหว แต่ก็มนัพอแลว้ (สมหมาย 
นามสมติ, 2558) 

 
ไม่ค่ะ ยายไม่แขง็แรง 86 แลว้ ยายไม่เอาแลว้ค่ะ (อุสา นามสมมติ, 2558) 
 
เวลาว่างก็เอาดอกไมม้านงัทาํ ฆ่าเวลาไป แต่ให้ทาํอาชีพก็ไม่ไหว ไม่เอาแลว้ 

(สุกลัยา นามสมมติ, 2558) 
 

2. ความต้องการด้านสังคม 

การศึกษาความตอ้งการดา้นสังคมของผูสู้งอายุ เป็นการศึกษาถึงความตอ้งการในการ
ติดต่อญาติหรือบุคคลภายนอก และความตอ้งการในการมีบทบาทและความสําคญัในสังคม  โดย
จากการศึกษาพบวา่ 

2.1 ความต้องการในการติดต่อญาติหรือบุคคลภายนอก 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลทีเป็นผูสู้งอายุ พบว่า ผูสู้งอายุส่วนใหญ่ให้
ความเห็นวา่ไม่ตอ้งการเป็นฝ่ายติดต่อไป และจะรอให้ญาติหรือบุคคลทีอยู่ภายนอกเป็นฝ่ายติดต่อ
เขา้มาเอง โดยจะสามารถติดต่อไดผ้า่นทางโทรศพัทข์องสถานสงเคราะห์ และผา่นทางพีเลียงทีได้
ให้หมายเลยติดต่อไว ้โดยการติดต่อหรือการมาเยียมของบุคคลทีอยู่ภายนอกนนัมีระยะเวลาทีไม่
แน่นอน ขึนอยู่ปัจจยัต่างๆ เช่น ระยะห่างของสถานสงเคราะห์กบัทีพกัอาศยัของบุคคลภายนอก 
หรือความใกลชิ้ดสนิทกนัระหวา่งผูสู้งอายุกบับุคคลเหล่านนั เป็นตน้ แต่ก็ยงัมีผูสู้งอายุบางท่านทีมี
ความต้องการในการติดต่อและเดินทางออกไปเยียมบุคคลทีอยู่ภายนอกด้วยตนเอง เนืองด้วย
ผูสู้งอายทุ่านนนัมีภูมิลาํเนาเดิมอยูใ่กลก้บัสถานสงเคราะห์ ทาํใหมี้ญาติและเพือนอาศยัอยูไ่ม่ไกล จึง
ยงัมีความตอ้งการทีจะเดินทางไปเยียมเยือนกนัอยู่ จากคาํบอกเล่าของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัไดใ้ห้ขอ้มูล
สอดคลอ้งกบัประเด็นนี ดงันี 

 
ไม่เคย ไม่ไดติ้ดต่อ นอกจากญาติจะมาหา แต่นาน 5-6 เดือน ปีนึง ถึงจะมา เขา

มาลาํบาก (ดวงพร นามสมมติ, 2558) 
 
ก็ไม่ติดต่อไป เคา้จะโทรมา เพราะโทรศพัท์ผมไม่ไดใ้ช้ ลูกสาวจะโทรมที

โทรศพัทที์พีเลียง แลว้เขากจ็ะมาเยียม เดือนนึงมาครัง (ทองเจือ นามสมมติ, 2558) 
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ไม่ตอ้งติดต่ออ่ะ เขาจะมาเอง แต่ฉนัไม่ค่อยใหเ้ขามาหรอก เราไปเอง เพราะอยู่
ใกลแ้ค่ตรงนี (จาํลอง นามสมมติ, 2558) 

 
ญาติมีค่ะ 2 เดือนมาที เหลน หลานมาเยียม เราไม่ตอ้งติดต่อไปหรอกค่ะ เขามา

เองค่ะ (อุสา นามสมมติ, 2558) 
 
ติดต่อบางทีก็โทรศพัทคุ์ย นีก็เพิงกลบัมาได ้3-4 วนั ไปเยียมพีสาวมา (สุกลัยา 

นามสมมติ, 2558) 
 

2.2 ความต้องการในการมีบทบาทและความสําคัญในสังคม  

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลทีเป็นผูสู้งอายุ พบวา่ ผูสู้งอายุต่างมีความเห็นที
แตกต่างกนัไป โดยสามารถแยกออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผูสู้งอายุทีเคยประกอบอาชีพทวัไป 
เช่น การคา้ขายหรือทาํการเกษตร โดยผูสู้งอายุกล่าววา่ไม่ตอ้งการมีบทบาทใดๆ เพราะก่อนทีจะเขา้
มาอยูใ่นสถานสงเคราะห์นนัตนเป็นเพียงแค่บุคคลธรรมดา ไม่เคยมีบทบาทสําคญัสังคม จึงมีความ
พึงพอใจทีจะไม่ตอ้งมีบทบาทใดๆ และใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบ และ 2) กลุ่มผูสู้งอายุทีเคยประกอบ
อาชีพทีมีตาํแหน่ง เช่น ข้าราชการหรือนายช่าง เนืองจากตอนทียงัประกอบอาชีพอยู่นันเคยมี
บทบาททีมีความสําคญัในสังคม มีผูใ้ห้ความเคารพนบัถือ จึงยงัตอ้งการมีส่วนร่วมในการแสดง
บทบาทนนัๆ อยู ่ซึงการแสดงออกก็จะแตกต่างกนัไปตามความถนดัของแต่ละท่าน เช่น ผูสู้งอายุที
เคยเป็นขา้ราชการก็จะเป็นผูน้าํในการกล่าวตอ้นรับและขอบคุณแขกทีเขา้มาเยียมชม เป็นตน้ จากคาํ
บอกเล่าของผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดใ้หข้อ้มูลสอดคลอ้งกบัประเด็นนี ดงันี 

 
ไม่ตอ้งมีอ่ะค่ะ เราแก่แลว้ ไม่ตอ้งมีบทบาทอะไร คนแก่ทีนีเขาไม่ตอ้งการมี

บทบาทอะไรกนั มนัยุง่ยาก เขาไม่ชอบ (อุสา นามสมมติ, 2558) 
 
ก็อยากครับ เพราะว่า ก็มีลูกศิษยล์ูกหา พีป้านา้อา ผูห้ลกัผูใ้หญ่ เคยนบัถือตา 

(เชาว ์นามสมมติ, 2558)  
 
บางครังเขาก็ใหท้าํเหมือนกนั เมือก่อนเรามีนกัสังคมสงเคราะห์ ยายก็ตวัเอก้บั

เขาเหมือนกนั เขามีอะไรยายกต็อ้งออกไปช่วยเขา ตอนนนัยายยงัแข็งแรงอยู่ ตอนนีก็ไม่
ค่อยจะไหวแลว้ (จิรภา นามสมมติ, 2558) 
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3. ความต้องการด้านสภาพแวดล้อม 

การศึกษาความตอ้งการดา้นสภาพแวดลอ้มของผูสู้งอาย ุเป็นการศึกษาถึงความตอ้งการ
มีทีอยูอ่าศยัทีปลอดภยั ร่มรืน อากาศถ่ายเทดี มีสิงอาํนวยความสะดวก โดยจากการศึกษาพบวา่ 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลทีเป็นผูสู้งอายุเกียวกบัความตอ้งการในการปรับปรุง
สภาพแวดลอ้ม พบวา่ ผูสู้งอายุไม่มีความตอ้งการให้มีการปรับปรุงในส่วนใดเพิมเติม โดยผูสู้งอายุ
ได้กล่าวว่าสภาพแวดลอ้มในสถานสงเคราะห์ทงั 2 แห่งนนัสามารถตอบสนองความตอ้งการได้
อย่างครบถว้น คือ มีความร่มรืน มีอากาศทีดี มีสิงอาํนวยความสะดวกไวร้องรับเพียงพอต่อความ
ตอ้งการ มีนาํและไฟฟ้าให้ใช้งานไดอ้ย่างสะดวก และมีการดูแลรักษาความปลอดภยัเป็นอย่างดี 
และทางสถานสงเคราะห์ไดมี้การดาํเนินการจดัการดูแลและบาํรุงรักษาอยู่เสมอ อีกทงัยงัมีความ
คิดเห็นวา่เรืองของการปรับปรุงต่างๆ นนัเป็นเรืองทีอยู่ในความดูแลของเจา้หน้าที จึงไม่ตอ้งการที
จะออกความคิดเห็นใดๆ จากคาํบอกเล่าของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัไดใ้ห้ขอ้มูลสอดคลอ้งกบัประเด็นนี 
ดงันี 

 
ก็ไม่มีนะ มนัก็มีครบแลว้นะ ทีออกกาํลงักายก็มีแลว้ มีทีเดินให้เหยียบ ทีเป็น

อิฐกอ้นๆ นนักมี็ (สุกลัยา นามสมมติ, 2558) 
 
เรืองปรับปรุงเขาก็ทาํอยู่ตลอดเวลานะ อย่างตรงนีเขาก็จะทาํเป็นโดมให้เรา 

เอาไวใ้หอ้อกกาํลงักาย (จิรภา นามสมมติ, 2558) 
 
ไอเ้รืองนีก็ตอ้งถามเจ้าหน้าทีเขาเอง ยายไม่กลา้ มนัก็มีอยู่แลว้นะ ทุกอย่าง 

นาํแขง็เขากมี็ให ้นาํร้อนเขากมี็ให ้ไม่ตอ้งทาํเอง (ดวงพร นามสมมติ, 2558) 
 
ทีนีมนัก็มีเยอะ อะไรก็มีทุกอย่าง ยายก็ไม่กลา้จะไปขออะไรหรอก (สุกลัยา 

นามสมมติ, 2558) 
 

4. ความต้องการด้านร่างกาย 

การศึกษาความตอ้งการดา้นร่างกายของผูสู้งอายุ เป็นการศึกษาถึงความตอ้งการอาหาร
ครบทงั 3 มือ การรักษาพยาบาลเมือเจ็บป่วย และความตอ้งการในการช่วยเหลือตนเอง โดยจาก
การศึกษาพบวา่ 
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จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลทีเป็นผูสู้งอายุเกียวกบัความตอ้งการไดรั้บการดูแล
เพิมเติม พบว่า ผูสู้งอายุไม่มีความตอ้งการทีจะไดรั้บการดูแลในดา้นใดเป็นพิเศษ โดยไดก้ล่าวว่า
สถานสงเคราะห์ทงั 2 แห่งนนัให้การดูแลในดา้นร่างกายให้กบัผูสู้งอายุอยา่งครอบคลุม ไดแ้ก่ การ
จดัเตรียมอาหาร การรักษาพยาบาล และการช่วยเหลือในชีวิตประจาํวนั ผูสู้งอายุจึงมีความเห็นว่า
ไม่ไดรั้บการดูแลทีขาดตกบกพร่อง อีกทงัยงัรู้สึกว่าเจา้หน้าทีแต่ละท่านมีหน้าทีทีตอ้งรับผิดชอบ 
และตอ้งดูแลผูสู้งอายุท่านอืนด้วย จึงไม่ตอ้งการทีจะเพิมภาระให้กบัเจา้หน้าทีอีก จากคาํบอกเล่า
ของผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดใ้หข้อ้มูลสอดคลอ้งกบัประเด็นนี ดงันี  

 
กไ็ม่ล่ะครับ เจา้หนา้ทีเขาก็ดูแลดีมาก มีคนมาตรวจสุขภาพ อาหารเขาก็เตรียม

ให ้(เชาว ์นามสมมติ, 2558) 
 
ไม่ตอ้งการ เขากด็ูแลเราดี บางทีเราหายไปสักพกั พีเลียงก็จะเดินมาดูว่าเป็นไร

รึเปล่า (ทองเจือ นามสมมติ, 2558) 
 
ไม่ตอ้งการอะไรแลว้ค่ะ เขากด็ูแลเราดีอ่ะค่ะ ใครเป็นอะไร ใครป่วยอะไรเขาก็

ดูแล (จิรภา นามสมมติ, 2558) 
 
ถ้าไม่จํา เป็นก็ไม่ต้องการนะค่ะ  เขาเหนือยกับคนทีไม่แข็งแรงอยู่แล้ว 

(สมหมาย นามสมมติ, 2558) 
 

5. ความต้องการด้านจิตใจ 

การศึกษาความตอ้งการดา้นจิตใจของผูสู้งอายุ เป็นการศึกษาถึงความตอ้งการความรัก
และการดูแลเอาใจใส่ ความตอ้งการเป็นบุคคลทีมีความสําคญั และไดรั้บการยอมรับนบัถือจากคน
รอบขา้ง โดยจากการศึกษาพบวา่ 

5.1 ความต้องการความรักและการดูแลเอาใจใส่ 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลทีเป็นผูสู้งอายุ พบว่า ผูสู้งอายุระบุว่าไม่มีความ
ตอ้งการ เนืองจากได้รับการดูแลเอาใจใส่จากเจา้หน้าที โดยการให้ความเขา้ใจ ให้ความรักและ
ความสาํคญักบัความรู้สึกของตน ไม่เคยถือโทษโกรธเคืองเวลาทีตนทาํสิงผดิพลาด อาจจะมีบางครัง
ทีผูสู้งอายุถูกเจา้หน้าทีวา่กล่าวตกัเตือน แต่ก็เขา้ใจวา่เจา้หน้าทีนนัตอ้งทาํตามหนา้ที และเขา้ใจว่า
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เจา้หน้าทีแต่ละคนตอ้งคอยดูแลรับผิดชอบผูสู้งอายุจาํนวนมาก การทีจะให้เจา้หน้าทีมาให้ความ
สนใจและเอาใจใส่ตนอยูเ่พียงผูเ้ดียวนนัไม่สามารถเป็นไปได ้จากคาํบอกเล่าของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัได้
ใหข้อ้มูลสอดคลอ้งกบัประเด็นนี ดงันี 

 
ก็ไม่เป็นไร ไม่ตอ้งการ เขาก็คอยดูแล คอยมองอยู่ ผูป้กครองใหญ่เขาก็ใจดี  

บางทีเขากค็อยถามวา่เราเป็นไง (ดวงพร นามสมมติ, 2558)  
 
เขาทาํไม่ไดห้รอก ก็เห็นว่าเขาก็มีกนัแค่ 8 คนเท่านนั เขาจะมาดูแลเราอย่าง

เดียวไม่ได ้ไหนจะคนป่วย ไหนจะตอ้งถึงเวลากลบับา้น เราก็ตอ้งเห็นใจเขา ก็ไม่ได้
ตอ้งการอะไร (จิรภา นามสมติ, 2558) 

 
เราไม่ตอ้งการอะไร เพราะเขาดูแลเราอยู่แลว้ เขาก็เอาใจใส่เรา เขาก็ยิมแยม้

แจ่มใสกะเรา พีเลียงเขาใจดีกบัเราทุกคน (อุสา นามสมมติ, 2558) 
 
ไม่ตอ้งการอะไร ตอนนีมีความสุขดีอยู่แลว้ พีเลียงเขาก็เอาใจใส่ อย่างเวลาตา

เงียบไป เขากจ็ะเดินมาดูวา่เป็นอะไรรึเปล่า (ทองเจือ นามสมมติ, 2558) 
 

5.2  ความต้องการการยอมรับนับถือจากคนรอบข้าง 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลทีเป็นผูสู้งอายุ พบว่า ผูสู้งอายุระบุว่าไม่มีความ
ตอ้งการ เนืองจากผูสู้งอายุรู้สึกว่าตอนนีไดรั้บการยอมรับนบัถือจากคนรอบขา้ง ไม่ว่าจะเป็นจาก
ผูป้กครอง จากเจา้หนา้ที จากเพือนผูสู้งอายดุว้ยกนั และจากแขกทีเขา้มาเยยีมชม เช่น ผูป้กครองและ
เจา้หนา้ทีทีมีความอ่อนอาวุโสกวา่ก็จะให้ความนบัถือผูสู้งอายุดว้ยการเรียกผูสู้งอายุว่าพ่อหรือแม่ 
ส่วนแขกทีเขา้มาเยียมชมก็จะให้ความเคารพแก่ผูสู้งอายุเสมือนวา่ผูสู้งอายุเป็นญาติผูใ้หญ่และไม่มี
แสดงออกวา่รู้สึกรังเกียจ ทาํให้ผูสู้งอายุมีความรู้สึกดีและรู้สึกวา่ทีไดรั้บการยอมรับจากสังคม จาก
คาํบอกเล่าของผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดใ้หข้อ้มูลสอดคลอ้งกบัประเด็นนี ดงันี 

 
ไม่ตอ้งการครับ เจา้หนา้ทีเคา้ก็ใหค้วามนบัถือเราตามความอาวุโส เวลามีคน

เขา้มากไ็ม่เคยมีใครแสดงวา่รังเกียจเรา (เจริญ นามสมมติ, 2558) 
 
ไม่ตอ้งการหรอกค่ะ อยา่งเราเขา้มาอยูใ่หม่กใ็หค้วามเคารพคนทีผูใ้หญ่กว่า คน

ทีเดก็กวา่กใ็หค้วามเคารพเรา (จาํลอง นามสมมติ, 2558) 
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พวกพีเลียงเขาก็นบัถือเรา พวกพีเลียงนะ ทุกคนนะ เรียกตาว่าพ่อๆ เขานบัถือ 

เรียกพ่อทุกคาํ เวลาทีเขาจดัวนัแม่วนัพ่อ พีเลียงเขานะแย่งตากนั จะใหต้าเป็นพ่อ (ทอง
เจือ นามสมมติ, 2558) 

 
เราอยูด่ว้ยกนั เป็นเพือนบา้นกนั ก็นบัถือกนัอยู่แลว้ แขกทีเขา้มาเขาก็ดีกบัพวก

ยายหยงักะเราเป็นญาติเขา ไม่มีใครแสดงเหมือนรังเกียจรังงอนพวกเราเลย (จิรภา นาม
สมติ, 2558) 

 
ดงันนั จากการศึกษาขา้งตน้จึงสรุปไดว้า่ใน ด้านเศรษฐกิจ รายไดข้องผูสู้งอายุส่วนใหญ่มา

จากการไดรั้บเงินบริจาค โดยจะนาํเงินทีไดไ้ปใช้ในการทาํบุญและใช้จ่ายในชีวิตประจาํวนั  ไม่มี
ภาระหนีสินและมีเงินเก็บออม ด้านสังคม สาเหตุของการเขา้รับการสงเคราะห์ คือ มีความเดือดร้อน
และประสบปัญหาในการดาํรงชีวิต โดยมีทงัผูสู้งอายุทีถูกนาํตวัมาส่งและผูสู้งอายุทีสมคัรใจเขา้มา
อยู่ดว้ยตนเอง ซึงผูสู้งอายุตอ้งมีการปรับตวัให้เขา้กบัสภาพสังคมและปรับตวัให้เขา้กบัผูอื้น โดย
ผูสู้งอายุจะมีปฏิสัมพนัธ์กนัเพียงผิวเผิน แต่จะมีความกระตือรือร้นทีจะเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ทีจดั
ขึนทุกครัง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นอย่างดี ด้านสิงแวดล้อม สถาน
สงเคราะห์มีสภาพแวดลอ้มทีร่มรืน มีความสะอาด และมีการรักษาความปลอดภยัเป็นอยา่งดี มีสิง
อาํนวยความสะดวกจดัไวใ้ห้ใช้อย่างเพียงพอ  สาธารณูปโภคเขา้ถึงไดท้งันาํและไฟ และสามารถ
เดินทางไปยงัสถานพยาบาลไดส้ะดวก ด้านร่างกาย ผูสู้งอายุทีแข็งแรงจะมีโรคประจาํตวั แต่ไม่ใช่
โรคทีร้ายแรงและยงัมีความสามารถในการดูแลตวัเองในกิจวตัรประจาํวนั ส่วนผูสู้งอายุทีป่วยนนั
จะมีอาการป่วยทีรุนแรงและไม่สามารถทาํกิจวตัรตนเองไดเ้ลย โดยทางสถานสงเคราะห์เป็นผูดู้แล
ในเรืองของโภชนาการและการตรวจสุขภาพให้แก่ผูสู้งอายุทุกคน ด้านจิตใจ ผูสู้งอายุมีความรู้สึกดี
ขึนหลงัจากทีไดเ้ขา้มารับการสงเคราะห์ มีความรู้สึกดีต่อคนรอบขา้งและบุคคลภายนอก มีความสุข 
และมีความพอใจในชีวิตปัจจุบนั โดยทางสถานสงเคราะห์จะมีการดูแลด้านจิตใจให้ผูสู้งอาย ุ
เพือใหผู้สู้งอายสุามารถดาํรงชีวติไดอ้ยา่งมีความสุข 
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บทท ี5 

สรุปผลการวจัิย อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาคุณภาพชีวิตและความต้องการของผูสู้งอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา 

จังหวัดนครปฐม  โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึงโครงสร้าง         
(Semi–Structure In–Depth Interview) กบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลทีเป็น ผูป้กครองสถานสงเคราะห์คนชรา 
เจา้หนา้ทีประจาํสถานสงเคราะห์คนชรา และผูสู้งอายทีุพกัอยูใ่นสถานสงเคราะห์คนชรา ของสถาน
สงเคราะห์คนชราบา้นนครปฐม จาํนวน 10 ราย และสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวง
พ่อเปินอุปถมัภ์) จาํนวน 8 ราย รวมเป็นทงัหมด 18 ราย สามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล
การศึกษา และกาํหนดขอ้เสนอแนะ ไดด้งันี 
 
สรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษาคุณภาพชีวิตและความต้องการของผูสู้งอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา 
จังหวัดนครปฐม  โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึงโครงสร้าง         
(Semi–Structure In–Depth Interview) กบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลทีเป็น ผูป้กครองสถานสงเคราะห์คนชรา 
เจา้หนา้ทีประจาํสถานสงเคราะห์คนชรา และผูสู้งอายทีุพกัอยูใ่นสถานสงเคราะห์คนชรา ของสถาน
สงเคราะห์คนชราบา้นนครปฐม จาํนวน 10 ราย และสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวง
พอ่เปินอุปถมัภ)์ จาํนวน 8 ราย รวมเป็นทงัหมด 18 ราย สรุปไดว้า่ 

1. คุณภาพชีวติของผู้สูงอายุ 

ด้านเศรษฐกิจ รายได้ของผูสู้งอายุทีอาศยัอยู่ในสถานสงเคราะห์คนชราในจงัหวดั
นครปฐมส่วนใหญ่มาจากเงินบริจาคทีได้รับเมือมีบุคคลภายนอกเข้ามาทาํบุญและจดักิจกรรม
ภายในสถานสงเคราะห์ และมีผูสู้งอายุบางท่านทีไดรั้บเงินจากลูกหลานและมีรายไดเ้สริมจากการ
ทาํงานฝีมือจาํหน่าย โดยทางสถานสงเคราะห์จะช่วยสนับสนุนในการวางจาํหน่ายสินคา้ให้ แต่
รายไดท้งัหมดนนัไม่สามารถระบุเป็นจาํนวนเงินทีแน่นอนได ้สําหรับการนาํไปใช้นนัผูสู้งอายุจะ
นาํเงินทีไดรั้บมาไปทาํบุญ ซืออาหาร และซือของใชที้ตอ้งการ ไม่มีภาระหนีสินและมีเงินเก็บออม
ไวเ้พือเอาไปใชใ้นยามจาํเป็น  
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ด้านสังคม สาเหตุทีทาํให้ผูสู้งอายุตอ้งมาเขา้รับการสงเคราะห์ คือ ไม่มีผูดู้แลและอาศยั
อยู่เพียงลาํพงั โดยในตอนแรกนนัผูสู้งอายุมีทงัเต็มใจและไม่เต็มใจทีจะมาอยูใ่นสถานสงเคราะห์
คนชรา แต่เมือเวลาผา่นไปผูสู้งอายุทุกท่านต่างยินดีทีจะอาศยัอยูใ่นสถานสงเคราะห์ต่อไป เพราะ
รู้สึกว่าอยู่ทีนีแล้วสบาย มีทีนอน มีคนดูแลและมีอาหารให้ทานครบทงัสามมือ ในส่วนของการ
ปรับตวันนั ผูสู้งอายุตอ้งมีการปรับตวัให้เขา้กบัการใชชี้วิตในสถานสงเคราะห์ทีมีกฎระเบียบและ
ตอ้งปรับตวัให้เขา้กบัลกัษณะนิสัยของเพือนผูสู้งอายุเพือทีจะได้สามารถอยู่ร่วมกนัได้ ในการมี
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมนนั ผูสู้งอายุจะมีปฏิสัมพนัธ์และพูดคุยกนัเพียงแค่ผิวเผิน และหลีกเลียงทีจะ
ไม่เขา้ไปยุง่เกียวกบัผูสู้งอายุท่านอืนมากจนเกินไป เพราะกลวัวา่จะทาํให้มีความขดัแยง้เกิดขึน แต่
เมือมีการจดักิจกรรมจะใหค้วามร่วมมือกนัเป็นอยา่งดี โดยกิจกรรมทีมกัทาํเป็นประจาํในเวลาวา่ง ก็
คือ การทาํความสะอาด ซึงจะทาํในบริเวณอาคารทีพกัของตน เพราะมีความคิดว่าทาํเพือเป็นการ
ออกกาํลงักาย และมีความยินดีทีจะเขา้ร่วมในกิจกรรมทีจดัขึนทุกครัง เพราะช่วยทาํให้คลายเหงา
และทาํใหมี้ความสุข 

ด้านสภาพแวดล้อม สถานสงเคราะห์คนชราทงั 2 แห่งนันมีลกัษณะพืนทีภายนอกที
กวา้งขวาง มีสภาพแวดลอ้มทีร่มรืน มีสวนหย่อม มีศาลาให้ผูสู้งอายุไดน้งัพกั มีความสะอาดและ
อากาศสามารถถ่ายเทไดดี้ มีจาํนวนอาคารทีเพียงพอต่อการใชง้านและอาคารต่างๆ ยงัอยูใ่นสภาพที
แข็งแรง และได้มีการจดัอาคารทีพกัแยกกนัระหว่างผูสู้งอายุทียงัมีสุขภาพดีกบัผูสู้งอายุทีป่วยไว้
อย่างชัดเจน ภายในและภายนอกอาคารมีสาธารณูปโภคทงันาํและไฟ มีสิงอาํนวยความสะดวก
ต่างๆ ไวร้องรับอยา่งเพียงพอ และมีความสะดวกในการเดินทางไปยงัสถานพยาบาล ไดด้า้นความ
ปลอดภยัไดมี้การจดัเวรยามคอยผลดัเปลียนกนัดูแลตลอด 24 ชวัโมง ผูสู้งอายุทุกท่านรู้สึกวา่การที
ไดม้าพกัอยู่ในสถานสงเคราะห์คนชรานนัมีความสะดวกสบายกว่าตอนทีอาศยัอยู่ภายนอก และ
ไม่ได้รู้สึกแออดักบัจาํนวนผูสู้งอายุทีมีอยู่ อีกทงัยงัรู้สึกปลอดภยั เพราะมีเจา้หน้าทีคอยดูแลอยู่
ตลอดเวลา 

ด้านร่างกาย สถานสงเคราะห์คนชราทงั 2 แห่งจะแยกผูสู้งอายุออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ 
ไดแ้ก่ ผูสู้งอายุทียงัมีสุขภาพดีและสามารถดูแลตวัเองได ้กบั ผูสู้งอายุทีป่วยและไม่สามารถดูแล
ตวัเอง โดยผูสู้งอายทีุมีสุขภาพดีนนัจะมีโรคประจาํตวั เช่น โรคตอ้ โรคความดนัโลหิตสูงและโรคที
เกิดจากการเสือมสภาพของร่างกาย โดยยงัสามารถทาํกิจวตัรประจาํวนัต่างๆ ดว้ยตนเองได ้ส่วน
ผูสู้งอายทีุป่วยจะมีอาการของโรคอมัพฤกษ ์อมัพาต ทาํให้ไม่สามารถทาํกิจวตัรประจาํวนัต่างๆ ได้
ดว้ยตนเอง จึงตอ้งมีการดูแลเป็นพิเศษ คือ พีเลียงจะคอยดูแลในเรืองของการทาํความสะอาดร่างกาย 
การขบัถ่ายและการรับประทานอาหาร ในส่วนของการดูแลสุขภาพ ทางสถานสงเคราะห์จะจดัให้มี
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การตรวจสุขภาพกบัแพทยข์องโรงพยาบาลเป็นประจาํทุกเดือน และจดัให้มีเจา้หน้าทีพยาบาลอยู่
ประจาํสถานสงเคราะห์เพือใหก้ารดูแลเกียวกบัสุขภาพของผูสู้งอายุตลอด 24 ชวัโมง โดยเจา้หนา้ที
ทีเป็นพีเลียงจะมีการจดัเวรสลบักนัดูแลระหว่างผูสู้งอายุทีมีสุขภาพดีกบัผูสู้งอายุทีป่วย เพือให้
ผูสู้งอายุได้รับการดูแลอย่างทัวถึง และในด้านโภชนาการนัน ทางสถานสงเคราะห์จะทาํการ
จดัเตรียมอาหารไวใ้หผู้สู้งอายทุงั 3 มือ โดยอาหารทีเตรียมจะเป็นอาหารทีดีต่อสุขภาพ มีสารอาหาร
ครบทงั 5 หมู่ เป็นอาหารทีผูสู้งอายุทานไดง่้ายและมีรสชาติทีไม่จดัจา้นเกินไป และไดมี้การเตรียม
อาหารปันเพือไวใ้หท้างสายยางสาํหรับผูสู้งอายทีุไม่สามารถทานอาหารไดต้ามปกติ 

ด้านจิตใจ ในดา้นทศันคติ ผูสู้งอายมีุความรู้สึกเปลียนแปลงไปในทิศทางทีดีขึนหลงัจาก
ทีไดเ้ขา้มาอาศยัอยูใ่นสถานสงเคราะห์ เพราะก่อนเขา้มาอยูใ่นสถานสงเคราะห์ ผูสู้งอายุตอ้งใชชี้วิต
อยู่ตามลาํพงั ไม่มีผูดู้แลและยงัตอ้งทาํงานเพือหาเลียงชีพ แต่เมือไดเ้ขา้มาอยู่ในสถานสงเคราะห์
แลว้ ผูสู้งอายุจะไดรั้บการดูแลจากเจา้หน้าที มีอาหาร มีทีนอน มีเพือนและไม่ตอ้งทาํงานใดๆ และ
ยงัมีทศันคติทีดีต่อทงับุคคลทีอยู่ภายในสถานสงเคราะห์และต่อบุคคลภายนอกทีเขา้มาเยียมเยือน 
ผูสู้งอายุมีความรู้สึกมีความสุขและพอใจในชีวิตปัจจุบนั เพราะคิดว่าการทีมีอายุยืนยาวนนัถือเป็น
ความโชคดี และการทีได้เขา้มาอยู่ทีสถานสงเคราะห์ทาํให้ไม่ตอ้งรู้สึกเงียบเหงาอยู่เพียงลาํพงั
ในช่วงบนัปลายชีวิต ในการฟืนฟูสภาพจิตใจ ทางสถานสงเคราะห์จะให้การดูแลและฟืนฟูสภาพ
จิตใจให้กับผูสู้งอายุโดยการเข้าไปพูดคุย แนะนาํให้รู้จกักับผูสู้งอายุท่านอืน และให้เขา้ร่วมทาํ
กิจกรรม 

2. ความต้องการของผู้สูงอายุ 

ด้านเศรษฐกจิ ผูสู้งอายยุงัมีความตอ้งการทีจะมีรายไดแ้ละไดรั้บความช่วยเหลือทางดา้น
การเงินจากการบริจาค และไม่มีความตอ้งการทีจะประกอบอาชีพใดๆ เนืองจากมีอายุทีมากและ
สภาพร่างกายทีไม่เอืออาํนวย ถึงแมว้่าจะมีการอาชีวบาํบดัทีสามารถเป็นรายไดเ้สริม แต่ก็เพียงแค่
ทาํเพือผอ่นคลายในเวลาวา่ง ไม่ไดต้อ้งการทีจะทาํเป็นอาชีพ 

ด้านสังคม ในส่วนของความตอ้งการในการติดต่อญาติหรือบุคคลภายนอก ผูสู้งอายุ
ส่วนใหญ่ระบุวา่ไม่ตอ้งการ และจะรอใหญ้าติหรือบุคคลทีอยูภ่ายนอกเป็นฝ่ายติดต่อเขา้มาเอง ส่วน
ความตอ้งการในการมีบทบาทและความสําคญัในสังคม สามารถแยกความตอ้งการออกไดเ้ป็น 2 
กลุ่ม คือ กลุ่มที 1 เป็นผูที้เคยประกอบอาชีพทวัไป จะรู้สึกว่าไม่ตอ้งการมีบทบาทใดๆ เพราะก่อน
หนา้ทีจะเขา้มาอยูใ่นสถานสงเคราะห์นนัไม่เคยมีบทบาทสําคญัสังคม จึงมีความพึงพอใจทีจะไม่มี
บทบาทใดๆ มากกวา่  ส่วนกลุ่มที 2 คือ ผูที้เคยประกอบอาชีพทีมีตาํแหน่ง เพราะเคยมีผูเ้คารพนบั
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ถือ และเคยไดรั้บบทบาททีมีความสําคญัมาก่อน จึงยงัมีความตอ้งการทีจะมีส่วนร่วมในการแสดง
บทบาทนนัๆ อยู ่ซึงการแสดงออกก็จะแตกต่างกนัไปตามความถนดัของแต่ละคน 

ด้านสภาพแวดล้อม  ผู ้สู งอายุให้ความเห็นว่าไม่ มีความต้องการให้ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในส่วนใดเพิมเติม เพราะว่าสถานสงเคราะห์ได้มีการดําเนินการจัดการด้าน
สภาพแวดล้อมทีดี มีการบาํรุงซ่อมแซมอยู่เสมอ และมีสิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ ให้ใช้อย่าง
เพียงพอ  

ด้านร่างกาย ผูสู้งอายมีุความเห็นตรงกนัไม่มีความตอ้งการทีจะรับการดูแลใดๆ เพิมเติม
เป็นพิเศษ เนืองจากว่าไดรั้บการดูแลจากทางสถานสงเคราะห์ทีครอบคลุมและไม่มีความบกพร่อง 
อีกทงัยงัรู้สึกวา่เจา้หนา้ทีลว้นมีหนา้ทีทีตอ้งรับผดิชอบและตอ้งดูแลผูสู้งอายทุุกคนอยา่งทวัถึง จึงไม่
ตอ้งการทีจะเพิมภาระใหแ้ก่เจา้หนา้ที 

ด้านจิตใจ ในส่วนของความตอ้งการได้รับความรักและการดูแลเอาใจใส่ รวมไปถึง
ความตอ้งการการยอมรับนบัถือจากคนรอบขา้ง ผูสู้งอายุมีความเห็นวา่ไม่มีตอ้งการ เพราะรู้สึกว่า
ไดรั้บความรัก ไดรั้บการเอาใจใส่ และไดรั้บความยอมรับนบัถือเป็นอยา่งดีอยูแ่ลว้ และยงัคิดวา่การ
ทีมีอายุยืนยาวจนมาถึงตอนนีไดน้นัถือเป็นความโชคดี และการอาศยัมาอยูใ่นสถานสงเคราะห์นนั
ผูสู้งอายุไดรั้บการดูแลจากเจา้หนา้ที มีอาหาร มีทีนอน มีเพือน ทาํให้ไม่ตอ้งรู้สึกเงียบเหงาอยูเ่พียง
ลาํพงัในช่วงบนัปลายชีวติ 

ดงันนั จากการศึกษาขา้งตน้จึงสรุปไดว้่าผูสู้งอายุทีอาศยัอยูใ่นสถานสงเคราะห์คนชรา
ในจงัหวดันครปฐมทงั 2 แห่ง ไดแ้ก่ สถานสงเคราะห์คนชราบา้นนครปฐมและสถานสงเคราะห์
คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปินอุปถัมภ์) นัน ได้รับการต้อนรับและการดูแลเอาใจใส่จาก
บุคลากรของสถานสงเคราะห์เป็นอย่างดีในทุกๆ ดา้น ไม่วา่จะเป็นดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม ดา้น
สภาพแวดลอ้ม ดา้นร่างกาย และดา้นจิตใจ ทาํให้ผูสู้งอายุส่วนใหญ่รู้สึกมีความสุข มีความพอใจใน
ชีวิตและไม่มีความต้องการใดๆ เพิมเติม จึงสามารถกล่าวได้ว่า ผูสู้งอายุทีอาศัยอยู่ในสถาน
สงเคราะห์คนชราในจงัหวดันครปฐมนนัสามารถดาํรงชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข สามารถ
ปรับตวัให้เขา้กบัสภาวะแวดลอ้มและสังคมทีตนอยู่ได้เป็นอย่างดี ซึงหมายถึง มีคุณภาพชีวิตทีดี
นนัเอง 
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อภิปรายผลการศึกษา 

 จากการศึกษาคุณภาพชีวิตและความต้องการของผูสู้งอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา 
จงัหวดันครปฐม  ผูศึ้กษาจะขออภิปรายโดยนาํเอาประเด็นจากปัญหาของการศึกษาเป็นหลกั ซึง
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นร่างกาย
และดา้นจิตใจ ดงันี 

ด้านเศรษฐกิจ จากการศึกษาพบวา่ ผูสู้งอายุทีอาศยัในสถานสงเคราะห์คนชราจะมีรายได้
หลกัมาจากการบริจาคเงินของบุคคลภายนอกทีเขา้มาทาํกิจกรรมต่างๆ และมีรายไดเ้สริมจากการ
ขายของใหก้บัผูที้เขา้มาทาํบุญ ซึงถือวา่เป็นรายไดที้ไม่มีความแน่นอน ถา้ช่วงไหนทีมีแขกเขา้มาจดั
กิจกรรมมาก ผูสู้งอายุก็จะไดรั้บการบริจาคเงินมาก แต่ถา้ช่วงไหนไม่มีแขกเขา้มาผูสู้งอายุก็จะขาด
รายได้ แต่การทีมาอาศยัอยู่ในสถานสงเคราะห์นันไม่ตอ้งเสียค่าใช้จ่าย จึงยงัทาํให้ผูสู้งอายุมีเงิน
เหลือเก็บเพือเอาไวใ้ชจ่้าย ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศิริพรรณ รักษาภกัดี (2554) ทีวา่ผูสู้งอายุที
อาศยัอยูใ่นสถานสงเคราะห์แบบประเภทสามญัทงัหมดมีรายไดจ้ากเงินบริจาค โดยผูสู้งอายุจะนาํ
เงินมานันไปทาํใช้ในการบุญ ซืออาหารและซือของใช้ทีตอ้งการ ในส่วนของความตอ้งการนัน
ผูสู้งอายุยงัมีความตอ้งการทีจะมีรายไดอ้ยู่แต่ไม่ตอ้งการทาํการประกอบอาชีพ เพราะมีความรู้สึก
เหนือยลา้จากการทาํงานตลอดเวลาทีผา่นมา และมีสมรรถภาพทางร่างกายไม่เอืออาํนวยเหมือนเดิม 
จึงไม่อยากเพิมภาระให้กบัร่างกายของตน ดงันนัผูสู้งอายุจึงเลือกทีจะรอให้มีแขกเขา้มาบริจาคเงิน
มากกว่าการประกอบอาชีพด้วยตนเอง ซึงเป็นไปตามแนวคิดเกียวกับความต้องการทางด้าน
เศรษฐกิจของผูสู้งอายขุอง บงัอร ธรรมศิริ (2549) ทีไดก้ล่าวไวว้า่ ผูสู้งอายุจาํเป็นตอ้งใชเ้งินเพือเป็น
ค่าใช้จ่ายสําหรับตนเอง ช่วยเหลือกิจกรรมทางสังคมและทาํบุญ รวมทงัเป็นค่ารักษาพยาบาลเมือ
ยามเจบ็ป่วย  

ด้านสังคม จากการศึกษาพบว่า ผูสู้งอายุตอ้งมีการปรับตวัให้เขา้กบัการใช้ชีวิตในสถาน
สงเคราะห์และตอ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบัคนรอบขา้ง จากการสังเกตในเวลาปกตินนัผูสู้งอายุจะไม่มีการ
จบักลุ่มรวมกนั ต่างคนต่างอยู ่มีมุมทีใชพ้กัผอ่นประจาํของตนเอง ไม่มีการยุง่เกียวกนัมากนกั  และ
กิจกรรมทีมกัจะทาํเป็นประจาํก็คือ การทาํความสะอาด โดยเฉพาะบริเวณทีนอนและทีนงัพกัผอ่น
ของตน ผูสู้งอายุจะเป็นผูดู้แลรับผิดชอบและทาํความสะอาดบริเวณเหล่านนัดว้ยตนเอง สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ ศนัสนีย ์มโนสุจริต (2550) ทีไดก้ล่าวไวว้า่ ผูสู้งอายตุอ้งมีการปรับตวัให้เขา้กบัผูอื้น
ในการอยู่ร่วมกัน เนืองจากต้องอยู่ร่วมกันทงัตลอดเวลาอาจมีการทะเลาะเบาะแวง้กันบ้างใน
บางครัง ถึงแมว้่าผูสู้งอายุจะหลีกเลียงในการยุ่งเกียวซึงกนัและกนั แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธในการเข้า
สังคม โดยเมือมีการจดักิจกรรมขึน ผูสู้งอายุจะมีความกระตือรือร้นและมีความสามคัคีทีจะร่วมกนั

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



82 
 

ทาํกิจกรรมทงัหลายเหล่านนัเป็นอย่างดี โดยการช่วยกนัดูแลตอ้นรับแขกและออกไปทาํกิจกรรม
ร่วมกบัแขก ทงัการร้องเพลง การรําวงและการเล่นเกมร่วมกนั ซึงเป็นไปตามแนวคิดเกียวกบัความ
ตอ้งการทางดา้นสังคมของผูสู้งอายขุอง บงัอร ธรรมศิริ (2549) ทีไดก้ล่าวไวว้า่ผูสู้งอายุยงัตอ้งการมี
กิจกรรมทางสังคม เช่น การพบปะเพือน การร่วมกิจกรรมทางศาสนา เป็นตน้ ซึงจะช่วยให้ผูสู้งอายุ
มีความสุขและมีกาํลงัใจ ไม่ทอ้แทต่้อการดาํเนินชีวิต และทีสําคญั คือ ช่วยส่งเสริมให้ผูสู้งอายุรู้สึก
ไม่โดดเดียวกบัการใชชี้วติทีเป็นอยูต่่อไป และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภูริชญา  เทพศิริ (2555) 
ทีได้กล่าวไวว้่า ผูสู้งอายุมีความรู้สึกมีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรมในสังคมซึงถือว่าเป็น
แนวโน้มทีดี เช่น เขา้ร่วมงานเทศกาลตามประเพณี งานบุญ งานวดั ทาํให้ผูสู้งอายุมีความ
สนุกสนาน รู้สึกสดชืนมีชีวติชีวาและรืนรมยก์บัสิงรอบตวั  

ในด้านความต้องการทางสังคมนัน ผูสู้งอายุทีระบุว่าไม่มีความต้องการทงัการติดต่อ
บุคคลภายนอกและการมีบทบาทในสังคม เพราะรู้สึกวา่สิงเหล่านีลว้นเป็นเรืองทียุง่ยาก จึงเลือกที
จะอยู่อย่างสงบดีกว่าเพือความสบายใจของตนเอง ส่วนผูที้ระบุว่ายงัมีความตอ้งการอยู่นนั ส่วน
ใหญ่จะเป็นบุคคลทีเคยไดรั้บหน้าทีหรือเคยมีความสําคญัในสังคมมาก่อน เลยมีความรู้สึกชืนชอบ
เวลาทีไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติัหนา้ทีต่างๆ เวลามีการจดักิจกรรม ซึงทาํให้ตนรู้สึกวา่ยงัเป็นบุคคล
ทีมีคุณค่าและมีความสําคญัอยู่ ซึงเป็นไปตามแนวคิดเกียวกบัความตอ้งการของมาสโลว ์(1943) 
ทีวา่ มนุษยมี์ความตอ้งการทีจะไดรั้บการยอมรับนบัถือ และตอ้งการจะมีกิจกรรมทีทาํให้รู้สึกวา่เขา
ไดมี้ส่วนทาํประโยชน์ เพือจะรู้สึกวา่ตวัเองมีคุณค่า ไดรั้บการยกยอ่งและเป็นทียอมรับของผูอื้น  

ด้านสภาพแวดล้อม  จากการศึกษาพบว่า  สถานสงเคราะห์คนชราทัง  2 แห่งนันมี
สภาพแวดลอ้มทีอยูใ่นสภาพทีสมบูรณ์  มีความร่มรืน มีความสะอาด มีการแบ่งสัดส่วนการใชง้าน
อาคารต่างๆ อยา่งชดัเจน มีสาธารณูปโภค มีสิงอาํนวยความสะดวกเพียงพอต่อความตอ้งการ และมี
การรักษาความปลอดภยัเป็นอย่างดี จึงทาํให้ผูสู้งอายุเห็นพอ้งตอ้งกนัว่าการมาอาศยัอยู่ในสถาน
สงเคราะห์คนชรานนัมีความสะดวกสบายกวา่ตอนทีอาศยัอยูที่บา้นตนเองและรู้สึกชอบทีจะอาศยั
อยูที่นีต่อไป โดยมีผูสู้งอายบุางท่านไดเ้ล่าใหฟั้งวา่ก่อนทีจะเขา้มาอยูใ่นสถานสงเคราะห์นนัมีความ
ยากลาํบากเป็นอย่างมาก เนืองจากไม่มีทีอยู่อาศยัเป็นของตนเอง บางท่านตอ้งเปลียนทีอยู่บ่อยๆ 
หรือบางท่านตอ้งอาศยัอยูภ่ายในสภาพแวดลอ้มทีแยแ่ละรู้สึกไม่มีความปลอดภยัในชีวิต แต่พอได้
เขา้มาอยูใ่นสถานสงเคราะห์นนั ไดอ้ยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีดีและไม่ตอ้งเจอความลาํบากในเรืองของ
ทีอยู่อาศยัอีก ซึงเป็นไปตามแนวคิดเกียวกบัการบริการดา้นอาคารสถานทีและครุภณัฑ์สํานกังาน
ของสถานสงเคราะห์คนชรา ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน (2552) ทีไดก้ล่าวไวว้่า อาคาร
ตอ้งมีความเหมาะสมกบัสภาพของผูรั้บบริการ มีการสร้างและซ่อมแซมอาคารแต่ละห้องให้
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ทนัสมยั สามารถใช้ประโยชน์ไดคุ้ม้ค่า การสุขาภิบาลและสิงแวดลอ้มในหน่วยงานตอ้งมีความ
เพียงพอ มีความสะอาด กวา้งขวาง และมีระบบถ่ายเทอากาศทีดี  

ผูสู้งอายุจึงระบุว่าไม่ได้มีความต้องการให้ทางสถานสงเคราะห์ปรับปรุงในส่วนไหน
เพิมเติม เพราะตอนนีไดอ้ยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีมีความปลอดภยั ทาํให้รู้สึกพอใจและมีความสุข ซึง
เป็นไปตามแนวคิดเกียวกบัความตอ้งการของมาสโลว ์(1943) ทีวา่ มนุษยมี์ความตอ้งการทีจะมีชีวิต
ทีมนัคง ปลอดภยั และอยูห่่างจากสิงทีเป็นอนัตรายทงัปวง และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศิริพร
รณ รักษาภักดี (2554) ทีได้กล่าวไวว้่า ผูสู้งอายุจะรู้สึกพึงพอใจในสภาพแวดล้อมของสถาน
สงเคราะห์ทีบา้น/เรือนนอนมีอากาศถ่ายเท มีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการจดัการ
สุขาภิบาลและมีความปลอดภยั  

ด้านร่างกาย จากการศึกษาพบวา่ ผูสู้งอายุส่วนใหญ่จะมีโรคประจาํตวั แต่ไม่ใช่โรคเรือรัง
และไม่มีอาการทีรุนแรง จึงทําให้ยงัสามารถดูแลตนเองในชีวิตประจําวนัได้อยู่ โดยสถาน
สงเคราะห์จะให้การดูแลในเรืองของอาหาร  การรักษาพยาบาลให้กับผูสู้งอายุ เช่น การให้ทาํ
กายภาพบาํบดัและการออกกาํลงักาย ในส่วนของโภชนาการนนั มีบางครังผูสู้งอายรูุ้สึกเบืออาหารที
ทางสถานสงเคราะห์จดัไวใ้หแ้ละจะไปหาซืออาหารทีชืนชอบมาทานเอง แต่วา่อาหารทีผูสู้งอายุซือ
มาทานในบางครังนนัก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ซึงผูสู้งอายุจะชอบซ่อนอาหารไวใ้นห้องพกั เจา้หนา้ที
จึงตอ้งคอยดูแลและทาํการตรวจทีพกัอยู่เป็นประจาํ เพือดูว่ามีการซ่อนอาหารเอาไวห้รือไม่ ซึง
เป็นไปตามแนวคิดเกียวกบังานฟืนฟูสมรรถภาพของสถานสงเคราะห์คนชรา ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถิน (2552) ทีไดก้ล่าวไวว้า่ การฟืนฟูสมรรถภาพประกอบดว้ย การฟืนฟูสมรรถภาพ
ทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม โดยให้การดูแลผูรั้บการสงเคราะห์ให้มีสุขภาพดีทงัด้าน
ร่างกายและจิตใจ ให้บริการดา้นการรักษา บริการดา้นกายภาพบาํบดั การป้องกนัโรค แยกประเภท
ผูรั้บบริการทีช่วยตนเองไดแ้ละไม่ไดเ้พือการดูแลทีเหมาะสม มีเวชภณัฑ์พอเพียง มีพยาบาลให้การ
รักษาพยาบาลผูป่้วย จดัทาํทะเบียนประวติัการรักษาพยาบาลของทุกครัง และมีความพร้อมในการ
นําส่งไปรักษาต่อทีโรงพยาบาลในกรณีฉุกเฉินหรือรุนแรง และให้บริการเชิงป้องกัน เช่น 
สนบัสนุนกิจกรรมการออกกาํลงักาย และแนวคิดเกียวของ Beadle-Brown และคณะ ( ) ทีกล่าว
ไว้ว่า  คุณภาพชีวิตด้านความเป็นอยู่ทางกายภาพ  เป็นลักษณะทางสุขภาพ  การมีสุขภาพดี 
ความสามารถในการเคลือนไหวของร่างกาย และการดูแลสุขภาพ 

จากการสัมภาษณ์ผูสู้งอายุนนัรู้สึกพึงพอใจในการดูแลของเจา้หนา้ที จึงไม่มีความตอ้งการ
ไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ โดยไดก้ล่าววา่เจา้หนา้ทีก็มีงานในส่วนอืนทีตอ้งรับผิดชอบ จะให้มาคอย
ดูแล คอยเอาใจตนอยูต่ลอดเวลาก็คงเป็นไปไม่ได ้ดงันนัผูสู้งอายุก็จะพยายามทาํกิจวตัรต่างๆ ดว้ย
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ตนเอง เพือให้ได้มีการขยบัแขนขาและเป็นการออกกาํลังกาย ซึงตงัแต่ทีผูสู้งอายุเข้ามารับการ
สงเคราะห์นันผูสู้งอายุจะมีสภาพร่างกายทีดีขึน ได้ทานอาหารครบทงั 3 มือ ได้ทานอาหารทีมี
ประโยชน์ต่อร่างกาย ไดน้อนหลบัพกัผอ่นอยา่งเพียงพอ ทาํให้สุขภาพของผูสู้งอายุค่อยๆ ดีขึนและ
มีความแขง็แรงมากขึนเมือเทียบกบัตอนทียงัไม่ไดเ้ขา้มา แต่ถึงแมว้า่ผูสู้งอายุจะมีสุขภาพทีแข็งแรง
ขึนและสามารถทาํกิจวตัรประจาํวนัดว้ยตนเองได ้แต่ดว้ยการเปลียนแปลงทางร่างกายทีมีการเสือม
ถอยลง จึงทาํให้ผูสู้งอายุตอ้งประสบปัญหากบัอาหารป่วยต่างๆ ทีมีเพิมเขา้มาเมือแก่ชราลง ซึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศนัสนีย ์มโนสุจริต (2550) ทีไดก้ล่าวไวว้า่ ผูสู้งอายุบา้นบางแคมีสภาพ
ร่างกายดีขึนหลงัจากไดย้า้ยเขา้มาอยูใ่นศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสังคมของผูสู้งอายุบา้นบางแค 
และยงัสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริพรรณ รักษาภักดี (2554) ทีกล่าวว่า ผูสู้งอายุในสถาน
สงเคราะห์คนชราวยัทองนิเวศน์นนัมีความสามารถในการประกอบชีวิตประจาํวนั มีความสามารถ
ไปไหนมาไหนดว้ยตนเอง มีกาํลงัเพียงพอทีจะทาํสิงต่างๆ ในแต่ละวนั แต่ยงัมีความจาํเป็นตอ้งไป
รับการรักษาพยาบาลและใชย้าบางชนิดเป็นประจาํ 

ด้านจิตใจ  จากการศึกษาพบว่า ผูสู้งอายุมีความรู้สึกทีดีทีได้เข้ามาอาศัยอยู่ในสถาน
สงเคราะห์คนชรา รู้สึกชอบทีมีบุคคลภายนอกทีเขา้ไปเยียมเยือน มีความสุขและมีความพอใจใน
ชีวติปัจจุบนั พิสูจน์ไดจ้ากการดูแลตอ้นรับในเวลาทีมีคนเขา้ไปพูดคุย การยิมแยม้แจ่มใสและความ
ยนิดีทีจะใหค้วามร่วมมือในการตอบคาํถาม โดยไม่พบผูสู้งอายุท่านใดเลยทีจะรู้สึกกลวัหรือปฏิเสธ
ในตอนทีเขา้ไปขอทาํการขอสัมภาษณ์ และรู้สึกไดว้า่ผูสู้งอายุรู้สึกมีความสุขและพอใจกบัชีวิตใน
ปัจจุบนั ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุจิตรา สมพงษ์ (2555) ทีไดก้ล่าวไวว้่า ผูสู้งอายุในสถาน
สงเคราะห์คนชราในจงัหวดันครปฐม มีความสุขอยูใ่นระดบัมาก โดยผูสู้งอายุในสถานสงเคราะห์
คนชราในจงัหวดันครปฐมมีมุมมองต่อความสุขวา่ เกิดจากการช่วยเหลือตนเองได ้ การยอมรับต่อ
การเปลียนแปลงต่อสภาพร่างกาย การมีศาสนาเป็นเครืองยึดเหนียวทางจิตใจ การไดรั้บการยอมรับ
จากเพือนร่วมสถานสงเคราะห์ การยิมแยม้แจ่มใส การแบ่งปันทุกขสุ์ข การไดเ้ห็นความสําเร็จของ
ลูกหลาน และการไดร่้วมกิจกรรมในสถานสงเคราะห์ 

เมือถามถึงความตอ้งการเกียวกบัความรัก การดูแลเอาใจใส่ และความตอ้งการการยอมรับ
นบัถือในสังคมนนั ผูสู้งอายตุอบมาวา่ไม่มีตอ้งการใดๆ เพราะวา่ตนไดรั้บความรักและการเอาใจใส่
จากผูป้กครองและเจา้หนา้ทีเป็นอยา่งดี โดยเจา้หนา้ทีจะให้ความสนิทสนมและคอยเขา้มาพูดคุยกบั
ผูสู้งอายุ มีการอ่านหนังสือให้ผูสู้งอายุฟัง มีการทาํกิจกรรมร่วมกนักบัผูสู้งอายุ ทาํให้ผูสู้งอายุมี
ความอบอุ่นใจและมีความไวใ้จเจา้หน้าที ซึงเจา้หน้าทีก็จะให้ความเคารพและนบัถือผูสู้งอายุทุก
ท่านเสมือนเป็นญาติผูใ้หญ่ของตน และให้การดูแลผูสู้งอายุทุกคนอย่างเท่าเทียม ซึงเป็นไปตาม
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แนวคิดเกียวกบัความตอ้งการความรักของมาสโลว ์(1943) ทีว่า มนุษยเ์มือเขา้ไปอยู่ในกลุ่มใดก็
ตอ้งการให้ตนเป็นทีรักและยอมรับในกลุ่มทีตนอยู ่มนุษยต์อ้งการทีจะรักและถูกรักจากคนอืน ถา้
ขาดความตอ้งการเรืองนีไป หลายๆ คนก็อาจกลายเป็นคนขีเหงา เป็นโรคซึมเศร้าและมีปัญหาใน
การเขา้สังคม และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศนัสนีย ์มโนสุจริต (2550) ทีไดก้ล่าวไวว้า่ ผูสู้งอายุ
ส่วนใหญ่รู้สึกมีความสุขและสภาพจิตใจดีขึนมากกว่าก่อนทีจะเข้ามาอยู่ในศูนย์พฒันาการจดั
สวสัดิการสังคมผูสู้งอายุบา้นบางแค เนืองมาจากมีพีเลียงดูแล มีกิจกรรมนนัทนาการผ่อนคลาย
ความตึงเครียดและไม่ตอ้งทาํงานหนกัเหมือนเดิม  
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษา 

1. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

1.1 ทางสถานสงเคราะห์ควรมีนโยบายสนบัสนุนเกียวกบัเรืองรายไดข้องผูสู้งอายุทีเป็น
รูปธรรม เช่น มีการให้เงินเดือนแก่ผูสู้งอายุทีมาช่วยงานหรือทาํงานให้กบัทางสถานสงเคราะห์ 
เพือใหผู้สู้งอายมีุรายไดต่้อเดือนทีมนัคง 

1.2 ทางสถานสงเคราะห์ควรมีการจดักิจกรรมเพือให้ผูสู้งอายุมีปฏิสัมพนัธ์กนัมากขึน เช่น 
การให้ผูสู้งอายุทาํกิจกรรมเป็นกลุ่มร่วมกนั ซึงอาจจะเป็นกิจกรรมง่ายๆ เช่น การทาํความสะอาด
หรือการรดนาํตน้ไม ้เพือใหผู้สู้งอายไุดพ้ดูคุยกนัและมีความสนิทสนมกนัมากขึน 

1.3 ทางองค์การบริหารส่วนจงัหวดัควรให้ความสนใจในการบริหารจดัการของสถาน
สงเคราะห์คนชรา เพือดูวา่มีจาํนวนเจา้หนา้ทีทีเพียงพอต่อการปฏิบติังานหรือไม่ หรือตอ้งการไดรั้บ
ความช่วยเหลือในดา้นใดเพิมเติม เพือให้การบริการของสถานสงเคราะห์คนชรานนัมีประสิทธิภาพ
มากยงิขึน 

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครังต่อไป 

2.1 ควรมีการวิจยัเชิงปริมาณในกลุ่มตวัอย่างเพิมเติม เพือให้ได้ขอ้มูลเกียวกบัระดบัของ
คุณภาพชีวติ และระดบัของความตอ้งการในแต่ละดา้น ทีจะช่วยส่งเสริมในการให้บริการของสถาน
สงเคราะห์คนชราแก่ผูสู้งอายใุนอนาคตต่อไป 

2.2 ทาํการศึกษาเกียวกบัคุณภาพชีวิตและความตอ้งการของผูสู้งอายุในสถานสงเคราะห์
คนชราแห่งอืน เพือศึกษาว่าผูสู้งอายุทีอาศยัอยู่ในสถานสงเคราะห์คนชราแต่ละแห่งนนัมีคุณภาพ
ชีวติเป็นเช่นใด และเพือเป็นการเปรียบเทียบการดูแลผูสู้งอายขุองสถานสงเคราะห์ในแต่ละแห่งวา่มี
มาตรฐานเดียวกนัหรือไม่ 
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แบบสัมภาษณ์ชุดท ี1 สําหรับผู้ปกครองสถานสงเคราะห์คนชรา 

แบบสัมภาษณ์ฉบบันีจดัทาํขึนเพือศึกษาเรืองคุณภาพชีวิตและความตอ้งการของผูสู้งอายุ
ในสถานสงเคราะห์คนชรา จังหวดันครปฐม  ซึงเป็นส่วนหนึงของวิทยานิพนธ์ของ นางสาว   
จรรญารักษ ์พนัธ์ยมิ ระดบัปริญญาโท คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยั  

1. ข้อมูลพนืฐาน 
1.1 ชือ ________________ นามสกุล _______________ 
1.2 อาย ุ______ ปี 
1.3 จาํนวนผูสู้งอายใุนสถานสงเคราะห์ หญิง _____ คน  ชาย _____ คน 
1.4 จาํนวนเจา้หนา้ทีในสถานสงเคราะห์ หญิง _____ คน  ชาย _____ คน 
1.5 สถานสงเคราะห์ก่อตงัขึนเมือใด ( ปี พ.ศ.) 
1.6 ประเภทและระยะเวลาทีเปิดใหบ้ริการของสถานสงเคราะห์ 
1.7 ขนัตอนการรับและคุณสมบติัของผูรั้บบริการ (ผูสู้งอาย)ุ 
1.8 รูปแบบโครงสร้างขององคก์รเป็นอยา่งไร 

2. นโยบายในการดูแลผู้สูงอายุของสถานสงเคราะห์ 
2.1 ดา้นเศรษฐกิจ 

2.1.1 งบประมาณสนบัสนุนมีทีมาจากแหล่งใด และมีการนาํไปใชอ้ยา่งไร  
2.1.2 ทางสถานสงเคราะห์มีกิจกรรมในการหารายไดส้าํหรับผูสู้งอายหุรือไม่ 
อยา่งไร 

2.2 ดา้นสังคม  
2.2.1 ทางสถานสงเคราะห์มีการจดักิจกรรมอะไรบา้งใหแ้ก่ผูสู้งอายแุละมีผลตอบ
รับเป็นอยา่งไร 
2.2.2 ผูสู้งอายมีุปัญหาเรืองใดเป็นส่วนใหญ่ และทางสถานสงเคราะห์มีการใหก้าร
ช่วยเหลืออยา่งไร 
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2.3 ดา้นสภาพแวดลอ้ม 
2.3.1 ขนาดพืนทีและสภาพแวดลอ้มโดยรวมของสถานสงเคราะห์ เพียงพอหรือไม่ 
2.3.2 จาํนวนอาคารและหอ้งพกั ประกอบดว้ยอาคารสาํหรับอะไรบา้ง 
2.3.3 สาธารณูปโภคและสิงอาํนวยความสะดวกสาํหรับผูสู้งอายมีุอะไรบา้ง ขาด
อะไรบา้ง เพียงพอหรือไม่ (เช่น ทางลาด / หอ้งนาํ / ฯลฯ) 
2.3.4 การดูแลความปลอดภยัทางสถานสงเคราะห์มีมาตรการหรือวธีิการอยา่งไร 

2.4 ดา้นร่างกาย 
2.4.1 การจดัสรรเจา้หนา้ทีในการดูแลผูสู้งอาย ุ(จาํนวนเจา้หนา้ทีต่อผูสู้งอาย ุและ
หนา้ทีทีรับผิดชอบ) เพียงพอหรือไม่ เจา้หนา้ทีดูแลเรืองอะไรบา้ง (ป้อนขา้ว / 
นนัทนาการ / อาบนาํ) 
2.4.2 การตรวจสุขภาพและการรักษาพยาบาล (ประจาํปี / ประจาํเดือน / อืนๆ) 
2.4.3 การบริการดา้นอาหารและโภชนาการ (ประเภทอาหาร / จาํนวนมือ) 
2.4.4 กิจกรรมนนัทนาการทีจดัมีอะไรบา้ง 

2.5 ดา้นจิตใจ 
2.5.1 การดูแลปรับสภาพจิตใจใหก้บัผูสู้งอาย ุ(กิจกรรมทางศาสนา / นกัสังคม
สงเคราะห์) 
2.5.2 การสร้างความเชือมนั และความมนัใจใหก้บัผูสู้งอาย ุ

2.6 ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงาน 
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แบบสัมภาษณ์ชุดท ี2 สําหรับบุคลากรของสถานสงเคราะห์คนชรา 

แบบสัมภาษณ์ฉบบันีจดัทาํขึนเพือศึกษาเรืองคุณภาพชีวิตและความตอ้งการของผูสู้งอายุ
ในสถานสงเคราะห์คนชรา จังหวดันครปฐม  ซึงเป็นส่วนหนึงของวิทยานิพนธ์ของ นางสาว   
จรรญารักษ ์พนัธ์ยมิ ระดบัปริญญาโท คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร  

1. ข้อมูลพนืฐาน 
1.1 ชือ________________ นามสกุล _______________ 
1.2 เพศ _______ 
1.3 อาย ุ_____ ปี 
1.4 หนา้ทีทีรับผิดชอบ ____________________________ 
1.5 ระยะเวลาการทาํงาน _______ ปี 
1.6 ประวติัการทาํงานก่อนหนา้นี (ถา้มี) 

2. การดูแลและพฤติกรรมของผู้สูงอายุ 
2.1 ดา้นสังคม 

2.1.1 ปัญหาเกียวกบัการเขา้สังคมและการปรับตวัทีพบในผูสู้งอายมีุอะไรบา้ง และ
ทีพบมากคือเรืองใด 
2.1.2 ผูสู้งอายเุขา้ร่วมกิจกรรมหรือโครงการทีทางสถานสงเคราะห์จดัใหห้รือไม่ 
อยา่งไร 

2.2 ดา้นสภาพแวดลอ้ม 
2.2.1 มีการจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัผูสู้งอายอุยา่งไรบา้ง 
2.2.2 การดูแลอาคาร ห้องพกัทาํอยา่งไร และพบปัญหาอะไรบา้ง 
2.2.3 การใชง้านสาธารณูปโภคและสิงอาํนวยความสะดวกของผูสู้งอาย ุมี
ประสิทธิภาพแค่ไหน และเพียงพอหรือไม่ 

2.3 ดา้นร่างกาย 
2.3.1 ท่านใหก้ารดูแลและช่วยเหลือผูสู้งอายอุยา่งไรบา้ง 
2.3.2 ปัญหาสุขภาพใดทีพบบ่อยในผูสู้งอาย ุ
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2.3.3 ท่านมีการดูแลเรืองสุขภาพและการออกกาํลงักายใหก้บัผูสู้งอายอุยา่งไร 
2.3.4 ประเภทของอาหารทีตอ้งจดัเตรียม ตอ้งมีการดูแลเป็นพิเศษอยา่งไร 

2.4 ดา้นจิตใจ 
2.4.1 มีการดูแลปรับสภาพจิตใจใหก้บัผูสู้งอายอุยา่งไรบา้ง 
2.4.2 มีการสร้างความเชือมนั และความมนัใจใหก้บัผูสู้งอายอุยา่งไร 

2.5 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังาน 
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แบบสัมภาษณ์ชุดท ี3 สําหรับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา 

แบบสัมภาษณ์ฉบบันีจดัทาํขึนเพือศึกษาเรืองคุณภาพชีวิตและความตอ้งการของผูสู้งอายุ
ในสถานสงเคราะห์คนชรา จังหวดันครปฐม  ซึงเป็นส่วนหนึงของวิทยานิพนธ์ของ นางสาว   
จรรญารักษ ์พนัธ์ยมิ ระดบัปริญญาโท คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร  

1. ข้อมูลพนืฐาน 
1.1 ชือ________________ นามสกุล _______________ 
1.2 เพศ _______ 
1.3 อาย ุ_____ ปี 
1.4 สถานภาพในปัจจุบนั (โสด / สมรส) 
1.5 เป็นหมา้ย (หยา่ร้าง / คู่ชีวติเสีย) 
1.6 ภูมิลาํเนาเดิม 
1.7 การศึกษา 
1.8 อาชีพก่อนหนา้นี 
1.9 ระยะเวลาทีมาอยูใ่นสถานสงเคราะห์ 
1.10 สาเหตุของการเขา้มาอยูใ่นสถานสงเคราะห์ 
1.11 จาํนวนสมาชิกในครอบครัว ______ คน 
1.12 ก่อนหนา้นีอาศยัอยูก่บัใคร 

 
2. คุณภาพชีวติและความต้องการของผู้สูงอายุ 

2.1 ดา้นเศรษฐกิจ 
2.1.1 ปัจจุบนัท่านมีรายไดห้รือไม่ ถา้มี รายไดม้าจากแหล่งใด (ลูกหลาน / เบียยงั
ชีพ) 
2.1.2 สภาวะการเงินในปัจจุบนั (เงินออม-หนีสิน) 
2.1.3 ความตอ้งการมีรายไดห้รือการประกอบอาชีพหรือไม่ (ตอ้งการ / ไม่
ตอ้งการ) 
2.1.4 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัมาจากใคร ใชจ่้ายเรืองอะไรบา้ง เพียงพอไหม 
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2.2 ดา้นสังคม 
2.2.1 ท่านยนิดีและเตม็ใจทีจะมาอยูใ่นสถานสงเคราะห์ใช่ไหม อยา่งไร 
2.2.2 ท่านมีเหตุผลหรือความจาํเป็นอยา่งไรในการมาอาศยัในสถานสงเคราะห์ 
2.2.3 ท่านมีการปรับตวัอยา่งไรในการอาศยัอยูใ่นสถานสงเคราะห์ 
2.2.4 กิจกรรมนนัทนาการทีท่านมกัทาํเป็นประจาํเพือผอ่นคลาย 
2.2.5 ความสัมพนัธ์กบัผูสู้งอายทุ่านอืนเป็นเช่นไร 
2.2.6 ท่านมีการเขา้ร่วมกิจกรรมทีสถานสงเคราะห์หรือบุคคลภายนอกจดัขึนบ่อย
แค่ไหน 
2.2.7 ท่านตอ้งการการติดต่อญาติหรือบุคคลภายนอกหรือไม่ อยา่งไร 
2.2.8 ท่านตอ้งการมีบทบาทและความสาํคญัในสังคมหรือไม่ อยา่งไร 

2.3 ดา้นสภาพแวดลอ้ม 
2.3.1 สภาพความเป็นอยูใ่นสถานสงเคราะห์ (ปลอดโปร่ง / สะอาด / สะดวกสบาย 
/ ปลอดภยั) 
2.3.2 อาคารและหอ้งพกัทีสถานสงเคราะห์จดัใหเ้ป็นอยา่งไร สะดวกสบาย สะอาด
และเพียงพอหรือไม่ 
2.3.3 สิงอาํนวยความสะดวกเป็นอยา่งไร (ดี / ไม่ดี) เพียงพอหรือไม่ 
2.3.4 ท่านตอ้งการใหส้ถานสงเคราะห์ปรับปรุงเรืองใดเพิมเติม 

2.4 ดา้นร่างกาย 

2.4.1 สุขภาพและโรคประจาํตวัของท่านก่อนหนา้นีและปัจจุบนัเป็นอยา่งไร 
2.4.2 ความสามารถในการทาํกิจวตัรประจาํวนัของท่านเป็นเช่นไร 
2.4.3 ท่านไดรั้บการดูแลจากเจา้หนา้ทีในดา้นอาหารอยา่งไร พอใจหรือไม่ 
2.4.4 ท่านไดรั้บการดูแลจากเจา้หนา้ทีในดา้นร่างกายอยา่งไร พอใจหรือไม่ 
2.4.5 ท่านไดรั้บการดูแลจากเจา้หนา้ทีในดา้นสุขภาพอยา่งไร พอใจหรือไม่ 
2.4.6 ท่านมีความตอ้งการไดรั้บคาํแนะนาํในดา้นต่างๆเพิมเติมหรือไม่ อยา่งไร 

2.5 ดา้นจิตใจ 
2.5.1 ความรู้สึกหลงัจากทีท่านเขา้มาอยูใ่นสถานสงเคราะห์เป็นอยา่งไร 
2.5.2 ความรู้สึกของท่านต่อบุคคลภายนอกทีเขา้ไปเยยีมเยียนเป็นอยา่งไร 
2.5.3 ท่านมีความสุขและพอใจในชีวติปัจจุบนัหรือไม่ อยา่งไร 
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2.5.4 ท่านตอ้งการความรักและการดูแลเอาใจใส่หรือไม่ จากใคร 
2.5.5 ท่านตอ้งการมีบทบาทและการยอมรับนบัถือจากคนรอบขา้งหรือไม่ อยา่งไร 

2.6 ความคิดเห็นและความชอบของผูสู้งอายุเกียวกบัการดูแลของเจา้หน้าทีโดยรวม
เป็นอยา่งไร 
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