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สมคิด เลิศไพฑูรย์. กฎหมายปกครองท้องถ่ิน. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี และราช

กิจจานุเบกษา, ๒๕๔๗.  
สมพันธ์ เตชะอธิก และอื่นๆ. อบต. เทศบาล อบจ. อ านาจของใคร. ขอนแก่น: สถาบันวิจัยและ

พัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๖.  
สมยศ นาวีการ. การบริหารเชิงกลยุทธ์. พิมพ์ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์บรรณกิจ , 

๒๕๔๔.  
สมหมาย ปฐมชัยวัฒน์. หลักการปกครองที่ดี Good Governance กับสภาวะแวดล้อมของระบบ

ควบคุมภายใน Inter. ม.ป.ท., ๒๕๔๔.  
สมาน รังสิโยกฤษฎ์ และสุธี สุทธิสมบูรณ์. หลักการบริหาร. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สวัสดิการ 

ส านักงาน, ๒๕๒๗.  
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี Good 

Governance รายงานประจ าปี  ๒๕๔๑ - ๒๕๔๓. กรุงเทพมหานคร: ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, ๒๕๔๓.   

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ . แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๙ พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๙. กรุงเทพมหานคร: ส านักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๔๔.   

ส านักประชาสัมพันธ์ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 
๒๕๔๐. 

สิปปนนท์ เกตุทัต. “วิสัยทัศน์กว้างไกล ปฏิบัติได้ผลจริง.” ใน ภาวะผู้น าความส าคัญต่ออนาคตไทย. 
สุดจิต นิมิตกุล. กระทรวงมหาดไทยกับการบริหารจัดการที่ดีในการปกครองที่ดี Good 
Governance. กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ์, ๒๕๔๓.  

สิปปนนท์ เกตุทัต. วิสัยทัศน์กว้างไกลปฏิบัติไดผลจริง. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มติชน, ๒๕๕๑.  
สิริ เทศประสิทธิ์. บทบาทของนักบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 

๒๕๒๙.   
สุลักษณ์ ศิวรักษ์. การบริหารงานแบบพุทธ. กรุงเทพมหานคร: บริษัทส่องสยาม จ ากัด. ๒๕๓๘. 
เสนาะ  ติเยาว์. หลักการบริหาร. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔. 
อเนก เหล่าธรรมทัศน์. เหตุอยู่ที่ท้องถ่ิน. กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ์, ๒๕๔๓.    
อานันท์ ปันยารชุน. มุมมองนายอานันท์. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มติชน, ๒๕๔๒. 
อุทัย หิรัญโต. การปกครองท้องถ่ินไทย. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๒๓.  
เอเจอร์แซม. ธรรมาภิบาลการปกครองที่โปร่งใสด้วยจริยธรรม. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์น้ าฝน, 

๒๕๔๕.   
 
 



๒๙๘ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
๒) บทความ/วารสาร  
จ านงค์ ทองประเสริฐ. นิทานวจนะ. พุทธจักร. (ปีท่ี ๖๓ ฉบับท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๕๒) : ๓.  
ยุทธ วรฉัตรธาร. ๒๕๔๔ “ค าสัมภาษณ์ เรื่องธรรมรัฐในการบริหารองค์กร” วารสารนักบริหาร ๒๑.

(กรกฎาคม-กันยายน): ๓๙-๔๓. 
โสมนัส ณ บางช้าง. “Good Governance”. การก ากับดูแลท่ีดีวารสารนักบริหาร ๒๑. (กรกฎาคม 

– กันยายน ๒๕๔๔): ๔๘-๕๐. 
อัจรา โยมสินธ์ “บรรษัทภิบาลกลยุทธ์ธุรกิจแบบยั่งยืน” วารสารนักบริหาร ๒๑. (กรกฎาคม – 

กันยายน, ๒๕๔๔): ๔๘-๕๐. 
 
๓) วิทยานิพนธ์/งานวิจัย 
เกริกศักด์ิ บุญญานุพงศ์. “นโยบายของรัฐและแนวทางการจัดบริการสังคมส าหรับผู้สูงอายุใน

อนาคต”. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยสังคม: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๓๙. 
ขนิษฐา นาคะ. “วิถีชีวิตและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งในภาคใต้”. 

วิทยานิพนธ์พยาบาลดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๒. 

จิตติมา พักเพียง. “รูปแบบการบริหารงานตามหลักพุทธธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในเขตภาคกลางตอนล่าง”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

จิราพร เกศพิชญวัฒนา และ สุวิณี วิวัฒน์วานิช. “การศึกษานโยบายและการด าเนินการด้านผู้สูงอายุ
และกลุ่มโรคไม่ติดต่อของกรุงเทพมหานคร”. รายงานการวิจัย. คณะพยาบาลศาสตร์ : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 

ช.ชยินทร์ เพ็ชญไพศิษฎ์. “แนวทางและมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการผู้สูงอายุในประเทศ
ไทย”. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, ๒๕๔๔. 

ชนิตา สุ่มมาตย์. “การพัฒนารูปแบบการจัดการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยองค์กรชุมชนในภาค
อีสาน”. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๑. 

ดรุณี ทายะติ. “นโยบายและการจัดสวัสดิการดูแลผู้สูงอายุของประเทศออสเตรเลียและไทย”. 
รายงานการวิจัย. คณะพยาบาลศาสตร์ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๙. 

ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล และคณะ. “กลไกการบริหารระบบสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไทย”. รายงานการ
วิจัย. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรต,ิ ๒๕๔๔. 

ธิติวุฒิ หมั่นมี. “การสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 



๒๙๙ 
 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
นพนันท์ วรรณเทพสกุล. “นโยบายสาธารณะท้องถิ่นจากแนวคิดสู่การปฏิบัติบทวิเคราะห์นโยบาย

สาธารณะด้านสุขภาพ จังหวัดสงขลา”. กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๘.  
นารีรัตน์ จิตรมนตรี และสาวิตรี ทยานศิลป์ . “การทบทวนองค์ความรู้และแนวทางการจัดระบบ

สวัสดิการผู้สูงอายุในประเทศไทย”. รายงานการวิจัย. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.),  ๒๕๕๑.  

นิภา ส. ตุมรสุนทร และนงลักษณ์ เอมประดิษฐ์. “รูปลักษณ์การจัดบริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุของ
สถานสงเคราะห์ภาครัฐบาลและเอกชนในอนาคต”. รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, ๒๕๓๘. 

บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ล้ี. “ตัวช้ีวัดธรรมาภิบาล”. รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร: 
สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๔.  

ปิยากร หวังมหาพร. “นโยบายผู้สูงอายุของประเทศไทย”. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖.  

พิรัชย์ ศรีราม. “ยุทธศาสตร์การพัฒนาธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยหลักพุทธ
ธรรมในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

พีรสิทธิ์ ค านวณศิลป์ และคณะ. “โครงการวิจัยการประเมินนโยบายและแผนงานด้านสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข”. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข : 
กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๔๒. 

ไพศาล เครือแสง. “รูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้น าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนล่าง”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ . บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

ภาส ภาสสัทธา. “การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการด้านความโปร่งใสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

มัทนา พนานิรามัย. “นโยบายและทิศทางนโยบายด้านผู้สูงอายุในอนาคตของประเทศไทย”. รายงาน
การวิจัย. คณะเศรษฐศาสตร์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๗. 

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย. “สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๕๒”. รายงานการ
วิจัย. มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, ๒๕๕๒. 

ระพีพรรณ ค าหอม และคณะ. “ศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อความต้องการบริการสวัสดิการสังคมของ
ผู้สูงอายุในเขตชนบท” . รายงานการวิจัย . สถาบันวิ จัยและให้ค าปรึกษา แห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๗. 

 



๓๐๐ 
 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
รักษา สุดเส้นผม. “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ของไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ . บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

วรรณภา ศรีธัญรัตน์. “สถานการณ์ผู้สูงอายุ เสียงสะท้อนจากหนังสือพิมพ์รายวันไทย”. รายงานการ
วิจัย. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๖. 

วรเวศม์ สุวรรณระดา และคณะ. “การเงินการคลังส าหรับการดูแลระยะยาวของผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร”. รายงานการวิจัย. มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย 
สนับสนุนโดย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสร้างสุขภาพ, ๒๕๕๒. 

วันเพ็ญ ปัณราช. “การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน”. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาชาวิชาพัฒนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๒. 

วิพรรณ ประจวบเหมาะ. “รายงานการศึกษาโครงการสร้างระบบการติดตามและประเมินผลแผน
ผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๖๔)”. รายงานการวิจัย. วิทยาลัย
ประชากรศาสตร์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ๒๕๕๑. 

ศศิพัฒน์ ยอดเพชร และคณะ. “การเกื้อกูลทางสังคมแก่ผู้สูงอายุ พื้นท่ีศึกษาในเขตภาคใต้”. รายงาน
การวิจัย. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔. 

ศศิพัฒน์ ยอดเพชร. “แนวทางการจัดบริการสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุ”. รายงานการวิจัย.
สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๔. 

ศิริพันธุ์ สาสัตย์ และคณะ. “โครงการวิจัยระบบการดูแลระยะยาวเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อผู้สูง
วัย”. รายงานการวิจัย. คณะเศรษฐศาสตร์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ๒๕๕๓. 

ศิริรัตน์ คลังเย็น. “การบริหารงานสู่ความเป็นเลิศตามหลักพุทธธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

ศิริวรรณ ศิริบุญ และคณะ. “การประเมินโครงการน าร่องการจัดต้ังศูนย์บริการผู้สูงอายุ”. สถาบัน
ประชากรศาสตร์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑. 

ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน, “การน านโยบายการบริการสาธารณะแก่ผู้สูงอายุไปปฏิบัติ : กรณีศึกษา
องค์การบริหารส่วนต าบล ๑๖ แห่ง”. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๔. 

 
 
 



๓๐๑ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
เศรษฐวัฒน์ โชควรกุล. “นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

เขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ . บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์, 
๒๕๕๕. 

สกุลรัตน์ เตียววานิช. “ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความพึงพอใจในบทบาทการดูแลเด็ก 
การรับรู้ภาวะสุขภาพ การสนับสนุนทางสังคม กับความผาสุกของผู้สูงอายุ  เขต
กรุงเทพมหานคร”.รายงานการวิจัย. คณะพยาบาลศาสตร์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
๒๕๔๕. 

สมรักษ์ รักษาทรัพย์, ถวิล นิลใบ และนงนุช อินทรวิเศษ. “โครงการนาร่องศึกษาความเหมาะสมใน
การท างานของแรงงานหลังเกษียณอายุ” . รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ . 
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามค าแหง คณะเศรษฐศาสตร์ และสถาบันวิจัยและ
พัฒนา, ๒๕๕๑. 

สมรักษ์ รักษาทรัพย์, ถวิล นิลใบ และนงนุช อินทรวิเศษ. “โครงการน าร่องศึกษาความเหมาะสมใน
การท างานของแรงงานหลังเกษียณอายุ”. รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ . คณะ
เศรษฐศาสตร์ : มหาวิทยาลัยรามค าแหง และสถาบันวิจัยและพัฒนา, ๒๕๕๑. 

สัณห์หทัย สงวนศักดิ์. “ปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อการสร้างประสิทธิผลของการน านโยบายการส่งบริการ
สังคมแก่ผู้สูงอายไปปฏิบัติ : ศึกษากรณีกรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ . บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 
๒๕๕๐. 

ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ . “แนวทางการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้สูงอายุอย่างบูรณาการ” รายงานการวิจัย . ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๕๒. 

สุจิตรา  นิลเลิศ. “ความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับการอุปถัมภ์จากบุตรกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไทย 
ในชนบท จังหวัดสุพรรณบุรี” . วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา
ประชากรศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๙. 

สุนทร สุวรรณพร. “การจัดการทรัพยากรมนุษย์ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไทย”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ . บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

สุรพล ชยภพ . “การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัด
นครราชสีมา”. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๒. 

 
 
 



๓๐๒ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
สุรินทร์ธร ศิธรกุล. “ผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

อภิชาติ พานสุวรรณ. “การพัฒนาคุณลักษณะผู้น าชุมชนในเขตเทศบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

อรพินท์ บุญนาค. โครงการศึกษาวิจัยความต้องการของผู้สูงอายุในด้านการท างานและสวัสดิการ 
เพื่อจัดต้ังศูนย์บริการหางานท าในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : สถาบัน
ประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๗. 

 
(๔) บทความ 
กนิษฐา บุญธรรมเจริญ และศิริพันธุ์ สาสัตย์. การพยาบาลผู้สูงอายุโรคเรื้อรังและการดูแลระยะยาว. 

เอกสารประกอบการอบรมวิชาการ ระหว่างวันท่ี ๗ – ๙ กุมภาพันธ์ กรุงเทพมหานคร, 
หน้า ๔๓. 

คณะท างานเศรษฐกิจมหภาคการเงิน การคลัง, “การออมเพื่อการชราภาพ บทเรียนประสบการณ์จาก
ออสเตรเลีย”, ใน สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, เมษายน-มิถุนายน, ๒(๒), 
๒๕๕๐, หน้า ๓-๑๐. 

ชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ, กานดา ชูเชิด และมนนิภา สังข์ศักดา. “การส่งเสริมผู้สูงอายุเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
เส้นทางสร้างความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ”. เศรษฐกิจและสังคม. มกราคม – มีนาคม ๔๕
(๑) ๒๕๕๑ ,; กรมประชาสงเคราะห์  และคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดบริการด้านที่พักอาศัย
ส าหรับผู้สูงอายุจากต่างประเทศจะมาพ านักในประเทศไทย . เอกสารประกอบการ
ประชุมของกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมและคณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ม.ป.ป. 

ถวัลย์ วรเทพพุฒิพงษ์. “การน านโยบายไปปฏิบัติ”. ใน เอกสารประกอบการสอนวิชา รศ. ๗๔๐ 
การน านโยบายไปปฏิบัติ ฉบับที่ ๑. กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์, ๒๕๓๙. 

ประยูร กาญจนดุล. บริการสาธารณะ. วารสารราชบัณฑิตยสถาน. มกราคม-มีนาคม ๒๐(๒), 
๒๕๓๘. 

วรเดช จันทรศร. “การน านโยบายไปปฏิบัติ : ตัวแบบและคุณค่า”. ใน เอกสารประกอบการสอนวิชา 
รศ. ๗๔๐ การน านโยบายไปปฏิบัติ ฉบับที่ ๑. (กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิต    
พัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๓๙), หน้า ๒๙๗-๓๑๖. 

 
 



๓๐๓ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
วรเดช จันทรศรและถวัลย์ วรเทพพุฒิพงษ์. “การน านโยบายไปปฏิบัติ”. ใน เอกสารประกอบการ

สอนวิชา รศ. ๗๔๐ การน านโยบายไปปฏิบัติ ฉบับที่ ๑. กรุงเทพมหานคร : สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๓๙. 

ศศิพัฒน์ ยอดเพชร. ถึงจะแก่แต่ไม่กลัว ถ้า (สังคม) เตรียมการ. ใน จดหมายข่าวมูลนิธิสาธารณสุข
แห่งชาติ : มสช, ปีท่ี ๕ เล่มท่ี ๒ (มีนาคม-เมษายน). 

สมหวัง พิธิยานุวัฒน์. รวบบทความทางการประเมินโครงการ. พิมพ์ครั้งท่ี ๖. กรุงเทพมหานคร : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 

ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร . แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ๑๒ ปี ระยะท่ี ๒ 
(๒๕๕๖-๒๕๕๙). ใน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. 

สิริพันธ์ พลรบและพงษ์สวาท กายอรุณสิทธิ์. เอกสารประกอบการพิจารณากฎหมายของสมาชิก
รัฐสภา, เล่มที่ ๑๐, เร่ืองร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.... : ศึกษาวิเคราะห์การ
บังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติผู้สูงอายุในประเทศไทย . (นนทบุรี : สถาบัน
พระปกเกล้า, ๒๕๔๖. 

Williams, Walter. “Implementation Analysis and Assessment”, Policy Analysis. ใน 
เอกสารประกอบการสอนวิชา รศ. ๗๔๐ การน านโยบายไปปฏิบัติ ฉบับที่ ๑. 
กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๓๙.    

 
 (๕) อินเตอร์เน๊ต 
ศูนย์วิชาการด้านยาเสพติด. รายงานผลการส ารวจการประเมินแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด ปี พ.ศ.๒๕๕๘. [ออนไลน์]. แหล่งท่ีมา : http://nctc.oncb.go.th/ice/ 
index. php?option= com_content&view= article&id= 49: law-type&catid= 39: 
drug-type&Itemid=54, [๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘],  

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ . รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๐. 
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บทคัดย่อ 
 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑. เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักพุทธธรรมเกี่ยวกับ

การดูแลผู้สูงอายุ ๒. เพื่อศึกษานโยบายการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร ๓. เพื่อศึกษาการพัฒนา
รูปแบบของนโยบายการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร  
              ระเบียบวิธีวิจัยใช้การวิจัยแบบผสานวิธี ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิง
คุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนท่ีอาศัยบริเวณพื้นท่ี จังหวัด 
พิจิตร จ านวน ๓๙๘ คน สุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความ
เช่ือมั่นท้ังฉบับเท่ากับ ๐.๙๖๐ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสหสัมพันธ์พหูคูณ การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จ านวน ๒๐ รูป/คน เลือกแบบเจาะจงจากผู้เช่ียวชาญ เครื่องมือในการเก็บข้อมูลได้แก่แบบสัมภาษณ์
เชิงลึกท่ีมีโครงสร้าง เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว และเก็บข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญในการ
สนทนากลุ่มเฉพาะ ๑๐ รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลจากท้ังสองขั้นตอนโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิง
พรรณนาความ  

ผลการวิจัยพบว่า 
๑. แนวคิด ทฤษฎี และหลักพุทธธรรมเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ ในจังหวัดพิจิตร ก าหนด

นโยบายและน านโยบายไปปฏิบัติ เป็นไปตามตัวแบบชนช้ันน าและตัวแบบด้านการจัดการ ด าเนินการ
ตามนโยบายภาครัฐ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ แผนพัฒนา จังหวัดพิจิตร เน้น
ทฤษฎีกิจกรรม (Activity Theory) ทฤษฎีทฤษฎีภูมิคุ้มกัน (Immunological Theory) และใช้หลัก
พุทธธรรมแห่งการสงเคราะห์ในการดูแลผู้สูงอายุ 

๒. นโยบายการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร ส่งเสริมให้จังหวัดพิจิตร เป็นจังหวัดท่ี
เข้มแข็งด้วยนโยบายสุขภาพ เน้นการจัดต้ังศูนย์เวชศาสตร์ดูแลผู้สูงอายุ และจัดต้ังกองทุนเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุแบบขั้นบันได ส านักพัฒนาสังคม เน้นจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ ส านักอนามัยและ
ส านักการแพทย์ เน้นการดูแลด้านสุขภาพด้วยการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ 
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๓. รูปแบบของนโยบายการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร  
    ๓.๑ การก าหนดนโยบาย  ระบุปัญหา วิเคราะห์ปัญหา จัดล าดับความส าคัญปัญหา 

การเตรียมเสนอร่างนโยบาย การอนุมัติและประกาศเป็นนโยบาย ประชุมเพื่อก าหนดโครงการ 
มอบหมายนโยบายสู่การปฏิบัติกับหน่วยงาน และติดตามประเมินผล ก าหนดนโยบายอย่างเท่าเทียม 
ดูแลแบบองค์รวม เน้นด้านการแพทย์สาธารณสุข แต่นโยบายท่ีก าหนดมามีน้อย ท าให้เกิดความล่าช้า 
ไม่ท่ัวถึง ไม่เสมอภาค และงบประมาณยังน้อยกับสถานการณ์ปัจจุบัน ขาดข้อมูลท่ีแท้จริงจากคนใน
ชุมชน ขาดการประชาสัมพันธ์ ขาดฐานข้อมูลประชากรผู้สูงอายุ(ส ามะโนครัวประชากร) ไม่ได้ก าหนด
นโยบายตามปฏิญญาผู้สูงอายุของจังหวัดพิจิตร และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ 

    ๓.๒ การน านโยบายไปปฏิบัติ น านโยบายและแผนมาแปลง วิเคราะห์สถานการณ์ 
จุดอ่อน จุดแข็ง สภาพปัญหา และผลการประเมิน เพื่อก าหนดเป็นโครงการ ส่งผู้บริ หารรับทราบ 
น าไปปฏิบัติ เน้นทีมสหวิชาชีพร่วมปฏิบัติงาน ส านักพัฒนาสังคมร่วมกับส านักงานเขต ส านักอนามัย
ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข ส านักการแพทย์ร่วมกับโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใน
จังหวัดพิจิตร การดูแลระยะยาว เน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเข้ามาดูแล การดูแลผู้สูงอายุท่ีมี
ภาวะยากล าบาก สงเคราะห์ช่วยเหลือตามระเบียบของการจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในพื้นท่ี
จังหวัดพิจิตร ยึดหลักสังคหวัตถุ ๔ แต่การน านโยบายไปปฏิบัติไม่ให้ความสุขกับผู้สูงอายุอย่างแท้จริง 
หน่วยงานและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง มองงานด้านผู้สูงอายุ เป็นการจัดเป็นกระบวนการ บางครั้ง
เจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติงาน ละเลยการปฏิบัติหน้าท่ี ขาดการดูแลเอาใจใส่ ขาดจิตวิญญาณด้านจิต
อาสา และไม่น านโยบายหลักไปท าเป็นโครงการออกมาให้ชัดเจน  

๓.๓ การประเมินผลนโยบาย ก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จ โดยวัดท่ีผลผลิต (output) คือ 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุท่ีได้รับบริการ รูปแบบการประเมินผล “IPO model” ประเมินผล
ระหว่างด าเนินโครงการ อาศัยวงจรเดมมิ่ง วางแผน(P) ปฏิบัติ(D) ตรวจสอบ(C) และปรับปรุง
ด าเนินการ(A) และประเมินผลเมื่อส้ินสุดด าเนินโครงการ ส านักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดพิจิตร เป็นหน่วยงานท่ีน านโยบายไปปฏิบัติ ประเมินผลโครงการสามารถท าได้ส าเร็จ
ตามเป้าหมาย แต่ยังไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าท่ีควร เพราะการประเมินผลยังไม่เช่ือมโยงถึงข้อมูลมิติงานด้าน
ผู้สูงอายุ และเป้าประสงค์ท่ีแท้จริง ไม่ได้ประเมินผลไปถึงผลลัพธ์ (outcome) รวมถึงขาดการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้ต้องปฏิบัติตามนโยบายท่ีรัฐก าหนด 

ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
๑) ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมด้านนโยบายส าหรับการดูแล

ผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร โดยรวม และรายด้าน พบว่า ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ
ของความคิดเห็นเกี่ยวกับ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ( X  = ๓.๕๙) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า
ด้านมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านการร่วมตัดสินใจและวางแผน  ( X  = ๓.๗๙) รองลงมาคือ ด้านร่วมรับ
ผลประโยชน์ และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือด้านการร่วมปฏิบัติการ อยู่ในระดับปานกลาง (X  = ๓.๔๗) 

๒) การมีส่วนร่วมด้านนโยบายส าหรับการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร แบ่งออกเป็น ๓ 
ประเด็น ประเด็นแรก สภาพการการมีส่วนร่วมภาครัฐด้านการบริหารงานดูแลผู้สูงอายุในจังหวัด
พิจิตร ประเด็นท่ีสอง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติของการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร  
มีปัจจัยท่ีส าคัญ จ านวน ๔ ปัจจัย ประกอบด้วย ปัจจัยท่ี ๑ ด้านทาน ปัจจัยท่ี ๒ ด้านปิยะวาจา ปัจจัยท่ี ๓ 



(๓) 
 

ด้านอัตถจริยา ปัจจัยท่ี ๔ ด้านสมานัตตา และประเด็นท่ีสาม การมีส่วนร่วมภาคประชาชนด้านการ
บริหารงานดูแลผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร มีปัจจัยท่ีส าคัญ จ านวน ๔ ปัจจัย 
ประกอบด้วย ปัจจัยท่ี ๑ ร่วมตัดสินใจและวางแผนตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของภาครัฐในการบริหารงาน 
ด้านผู้สูงอายุ ปัจจัยท่ี ๒ ร่วมปฏิบัติการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของภาครัฐในการบริหารงาน ด้านผู้สูงอายุ  
ปัจจัยท่ี ๓ ร่วมรับผลประโยชน์ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของภาครัฐในการบริหารงาน ด้านผู้สูงอายุ
ปัจจัยท่ี ๔ ติดตามประเมินผลตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของภาครัฐในการบริหารงาน ด้านผู้สูงอายุ  

๓) ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมภาครัฐด้านการบริหารงาน
ดูแลผู้สูงอายุในพิจิตร พบว่า ปัญหาและอุปสรรค คือ ควรได้รับผลประโยชน์จากโครงการหรือ
กิจกรรมของผู้สูงอายุอย่างท่ัวถึง ควรร่วมรับผลประโยชน์จากผู้ให้บริการส่ือสารในโครงการพัฒนาการ
มีส่วนร่วมกับภาคประชาชน อย่างระยะยาวส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุท่ีต้องพึ่งพิง ควรมีส่วนร่วมในการ
ประเมินการเสียสละแรงงาน แรงใจและเวลาในกระบวนการบริหารงานดูแลผู้สูงอายุ 

ข้อเสนอแนะพบว่า ควรมีการพัฒนาการมีส่วนร่วมด้านนโยบายภาครัฐส าหรับการดูแล
ผู้สูงอายุเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท่ีทันสมัยต่อไป ควรวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานดูแลผู้สูงอายุ
เพื่อความเป็นพื้นฐานข้อมูลส าคัญในการในการบริหารจัดการต่อไป ควรศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วม
ภาคประชาชนของการบริหารงานดูแลผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการมีส่วนร่วม
ภาคประชาชนด้านการบริหารงานดูแลผู้สูงอายุในท่ีอื่นๆ เพื่อน าผลการวิจัยไปปรับปรุงหลักสูตรการมี
ส่วนร่วมด้านนโยบายภาครัฐส าหรับการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตรต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dissertation Title : Participation in government policy for elderly care in 
Phichit Province   

Researcher : Phrakhruphiphatsutakhul (jamnil) 
Degree  : Doctor of Philosophy (Public Administration) 
Dissertation Supervisory Committee   
 : Dr. Suriya Raksamueng, Pali IX, B.Se. (Computer  Science), 

M.A. (Public Administration), D.P.A. (Public Administration) 
 : Phramaha Boonlert Indapanño, Assoc.Prof.,  

B.A (Political Science), M.A. (Social Development),  
M.P.A. (Conflict Management) 

Date of Graduation : April 7, 2017 
 

Abstracts 
 

The objectives of this research were to 1) examine concepts, theories, and 
Dhamma principles of senior citizen care, 2) Investigate senior citizen care policies in 
Phichit Province Metropolitan, and 3) Study the development approaches to senior 
citizen care policies in Phichit Province Metropolitan. 

Methodology was the mixed methods. The quantitative research collect 
data from 398 samples by simple random sampling using questionnaires with people 
in in Phichit province. The data collection instrument was a questionnaire with the 
reliability coefficient value of 0.960. Data were analyzed by frequency, percentage, 
mean, and standard deviation and multiple correlation coefficient. Qualitative 
research Collect data from 20 key informants, purposefully selected from experts 
with structured in-depth-interview form by face-to-face interviewing. Data were also 
collected from 10 participants in focus group discussion and were analyzed in 
descriptive interpretation 
             The research methodology was the qualitative method. Data were 
collected from two groups of participants: 1) In-Depth-Interview with 10 key 
informants and 2) focus group discussion with 20 senior citizens, purposefully 
selected. Data were analyzed by inductive analysis and descriptive interpretation. 

The findings were as follows: 
1) Concepts, theories, and Dhamma principles of senior citizen care 

policies were carried out according to elite and administrative models according to 
national policies, Acts and plan for senior citizen of, Phichit Province emphasizing 
Activity and Immunological Theories and Dhamma principles for senior citizen care 
plans.    



(๕) 

2) Senior citizen care policies of Phichit Province; The policies emphasized 
Phichit Province the healthy , the establishment of Medicare center for elders, 
progressive livelihood support fund, social development offices, public health and 
medical offices for public health promotion, prevention, medication and 
rehabilitation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3) Pattern of senior citizen care policies in Phichit Province;  
3.1) Policy formulation by problems identification, problem analyzing, 

and prioritizing the problems and proposing drafted policy. There were also policies 
approvals, policies announcements, project meetings, activity planning, supervision 
system development, policies evaluations, and policy fair implementations. However, 
the policies were very limited and ineffective, not generalized and not appropriate 
for present situations. The policies lacked real data from communities. There was no 
public relations and senior citizen database. The policy was not formulated according 
to Phichit Province Senior Citizen Declaration and related senior citizen laws. 

3.2) In terms of policies implementation, policies and plans were 
adapted and analyzed to determine strengths, weaknesses, problems and evaluation 
results. The policies were implemented by interdisciplinary teams. The operations of 
Social Development Office, district offices, Health Department, Public Health Center, 
Medical Service Department, and Phichit Province Administration general hospitals 
mainly focused on long-term care and public involvement. For senior citizens with 
disabilities, supports were provided according to regulations of the Phichit Province 
Administration. The Baan Bangkae Adult House 2 and Senior Service Center (Din 
Daeng) had followed the Four Sangahavatthu, Four Sublime States of Mind, Seven 
Sappurisadhamma, and Four Foundations for Accomplishment. Nevertheless, senior 
citizens were not happy. Some organizations and officers considered that senior 
citizen care was not important as a sideline activity. They neglected their duties, did 
not really care senior citizens, and lacked voluntary mind. More importantly, 
significant policies were not applied to clearly define clear additional plans or 
projects. 

3.3) As for the policy evaluation, achievement indicators were set and 
used to evaluate outputs as percentage of satisfactions of senior citizens who 
received services during the projects. “IPO model” and Deming Cycle consisting of 
Plan (P), Do (D), Check (C), and Action (A) were conducted to assess the project upon 
completion. The Social Development Office, Health Department, and Medical Service 
Department were the ones that implemented policies. Nonetheless, achievements 
were low because the evaluations did not link to the activities for senior citizens 



(๖) 

provided by all responsible organizations and true goals of policies. Furthermore, the 
outcomes and the policy implementation were not regularly monitored. 



กิตติกรรมประกาศ 
 

ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ส ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยควำมเมตตำนุเครำะห์ของคณะกรรมกำรท่ี
ปรึกษำดุษฎีนิพนธ์ อันประกอบด้วย อำจำรย์ ดร. สุริยำ  รักษำเมือง ประธำนท่ีปรึกษำดุษฎีนิพนธ์ 
และพระมหำบุญเลิศ  อินฺทปญฺโญ รศ. กรรมกำร ท่ีได้กรุณำอนุเครำะห์ให้ค ำปรึกษำแนะน ำดูแลเอำใจ
ใส่ให้ควำมช่วยเหลือในกำรปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องดุษฎีนิพนธ์จนส ำเร็จด้วยดีตลอดมำและผู้ให้
ข้อมูลส ำคัญในกำรสัมภำษณ์เชิงลึก เพื่อกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดถึงผู้เช่ียวชำญท่ีได้เข้ำร่วม
สนทนำกลุ่มเฉพำะ ทุกรูป/คน ท่ีได้ให้ควำมอนุเครำะห์มำร่วมแสดงควำมคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะ   
ในกำรสนทนำกุล่ม และช้ีแนะแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขให้ผลงำนวิจัยครั้งนี้ดียิ่งขึ้นไปโดยสมบูรณ์
ครบถ้วนและมีคุณค่ำทำงวิชำกำร 

ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ท่ีได้ประสิทธิ์ประสำทควำมรู้ ช่วยแนะน ำและ
จุดประกำยแนวคิด อีกท้ังองค์กำรท้องถิ่น จังหวัดพิจิตร ท่ีช้ีแนะซึ่งได้มำของข้อมูล ต่ำงๆ แนวคิดใน
กำรศึกษำระดับดุษฎีบัณฑิตในครั้งนี้ ขอบคุณเจ้ำหน้ำท่ีของมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณ รำชวิทยำลัย
ทุกท่ำน ท่ีกรุณำให้ค ำแนะน ำและอ ำนวยควำมสะดวก ในกำรเรียนกำรสอน  กำรจัดกิจกรรม กำร
ประชุมสัมมนำวิชำกำรและส่ิงอ ำนวยกำรประโยชน์ต่ำงๆในกำรติดต่อติดต่อภำยในส ำนักงำน 
ตลอดจนกัลยำณมิตรร่วมรุ่นท่ี ๓ และกัลยำณมิตรรุ่น ๑ และรุ่น ๒ ผู้เป็นแบบอย่ำงด้ำนกำรท ำดุษฎี
นิพนธ์และเป็นมิตรที่ดีมีน้ ำใจในกำรเขียนดุษฎีนิพนธ์  

ขอขอบคุณเจ้ำหน้ำท่ีมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัยวิทยำลัยทุกท่ำน  
ท่ีให้ควำมอนุเครำะห์ช่วยเหลือในด้ำนเอกสำรต่ำงๆ ส ำหรับจัดท ำดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ และขอขอบคุณ
คณำจำรย์มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัยวิทยำลัยทุกท่ำน ท่ีได้ประสิทธิ์ประสำทวิชำ
ควำมรู้ตลอดจนเพื่อนสหธรรมิกทุกรูป/คน ท่ีให้ก ำลังใจรวมท้ังควำมห่วงใยท่ีมอบให้กับผู้วิจัยตลอดมำ 
คุณค่ำและประโยชน์ท่ีเกิดจำกดุษฎีนิพนธ์นี้ ขอมอบแด่ คณะสังคมศำสตร์ สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ขอยกคุณควำมดีนี้บูชำพระคุณขององค์สมเด็จพระ
สัมมำสัมพุทธเจ้ำ ตลอดถึง บิดำ มำรดำ ครู อุปัชฌำย์ อำจำรย์  ผู้มีพระคุณทุกๆ ท่ำน ท่ีได้อบรม  
ส่ังสอน แนะแนว เป็นท่ีปรึกษำให้ควำมรู้จนถึงปัจจุบันนี้หวังได้โดยมั่นใจว่ำ ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ จะ
อ ำนวยประโยชน์แก่ผู้สนใจใฝ่ศึกษำค้นคว้ำ ได้เป็นอย่ำงดี คุณประโยชน์อันจะพึงบังเกิดมีจำกกำรท ำ
ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอน้อมถวำยเป็นพุทธบูชำ ธรรมบูชำ สังฆบูชำ และน้อมบูชำกตเวทิตำคุณแด่
บิดำมำรดำ บุพกำรี และบูรพำจำรย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสำทวิชำควำมรู้ให้ศิษย์ได้เกิดสติปัญญำและเป็น
แรงบันดำลใจให้ก ำลังใจในกำรศึกษำด้วยควำมรักและเมตตำต้ังแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน และได้วำง
พื้นฐำนทำงกำรศึกษำแก่ผู้วิจัย จนได้รับควำมส ำเร็จในกำรศึกษำ และท่ีร่วมกันสรรค์สร้ำงงำนวิจัย
ฉบับนี้ให้แก่ผู้วิจัยจนประสบผลส ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีทุกประกำร  
 

พระครูพิพฒัน์สุตคุณ 
๒๕๖๐ 

        



สารบญั 
 

เร่ือง หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย (๑) 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (๔) 
กิตติกรรมประกาศ (๗) 
สารบัญ (๘) 
สารบัญตาราง (๑๐) 
สารบัญแผนภาพ (๑๗) 
  
บทที่ ๑ บทน า ๑ 
 ๑.๑  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๖ 
 ๑.๓ ปัญหาท่ีต้องการทราบ ๖ 
 ๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย ๖ 
 ๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจัย ๗ 
 ๑.๖ ประโยชน์ท่ีได้รับ ๘ 
    
บทที่ ๒ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ๙ 
 ๒.๑ แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ ๑๑ 
 ๒.๒ แนวคิดท่ีเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐ ๔๙ 
 ๒.๓ แนวคิดท่ีเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ ๗๕ 
 ๒.๔ แนวคิดท่ีเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ๑๒๔ 
 ๒.๕ ทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ๑๓๙ 
 ๒.๖ หลักพุทธธรรมท่ีเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ ๑๔๕ 
 ๒.๗ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ๑๕๒ 
 ๒.๘ กรอบแนวคิดการวิจัย ๑๘๒ 
    
บทที่ ๓  วิธีด าเนินการวิจัย                                                                     ๑๘๔ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๑๘๔ 
 ๓.๒ การวิจัยเชิงปริมาณ ๑๘๕ 
 ๓.๓ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ๑๘๘ 
 ๓.๔ การเก็บข้อมูล ๑๘๙ 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล ๑๙๐ 
 ๓.๖ การวิจัยเชิงคุณภาพ ๑๙๐ 

 

 



(๙) 

สารบญั (ต่อ) 
 

เร่ือง หน้า 
บทที่ ๔  ผลการวิจัย                                                                            ๑๙๖ 
 ๔.๑ ผลการวิจัยเชิงปริมาณ ๑๙๗ 
 ๔.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ๒๐๑ 
 ๔.๓ ผลการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก  

(In-depth Interview) ๒๑๒ 
 ๔.๔ ผลการวิเคราะห์ การมีส่วนร่วมด้านนโยบายภาครัฐส าหรับการดูแล

ผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร ในภาพรวมของการก าหนดนโยบาย การน า
นโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผลนโยบายจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
(Focus Group  Discussion)กลับผู้ร่วมสนทนากลุ่ม ๒๓๙ 

 ๔.๕ องค์ความรี่ได้จากการวิจัย ๒๔๖ 
    
บทที่ ๕  สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ                                                    ๒๖๑ 
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๒๖๑ 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๒๗๗ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๒๙๐ 
บรรณานุกรม ๒๙๔ 
ภาคผนวก  ๓๑๓ 
ภาคผนวก ก   หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย ๓๑๔ 
ภาคผนวก ข  หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล ๓๒๐ 
ภาคผนวก ค หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล (สัมภาษณ์) ๓๒๒ 
ภาคผนวก ง หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ ๓๔๐ 
ภาคผนวก จ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ๓๕๓ 
ภาคผนวก ฉ ประมวลภาพการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ๓๖๑ 
ภาคผนวก ช ประมวลภาพการสนทนาเฉพาะกลุ่ม ๓๖๗ 
ประวัติผู้วิจัย ๓๖๙ 

 



สารบญัตาราง 
                                    
ตารางที่ หน้า 
๒.๑ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับ

ควำมหมำยของนโยบำยสำธำรณะ ๑๒ 
๒.๒ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับ

ควำมส ำคัญของนโยบำยสำธำรณะ ๑๔ 
๒.๓ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับผู้มี

ส่วนร่วมในกำรก ำหนดนโยบำยสำธำรณะ ๑๗ 
๒.๔ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับ

นโยบำยสำธำรณะท่ีพึงประสงค์ ๑๘ 
๒.๕ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับ

ควำมหมำยของกำรก ำหนดนโยบำย ๑๙ 
๒.๖ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับตัว

แบบกำรก ำหนดนโยบำย ๒๔ 
๒.๗ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับ

กระบวนกำรก ำหนดนโยบำยสำธำรณะ ๒๗ 
๒.๘ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับ

ควำมหมำยของกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ ๓๐ 
๒.๙ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับตัว

แบบกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ ๓๕ 
๒.๑๐ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับ

กระบวนกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ ๓๗ 
๒.๑๑ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับ

ควำมหมำยของกำรประเมินผลนโยบำย ๓๙ 
๒.๑๒ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับ

ประเภทของกำรประเมินผล ๔๑ 
๒.๑๓ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับ

รูปแบบของกำรประเมินผลนโยบำย ๔๔ 
๒.๑๔ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับ

วงจรกำรควบคุมคุณภำพ PDCA ๔๘ 
๒.๑๕ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับ

หลักกำรผู้สูงอำยุขององค์กำรสหประชำชำติ ๕๑ 
๒.๑๖ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับ

หลักกำรของสหประชำชำติส ำหรับกำรดูแลสิทธิผู้สูงอำยุ ๕๓ 
 



(๑๑) 

   

สารบญัตาราง (ต่อ) 
                                    
ตารางที่ หน้า 
๒.๑๗ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับ

ปฏิญญำมำดริดว่ำด้วยเรื่องผู้สูงอำยุ ๕๕ 
๒.๑๘ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับ

ประกำศว่ำด้วยผู้สูงอำยุ ๕๖ 
๒.๑๙ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับ

ปฏิญญำมำเก๊ำ ว่ำด้วยเรื่องแผนปฏิบัติกำรเรื่องผู้สูงอำยุในภูมิภำคเอเชียและ
แปซิฟิก ๕๘ 

๒.๒๐ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับ
ปฏิญญำบรูไนดำรุสซำลำม ว่ำด้วยกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบัน
ครอบครัว : กำรดูแลผู้สูงอำยุ ๕๙ 

๒.๒๑ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับกำร
ด ำเนินงำนในระยะเริ่มต้นเกี่ยวกับผู้สูงอำยุแห่งชำติ ๖๑ 

๒.๒๒ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับกำร
จัดต้ังกรรมกำรผู้สูงอำยุแห่งชำติ ๖๑ 

๒.๒๓ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับ
แผนระยะยำวส ำหรับผู้สูงอำยุแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๔๔) ๖๓ 

๒.๒๔ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับ
นโยบำยและมำตรกำรส ำหรับผู้สูงอำยุระยะยำว (พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๕๔) ๖๔ 

๒.๒๕ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับกำร
จัดสวัสดิกำรสังคมเรื่องเบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ ๖๖ 

๒.๒๖ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับ
นโยบำยภำครัฐส ำหรับผู้สูงอำยุ ๖๗ 

๒.๒๗ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับ
แผนผู้สูงอำยุแห่งชำติ ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี ๑ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ๖๙ 

๒.๒๘ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙) ๗๑ 

๒.๒๙ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐ ๗๒ 

๒.๓๐ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับ
พระรำชบัญญัติผู้สูงอำยุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ๗๓ 

๒.๓๑ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับ
ปฏิญญำผู้สูงอำยุไทย ๗๕ 



(๑๒) 

   

สารบญัตาราง (ต่อ) 
                                    
ตารางที่ หน้า 
๒.๓๒ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับกำร

ดูแลผู้สูงอำยุ ๗๗ 
๒.๓๓ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับ

รูปแบบของกำรดูแล ๘๑ 
๒.๓๔ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับ

ควำมหมำยของกำรบริกำรสำธำรณะ ๘๓ 
๒.๓๕ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับ

ประเภทของกำรบริกำรสำธำรณะ ๘๔ 
๒.๓๖ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับ

รูปแบบของกำรบริกำรสำธำรณะในประเทศไทย ๘๖ 
๒.๓๗ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับ

มำตรฐำนด้ำนสุขภำพและกำรรักษำพยำบำล ๘๗ 
๒.๓๘ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับ

มำตรฐำนด้ำนรำยได้ ๘๘ 
๒.๓๙ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับ

มำตรฐำนด้ำนท่ีพัก ๘๘ 
๒.๔๐ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับ

มำตรฐำนด้ำนนันทนำกำร ๘๙ 
๒.๔๑ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับ

มำตรฐำนด้ำนควำมมั่นคงทำงสังคม ครอบครัว ผู้ดูแล และกำรคุ้มครอง ๙๐ 
๒.๔๒ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับ

มำตรฐำนด้ำนกำรสร้ำงบริกำรและเครือข่ำยกำรเกื้อหนุน ๙๑ 
๒.๔๓ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับ

รูปแบบกำรดูแลระยะยำว ๙๔ 
๒.๔๔ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับกำร

จัดบริกำรดูแลระยะยำว ๙๖ 
๒.๔๕ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับกำร

สร้ำงหลักประกันด้ำนรำยได้ผู้สูงอำยุ ๙๙ 
๒.๔๖ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับกำร

บริกำรทำงสังคม ๑๐๒ 
๒.๔๗ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับกำร

ช่วยเหลือทำงสังคมส ำหรับผู้สูงอำยุ (กำรดูแลผู้สูงอำยุท่ีบ้ำนและชุมชน) ๑๐๔ 
๒.๔๘ ศูนย์พัฒนำกำรจัดสวัสดิกำรสังคมส ำหรับผู้สูงอำยุ ๑๐๕ 



(๑๓) 

   

สารบญัตาราง (ต่อ) 
                                    
ตารางที่ หน้า 
๒.๔๙ สถำนสงเครำะห์คนชรำ ๑๓ แห่ง ๑๐๖ 
๒.๕๐ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับกำร

ช่วยเหลือทำงสังคมส ำหรับผู้สูงอำยุ (กำรดูแลผู้สูงอำยุในสถำบัน) ๑๐๗ 
๒.๕๑ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับกำร

ช่วยเหลือทำงสังคมส ำหรับผู้สูงอำยุ (กำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนรำยได้เพื่อกำรยัง
ชีพส ำหรับผู้สูงอำยุ) ๑๐๙ 

๒.๕๒ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับ
ระบบสวัสดิกำรสังคมเพื่อกำรดูแลผู้สูงอำยุในประเทศสิงคโปร์ ๑๑๐ 

๒.๕๓ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับ
ระบบสวัสดิกำรสังคมเพื่อกำรดูแลผู้สูงอำยุในประเทศญี่ปุ่น ๑๑๑ 

๒.๕๔ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับ
ระบบสวัสดิกำรสังคมเพื่อกำรดูแลผู้สูงอำยุในประเทศฮ่องกง ๑๑๒ 

๒.๕๕ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับ
ระบบสวัสดิกำรสังคมเพื่อกำรดูแลผู้สูงอำยุในประเทศจีน ๑๑๓ 

๒.๕๖ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับ
ระบบสวัสดิกำรสังคมเพื่อกำรดูแลผู้สูงอำยุในประเทศออสเตรเลีย ๑๑๔ 

๒.๕๗ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับ
ระบบสวัสดิกำรสังคมเพื่อกำรดูแลผู้สูงอำยุในประเทศนอร์เวย์ ๑๑๖ 

๒.๕๘ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับ
ระบบสวัสดิกำรสังคมเพื่อกำรดูแลผู้สูงอำยุในประเทศสวีเดน ๑๑๗ 

๒.๕๙ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับ
ระบบสวัสดิกำรสังคมเพื่อกำรดูแลผู้สูงอำยุในประเทศเดนมำร์ก ๑๑๘ 

๒.๖๐ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับ
ระบบสวัสดิกำรสังคมเพื่อกำรดูแลผู้สูงอำยุในประเทศโรมำเนีย ๑๑๙ 

๒.๖๑ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับ
ระบบสวัสดิกำรสังคมเพื่อกำรดูแลผู้สูงอำยุในประเทศอิตำลี ๑๒๐ 

๒.๖๒ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับ
ระบบสวัสดิกำรสังคมเพื่อกำรดูแลผู้สูงอำยุในประเทศอังกฤษ ๑๒๑ 

๒.๖๓ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับ
ระบบสวัสดิกำรสังคมเพื่อกำรดูแลผู้สูงอำยุในประเทศฝรั่งเศส ๑๒๒ 

๒.๖๔ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับ
ระบบสวัสดิกำรสังคมเพื่อกำรดูแลผู้สูงอำยุในประเทศสหรัฐอเมริกำ ๑๒๓ 

 



(๑๔) 

   

สารบญัตาราง (ต่อ) 
                                    
ตารางที่ หน้า 
๒.๖๕ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับ

ควำมหมำยของผู้สูงอำยุ ๑๒๗ 
๒.๖๖ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับ

ควำมสูงอำยุหรือควำมชรำภำพ ๑๒๘ 
๒.๖๗ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับ

สภำพของผู้สูงอำยุ ๑๓๐ 
๒.๖๘ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับ

ควำมต้องกำรของผู้สูงอำยุ ๑๓๒ 
๒.๖๙ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับ

ปัญหำของผู้สูงอำยุ ๑๓๕ 
๒.๗๐ จ ำนวนประชำกรและประชำกรสูงอำยุในจังหวัดพิจิตร เรียงตำมจ ำนวนประชำกร

และประชำกรสูงอำยุรวม (ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๐) ๑๓๗ 
๒.๗๑ จ ำนวนและร้อยละของผู้สูงอำยุจังหวัดพิจิตร พ.ศ. ๒๕๖๐ จ ำแนกตำมเพศ ๑๓๘ 
๒.๗๒ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับ

ทฤษฎีควำมผำสุกในชีวิต (The Salutogenic Theory) ๑๓๙ 
๒.๗๓ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับ

ทฤษฎีกิจกรรม (Activity Theory) ๑๔๐ 
๒.๗๔ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับ

ทฤษฎีพัฒนำกำรของอีริคสัน (Erikson’s Theory) ๑๔๑ 
๒.๗๕ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับ

ทฤษฎีพัฒนำกำรของเพค (Peck’s Developmental Theory) ๑๔๑ 
๒.๗๖ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับ

ทฤษฎีควำมต้องกำรของมำสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Human Needs 
Theory) ๑๔๒ 

๒.๗๗ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับ
ทฤษฎีกำรแยกตนเอง (Disengagement Theory) ๑๔๓ 

๒.๗๘ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับ
ทฤษฎีกำรแยกตนเอง (Disengagement Theory) ๑๔๔ 

๒.๗๙ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับ
ทฤษฎีภูมิคุ้มกัน (Immunological Theory) ๑๔๕ 

๒.๘๐ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำงำนวิจัยท่ี
เกี่ยวกับกำรก ำหนดนโยบำย ๑๕๔ 

 



(๑๕) 

   

สารบญัตาราง (ต่อ) 
                                    
ตารางที่ หน้า 
๒.๘๑ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำงำนวิจัยท่ี

เกี่ยวกับกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ ๑๕๘ 
๒.๘๒ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำงำนวิจัยท่ี

เกี่ยวกับกำรประเมินผลนโยบำย ๑๖๒ 
๒.๘๓ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำงำนวิจัยท่ี

เกี่ยวกับกำรดูแลผู้สูงอำยุ ๑๗๐ 
๒.๘๔ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำงำนวิจัยท่ี

เกี่ยวกับกำรก ำหนดนโยบำย ๑๗๔ 
๒.๘๕ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำงำนวิจัยท่ี

เกี่ยวกับกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ ๑๗๗ 
๒.๘๖ ประเด็นส ำคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชำกำรหรือนักวิจัย ได้ท ำกำรศึกษำงำนวิจัยท่ี

เกี่ยวกับกำรดูแลผู้สูงอำยุ ๑๘๑ 
๓.๑ จ ำนวนสมำชิก ๑๘๗ 
๔.๑ จ ำนวนประชำกรสูงอำยุ ๖๐ ปี ขึ้นไป ๑๙๘ 
๔.๒ ข้อมูลประชำกรผู้สูงอำยุและกำรแบ่งกลุ่มตำมควำมสำมำรถในกำรประกอบ

กิจวัตรประจ ำวัน จังหวัดพิจิตร ปี ๒๕๕๙ ๑๙๙ 
๔.๓ แสดงจ ำนวนและร้อยละ จ ำแนกตำมสถำนภำพส่วนบุคคล ๒๐๒ 
๔.๔ ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับของควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วม

ภำคประชำชนของกำรบริหำรงำนดูแลผู้สูงอำยุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพิจิตร โดยรวม ๒๐๓ 

๔.๕ ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน และระดับของควำมคิดเห็นต่อกำรพัฒนำกำรมี
ส่วนกำรมีส่วนร่วมด้ำนนโยบำยภำครัฐส ำหรับกำรดูแลผู้สูงอำยุในจังหวัดพิจิตร 
ด้ำนกำรร่วมตัดสินใจและวำงแผน ๒๐๔ 

๔.๖ ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับของควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำร 
กำรมีส่วนร่วมด้ำนนโยบำยภำครัฐส ำหรับกำรดูแลผู้สูงอำยุใน จังหวัดพิจิตรด้ำน
กำรร่วมปฏิบัติกำร ๒๐๕ 

๔.๗ ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน และระดับของควำมคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบำยกำร
กำรมีส่วนร่วมด้ำนนโยบำยภำครัฐส ำหรับกำรดูแลผู้สูงอำยุใน จังหวัดพิจิตร ด้ำน
ร่วมรับผลประโยชน์ ๒๐๖ 

๔.๘ ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับของควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วม
ด้ำนนโยบำยภำครัฐส ำหรับกำรดูแลผู้สูงอำยุใน จังหวัดพิจิตร ด้ำนร่วมประเมินผล ๒๐๗ 

๔.๙ ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับของควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วม
ด้ำนนโยบำยภำครัฐส ำหรับกำรดูแลผู้สูงอำยุในจังหวัดพิจิตร โดยรวม ๒๐๘ 



(๑๖) 

   

สารบญัตาราง (ต่อ) 
                                    
ตารางที่ หน้า 
๔.๑๐ ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับของควำมคิดเห็นต่อกำรกำรมีส่วนร่วม

ด้ำนนโยบำยภำครัฐส ำหรับกำรดูแลผู้สูงอำยุในจังหวัดพิจิตร ด้ำนกำรร่วมตัดสินใจ
และวำงแผน ตำมหลักสังคหวัตถุ ๔ ๒๐๘ 

๔.๑๑ ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับของควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำร
มีส่วนร่วมด้ำนนโยบำยภำครัฐส ำหรับกำรดูแลผู้สูงอำยุในจังหวัดพิจิตร ด้ำนกำร
ร่วมปฏิบัติกำร ตำมหลักสังคหวัตถุ ๔ ๒๐๙ 

๔.๑๒ ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับของควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำร
มีส่วนร่วมด้ำนนโยบำยภำครัฐส ำหรับกำรดูแลผู้สูงอำยุในจังหวัดพิจิตร ด้ำนร่วมรับ
ผลประโยชน์ ตำมหลักสังคหวัตถุ ๔ ๒๑๐ 

๔.๑๓ ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน และระดับของควำมคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนำกำรมี
ส่วนร่วมด้ำนนโยบำยภำครัฐส ำหรับกำรดูแลผู้สูงอำยุในจังหวัดพิจิตร ด้ำนร่วม
ประเมินผล ตำมหลักสังคหวัตถุ ๔ ๒๑๑ 

 
 
 
 
 



สารบญัแผนภาพ 
 

แผนภาพที ่ หน้า 
๒.๑ แสดงวงจร PDCA ในยุคแรก ๔๕ 
๒.๒ แสดงวงจร PDCA แบบญี่ปุ่น ๔๖ 
๒.๓ แสดงวงจร PDCA กับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ๔๖ 
๒.๔ โครงสร้างหลักประกันรายได้ส าหรับผู้สูงอายุไทย ๙๘ 
๒.๕ กรอบแนวคิดการวิจัย ๑๘๓ 
๔.๑ แบบจ าลองการมีส่วนร่วมนโยบายภาครัฐส าหรับการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร ๒๔๖ 
๔.๒ การมีส่วนร่วมนโยบายภาครัฐด้านดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร ด้านการมีส่วนร่วม

ในการตัดสินใจตามหลักธรรมสังคหวัตถ ุ๔ ๒๔๙ 
๔.๓ รูปแบบการการน านโยบายไปปฏิบัติ การมีส่วนร่วมนโยบายภาครัฐ ส าหรับดูแล

ผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตรตามหลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ ๒๕๐ 
๔.๔ รูปแบบการการมีส่วนร่วมนโยบายภาครัฐส าหรับดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร 

ผลประโยชน์ตามหลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ ๒๕๒ 
๔.๕ การมีส่วนนโยบายภาครัฐด้านการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร ตามหลักธรรม

สังคหวัตถุ ๔ ๒๕๓ 
๔.๖ สรุปองค์รวมความรู้ท่ีได้จากการวิจัย ๒๕๕ 
 



 
บทที่ ๑ 

                                          บทน ำ 
 
๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

จังหวัดพิจิตรประยุกต์จากแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับท่ี๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๖๔) ฉบับ
ปรับปรุง ครั้งท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของสังคม” โดยมีประเด็น
ท่ีส าคัญ ๑) ผู้สูงอายุท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีคือ มีสุขภาพท่ีดีท้ังกายและจิต ครอบครัวมีสุข สังคมเอื้อ
อาทร อยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสม ปลอดภัย มีหลักประกันท่ีมั่นคง ได้รับสวัสดิการและการบริการท่ี
เหมาะสม อยู่อย่างมีคุณค่า มีศักด์ิศรี พึ่งตนเองได้ เป็นท่ียึดเหนียวทางจิตใจและมีส่วนร่วมใน
ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารอย่างต่อเนื่อง ๒) ครอบครัวและชุมชน
เป็นสถาบันหลักท่ีมีความเข้มแข็ง สามารถให้การเกื้อหนุนแก่ผู้สูงอายุ ได้อย่างมีคุณภาพ ๓) ระบบ
สวัสดิการและบริการ จะต้องสามารถรองรับผู้สูงอายุให้สามารถด ารงอยู่กับครอบครัวและชุมชนได้
อย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน ๔) ทุกภาคส่วนจะต้องมีส่วนร่วมในระบบสวัสดิการ และบริการให้แก่
ผู้สูงอายุ โดยมีการก ากับดูแลเพื่อการคุ้มครองผู้สูงอายุในฐานะผู้บริโภค ๕) ต้องมีการด าเนินการท่ี
เหมาะสมเพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุท่ีทุกข์ยากและต้องการการเกื้อกูลให้ด ารงชีวิตอยู่ในชุมชนได้อย่างดีและ
ต่อเนื่อง 

จังหวัดพิจิตร เป็นจังหวัดท่ีมีอัตราส่วนผู้สูงอายุเป็นล าดับ ๔ ของประเทศ คิดเป็นร้อยละ
๑๗.๔ ของประชากร จังหวัดพิจิตรได้ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
และมองว่าผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรส าคัญของชาติมิใช่เป็นปัญหาของสังคม ด้วยแนวคิดเช่นนี้ นายชาติชาย 
เจียมศรีพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรคนแรกและคนเดียวของจังหวัดท่ีมาจากการ
เลือกตั้ง ได้เล็งเห็นความส าคัญของผู้สูงอายุในฐานะเป็นบุคคลท่ีสังคมต้องยกย่อง เชิดชูและดูแลให้มี
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุขตลอดชีวิต จึงได้น าแนวคิดนี้ไปใช้ในการด าเนินงานเรื่อยมา 

วันท่ี (๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘) รศ.ดร.พีรสิทธิ์ ค านวณศิลป์ ท่ีปรึกษาด้านการวิจัยและกิจการ
ระหว่างประเทศ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU ซึ่งได้ท าการศึกษา
วิจัยเพื่อค้นหาค้นหาองค์ความรู้ด้านการน าแนวคิดการสร้างความปึกแผ่นระหว่างรุ่นวัยมาใช้ในการ
ดูแลผู้สูงอายุ และค้นหาต้นแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ด าเนินการในเรื่องนี้ได้ดี ได้เดินทาง
มายังจังหวัดพิจิตร เพื่อศึกษาสถานการณ์ ถอดบทเรียน และหาแนวทางต่อยอดผลการด าเนินงานให้
เป็นท่ีประจักษ์สู่สาธารณชนร่วมกับท่านนายกฯและผู้เกี่ยวข้อง (ซึ่งส่วนใหญ่เป็นศิษย์เก่าของวิทยาลัย
การปกครองท้องถิ่น) จากการหารือในวันนี้น ามาซึ่งการตกผลึกทางความคิดท่ีจะน าประสบการณ์และ
องค์ความรู้ ท่ีมีในตัวผู้สูงอายุ ในด้านต่าง ๆ เช่น องค์ความรู้ด้านอาหาร ด้านการเกษตร ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ด้านหัตถกรรม ด้านศาสนาและพิธีกรรม ด้านภาษาศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ฯลฯ มา
พัฒนาให้เกิดผลเพื่อการอนุรักษ์ สืบทอด ต่อยอด และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นวัย อันได้แก่ วัย
สูงอายุ วัยท างาน หรือรุ่นพ่อแม่ และเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้มาเรียนรู้ร่วมกัน  ผลจากการปรึกษาหารือ
ร่วมกันท าให้ได้ข้อตกลงร่วมกันว่า อบจ. พิจิตร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร 



๒ 

ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร และวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  จะร่วมกันจัดต้ัง “พฤฒาวิทยาลัย” 
ขึ้นเป็นแห่งแรกท่ีจังหวัดพิจิตร ซึ่งค าว่า “พฤฒ” หมายถึง ผู้สูงอายุ หรือคนชรา ส่วนค าว่า “วิทยาลัย” 
หมายถึง สถานศึกษาช้ันสูงท่ีสอนวิชาชีพเฉพาะด้าน เมื่อรวมกันแล้ว  “พฤฒวิทยาลัย” จึงมี
ความหมายว่า สถานศึกษาช้ันสูงท่ีผู้สูงอายุเป็นผู้สอนวิชาชีพ โดยในพฤฒาวิทยาลัยนี้ จะมีการจัดการ
เรียนการสอนให้แก่คน ๓ รุ่นวัยที่จะมาเรียนรู้ร่วมกัน 

การด าเนินงานครั้งนี้จะส่งผลให้คนทุกรุ่นวัยได้เป็นท้ังผู้สอนและผู้เรียน เพื่อสืบทอดรักษา
ของดี ๆ ไว้ ผู้ประชุมทุกท่านมีความเช่ือมั่นว่าการจัดต้ัง “พฤฒวิทยาลัย” ขึ้นนี้จะส่งผลให้เกิดความ
เป็นปึกแผ่นระหว่างรุ่นวัยและยังเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุท่ียั่งยืน 

แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) เน้นการ
พัฒนาผู้สูงอายุให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพ มีคุณค่า สามารถปรับตัวเท่าทัน
การเปล่ียนแปลงเป็นพลังในการพัฒนาสังคม๑ และได้กล่าวไว้ว่า ประชากรสูงอายุในโลกจะเพิ่มขึ้น 
เกิดผลกระทบจากการเป็นสังคมผู้สูงอายุของประเทศต่างๆ ได้แก่ เกิดการย้ายถิ่นของแรงงานข้าม
ชาติท้ังแรงงานท่ีมีฝีมือและไร้ฝีมือ เพื่อทดแทนก าลังแรงงานในประเทศท่ีเป็นสังคมผู้สูงอายุ ส่งผล
กระทบต่อความมั่นคงและสังคมของประเทศนั้นๆ เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขณะเดียวกัน
เกิดภาวะสมองไหล โครงสร้างการใช้จ่ายงบประมาณเปล่ียนแปลงไป ประเทศท่ีเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะ
มีรายจ่ายด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น ท าให้งบประมาณส าหรับการลงทุนพัฒนาด้านอื่นๆ ลดลง การเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุของโลกอย่างต่อเนื่อง ประเทศท่ีพัฒนาแล้วส่วนใหญ่ได้เข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุมา
นานกว่า ๔๐-๕๐ ปี เช่น ฝรั่งเศส สวีเดน สหรัฐอเมริกา อิตาลี และญี่ปุ่น ส่วนประเทศท่ีก าลังพัฒนา 
อาทิ เกาหลี สิงคโปร์ จีน อินโดนีเซีย บรูไน เวียดนาม และประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว
ในช่วง ๕ ปีท่ีผ่านมา๒ 
         สังคมไทยเปรียบผู้สูงอายุเปรียบด่ังร่มโพธิ์ร่มไทร เป็นท่ีพึ่งพิงทางใจ และเป็นท่ีเคารพนับถือ
ของบุตรหลาน ณ วันนี้สังคมไทยได้ยอมรับความสามารถของผู้สูงอายุมากขึ้น ผู้สูงอายุคือ ขุมทรัพย์
ของสังคมเพราะผู้สูงอายุเป็นผู้ท่ีเต็มเป่ียมด้วยประสบการณ์สามารถเช่ือมโยงประสบการณ์ของตนเข้า
กับวัยอื่นๆ ได้ มิใช่เป็นคนแก่ท่ีไร้ค่าของสังคม๓ เปรียบได้ว่าผู้สูงอายุเป็นเสาหลักของครอบครัวและ
เป็นคลังทางปัญญาท่ีทรงพลังในการถ่ายทอดมรดกทางสังคม (Socialization) ให้คงอยู่ช่ัวลูกช่ัวหลาน 
การถ่ายทอดพลังทางปัญญา (Tacit Knowledge) ของผู้สูงอายุย่อมอ่อนแรงไปตามอายุขัยท่ีช้ีให้เห็น
ว่าบุคคลย่อมมีพฤติกรรมเปล่ียนแปลงไปตามอายุท่ีเพิ่มมากขึ้นและน าไปสู่การลดลงของพลัง
ความสามารถทางปัญญาสืบเนื่องมาจากกฎของธรรมชาติความไม่เท่ียงแท้แน่นอนของสรรพส่ิง        
ซึ่งเป็นลักษณะของส่ิงท้ังปวงคือ “ไตรลักษณ์” ประกอบด้วยลักษณะสามประการ คือ อนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา๔ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของทฤษฎีการท าลายตนเอง (Auto Immune Theory) ท่ีเช่ือ
                                                         

๑ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , เอกสารประกอบการประชุม
ประจ าปี ๒๕๕๓, ทิศทำงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๑, หน้า ๕๕.  

๒เรื่องเดียวกัน, หน้า ๙. 
๓ประเวศ วะสี, พระเจ้ำอยู่หัว กับรหัสพัฒนำใหม่, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ดี, 

๒๕๔๙), หน้า ๒๒. 
๔พุทธทาสภิกขุ, ธรรมะส ำหรับผู้สูงอำยุ, (กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, ๒๔๓๕), หน้า ๒๔-๒๘. 



๓ 

ว่าคนเราเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันน้อยลง พร้อมๆ กับมีการสร้างภูมิคุ้มกันท าลายตนเอง
มากขึ้น ท าให้ร่างกายต่อสู้เช้ือโรคและส่ิงแปลกปลอมได้ไม่ดีเท่าท่ีควร เป็นผลท าให้เกิดความเจ็บป่วย
ได้ง่าย เนื่องจากความเส่ือมถอยของสรีระร่างกาย๕ 

ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบันท่ีตรัสไว้ว่า “การ
ให้ความเคารพตลอดจนความกตัญญูและการเล้ียงดูบุพการีเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ เป็นหนึ่งในวัฒนธรรม
ท่ีดีงามและส าคัญยิ่งในสังคมไทย”๖ และ “ความแก่นี่เป็นก าลัง ถ้าอายุมากขึ้น ก็เป็นประโยชน์
ได้เปรียบ เรียกว่ามีประสบการณ์ คนท่ีอายุมาก ถ้ารักษาความดีรักษาคุณสมบัติ คุณธรรม ก็ได้เปรียบ
คนท่ีอายุน้อย และในประเทศชาติ ถ้ามีคนท่ีมีอายุมากและได้เปรียบ ชาติบ้านเมืองจะก้าวหน้าได้”๗ 
พระราชด ารัสดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญและความเช่ือมั่นในศักยภาพและบทบาทของ
ผู้สูงอายุท่ีมีต่อสังคมไทย 

จากการส ารวจประชากรโลกขององค์การสหประชาชาติ (The United Nation : UN) 
รายงานจ านวนผู้สูงอายุในปัจจุบันมีอยู่ประมาณ ๕๔๒ ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุท้ังโลกจะเพิ่มเป็น ๕๘๑.๕๘ ล้านคน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จะเพิ่มเป็น 
๗๘๕.๔ ล้านคน กระจายอยู่ตามทวีปต่างๆ ในทวีปเอเชียมีผู้สูงอายุจ านวน ๖๔๙,๓๙๑,๐๐๐ คน 
อเมริกาเหนือ ๙๐,๑๑๖,๐๐๐ คน และโอเชียเนีย ๔๔,๗๕๔,๐๐๐ คน๘ ได้มีการพยากรณ์เอาไว้ว่าในปี 
พ.ศ. ๒๕๙๓ (ค.ศ. 2050) รวมจ านวนผู้สูงอายุในทวีปต่างๆ จะเพิ่มขึ้นเป็นสองพันล้านคน๙ แต่ถ้า
พิจารณาในแต่ละภูมิภาคของโลก พบว่า ยุโรปเป็นภูมิภาคท่ีมีสัดส่วนของประชากรสูงอายุมากท่ีสุด 
โดยเฉพาะประเทศอิตาลี กรีซ เยอรมนี สวิสเซอร์แลนด์ ประเทศเหล่านี้ มีอัตราเจริญพันธุ์รวมต่ ากว่า
ระดับทดแทน มีอัตราตายของประชากรค่อนข้างต่ า แต่ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น๑๐ 

โครงสร้างประชากรของประเทศไทยได้เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว วิวัฒนาการของ
เทคโนโลยีด้านการแพทย์และสาธารณสุข ท าให้คนไทยมีอายุยืนยาวขึ้น จ านวนประชากรวัยสูงอายุ
เพิ่มมากขึ้น ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง ในช่วงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) จากสัดส่วนประชากรเด็ก : แรงงาน : ผู้สูงอายุ ร้อยละ ๒๐.๕ : 
                                                         

๕สมจิต หนุเจริญกุล, กำรพยำบำลทำงอำยุรศำสตร์ (เล่ม ๑), พิมพ์ครั้งที่ ๑๒, (กรุงเทพมหานคร :  
วี.เจ. พริ้นต้ิง, ๒๕๓๙) หน้า ๒๒๙. 

๖ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย , พระมหำกษัตริย์ยอดกตัญญู, (กรุงเทพมหานคร : 
ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย, ๒๕๔๙), หน้า ๑๒-๒๓.  

๗“พระราชด ารัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล  ในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต (๔ ธ.ค. ๔๙)”, [ออนไลน์] , แหล่งที่มา : 
http://www.arunsawat.com/board/index.php?topic=2392.0;wap2 [๕ ธันวาคม ๒๕๕๔]. 

๘United Nations, ESCAP, “Population Ageing and Development”, Asian Population 
Studies Series No.140. Part I, 1995, pp. 7-8. 

๙United Nations, World population ageing 1950-2050, Retrieved from:  
http://www.un.org/esa/population/publications/worldageing19502050/pdf/195thail.pdf 
[September 20, 2010]. 

๑๐ศรีประภา ลุนละวงศ์, FACT SHEET เอกสำรเผยแพร่ควำมรู้ ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๖, [ออนไลน์]. 
แหล่งที่มา : http://hpc5.anamai.moph.go.th. [๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕]. 



๔ 

๖๗.๖ : ๑๑.๙ ในปี ๒๕๕๓ เป็น ร้อยละ ๑๘.๓ : ๖๖.๙ : ๑๔.๘ ในปี ๒๕๕๙๑๑ ประชากรผู้สูงอายุมี
สัดส่วนร้อยละ ๑๑.๙ ในปัจจุบัน และจะเพิ่มเป็นร้อยละ ๑๔.๘ เมื่อส้ินสุดแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว และ
จะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จากการคาดการณ์ในปี ๒๕๖๘ หรืออีก ๑๕ ปี
ข้างหน้า จ านวนผู้สูงอายุจะเพิ่มเป็น ๑๔.๙ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๕ และ ในปี ๒๕๗๓ จะ
เพิ่มขึ้นเป็น ๑๗.๘ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของประชากรท้ังประเทศ นั่นก็หมายความว่า ใน
ประชากรทุกๆ ๔ คนจะมีผู้สูงอายุ ๑ คน อัตราการเพิ่มแบบนี้ เรียกว่า เป็นการเพิ่มท่ีทวีคูณของ
ผู้สูงอายุท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทย ไม่ใช่แค่เพียงประเทศไทยประเทศเดียว แต่เป็นแนวโน้มท่ีเกิดขึ้นกับ
ทุกประเทศอย่างต่อเนื่อง ถือว่าประเทศไทยเป็นอันดับท่ี ๒ รองจากสิงคโปร์ และผู้สูงอายุหญิงมี
สัดส่วนมากกว่าเพศชาย คือ ๕๕ : ๔๕ และจะแตกต่างกันมากขึ้นตามกลุ่มอายุท่ีสูงขึ้น เพราะ
ประชากรหญิงมีอายุท่ียืนยาวกว่าชาย  
               สังคมไทยเปรียบผู้สูงอายุเปรียบด่ังร่มโพธิ์ร่มไทรเป็นท่ีพึ่งพิงทางใจและเป็นท่ีเคารพ  
นับถือของบุตรหลาน ณ วันนี้สังคมไทยได้ยอมรับความสามารถของผู้สูงอายุมากขึ้น ผู้สูงอายุคือ 
ขุมทรัพย์ของสังคม เพราะผู้สูงอายุเป็นผู้ท่ีเต็มเป่ียมด้วยประสบการณ์สามารถเช่ือมโยงประสบการณ์
ของตนเข้ากับวัยอื่นๆ ได้ มิใช่เป็นคนแก่ท่ีไร้ค่าของสังคม๑๒ เปรียบได้ว่าผู้สูงอายุเป็นเสาหลักของ
ครอบครัวและเป็นคลังทางปัญญาท่ีทรงพลังในการถ่ายทอดมรดกทางสังคม (Socialization) ให้คงอยู่
ช่ัวลูกช่ัวหลาน การถ่ายทอดพลังทางปัญญา (Tacit Knowledge) ของผู้สูงอายุย่อมอ่อนแรงไปตาม
อายุขัยท่ีช้ีให้เห็นว่าบุคคลย่อมมีพฤติกรรมเปล่ียนแปลงไปตามอายุท่ีเพิ่มมากขึ้น และน าไปสู่การลดลง
ของพลังความสามารถทางปัญญาสืบเนื่องมาจากกฎของธรรมชาติความไม่เท่ียงแท้แน่นอนของ  
สรรพส่ิงซึ่งเป็นลักษณะของส่ิงท้ังปวง คือ “ไตรลักษณ์” ประกอบด้วยลักษณะสามประการ คือ 
อนิจจังทุกขังอนัตตา๑๓ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของทฤษฎีการท าลายตนเอง (Auto Immune 
Theory) ท่ีเช่ือว่าคนเราเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันน้อยลงพร้อมๆ กับมีการสร้างภูมิคุ้มกัน
ท าลายตนเองมากขึ้นท าให้ร่างกายต่อสู้เช้ือโรคและส่ิงแปลกปลอมได้ไม่ดีเท่าท่ีควรเป็นผลท าให้เกิด
ความเจ็บป่วยได้ง่ายเนื่องจากความเส่ือมถอยของสรีระร่างกาย๑๔ 

ประเทศไทยก าลังถึงจุดเปล่ียนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Population) จ านวน
ผู้สูงอายุในปัจจุบันมีประมาณ ๗ ล้านคน และคาดว่าในปี พ.ศ.๒๕๖๓ ยอดผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นถึง  
๑๑ ล้านคน หรือประมาณร้อยละ ๑๗ ของประชากรท้ังประเทศ๑๕ จากการท่ีมีผู้สูงอายุจ านวนมาก

                                                         
๑๑ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , เอกสารประกอบการประชุม

ประจ าปี ๒๕๕๓, ทิศทำงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๑, หน้า ๑๕-๑๖. 
๑๒ประเวศ วะสี, พระเจ้ำอยู่หัวกับรหัสพัฒนำใหม่, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ดี, 

๒๕๔๙), หน้า ๒๒. 
๑๓พุทธทาสภิกขุ, ธรรมะส ำหรับผู้สูงอำยุ, (กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, ๒๕๓๕), หน้า ๒๔-๒๘. 
๑๔สมจิต หนุเจริญกุล, กำรพยำบำลทำงอำยุรศำสตร์ (เล่ม๑), พิมพ์ครั้งที่ ๑๒, (กรุงเทพมหานคร:  

วี.เจ. พริ้นต้ิง, ๒๕๓๙), หน้า ๒๒๙. 
๑๕สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, สถิติผู้สูงอำยุในประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร : มิสเตอร์ก๊อปปี้

ประเทศไทย, ๒๕๕๐), หน้า๗-๑๒. 



๕ 

ย่อมส่งผลกระทบต่อระบบสังคมโดยรวม เพราะผู้สูงอายุเป็นวัยท่ีมีสารพัดปัจจัยท่ีก่อให้เกิดปัญหา
ด้านต่างๆ ท้ังเรื่องสุขภาพกายจิต อารมณ์ สังคม เศรษฐกิจ ท่ีจ าเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือเพิ่ม
มากขึ้น แต่ผลจากการพัฒนาประเทศท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมตามกระแสวัตถุนิยมท าให้
ลูกหลานจ านวนมากละท้ิงครอบครัว เรือกสวนไร่นา อพยพเข้ามาขายแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
และการบริการในเมืองใหญ่ทอดท้ิงผู้สูงอายุไว้เฝ้าบ้านท าให้ความสัมพันธ์ของครอบครัวลดลง
ลูกหลานขาดความตระหนักในการให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุ 

ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันที่ตรัสไว้ว่า “การให้
ความเคารพตลอดจนความกตัญญูและการเล้ียงดูบุพการีเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมท่ีดี
งามและส าคัญยิ่งในสังคมไทย”๑๖ และ “ความแก่นี่เป็นก าลังถ้าอายุมากขึ้นก็เป็นประโยชน์ได้เปรียบ
เรียกว่ามีประสบการณ์คนท่ีอายุมากถ้ารักษาความดีรักษาคุณสมบัติคุณธรรมก็ได้เปรียบคนท่ีอายุน้อย
และในประเทศชาติถ้ามีคนท่ีมีอายุมากและได้เปรียบชาติบ้านเมืองจะก้าวหน้าได้”๑๗ พระราชด ารัส
ดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญและความเช่ือมั่นในศักยภาพและบทบาทของผู้สูงอายุท่ีมีต่อ
สังคมไทย 

ตรงกันคือ ผู้สูงอายุ วัยท างาน และลูกหลานรวมอยู่ในสถานท่ีชุมชน เพื่อให้ชุมชนเกิด
ความร่มเย็น และมีความอบอุ่นบทบาทนี้จึงตกอยู่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

บทบาทของภาครัฐจังหวัดพิจิตรประยุกต์จากแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. 
๒๕๔๕-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของ
สังคม” โดยมีประเด็นท่ีส าคัญ ๑) ผู้สูงอายุท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีคือ มีสุขภาพท่ีดีท้ังกายและจิต 
ครอบครัวมีสุข สังคมเอื้ออาทร อยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสม ปลอดภัย มีหลักประกันท่ีมั่นคง ได้รับ
สวัสดิการและการบริการท่ีเหมาะสม อยู่อย่างมีคุณค่า มีศักด์ิศรี พึ่งตนเองได้ เป็ นท่ียึดเหนียวทาง
จิตใจและมีส่วนร่วมในครอบครัว ชุมชน และสังคม มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารอย่างต่อเนื่อง  
๒) ครอบครัวและชุมชนเป็นสถาบันหลักท่ีมีความเข้มแข็ง สามารถให้การเกื้อหนุนแก่ผู้สูงอายุได้อย่าง
มีคุณภาพ ๓) ระบบสวัสดิการและบริการ จะต้องสามารถรองรับผู้ สูงอายุให้สามารถด ารงอยู่กับ
ครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน ๔) ทุกภาคส่วนจะต้องมีส่วนร่วมในระบบ
สวัสดิการ และบริการให้แก่ผู้สูงอายุ โดยมีการก ากับดูแลเพื่อการคุ้มครองผู้สูงอายุในฐานะผู้บริโภค 
๕) ต้องมีการด าเนินการท่ีเหมาะสมเพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุท่ีทุกข์ยากและต้องการการเกื้อกูลให้ด ารงชีวิต
อยู่ในชุมชนได้อย่างดีและต่อเนื่อง 
             ผู้วิจัยตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาจ านวนประชากรผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตรส่วนใหญ่
อยู่ในภาวะพึ่งพิงช่วยตนเองไม่ได้ มีปัญหาการขาดผู้ดูแลเนื่องจากมีบุตรน้อย หรือบุตรหลานต้ อง
ออกไปประกอบอาชีพนอกบ้าน อีกท้ังค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้ดูแลท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพนี้ค่อนข้างสูง จึง

                                                         
๑๖ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย, พระมหำกษัตริย์ยอดกตัญญู, (กรุงเทพมหานคร : 

ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย, ๒๕๔๙), หน้า ๑๒-๒๓.  
๑๗“พระราชด ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาพระราชวังดุสิต(๔ ธ .ค .๔๙)” , [ออนไลน์], แหล่งที่มา : 
http://www.arunsawat.com/board/index.php?topic=2392.0;wap2 [๕ ธันวาคม ๒๕๕๔]. 



๖ 

เกิดปัญหาผู้สูงอายุถูกท าร้ายร่างกาย และจิตใจจากผู้ดูแลท่ีไม่มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน  ซึ่งเป็น
ปรากฏการณ์ท่ีส่งผลกระทบน าสู่การทอดท้ิงผู้สูงอายุในท่ีสุด๑๘ 

จากปัญหาท่ีได้กล่าวมาในข้างต้น ท าให้จังหวัดพิจิตรมีนโยบายและแผนส าหรับการดูแล
ผู้สูงอายุ ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ สร้างองค์ความรู้และด้วยเหตุผลดังกล่าว 
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจอย่างยิ่ง ท่ีเห็นสมควรในการท าวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมภาคประชาชนด้าน
นโยบายภาครัฐส าหรับการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร เพื่อเป็นการศึกษาโดยน าผลการวิจัยไปใช้ใน
การก าหนดนโยบาย และเป็นแนวทางในการน าไปปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาและสร้างมาตรการทางสังคม
ในการดูแลผู้สูงอายุให้เกิดความมั่นคงในการด ารงชีวิต สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์
การวิจัยของชาติสืบไป 

 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ดังนี้ 
๑.๒.๑ เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักพุทธธรรมเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ 
๑.๒.๒ เพื่อศึกษานโยบายการดูแลผู้สูงอายุของจังหวัดพิจิตร 
๑.๒.๓ เพื่อศึกษาการพัฒนาการมีส่วนร่วมด้านนโยบายภาครัฐส าหรับการดูแลผู้สูงอายุใน

จังหวัดพิจิตร 
 
๑.๓ ปัญหำท่ีต้องกำรทรำบ  

ผู้วิจัยก าหนดปัญหาท่ีต้องการทราบเป็นค าถามการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมด้านนโยบาย
ภาครัฐส าหรับการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร” ไว้ดังนี้ 

๑.๓.๑ แนวคิด ทฤษฎี และหลักพุทธธรรมเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุเป็นอย่างไร 
๑.๓.๒ นโยบายการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตรเป็นอย่างไร 
๑.๓.๓ การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมด้านนโยบายการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร

ควรเป็นอย่างไร 
 

๑.๔ ขอบเขตของกำรวิจัย 
ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษา เรื่อง “การมีส่วนร่วมด้านนโยบายภาครัฐส าหรับ 

การดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร” ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตดังนี้ 
 ๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยแบบ ผสานวิธี  วิธี (Mixed-Methods Research) 
ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้านเนื้อหาไว้ดังนี้ 

 

                                                         
๑๘พีรพงษ์ สายเชื้อ, (๒๘ เม.ย.๕๓),“กรุงเทพมหานครวางแผนดูแลผู้สูงอายุล้นเมือง”, แนวหน้ำ, 

[ออนไลน์ ], ๕ ย่อหน้า , แหล่งที่มา :http://www.backtohome.org/autopagev/show_page.php?topic_id 
=4497&auto_id=4497&auto_id=4&TopicPk= [๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔].  



๗ 

๑) แนวคิด ทฤษฎี และหลักพุทธธรรมเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ 
๒) นโยบายการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร 
๓) การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมด้านนโยบายภาครัฐส าหรับการดูแลผู้สูงอายุใน

จังหวัดพิจิตร 
๑.๔.๒ ขอบเขตผู้ให้ข้อมูลหลัก 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดผู้มีส่วนร่วมท่ีใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ 
๑) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) หมายถึง ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแล

ผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร ประกอบด้วย ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ก าหนดนโยบาย กลุ่มผู้น านโยบายไปปฏิบัติ 
และกลุ่มผู้ประเมินผล รวมท้ังหมด ๒๐ คน โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive selection) 

๒) กลุ่มผู้ร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) หมายถึง ผู้สูงอายุท่ีอาศัย
อยู่ในจังหวัดพิจิตร ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารสหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุ และประธานกลุ่มท่ี
รับผิดชอบดูแลชมรมผู้สูงอายุในแต่ละอ าเภอ ท้ังหมด ๑๒ อ าเภอ รวมท้ังหมด ๑๐ รูป/ คน 

๒.๑  เชิงปริมาณ ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้สูงอายุท่ีมีอายุต้ังแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป
ท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดพิจิตร จ านวน ๙๔,๖๑๑ คน  

กลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane)๑๙ ได้กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยจ านวน ๓๙๘ คน 

๒.๒ เชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ก าหนดผู้เช่ียวชาญ ท่ีให้
ความเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมภาคประชาชนด้านนโยบายภาครัฐส าหรับ การดูแลผู้สูงอายุในจังหวัด
พิจิตร” ประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญจ านวน ๑๐ รูป/คน  

๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
พื้นท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดเขตพื้นท่ี คือ ๑๒ อ าเภอ ได้แก่ เมืองพิจิตร  

วังทรายพูน โพประทับช้าง ตะพานหิน บางมูลนาก โพทะเลสามง่าม ทับคล้อ สากเหล็ก บึงนาราง      
ดงเจริญ วชิรบารมี ในจังหวัดพิจิตร 

๑.๔.๕ ขอบเขตด้ำนเวลำ 
การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาวิจัยต้ังแต่ วันท่ี ๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

จนถึง วันท่ี ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมเป็นระยะเวลา ๑๘ เดือน 
 
๑.๕ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 

ผู้วิจัยได้ให้ค าจ ากัดความของศัพท์ท่ีใช้ในการวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
ด้านนโยบายภาครัฐส าหรับการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตรไว้ดังนี้ 

กำรมีส่วนร่วม หมายถึง การมีส่วนร่วมภาคประชาชนของงานดูแลผู้สูงอายุ ในจังหวัด
พิจิตรได้แก่ร่วมตัดสินใจและวางแผน ร่วมปฏิบัติการ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมติดตามประเมินผล 

                                                         
๑๙ Taro Yamane, Statistics: An Introductory Analysis. 3rd Ed, (New York: Harper and 

Row Publications, 1973), p.16. 



๘ 

 ผู้สูงอำยุ หมายถึงบุคคลท่ีมีอายุต้ังแต่ ๖๐ ปีข้ึนไป ท้ังเพศชายและเพศหญิง โดยนับอายุ
ตามปฏิทินเป็นมาตรฐานสากลในการเป็นผู้สูงอายุ และมีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดพิจิตร 
               นโยบำยภำครัฐ หมายถึง แนวทางการด าเนินงานของจังหวัดพิจิตรท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ก าหนดนโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบายเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุใน
จังหวัดพิจิตร  
                กำรดูแลผู้สูงอำยุ หมายถึง การดูแลของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ โดยการจัด
สวัสดิการในรูปของโครงการหรือกิจกรรม เพื่อการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร  
 
๑.๖ ประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมด้านนโยบายภาครัฐส าหรับการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัด
พิจิตร” ซึ่งการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีความส าคัญและท าให้ทราบถึงประโยชน์จากการวิจัย ดังนี้ 

๑.๖.๑ ทราบถึงแนวคิด ทฤษฎี และหลักพุทธธรรมเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ 
๑.๖.๒ ทราบถึงนโยบายการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร 
๑.๖.๓ ทราบถึงการมีส่วนร่วมพัฒนารปูแบบด้านนโยบายภาครัฐส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ

ในจังหวัดพิจิตร ท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงกับองค์กรท่ีมีหน้าท่ีในการดูแลผู้สูงอายุของพื้นท่ีอื่น 
 

  
 



                        

บทที่ ๒ 
แนวคิด ทฤษฎ ีและหลักพุทธธรรมเกีย่วกับการดูแลผู้สูงอาย ุ

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมต้านนโยบายภาครัฐส าหรับการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัด

พิจิตร” ผู้วิจัยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องศึกษาและท าความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี และหลักพุทธ
ธรรมเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุในภาพรวมท้ังหมด เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย และใช้
ประกอบการอภิปรายผล โดยน าเสนอรายละเอียดเป็นล าดับข้ันตอน ดังนี้ 

๒.๑ แนวคิดท่ีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ 
๒.๑.๑ นโยบายสาธารณะ 
๒.๑.๒ การก าหนดนโยบาย  
๒.๑.๓ การน านโยบายไปปฏิบัติ  
๒.๑.๔ การประเมินผลนโยบาย  

๒.๒ แนวคิดท่ีเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐ 
๒.๒.๑ นโยบายผู้สูงอายุในระดับสากล 

๒.๒.๑.๑ หลักการผู้สูงอายุขององค์การสหประชาชาติ  
๒.๒.๑.๒ หลักการของสหประชาชาติส าหรับการดูแลสิทธิผู้สูงอายุ  
๒.๒.๑.๓ ปฏิญญามาดริดว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ  
๒.๒.๑.๔ ประกาศว่าด้วยผู้สูงอายุ  
๒.๒.๑.๕ ปฏิญญามาเก๊าว่าด้วยเรื่องแผนปฏิบัติการเรื่องผู้สูงอายุในภูมิภาค 

เอเชียและแปซิฟิก 
๒.๒.๑.๖ ปฏิญญาบรูไนดารุสซาลามว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ 

สถาบันครอบครัว : การดูแลผู้สูงอายุ  
๒.๒.๒ นโยบายผู้สูงอายุในประเทศ 

๒.๒.๒.๑ การด าเนินงานในระยะเริ่มต้นเกี่ยวกับผู้สูงอายุแห่งชาติ  
๒.๒.๒.๒ การจัดต้ังกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ 
๒.๒.๒.๓ แผนระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑  
๒.๒.๒.๔ นโยบายและมาตรการส าหรับผู้สูงอายุระยะยาว  
๒.๒.๒.๕ การจัดสวัสดิการสังคมเรื่องเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  
๒.๒.๒.๖ นโยบายภาครัฐส าหรับผู้สูงอายุ  
๒.๒.๒.๗ แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๖๔) ฉบับ 

ปรับปรุง ครั้งท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒  
๒.๒.๒.๘ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕- 

๒๕๕๙)  
๒.๒.๒.๙ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
๒.๒.๒.๑๐ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖  
๒.๒.๒.๑๑ ปฏิญญาผู้สูงอายุไทย  



๑๐ 

๒.๓ แนวคิดท่ีเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ 
๒.๓.๑ การดูแลผู้สูงอายุ  
๒.๓.๒ รูปแบบของการดูแล 
๒.๓.๓ แนวคิดการบริการสาธารณะ  
๒.๓.๔ แนวคิดมาตรฐานการดูแลท่ีเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 
๒.๓.๕ การดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุ 
๒.๓.๖ ระบบสวัสดิการสังคมเพื่อการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย 
๒.๓.๗ ระบบสวัสดิการสังคมเพื่อการดูแลผู้สูงอายุในต่างประเทศ 

๒.๔ แนวคิดท่ีเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 
๒.๔.๑ ความหมายของผู้สูงอายุ 
๒.๔.๒ ความสูงอายหุรือความชราภาพ 
๒.๔.๓ สภาพของผู้สูงอายุ 
๒.๔.๔ ความต้องการของผู้สูงอายุ 
๒.๔.๕ ปัญหาของผู้สูงอายุ 
๒.๔.๖ ข้อมูลผู้สูงอายใุนจังหวัดพิจิตร สถานการณ์ และแนวโน้ม 

๒.๕ ทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับผู้สูงอายุ  
๒.๕.๑ ทฤษฎีความผาสุกในชีวิต (The Salutogenic Theory) 
๒.๕.๒ ทฤษฎีกิจกรรม (Activity Theory) 
๒.๕.๓ ทฤษฎีพัฒนาการของอีริคสัน (Erikson’s Theory) 
๒.๕.๔ ทฤษฎีพัฒนาการของเพค (Peck’s Developmental Theory) 
๒.๕.๕ ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Human  

Needs Theory) 
๒.๕.๖ ทฤษฎีการแยกตนเอง (Disengagement Theory) 
๒.๕.๗ ทฤษฎีบุคลิกภาพ (Personality Theory) 
๒.๕.๘ ทฤษฎีท าลายตนเอง (Autoimmunity Theory) 

๒.๖ หลักพุทธธรรมท่ีเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ 
๒.๖.๑ ความส าคัญของหลักพุทธธรรม 
๒.๖.๒ หลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสมส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ 

๒.๗ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
๒.๗.๑ งานวิจัยในประเทศ 
๒.๗.๒ งานวิจัยต่างประเทศ 

๒.๘ กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 



๑๑ 

๒.๑ แนวคิดท่ีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ 
๒.๑.๑ นโยบายสาธารณะ 
การศึกษานโยบายสาธารณะเป็นความส าคัญและจ าเป็นส าหรับการศึกษาทางการเมือง  

การปกครอง การบริหาร และสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องอื่นๆ นอกจากนโยบายจะมีความส าคัญต่อการ
บริหารในองค์กรท่ัวไป นโยบายของรัฐ หรือท่ีเรียกว่า นโยบายสาธารณะ (Public Policy) ยิ่งมี
ความส าคัญเป็นพิเศษ ท้ังนี้ จะเป็นเครื่องช้ีน าในการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์กร นโยบาย
สาธารณะ เป็นส่ิงท่ีก าหนดลักษณะการจัดผลประโยชน์ 

โดยท่ัวไปนโยบายสาธารณะมีรากฐานมาจากสภาพปัญหาต่างๆ ของสังคม และเป็น
ปัญหาท่ีประชาชนคาดหวังว่ารัฐจะต้องรับผิดชอบในการแก้ไข ท าให้ปัญหาเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการ
ทางการเมือง ซึ่งเกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ระหว่างประชาชน (Public) พรรคการเมือง 
(Political Parties) รัฐสภา (Congress) ตุลาการ (Courts) ระบบราชการ (Bureaucracy) ระบบ
บริหาร (Executive) และราชการส่วนท้องถิ่น (Local Governments) เป็นต้น ส่ิงท่ีจะต้องพิจารณา
ก็คือ บุคคลหรือองค์กรต่างๆ ดังกล่าวมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมต่อการก าหนดนโยบายสาธารณะ
อย่างไร และผลของนโยบายสาธารณะกระทบต่อชีวิตของประชาชนในสังคมอย่างไร และมากน้อย
เพียงใด๑ 

ในหัวข้อนี้เป็นการกล่าวถึงนโยบายสาธารณะ ซึ่งมีสาระส าคัญเกี่ยวกับความหมายของ
นโยบายสาธารณะ ความส าคัญของนโยบายสาธารณะ องค์ประกอบของนโยบายสาธารณะ ประเภท
ของนโยบายสาธารณะ ผู้มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายสาธารณะ และนโยบายสาธารณะท่ีพึง
ประสงค์ ผู้วิจัยจึงสรุปในประเด็นท่ีส าคัญๆ ได้ดังนี้ 

๒.๑.๑.๑ ความหมายของนโยบายสาธารณะ 
ในความหมายของนโยบายสาธารณะ มีค าท่ีเกี่ยวข้องกันอยู่คือ “นโยบาย” กับค าว่า      

“สาธารณะ” ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ นโยบาย หมายถึง หลักและวิธี
ปฏิบัติซึ่งถือเป็นแนวด าเนินการหรืออุบายท่ีช้ีทางไปสู่วัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติของ
บ้านเมือง ส่วนค าว่า สาธารณะ หมายถึง การด าเนินกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการอยู่ร่วมกัน มีความ
เกี่ยวพันกับคนจ านวนมากหรือเป็นลักษณะมหาชน ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคล จึง
จ าเป็นต้องอาศัยอ านาจรัฐเข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อท าหน้าท่ีในการด าเนินการท่ัวไป๒  

นักวิขาการได้ให้ความหมายของค าว่า “นโยบายสาธารณะ” (Public Policy) ในหลายมิติ
ตามวัตถุประสงค์และแนวทางการศึกษาของแต่ละคน โดยผู้วิจัยพอท่ีจะจ าแนกความหมายของ
นโยบายสาธารณะของแต่ละบุคคล ได้ดังนี้ 

นโยบายสาธารณะ หมายถึง กิจกรรมท่ีกระท าโดยรัฐบาล รวมท้ังข้อก าหนดและระเบียบ
ในการควบคุม ก ากับการด าเนินการ มีลักษณะท่ีเป็นงานประจ า (Daily Routine) และเป็นกิจกรรม
ของปัจเจกบุคคลและนิติบุคคล ตลอดจนการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ นอกจากจะหมายถึง

                                                             
๑สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ , นโยบายสาธารณะ : แนวความคิด การวิเคราะห์และกระบวนการ , 

(กรุงเทพมหานคร : เสมาธรรม, ๒๕๕๓), หน้า ๑๒. 
๒มยุรี อนุมานราชธน, นโยบายสาธารณะ, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมกมลการพิมพ์, ๒๕๔๙), หน้า ๖. 



๑๒ 

กิจกรรมท่ีท าในประเทศยังมีความหมายรวมไปถึงกิจกรรมระหว่างประเทศด้วย๓ หรือเป็นกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นในบางโอกาส เช่น การท าแท้งเสรี๔ แนวทางการปฏิบัติหรือการกระท านั้น มีจุดมุ่งหมายว่าส่ิง
ใดท่ีจะต้องท าให้ส าเร็จไม่ใช่เพียงแค่ว่าต้ังใจจะท า โดยต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์ในการแก้ไข
ปัญหา มีวิธีการท่ีจะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์๕ แต่อ านาจในการจัดสรรค่านิยมของสังคมคือ รัฐบาลจะ
ตัดสินใจกระท าหรือไม่กระท านั้นเป็นผลมาจาก การจัดสรรค่านิยมของสังคมกล่าวคือ การตัดสินใจ
นโยบายใดๆ ของรัฐบาลจะต้องค านึงถึงค่านิยมและระบบความเช่ือของประชาชนในสังคม จึงท าให้
เห็นว่าอ านาจในการจัดสรรคุณค่าหรือค่านิยมทางสังคมขึ้นอยู่กับผู้ท่ีมีอ านาจโดยชอบด้วยกฎหมาย๖ 
ซึ่งมีผลกระทบต่อความกินดีอยู่ดีของประชาชน ดังนั้น นโยบายสาธารณะมีเนื้อหาและผลของนโยบาย
ท่ีตามมาในการก าหนดชีวิตและอนาคตของประชาชน๗ 

กล่าวโดยสรุป นโยบายสาธารณะ หมายถึง การท่ีผู้มีอ านาจสูงสุดไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล รวม
ไปถึงผู้บริหารองค์กรของราชการ เอกชน ได้ท าการตัดสินใจเลือกท่ีจะกระท าหรือไม่กระท า และ
ก าหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อช้ีน าให้มีกิจกรรมการกระท าต่างๆ เกิดขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

จากการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ ในประเด็นของนโยบายสาธารณะ 
ผู้วิจัยได้ประมวลเป็นภาพรวมให้ชัดเจนขึ้น เกี่ยวกับประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือ
นักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “ความหมายของนโยบายสาธารณะ” สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี 
๒.๑ ดังนี้  
 
ตารางที่ ๒.๑ ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ

ความหมายของนโยบายสาธารณะ 
นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 

Sharkansky (1970) ๑. กิจกรรมท่ีกระท าโดยรัฐบาล 
๒. ข้อก าหนดและระเบียบในการควบคุม ก ากับการด าเนินการ 
๓. กิจกรรมในประเทศและระหว่างประเทศ 

Dye (1984) ๑. กิจกรรมต่างๆ ท้ังหมดของรัฐบาล  
 
 
 
 
 

                                                             
๓Ira. Sharkansky, The Political Scientist and Policy Analysis, In Ira Sharkansky, ed, 

Policy Analysis In Political Science, (Chicago : Markham Publishing Company, 1970), p.13. 
๔T.R. Dye, Understanding Public Policy, 5thed., Englewood Cliffs, (New Jersey : 

Prentics-Hall, Inc., 1984), pp.2-3.   
๕J.E. Anderson, Public Policy-Making An Introduction, 2nd ed., (New York : Houghton 

Mifflin Company, 1994), p.3.   
๖D. Easton, The Political System, (New York : Knopf, 1953), pp.93-130. 
๗L. Koenig, An Introduction to Public Policy, Englewood Cliffs, (New Jersey : Prentics-

Hall, Inc., 1986), pp.70-75.   



๑๓ 

ตารางที่ ๒.๑ ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ
ความหมายของนโยบายสาธารณะ (ต่อ) 

นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 
Anderson, (1994). ๑. แนวทางการปฏิบัติหรือการกระท า  

๒. การก าหนดวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหา  
๓. ผู้ปฏิบัติ 

Easton, (1953). ๑. อ านาจในการจัดสรรค่านิยมของสังคม 
๒. ผู้ท่ีมีอ านาจในการจัดสรรคือ รัฐบาล  

Koenig, (1986). ๑. กิจกรรมท่ีรัฐบาลกระท าหรือไม่กระท า  
 
๒.๑.๑.๒ ความส าคัญของนโยบายสาธารณะ 
นโยบายสาธารณะท่ีดีต้องสอดคล้องกับค่านิยมและความต้องการของประชาชน เมื่อถูก

น าไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีอย่างเสมอภาค 
นั้น รัฐบาลได้ก าหนดขึ้นเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งนโยบายสาธารณะมีความส าคัญ 
ดังนี้๘ 

๑. รัฐบาล เมื่อพิจารณาความส าคัญต่อผู้ก าหนดนโยบาย ส่วนใหญ่ผู้ท่ีต้องรับผิดชอบต่อ
การก าหนดนโยบายคือ รัฐบาล หากรัฐบาลก าหนดนโยบายสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
จะท าให้รัฐบาลได้รับความศรัทธาเช่ือถือจากประชาชน  

๒. ข้าราชการ นโยบายสาธารณะซึ่งถูกก าหนดโดยรัฐบาล และรัฐบาลผลักดันให้มีการน า
นโยบายไปปฏิบัติโดยข้าราชการ จึงมีความส าคัญต่อข้าราชการในฐานะผู้น านโยบายไปปฏิบัติ  

๓. ประชาชน เป็นผู้ซึ่งได้รับผลจากการน านโยบายไปปฏิบัติ ดังนั้น นโยบายมีความส าคัญ
ในฐานะท่ีให้ประชาชนใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกรัฐบาล และมีความส าคัญต่อการแก้ไข
ปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน  

ดังนั้น นโยบายสาธารณะจึงมีความส าคัญต่อประเทศชาติและสังคมโดยส่วนรวม 
เนื่องจากเป็นตัวก าหนดผลประโยชน์ของประเทศ และก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ 

จากการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ ในประเด็นของนโยบายสาธารณะ 
ผู้วิจัยได้ประมวลเป็นภาพรวมให้ชัดเจนขึ้น เกี่ยวกับประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือ
นักวิจัยได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “ความส าคัญของนโยบายสาธารณะ” สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี 
๒.๒ ดังนี้  
 
 
 
 

                                                             
๘มยุรี อนุมานราชธน, นโยบายสาธารณะ, หน้า ๖-๗.  



๑๔ 

ตารางที่ ๒.๒ ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ
ความส าคัญของนโยบายสาธารณะ 

นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 
สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, (๒๕๕๑). ๑. ค่านิยมและความต้องการ  

๒. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
๓. คุณภาพชีวิต  

มยุรี อนุมานราชธน, (๒๕๔๙, 
หน้า ๖-๗).  

๑. เครื่องมือในการบริหารประเทศ  
๒. การก าหนดทิศทาง 
๓. ความต้องการและการแก้ไขปัญหา 

 
๒.๑.๑.๓ องค์ประกอบของนโยบายสาธารณะ  
องค์ประกอบของนโยบายสาธารณะ เป็นกิจกรรมท่ีรัฐบาลจะกระท าหรือไม่กระท า เป็น

การใช้อ านาจของรัฐในการจัดสรรกิจกรรมเพื่อตอบสนองค่านิยมของสังคม ผู้มีอ านาจในการก าหนด
นโยบายสาธารณะ ได้แก่ ผู้น าทางการเมือง ฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการ พรรคการเมือง นโยบายของ
พรรคการเมืองจะไม่ใช่นโยบายสาธารณะจนกว่าท่ีพรรคนั้นๆ จะถูกเลือกเข้ามาเป็นรัฐบาล สถาบัน
ราชการ ประมุขของประเทศ ท่ีชอบด้วยกฎหมาย 

ดังนั้น องค์ประกอบของนโยบายสาธารณะ จึงเป็นกิจกรรมท่ีรัฐบาลจะกระท าหรือไม่
กระท า กิจกรรมท่ีรัฐเลือกท่ีจะกระท าต้องเป็นการกระท าท่ีมีแบบแผน มีระบบกระบวนการอย่าง
ชัดเจน มีการกระท าท่ีสานต่ออย่างต่อเนื่อง และต้องมีผลลัพธ์ในการแก้ปัญหาท่ีส าคัญของสังคมท้ัง
ปัญหาความขัดแย้งและความร่วมมือของประชาชน โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ทางเลือกท่ี
เหมาะสมท่ีสุด และเป็นกิจกรรมท่ีชอบด้วยกฎหมาย 

๒.๑.๑.๔ ประเภทของนโยบายสาธารณะ  
การจ าแนกประเภทของนโยบายสาธารณะเป็นเครื่องมือส าคัญในการระบุความชัดเจน

ของนโยบายสาธารณะท้ังในด้านคุณลักษณะและเป้าประสงค์ของนโยบาย ซึ่งจะท าให้เข้าใจว่า
นโยบายสาธารณะแต่ละประเภทใช้กรอบอะไรในการจ าแนกเพื่อวัตถุประสงค์อะไร ฯลฯ เป็นการจัด
ประเภทอย่างกว้างๆ กล่าวคือ 

๑. นโยบายมุ่งเน้นขอบเขตเฉพาะด้าน ใช้ขอบเขตเฉพาะด้านของนโยบายเป็นเกณฑ์ใน
การแบ่งประเภทของนโยบาย โดยพบในการแถลงนโยบายของรัฐบาล เช่น นโยบายด้านการเมือง 
นโยบายด้านเศรษฐกิจ โดยนโยบายประเภทนี้จะมีลักษณะ คือ ครอบคลุมทุกมิติของนโยบาย ปฏิบัติ
ได้จริง เพื่อแก้ปัญหาสาธารณะ และมีองค์การรับผิดชอบโดยตรงในการน านโยบายไปปฏิบัติ ถือเป็น
หลักประกันส าหรับการน านโยบายไปปฏิบัติให้เป็นจริง 

๒. นโยบายมุ่งเน้นสถาบัน การก าหนดนโยบาย ดูว่านโยบายนั้นๆ เป็นผลผลิตของสถาบัน
ในสถาบันไหนเป็นผู้รับผิดชอบ โดยอาจจะก าหนดนโยบายได้ในทุกๆ ด้าน โดยสถาบันท่ีมีหน้าท่ี
ก าหนดนโยบายหลักๆ คือ สถาบันนิติบัญญัติ สถาบันบริหาร สถาบันตุลาการ ฝ่ายนิติบัญญัติ จะผลิต
นโยบายในรูปของพระราชบัญญัติ ซึ่งพระราชบัญญัติมีลักษณะคือ มีผลบังคับโดยนิตินัย (ประกาศ
แล้วมีผลบังคับใช้โดยชอบด้วยกฎหมาย) การละเมิดเป็นความผิดท้ังทางแพ่งและอาญา เป็นนโยบายท่ี



๑๕ 

มั่นคงถาวร จนกว่าจะมีการแก้ไข และผลการพิจารณา พ.ร.บ. ของสภานิติบัญญัติอาจส่งผลต่อความ
อยู่รอดของรัฐบาลด้วย รูปแบบนี้การเสนอกฎหมายเข้าสภามีความส าคัญมาก ถ้าสภานิติบัญญัติไม่
เอาด้วย รัฐบาลก็ต้องลาออกหรือยุบสภาฝ่ายบริหาร (รัฐบาล) สถาบันบริหารหรือรัฐบาลเป็นสถาบัน
หลักท่ีมีหน้าท่ีในการก าหนดนโยบาย โดยในความเป็นจริงนโยบายท่ีเสนอกฎหมายให้ฝ่ายนิติบัญญัติ
พิจารณาก็มักมาจากฝ่ายบริหาร ซึ่งนอกจากนโยบายสาธารณะท่ีฝ่ายบริหารก าหนดมาในรูปของ
กฎหมายแล้ว ยังสามารถออกมาในลักษณะอื่นๆ ได้อีก เช่น มติคณะรัฐมนตรี ประกาศส านักนายก 
พระราชกฤษฎีกา พระราชก าหนด กฎกระทรวง ระเบียบปฏิบัติสถาบันตุลาการ ลักษณะการก าหนด
นโยบายสาธารณะของสถาบันตุลาการ มักจะปรากฏอยู่ในรูปค าพิพากษาของศาลสูงต่างๆ เช่น  
ศาลฎีกา ศาลปกครองสูงสุด ศาลรัฐธรรมนูญ โดยถือเป็นบรรทัดฐานท่ีองค์การต่างๆ ต้องปฏิบัติตาม 
แต่ไม่มีผลเป็นกฎหมายท่ีทุกคนต้องท าตาม และเมื่อระยะเวลาผ่านไปศาลก็อาจจะตัดสินแตกต่างไป
จากเดิม 

๓. นโยบายมุ่งเน้นเนื้อหาสาระ ด้านรัฐศาสตร์มักให้ความสนใจนโยบายประเภทนี้ โดยให้
ความสนใจว่ามีปัญหาอะไร มีสาเหตุมาจากอะไร และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร มีทางเลือกท่ีจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้อย่างไรบ้าง และเมื่อเลือกแล้วจะเกิดผลลัพธ์อย่างไร และต้องดูต้นทุนประกอบด้วย 
โดยลักษณะของนโยบายประเภทนี้คือ ต้องมีการพิจารณาเนื้อหาสาระของนโยบายท่ีส่งผลกระทบคือ 
ประชาชนท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวอย่าง เช่น การสร้างทางด่วนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
นโยบายการสร้างเข่ือนขนาดใหญ่ เป็นต้น 

๔. นโยบายมุ่งเน้นขั้นตอนการปฏิบัติ นโยบายประเภทนี้ให้ความสนใจว่า ใครเป็น
ผู้รับผิดชอบ ต้องด าเนินการอย่างไร ใครท าอะไรในแต่ละขั้นตอน สนใจในการบังคับใช้ ขั้นตอน
กระบวนการ ระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น นโยบายส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดล้อม โดยให้คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ 

๕. นโยบายมุ่งเน้นการควบคุมโดยรัฐ มีคุณลักษณะส าคัญคือ มุ่งเน้นก าหนดควบคุม 
ข้อจ ากัด เกี่ยวกับพฤติกรรมของปัจเจกบุคคลและกลุ่มสังคม มีผู้ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ เช่น 
นโยบายมือปราบสายเด่ียว ควบคุมนักท่องเท่ียวและสถานบันเทิง นโยบายการศึกษาภาคบังคับ คนท่ี
ได้ประโยชน์คือเด็ก  

๖. นโยบายมุ่งเน้นการก ากับควบคุมตนเอง มีคุณลักษณะคือ ให้องค์การประชาชน
ควบคุมตนเองเช่ือว่าประชาชนมีความรู้ความสามารถพอท่ีจะควบคุมตนเอง มีแต่ผู้ได้ประโยชน์ไม่มีผู้
เสียประโยชน์โดยตรง  วัตถุประสงค์ของนโยบายมุ่งเน้นการก ากับควบคุมตนเองคือ ลดบทบาทภาครัฐ
เพิ่มบทบาทภาคประชาชน โดยมีกฎหมายก าหนดว่าประชาชนมีสิทธิได้ประโยชน์อะไรบ้าง เช่น 
องค์การวิชาชีพต่างๆ เช่น แพทยสภา มีจรรยาบรรณ ถ้าท าผิดก็จะถูกถอนใบอนุญาต ใครจะเป็น
สมาชิกต้องมีใบประกอบโรคศิลปะ 

๗. นโยบายมุ่งเน้นการกระจายผลประโยชน์ มีคุณลักษณะท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดสรร
บริการผลประโยชน์ให้กับกลุ่มบุคคลอย่างเฉพาะเจาะจง  การน าเงินของรัฐบาลไปช่วยคนบางกลุ่ม
ธุรกิจท่ีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ การดูแลกลุ่มท่ีได้เปรียบทางสังคม และ WIN-WIN 
POLICY 



๑๖ 

๘. นโยบายมุ่งเน้นการกระจายความเป็นธรรม คุณลักษณะส าคัญของนโยบายคือ ความ
พยายามของรัฐบาลท่ีจะจัดสรรรายได้ ทรัพยากร ความมั่งค่ังของคนในสังคมอย่างเท่าเทียม  เพื่อ
เสริมสร้าง ความเป็นธรรม การกระจายรายได้ และWIN-WIN POLICY เป็นนโยบายท่ีมีผู้ได้-เสีย 
ดังนั้น ประเภทของนโยบายสาธารณะ จึงมีการจ าแนกโดยมุ่งเน้นไปท่ีขอบเขตเฉพาะด้านสถาบัน
ก าหนดนโยบาย เนื้อหาสาระ ขั้นตอนการปฏิบัติ การควบคุมโดยรัฐ การก ากับควบคุมตนเอง การ
กระจายผลประโยชน์ และการกระจายความเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้รับผลประโยชน์นั้นๆ 

๒.๑.๑.๕ ผู้มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายสาธารณะ 
นอกจากสถาบันหลักได้แก่ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ ซึ่งมีอ านาจ

หน้าท่ีตามรัฐธรรมนูญในการตัดสินใจก าหนดนโยบาย และเรียกสถาบันทั้ง ๓ นี้ว่า ผู้มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบายสาธารณะอย่างเป็นทางการ (Official Policy-maker) ยังมีผู้มีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายสาธารณะอย่างไม่เป็นทางการ (Unofficial Policy-maker) ได้แก่ กลุ่มผลประโยชน์พรรค
การเมือง และประชาชนท่ัวไป ซึ่งไม่มีอ านาจหน้าท่ีตามรัฐธรรมนูญในการตัดสินใจท่ีจะก าหนด
นโยบาย ดังรายละเอียดต่อไปนี้๙ 

๑. กลุ่มผลประโยชน์ (Interest Group) หมายถึง กลุ่มคนท่ีมีแนวความคิดพื้นฐานชีวิต 
ฐานะสังคมท่ีเหมือนกัน สมาชิกมารวมตัวกันเป็นครั้งคราว เพื่อเรียกร้อง และปกป้องผลประโยชน์
ร่วมกันของสมาชิก เนื่องจากสมาชิก เห็นความ ส าคัญ ของการประสานกิจกรรมร่วมกัน เช่น สมาคม
ทนายความ สหภาพแรงงาน สมาคมแพทย์ เป็นต้น กลุ่มผลประโยชน์จะกลายเป็นกลุ่มกดดันหรือ
กลุ่มอิทธิพล (Pressure Group) เมื่อเรียกร้องผลประโยชน์ของกลุ่มจากสถาบันทางการเมือง 
เรียกร้องให้ผู้มีอ านาจตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง นอกจากกลุ่ม
ผลประโยชน์ จะท าการเรียกร้องผลประโยชน์แล้วอาจจะน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ  และทางเลือก
ให้แก่ผู้มีอ านาจตัดสินใจเพื่อน าไปก าหนดนโยบายอย่างสมเหตุผล 

๒. พรรคการเมือง (Political Parties) หมายถึง องค์การถาวรท่ีรวบรวมประชาชนให้เข้า
มาเป็นสมาชิกพรรค โดยสมัครใจจากชุมชนระดับท้องถิ่น จนถึงระดับชาติประสานประโยชน์ของ
สมาชิกพรรค แสวงหาอ านาจทางการเมืองตามวิถีทางท่ีรัฐธรรมนูญก าหนด และเป็นช่องทางท่ีให้
ประชาชนแสดงออกและท าการรวบรวมข้อเสนอต่างๆ เข้าสู่ระบบเป็นตัวการในการส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจทางการเมืองเสริมสร้างพฤติกรรมของประชาชน เช่น ความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม ความ
เสมอภาค เป็นต้น มีหน้าท่ีในการกล่ันกรองและรวบรวมผลประโยชน์โดยการแปรเปล่ียนข้อเรียกร้อง
ของกลุ่มผลประโยชน์ให้เป็นทางเลือกของนโยบาย เพื่อน าไปใช้แก้ไขปัญหาสังคม และประชาชน
ท่ัวไป โดยท่ัวไปพรรคการเมือง มีบทบาทในการก าหนดนโยบายสาธารณะ ในขอบเขตท่ีกว้างขวาง
กว่ากลุ่มผลประโยชน์ เพื่อน าไปก าหนดนโยบายสาธารณะ 

๓. ประชาชนท่ัวไป (Individual Citizen) ในการก าหนดนโยบายสาธารณะ ประชาชน
มักจะไม่ได้รับความส าคัญให้มีส่วนร่วมในการออกกฎหมาย ซึ่งเป็นหน้าท่ีมอบหมาย ให้แก่เจ้าหน้าท่ี
ของรัฐรับผิดชอบ แต่ในหลายประเทศ เช่น ในประเทศสมาพันธรัฐสวิสเซอร์แลนด์ ประชาชนมีสิทธิ์ท่ี
จะออกเสียงลงคะแนนโดยตรง ในการออกกฎหมายหรือการท าประชามติ (Referendum) ซึ่ง

                                                             
๙เรื่องเดียวกัน, นโยบายสาธารณะ, หน้า ๔๒.  



๑๗ 

หมายถึง การแสดงออกซึ่งความคิดเห็นของประชาชน  ในกระบวนการท่ีขอให้ประชาชนออกเสียง
ลงคะแนน เพื่อลงมติวินิจฉัย โดยเฉพาะการแก้ไขรัฐธรรมนูญ วิธีการนี้ใช้เสียงข้างมากเป็นหลัก และ
เป็นรูปแบบหนึ่งของการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมือง 

จึงกล่าวได้ว่า สถาบันท่ีท าหน้าท่ีก าหนดนโยบายสาธารณะอย่างเป็นทางการได้แก่ 
สถาบันนิติบัญญัติ สถาบันบริหาร และสถาบันตุลาการ ขณะท่ีกลุ่มผลประโยชน์ พรรคการเมืองและ
ประชาชนท่ัวไป เป็นผู้มีส่วนร่วมท่ีไม่เป็นทางการในการก าหนดนโยบาย  

จากการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ ในประเด็นของนโยบายสาธารณะ 
ผู้วิจัยได้ประมวล เกี่ยวกับประเด็นส าคัญ “ผู้มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายสาธารณะ” สามารถ
สรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๓ ดังนี้  
 
ตารางที่ ๒.๓ ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับผู้มีส่วน

ร่วมในการก าหนดนโยบายสาธารณะ 
นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 

มยุรี อนุมานราชธน, (๒๕๔๙, 
หน้า ๔๒). 

๑. สถาบันนิติบัญญัติ สถาบันบริหาร และสถาบันตุลาการ  
๒. กลุ่มผลประโยชน์ พรรคการเมือง และประชาชนท่ัวไป 

 
๒.๑.๑.๖ นโยบายสาธารณะท่ีพึงประสงค์ 
นโยบายสาธารณะท่ีดีท่ีประชาชนพึงประสงค์ สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้แล้ว ความอยู่ ดี

กินดีมีสุขของประชาชนแล้ว ยังจะช่วยจรรโลงการพัฒนาประเทศชาติไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนอย่า ง
แท้จริง การน าเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะให้เป็นนโยบายสาธารณะท่ีประชาชนพึง
ประสงค์ มีดังต่อไปนี้๑๐  

๑. การพัฒนาโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม ปัญหาส าคัญท่ีชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้ได้รับ
ผลกระทบจากโครงการต่างๆ พวกเขามีสิทธิมีส่วนร่วมแค่รับฟังการช้ีแจงโครงการ หรือให้ข้อมูลบาง
ประการเท่านั้น แต่ไม่เคยเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าควรจะให้มีโครงการนั้นๆ เกิดขึ้นหรือไม่  
กระบวนการมีส่วนร่วมท่ีแท้จริง ดังนั้น เราควรเน้นการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ชุมชนท้องถิ่น และประชาสังคม  เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง  

๒. การสร้างดัชนีตัวช้ีวัดใหม่ในการพัฒนา เป็นท่ีทราบกันโดยท่ัวไปว่า นานาประเทศใช้
ตัวเลข จีดีพี ซึ่งหมายถึงผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product) เป็นดัชนีในการ
วัดระบบการพัฒนาทางเศรษฐกิจ แต่จีดีพีนั้นไม่สามารถใช้วัดระดับการพัฒนาประเทศท่ีแท้จริง 
เพราะเป็นเพียงตัวเลขท่ีบ่งบอกอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ไม่ได้บอกเรื่องสวัสดิการทาง
สังคมท่ีมีให้แก่ประชาชนอย่างเพียงพอ และความเป็นธรรม ท่ีส าคัญไม่ได้บอกว่าประชาชนจะมี
ความสุขและมีสภาพแวดล้อมท่ีดี 

 

                                                             
๑๐อัจฉรา รักยุติธรรม, “นโยบายสาธารณะที่พึงประสงค์”, กรุงเทพธุรกิจ, (๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๘): 

หน้า ๔๐. 



๑๘ 

๓. การเฝ้าระวังส่ือ ส่ือมวลชนเป็นสถาบันทางสังคมท่ีมีบทบาทอย่างมากต่อการก าหนด
และพัฒนานโยบายสาธารณะ เพราะส่ือเป็นกลไกส าคัญในการท าหน้าท่ีเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
นโยบาย และการด าเนินโครงการต่างๆ ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสังคมในวงกว้าง ท าหน้าท่ี
ตรวจสอบ และติดตามผลกระทบต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น ดังนั้ นนโยบายสาธารณะท่ีพึงประสงค์คือ 
แนวนโยบายในการพัฒนาระบบส่ือสารมวลชนท่ีมีคุณภาพ มีเสรีภาพ และมีจริยธรรมในการน าเสนอ
ข้อมูลข่าวสาร 

ผู้วิจัยมีความเห็นว่า แนวทางสามประการข้างต้น เป็นการเสนอแนวความคิด ซึ่งมุ่งท่ีจะ
สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น เพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้น าแนวคิดนี้ไปด าเนินการให้เกิด
กระบวนการปฏิบัติท่ีแท้จริงได้ ซึ่งน าไปสู่การพัฒนานโยบายสาธารณะท่ีประชาชนพึงประสงค์  
              จากการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ ผู้วิจัยได้ประมวลเป็นภาพรวมให้รู้ถึง 
ประเด็นส าคัญ “นโยบายสาธารณะท่ีพึงประสงค์” สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๔ ดังนี้  
 
ตารางที่ ๒.๔ ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ

นโยบายสาธารณะท่ีพึงประสงค์ 
นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 

อัจฉรา รักยุติธรรม, (๒๕๔๘). ๑. การพัฒนาโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
๒. การสร้างดัชนีตัวชี้วัดใหม่ในการพัฒนา 
๓. การเฝ้าระวังส่ือ 

 
๒.๑.๒ การก าหนดนโยบาย (Policy Formulation) 
การก าหนดนโยบาย (Policy Formulation) เกิดจากการก่อตัวของนโยบาย การค้นหา

ข่าวสารของข้อมูล และปัญหาความต้องการต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในสังคม การท่ีเราสามารถเข้าใจถึงเรื่อง
นโยบายสาธารณะได้ดีจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการศึกษาถึงรูปแบบของการก าหนดนโยบาย เพื่อให้
สามารถมองให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนในทุกแง่มุม สามารถวิเคราะห์ เพื่อตอบค าถามให้ได้ว่านโยบาย
ถูกก าหนดโดยใคร และใช้หลักเกณฑ์ประการใดบ้าง 

ในหัวข้อนี้เป็นการกล่าวถึงการก าหนดนโยบาย ซึ่งมีสาระส าคัญเกี่ยวกับความหมายของ
การก าหนดนโยบาย ตัวแบบการก าหนดนโยบาย และกระบวนการก าหนดนโยบาย ผู้วิจัยจึงสรุปใน
ประเด็นท่ีส าคัญๆ ได้ดังนี้ 

๒.๑.๒.๑ ความหมายของการก าหนดนโยบาย 
การก าหนดนโยบาย ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า “Policy Formulation or Public Policy 

Making” ซึ่งหนังสือบางเล่มใช้ค าว่า การวางนโยบาย หรือ “การตัดสินใจนโยบาย” โดยมีนักวิชาการ
ได้ให้ความหมายไวหลายอย่าง๑๑ ดังนี้ 

                                                             
๑๑จุมพล หนิมพานิช, การวิเคราะห์นโยบาย ขอบข่าย แนวคิด ทฤษฎี และกรณีตัวอย่าง, 

(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๗), หน้า ๖๓. 



๑๙ 

การก าหนดนโยบาย หมายถึง การตัดสินใจนโยบายของรัฐท่ีจะตอบสนองต่อปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน ซึ่งเป็นกระบวนการทางการเมืองท่ีเป็นการต่อสู้ของกลุ่มผู้มีความคิด
ขัดแย้งกัน และเป็นการต่อรองการประนีประนอมกันระหว่างกลุ่มอิทธิพลหรือศูนย์รวมอ านาจต่างๆ 
ในระบบการเมือง๑๒  

สรุปว่า การก าหนดนโยบายสาธารณะเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวพันทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม และการบริหาร ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคนิคทางวิชาการ เพื่อใช้เป็นกลยุทธ์ในการตัดสินใจ
เลือกส่ิงท่ีดีให้เกิดความพึงพอใจให้แก่สังคม 

จากการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ ในประเด็นของการก าหนดนโยบาย 
ผู้วิจัยได้ประมวลเป็นภาพรวมให้ชัดเจนขึ้น เกี่ยวกับประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือ
นักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “ความหมายของการก าหนดนโยบาย” สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี 
๒.๕ ดังนี้  
 
ตารางที่ ๒.๕ ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ

ความหมายของการก าหนดนโยบาย 
นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 

ปกรณ์ ปรียากร, (๒๕๔๘, หน้า
๓๔). 

๑. กระบวนการทางการเมือง  
๒. การตัดสินใจนโยบายของรัฐท่ีจะตอบสนองต่อปัญหาและ

ความต้องการของประชาชน 
๓. การต่อรองการประนีประนอม 

 
๒.๑.๒.๒ ตัวแบบการก าหนดนโยบาย 
ตัวแบบท่ีน ามาใช้ในการศึกษานโยบายสาธารณะ มีท้ังหมด ๖ ตัวแบบ มีจุดเน้นท่ีสัมพันธ์

กับทฤษฎีทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์อย่างใกล้ชิด๑๓ ตัวแบบในการวิเคราะห์นโยบาย
สาธารณะ บางทีก็เรียกว่าทฤษฎี ซึ่งมีหลายตัวแบบท่ีใช้ในการอธิบายนโยบายสาธารณะใน
วัตถุประสงค์ท่ีต่างกัน ผู้วิจัยจึงได้สรุป ตัวแบบนโยบายสาธารณะท่ีมีสาระส าคัญๆ ดังนี้ 

๑. ตัวแบบชนช้ันน า (Elite Model) โดยหลักการคือ ให้ความส าคัญกับบทบาทหรือ
อิทธิพลของชนช้ันน าหรือชนช้ันปกครองท่ีมีอ านาจในการตัดสินใจนโยบายอย่างเด็ดขาด ซึ่งอาจจะ
เด่ียวหรือกลุ่มคนก็ได้ ยึดถือความพึงพอใจหลัก เช่น การท่ีผู้น าเป็นคนท่ีสนใจในการพัฒนาคน เช่ือว่า

                                                             
๑๒ปกรณ์ ปรียากร, “การก าหนดนโยบายของรัฐ : บทวิเคราะห์ปัญหาและทางออกของประเทศก าลัง

พัฒนา, “ ใน เอกสารประกอบการสอนวิชา รศ.785 นโยบายและการน าไปปฏิบัติฉบับที่ ๑. (กรุงเทพมหานคร : 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ )  ประเทศไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ , [ออนไลน์], แหล่งที่มา : 
http:202.183.211.4/matichon/news.asp?nfile=p0103251043&selectdate=2000/10/25 [๒๒  ม ก ร า ค ม 
๒๕๕๗], หน้า ๓๔.  

๑๓ธันยวัฒน์ รัตนสัค, บทที่ ๔ ตัวแบบนโยบายสาธารณะ, วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 
[ออนไลน์], แหล่งที่มา : http://www.sas.mju.ac.th/office/sas2/boxer/16847.pdf [๓ สิงหาคม ๒๕๕๔]. 



๒๐ 

จะต้องลดช่องว่างในสังคม ข้าราชการท าหน้าท่ีเพียงน านโยบายท่ีก าหนดโดยชนช้ันน าไปสู่ประชาชน 
และทิศทางการก าหนดนโยบายจึงเน้นทิศทางแบบแนวดิ่ง 

๒. คุณลักษณะส าคัญ คือ คนในสังคมแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ คนส่วนน้อยท่ีมีอ านาจ 
และคนส่วนมากท่ีไม่มีอ านาจ นโยบายสาธารณะไม่ได้สะท้อนความต้องการของประชาชน แต่สะท้อน
ความต้องการของชนช้ันน า และแนวคิดตัวแบบชนช้ันน ายังเห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ มีความเฉื่อยชา
ไม่สนใจการเมือง ความรู้สึกของประชาชนจึงถูกครอบง าโดยชนช้ันน า๑๔ 

จุดเด่นของตัวแบบชนช้ันน า คือ สะท้อนให้เห็นสภาพความเป็นจริงของสังคมในปัจจุบัน 
เช่น ประเทศปกครองโดยชนกลุ่มน้อย มิใช่การปกครองโดยคนกลุ่มใหญ่ บ่อยครั้งมักก าหนดมาเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของชนช้ันผู้น าเอง  

จุดอ่อนของตัวแบบชนช้ันน า คือ การละเลยความส าคัญของการมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ก าหนดนโยบายของข้าราชการและประชาชน และขัดกับลักษณะส าคัญของนโยบายท่ีว่านโยบายไม่ได้
ตัดสินกัน ณ จุดใดจุดหนึ่ง ซึ่งในปัจจุบันเป็นท่ียอมรับกันว่าข้าราชการประจ าแม้จะไม่มีอ านาจในการ
ตัดสินปัญหานโยบาย แต่ก็มีบทบาทในการริเริ่มหรือเสนอและนโยบาย โดยเฉพาะนโยบายท่ีเป็นเรื่อง
เทคนิค ซึ่งข้าราชการประจ ามีความเช่ียวชาญมากกว่าผู้ก าหนดนโยบาย 

๓. ตัวแบบดุลยภาพระหว่างกลุ่ม (Group Model) คนในสังคมประกอบด้วยกลุ่มอิทธิพล
และกลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มอิทธิพล มุ่งเรียกร้องการ พิทักษ์ความเป็นธรรมของสังคม กลุ่ม
ผลประโยชน์มุ่งรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของตนเพื่อป้องกันการละเมิด “การเมืองนั้นเปรียบเสมือน
ระบบท่ีมีแรงผลักดันท่ีกระท าปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกันในการก าหนด นโยบายสาธารณะ”  
คุณลักษณะส าคัญคือ เป็นลักษณะของกลุ่มท่ีมีขนาดใหญ่ในสังคม เรียกว่า “กลุ่มแฝงเร้น” กลุ่มท่ี
สมาชิกบางส่วนคาบเกี่ยวกัน ลักษณะกลุ่มเช่นนี้จะมีส่วนในการด ารงรักษาดุลยภาพระหว่างกลุ่ม โดย
ป้องกันมิให้กลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเคล่ือนไหวเกินกว่าผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างกลุ่ม และการตรวจสอบ
และความสมดุลท่ีเกิดขึ้นจากกลุ่มท่ีแข่งขันกันจะมีส่วนช่วยด ารงรักษาความสมดุลระหว่างกลุ่ม  เช่น 
ตัวอย่าง พระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๑๘ ตัวแบบนี้ผู้ก าหนดนโยบายจะถูกพิจารณาว่าเป็นผู้ท่ีตอบสนองต่อความต่อความกดดันของ
กลุ่ม โดยทฤษฎีนี้จะอธิบายว่านโยบายขึ้นอยู่กับอ านาจต่อรองของแต่ละกลุ่มจะปรากฏในสังคมท่ีมี
พหุสังคมมาก ปัจจุบันจะเห็นมากขึ้น เช่น การโฆษณาแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นการต่อสู้กันระหว่างผู้ผลิต
ผู้ประกอบการส่ือ  ในส่วนของการกดดันใครมีอ านาจมากก็ได้จุดท่ีสามารถตกลงกันได้ ก็จะอยู่ท่ีว่า
ใครมีอ านาจมากกว่ากัน เช่น การต่อสู้ของสมาคมชาวไร่อ้อย ระหว่าง สมาคมน้ าตาล๑๕ 

จุดเด่นของตัวแบบดุลยภาพระหว่างกลุ่มคือ การสะท้อนให้เห็นถึงโลกของความเป็นจริง
ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่ีกลุ่มต่างๆ ในสังคม  

จุดอ่อนตัวแบบดุลยภาพระหว่างกลุ่มคือ การถือว่านโยบายสาธารณะเป็นผลมาจากการ
ต่อรองของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ นั้น  
                                                             

๑๔T.R. Dye, Understanding Public Policy, 5thed., (Englewood Cliffs New Jersey : 
Prentics-Hall, Inc., 1984), p.6.   

๑๕N. Henry, Public Administration and Public Affairs, 6th ed., (Englewood Cliffs New 
Jersey : Prentics-Hall, Inc., 1995), p.83.    



๒๑ 

๔. ตัวแบบเชิงระบบ (System Model) ระบบการเมืองระบบหนึ่งๆ จะด ารงอยู่ได้โดย
การมีสถาบันและกระบวนการต่างๆ ซึ่งมีอ านาจและหน้าท่ีในการจัดสรรคุณค่าต่างๆ ให้สังคม ส่ิงนี้
เองถือว่าเป็นนโยบายของระบบการเมืองนั้น ซึ่งหากนโยบายนั้นเหมาะสม  ก็ย่อมก่อให้เกิดการ
สนับสนุนต่อการตัดสินใจของระบบการเมืองด้วย ส าหรับค าว่า “ระบบ”(System) หมายถึง ชุดของ
สถาบันและกิจกรรมต่างๆ ท่ีสามารถระบุได้ในสังคม ซึ่งมีหน้าท่ีในการแปลงการเรียกร้องของ
ประชาชน ไปสู่การตัดสินใจของรัฐบาล  

คุณลักษณะท่ีส าคัญคือ กรอบแนวคิดเชิงระบบมีฐานคติท่ีส าคัญว่า ชีวิตจะด ารงอยู่ได้ 
องค์ประกอบของส่ิงมีชีวิตต้องท างานอย่างเป็นระบบ David  Easton ได้น ามาประยุกต์ในการอธิบาย
การเมืองว่า การเมืองด ารงอยู่เสมือน “ชีวิตการเมือง” ดังนั้น การเมืองต้องด ารงอยู่อย่างเป็นระบบ
และความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมและระบบการเมืองท่ีก่อให้เกิดนโยบายสาธารณะ ภายใต้กรอบ
แนวคิดตัวแบบเชิงระบบ นโยบายสาธารณะคือ ผลผลิตของระบอบการเมืองซึ่งเกิดจากอ านาจในการ
จัดสรรค่านิยมหรืออ านาจในการตัดสินใจนโยบายของระบบการเมือง ความต้องการของประชาชนท่ีมี
ต่อระบบการเมือง เช่น ความต้องการด้านการศึกษา สาธารณสุขสวัสดิการ สวัสดิภาพ การคมนาคม 
และการสนับสนุนของประชาชน ท่ีมีต่อระบบการเมือง เช่น การปฏิบัติตามกฎหมาย การช าระภาษี 
“ระบบการเมืองจะด ารงอยู่ไม่ได้ถ้าหากขาดการสนับสนุนจากประชาชน”๑๖ 

จุดเด่นของตัวแบบเชิงระบบ การก าหนดนโยบายค่อนข้างจะเป็นระบบคือ นโยบาย
สาธารณะเป็นผลผลิตของระบบการเมือง  ซึ่งนโยบายสาธารณะแต่ละนโยบายจะมีเหตุผลหรือไม่ 
ขึ้นอยู่กับปัจจัยน าเข้าของระบบ ได้แก่ การเรียกร้องและการสนับสนุนของประชาชน  

จุดอ่อนตัวแบบเชิงระบบ ยังไม่สามารถตอบค าถามท่ีส าคัญๆ หลายค าถาม ได้แก่ ๑) 
ปัจจัยแวดล้อมให้มีการเรียกร้องต่อระบบการเมือง ๒) ระบบการเมืองท่ีมีคุณลักษณะเช่นใดจึงจะ
สามารถแปลงการเรียกร้องให้เป็นนโยบายและมีความต่อเนื่อง  ๓) ปัจจัยน าเข้ามีผลต่อคุณลักษณะ
ของระบบการเมืองได้อย่างไร ๔) คุณลักษณะของระบบการเมืองมีผลต่อเนื้อหาสาระของนโยบายได้
อย่างไร ๕) ปัจจัยแวดล้อมน าเข้ามีผลต่อเนื้อหาสาระของนโยบายสาธารณะได้อย่างไร  ๖) นโยบาย
สาธารณะสงผลต่อส่ิงแวดล้อมและคุณลักษณะของระบบการเมืองได้อย่างไร 

๕. ตัวแบบสถาบัน (Institutional Model) โดยดูว่าสถาบันใด รับผิดชอบหรือก าหนด
นโยบายสาธารณะ โดยมีฐานคติท่ีว่า นโยบายสาธารณะคือ ผลผลิตของสถาบันทางการเมือง สถาบัน
ทางการเมือง ได้แก่ สถาบันนิติบัญญัติ สถาบันบริหาร นโยบายของพรรคการเมืองไม่ใช่นโยบาย
สาธารณะจนกว่าพรรคนั้นจะเป็นรัฐบาล นโยบายจะถูกก าหนด น าไปปฏิบัติ และบังคับใช้โดยสถาบัน
หลัก  

ความสัมพันธ์ของนโยบายสาธารณะและสถาบันราชการจะด าเนินไปอย่างใกล้ชิดคือ 
นโยบายจะไม่มีผลเป็นนโยบายสาธารณะจนกว่านโยบายนั้นจะได้รับความเห็นชอบถูกน าไปปฏิบัติ 
และบังคับใช้โดยสถาบันราชการท่ีรับผิดชอบ สถาบันราชการมีบทบาทในการก าหนดคุณลักษณะ
นโยบายสาธารณะท่ีส าคัญคือ สถาบันราชการเป็นผู้รับรองความชอบธรรมของนโยบายกล่าวคือ 
นโยบายของรัฐถือว่าเป็นข้อผูกพันทางกฎหมายท่ีประชาชนต้องปฏิบัติตาม  นโยบายสาธารณะมี

                                                             
๑๖D. Easton, A System Analysis of Political Life, (New York : Wiley, 1965), p.19. 



๒๒ 

ลักษณะคลอบคลุมท้ังสังคมท้ังนี้เพราะนโยบายสาธารณะมีผลต่อประชาชนท้ังสังคม  และรัฐบาล
เท่านั้นเป็นผู้ผูกขาดอ านาจการบังคับใช้ในสังคมคือ มีแต่รัฐบาลเท่านั้นท่ีสามารถลงโทษผู้ฝ่าฝืน
นโยบายหรือกฎหมายของรัฐ๑๗ 

จุดเด่นของตัวแบบสถาบัน นิยมน ามาใช้ในการศึกษานโยบายสาธารณะ เนื่องจากง่ายและ
มีความสะดวกในการศึกษาจะมีการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่าง สถาบันต่างๆ 
รวมถึงการวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการ ข้ันตอนในการท างาน กฎระเบียบวิธีปฏิบัติท้ังท่ีเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ 

จุดอ่อนของตัวแบบสถาบัน เป็นการศึกษาท่ีเน้นเฉพาะโครงสร้าง โดยไม่สนใจถึง
ภาระหน้าท่ี หรือพฤติกรรมของสถาบันทางการเมือง จึงท าให้การศึกษาอาจเกิดความผิดพลาดได้ 

๖. ตัวแบบกระบวนการ (Process Model) เน้นขั้นตอนและพฤติกรรมท่ีส าคัญในการ
ก าหนดนโยบาย ซึ่งนักพฤติกรรมศาสตร์นิยมน ามาใช้ในการศึกษานโยบายสาธารณะมาก  ตัวแบบ
กระบวนการ ศึกษาถึงกระบวนการทางการเมือง และพฤติกรรมทางการเมือง ท่ีเป็นจุดสนใจใน
การศึกษา วัตถุประสงค์หลักของการศึกษาในแนวทางดังกล่าว คือ การค้นหารูปแบบการด าเนิน
กิจกรรมหรือ “กระบวนการ” ท่ีประกอบไปด้วย ๑) การจ าแนกปัญหาหรือการระบุปัญหา ๒) การ
จัดท าทางเลือกนโยบายหรือการก าหนดข้อเสนอนโยบาย ๓) การอนุมัติให้ความเห็นชอบนโยบาย ๔) 
การน านโยบายไปปฏิบัติ และ ๕) การประเมินผลนโยบาย โดยในแต่ละขั้นตอน ผู้วิจัยจึงสรุป
รายละเอียดท่ีส าคัญๆ ได้ดังนี้  

๖.๑ การจ าแนกปัญหาหรือการระบุปัญหา : การพิจารณาปัญหาจากการเรียกร้องของ
ประชาชนท่ีต้องการให้รัฐแก้ไขว่าเป็นลักษณะใด เช่น ปัญหาความยากจน โดยสามารถจ าแนกได้เป็น
ปัญหาท่ีเกิดมายาวนานและประชาชนคุ้นเคย เช่น ปัญหาความยากจน การทุจริต และเป็นปัญหาท่ี
เกิดใหม่ เช่น โรคพิษสุนัขบ้าท่ีก าลังระบาด เป็นต้น 

การก าหนดวัตถุประสงค์ท่ีดีคือ มีความครอบคลุมประเด็นของปัญหาทุกปัญหา ชัดเจน
เป็นไปได้ สามารถท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ มีความสมเหตุสมผลสอดคล้องกับความเป็นจริง และมี
ระยะเวลาท่ีชัดเจน (Time Fame) 

๖.๒ การจัดท าทางเลือกนโยบาย : การก าหนดวาระส าคัญของการจ าแนก โดยมีการ
อภิปรายนโยบาย เพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาน าไปสู่ทางเลือก 
              ๖.๓ การอนุมัติให้ความเห็นชอบของนโยบาย : ขั้นตอนส าคัญในการตัดสินใจนโยบายว่า
จะเลือกทางใดต้องค านึงถึงผลท่ีเกิดและความสอดคล้องต่อความต้องการของประชาชนและต้องผ่าน
ความเห็นชอบจากสถาบันนิติบัญญัติ ซึ่งการให้ความเห็นชอบมีทฤษฎีในการตัดสินใจอยู่ ๓ ทฤษฎี คือ 
(๑) หลักเหตุผลการรวบรวมข้อมูล (๒) การเปล่ียนแปลงบางส่วน (๓) ทฤษฎี MIX SCANNING คือ 
การผสมผสานทุกอย่างซึ่งมีต้นทุนสูง 

๖.๔ การน านโยบายไปปฏิบัติ : การก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบ จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการน านโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
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๒๓ 

๖.๕ การประเมินผลนโยบาย : การศึกษาด าเนินงานของโครงการและการประเมินผล
เสนอแนะและข้อปรับปรุง๑๘  

จุดอ่อนของตัวแบบกระบวนการคือ การเน้นขั้นตอนและความสัมพันธ์ของแต่ละขั้นตอน
มากเกินไปจนละเลยเนื้อหาสาระของตัวนโยบาย 

๗. ตัวแบบหลักเหตุผล (Rational Model) ลักษณะส าคัญของตัวแบบท่ียึดหลักเหตุผลคือ 
นโยบายท่ียึดหลักเหตุผล เป็นนโยบายท่ีมุ่งเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของสังคม ค าว่า  “ผลประโยชน์
สูงสุดของสังคม” นั้นหมายถึง รัฐบาลควรจะตัดสินใจเลือกนโยบายท่ีจะให้ผลประโยชน์ต่อสังคมมาก
ท่ีสุด ได้แก่ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการตัดสินใจ และผลผลิต ปัจจัยน าเข้า ประกอบด้วย ทรัพยากร
ท้ังหลายท่ีจ าเป็นส าหรับกระบวนการตัดสินใจท่ียึดหลักเหตุผลสมบูรณ์แบบ รวมท้ังข้อมูลท้ังหลายท่ี
จ าเป็น กระบวนการตัดสินใจท่ียึดหลักเหตุผล โดยมีกระบวนการตัดสินใจ ประกอบด้วย ขั้นตอนของ
การตัดสินใจ ๖ ขั้นตอนด้วยกัน ได้แก่ ๑) การก าหนดเป้าหมายปฏิบัติการ ๒) การเตรียมทรัพยากร
และส่ิงท่ีมีคุณค่าอื่นๆ ๓) การเตรียมทางเลือกของนโยบายท้ังหมด ๔) การเตรียมการพยากรณ์
ผลประโยชน์ – ต้นทุนของแต่ละทางเลือก ๕) การค านวณผลประโยชน์สุทธิของแต่ละทางเลือก และ 
๖) การเปรียบเทียบและระบุทางเลือกท่ีให้ผลประโยชน์สุทธิ 

ตัวแบบหลักเหตุผล เป็นตัวแบบในการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะในฐานะท่ีเป็น
ประโยชน์สูงสุดของทางสังคม คือ นโยบายท่ีมุ่งเน้นผลประโยชน์สูงสุดทางสังคม  

ลักษณะส าคัญของประโยชน์สูงสุดทางสังคม ได้แก่ ไม่มีการใช้นโยบายท่ีต้นทุนสูงกว่า
ผลประโยชน์ และในระหว่างทางเลือกนโยบายท่ีมีอยู่ท้ังหมด  

ในการเลือกนโยบายโดยยึดหลักเหตุผล ผู้ก าหนดนโยบายจะต้องเข้าใจคุณค่าท่ีพึง
ปรารถนาของสังคมท้ังหมด ทางเลือกนโยบายท่ีเป็นไปได้ท้ังหมด ผลลัพธ์ท้ังหมดของทางเลือก
นโยบายแต่ละทางเลือก สามารถค านวณสัดส่วนระหว่างผลประโยชน์ต้นทุนทางเลือกแต่ละนโยบาย
ได้  

ปัจจัยในการใช้ตัวแบบหลักเหตุผลคือ ต้องมีระบบข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพ ต้องจัดเก็บ
ข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ ให้ครอบคลุมครบถ้วน เท่ียงตรง ต้องมีนักวิเคราะห์ท่ีเช่ียวชาญ ต้องมี
งบประมาณในการลงทุน 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อตัวแบบหลักเหตุผลคือ ต้องก าหนดคุณค่า วัตถุประสงค์ และเกณฑ์การ
ตัดสินใจให้ชัดเจน ต้องแสวงหาทางเลือกใหม่ๆ และกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมทางเลือกท่ีสร้างสรรค์
ประมาณค่าเบ้ืองต้นในผลท่ีคาดหวังของการตัดสินใจ  

นโยบายสาธารณะท่ีมีลักษณะการกระท าท่ีต่อเนื่องจากอดีตเป็นการปรับปรุงเปล่ียนแปลง
จากเดิมเพียงบางส่วนหรือส่วนน้อยคุณลักษณะของตัวแบบ จะเป็นลักษณะอนุรักษ์นิยม ยึดถือ
นโยบาย โครงการและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของรัฐบาลท่ีมีอยู่เดิมเป็นเกณฑ์ การเปล่ียนแปลงจากเดิม
บางส่วนจะท าให้เกิดข้อตกลงระหว่างกลุ่มต่างๆในสังคมได้ง่ายเพราะผลกระทบมีน้อย 

 

                                                             
๑๘T.R. Dye, Understanding Public Policy, p.15.   



๒๔ 

ความเหมาะสมของนโยบาย เป็นผลของนโยบายท่ีเป็นอยู่จะต้องเป็นท่ีพอใจของผู้ก าหนด
นโยบายและประชาชนท่ีเกี่ยวข้องส่วนใหญ่  ลักษณะของนโยบายต้องมีความต่อเนื่องสูง และ
สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของนโยบายท่ีปรากฏอยู่ และลักษณะของนโยบายต้องมีความต่อเนื่อง
สูงในการจัดการกับปัญหาท่ีปรากฏอยู่๑๙  

จุดเด่นของตัวแบบหลักเหตุผล ได้แก่ การมีข้อมูลท่ีสมบูรณ์ มีทรัพยากรท่ีจ าเป็นอย่าง
เพียงพอ และการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เป็นส่ิงท่ีจ าเป็นส าหรับการตัดสินนโยบาย 

จุดอ่อนของตัวแบบหลักเหตุผล โดยท่ัวไปไม่มีผลประโยชน์ใดทางสังคมส่วนรวมท่ีสามารถ
ตกลงกันได้อย่างแน่ชัด ผู้ก าหนดนโยบายขาดการกระตุ้นท่ีจะท าการตัดสินใจท่ียึดมั่นอยู่บนพื้นฐาน
ของเป้าประสงค์ทางสังคม ผู้ก าหนดนโยบายไม่ได้ถูกกระท ากระตุ้นให้คิดค านึงถึงผลประโยชน์สุทธิ
ทางสังคมท่ีสูงสุด เมื่อประเทศมีนโยบายหรือการลงทุนขนาดใหญ่ซึ่งอาจเป็นต้นทุนจม ในการรวบรวม
ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ทางเลือกนโยบาย และผลลัพธ์ของแต่ละทางเลือกจะใช้เวลามาก  การขาด
ความสามารถในการท านายสังคมและพฤติกรรมศาสตร์  การค านวณต้นทุนและผลประโยชน์ไม่
สามารถท าอย่างเท่ียงตรง ความไม่แน่ใจเกี่ยวกับผลลัพธ์ของทางเลือกนโยบายต่างๆ ปิดกั้นไม่ให้ผู้
ก าหนดนโยบายพิจารณาทางเลือกใหม่ และนโยบายจ าแนกออกเป็นด้านต่างๆ ในระบบราชการขนาด
ใหญ่ ท าใหเ้กิดความยากล าบากในการประสานการตัดสินใจ 

จากการศึกษา จึงกล่าวได้ว่าการก าหนดนโยบายสาธารณะ มักนิยมใช้ตัวแบบ (Model) 
ในการศึกษาลักษณะและพัฒนาการของนโยบายสาธารณะ กระบวนการและสถาบันทางการเมืองการ
บริหารที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบาย เพื่อให้นโยบายนั้นเป็นนโยบายท่ีดีและสามารถน าไปปฏิบัติ
ได้ 

จากการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ ในประเด็นของการก าหนดนโยบาย 
ผู้วิจัยได้ประมวลเป็นภาพรวมให้ชัดเจนขึ้น เกี่ยวกับประเด็นส าคัญ “ตัวแบบการก าหนดนโยบาย” 
สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๖ ดังนี้  
 
ตารางที่ ๒.๖  ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับตัวแบบ

การก าหนดนโยบาย 
นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 

Dye (1984) ๑. บทบาทหรืออิทธิพล 
๒. ความพึงพอใจในค่านิยมตนเอง 
๓. เน้นทิศทางแนวดิ่ง 
๔. การจ าแนกปัญหา การอภิปรายนโยบาย การให้ความ

เห็นชอบนโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติ และการ
ประเมินผลนโยบาย 

๕. มุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดทางสังคม 
๖. อนุรักษ์นิยม 

 

                                                             
๑๙T.R. Dye, Understanding Public Policy, p.16.   



๒๕ 

ตารางที่ ๒.๖  ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับตัวแบบ
การก าหนดนโยบาย (ต่อ) 

นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 
Henry, (1995). ๑. กลุ่มอิทธิพล มุ่งพิทักษ์ความเป็นธรรมของสังคม และกลุ่ม

ผลประโยชน์ มุ่งรักษาสิทธิประโยชน์ของตน 
๒. การตรวจสอบและการรักษาความสมดุล 
๓. พหุสังคม 
๔. ผลผลิตสถาบันทางการเมือง 
๕. การก าหนดนโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติ บังคับใช้โดย

สถาบันหลัก 
Easton, (1965). ๑. ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อม และระบบการเมือง 

๒. ความต้องการ การสนับสนุน การตัดสินใจ และผลผลิต  
 
๒.๑.๒.๓ กระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะ 
การก าหนดนโยบายสาธารณะผู้ศึกษาจะได้รับความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนของการก าหนด

นโยบายสาธารณะท้ังกระบวนการ เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาและการวิเคราะห์เจาะลึกต่อไป ดังนั้น 
ขั้นตอนของกระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะท่ีจะกล่าวใน ๖ ขั้นตอน ดังต่อไปนี้๒๐  

๑. การก่อตัวของประเด็นปัญหา การก่อตัวของประเด็นปัญหาสาธารณะเกี่ยวข้องกับการ
ค้นหาหรือระบุประเด็นปัญหาท่ีจะน ามาก าหนดนโยบาย  

๒. การกล่ันกรองประเด็นปัญหา วิธีการกล่ันกรองประเด็นปัญหาท่ีน ามาก าหนดขอบเขต
ของประเด็นปัญหานโยบายของหน่วยงานในระดับต่างๆ โดยใช้เกณฑ์พิจารณาจัดล าดับความส าคัญ
ของประเด็นปัญหา กระบวนการกล่ันกรองประเด็นปัญหาประกอบด้วย ๓ วิธีคือ วิธีแมทริกซ์ 
จัดล าดับความส าคัญ (Priority matrix) วิธีนี้ท าให้ผู้วิเคราะห์นโยบายหรือผู้ก ากับนโยบาย
ประหยัดเวลากล่ันกรองประเด็นปัญหาก่อนจะน าสู่การกล่ันกรองท่ีละเอียดขึ้น วิธีต้นไม้การตัดสินใจ 
(Decision tree) ซึ่งเป็นการกล่ันกรองท่ียังหยาบอยู่ โดยเป็นการตอบค าถามใช่หรือไม่ใช่เท่านั้น แต่ก็
ช่วยประหยัดเวลาโดยเพียงการตั้งค าถามแค่ ๕-๖ ค าถาม ซึ่งท้ัง ๒ วิธีท่ีกล่าวมาก็ยังไม่เหมาะสมท่ีจะ
ได้รับการวิเคราะห์ จึงได้มีการน า ๒ วิธีนี้มารวมกัน เรียกว่า วิธีกระบวนการยืดหยุ่นผสมผสาน 
(Combine and flexible procedure) ซึ่งประกอบด้วย การถามตอบคล้ายวิธีต้นไม้ แต่ประเด็นท่ี
ต้องตอบมีลักษณะของวิธีแมทริกซ์  แล้วในกรณีท่ีเห็นว่าไม่เหมาะสมก็จะน าพิจารณาเข้า สู่
กระบวนการกล่ันกรองอีกครั้งหนึ่ง และเมื่อค าถามผ่านทุกข้อ จะถูกกล่ันกรองด้วยวิธีแมทริกซ์และ
เรียงล าดับความส าคัญของประเด็นปัญหาเพื่อท าการวิเคราะห์ต่อไป โดยท่ีประเด็นปัญหาจะต้องผ่าน
การตรวจสอบโดยหน่วยงานหรือผู้บริหารระดับสูงอีกครั้งก่อนท่ีจะน าเข้าสู่กระบวนการทางการเมือง 
เพื่อท าการตัดสินใจต่อไป 

                                                             
๒๐มยุรี อนุมานราชธน, นโยบายสาธารณะ, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมกมลการพิมพ์, ๒๕๔๙), หน้า 

๘๙-๒๑๒. 



๒๖ 

๓. การนิยามประเด็นปัญหา อาจใช้ความรู้สึกท่ีมีต่อประเด็นปัญหาในบรรยากาศทาง
การเมืองขณะนั้น โดยมองว่าอะไรเป็นปัญหาและอะไรเป็นสาเหตุของปัญหา 

๔. การพยากรณ์ การก าหนดนโยบายสาธารณะจ าเป็นต้องคาดคะเนเหตุการณ์ท่ีจะ
เกิดขึ้นในอนาคต และน าผลการพยากรณ์นั้นมาก าหนดทางเลือกของนโยบายท่ีเหมาะสม เทคนิคการ
พยากรณ์ท่ีส าคัญได้แก่ การคาดการแนวโน้ม เทคนิคการตัดสินใจ เทคนิคตัวแบบ การวิเคราะห์ตัว
แบบและลักษณะภายนอก ในทางปฏิบัตินักการเมืองมักน าผลพยากรณ์ไปใช้ เพื่อผลทางการเมือง
มากกว่าท่ีจะน าไปใช้ในการก าหนดนโยบาย ผู้ตัดสินใจก าหนดนโยบายควรตัดสินใจในขอบเขตแคบๆ 
ในช่วงส้ันๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ได้ผลท่ีคุ้มค่าในอนาคต 

๕. การก าหนดวัตถุประสงค์ ควรแสดงถึงผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง หลังจากท าการพยากรณ์
เกี่ยวกับประเด็นปัญหาท่ีจะน าไปก าหนดนโยบายแล้ว ก็จะท าให้นักวิเคราะห์นโยบายได้ทางเลือก
ต่างๆ ของนโยบายอย่างคร่าวๆ ทางเลือกต่างๆ นี้จะเป็นท่ีมาของวัตถุประสงค์ของนโยบาย ซึ่งต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การ เพื่อให้องค์การหรือสังคมมุ่งไปสู่จุดหมายท่ีก าหนดไว้ใน
ทิศทางเดียวกัน ในความเป็นจริงการก าหนดวัตถุประสงค์ของนโยบายเป็นเรื่องยาก เนื่องจากบุคคลท่ี
เกี่ยวข้องมักมีวัตถุประสงค์ส่วนตัว หรือกลุ่มท่ีมีอ านาจหรืออิทธิพลอาจครอบง าการก าหนด  

๖. การวิเคราะห์ทางเลือก ในการด าเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย อาจมี
ทางเลือกหลายทาง ทางเลือกท่ีมีผู้สนับสนุนจะได้รับการพิจารณาในการก าหนดนโยบาย  การ
วิเคราะห์ทางเลือกส าหรับน าไปก าหนดแนวทางการด าเนินงานส าหรับนโยบายท่ีก าลังจะยกร่าง  
จ าเป็นต้องประเมินทางเลือกโดยอาศัยเครื่องมือหรือเทคนิควิเคราะห์ทางเลือก  เมื่อได้ทางเลือก
มาแล้วก็จะน ามาตัดสินใจคัดสรรทางเลือก โดยพิจารณาจากความเป็นไปได้ของทางเลือก ด้านเทคนิค 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านการน าไปปฏิบัติ ประโยชน์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รวมท้ังเงื่อนไขด้านเวลาของ
แต่ละทางเลือก  

ดังนั้น กระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะ ประกอบด้วย การก่อตัวของประเด็น
ปัญหา จะเกี่ยวข้องกับการค้นหาหรือระบุประเด็นปัญหาท่ีจะน ามาก าหนดนโยบาย ถ้าประเด็นปัญหา
ก่อตัวในลักษณะท่ีชัดเจนมากอาจจะช่วยให้กระบวนการก่อตัวของประเด็นปัญหานโยบายโดยรวม
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การกล่ันกรองประเด็นปัญหา ท่ีจะน ามาก าหนดขอบเขต
ของประเด็นปัญหานโยบายของหน่วยงานในระดับต่างๆ โดยใช้เกณฑ์ท่ีพิจารณาจัดล าดับความส าคัญ
ของประเด็นปัญหานโยบาย เพื่อน าประเด็นปัญหามาวิเคราะห์อย่างละเอียด โดยเฉพาะในการ
ตัดสินใจอนุมัติงบประมาณ การนิยามประเด็นปัญหา อาจใช้ความรู้สึกท่ีมีต่อประเด็นปัญหาใน
บรรยากาศทางการเมืองขณะนั้น หรืออาจใช้ข้อมูลท่ีมีอยู่จริงและน ามาวิเคราะห์ประเด็นปัญหา โดย
มองว่าอะไรเป็นปัญหาและอะไรเป็นสาเหตุของปัญหาอย่างชัดเจน เพื่อน าผลการประเมินโครงการ
นั้นๆ ไปขยายผลต่อไป การพยากรณ์ในการก าหนดนโยบายสาธารณะ จ าเป็นต้องคาดคะเนเหตุการณ์
ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต และน าผลการพยากรณ์นั้นมาก าหนดทางเลือกของนโยบายท่ีเหมาะสม เพื่อให้
เกิดประโยชน์หรือผลได้ท่ีคุ้มค่าในอนาคต การก าหนดวัตถุประสงค์ของนโยบายควรแสดงถึงผลลัพธ์ท่ี
คาดหวัง โดยยึดวัตถุประสงค์ของนโยบายเป็นแนวทาง  ต้องด าเนินงานโดยให้ความส าคัญกับ
วัตถุประสงค์หลักของนโยบาย การวิเคราะห์ทางเลือกในการด าเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของ
นโยบาย อาจมีทางเลือกหลายทางเพื่อน ามาใช้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานนโยบาย ทางเลือกควร



๒๗ 

เน้นเฉพาะสาระส าคัญโดยสรุป พร้อมท้ังในตอนท้ายสุดของรายงานควรมีข้อเสนอแนะให้การตัดสินใจ
คัดสรรทางเลือกใดโดยเฉพาะ 

จากการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ ในประเด็นของการก าหนดนโยบาย
ผู้วิจัยได้ประมวล เกี่ยวกับประเด็นส าคัญเกี่ยวกับ “กระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะ” สามารถ
สรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๗ ดังนี้  
 
ตารางที่ ๒.๗  ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ

กระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะ 
นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 

มยุรี อนุมานราชธน (๒๕๔๙, 
หน้า ๘๙-๑๑๒) 

๑. การก่อตัวของประเด็นปัญหา  
๒. การกล่ันกรองประเด็นปัญหา 
๓. การนิยามประเด็นปัญหา 
๔. การพยากรณ์ 
๕. การก าหนดวัตถุประสงค์  
๖. การวิเคราะห์ทางเลือก 

 
๒.๑.๓ การน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) 
นักวิชาการท่ีสนใจการศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติในกลุ่มแรกๆ คือ กลุ่มท่ีศึกษาทฤษฎี

องค์การ โดยเริ่มสนใจว่าความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติน่าจะเกี่ยวข้องกับตัวองค์การ
โครงสร้าง หรืออาจเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมองค์การ งานเขียนช้ินแรกๆ ในการศึกษาการน านโยบายไป
ปฏิบัติ คือ การบริหารนโยบายของหน่วยงานในเมืองโอ๊คแลนด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษาเศรษฐกิจของเมือง โดยการสร้างงานให้กับคนผิวสี แต่นโยบายดังกล่าวไม่ประสบผลส าเร็จ 
การศึกษาของนักวิชาการท้ังสองเป็นการติดตามการท างานของหน่วยงานท่ีน านโยบายไปปฏิบัติเป็น
เวลา ๓ ปี โดยการสัมภาษณ์บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติ รวมท้ังการศึกษาจาก
เอกสารและวิเคราะห์ตัวนโยบายไปด้วยว่ามีความสมเหตุสมผลหรือไม่  จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการ
พยายามศึกษาข้ันตอนการน านโยบายไปปฏิบัติอย่างแท้จริง๒๑  

การศึกษาเกี่ยวกับการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ (Policy Implementation) มี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration) ท้ังนี้ เพราะเป็น
ขั้นตอนท่ีเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับข้ันตอนการก าหนดนโยบาย เพราะภายหลังจากการก าหนดนโยบายท่ี
เหมาะสมแล้ว การน านโยบายท่ีก าหนดไว้ไปปฏิบัติ มักเป็นขั้นตอนท่ีถูกละเลยและไม่ให้ความส าคัญ 
ท้ังท่ีขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญมากในการช้ีความส าเร็จหรือล้มเหลวของนโยบาย๒๒ 

                                                             
๒๑J.L. Pressman, & A.B. Wildavsky, Implementation : How Great Expectations in 

Washington are Dashed in Oakland, (London : University of California Press, 1997) p.80. 
๒๒ศุภชัย ยาวะประภาษ, นโยบายสาธารณะ, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน้า ๘๗.  



๒๘ 

ในหัวข้อนี้เป็นการกล่าวถึงการน านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งมีสาระส าคัญเกี่ยวกับความหมาย
ของการน านโยบายไปปฏิบัติ การศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติ ตัวแบบการน านโยบายไปปฏิบัติ 
และกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ ผู้วิจัยจึงสรุปในประเด็นท่ีส าคัญๆ ได้ดังนี้ 
              ๒.๑.๓.๑ ความหมายของการน านโยบายไปปฏิบัติ 

ค าว่า “การน านโยบายไปปฏิบัติ” (Policy Implementation) มีนักวิชาการหลายท่านได้
ให้ความหมายไว้ ในพจนานุกรมเว็บสเตอร์๒๓ อธิบายความหมายของการน านโยบายไปปฏิบัติไว้ตรง
ตัวว่า หมายถึง กระบวนการน าการตัดสินใจของนโยบายหลักท่ีอยู่ในรูปต่างๆ เช่น น ากฎหมาย ค า
พิพากษาของศาล ค าส่ังของฝ่ายบริหาร หรือพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาตามระบอบรัฐ
สภาพ หรือมติของคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีไปปฏิบัติ แต่ส าหรับในวรรณกรรมการศึกษาการน า
นโยบายไปปฏิบัติแล้ว อธิบายความหมายการน านโยบายไปปฏิบัติไว้กว้างกว่านั้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

การน านโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง การกระท าโดยคนหรือกลุ่มของภาครัฐและเอกชน     
มุ่งให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ท่ีจะท าให้เกิดผลการเปล่ียนแปลงขนานใหญ่หรือทีละน้อยตามท่ี
ก าหนดไว้๒๔ กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ กระท าผ่านขั้นตอนต่างๆ เริ่มต้ังแต่การเสนอร่าง
พระราชบัญญัติไปจนเกิดการท าตาม ตลอดจนเกิดผลกระทบ ท้ายท่ีสุดมีการแก้ไขหรือพยายามแก้ไข
พระราชบัญญัติ๒๕ การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนโยบาย อีกท้ังเช่ือมโยง
และพึ่งพาอาศัยกัน กระบวนการนโยบาย จึงมีค่าเหมือนศึกษาผลการเลือกต้ังโดยไม่ดูบุคลิกภาพของ
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือองค์ประกอบของการเลือกต้ัง๒๖ ความพยายามท่ีจะตัดสินความสามารถของ
องค์การในการรวบรวมคน และทรัพยากรในหน่วยงานหนึ่งๆ และพยายามกระตุ้นให้บุคลากร
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ๒๗ ส่วนนักวิชาการของไทย กล่าวว่า การน า
นโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง องค์การท่ีรับผิดชอบสามารถน าและกระตุ้นให้ทรัพยากรทางการบริหาร 
ตลอดจนกลไกท่ีส าคัญท้ังมวล ปฏิบัติงานให้บรรลุตามนโยบายท่ีระบุไว้หรือไม่ แค่ไหน เพียงใด เป็น
การแสวงหาวิธีการและแนวทาง เพื่อปรับปรุงนโยบาย แผนงานและโครงการให้ดีขึ้นนั่นเอง โดยเน้น
ถึงสมรรถนะขององค์การในแต่ละด้านว่ามีมากน้อยเพียงใด  และผลักดันให้นโยบายบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้๒๘ ซึ่งการแปลงวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในนโยบาย อาจเป็นกฎหมายหรือ
                                                             

๒๓P.A. Sabatier, & D.A. Mazmanian, Policy Implementation, In Stuart S. Nagel, ed., 
Encyclopedia of Policy Studies, (New York : Marcle Dekker, 1983) pp.64-65. 

๒๔M.D. Van, & H.C.E. Van, The Policy Implementation Process : A Conceptual 
Framework, Administration and Society, (6(4), 1975), pp.10-16.  

๒๕P.A. Sabatie, & D.A. Mazmanian, Implementation and Public Policy, (Maryland : 
University Press of America, 1983), p.72.  

๒๖R.T.  Nagamura, & F. Smallwood, The Politics of Policy Implementation, (New York 
: Martin Press, 1980), pp.89-90. 

๒๗Walter Williams, “Implementation Analysis and Assessment,” Policy Analysis, ใน 
เอกสารประกอบการสอนวิชา รศ. ๗๔๐ การน านโยบายไปปฏิบัติ ฉบับที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิต  
พัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๓๙), หน้า ๑๓๓-๑๖๘.    

๒๘วรเดช จันทรศร, “การน านโยบายไปปฏิบัติ : ตัวแบบและคุณค่า,” ใน เอกสารประกอบการสอน
วิชา รศ. ๗๔๐ การน านโยบายไปปฏิบัติ ฉบับที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 
๒๕๓๙), หน้า ๒๙๗-๓๑๖. 



๒๙ 

ค าส่ังของรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีให้เป็นแนวทาง/แผนงาน/โครงการ กิจกรรมท่ีเป็นรูปธรรม 
ประกอบด้วย การจัดหาทรัพยากรต่างๆ เพื่อด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ การวางแผน
โครงการเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด การออกแบบองค์การ และการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามแนวทางการด าเนินโครงการท่ีก าหนดไว้๒๙ โดยท่ีกระบวนการเป็นผลต่อเนื่องมาจากขั้นตอนการ
ก าหนดนโยบาย มีความต่อเนื่อง นอกจากนั้น ยังเป็นกิจกรรมท่ีมีการก าหนดเป้าหมายไว้ล่วงหน้าว่า
ผลสุดท้ายเป็นอย่างไร๓๐ นักวิชาการส่วนใหญ่มองเห็นพ้องต้องกันในประเด็นท่ีส าคัญ ๒ ประเด็นคือ 
ประเด็นท่ีหนึ่ง การน านโยบายไปปฏิบัติมีความต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง ไม่ใช่มีขั้นตอนของการด าเนิน
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นช่ัวครั้งช่ัวคราวแล้วเลือนหายไป เป็นกิจกรรมท่ีต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง แต่ละขั้นตอนมี
ความสัมพันธ์กันตลอดเวลา และประเด็นท่ีสองคือ การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นการด าเนินการให้
ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของนโยบาย ก่อนน านโยบายไปปฏิบัติต้องมีตัวนโยบายและเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ด้วย นั่นคือ การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นขั้นตอนนโยบายท้ังหมด โดยเป็นขั้นตอนท่ีสืบ
เนื่องมาจากการก าหนดนโยบาย๓๑ 

ดังนั้น จากนิยามของนักวิชาการชาวไทยและชาวต่างประเทศดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า 
การน านโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง กระบวนการการด าเนินการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อแปลง
นโยบายมาเป็นโครงการหรือกิจกรรมท่ีเป็นรูปธรรม และการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นเรื่องของการ
บริหารนโยบายโดยหน่วยงานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องท้ังหลายเพื่อให้นโยบายนั้นบรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 

จากการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ ในประเด็นของการน านโยบายไป
ปฏิบัติ ผู้วิจัยได้ประมวลเป็นภาพรวม เกี่ยวกับประเด็นส าคัญ “ความหมายของการน านโยบายไป
ปฏิบัติ” สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๘ ดังนี้  
 

ตารางที ่๒.๘  ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ
ความหมายของการน านโยบายไปปฏิบัติ 

นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 
Van meter & Van Horn, 
(1975, pp. 11-16). 

๑. การกระท าโดยคนหรือกลุ่มของภาครัฐและเอกชนท่ีมุ่งให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

๒. ความพยายามอย่างต่อเนื่องท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง 
Mazmanian & Sabatier, 
(1983). 

๑. เป็นกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ โดยกระท าผ่านขั้นตอน
ต่างๆ หลายขั้น เริ่มต้ังแต่การเสนอร่างพระราชบัญญัติไปจน
เกิดการท าตาม  

Nagamura & Smallwood, 
(1980). 

๑. การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนนโยบาย 
๒. การเช่ือมโยงและพึ่งพาอาศัยกับส่วนอื่นของกระบวนนโยบาย  

                                                             
๒๙มยุรี อนุมานราชธน, นโยบายสาธารณะ, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมกมลการพิมพ์, ๒๕๔๙), หน้า 39. 
๓๐สมพร เฟ่ืองจันทร์, นโยบายสาธารณะ : ทฤษฎีและการปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร : ออน อาร์ต     

ครีเอชั่น, ๒๕๕๒), หน้า ๕๔-๕๖.   
๓๑ศุภชัย ยาวะประภาษ, นโยบายสาธารณะ, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒), 

หน้า ๘๖-๘๗. 



๓๐ 

 ตารางที่ ๒.๘ ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ
ความหมายของการน านโยบายไปปฏิบัติ (ต่อ) 

นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 
วรเดช จันทรศร, (๒๕๓๙, หน้า 
๒๙๗-๓๑๖). 

๑. การศึกษาเกี่ยวกับองค์การท่ีรับผิดชอบ ว่าสามารถน า 
ทรัพยากรทางการบริหาร ตลอดจนกลไกท่ีส าคัญไป
ปฏิบัติงานให้บรรลุตามนโยบายท่ีระบุไว้  

๒. เป็นการแสวงหาวิธีการและแนวทาง เพื่อปรับปรุงนโยบาย 
แผนงานและโครงการให้ดีขึ้น 

๓. สมรรถนะขององค์การในแต่ละด้าน 
มยุรี อนุมานราชธน, (๒๕๔๙). ๑. การแปลงวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในนโยบายให้เป็น

แนวทาง/แผนงาน/โครงการ  
๒. กิจกรรมท่ีเป็นรูปธรรม การจัดหาทรัพยากร เพื่อด าเนินการ

ให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์  
๓. การวางแผนโครงการ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 
๔. การออกแบบองค์การและการด าเนินงานให้เป็นไปตามแนว

ทางการด าเนินโครงการท่ีก าหนดไว้ 
ศุภชัย ยาวะประภาษ, (๒๕๕๒). ๑. การน านโยบายไปปฏิบัติมีความต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง แต่ละ

ขั้นตอนมีความสัมพันธ์กันตลอดเวลา  
๒. การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นการด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วง

ตามเป้าหมายของนโยบาย  
๓. การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นขั้นตอนนโยบายท้ังหมด โดย

เป็นขั้นตอนท่ีสืบเนื่องมาจากการก าหนดนโยบาย 
สมพร เฟื่องจันทร์, (๒๕๕๒). ๑. เป็นกระบวนการต่อเนื่องมาจากขั้นตอนการก าหนดนโยบาย  

๒. เป็นกิจกรรมท่ีมีการก าหนดเป้าหมายไว้ล่วงหน้า 
 
๒.๑.๓.๒ การศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติ 
การศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติอาจแยกออกเป็นช่วงตามประเด็นการศึกษา ออกเป็น 

แต่ละยุคของการศึกษา ดังนี้ 
ยุคกรณีศึกษา (ค.ศ.1970-1975) ในช่วงนี้ เป็นการศึกษาโดยใช้กรณีศึกษาเป็นส าคัญ 

ในช่วงนี้มีความพยายามน้อยมากในการพัฒนาตัวแบบท่ีสามารถอธิบายความล้มเหลวหรือให้แนวทาง
เกี่ยวกับการบรรเทาปัญหาในการน านโยบายไปปฏิบัติ การศึกษาในช่วงนี้ใช้ตัวแปรในการศึกษา  
บางครั้งมากไปบางครั้งน้อยไป ในช่วงกลางทศวรรษ 1970 นักวิชาการท่ีสนใจศึกษาการน านโยบายไป
ปฏิบัติเริ่มให้ความสนใจการพัฒนาตัวแบบมากขึ้น 

ยุคการสร้างตัวแบบ (ค.ศ.1975-1980) ในช่วงนี้เป็นการพยายามสร้างองค์ความรู้การน า
นโยบายไปปฏิบัติ ท้ังจากตัวแบบบนลงล่าง เช่น งานของแวน มิเตอร์ (Donald Van Meter) และ
แวน ฮอร์น (Carl Van Horn)  ซาบาร์เทีย (P. Sabatier) และแมสมาเนียน (D. Mazmanian) และ



๓๑ 

เอ็ดเวิร์ด (George Edwards) และจากล่างขึ้นบน เช่น งานของเอลมอร์ (Richard Elmore) ลิปสกี้ 
(Michael Lipsky) เป็นต้น 

ยุคการทดสอบตัวแบบ (ค.ศ.1980-1985) ซึ่งเป็นช่วงของการน าตัวแบบต่างๆ มาทดสอบ
เพื่ออธิบายความส าเร็จและความล้มเหลวของการน าเอานโยบายไปปฏิบัติ โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ยุคการสังเคราะห์และทบทวน (ค.ศ.1985-ปัจจุบัน) การศึกษาในช่วงนี้ เป็นความพยายาม
ท่ีจะผสมผสานการศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติตามตัวแบบจากล่างขึ้นบนและจากบนลงล่างเข้า
ด้วยกัน เพื่อสร้างตัวแบบใหม่ขึ้นมา เพื่อแก้ไขปัญหาการศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติในยุคแรก 
นักวิชาการท่ีพยายามสังเคราะห์และทบทวนตัวแบบ เช่น เอลมอร์ ซาบาร์เทีย และก๊อกกิน 
(Malcolm Goggin) เป็นต้น 

๒.๑.๓.๓ ตัวแบบการน านโยบายไปปฏิบัติ 
การสร้างตัวแบบในการศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัตินับว่าเป็นแนวทางในการศึกษาและ

วิจัย เรื่องการน านโยบายไปปฏิบัติท่ีเกิดมานับต้ังแต่ปี ค.ศ. 1975 ส าหรับตัวแบบในการน านโยบายไป
ปฏิบัติมีด้วยกันหลายตัวแบบ โดยจ าแนกตามความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติว่าขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยใดบ้าง ท้ังนี้ตัวแบบการน านโยบายไปปฏิบัติจากบนลงล่างจะให้ความส าคัญต่อปัจจัยการ
บริหารที่เน้นการควบคุมจากส่วนกลาง แต่ตัวแบบการน านโยบายไปปฏิบัติจากล่างขึ้นบน เน้นปัจจัย
ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบาย ในขณะท่ีตัวแบบผสมผสานระหว่างตัวแบบจาก
บนลงล่างและจากล่างขึ้นบน จะเป็นการบูรณาการตัวแปรของท้ังสองตัวแบบเข้าด้วยกัน รายละเอียด
ของตัวแบบในแต่ละแบบมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

๑. ตัวแบบการน านโยบายไปปฏิบัติแบบบนลงล่าง ท่ีส าคัญคือ ตัวแบบของแวน มิเตอร์
และแวน ฮอร์น ซาบาร์เทียและแมสมาเนียน และเอ็ดเวิร์ด ในแต่ละตัวแบบมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

ตัวแบบสหองค์การท่ีน านโยบายไปปฏิบั ติ โดยตัวแบบนี้ ให้ความส าคัญในเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การของรัฐ การวัดผลการปฏิบัติงาน ตัวแบบสหองค์การให้ความส าคัญกับ
ตัวแปรในการศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติ ได้แก่ มาตรฐานนโยบายและทรัพยากรนโยบาย การส่ือ
ข้อความท่ีชัดเจน การบังคับใช้กฎหมายท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานนโยบาย คุณสมบัติของหน่วยงานท่ี
น านโยบายไปปฏิบัติ เงื่อนไขทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม และทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน๓๒   

ตัวแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย เป็นอีกตัวแบบหนึ่งท่ีให้ความส าคัญกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพล
ต่อการน านโยบายไปปฏิบัติคล้ายกับตัวแบบของแวน มิเตอร์และแวน ฮอร์น จึงได้ให้ความส าคัญกับ
การส่ือข้อความต้องชัดเจน ทรัพยากรเพียงพอ ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานและโครงสร้างของระบบ
ราชการไม่ซับซ้อนจนเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน๓๓ 

                                                             
๓๒M.D. Van, & H.C.E. Van, The Policy Implementation Process : A Conceptual 

Framework, Administration and Society, 6(4), 1975, pp. 10-16., อ้างใน สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, นโยบาย
สาธารณะ : แนวความคิด การวิเคราะห์และกระบวนการ, (กรุงเทพมหานคร : เสมาธรรม, ๒๕๕๓), หน้า ๑๒. 

๓๓G.C. Edwards, Implementing Public Policy, (Washington D.C. : Congressional 
Quarterly Press), 1980.,อ้างใน สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, นโยบายสาธารณะ : แนวความคิด การวิเคราะห์และ
กระบวนการ, (กรุงเทพมหานคร : เสมาธรรม, ๒๕๕๓), หน้า ๑๔๙.  
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ตัวแบบท่ัวไป ลักษณะของตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ ประกอบไปด้วย 
กลุ่มตัวแปรท่ีเกี่ยวกับตัวปัญหา กลุ่มตัวแปรท่ีเกี่ยวกับกฎหมาย กลุ่มตัวแปรท่ีเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม 
กลุ่มตัวแปรท่ีเกี่ยวกับกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ๓๔ กล่าวคือ 

๑) กลุ่มตัวแปรเกี่ยวกับตัวปัญหา ได้แก่ ปัญหาเชิงเทคนิค ความแตกต่างของพฤติกรรม
กลุ่มเป้าหมาย สัดส่วนของกลุ่มเป้าหมายเมื่อเทียบกับประชากรท้ังหมด และขอบเขตของความ
ต้องการในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 

๒) กลุ่มตัวแปรท่ีเกี่ยวกับกฎหมาย ในการก าหนดโครงสร้างการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ได้แก่ วัตถุประสงค์ท่ีมีความชัดเจนและแน่นอน ความสอดคล้องกับทฤษฎีเชิงสาเหตุและผลการ
จัดสรรงบประมาณเบ้ืองต้น การบูรณาการล าดับช้ันการบริหารท้ังภายในและระหว่างหน่วยงานท่ีน า
นโยบายไปปฏิบัติ การเลือกสรรผู้น านโยบายไปปฏิบัติ และโอกาสในการเข้าถึงโครงการโดย
บุคคลภายนอก 

๓) กลุ่มตัวแปรเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม มีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ มีตัวแปรท่ี
เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี การสนับสนุนจากสาธารณชน
ทัศนคติและทรัพยากรของกลุ่มเป้าหมายในเขตเลือกต้ัง การสนับสนุนจากผู้มีอ านาจในการก าหนด
นโยบาย และความผูกพันและทักษะเกี่ยวกับภาวะผู้น านโยบายไปปฏิบัติ 

๔) กลุ่มตัวแปรท่ีเกี่ยวกับกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ ขั้นตอนนี้พิจารณาจาก
ขั้นตอนต่างๆ ได้แก่ ผลผลิตในนโยบาย การตัดสินใจเกี่ยวกับหน่วยงานท่ีจะน านโยบายปฏิบัติ  
การปฏิบัติตามของกลุ่มเป้าหมายตามการตัดสินใจของนโยบายผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจริงจากการ
ตัดสินใจของหน่วยปฏิบัติ การรับรู้ผลกระทบของผู้ตัดสินใจ และการประเมินผลของระบบการเมือง
เกี่ยวกับกฎหมายเพื่อการปรับปรุง   

สรุปได้ว่า ตัวแบบการน านโยบายไปปฏิบัติจากบนลงล่างของนักวิชาการต่างๆ ดัง ท่ีได้
กล่าวมาแล้วในเบื้องต้น มุ่งเน้นศึกษาการน านโยบายใน ๓ ส่วนหลักๆ ตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องกับตัว
นโยบาย ตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องกับองค์การท่ีน านโยบายไปปฏิบั ติ และตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องกับ
สภาพแวดล้อมในการน านโยบายไปปฏิบัติ 

๒. ตัวแบบการน านโยบายไปปฏิบัติแบบล่างขึ้นบน ตัวแบบการน านโยบายไปปฏิบัติแบบ
ล่างขึ้นบนเป็นตัวแบบวิพากษ์วิจารณ์ตัวแบบการน านโยบายไปปฏิบัติแบบบนลงล่างกล่าวคือ ตัวแบบ
การน านโยบายไปปฏิบัติแบบล่างขึ้นบนให้ความส าคัญกับเครือข่ายตัวแสดงท่ีเกี่ยวข้องกับบริการ
สาธารณะในพื้นท่ีหนึ่งหรือหลายพื้นท่ี โดยมุ่งศึกษาวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย กลยุทธ์ กิจกรรมและ
เทคนิคในการวางแผน การจัดหางบประมาณ และการบริหารโครงการ สมมติฐานของตัวแบบจากล่าง
ขึ้นบนต้ังอยู่บนพื้นฐานความเช่ือท่ีว่า นโยบายมิได้ถูกควบคุมจากผู้ตัดสินใจจากส่วนกลาง แต่นโยบาย
ถูกก าหนดจากการเจรจาต่อรองระหว่างสมาชิกขององค์การและลูกค้า ดังนั้น โครงการต่างๆ จะต้อง
สอดคล้องกับความต้องการหรือพฤติกรรมของเจ้าหน้าท่ีผู้ท่ีท าหน้าท่ีในการน านโยบายไปปฏิบัติ
นักวิชาการในกลุ่มนี้ ได้แก่ งานของเอลมอร์ ลิปสกี้  

                                                             
๓๔P.A. Sabatier, & D.A. Mazmanian, Implementation and Public Policy, (Maryland : 

University Press of Amerioca, 1983), p.10. 
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๓. ตัวแบบการน านโยบายไปปฏิบัติแบบผสมผสานระหว่างตัวแบบการน านโยบายไป
ปฏิบัติแบบบนลงล่างและแบบล่างขึ้นบน ตัวแบบการน านโยบายไปปฏิบัติแบบผสมผสานนี้ เป็นความ
พยายามสังเคราะห์ตัวแบบการน านโยบายไปปฏิบัติแบบบนลงล่างและแบบล่างขึ้นบนเข้าด้วยกันโดย
นักวิชาการอย่างน้อย ๓ คนด้วยกัน ได้แก่ เอลมอร์ ซาบาร์เทีย และก๊อกกิน 

เอลมอร์ เป็นนักวิชากรคนแรกท่ีพยายามสร้างองค์ความรู้ของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
โดยพัฒนาขึ้นมาจากตัวแบบเดิม โดยระบุว่าการน านโยบายไปปฏิบัติจะประสบความส าเร็จได้ ผู้
ก าหนดนโยบายจะต้องพิจารณาท้ังเครื่องมือนโยบายและทรัพยากรต่างๆ (ตัวแบบลงล่าง) และ
แรงจูงใจท่ีต้องมีให้แก่กลุ่มเป้าหมาย (ตัวแบบล่างขึ้นบน) ในขณะท่ีซาบาร์เทีย ได้สังเคราะห์ตัวแบบ
การน านโยบายจากบนลงล่างและจากล่างขึ้นบน โดยเน้นการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงนโยบาย และ
มุ่งเน้นการพัฒนาทฤษฎีมากกว่าการให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ปฏิบัติส าหรับตัวแบบการน านโยบายไป
ปฏิบัติ ส่วนก๊อกกินและคณะ เรียกว่า “Intergovernmental Policy Implementation” 
สมมติฐานของตัวแบบนี้เช่ือว่า โครงการของส่วนกลางขึ้นอยู่กับตัวแปรท้ังตัวแปรจากตัวแบบบนลง
ล่างและจากล่างขึ้นบน 

ส าหรับนักวิชาการไทย ท่ีได้ศึกษาเกี่ยวกับการน านโยบายไปปฏิบัติ โดยได้เสนอตัวแบบ
การน านโยบายไปปฏิบัติรวม ๖ ตัวแบบ คือ ตัวแบบท่ียึดหลักเหตุผล ตัวแบบทางด้านการจัดการ  
ตัวแบบทางด้านการพัฒนาองค์การ ตัวแบบทางด้านกระบวนการของระบบราชการ ตัวแบบทาง
การเมือง และตัวแบบเชิงบูรณาการ๓๕ ซึ่งในแต่ละตัวแบบมีรายละเอียดท่ีผู้วิจัยได้สรุปสาระส าคัญ
อย่างพอสังเขป ดังต่อไปนี้ 

๑. ตัวแบบท่ียึดหลักเหตุผล (Rational Model) ตัวแบบนี้มุ่งเน้นความจ าเป็นขององค์การ
ท่ีต้องมีการด าเนินงานในฐานะ Rational Value Maximize ซึ่งมีพฤติกรรมท่ีมีวัตถุประสงค์เป็น
แนวทางเพื่อให้องค์การนั้นๆ สามารถสร้างผลงานใกล้เคียงเป้าหมาย และโครงการจะประสบ
ความส าเร็จต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์และภารกิจท่ีชัดเจน มีการมอบหมายงาน และก าหนด
มาตรฐานการท างานให้แก่หน่วยงานต่างๆ ขององค์การ มีระบบการวัดผลการปฏิบัติงาน รวมท้ัง
ระบบการให้คุณให้โทษ   

๒. ตัวแบบทางด้านการจัดการ (Management Model) ตัวแบบนี้เน้นให้ความสนใจท่ี
สมรรถนะภายใน (Internal Capacity) ของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบบริหารนโยบายว่ามีจุดแข็งและ
จุดอ่อนในด้านต่างๆ หรือไม่อย่างไร เช่น โครงสร้างองค์การบุคลากร งบประมาณ สถานท่ี วัสดุ
อุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวก ตลอดจนเทคโนโลยีสมัยใหม่ หน่วยงานท่ีขีดสมรรถนะภายใน
ค่อนข้างสูงจะมีโอกาสท่ีน าเอานโยบายไปปฏิบัติอย่างประสบความส าเร็จค่อนข้างมาก ในทางตรงข้าม 
หน่วยงานท่ีมีสมรรถนะในค่อนข้างต่ าจะส่งผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติไม่ประสบความส าเร็จ  

๓. ตัวแบบทางด้านการพัฒนาองค์การ (Organization Development Model) ตัวแบบ
นี้มองว่าการน านโยบายไปปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จ ตัวแบบนี้จึงเน้นการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปฏิบัติงานในองค์การเป็นส าคัญ  

                                                             
๓๕วรเดช จันทรศร, ทฤษฎีการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร : พริกหวาน 

กราฟฟิค, ๒๕๕๒), หน้า ๓๖๗-๓๖๙. 



๓๔ 

๔. ตัวแบบทางกระบวนการของระบบราชการ (Bureaucratic Process Model) ตัวแบบ
นี้เช่ือว่าอ านาจไม่ได้อยู่ท่ีต าแหน่งทางรูปนัย แต่กระจายไปท่ัวองค์การ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ี
ในระดับปฏิบัติการ (Street-level Bureaucratic) จะมีผลต่อการน านโยบายปฏิบัติ  

๕. ตัวแบบทางการเมือง (Political Model) ตัวแบบนี้จะเน้นท่ีความสามารถในการเจรจา
ต่อรองและการประนีประนอมของบุคคลฝ่ายต่างๆ ท่ีเข้ามาเกี่ยวข้องในเวทีในการน าเอานโยบายไป
ปฏิบัติกับบุคลฝ่ายต่างๆ ท่ีเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงเป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จในการน านโยบายไป
ปฏิบัติ  

๖. ตัวแบบเชิงบูรณาการ เป็นตัวแบบท่ีรวบรวมแนวคิดของท้ัง ๕ ตัวแบบมาไว้โดยมุ่ง
แสวงหาผลกระทบของตัวแปรต่างๆ ท่ีมีต่อการน านโยบายไปปฏิบัติท่ีประสบความส าเร็จ แบ่ง
ออกเป็น ๓ มิติด้วยกัน ได้แก่มิติท่ีหนึ่ง เป็นการวัดความส าเร็จและความล้มเหลวของนโยบายจาก
ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลลัพธ์สุดท้ายท่ีเกิดขึ้น มิติท่ีสองเป็นการวัดถึงผลกระทบของนโยบายและมิติท่ี
สาม เป็นการวัดว่าผลของนโยบายนั้นสามารถส่งประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยรวมได้หรือไม่ ส่วนตัว
แปรอิสระท่ีน ามาพิจารณานั้นมาจาก ๔ ปัจจัยด้วยกัน คือ สมรรถนะขององค์การ ประสิทธิภาพใน
การวางแผนและการควบคุม ภาวะผู้น าและความร่วมมือ การเมืองและการบริหารสภาพแวดล้อม
ภายนอก  

 ดังนั้น การน านโยบายไปปฏิบัตินั้นมีหลายตัวแบบ ความเหมาะสมและสามารถน าไปใช้
ในการปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ เช่น ตัวแบบทางด้านการจัดการ (Management Model) 
ท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐานแนวคิดท่ีเน้นให้ความสนใจไปท่ีสมรรถนะภายในองค์การ (Internal Capacity) ไม่
ว่าจะเป็นโครงสร้างองค์การ บุคลากร งบประมาณ สถานท่ีวัสดุอุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวก 
ตลอดจนเทคโนโลยีสมัยใหม่ และตัวแบบท่ียึดหลักเหตุผล (Rational Model) ซึ่งตัวแบบนี้มีฐานคติ
ท่ีว่า “นโยบายท่ีประสบความส าเร็จ จะต้องมีกระบวนการวางแผนและควบคุมผลงาน (Planning & 
Controlling System) การก าหนดวัตถุประสงค์และภารกิจท่ีชัดเจน มีการมอบหมายงานและก าหนด
มาตรฐานการท างานให้แก่หน่วยงานย่อยต่างๆ ขององค์การ  มีระบบการวัดผลการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนระบบการให้คุณให้โทษ” เป็นต้น จากตัวแบบการน านโยบายไปปฏิบัติของนักวิชาการชาว
ต่างประเทศและชาวไทย ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า การน านโยบายไปปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จนั้น 
ต้องมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยจ านวนมาก เน้นการควบคุม การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ตัวแบบผสมผสานท่ีให้ความส าคัญต่อปัจจัยท้ังจากตัวแบบบนลงล่างและล่างขึ้นบน 

จากการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ ในประเด็นของการน านโยบายไป
ปฏิบัติ ผู้วิ จัยได้ประมวล เกี่ยวกับประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิ จัยได้
ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “ตัวแบบการน านโยบายไปปฏิบัติ” สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๙ ดังนี้  
 
 
 
 
 



๓๕ 

ตารางที่ ๒.๙  ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับตัวแบบ
การน านโยบายไปปฏิบัติ 

นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 
Van Meter and Van Horn, 
(1975). 

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การของรัฐ  
๒. การวัดผลการปฏิบัติงาน มาตรฐานนโยบาย ทรัพยากร

นโยบาย การส่ือข้อความ การบังคับใช้กฎหมาย คุณสมบัติ
ของหน่วยงาน เงื่อนไขทางการเมือง ทัศนคติของผู้ปฏิบัติ 

Edwards, (1980). ๑. การส่ือข้อความ ทรัพยากร ทัศนคติของผู้ปฏิบัติ และโครงสร้าง
ระบบราชการ 

Sabatier and Mazmania, 
(1989). 

๑. ความยากง่ายของปัญหา 
๒. สมรรถนะของกฎหมาย  
๓. สภาพแวดล้อม 
๔. ขั้นตอนกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ 

วรเดช จันทรศร, (๒๕๕๒). ๑. เน้นท่ีก าหนดวัตถุประสงค์และภารกิจท่ีชัดเจน มีการ
มอบหมายงาน ก าหนดมาตรฐานการท างานให้แก่หน่วยงาน  
มีระบบการวัดผลการปฏิบัติงาน และมีระบบการให้คุณให้โทษ  

๒. เน้นให้ความสนใจท่ีสมรรถนะภายใน (Internal Capacity) 
เช่น โครงสร้างองค์การบุคลากร งบประมาณ สถานท่ี วัสดุ
อุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวก ตลอดจนเทคโนโลยี
สมัยใหม่ 

๓. เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในองค์การ การท างานเป็น
ทีม มีภาวะผู้น า มีการสร้างแรงจูงใจ การมีส่วนร่วมของ
ผู้ปฏิบัติงานและการสร้างความผูกพันร่วมกัน 

๔. อ านาจในการใช้ดุลยพินิจโดยเฉพาะการใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าท่ีในระดับปฏิบัติการ (Street-level Bureaucratic) 
จะมีผลต่อการน านโยบายปฏิบัติ 

๕. เน้นท่ีความสามารถในการเจรจาต่อรองและการประนีประนอม
ของบุคคลฝ่ายต่างๆ ท่ีเข้ามาเกี่ยวข้อง 

๖. การวัดความส าเร็จและความล้มเหลวของนโยบาย การวัดถึง
ผลกระทบของนโยบาย การวัดว่าผลของนโยบาย พิจารณา
จากสมรรถนะขององค์การ ประสิทธิภาพการวางแผนและการ
ควบคุม ภาวะผู้น าและความร่วมมือ การเมืองและการบริหาร
สภาพแวดล้อมภายนอก  

 
 
 



๓๖ 

๒.๑.๓.๔ กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ 
การน านโยบายไปปฏิบัติแบบบนลงล่าง ประกอบด้วยขั้นตอนท่ีส าคัญ ๒ ขั้นตอน ได้แก่

ขั้นตอนระดับมหภาค และขัน้ตอนระดับจุลภาค๓๖  
๑. ขั้นตอนระดับมหภาค รัฐชาติส่วนใหญ่มักเน้นรูปแบบรัฐบาลท่ีมีการใช้อ านาจอธิปไตย

แบบรวมอ านาจ การน านโยบายไปปฏิบัติจึงเป็นการรวมอ านาจรัฐไว้ท่ีหน่วยงานในระดับชาติหรือ
ระดับมหภาค ซึ่งมีบทบาทเป็นผู้ควบคุมการแปลงนโยบายให้เป็นแนวทาง/โครงการ โดยใช้องค์การ
ขนาดใหญ่หรือองค์การแบบราชการซึ่งมีสายการบังคับบัญชาหลายขั้นตอน แบ่งอ านาจลดหล่ันกันลง
ไป แต่การควบคุมและการตัดสินใจเด็ดขาดอยู่ท่ีหน่วยงานระดับชาติ  การแปลงนโยบายไปสู่
ภาคปฏิบัติในระดับมหภาค ประกอบด้วย ๒ ขั้นตอน ดังนี้ 

๑.๑ ขั้นการแปลงนโยบายให้เป็นแนวทาง/แผนงาน/โครงการ เมื่อฝ่ายการเมือง
ระดับชาติ ได้แก่ รัฐสภาและคณะรัฐมนตรีได้ก าหนดขอบเขตการน านโยบายไปปฏิบัติในลักษณะของ
กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี กฎกระทรวงและระเบียบหรือข้อบังคับส าหรับเป็นแนวทางน านโยบายไป
ปฏิบัติแล้ว จะมีการจัดสรรงบประมาณให้แก่แนวทาง/แผนงาน/โครงการนั้นๆ พร้อมท้ังพิจารณา
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติ  หน่วยงานราชการท่ีได้รับมอบหมายความ
รับผิดชอบ ซึ่งได้แก่ กระทรวงและกรมในส่วนกลาง จะท าหน้าท่ีแปลงนโยบายออกมาให้หน่วยงาน
ราชการส่วนภูมิภาค และหรือส่วนท้องถิ่นน าไปปฏิบัติ แม้ว่านโยบายต้องอาศัยการสนับสนุนอย่าง
เต็มท่ีจากบุคคลต่างๆ เช่น ชนช้ันน าส่ือมวลชน ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกต้ัง ผู้ได้รับผลกระทบจาก
นโยบาย กลุ่มประโยชน์เป็นต้น แต่ความสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการจะท าให้
นโยบายประสบความส าเร็จได้มาก โดยเฉพาะการเมืองต้องให้ความสนับสนุนด้านทรัพยากรอย่าง
เต็มท่ีท้ังด้านการเงิน บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ สถานท่ีท าการ รวมท้ังวิทยาการ
เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้อง 

๑.๒ ขั้นการยอมรับแนวทาง/แผนงาน/โครงการเมื่อหน่วยงานส่วนกลางได้ท าการ
แปลงนโยบายออกมาเป็น แนวทาง/แผนงาน/โครงการแล้ว หน่วยงานส่วนกลางต้องท าให้หน่วยงาน
ระดับรองลงมาท้ังหน่วยงานระดับภูมิภาคและท้องถิ่น ยอมรับแนวทาง/แผนงาน/โครงการแล้วน า
น าไปปฏิบัติ โดยหน่วยงานกลางต้องเข้าใจ 

๒. ขั้นตอนระดับจุลภาค เมื่อหน่วยงานระดับภูมิภาคและท้องถิ่นยอมรับแนวทาง /
แผนงาน/โครงการ แล้วน าไปปฏิบัติ โดยด าเนินการปรับเปล่ียนแนวทางท่ีหน่วยงานส่วนกลางก าหนด
มาให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น  และวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงานของตน หรือ
อาจจะปรับเปล่ียนวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงานของตนให้สอดคล้องกับนโยบายท่ีส่วนกลางก าหนด 
หลังจากปรับเปล่ียนอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วอาจส่งผลท่ีตามมาคือ หน่วยงานระดับภูมิภาคหรือท้องถิ่น
ยอมรับและถือเอาแนวทางของนโยบายเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจประจ าวันอย่างต่อเนื่อง  หรืออาจจะ
ยกเลิกแนวทางของนโยบายท่ีมาจากหน่วยงานส่วนกลาง  อาจกล่าวได้ว่า ขั้นตอนระดับจุลภาค 
ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอนดังนี้ 

 
                                                             

๓๖มยุรี อนุมานราชธน, นโยบายสาธารณะ, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : ธรรกมลการพิมพ์, 
๒๕๕๑), หน้า ๙๕. 



๓๗ 

๒.๑ ขั้นการระดมพลัง เมื่อหน่วยงานยอมรับว่าแนวทาง/แผนงาน/โครงการ จาก
ส่วนกลางมีความเหมาะสม ตรงกับวัตถุประสงค์และหน้าท่ีหลักของหน่วยงานหรือสนองตอบต่อความ
ต้องการและปัญหาของท้องถิ่น ก็จะต้องหาความสนับสนุนจากสมาชิกในหน่วยงาน บุคคลส าคัญและ
องค์การอื่นในท้องถิ่นและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันก าหนดแผนงานหรือโครงการของท้องถิ่น 

๒.๒ ขั้นการปฏิบัติ อาจจะมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการปฏิบัติงานของสมาชิกใน
หน่วยงานให้เข้ากับแผนงานหรือโครงการ หรือปรับแผนงานหรือโครงการให้เข้ากับพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกในหน่วยงาน 

๒.๓ ขั้นการสร้างความเป็นปึกแผ่น/ความต่อเนื่อง แนวทางของนโยบายจะถูก
ปรับเปล่ียน และได้รับการยอมรับเป็นหน้าท่ีประจ าวันของผู้ปฏิบัติงาน โดยผู้ปฏิบัติงานเต็มใจท่ีจะ
ด าเนินงานตามนโยบายในลักษณะของงานประจ า ในการสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่นโยบายหรือ
สร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานตามนโยบาย ผู้บริหารต้องใช้แนวความคิดพัฒนาองค์การ การ
สร้างแรงจูงใจ การมีส่วนร่วม การจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกผูกพันและยอมรับโครงการ 

จากการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ ในประเด็นของการน านโยบายไป
ปฏิบัติ ผู้วิจัยได้ประมวลเป็นภาพรวมให้ชัดเจนขึ้น เกี่ยวกับประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการ
หรือนักวิจัยได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ” สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี 
๒.๑๐ ดังนี้  
 
ตารางที่ ๒.๑๐  ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ

กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ 
นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 

มยุรี อนุมานราชธน, (๒๕๕๑, 
หน้า ๙๕). 

๑. การแปลงนโยบายให้เป็นแนวทาง/แผนงาน/โครงการ 
๒. การยอมรับแนวทาง/แผนงาน/โครงการ 
๓. การระดมพลัง 
๔. การปฏิบัติ 
๕. การสร้างความเป็นปึกแผ่น/ความต่อเนื่อง 

 
๒.๑.๔ การประเมินผลนโยบาย (Policy Evaluation) 
เป็นท่ียอมรับกันว่ากระบวนการนโยบาย คือ แบบแผนของกิจกรรมท่ีมีล าดับ ๓ ขั้นตอน 

คือ การก าหนดนโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบาย เป็นขั้นตอนสุดท้าย 
เพราะการประเมินผลนโยบายเป็นแบบแผนของกิจกรรมท่ีมีล าดับขั้นตอน การพิจารณาการ
ประเมินผลนโยบายอาศัยองค์ความรู้ด้านการประเมินผลตลอดจนอาศัยการคาดการณ์ หรือการ
ประมาณการ หรือการท านายผล ของการน านโยบายไปปฏิบัติมาตอบค าถามว่านโยบายนั้นเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่ เพียงใด ตลอดจนมีข้อบกพร่องประการใด เพื่อจะได้หาทาง
ปรับปรุงแก้ไขนโยบายต่อไป 

ในหัวข้อนี้เป็นการกล่าวถึงการน านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งมีสาระส าคัญเกี่ยวกับความหมาย
ของการประเมินผลนโยบาย จุดมุ่งหมายของการประเมินผล ประเภทของการประเมินผล รูปแบบของ
การประเมินผลนโยบาย และวงจรการควบคุมคุณภาพ PDCA ผู้วิจัยจึงสรุปในประเด็นท่ีส าคัญๆ ได้
ดังนี้ 



๓๘ 

๒.๑.๔.๑ ความหมายของการประเมินผลนโยบาย 
จากการศึกษาเรื่องการประเมินผลนโยบายได้น าเสนอทัศนะเกี่ยวกับนโยบายไว้

หลากหลาย ซึ่งผู้วิจัยได้น าเสนอความหมายของการประเมินผลนโยบายของนักวิชาการไว้ในภาพรวม
ได้ดังต่อไปนี้ 

การประเมินผลนโยบาย หมายถึง การใช้วิธีการหลายวิธี หลายทักษะ เพื่อตกลงใจว่า 
นโยบายท่ีก าหนดไว้นั้นจ าเป็นหรือไม่ ด าเนินการไปตามท่ีวางไว้หรือไม่ ช่วยแก้ไขปัญหาตามท่ีมุ่งหวัง
ได้หรือไม่ นโยบายศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ธรรมชาติของการศึกษาเรื่องนี้
เปล่ียนแปลงไปมาจนกระท่ังไม่มีลักษณะท่ีเหมือนศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งโดยเฉพาะ๓๗ ซึ่งกิจกรรมท่ี
เกี่ยวข้องกับการประเมินการณ์ การเปรียบเทียบผลของการน านโยบายปฏิบัติกับส่ิงท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 
เป็นกิจกรรมท่ีกระท ากันอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาในทุกขั้นตอนนโยบาย ในการประเมินนั้นอย่างน้อย
ท่ีสุด ผู้ประเมินต้องทราบเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของนโยบายคืออะไร การด าเนินการให้บรรลุตาม
เป้าหมายก าหนดไว้อย่างไร และผลท่ีเกิดขึ้นท้ังหมดจากการด าเนินการเป็นอย่างไร๓๘ และการ
ประเมินผลนโยบายเป็นการกระท าท่ีมีระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงผลของนโยบายโดย
เปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ีก าหนดไว้เป็นผลกระทบของการด าเนินการตามนโยบายท่ีมีต่อปัญหาของ
สังคมท่ีเป็นเป้าหมายท่ีนโยบายนั้นมุ่งแก้ไข การกระท าดังกล่าวนี้เป็นกิจกรรมท่ีเป็นหน้าท่ีประจ า
อย่างหนึ่งของรัฐบาลในทุกระบบการเมือง เป็นเสมือนเครื่องมือท่ีรัฐบาลใช้ทบทวน ตรวจตราประเมิน
ความก้าวหน้าในการท างานของตนเอง๓๙ ส าหรับการประเมินผลกระทบแผนงาน (Program Impact 
Evaluation) แตกต่างไปจากการประเมินโครงการ (Project Evaluation) คือ การประเมินผล
กระทบแผนงาน เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ผลท้ังหมดของแผนงานว่าได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่
เพียงใด หรือเป็นการประเมินสัมฤทธิ์ผลโดยเปรียบเทียบต้ังแต่สองแผนงานขึ้นไปว่าได้บรรลุ
วัตถุประสงค์๔๐รวมไปถึงการประเมินประสิทธิผลรวมทุกด้านของผลงานของชาติในเรื่องการบรรลุ
วัตถุประสงค์หรือการประเมินประสิทธิผลเชิงสัมฤทธิ์ของ ๒ แผนงานหรือมากกว่า๔๑ โดยกระบวนการ
วัดระดับความส าเร็จหรือความล้มเหลวของนโยบายหรือโครงการ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้เกิดความแม่นตรง และเช่ือถือได้ ซึ่งช่วยให้ผู้
ตัดสินใจลดความเส่ียงจากผลกระทบท่ีไม่พึงประสงค์๔๒ 
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๓๙ 

สรุปได้ว่า การประเมินผลนโยบายคือ เป็นกระบวนการทบทวนตรวจสอบและวิเคราะห์ถึง
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ท่ีเกิดขึ้นว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่ เพียงใด 
ตลอดจนก ากับติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคของการน านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งอาจจะส่งผล
กระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายนั้นๆ โดยมุ่งพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างผลท่ีเกิด
ขึ้นกับวัตถุประสงค์ของนโยบาย 

จากการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ ในประเด็นของการประเมินผล
นโยบาย ผู้วิจัยได้ประมวลให้ชัดเจนขึ้น เกี่ยวกับประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย
ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “ความหมายของการประเมินผลนโยบาย” สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี 
๒.๑๑ ดังนี้  
 
ตารางที่ ๒.๑๑ ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ

ความหมายของการประเมินผลนโยบาย 
นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 

Emil & Carey, (1980). ๑. ใช้วิธีการหลายวิธีและทักษะหลายๆ ด้าน 
๒. พัฒนามาจากแนวคิดจิตวิทยา สังคมวิทยา การบริหาร 

นโยบายศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และศึกษาศาสตร์  
Anderson, (1975). ๑. เป็นกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินการณ์ การ

เปรียบเทียบผลของการน านโยบายปฏิบัติ 
๒. เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของนโยบาย การด าเนินการให้

บรรลุตามเป้าหมาย และผลท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินการ 
Jones, (1970). ๑. เป็นการกระท าท่ีมีระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงผลของ

นโยบายโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
๒. เป็นเครื่องมือท่ีรัฐบาลใช้ทบทวน ตรวจตราประเมิน

ความก้าวหน้าในการท างาน 
Wholey & Others, (1971). ๑. การประเมินผลกระทบแผนงาน เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ 

เพื่อใหแ้นวทางการเปล่ียนแปลงทิศทางของแผนงาน 
Dye, (1984). ๑. ผลท่ีเกิดขึ้นของนโยบายสาธารณะ  

๒. การประเมินประสิทธิผลรวมทุกด้าน 
สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, (๒๕๔๙, 
หน้า ๔๙๒-๔๙๓). 
 

๑. กระบวนการวัดระดับความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ
นโยบายหรือโครงการ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล  

 
๒.๑.๔.๒ จุดมุ่งหมายของการประเมินผล 
การตอบค าถามนี้ย่อมมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้ต้องการรู้ผลหรือ

น าไปใช้เพื่ออะไร ต่อไปนี้เป็นเหตุผลของการประเมิน บางเหตุผลก็ดูมีเหตุผลสมควร  



๔๐ 

๑. ในหลายกรณีผู้มีอ านาจตัดสินใจได้พยายามหาทางชะลอการตัดสินใจของตนเอง โดย
การต้ังคณะท างานขึ้นมาเพื่อประเมินผลนโยบายนั้นๆ ท้ังนี้เพราะการประเมินผลอาจใช้เวลาการ
ด าเนินการนานไปกว่าการตั้งคณะกรรมการศึกษาเสียอีก 

๒. บางครั้งการประเมินผลก็ถูกมองว่าเป็นวิธีใช้ประชาสัมพันธ์ให้กับโครงการหรือ
หน่วยงานนั้น เมื่อผู้บริหารมองว่าการด าเนินการบรรลุผล การประเมินผลก็จะกลายมาเป็นเครื่องมือ
ประชาชนสัมพันธ์ไป 

๓. การประเมินผลโครงการในหลายกรณีจัดขึ้นตามเงื่อนไขของหน่วยที่อนุมัติงบประมาณ
โครงการน าร่องหรือโครงการท่ีท าขึ้นเพื่อพัฒนารูปแบบ ส่วนมากแล้วต้องการให้มีการประเมินผลเมื่อ
โครงการส้ินสุดแล้ว เจ้าของโครงการท่ีเป็นเรื่องใหม่ทุกโครงการมีความต้องการให้มีการประเมินผล 
เมื่อส้ินสุดโครงการท้ังนั้น ท้ังนี้ก็เพื่อจะได้มีหลักฐานว่าการด าเนินงานบรรลุผลเป็นอย่างดี 

๔. บางเหตุผลท่ีให้มีการประเมินผลขึ้นเป็นเหตุผลทางการเมืองเช่น เพื่อให้เกิดการ
ยอมรับจากรัฐสภา หรือแม้แต่บางโครงการท าการประเมินโครงการเพื่อให้การบริหารของใครเป็นท่ี
ยอมรับได้จากผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ 

มีนักประเมินผลโครงการหลายคนมองว่า การท่ีตนเข้าไปเกี่ยวข้อง ก็เพราะประชาชนหรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีความต้องการได้ค าตอบว่าโครงการนั้นๆ ประสบผลส าเร็จหรือว่าล้มเหลว โดย
ท่ีเหตุผลของการประเมินผลมีหลากหลายดังกล่าวมาแล้ว ในทางทฤษฎีแล้วเราสามารถประเมิน
ประสิทธิผลท้ังหมดได้ และก็สามารถประเมินผลบางจุดของโครงการหรือโยบายได้เช่นกัน 

๒.๑.๔.๓ ประเภทของการประเมินผล๔๓ ได้แบ่งการประเมินผลออกเป็นประเภทต่างๆ 
ดังนี้ 

๑. แบ่งตามหลักยึดการประเมินค่า ได้แก่ ๑.๑) การประเมินค่าตามอุดมการณ์ของ
โครงการ (Goal-based evaluation) เป็นการประเมินผลท่ีได้ว่า บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
หรือไม่ โดยทราบก่อนการประเมินว่าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์อะไรบ้าง ๑.๒) การประเมินค่าซึ่งอิสระ
จากอุดมการณ์ของโครงการ (Goal-free evaluation) เป็นการประเมินผลท่ีเกิดขึ้นท้ังหมด โดยไม่
ทราบว่าวัตถุประสงค์ของโครงการนี้มีอะไรบ้าง 

๒. แบ่งตามล าดับเวลาท่ีประเมิน ได้แก่ ๒.๑) การประเมินก่อนการน าโครงการไปปฏิบัติ 
๒.๒) การประเมินขณะโครงการด าเนินการอยู่ 

๓. แบ่งตามจุดมุ่งหมายของการประเมิน ได้แก่ ๓.๑) การประเมินเพื่อปรับปรุง เรียกว่า 
การประเมินความก้าวหน้า (Formative evaluation) ๓.๒) การประเมินเพื่อสรุปผล เรียกว่า การ
ประเมินรวบสรุป (Summative evaluation)  

๔. แบ่งตามส่ิงท่ีถูกประเมิน ได้แก่ ๔.๑) การประเมินสภาวะแวดล้อมหรือการประเมิน
บริบท (Context evaluation) ๔.๒) การประเมินปัจจัยหรือตัวป้อน (Input evaluation) ๔.๓) การ
ประเมินกระบวนการ (Process evaluation) ๔.๔) การประเมินผลผลิต (Product evaluation) 

                                                             
๔๓สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, รวบบทความทางการประเมินโครงการ, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร : 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน้า ๑๙๖. 



๔๑ 

จากการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ ในประเด็นของการประเมินผล
นโยบาย ผู้วิจัยได้ประมวล เกี่ยวกับประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัยได้
ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “ประเภทของการประเมินผล” สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๑๒ ดังนี้  
 

ตารางที่ ๒.๑๒  ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ
ประเภทของการประเมินผล 

นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (๒๕๔๔) ๑. แบ่งตามหลักยึดการประเมินค่า  

๒. แบ่งตามล าดับเวลาท่ีประเมิน  
๓. แบ่งตามจุดมุ่งหมายของการประเมิน  
๔. แบ่งตามส่ิงท่ีถูกประเมิน 

 

๒.๑.๔.๔ รูปแบบของการประเมินผลนโยบาย 
การประเมินผลมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการปรับปรุงกระบวนการตัดสินนโยบาย ช่วยให้ผู้

ตัดสินนโยบายเลือกนโยบายท่ีดีเพราะเป็นการตัดสินอย่างมีเหตุผล มีข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบ
ประกอบการตัดสินใจ ท่ีส าคัญการประเมินผลจะช่วยปรับปรุงแผนงานให้มีประสิทธิผลมากขึ้น หรือ
เลิกล้มแผนงานท่ีไม่บรรลุเป้าหมาย และขยายแผนงานท่ีมีประสิทธิผลให้กว้างขวางมากขึ้น 

ในการทบทวนเอกสารเกี่ยวกับรูปแบบของการประเมินผลนโยบาย ซึ่งมีหลากหลาย
รูปแบบ แต่ผู้วิจัยขอน าเสนอเพียง ๓ รูปแบบ ท่ีคิดว่าน่าจะน ามาประกอบในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
ได้แก่ IPO model, CPO model และ CIPP model โดยมีรายละเอียด๔๔ ดังนี้ 

๑. การประเมินผลแบบ “IPO model” เป็นการประเมินผลตามโครงสร้างของ
กระบวนการท่ีด าเนินการในโครงการให้มีประสิทธิผลมากท่ีสุด โดยสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 

I = Input คือ การประเมินการน าเข้า เป็นการประเมินเพื่อพิจารณาการน าเข้าของ
ทรัพยากรท่ีจะใช้ในการด าเนินโครงการ หรือเป็นตัวแปรต่างๆ ท่ีใช้เป็นตัวน าเข้า เพื่อน าไปสู่
กระบวนการของการประเมินต่อไป 

P = Process คือ การประเมินกระบวนการ เป็นการประเมินการปฏิบัติงานตามโครงการ
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อน าไปสู่การประเมินผลโครงการและการน าไปปฏิบัติต่อไป 

O = Output คือ การน าออกผลการประเมินสู่การปฏิบัติ เป็นการน าผลการประเมินมา
ใช้เป็นปัจจัยท่ีน าออกสู่การปฏิบัติ อาจจะเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการต่อไปใน
อนาคต 

๒. การประเมินผลแบบ “CPO’S Evaluation Model”  
C = Context (ปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ) ปัจจัยด้านนี้เป็นบริบท

ต่างๆ ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการท้ังหมด เช่น ปัจจัยทางการเมือง ทางสังคม ทางวัฒนธรรม รวมท้ัง
ปัจจัยทางกายภาพ และทางด้านจิตใจ เป็นต้น การประเมินในส่วนนี้เป็นการประเมินสภาวะแวดล้อม
หรือ “บริบท” ต่างๆ ของโครงการนั้นๆ ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร โดยพิจารณาถึง  

                                                             
๔๔เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี, การประเมินโครงการ แนวคิดและแนวปฏิบัติ, พิมพ์ครั้งที่ ๓,  

(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๕๘-๕๙. 



๔๒ 

๒.๑ ความต้องการของโครงการ (Need assessment) เพื่อให้ทราบถึงความจ าเป็นหรือ
ความต้องการของผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการ  

๒.๒ ความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility) เพื่อให้ทราบถึงโอกาสในการจัดท า
โครงการ 

๒.๓ การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อระบุถึงส่ิงท่ีต้องการจะให้เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

๒.๔ ความพร้อมและทรัพยากรในด้านต่างๆ เช่น เงินทุนหรืองบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ 
บุคลากร เป็นต้น การด าเนินการตามข้อดังกล่าวนั้น 

P = Process (กระบวนการปฏิบัติระหว่างการด าเนินโครงการ) ซึ่งหมายถึงขั้นตอนหรือ
วิธีท่ีจะต้องปฏิบัติตามล าดับก่อนหลังอย่างเป็นระบบและครบวงจรในระหว่างด าเนินโครงการ
กระบวนการดังกล่าวอาจจะแตกต่างกันไปตามเป้าหมายในเชิงปรัชญาของแต่ละโครงการ เช่น 
โครงการทางธุรกิจ เป้าหมายหลักคือ การแสวงหาก าไรจากการด าเนธุรกิจนั้นๆ ให้ได้มากท่ีสุดเท่าท่ี
จะท าได้ โดยลดต้นทุนการด าเนินงานให้เหลือน้อยท่ีสุด ส่วนโครงการทางการศึกษาของรัฐเป้าหมาย
หลักคือ การปลูกฝังความรู้ให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องท้ังเด็ก เยาวชน และบุคคลท่ัวไป โดยค านึงถึงผลประโยชน์
ของชาติระยะยาว โครงการประเภทนี้จะมุ่งแสวงก าไรสูงสุดเป็นหลัก เป็นต้น 

O = Outcome (ผลลัพธ์ของโครงการ) ซึ่งหมายถึงผลงานหรือส่ิงท่ีปรากฏออกภายหลัง 
หรือผลท่ีได้รับจากการกระท ากิจกรรมใดๆ ของแต่ละโครงการ โดยสามารถแบ่งผลงานดังกล่าวเป็น ๓ 
ประเภท คือ ๑) ผลรวม (Overall) เพื่อให้ทราบถึงผลท่ีเกิดขึ้นท้ังหมดจากกิจกรรมของโครงการท้ัง
ทางตรงและทางอ้อม ๒) ผลกระทบ (Impact) เพื่อให้ทราบถึงผลท่ีตามมาจากโครงการนั้นๆ ท้ัง
ทางตรงและทางอ้อม รวมท้ังจากท่ีคาดหวังไว้และมิได้คาดหวังไว้ด้วย และ ๓) คุณค่าหรือประโยชน์ 
(Utility) เพื่อให้ทราบถึงคุณค่าหรือความส าคัญของผลท่ีได้จากการประเมิน ท้ังนี้เพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ในการตัดสินใจหรือเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมต่อไป 

๓. การประเมินผลแบบ CIPP Model รูปแบบของการประเมินผล ตามทัศนะของ 
สตัฟเฟิลบีม (Stuffuelbeam) ท่ีเรียกว่า“CIPP Model” ซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย และ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการประเมินผลนโยบายสาธารณะได้ ซึ่งอักษรย่อท้ัง ๔ ตัว อธิบายได้ ดังนี้ 

C ย่อมาจากค าว่า Context Evaluation หมายถึง การประเมินสภาวะแวดล้อม 
I ย่อมาจากค าว่า Input Evaluation หมายถึง การประเมินปัจจัยน าเข้า 
P ย่อมาจากค าว่า Process Evaluation หมายถึง การประเมินกระบวนการ 
P ย่อมาจากค าว่า Product Evaluation หมายถึง การประเมินผลผลิต 
๓.๑ การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) เป็นการศึกษาลักษณะท่ัวไป

ของนโยบาย แผนงาน โครงการท่ีมีอยู่แล้ว และจากสภาพท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน เพื่อน าไปศึกษา
เปรียบเทียบกับสภาพท่ีควรจะเป็น เช่น ประเมินความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการ สภาพ
ปัญหาและความต้องการของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบาย แผนงาน โครงการ สภาพความผันผวนของ
เศรษฐกิจ สังคมการเมืองเป็นต้น การประเมินสภาวะแวดล้อมนี้จะช่วยในการตัดสินใจว่านโยบาย
แผนงาน โครงการควรจะท าในสภาพแวดล้อมใด และต้องการบรรลุวัตถุประสงค์อะไร 



๔๓ 

๓.๒ การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) เป็นการประเมินการใช้ทรัพยากร
ต่างๆ ในนโยบาย แผนงาน โครงการนั้นๆ ว่าเหมาะสมหรือไม่ เพียงใด เช่น มีงบประมาณเพียงพอ
หรือไม่ใช้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ บุคลากรท่ีใช้ในการด าเนินงานตามโครงการเพียงพอหรือไม่ วัสดุ
อุปกรณ์ได้มาตรฐานตามท่ีก าหนดหรือไม่ สมรรถนะของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเป็นอย่างไร มีกลยุทธ์
ในการปฏิบัติงานอย่างไร 

๓.๓ การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินติดตามและ
ควบคุมการด าเนินงานตามนโยบาย แผนงาน โครงการ โดยมุ่งเน้นการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อรายงาน
ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน  ตลอดจนค้นหาข้อบกพร่องในการด าเนินงาน  การประเมิน
กระบวนการจึงต้องประเมินเป็นระยะ และต้องอาศัยเครื่องท่ีหลากหลายในการประเมิน  ถ้าการ
ด าเนินงานมีข้อบกพร่องจะได้ปรับแก้ไขและหาวิธีการท่ีเหมาะสมด าเนินการในช่วงเวลาท่ีเหลือต่อไป
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของนโยบายท่ีก าหนดไว้ 

๓.๔ การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เป็นการประเมินผลท่ีเกิดขึ้นทันทีจาก
การด าเนินงานตามนโยบาย แผนงาน โครงการนั้นๆ ส่วนใหญ่จะเป็นการประเมินท้ังระหว่างและ
ภายหลังท่ีนโยบาย แผนงาน โครงการนั้นส้ินสุดแล้ว เช่น กรณีโครงการบ้านเอื้ออาทร รัฐบาลมี
วัตถุประสงค์สร้างบ้านให้ผู้มีรายได้น้อยอยู่อาศัยปีละไม่น้อยกว่า  ๑๐,๐๐๐ หลัง (ข้อมูลสมมุติ) 
ผลผลิตของโครงการจะหมายถึงการวัดระดับความส าเร็จและความล้มเหลวเชิงปริมาณ โดยเทียบกับ
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ รวมท้ัง โดยมีตัวช้ีวัดด้านผลผลิต เช่น ปริมาณบ้านท่ีสร้าง ค่าใช้จ่าย 
ระยะเวลา คุณภาพ และความพึงพอใจ  

การศึกษาการประเมินผลนโยบาย ถ้ามุ่งพิจารณาถึงตัวแบบท่ีสามารถน ามาใช้ในการ
อธิบายการประเมินผลนโยบายได้ครอบคลุมมากท่ีสุดคือ ตัวแบบ CIPP Model ซึ่งจะประเมิน
ครอบคลุมท้ังสภาวะแวดล้อม ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต ผลการประเมินจึงแม่นตรงและ
เช่ือถือได้ 

กล่าวโดยสรุป การประเมินผลนโยบาย เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งท่ีความส าคัญอย่างยิ่งใน
กระบวนการนโยบาย การประเมินผลในส่วนท่ีกล่าวมาแล้วมีวัตถุประสงค์ เพื่อทราบว่าการด าเนินงาน
ตามนโยบายโดยการแปลงปัจจัยทางการบริหารผ่านกระบวนการด าเนินงาน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์/
บริการท่ีถึงปรารถนา โดยใช้แนวทาง/แผนงาน/โครงการต่างๆ มีความสอดคล้องกับส่ิงท่ีผู้ก าหนด
นโยบายคาดหวังในขณะท่ีจัดท านโยบายหรือไม่ ข้อสรุปท่ีได้จากการวิจัยประเมินผลจะต้องมีความ
เท่ียงตรงและเช่ือถือได้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับการเลือกรูปแบบการประเมินผลท่ีเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของ
การน าข้อสรุปการวิจัยประเมินผลนโยบายไปใช้ในการตัดสินใจ ความสามารถในการควบคุมตัวแปร/
ปัจจัยน าเข้าและกระบวนการแปรสภาพนโยบาย และช่วงเวลาท่ีจะจัดท าการวิจัยประเมินผล บริบท
ด้านสังคมและการเมืองท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบายท่ีต้องท าการประเมิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้อง
ประเมินผลนโยบายอย่างเป็นกลาง และน าเสนอข้อสรุปการวิจัยประเมินผลในลักษณะท่ีช่วยให้ผู้
ตัดสินใจเข้าใจได้ง่ายท่ีสุด  

จากการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ ในประเด็นของการประเมินผล
นโยบาย ผู้วิจัยได้ประมวล เกี่ยวกับประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัยได้
ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “รูปแบบของการประเมินผลนโยบาย” สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๑๓ ดังนี้  



๔๔ 

ตารางที่ ๒.๑๓  ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ
รูปแบบของการประเมินผลนโยบาย 

นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 
เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี, 
(๒๕๔๙, หน้า ๕๘-๕๙). 
 

๑. IPO model : การประเมินการน าเข้า การประเมินกระบวนการ 
และการน าออกผลการประเมินสู่การปฏิบัติ 

๒. CPO’S Evaluation Model : ปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะ
แวดล้อมของโครงการ กระบวนการปฏิบัติระหว่างการด าเนิน
โครงการ ผลลัพธ์ของโครงการ 

๓. CIPP Model : การประเมินสภาวะแวดล้อม การประเมนิปัจจัย
น าเข้า การประเมินกระบวนการ และการประเมินผลผลิต 

 
๒.๑.๔.๕ วงจรการควบคุมคุณภาพ PDCA๔๕ 
วงจรการควบคุมคุณภาพ PDCA มาจากค าภาษาอังกฤษ ๔ ค า ได้แก่ Plan (วางแผน) Do 

(ปฏิบัติ) Check (ตรวจสอบ) Act (ด าเนินการให้เหมาะสม) แนวคิดเกี่ยวกับวงจร PDCA เริ่มขึ้นเป็น
ครั้งแรกโดยนักสถิติ Walter Shewhart ซึ่งได้พัฒนาจากการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติท่ี Bell 
Laboratories ในสหรัฐอเมริกา เมื่อทศวรรษ 1930 ในระยะเริ่มแรกวงจรดังกล่าวเป็นท่ีรู้จักกันในช่ือ 
"วงจร Shewhart" จนกระท่ังราวทศวรรษที่ 1950 ได้มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางโดย W. Edwards 
Deming ปรมาจารย์ทางด้านการบริหารคุณภาพ หลายคนจึงเรียกวงจรนี้ว่า " วงจร Deming " 
เริ่มแรก Deming ได้เน้นถึงความสัมพันธ์ ๔ ฝ่าย ในการด าเนินธุรกิจเพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพ และ
ความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งได้แก่ ฝ่ายออกแบบ ฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย และฝ่ายวิจัย ความสัมพันธ์ของท้ัง 
๔ ฝ่าย จะต้องด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพของสินค้าตามความต้องการของลูกค้าท่ี
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยให้ถือว่าคุณภาพจะต้องมาก่อนส่ิงอื่นใด 

                                                             
๔๕จิตรา พ่ึงพานิช, แนวคิดเก่ียวกับวงจร PDCA, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://misweb.csc.ku.ac.th 

/OASKM/?p=195 [๒๗ เมษายน ๒๕๕๕].  



๔๕ 

 
แผนภาพท่ี ๒.๑  แสดงวงจร PDCA ในยุคแรก 

           
ต่อมาแนวคิดเกี่ยวกับกับวงจร Deming ได้ถูกดัดแปลงให้เข้ากับวงจรการบริหาร ซึ่ง

ประกอบด้วย ข้ันตอนการวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ และการด าเนินการให้เหมาะสม แต่ยัง
ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิผล เพราะแต่ละขั้นตอนถูกมอบหมายให้เป็นหน้าท่ีรับผิดชอบของ
แต่ละฝ่าย ขณะท่ีฝ่ายบริหารก าหนดแผนงานและต้ังเป้าหมายส าหรับพนักงาน พนักงานก็ต้องลงมือ
ปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีฝ่ายบริหารได้ก าหนดขึ้น ในขณะท่ีผู้ตรวจสอบคอยตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเป็นระยะๆ และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ หากการปฏิบัติงานมีความ
ผิดพลาดหรือเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายก็จะได้แก้ไขได้ทันที พนักงานท่ีสามารถปฏิบัติงานได้ตาม
เป้าหมายก็จะได้รางวัลเป็นการตอบแทน แต่ถ้าไม่สามารถท าได้ตามเป้าหมายก็จะถูกประเมินผลการ
ปฏิบัติงานท่ีต่ า 

การด าเนินงานในลักษณะนี้จะเห็นได้ว่าค่อนข้างแข็งกระด้าง นอกจากผู้บริหารจะไม่
ประเมินศักยภาพของพนักงาน ซึ่งเป็นผู้ท่ีรู้ดีท่ีสุดเกี่ยวกับกระบวนการท างานแล้ว ยังขาดวิสัยทัศน์ท่ีดี
ในเรื่องของการประสานงานภายในหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้พนักงานมีส่วนร่วมในขั้นตอน
การวางแผนและแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น 

อย่างไรก็ตาม วงจร Deming ได้พัฒนาไปในทิศทางท่ีนุ่มนวลขึ้น ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งได้ให้
ความส าคัญกับพื้นฐานการบริหารงาน ๒ อย่าง คือ การส่ือสารและความร่วมมือร่วมใจจากทุกคนใน
หน่วยงาน โดยผู้บริหารยังคงเป็นผู้ก าหนดแผนงาน แต่จะส่ือสารผ่านช่องทางหัวหน้างานและ
พนักงานตามล าดับข้ัน เป้าหมายถูกก าหนดข้ึนตามความเหมาะสมเป็นไปได้ 



๔๖ 

 
แผนภาพท่ี ๒.๒  แสดงวงจร PDCA แบบญี่ปุ่น 

 
เราใช้วงจร PDCA เพื่อการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ทุกครั้งท่ีวงจรหมุนครบรอบก็จะ

เป็นแรงส่งให้หมุนในรอบต่อไป วิธีการใหม่ๆ ท่ีท าให้เกิดการปรับปรุงจะถูกจัดท าเป็นมาตรฐานการ
ท างาน ซึ่งจะท าให้การท างานมีการพัฒนาอย่างไม่ส้ินสุด เราอาจเริ่มด้วยการปรับปรุงเล็กๆ น้อยๆ 
ก่อนท่ีจะก้าวไปสู่การปรับปรุงท่ีมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 

 
แผนภาพท่ี ๒.๓ แสดงวงจร PDCA กับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 
วงจร PDCA สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกๆ เรื่อง นับต้ังแต่กิจกรรมส่วนตัว เช่น การปรุง

อาหาร การเดินทางไปท างานในแต่ละวัน การตั้งเป้าหมายชีวิต การด าเนินงานในบริษัทจนกระท่ังใน
สถาบันการศึกษา หรือท่ีน ามาใช้ในระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

 



๔๗ 

ขั้นตอนของวงจร PDCA ๔ ขั้นตอน 
๑. ขั้นตอนการวางแผน (Plan) หมายถึง การก าหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ในการ

ด าเนินงาน วิธีการ และขั้นตอนท่ีจ าเป็นเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย  
๒. ขั้นตอนการปฏิบัติ (DO) หมายถึง การปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนท่ีได้ก าหนดไว้ ซึ่ง

ก่อนท่ีจะปฏิบัติงานใดๆ จ าเป็นต้องศึกษาข้อมูลและเงื่อนไขต่างๆ ของสภาพงานท่ีเกี่ยวข้องเสียก่อน 
การปฏิบัติจะต้องด าเนินการไปตามแผน วิธีการ และขั้นตอน ท่ีได้ก าหนดไว้และจะต้องเก็บรวบรวม
และบันทึกข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานไว้ด้วยเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินงานในขั้นตอน
ต่อไป  

๓. ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) เป็นกิจกรรมท่ีมีขึ้นเพื่อประเมินผลว่ามีการ
ปฏิบัติงานตามแผน หรือไม่มีปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานหรือไม่ ขั้นตอนนี้มีความส าคัญ
เนื่องจากในการด าเนินงานใดๆ มักจะเกิดปัญหาแทรกซ้อนท่ีท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน
อยู่เสมอ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพและคุณภาพของการท างาน การติดตามการตรวจสอบ และ
การประเมินปัญหาจึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีต้องกระท าควบคู่ไปกับการด าเนินงาน  เพื่อจะได้ทราบข้อมูลท่ี
เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพของการด าเนินงานต่อไป  

๔. ขั้นตอนการด าเนินงานให้เหมาะสม (Act) เป็นกิจกรรมท่ีมีขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาท่ี
เกิดขึ้นหลังจากได้ท าการตรวจสอบแล้ว การปรับปรุงอาจเป็นการแก้ไขแบบเร่งด่วน เฉพาะหน้า หรือ
การค้นหาสาเหตุท่ีแท้จริงของปัญหา การปรับปรุงอาจน าไปสู่การก าหนดมาตรฐานของวิธีการท างาน
ท่ีต่างจากเดิมเม่ือมีการด าเนินงานตามวงจร PDCA ในรอบใหม่ข้อมูลท่ีได้จากการปรับปรุงจะช่วยให้
การวางแผนมีความสมบูรณ์และมีคุณภาพ เพิ่มข้ึนได้ด้วย 

ดังนั้น วงจร PDCA ท่ีสมบูรณ์จะเกิดขึ้นเมื่อเราน าผลท่ีได้จากขั้นตอนการด าเนินการ (A) 
มาด าเนินการให้เหมาะสมในกระบวนการวางแผนอีกครั้งหนึ่ง (P) และเป็นวงจรอย่างนี้เรื่อยๆ ไม่มีท่ี
ส้ินสุด จนกระท่ังเราสามารถใช้วงจรนี้กับทุกกิจกรรมท่ีคล้ายกันได้อย่างเป็นปกติ จะเห็นว่าวงจร 
PDCA จะไม่ได้หยุดหรือจบลง เมื่อหมุนครบรอบ แต่วงล้อ PDCA จะหมุนไปข้างหน้าเรื่อยๆ โดยจะ
ท างานในการแก้ไขปัญหาในระดับท่ีสูงขึ้น ซับซ้อนขึ้น และยากขึ้น หรือเป็นการเรียนรู้ท่ีไม่ส้ินสุด ซึ่ง
สอดคล้องกับปรัชญาของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) หัวใจส าคัญของ
วงจร Deming ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ PDCA เท่านั้น แต่อยู่ท่ีคนท่ีมีคุณภาพ และเข้าใจคุณภาพอย่างแท้จริง 
หรือท่ีเรียกว่า คุณภาพอยู่ที่ใจ (Quality at Heart) ท่ีพร้อมจะเปิดใจเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอยู่
ตลอดเวลา อย่างมุ่งมั่น และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค  

ประโยชน์ของ PDCA๔๖ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติได้กล่าวถึงประโยชน์ของ PDCA ไว้ดังนี้ 
๑. เพื่อป้องกัน การน าวงจร PDCA ไปใช้ท าให้ผู้ปฏิบัติมีการวางแผน การวางแผนท่ีดีช่วย

ป้องกันปัญหาท่ีไม่ควรเกิด เช่นลดความสับสนในการท างาน ใช้ทรัพยากรมากหรือน้อย ลดความ
สูญเสียในรูปแบบต่างๆ ซึ่งการท างานท่ีมีการตรวจสอบเป็นระยะ ลดความรุนแรงของปัญหา ถือเป็น
การน าความผิดพลาดมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
                                                             

๔๖สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ, “PDCA เครื่องมือในการจัดการคุณภาพ”, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: 
http://images.senarat.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/SyW@ngooCGwAAD3zecs1/PDC
A. [๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖]. 



๔๘ 

๒. เพื่อแก้ไขปัญหา ถ้าเราประสบกับส่ิงท่ีไม่เหมาะสม เราควรแก้ปัญหา ซึ่งการใช้ PDCA 
เพื่อแก้ปัญหา ด้วยการตรวจสอบว่ามีอะไรบ้างท่ีเป็นปัญหา เมื่อหาปัญหาได้ ก็น ามาวางแผนเพื่อ
ด าเนินการตามวงจร PDCA ต่อไป 

๓. เพื่อปรับปรุง คือ ไม่ต้องรอให้เกิดปัญหา แต่เราต้องเสาะแสวงหาส่ิงต่างๆ หรือวิธีการ
ท่ีดีกว่าเดิมอยู่เสมอ เมื่อเราคิดว่าจะปรับปรุงอะไร ก็ใช้วงจร PDCA เป็นขั้นตอนในการปรับปรุง ข้อ
ส าคัญต้องเริ่ม PDCA ตัวเองก่อนมุ่งไปท่ีคนอื่น โดยปกติเราสามารถใช้วงจร PDCA เป็นเครื่องมือใน
การด าเนินงาน ๒ ลักษณะดังนี้ 

๓.๑ ทุกครั้งท่ีเริ่มต้นท ากิจกรรม PDCA จะช่วยให้กิจกรรมมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
การใช้งาน PDCA ในแนวทางนี้เริ่มจากการต้ังเป้าหมายด้วยการวางแผน (P) และน าแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ (D) หลังจากนั้นก็มีการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติตามแผน  (C) ว่าผลท่ีได้นั้นเป็นไป
ตามท่ีคิดไว้มากน้อยเพียงใด และขั้นตอนสุดท้ายคือ น าผลท่ีได้จากการประเมินไปด าเนินการต่อตาม
ความเหมาะสม (A) หากผลการปฏิบัติเป็นไปตามแผนท่ีต้ังไว้ก็จะจัดท า เป็นมาตรฐานวิธีการ
ด าเนินการเพื่อท ากิจกรรมลักษณะเดียวกันต่อไป แต่หากว่าผลการด าเนินการไม่เป็นไปตามแผนท่ีต้ัง
ไว้ อาจจะจ าเป็นต้องคิดปรับเปล่ียนบางอย่าง เช่น เปล่ียนแผน เปล่ียนวิธีด าเนินการ ฯลฯ 

๓.๒ เมื่อต้องการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น การใช้งาน PDCA ในแนวทางนี้เริ่มต้นจากการระบุ
ปัญหาและคิดค้นวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยการก าหนดเป็นแผน (P) แล้วลงมือแก้ไขปัญหาตามแผน (D) 
ในการแก้ไขปัญหาอาจจะส าเร็จหรือไม่ส าเร็จก็ได้ซึ่งจะทราบได้ด้วยการตรวจสอบผลลัพธ์แ ละ
ประเมินวิธีแก้ปัญหาท่ีเลือกใช้ (C) และสุดท้ายเมื่อตรวจสอบและประเมินผลแล้วหากวิธีการแก้ไข
ปัญหานั้นใช้ได้ผลแก้ปัญหานั้นได้ ก็น าวิธีการนั้นมาเพื่อใช้แก้ไขปัญหาท่ีมีลักษณะเดียวกันในอนาคต
ต่อไป แต่ถ้าหากวิธีการแก้ไขปัญหานั้นไม่ได้ผลก็จะมีการคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหาแบบใหม่มาใช้ต่อไป 

จากการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ ในประเด็นของการประเมินผล
นโยบาย ผู้วิจัยได้ประมวล เกี่ยวกับประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัยได้
ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “วงจรการควบคุมคุณภาพ PDCA” สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๑๔ ดังนี้  
 
ตารางที่ ๒.๑๔  ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับวงจร

การควบคุมคุณภาพ PDCA 
นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 

จิตรา พึ่งพานิช ๑. การวางแผน (P)  
๒. การปฏิบัติ (D)  
๓. การตรวจสอบ (C)   
๔. การปรับปรุงเพื่อด าเนินงานให้เหมาะสม (A) 

 
 
 
 



๔๙ 

๒.๒ แนวคิดท่ีเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐ 
๒.๒.๑ นโยบายผู้สูงอายุในระดับสากล 
นโยบายผู้สูงอายุในระดับสากล เป็นการกล่าวถึงหลักการผู้สูงอายุขององค์การ

สหประชาชาติ ว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ ประกาศว่าด้วยผู้สูงอายุ ปฏิญญามาเก๊าว่าด้วยเรื่องแผนปฏิบัติ
การเรื่องผู้สูงอายุในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และปฏิญญาบรูไนดารุสซาลามว่าด้วยการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว : การดูแลผู้สูงอายุ ผู้วิจัยสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

๒.๒.๑.๑ หลักการผู้สูงอายุขององค์การสหประชาชาติ  
ประกาศว่าด้วยผู้สูงอายุของสมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ ตามท่ีองค์การ

สหประชาชาติ ได้บัญญัติไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนประกาศใช้เมื่อวันท่ี ๒๕ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๔๙๑ ซึ่งในข้อ ๒๔ แห่งปฏิญญาสากลนี้มีบัญญัติว่าทุกคนมีสิทธิท่ีจะมีความเป็นอยู่ใน
มาตรฐานท่ีถูกต้องเหมาะสมในด้านสุขภาพ ความผาสุกของตนเอง และครอบครัว รวมท้ังในด้าน
อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศัย การรักษาพยาบาล และการบริการท่ีจ าเป็นอื่นๆ และมีสิทธิท่ีจะได้รับ
หลักประกันในยามว่างงานเจ็บป่วยไร้ความสามารถ เป็นหม้าย ชราภาพ หรือขาดปัจจัยในการครอง
ชีพ อื่นๆ เนื่องมาจากเหตุอันพ้นวิสัยท่ีตนเองจะควบคุมได้  

จากการศึกษาพบว่า แนวความคิดนี้มาจากการประชุมสมัชชาสมัยสามัญครั้งท่ี ๓ ณ กรุงปารีส 
ประเทศฝรั่งเศส เมื่อ ค.ศ.1948 (พ.ศ.๒๔๙๑) โดยมีประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ 
รวมท้ังประเทศไทยได้ร่วมกันลงคะแนนเป็นเอกฉันท์ ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ ๒๕ 
(๑) โดยก าหนดว่า “มนุษย์ทุกคนมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพอันเพียงพอส าหรับสุขภาพและความ
เป็นอยู่ท่ีดีของตนและครอบครัว รวมท้ังอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศัย และการดูแลทางการแพทย์
และบริการท่ีจ าเป็น และมีสิทธิในความมั่นคงยามว่างงาน เจ็บป่วย พิการ เป็นหม้าย วัยชรา หรือขาด
อาชีพอื่นในพฤติกรรมท่ีนอกเหนืออ านาจตน”๔๗  

จะเห็นได้ว่า สิทธิมนุษยชน (Human right) เป็นสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้ก าหนดสิทธิของบุคคล สิทธิของเด็ก สตรี คนชรา และ     
ผู้พิการทุพพลภาพ ท่ีเน้นให้การพิทักษ์ปกป้อง คุ้มครองสิทธิของกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว โดยเฉพาะ
บริการพื้นฐานท่ีประชาชนไทยควรได้รับ เช่น บริการด้านการศึกษาภาคบังคับ ๑๒ ปี บริการประกัน
สุขภาพจากโครงการ ๓๐ บาทรักษาทุกโรค๔๘  

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนี้ ได้มีส่วนท าให้รัฐบาลในประเทศต่างๆ เห็น
ความส าคัญทุกรัฐบาลพยายามท่ีจะขยายบทบาทของรัฐในงานด้านสงเคราะห์ประชาชนเพิ่มขึ้น  
รัฐบาลพยายามจะช่วยให้ประชาชนมีปัจจัยส่ี ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และท่ีอยู่อาศัย 
อีกท้ังยังได้จัดให้มีหลักประกันในการด ารงชีวิตของตนเองและครอบครัวอย่างท่ัวถึง โดยรัฐได้เล็งเห็น
ถึงความส าคัญในด้านสิทธิมนุษยชนเป็นส าคัญ  

                                                             
๔๗ส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ . ข้อตกลงด าเนินงานผู้สูงอายุระหว่างประเทศ. [ออนไลน์]. 

แหล่งที่มา: http://www.oppo.opp.go.th. [๑๘ กันยายน ๒๕๕๓]. 
๔๘กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา, บริการพื้นฐานที่ประชาชนไทย

ควรได้รับ, (กรุงเทพมหานคร : ผู้แต่ง, ๒๕๔๖), หน้า ๖. 



๕๐ 

องค์การสหประชาชาติได้จัดให้มีการประชุมสมัชชาโลกว่าด้วยผู้สูงอายุ ระหว่างวันท่ี ๒๖ 
กรกฎาคม ถึงวันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๕ ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย องค์การสหประชาชาติ
ได้มีแผนการปฏิบัติการระยะยาวระหว่างประเทศเกี่ยวกับผู้สูงอายุ และมีมติให้สมาชิกได้ด าเนินการ
จัดบริการการดูแลตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศประกอบด้วย  ๒ แนวความคิดหลัก ได้แก่ 
แนวความคิดด้านมนุษยธรรม และแนวความคิดด้านการพัฒนา ดังนี้๔๙  

๑. แนวความคิดด้านมนุษยธรรม หมายถึง การท่ีผู้สูงอายุควรได้รับความช่วยเหลือในด้าน
ต่างๆ ดังนี้  

๑.๑ ด้านสุขภาพอนามัยและโภชนาการ ผู้สูงอายุควรได้รับการรักษาพยาบาลและฟื้นฟู
บริการสุขภาพการโภชนาและมีมาตรการป้องกันโรคและความพิการ 

๑.๒ ด้านท่ีอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม ผู้สูงอายุควรได้อยู่อาศัยในบ้านตนเองอย่างอิสระ
มากท่ีสุด การสร้างท่ีอยู่อาศัยเหมาะสมกับสภาพและมีเครื่องอ านวยความสะดวกให้พอเพียง  
โดยเฉพาะผู้ท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการเคล่ือนไหว และผู้พิการ นอกจากนั้น ควรมีการประสานงานกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานท่ีปฏิบัติงานด้านบริการสังคม อนามัย วัฒนธรรม งานด้าน
พักผ่อนหย่อนใจ การคมนาคม เป็นต้น  

๑.๓ ด้านครอบครัว ควรสนับสนุนส่งเสริมให้ครอบครัวได้มีบทบาทในการดูแลผู้สูงอายุ 
นอกจากนี้รัฐบาลและองค์กรเอกชนควรจะจัดให้มีมาตรการหรือบริการในการสนับสนุนครอบครัวท่ี
เล้ียงดูผู้สูงอายุ โดยเฉพาะครอบครัวท่ีมีรายได้ต่ า 

๑.๔ ด้านสวัสดิการสังคม การให้บริการในด้านนี้ควรจะมีเป้าหมายท่ีเสริมสร้างและคงไว้
ซึ่งบทบาทท่ีเป็นประโยชน์ของผู้สูงอายุในสังคมให้มากท่ีสุดท่ีจะกระท าได้ รวมท้ังการสนับสนุนให้กลุ่ม
เยาวชนและอาสาสมัครต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ โดยท่ีรัฐบาลต้อง
พยายามยกเลิกกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเป็นอุปสรรคในการด าเนินงานครั้งนี้  

๑.๕ ด้านความมั่นคงทางรายได้และการจ้างงาน รัฐควรมีหลักประกันรายได้ขั้นต่ าส าหรับ
ผู้สูงอายุ ซึ่งอาจด าเนินการโดยการออกกฎหมายประกันสังคม หรือ มาตรการอื่นๆ นอกจากนี้ ควรจะ
มีความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับนายจ้าง องค์กรลูกจ้าง หรือคนงานเพื่อจัดท ามาตรการท่ีจะ
สนับสนุนให้คนสูงอายุได้ปฏิบัติต่อไปภายใต้สหภาพการที่เหมาะสมและมีความมั่นคง  

๑.๖ ด้านการศึกษา ควรจัดให้มีโครงการศึกษาท่ีให้ผู้สูงอายุเป็นครู หรือเป็นผู้ท่ีถ่ายทอด
ความรู้ต่างๆ วัฒนธรรม ประเพณี ศีลธรรม ควรกระตุ้นให้มีการศึกษาส าหรับผู้ใหญ่ทุกระดับ 
ประชาชนท่ัวไปต้ังแต่วัยเยาว์จนถึงผู้สูงอายุ ถึงกระบวนการชราภาพและวิธีเตรียมตัวเพื่อรับกับวัย
สูงอายุ และการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์  

๒. แนวความคิดด้านพัฒนา (development aspect of the aging) หมายถึง บทบาท
ของผู้สูงอายุในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งรัฐบาลจะต้องรับผิดชอบในการท าให้
ผู้สูงอายุมีผลในทางลบน้อยสุดต่อการเปล่ียนแปลงด้านสังคม  รวมท้ังในเรื่องของการส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุมีบทบาทในด้านการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวมด้วย จากแผนปฏิบัติการระหว่างประเทศว่า
ด้วยผู้สูงอายุท่ีกล่าวมาแล้วนั้น ท าให้เกิดแนวทางด าเนินการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ซึ่งได้แก่ การช่วยเหลือ

                                                             
๔๙เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖-๗.  



๕๑ 

ผู้สูงอายุในรูปสถานสงเคราะห์นั้นควรจะเป็นทางเลือกวิธีสุดท้าย ในเมื่อการช่วยเหลือวิธีอื่นๆ ไม่
สัมฤทธิ์ผล และครอบครัวยังต้องเป็นสถาบันหลักท่ีส าคัญส าหรับผู้สูงอายุต่อไปอีก แม้ในประเทศท่ี
พัฒนาแล้ว และควรจะต้องให้ความส าคัญมากยิ่งขึ้นในเรื่องของผู้สูงอายุต่อครอบครัวทางสังคม และ
สิทธิพื้นฐาน ตลอดจนบริการอันเท่าเทียมกันระหว่างผู้สูงอายุเพศชายและเพศหญิง เป็นต้น  

จากการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐ ในประเด็นของนโยบายผู้สูงอายุในระดับ
สากล ผู้วิจัยได้ประมวล เกี่ยวกับประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัยได้ท าการศึกษา
เกี่ยวกับ “หลักการผู้สูงอายุขององค์การสหประชาชาติ” สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๑๕ ดังนี้  
 
ตารางที่ ๒.๑๕  ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ

หลักการผู้สูงอายุขององค์การสหประชาชาติ 
นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 

ส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ ๑. สิทธิมนุษยชน ทุกคนมีสิทธิที่จะมีความเป็นอยู่ในมาตรฐานท่ี
ถูกต้องเหมาะสมในด้านสุขภาพ ความผาสุกของตนเองและ
ครอบครัว รวมท้ังในด้านอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศัย 
การรักษาพยาบาล และการบริการท่ีจ าเป็นอื่นๆ 

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคม, (๒๕๔๖, หน้า ๖). 

๑. แนวความคิดด้านมนุษยธรรม ผู้สูงอายุควรได้รับความ
ช่วยเหลือในด้านสุขภาพอนามัยและโภชนาการ ด้านท่ีอยู่
อาศัยและสภาพแวดล้อม ด้านครอบครัว ด้านสวัสดิการ
สังคม ด้านความมั่นคงทางรายได้และการจ้างงาน และด้าน
การศึกษา  

๒. แนวความคิดด้านพัฒนา การท าให้ผู้สูงอายุมีผลในทางลบ
น้อยสุดต่อการเปล่ียนแปลงด้านสังคม  การส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุมีบทบาทในด้านการพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุในรูปสถานสงเคราะห์ ครอบครัวต้องเป็นสถาบัน
หลักส าหรับผู้สูงอายุให้ความส าคัญกับครอบครัว และสิทธิ
พื้นฐาน ตลอดจนบริการเท่าเทียมกันระหว่างผู้สูงอายุเพศ
ชายและเพศหญิง 

 
๒.๒.๑.๒ หลักการของสหประชาชาติส าหรับการดูแลสิทธิผู้สูงอายุ (United Nation 

Principles for Older Person) 
ในวันท่ี ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้รับรองหลักการ

ผู้สูงอายุ ๑๘ ประการ (มติท่ี ๔๖/๙๑) ซึ่งมีสาระส าคัญ ๕ ประเด็น๕๐ ดังนี้ 
 

                                                             
๕๐กรมประชาสงเคราะห์ กองสวัสดิการ , หลักการของสหประชาชาติส าหรับผู้สูงอายุ , 

(กรุงเทพมหานคร : กรมประชาสงเคราะห์), ๒๕๔๒. 



๕๒ 

ประเด็นการมีเสรีภาพ 
๑. ผู้สูงอายุควรได้รับอาหาร น้ า ท่ีอยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และการดูแลสุขภาพอนามัย

อย่างพอเพียง โดยการมีรายได้ มีการสนับสนุนของครอบครัว ชุมชน และการช่วยเหลือตนเอง 
๒. ผู้สูงอายุควรได้รับโอกาสในการท างานหรือสามารถได้รับรายได้อื่นๆ 
๓. ผู้สูงอายุควรมีส่วนในการตัดสินใจว่าเมื่อใดจะต้องพ้นจากการท างาน 
๔. ผู้สูงอายุควรได้รับการฝึกอบรมและการศึกษาตามความเหมาะสม 
๕. ผู้สูงอายุควรท่ีจะได้อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีสงบปลอดภัยด้วยความพึงพอใจตามก าลัง

ความสามารถ 
๖. ผู้สูงอายุควรท่ีจะได้อาศัยอยู่ในบ้านของตนเอง ตลอดระยะยาวนานเท่าท่ีเป็นไปได้ 
ประเด็นการมีส่วนร่วม 
๗. ผู้สูงอายุควรได้มีส่วนร่วมในการก าหนดและด าเนินงานตามนโยบายต่างๆ ท่ีจะส่งผล

โดยตรงต่อความเป็นอยู่ที่ดีของตน และสามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะให้กับชนรุ่นหลัง 
๘. ผู้สูงอายุควรท่ีจะได้รับการพัฒนาโอกาสต่างๆ เพื่อให้บริการแก่ชุมชนและเป็น

อาสาสมัครในต าแหน่งท่ีเหมาะสมตามความสนใจและก าลังความสามารถของตน 
๙. ผู้สูงอายุควรมีบทบาทท่ีจะจัดต้ังกลุ่มหรือสมาคมของผู้สูงอายุเองได้ 
ประเด็นการดูแลช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
๑๐. ผู้สูงอายุควรได้รับการดูแลจากครอบครัวและชุมชน และได้รับการคุ้มครอง 
๑๑. ผู้สูงอายุควรได้รับการดูแลด้านสุขภาพอนามัย เพื่อให้ได้รับการฟื้นฟูทางร่างกาย 

จิตใจ และอารมณ์ให้ดีขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันหรือชะลอการเจ็บป่วยในระยะเริ่มต้น 
๑๒. ผู้สูงอายุควรได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการทางสังคมและกฎหมายเพื่อเป็นการ

ส่งเสริม สนับสนุน การเป็นอิสระ การคุ้มครอง และการได้รับการดูแล 
๑๓. ผู้สูงอายุควรได้รับการดูแล คุ้มครอง ฟื้นฟูและส่งเสริมทางด้านสังคมและจิตใจอย่าง

เหมาะสมจากสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีมั่นคง 
๑๔. ผู้สูงอายุควรได้รับสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานในการด ารงชีวิต 
ประเด็นความพึงพอใจของผู้สูงอายุ 
๑๕. ผู้สูงอายุควรได้รับโอกาสการพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างเต็มความสามารถ 
๑๖. ผู้สูงอายุควรได้รับโอกาสในการศึกษาวัฒนธรรม จิตใจและกิจกรรมนันทนาการของ

สังคม 
ประเด็นความมีศักด์ิศรีของผู้สูงอายุ 
๑๗. ผู้สูงอายุควรท่ีจะด ารงชีวิตอยู่ด้วยศักด์ิศรีและความปลอดภัย โดยปราศจากการถูก

แสวงหาผลประโยชน์และถูกท าร้ายร่างกายและจิตใจ 
๑๘. ผู้สูงอายุควรได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมตามสถานภาพ ภูมิหลัง และมีอืสระใน

การช่วยเหลือตนเองทางด้านเศรษฐกิจ 
จากแนวคิดเบื้องต้นของสหประชาชาติเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้สูงอายุ  ถ้าปรับให้

เหมาะสมส าหรับประเทศไทย ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า รัฐบาลควรก าหนดแนวทางในการพัฒนา
ผู้สูงอายุในรูปแบบต่างๆ โดยมีแนวคิดพื้นฐานกับผู้สูงอายุในปัจจุบัน ดังนี้  



๕๓ 

๑. ผู้สูงอายุได้ท าประโยชน์แก่สังคมในฐานะผู้ให้มากกว่าครึ่งชีวิต  จึงควรได้รับ
ผลตอบสนองในฐานะเป็นผู้รับทางสังคม โดยเฉพาะความชอบธรรมในสิทธิมนุษยชนท่ีพึงมี ท้ังในด้าน
สุขภาพอนามัย การศึกษา ความมั่นคงทางรายได้ สังคม วัฒนธรรม และการบริการต่าง ๆ 

๒. ผู้สูงอายุท่ีมีความรู้ความสามารถ พลังความคิด โดยเฉพาะประสบการณ์ควรน ามาใช้
ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้สูงอายุยังคงมีบทบาทมีส่วนร่วมในสังคมนั้น 
นอกจากจะท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกไม่ว้าเหว่โดดเด่ียวเห็นชีวิตมีคุณค่าแล้ว  ยังช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับความเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆ ได้ด้วย  

๓. ผู้สูงอายุควรจะได้อยู่กับครอบครัวอย่างอบอุ่น ได้รับความเคารพนับถือและการดูแล
เอาใจใส่จากลูกหลาน  

๔. ผู้สูงอายุท่ีไม่สามารถพึ่งตนเองได้ และไม่ได้รับการคุ้มครองดูแลจากครอบครัวควรท่ีจะ
ได้รับการดูแลจากสังคมและภาครัฐ  

๕. ผู้สูงอายุควรได้รับข้อมูล ข่าวสาร รวมท้ังค าแนะน าถึงวิธีการป้องกันและรักษาสุขภาพ
อนามัยของตนเอง และในกรณีท่ีเจ็บป่วยควรจะได้รับการดูแลรักษา พยาบาล นอกจากนี้ ควรได้รับ
ข่าวสารเกี่ยวกับความเปล่ียนแปลงของสังคมและส่ิงแวดล้อมรอบๆ  ตัว เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถ
ปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพความเปล่ียนแปลงนั้นๆ ได้  

จากการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐ ในประเด็นของนโยบายผู้สูงอายุในระดับ
สากล ผู้วิจัยได้ประมวล เกี่ยวกับประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัยได้ท าการศึกษา
เกี่ยวกับ “หลักการของสหประชาชาติส าหรับการดูแลสิทธิผู้สูงอายุ” สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี 
๒.๑๖ ดังนี้  
 
ตารางที่ ๒.๑๖  ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ

หลักการของสหประชาชาติส าหรับการดูแลสิทธิผู้สูงอายุ 
นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 

กรมประชาสงเคราะห์          
กองสวัสดิการ, (๒๕๔๒). 

๑. การมีเสรีภาพ  
๒. การมีส่วนร่วม  
๓. การดูแลช่วยเหลือ 
๔. ความพึงพอใจ 
๕. ความมีศักดิ์ศรี 

 
๒.๒.๑.๓ ปฏิญญามาดริดว่าด้วยเร่ืองผู้สูงอายุ (Madrid International Plan of 

Action on Ageing  MIPAA, 2002) 
องค์การสหประชาชาติ (United Nations) ได้จัดให้มีการจัดการประชุมสมัชชาระดับโลก

ว่าด้วยผู้สูงอายุ ครั้งท่ี ๒ (the 2nd world Assembly on Ageing) ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน ใน
ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ผลจากการประชุมคราวนั้นได้ก่อให้เกิดพันธกรณีระหว่างประเทศในเรื่องของผู้สูงอายุ
ท่ีเรียกว่า แผนปฏิบัติการระหว่างประเทศมาดริดว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ (the Madrid International 
Plan of Action on Ageing) ท่ีได้ก าหนดเป้าหมายหลักของการพัฒนาผู้สูงอายุใน ๓ ประเด็น 



๕๔ 

ดังต่อไปนี้ คือ ผู้สูงอายุกับการพัฒนา (Older persons and development) สูงวัยอย่างสุขภาพดี
และมีสุขภาวะ (Advancing health and well – being into old age) และการสร้างความมั่นใจว่า 
จะมีสภาพแวดล้อมท่ีเกื้อหนุนและเหมาะสม (Ensuring enabling and supportive environment) 
ซึ่งเป็นพันธกรณีท่ีประเทศภาคีองค์การสหประชาชาติ จะต้องร่วมยึดถือเป็นเป้าหมายการด าเนินงาน
ผู้สูงอายุ และร่วมก าหนดทิศทางกลยุทธ์ของการพัฒนาเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายดังกล่าวร่วมกัน๕๑ โดย
ผู้วิจัยได้สรุปรายละเอียดท่ีส าคัญในแต่ละประเด็น ดังนี้ 

๑. ผู้สูงอายุกับการพัฒนา (Older Persons and Development) 
ประเด็นท่ี ๑ : การมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาในด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 

การเมือง 
ประเด็นท่ี ๒ : การท างานของผู้สูงอายุ สร้างโอกาสในการท างานของผู้สูงอายุ 
ประเด็นท่ี ๓ : การพัฒนาชนบท การย้ายถ่ิน และการขยายตัวของเมือง โดยการปรับปรุง

โครงสร้างพื้นฐาน การยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอานุในชนบท 
ประเด็นท่ี ๔ : การศึกษา และการฝึกอบรม สร้างโอกาสในการศึกษา อบรม ฝึกอาชีพ 

และส่งเสริมการให้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้สูงอายุ 
ประเด็นท่ี ๕ : การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัย 
ประเด็นท่ี ๖ : การขจัดความยากจน  
ประเด็นท่ี ๗ : ความมั่นคงทางรายได้ ความคุ้มครองทางสังคม ความมั่นคงทางสังคม และ 

การป้องกันความยากจน การมีรายได้เพื่อการด ารงชีพ บ านาญ ประกันสังคม 
ประเด็นท่ี ๘ : ผู้สูงอายุในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยการช่วยเหลือผู้สูงอายุท่ีประสบภัย

ธรรมชาติ 
๒. สูงวัยอย่างสุขภาพดีและมีสุขภาวะ (Advancing Health and well – being 

into Old Age) 
ประเด็นท่ี ๑ : การส่งเสริมสุขภาพ และสุขภาวะตลอดชีวิต ด้วยนโยบายด้านการส่งเสริม

สุขภาพผู้สูงอายุ 
ประเด็นท่ี ๒ : การเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียม ท่ัวถึง 
ประเด็นท่ี ๓ : ผู้สูงอายุกับโรคเอดส์ ผลกระทบของโรคเอดส์ต่อผู้สูงอายุ และในฐานะ

ผู้ดูแล และการได้รับข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และบริการทางการแพทย์ 
ประเด็นท่ี ๔ : การฝึกอบรมผู้ดูแล และบุคลากรสาธารณสุข 
ประเด็นท่ี ๕ : การดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ด้วยบริการป้องกัน ส่งเสริม รักษา 
ประเด็นท่ี ๖ : ผู้สูงอายุกับภาวะความพิการ ส่งเสริมศักยภาพ และการมีส่วนร่วมของ

ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะความพิการ  
 
 

                                                             
๕๑ส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ, การด าเนินงานด้านผู้สูงอายุของประเทศไทยตามแผนปฏิบัติ

การระหว่างประเทศมาดริดว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๕, หน้า ค าน า. 



๕๕ 

๓. การสร้างความม่ันใจในเร่ืองสภาพแวดล้อมที่เก้ือหนุนและเหมาะสม (Ensuring 
Enabling and Supportive Environments) 

ประเด็นท่ี ๑ : บ้านพักอาศัยและสภาพแวดล้อม ส่งเสริมแนวคิดให้ผู้สูงอายุอยู่ร่วมใน
ครอบครัวและชุมชน (Ageing in Place) 

ประเด็นท่ี ๒ : การสนับสนุนผู้ทาหน้าท่ีดูแลผู้สูงอายุ ด้วยบริการสนับสนุนผู้ทาหน้าท่ี
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 

ประเด็นท่ี ๓ : ผู้สูงอายุท่ีถูกทอดท้ิง ละเมิดสิทธิ และถูกกระทาความรุนแรง ด้วยบริการ
ให้ความช่วยเหลือ 

ประเด็นท่ี ๔ : การส่งเสริมภาพลักษณ์ผู้สูงอายุ สร้างความตระหนักและเห็นคุณค่า
ความส าคัญของผู้สูงอายุต่อสาธารณะ  

จากการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐ ในประเด็นของนโยบายผู้สูงอายุในระดับ
สากล ผู้วิจัยได้ประมวลเป็นภาพรวมให้ชัดเจนขึ้น เกี่ยวกับประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการ
หรือนักวิจัยได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “ปฏิญญามาดริดว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ” สามารถสรุปได้ตาม
ตารางท่ี ๒.๑๗ ดังนี้  
 

ตารางที่ ๒.๑๗  ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ
ปฏิญญามาดริดว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ 

นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อคน้พบ 
ส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ, 
(๒๕๕๔-๒๕๕๕). 

๑. ผู้สูงอายุกับการพัฒนา 
๒. สูงวัยอย่างสุขภาพดีและมีสุขภาวะ 
๓. การสร้างความมั่นใจในเรื่องสภาพแวดล้อม 

 

๒.๒.๑.๔ ประกาศว่าด้วยผู้สูงอายุ (Proclamation on Ageing)  
ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ในการประชุมสามัญครั้งท่ี ๔๕ ขององค์การสหประชาชาติไก้มีมติ

ประกาศให้ วันท่ี ๑ ตุลาคม ของทุกวัน เป็นวันผู้สูงอายุสากล ( International Day For The 
Elderly) และในปีเดียวกันสมัยประชุมครั้งท่ี ๔๗/๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ สมัชชาใหญ่แห่ง
องค์การสหประชาชาติมีมติให้ประกาศว่าด้วยผู้สูงอายุในทศวรรษระหว่าง ค.ศ. 1992-2001 มี
สาระส าคัญดังต่อไปนี้๕๒ 

๑. การสูงอายุของประชากรจะก่อให้เกิดความจ าเป็นอันรีบด่วนท่ีรัฐบาลและเอกชนต้อง
ก าหนดนโยบายและแผนงานเพื่อสนองความต้องการตามความจ าเป็นให้เพียงพอ 

๒. จ านวนผู้สูงอายุในภูมิภาคท่ีก าลังพัฒนาได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าในภูมิภาคท่ีพัฒนาแล้ว 
๓. ในทศวรรษหน้าจะมีความร่วมมือ การเริ่มงานใหม่ และจัดสรรทรัพยากรให้กับ

ผู้สูงอายุมากขึ้น 

                                                             
๕๒กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ค าอธิบายพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 

๒๕๔๖ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ .ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัติส่งเสริมสวัสดิการสังคม พ .ศ . ๒๕๔๖ , 
(กรุงเทพมหานคร : กองนิติการ ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ๒๕๔๗). 



๕๖ 

๔. ควรมีการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมละวัฒนธรรมในผู้สูงอายุ 
๕. ชราภาพเป็นกระบวนการของอายุยืนยาว การเตรียมตัวเข้าสู่วัยชราจะต้องเริ่มต้ังแต่

วัยเด็ก และต่อเนื่องไปตลอดชีวิต 
๖. ผู้สูงอายุย่อมหวังท่ีจะมีสุขภาพดีท่ีสุดเท่าท่ีเป็นได้ 
๗. การเข้าสู่วัยชราของผู้สูงอายุบางคน อาจต้องการบริการจากชุมชนและครอบครัว 
จากการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐ ในประเด็นของนโยบายผู้สูงอายุในระดับ

สากล ผู้วิจัยได้ประมวล เกี่ยวกับประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัยได้ท าการศึกษา
เกี่ยวกับ “ประกาศว่าด้วยผู้สูงอายุ” สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๑๘ ดังนี้  
 
ตารางที่ ๒.๑๘  ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ

ประกาศว่าด้วยผู้สูงอายุ 
นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์, (๒๕๔๗). 

๑. ก าหนดนโยบายและแผนงาน 
๒. จ านวนผู้สูงอายุ การเตรียมตัวเข้าสู่วัยชรา 
๓. ความร่วมมือ การเริ่มงานใหม่ และจัดสรรทรัพยากร 
๔. การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมละวัฒนธรรม 
๕. สุขภาพ และการบริการจากชุมชนและครอบครัว 

 
๒.๒.๑.๕ ปฏิญญามาเก๊า ว่าด้วยเร่ืองแผนปฏิบัติการเร่ืองผู้สูงอายุในภูมิภาคเอเชีย

และแปซิฟิก๕๓ 
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิค ESCAP ได้จัดการประชุม

ประเทศต่างๆ ในภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิกขึ้นที่เมืองมาเก๊า ระหว่างวันท่ี ๒๘ กันยายน ถึง ๑ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยมีตัวแทนประเทศต่างๆ จ านวน ๑๕ ประเทศ และองค์กรภาคเอกชนท่ีด าเนินการ
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับผู้สูงอายุจ านวน ๑๐ องค์กร รวมท้ังสิน ๔๕ คน เพื่อรองรับปฏิญญามาเก๊า
และแผนปฏิบัติการเรื่องผู้สูงอายุในภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก 

สาระส าคัญของปฏิญญามาเก๊า ว่าด้วยเรื่องแผนปฏิบัติการฯ เกี่ยวกับประเด็นหลักเรื่อง
ผู้สูงอายุคือ ให้ทุกประเทศในทุกภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ตระหนักถึงสถานการณ์ผู้สูงอายุท่ี
เปล่ียนแปลงไป คุณค่าความส าคัญของผู้สูงอายุในฐานะผู้มีส่วนสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่สังคม การ
ร่วมมือในระดับภูมิภาคท้ังภาครัฐและเอกชนสนับสนุนการจัดสรรทรัพยากร หรือบริการต่างๆ ให้
เพียงพอท่ีจะตอบสนองต่อความต้องการขั้นพื้นฐานของผู้สูงอายุ ท้ังในเมืองและชนบท โดย
แผนปฏิบัติการเรื่องผู้สูงอายุในภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ทุกประเทศได้ร่วมกันจัดท าขึ้นแผนปฏิบัติ
การเรื่องผู้สูงอายุในเขตภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก จัดท าขึ้นภายใต้ผลการประชุมท่ีประเทศออสเตรีย 
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๕ และการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุ โดยมีประเด็นท่ีน่าห่วงใย

                                                             
๕๓ปภาวี นุพาสันต์, สวัสดิการและการจัดบริการผู้สูงอายุ, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท

จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๕๕), หน้า ๑๒. 



๕๗ 

เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ๗ ประการ ส าหรับภูมิภาคนี้มีภารกิจเร่งด่วนท่ีต้องด าเนินการคือ ต้องเข้าใจถึงการ
เพิ่มของจ านวนผู้สูงอายุ และผลท่ีมีต่อสังคมส่วนรวม การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ การสร้าง
สาธารณูปโภคด้านบริการโดยอาศัยสถาบันเป็นหลักและการเพิ่มบริการท่ีมีความจ าเป็นต่อผู้สูงอายุท่ี
เพิ่มข้ึน ซึ่งความห่วงใย ๗ ประการ ประกอบด้วย 

๑. สถานภาพทางสังคมของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุถูกมองว่าเป็นคนอ่อนแอไร้ความสามารถ 
ต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่น ดังนั้น รัฐบาลต้องพยายามสร้างภาพในเชิงบวก 

๒. ผู้สูงอายุกับครอบครัว รัฐบาลต่างๆ จะต้องสนับสนุนให้ครอบครัวมีความเข้มแข็งมาก
ยิ่งขึ้น โดยการสร้างแรงจูงใจในรูปแบบต่างๆ การจัดบริการด้านการรักษาพยาบาล การดุแลตามบ้าน
ผู้สูงอายุ การจัดส่ิงอ านวยความสะดวก การสนับสนุนเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่างวัย 

๓. สุขภาพและโภชนาการ รัฐบาลต้องมีการวางแผนการด าเนินกิจกรรมท่ีเป็นระบบ 
เพื่อให้ความรู้ในเชิงป้องกัน เน้นชุมชนเป็นฐานในการด าเนินงาน การมีระบบการประกันสุขภาพ เป็นต้น 

๔. ท่ีอยู่อาศัย การคมนาคมและการสร้างสภาวะแวดล้อม รัฐต้องสร้างหลักประกันด้านท่ี
พักอาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ เช่น แผนงานด้านเคหะชุมชน เปิดโอกาสและให้ทางเลือกส าหรับผู้สูงอายุ 
รวมท้ังการเตรียมเรื่องการเดินทาง การผ่อนผันเรื่องค่าโดยสาร 

๕. ผู้สูงอายุในฐานะผู้บริโภค ผู้สูงอายุมีความต้องการสินค้าบริการท่ีต่างไปจากกลุ่มอื่น 
รัฐบาลจึงต้องคุ้มครองสิทธิในฐานะผู้บริโภค หรือสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้มีการรวมกลุ่มผู้บริโภค เพื่อ
ปกป้องสิทธิประโยชน์ของตนเอง รวมท้ังการก าหนดกฎระเบียบ ก าหนดมาตรฐานขั้นต้นของสินค้า
และบริการ เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับภาคเอกชน 

๖. หลักประกันด้านรายได้ การคงไว้ซึ่งรายได้และการมีงานท า รัฐบาลต้องมีการเตรียม
ความพร้อมของบุคคล ในเรื่องการออมในการสร้างแรงจูงใจ การสนับสนุนให้ผู้สูงอายุไม่มีงานท าได้รับ
การจ้างงาน และมีแผนการเกษียณอายุท่ีมีความยืดหยุ่น การคุ้มครองทางด้านกฎหมายและแผนงาน 

๗. บริการทางสังคมและชุมชน รัฐบาลต้องเล็งเห็นถึงความจ าเป็นของบริการทางสังคมท่ี
จัดให้ผู้สูงอายุจะต้องมีเพียงพอ โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของภาครัฐและองค์กร
พัฒนาเอกชน เพื่อสร้างเครือข่ายบริการให้ครอบคลุมท้ังในเมืองและชนบท นอกจากนี้รัฐต้องเปิด
โอกาสให้ผู้สูงอายุได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิกของสมาคมต่างๆ การด าเนินการตามแผน
จะต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ องค์กรเอกชนและหน่วยงานต่างๆ ในสังคม ซึ่งต้อง
สอดคล้องกับสภาวการณ์ในประเทศ และสุดท้ายของการประชุม รัฐบาลประเทศต่างๆ เสนอให้มีการ
ทบทวนความก้าวหน้าของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการและการรายงานผล รวมท้ังข้อเสนอแนะ
ต่อคณะกรรมการในสมัยประชุมสามัญในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ และหลังจากนั้นทุกๆ ๕ ปี 

จากการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐ ในประเด็นของนโยบายผู้สูงอายุในระดับ
สากล ผู้วิจัยได้ประมวลเป็นภาพรวมให้ชัดเจนขึ้น เกี่ยวกับประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการ
หรือนักวิจัยได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “ปฏิญญามาเก๊า ว่าด้วยเรื่องแผนปฏิบัติการเรื่องผู้สูงอายุใน
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก” สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๑๙ ดังนี้  
 



๕๘ 

ตารางที่ ๒.๑๙ ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ
ปฏิญญามาเก๊า ว่าด้วยเรื่องแผนปฏิบัติการเรื่องผู้สูงอายุในภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟิก 

นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 
ปภาวี นุพาสันต์, (๒๕๕๕, หน้า ๑๒). ๑. สถานการณ์ผู้สูงอายุ  

๒. คุณค่าความส าคัญของผู้สูงอายุ  
๓. ผู้มีส่วนสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่สังคม  
๔. การร่วมมือในระดับภูมิภาคการจัดสรรทรัพยากร  
๕. ความต้องการขั้นพื้นฐานของผู้สูงอายุ 

 
๒.๒.๑.๖ ปฏิญญาบรูไนดารุสซาลาม ว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบัน

ครอบครัว : การดูแลผู้สูงอายุ๕๔  
ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยงานสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งท่ี ๗ วันท่ี 

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ มีการตกลงความร่วมมือกันส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดีของ
ผู้สูงอายุ รวมถึงการลดความเส่ียงทางสังคมของผู้สูงอายุ ท่ีประชุมได้ร่วมกันจัดท าปฏิญญาบรูไนดารุส
ซาลามว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว : การดูแลผู้สูงอายุ โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

๑. ระบบส่งเสริมทางสังคมและกระตุ้นให้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาท่ีส่งเสริม
ศักยภาพของครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุ 

๒. ให้การดูแลและการส่งเสริมท่ีเหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ รวมถึงในรูปแบบของอาสาสมัคร
ชุมชน และการจัดการดูแลแบบทางเลือกโดยครอบครัวและชุมชน 

๓. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพึ่งตนเอง
และศักยภาพในการประกอบอาชีพ 

๔. ให้โอกาสในการพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต สามารถกระท าตามเจตนารมณ์ของตนเอง 
การได้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยการให้เข้าถึงการบริการทางสังคมและสวัสดิการ แหล่งทรัพยากร การฝึก
ทักษะอาชีพ การศึกษาตลอดชีวิต และการมีส่วนร่วมในชุมชน 

๕. ให้ผู้สูงอายุมีชีวิตท่ีมั่นคง แข็งแรง และมีประสิทธิภาพด้วยการลดอัตราความยากจนใน
ผู้สูงอายุ 

๖. ส่งเสริมคุณภาพการให้บริการด้านสุขภาพและการคุ้มครองทางสังคมแก่ผู้สูงอายุท่ี
รวมถึงการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและการรักษา 

๗. สนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพแก่เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขมูลฐาน เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน 
นักสังคมสงเคราะห์ ผู้ดูแล และอาสาสมัคร ในการดูแลผู้สูงอายุ 

                                                             
๕๔ระพีพรรณ ค าหอม, สวัสดิการและการจัดบริการผู้สูงอายุ, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัทจรัลสนิทวงศ์ จ ากัด, ๒๕๕๕), หน้า ๗๔.  



๕๙ 

๘. ส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนและสร้างความตระหนักในการใช้ชีวิตอย่างถูกสุขลักษณะ 
และเตรียมพร้อมส าหรับการก้าวสู่วัยผู้สูงอายุและสามารถรับมือกับปัญหาต่างๆ ท่ีจะมาพร้อมกับวัย
สูงอายุได้ 

๙. ให้ความช่วยเหลือในการท าวิจัยและแลกเปล่ียนงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาเรื่อง
ผู้สูงอายุ และการศึกษาเกี่ยวกับผู้ป่วยสูงอายุ 

๑๐. เสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ ภายใต้อาเซียนท่ีเกี่ยวข้อง และส่งเสริมการ
เป็นหุ้นส่วนท่ีใกล้ชิดยิ่งขึ้นกับภาคประชาสังคม ภาคเอกชน สมาคมผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุ เพื่ อ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุ 

สรุป นโยบายผู้สูงอายุในระดับสากลนี้ เป็นการกล่าวถึงหลักการผู้สูงอายุขององค์การ
สหประชาชาติ หลักการของสหประชาชาติส าหรับการดูแลสิทธิผู้สูงอายุ ปฏิญญามาดริดว่าด้วยเรื่อง
ผู้สูงอายุ ประกาศว่าด้วยผู้สูงอายุ ปฏิญญามาเก๊า ว่าด้วยเรื่องแผนปฏิบัติการเรื่องผู้สูงอายุในภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟิก และปฏิญญาบรูไนดารุสซาลาม ว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบัน
ครอบครัว : การดูแลผู้สูงอายุ องค์การสหประชาชาติได้มีมติให้จัดการประชุมสมัชชาโลกว่าด้วยเรื่อง
ผู้สูงอายุข้ึนในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ท่ีกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีให้ประเทศสมาชิก
ขององค์การสหประชาชาติ ตระหนักเห็นถึงความส าคัญของผู้สูงอายุ และร่วมกันวางแผนปฏิบัติการ
ระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุขึ้น ซึ่งประเทศไทยในฐานะท่ีเป็นประเทศสมาชิกขององค์การ
สหประชาชาติ จึงรับแนวคิดและแผนปฏิบัติการต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องผู้สูงอายุมาใช้เป็นแนวทางในการ
ก าหนดนโยบายและแผนงานมาตรการต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับผู้สูงอายุในประเทศต่อไป 

จากการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐ ในประเด็นของนโยบายผู้สูงอายุในระดับ
สากล ผู้วิจัยได้ประมวลเป็นภาพรวมให้ชัดเจนขึ้น เกี่ยวกับประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการ
หรือนักวิจัยได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “ปฏิญญาบรูไนดารุสซาลาม ว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของสถาบันครอบครัว : การดูแลผู้สูงอายุ” สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๒๐ ดังนี้  
 
ตารางที่ ๒.๒๐ ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ

ปฏิญญาบรูไนดารุสซาลาม ว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบัน
ครอบครัว : การดูแลผู้สูงอายุ 

นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 
ระพีพรรณ ค าหอม, (๒๕๕๕, หน้า ๗๕). ๑. ความร่วมมือ 

๒. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ  
๓. การลดความเส่ียงทางสังคมของผู้สูงอายุ 

 
๒.๒.๒ นโยบายผู้สูงอายุในประเทศไทย 
ประเทศไทยได้ให้ความสนใจในเรื่องผู้สูงอายุ เห็นได้จากการเริ่มมีการน านโยบายผู้สูงอายุ

มาใช้ในการพัฒนาประเทศ และได้มีการพัฒนารูปแบบการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุเรื่อยมา โดยเริ่ม
ต้ังแต่ การด าเนินงานในระยะเริ่มต้นเกี่ยวกับผู้สูงอายุแห่งชาติ การจัดต้ังกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ       
แผนระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ นโยบายและมาตรการส าหรับผู้สูงอายุระยะยาว 



๖๐ 

การจัดสวัสดิการสังคมเรื่องเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ นโยบายภาครัฐส าหรับผู้สูงอายุ แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ 
ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และปฏิญญาผู้สูงอายุไทย ผู้วิจัยสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

๒.๒.๒.๑ การด าเนินงานในระยะเร่ิมต้นเก่ียวกับผู้สูงอายุแห่งชาติ 
 ประเทศไทยเดิมนั้น ยังไม่ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับผู้สูงอายุมากนัก เนื่องจากครอบครัว

ไทย อาศัยอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ ปัญหาในการดูแลผู้สูงอายุมีน้อยหรือแทบไม่มี ฉะนั้น
นโยบายเกี่ยวกับผู้สูงอายุยังไม่ปรากฏขึ้น และในปี พ .ศ๒๔๘๓ รัฐบาลได้มีการจัดต้ังกรม
ประชาสงเคราะห์ขึ้น ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการจัดสวัสดิการส าหรับกลุ่มคนต่างๆ เช่น เด็ก
ก าพร้า คนพิการทุพพลภาพ คนไร้ที่พึ่ง และคนชราท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หรือประสบความ
ทุกข์ยากเดือดร้อน เป็นการแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลเริ่มให้ความสนใจในการดูแลผู้สูงอายุ 

ปี พ.ศ. ๒๔๘๔ รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติควบคุมขอทาน มาตรา ๗ ท่ีระบุว่า “เมื่อ
ปรากฏจากการสอบสวนว่า ผู้ได้ท าการขอทานและผู้นั้นเป็นคนชราภาพ หรือวิกลจริต พิการ หรือเป็น
คนมีโรค ซึ่งไม่สามารถประกอบอาชีพอย่างใดและไม่มีทางเล้ียงชีพอย่างอื่น ท้ังไม่มีญาติมิตรอุปการะ
เล้ียงดู ก็ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งตัวไปยังสถานสงเคราะห์” จากการตราพระราชบัญญัตินี้กรม
ประชาสงเคราะห์จึงได้มีการจัดต้ังสถานสงเคราะห์คนชราข้ึนเป็นแห่งแรกคือ สถานสงเคราะห์คนชรา
บ้านบางแค เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๖ และถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดสวัสดิการให้แก่
ผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรมท่ีสุด 

ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ ได้มีการจัดต้ังชมรมผู้สูงอายุขึ้นเป็นครั้งแรก (วันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๐๕) 
โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิวิจัยประสาท ใช้ช่ือว่า “ชุมนุมผู้สูงอายุมูลนิธิวิจัยประสาทในพระบรม
ราชูปถัมภ์” โดยมีพระยาบริรักษ์เวชการ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและองคมนตรีใน
ขณะนั้นเป็นประธาน ต่อมาเปล่ียนช่ือเป็น “ชมรมผู้สูงอายุมูลนิธิวิจัยประสาทในพระบรมราชูปถัมภ์” 
โดยมีวัตถุประสงค์ในด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน แก้ไขปัญหาอันเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บ และต่อใน
เดือนมีนาคม ๒๕๐๖ ได้มีการจัดต้ังคลินิกผู้สูงอายุขึ้นท่ีโรงพยาบาลประสาทพญาไทยเพื่อให้บริการ
ด้านการตรวจรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ๕๕ 

จากการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐ ในประเด็นของนโยบายผู้สูงอายุใน
ประเทศไทย ผู้วิจัยได้ประมวลเป็นภาพรวมให้ชัดเจนขึ้น เกี่ยวกับประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ี
นักวิชาการหรือนักวิจัยได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “การด าเนินงานในระยะเริ่มต้นเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
แห่งชาติ” สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๒๑ ดังนี้  
 
 
 
 

                                                             
๕๕ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, สวัสดิการผู้สูงอายุ, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔), 

หน้า ๔๕. 



๖๑ 

ตารางท่ี ๒.๒๑  ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานในระยะเริ่มต้นเกี่ยวกับผู้สูงอายุแห่งชาติ 

นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 
ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, (๒๕๔๔, 
หน้า ๔๕). 

๑. นโยบายเกี่ยวกับผู้สูงอายุยังไม่ปรากฏ 
๒. พระราชบัญญัติควบคุมขอทาน 
๓. การจัดต้ังสถานสงเคราะห์ การจัดสวัสดิการ การจัดต้ังชมรม

ผู้สูงอายุ 
 

๒.๒.๒.๒ การจัดต้ังกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ 
องค์การสหประชาชาติให้ความสนใจและความส าคัญต่อผู้สูงอายุ และเตรียมการประชุม

สมัชชาโลกว่าด้วยผู้สูงอายุในปี ๒๕๒๕ สหประชาชาติได้ชวนให้ประเทศสมาชิกรวมท้ังไทยจัดต้ัง
คณะกรรมการผู้สูงอายุในประเทศของตน คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕ จัดต้ัง
คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติขึ้น ประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานราชการ องค์การเอกชน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ จ านวน ๒๕ คน มีหน้าท่ีพิจารณาก าหนดนโยบาย วางแผน
ระดับชาติเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ให้ค าแนะน าหรือปรึกษาวางแผนในเรื่องผู้สูงอายุและคณะกรรมการ
เหล่านี้มีหน้าท่ีเฉพาะด้านนั้นๆ เสนอให้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติพิจารณาอนุมัติเพื่อด าเนินการ 
ซึ่งนับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นท่ีดีส าหรับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะการจัดบริการสวัสดิการสังคมต่างๆ ท่ีได้มีการ
ประสานงาน และก าหนดบริการได้ตรงตามความต้องการ๕๖  

จากการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐ ในประเด็นของนโยบายผู้สูงอายุใน
ประเทศไทย ผู้วิจัยได้ประมวล เกี่ยวกับประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัยได้
ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “การจัดต้ังกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ” สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๒๒ ดังนี้  
 
ตารางที่ ๒.๒๒  ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการ

จัดต้ังกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ 
นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 

ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, (๒๕๔๔, 
หน้า ๔๗). 

๑. ก าหนดนโยบาย วางแผนระดับชาติเกี่ยวกับผู้สูงอายุ  
๒. ค าแนะน าหรือปรึกษาวางแผนในเรื่องผู้สูงอายุ 

 
๒.๒.๒.๓ แผนระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๔๔) 
การประชุมสมัชชาโลกว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ ส่งผลให้ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับ

ผู้สูงอายุมากขึ้น จึงได้มีการจัดท าแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๔๔) ปรัชญา
ส าคัญของแผนนี้คือ ผู้สูงอายุเป็นผู้ท่ีเคยท าประโยชน์ให้กับสังคม สังคมจึงควรต้องท าหน้าท่ีตอบแทน
บุญคุณผู้สูงอายุ วัตถุประสงค์ของแผน เน้นการให้ความรู้และการให้ความคุ้มครองผู้สูงอายุด้าน
ร่างกาย จิตใจ และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ โดยให้ผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะ “ผู้รับ” และ 

                                                             
๕๖เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๗.  



๖๒ 

“ผู้ให้” แก่สังคม๕๗ และได้ก าหนดนโยบายไว้ ๕ ด้านหลักคือ สุขภาพอนามัย การศึกษา ความมั่นคง
ของรายได้และการท างาน สังคมและวัฒนธรรม และสวัสดิการสังคม โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

๓.๑ นโยบายด้านสุขภาพอนามัย มีการสนับสนุนให้มีการส่งเสริมบริการสุขภาพ ท้ังทาง
ร่างกายและจิตใจส าหรับผู้สูงอายุในด้านการป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพ การวินิจฉัยโรคในระยะ
เริ่มแรกรวมท้ังการรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยให้ความส าคัญแก่ผู้สูงอายุพื้นท่ีชนบทยากจน รวมท้ัง
การรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของงานประจ าในระบบบริการสาธารณสุข
แบบผสมผสาน โดยเร่งเผยแพร่ความรู้ในงานสาธารณสุขมูลฐานท้ังในเมืองและชนบท 

๓.๒ นโยบายด้านการศึกษา มีการเร่งรัดจัดการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยเฉพาะ
การศึกษานอกระบบ ให้มีรูปแบบและเนื้อหาสาระท่ีผู้สูงอายุจะมาร่วมกิจกรรมได้รับประโยชน์อย่าง
แท้จริง นอกจากนี้ได้เน้นความส าคัญด้านการศึกษาเพื่อชีวิตในครอบครัว ท้ังการศึกษาในระบบและ
นอกระบบ เพื่อเตรียมตัวรับการเปล่ียนแปลงในแต่ละช่วงชีวิตด้วยการยกระดับความร่วมมือจาก
ภาคเอกชน โดยเฉพาะจากส่ือมวลชนทุกรูปแบบ พร้อมท้ังสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนว่าสุขภาพ
ของผู้สูงอายุจะดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับสุขภาพต้ังแต่เยาว์ ดังนั้น การชะลอความเส่ือมของสุขภาพนั้น
ต้องปฏิบัติมาต้ังแต่เด็ก โดยการรู้จักป้องกันรักษาสุขภาพ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมอยู่
เสมอ รวมท้ังมีการสนับสนุนให้มีระบบและวิธีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากผู้สูงอายุ 
โดยเฉพาะจากกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง เพื่อส่งเสริมบทบาทของผู้สูงอายุให้เป็นท่ียอมรับจาก
สังคมมากขึ้น 

๓.๓ นโยบายด้านความมั่นคงของรายได้ การท างานการเร่งรัดให้มีพระราชบัญญัติ
ประกันสังคมท่ีให้ความคุ้มครองแก่ผู้สูงอายุในด้านรายได้ เพื่อการยังชีพ ในกรณีของผู้สูงอายุพึ่งพา
ตนเองไม่ได้และไม่มีท่ีพึ่ง รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนระบบและวิธีการท่ีจะท าให้ผู้สูงอายุยังคงมี
บทบาทในการท างานตามความถนัด และความสามารถของแต่ละบุคคล รวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ผู้สูงอายุมีรายได้จากการท างานในระดับท่ีเป็นธรรมและเพียงพอแก่การยังชีพและส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุใช้ความสามารถและศักยภาพท่ีมีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมได้ 
โดยเฉพาะในบทบาทของการถ่ายทอดประสบการณ์และความช านาญงาน และมีการส่งเสริมให้
สถาบันครอบครัวลดการพึ่งพา หรือผ่อนภาระผู้สูงอายุในเรื่องรายได้ ท่ีจะต้องหามาจุนเจือครอบครัว 
นอกจากนี้ มีการส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช้เพื่อทุ่นแรงในการท างานของผู้สูงอายุ 
โดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรม 

๓.๔ นโยบายด้านสังคมและวัฒนธรรม การส่งเสริมโครงสร้างครอบครัวแบบขยายเพื่อให้
เอื้อต่อการด าเนินชีวิตอย่างอบอุ่นของผู้สูงอายุ ซึ่งมีลูกหลานคอยดูแลและคอยดูแลลูกหลาน ให้มีการ
รณรงค์เสริมสร้างและปลูกฝังค่านิยมในด้านการเห็นคุณค่าของความรู้ ประสบการณ์ของผู้สูงอายุ ท่ี
จะสามารถถ่ายทอดให้เกิดประสบการณ์ให้กับสังคมได้อีกมาก และให้มีความเคารพ กตัญญูกตเวทีแก่
ผู้สูงอายุท่ีได้ประกอบคุณงามความดีต่อครอบครัวและสังคมมาแล้ว นอกจากนี้ ให้มีการส่งเสริม
สนับสนุนผู้สูงอายุมีบทบาทการมีส่วนร่วมในครอบครัว และในสังคมต ามความถนัด และ
ความสามารถ โดยเฉพาะในด้านการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในแขนงวิชาต่างๆ  
                                                             

๕๗คณะอนุกรรมการการศึกษาวิจัยและวางแผนระยะยาวเกี่ยวกับผู้สูงอายุ , แผนระยะยาวส าหรับ
ผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๔๔), (กรุงเทพมหานคร : สหกรณ์กลาโหม), ๒๕๒๕.  



๖๓ 

๓.๕ นโยบายด้านสวัสดิการสังคม เร่งรัดให้มีพระราชบัญญัติประกันสังคมท่ีให้ความ
คุ้มครองแก่ผู้สูงอายุ ในด้านสวัสดิการต่างๆ และการขยายบริการในรูปแบบศูนย์บริการ และหน่วย
สงเคราะห์ผู้สูงอายุเคล่ือนท่ีให้มากขึ้น โดยจ ากัดการสงเคราะห์ในรูปแบบสถานสงเคราะห์ไว้ให้น้อย
ท่ีสุด เพียงเพื่อผู้สูงอายุท่ีขาดท่ีพึ่งอย่างแท้จริงเท่านั้น และได้ระดมความร่วมมือจากภาคเอกชนให้มา
ช่วยจัดบริการสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุในรูปแบบต่างๆ ให้เพียงพอและท่ัวถึง 

จากการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐ ในประเด็นของนโยบายผู้สูงอายุใน
ประเทศไทย ผู้วิจัยได้ประมวลเป็นภาพรวมให้ชัดเจนขึ้น เกี่ยวกับประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ี
นักวิชาการหรือนักวิจัยได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “แผนระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๔๔)” สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๒๓ ดังนี้  
 
ตารางที่ ๒.๒๓  ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับแผน

ระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๔๔) 
นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 

คณะอนุกรรมการการศึกษาวิจัย
และวางแผนระยะยาวเกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุ, (๒๕๒๕). 

๑. ตอบแทนบุญคุณผู้สูงอายุ  
๒. เน้นการให้ความรู้และการให้ความคุ้มครองผู้สูงอายุด้าน

ร่างกาย จิตใจ และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  
๓. สุขภาพอนามัย การศึกษา ความมั่นคงของรายได้และการ

ท างาน สังคมและวัฒนธรรม และสวัสดิการสังคมการมี
เสรีภาพ  

 
๒.๒.๒.๔ นโยบายและมาตรการส าหรับผู้สูงอายุระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๕๔) 
เมื่อวันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๓๕ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบนโยบายและมาตรการส าหรับ

ผู้สูงอายุระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๕๔) และให้ความเห็นชอบในหลักการโครงการและมาตรการ
ผู้สูงอายุ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๗ ตามท่ีคณะท างานเสนอ โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีการเรียนรู้ ให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพของวัยและสภาพแวดล้อม
รู้จักดูแลรักษาสุขภาพ และให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองดูแลจากครอบครัวและสังคม และได้รับการ
สงเคราะห์อื่นๆ ท่ีจ าเป็น ตลอดจนให้ผู้สูงอายุมีบทบาท และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของ
ครอบครัวและสังคม 

คณะรัฐมนตรีมีความเห็นชอบ นโยบายและมาตรการระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุ ได้ก าหนด
นโยบายและมาตรการส าหรับผู้สูงอายุระยะยาวไว้ดังนี้๕๘ 

๔.๑ ให้ผู้สูงอายุได้รับบริการพื้นฐานด้านต่างๆ อย่างกว้างขวางและท่ัวถึง โดยสนับสนุนให้
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น 

๔.๒ จัดสวัสดิการสังคมและให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุตามความต้องการและความจ าเป็น 
                                                             

๕๘อรพินท์ บุญนาค, โครงการศึกษาวิจัยความต้องการของผู้สูงอายุในด้านการท างานและสวัสดิการ 
เพื่อจัดต้ังศูนย์บริการหางานท าในเขตกรุงเทพมหานคร, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๗), หน้า ๒๑. 



๖๔ 

๔.๓ มาตรการจัดสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุในด้านต่างๆ  
๔.๓.๑ ด้านสวัสดิการสาธารณูปโภคในการด ารงชีวิตประจ าวัน         
๔.๓.๒ ด้านสวัสดิการเกี่ยวกับท่ีพักอาศัย สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ และนันทนาการ  
๔.๓.๓ ด้านอื่นๆ ด าเนินการเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีหลักฐานเพื่อสามารถรับสิทธิ

ประโยชน์ และสวัสดิการทางสังคม 
จากการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐ ในประเด็นของนโยบายผู้สูงอายุใน

ประเทศไทย ผู้วิจัยได้ประมวล เกี่ยวกับประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัยได้
ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “นโยบายและมาตรการส าหรับผู้สูงอายุระยะยาว (พ .ศ. ๒๕๓๕-๒๕๕๔)” 
สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๒๔ ดังนี้  
 
ตารางที่ ๒.๒๔  ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ

นโยบายและมาตรการส าหรับผู้สูงอายุระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๕๔) 
นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 

อรพินท์ บุญนาค, (๒๕๓๗). ๑. การเรียนรู้  
๒. การปรับตัวเข้ากับสภาพของวัยและสภาพแวดล้อม  
๓. การคุ้มครองดูแลจากครอบครัวและสังคม การสงเคราะห์  
๔. การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

 
๒.๒.๒.๕ การจัดสวัสดิการสังคมเร่ืองเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ๕๙ 
การจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รัฐบาลเริ่มด าเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยกรม

ประชาสงเคราะห์ มีเป้าหมายการจัดสรรให้ผู้สูงอายุทุกจังหวัด หมู่บ้านละ ๓-๕ คน คนละ ๒๐๐ 
บาท/เดือน โดยให้เป็นไปตามระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนกองทุน
ส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุและครอบครัวในชุมชน ซึ่งคุณสมบัติของผู้สูงอายุมีสิทธิรับเบี้ยยังชีพตาม
ระเบียบฯ มีดังนี้ ๑) อายุของผู้สูงอายุต้ังแต่ ๖๐ ปี ๒) มีฐานะครอบครัวยากจน หรือ ๓) ถูกทอดท้ิง 
หรือ ๔) ขาดผู้อุปการะเล้ียงดู หรือ ๕) ไม่สามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได้ 

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเพิ่มเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เมื่อวันท่ี ๗ 
ธันวาคม ๒๕๔๒ เห็นชอบให้ก าหนดวงเงินและวิธีการให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพใหม่โดยผ่านความ
เห็นชอบจากกระทรวงการคลัง ซึ่งให้การด าเนินโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๒๐๐ บาทต่อเดือน และ
เงินเพิ่มพิเศษในภาวะเศรษฐกิจถดถอย ๑๐๐ บาทต่อเดือน รวมเป็น ๓๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน 

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ ได้อนุมัติหลักการให้
ปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากเดิมคนละ ๓๐๐ บาท/เดือน เป็นคนละ ๕๐๐บาท/เดือน 
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ  

                                                             
๕๙ส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ, พัฒนาการของการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุ ในประเทศไทย, 

พฤษภาคม ๒๕๕๕, หน้า ๑-๒๔. 



๖๕ 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ในการจ่ายเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ คนละ ๕๐๐ บาท/เดือน 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาล (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ได้ออกระเบียบ
คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันท่ี 
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ โดยสาระส าคัญในระเบียบฯ คือ ผู้มีคุณสมบัติได้รับเงินเบี้ยยังชีพ ๑) มี
สัญชาติไทย อายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เป็นผู้ท่ีได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นใดจาก
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ อปท. ได้แก่ ผู้รับเงินบ านาญ ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพตามระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานคร ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือ อปท. ผู้ท่ีได้รับ
เงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจ า หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นท่ีรัฐ หรือ อปท. จัดให้เป็น
ประจ า วิธีการจ่ายเงิน : รับเงินสดด้วยตัวเองหรือมอบอ านาจ หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารของตนเอง 
หรือมอบอ านาจโอนเข้าบัญชีอื่น : การจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุเดือนละ ๕๐๐ บาทต้ังแต่เดือนเมษายน 
๒๕๕๒ เป็นต้นไป สถานที่ยื่นแบบแสดงความจ านง ส่วนภูมิภาค ยื่นแสดงความจ านงท่ีเทศบาล และ
อบต. ท่ีตนเองมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านกรุงเทพมหานคร ยื่นแสดงความจ านงท่ีส านักงานเขตท่ีตนเองมี
ช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน 

ปัจจุบัน ปี พ.ศ.๒๕๕๔ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดมติคณะกรรมการ
ผู้สูงอายุแห่งชาติ เมื่อวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ ได้พิจารณาการผลักดันนโยบายเร่งด่วนรัฐบาล 
(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) เรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได โดยมอบหมายให้ ๓ หน่วยงานหลัก
รับผิดชอบได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ด าเนินการตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ เห็นชอบตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรี
ก าหนดอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดส าหรับผู้สูงอายุดังนี้ อายุ ๖๐-๖๙ ปี ได้รับเงินเบี้ยยัง
ชีพ ๖๐๐ บาท อายุ ๗๐-๗๙ ปี ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ ๗๐๐ บาท อายุ ๘๐-๘๙ ปี ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ 
๘๐๐ บาท อายุ ๙๐ ปีขึ้นไป ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ ๑,๐๐๐ บาท ท้ังนี้ต้ังแต่ปีงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป) 

จากการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐ ในประเด็นของนโยบายผู้สูงอายุใน
ประเทศไทย ผู้วิจัยได้ประมวลเป็นภาพรวมให้ชัดเจนขึ้น เกี่ยวกับประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ี
นักวิชาการหรือนักวิจัยได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “การจัดสวัสดิการสังคมเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” 
สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๒๕ ดังนี้  
 
 
 
 
 



๖๖ 

ตารางที่ ๒.๒๕  ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการจัด
สวัสดิการสังคมเรื่องเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 

นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 
ส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ, 
(๒๕๕๕, หน้า ๑-๒๔). 

๑. อายุของผู้สูงอายุต้ังแต่ ๖๐ ปี มีฐานะครอบครัวยากจน ถูก
ทอดท้ิง ขาดผู้อุปการะเล้ียงดู ไม่สามารถประกอบอาชีพ
เล้ียงตนเองได้ 

๒. เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุแบบข้ันบันได 
 

              ๒.๒.๒.๖ นโยบายภาครัฐส าหรับผู้สูงอายุ  
นโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภาเมื่อ

วันจันทร์ท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ คณะรัฐมนตรีได้ก าหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน โดยมี
นโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ได้แก่๖๐ ข้อ ๑ นโยบายเร่งด่วนท่ีจะเริ่มด าเนินการในปีแรก ๑.๑) 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มก าลังซื้อภายในประเทศสร้าง สร้างสมดุลและความ
เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค ๑.๒) จัดให้มีเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได
ส าหรับผู้สูงอายุ โดยผู้ท่ีมีอายุ ๖๐-๖๙ ปี จะได้รับ ๖๐๐ บาท อายุ ๗๐-๗๙ ปี จะได้รับ ๗๐๐ บาท 
อายุ ๘๐-๘๙ ปีจะได้รับ ๘๐๐ และอายุ ๙๐ ปีข้ึนไป จะได้รับ ๑,๐๐๐ บาท ข้อ ๒ นโยบายสังคมและ
คุณภาพชีวิต (เป็นนโยบายท่ีจะด าเนินการภายในช่วงระยะ ๔ ปี) ๒.๑) นโยบายการพัฒนาสุขภาพ
ของประชาชน ๒.๑.๒) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต้ังแต่ในช่วงต้ังครรภ์ วัยเด็ก วัยเจริญพันธุ์ 
วัยบรรลุนิติภาวะ วัยชราและผู้พิการสนับสนุนโครงการจัดต้ังศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้
พิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยให้ได้เข้าถึงการบริการอย่างมีศักด์ิศรี มี
คุณภาพและเป็นธรรม ๒.๒) นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม ๒.๒.๒) เสริมสร้างให้ผู้สูงอายุ คน
พิการ และผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ด้วยการจัดส่ิงอ านวยความสะดวกสาธารณะต่างๆ 
ส าหรับรองรับผู้สูงอายุและคนพิการ สร้างความพร้อมในการเป็นสังคมผู้สูงอายุ พัฒนาบริการสุขภาพ
อนามัย ให้การสงเคราะห์ จัดการศึกษา จัดสวัสดิการ รวมถึงหาอาชีพให้แก่ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ และสนับสนุนให้ผู้สูงอายุร่วมเป็นพลังขับเคล่ือนสังคมภายใต้หลักคิดท่ีว่าผู้สูงอายุเป็น
บุคคลท่ีมีประสบการณ์สูง สมควรให้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมือง 

ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นว่านโยบายภาครัฐท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็น
นโยบายเร่งด่วนท่ีจะเริ่มด าเนินการในปีแรก และนโยบายท่ีจะด าเนินการภายในช่วงระยะ ๔ ปี เป็น
นโยบายท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในปัจจุบัน เพราะเป็นท่ีทราบกันดีอยู่แล้วว่า การเพิ่มขึ้น
ของจ านวนประชากรสูงอายุในสังคมไทยนั้น เป็นการเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด และอาจมีความจ าเป็น
ท่ีต้องเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขมากขึ้น รัฐบาลจึงต้องมีนโยบายในการเตรียมความ
พร้อม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ โดยสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการดูแลผู้สูงอายุตระหนักถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบต่อผู้สูงอายุในสังคมไทย เพื่อท าให้ประเทศไทย
ได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในอนาคตอันใกล้นี้  

                                                             
๖๐ย่ิงลักษณ์ ชินวัตร, ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี, แถลงต่อสภา วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม 

๒๕๕๔, หน้า ๕-๘, ๒๖-๓๐, ๓๓-๓๔. 



๖๗ 

จากการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐ ในประเด็นของนโยบายผู้สูงอายุใน
ประเทศไทย ผู้วิจัยได้ประมวลเป็นภาพรวมให้ชัดเจนขึ้น เกี่ยวกับประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ี
นักวิชาการหรือนักวิจัยได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “นโยบายภาครัฐส าหรับผู้สูงอายุ” สามารถสรุปได้
ตามตารางท่ี ๒.๒๖ ดังนี้  
 
ตารางที่ ๒.๒๖ ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ

นโยบายภาครัฐส าหรับผู้สูงอายุ 
นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (๒๕๕๔, หน้า 
๕-๘, ๒๖-๓๐ และ ๓๓-๓๔) 

๑. ยกระดับคุณภาพชีวิต เบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได
ส าหรับผู้สูงอายุ  

๒. การพัฒนาสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิต  
๓. ความมั่นคงของชีวิตและสังคม การสงเคราะห์ จัดการศึกษา 

จัดสวัสดิการ  
 

๒.๒.๒.๗ แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง คร้ัง
ท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ประเทศไทยมีแผนผู้สูงอายุฉบับแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๔๔ เป็น
แผนระยะยาว ๒๐ ปี คือ “ผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของสังคม” ซึ่งมีพื้นฐานแนวคิดให้คุณค่าและศักยภาพ
ผู้สูงอายุ ท่ีต้องส่งเสริมสนับสนุนให้สามารถปรับตัวและมีบทบาทในสังคมต่อเนื่องและปลูกจิตส านึก
ให้สังคมตอบแทนตามวัฒนธรรมไทยท่ีส าคัญ คือ ได้ช้ีให้ตระหนักว่าต้องมีพัฒนาการรอบด้านมาแต่วัย
เด็กอย่างต่อเนื่อง จึงจะส่งผลถึงวัยสูงอายุให้มีคุณภาพได้ ส าหรับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. 
๒๕๔๕-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของ
สังคม” โดยมีประเด็นท่ีส าคัญ ๑) ผู้สูงอายุท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีคือ มีสุขภาพท่ีดีท้ังกายและจิต 
ครอบครัวมีสุข สังคมเอื้ออาทร อยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสม ปลอดภัย มีหลักประกันท่ีมั่ นคง ได้รับ
สวัสดิการและการบริการท่ีเหมาะสม อยู่อย่างมีคุณค่า มีศักด์ิศรี พึ่งตนเองได้ เป็นท่ียึดเหนียวทาง
จิตใจและมีส่วนร่วมในครอบครัว ชุมชน และสังคม มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารอย่างต่อเนื่อง  
๒) ครอบครัวและชุมชนเป็นสถาบันหลักท่ีมีความเข้มแข็ง สามารถให้การเกื้อหนุนแก่ผู้สูงอายุได้อย่าง
มีคุณภาพ ๓) ระบบสวัสดิการและบริการ จะต้องสามารถรองรับผู้สูงอายุให้สามารถด ารงอยู่กับ
ครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน ๔) ทุกภาคส่วนจะต้องมีส่วนร่วมในระบบ
สวัสดิการ และบริการให้แก่ผู้สูงอายุ โดยมีการก ากับดูแลเพื่อการคุ้มครองผู้สูงอายุในฐานะผู้บริโภค 
๕) ต้องมีการด าเนินการท่ีเหมาะสมเพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุท่ีทุกข์ยากและต้องการการเกื้อกูลให้ด ารงชีวิต
อยู่ในชุมชนได้อย่างดีและต่อเนื่อง และมยีุทธศาสตร์ท่ีส าคัญ ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์๖๑  

                                                             
๖๑คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , แผนผู้สูงอายุ

แห่งชาติฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ์เทพเพ็ญวานิสย์, ๒๕๕๓), หน้า ๒๙-๓๐. 



๖๘ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุท่ีมีคุณภาพ 
ประกอบด้วย ๓ มาตรการหลัก คือ ๑) มาตรการหลักประกันด้านรายได้เพื่อวัยสูงอายุ ๒) มาตรการ
การให้การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ๓) มาตรการ การปลุกจิตส านึกให้คนในสังคมตระหนักถึง
คุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ประกอบด้วย ๖ 
มาตรการหลัก คือ ๑) มาตรการส่งเสริมสุขภาพป้องกันการเจ็บป่วย และดูแลตนเองเบื้องต้น ๒) 
มาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ  ๓) มาตรการส่งเสริมด้าน
การท างานและการหารายได้ของผู้สูงอายุ ๔) มาตรการสนับสนุนผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพ ๕) มาตรการ
ส่งเสริมสนับสนุนส่ือทุกประเภทให้มีรายการเพื่อผู้สูงอายุและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้และ
สามารถเข้าถึงข่าวสารและส่ือ ๖) มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีท่ีอยู่อาศัยและ
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านระบบคุ้มครองทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ 
ประกอบด้วย ๔ มาตรการหลัก คือ ๑) มาตรการคุ้มครองด้านรายได้ ๒) มาตรการหลักประกันด้าน
สุขภาพ ๓) มาตรการด้านครอบครัว ผู้ดูแล และการคุ้มครอง ๔) มาตรการระบบบริการและเครือข่าย
การเกื้อหนุน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณาการ
ระดับชาติ และการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ ประกอบด้วย ๒ มาตรการหลัก คือ ๑) มาตรการ 
การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณาการระดับชาติ ๒) มาตรการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการประมวล พัฒนา และเผยแพร่
องค์ความรู้ ด้านผู้สูงอายุและการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ
ประกอบด้วย ๓ มาตรการหลัก คือ ๑) มาตรการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาองค์
ความรู้ด้านผู้สูงอายุส าหรับการก าหนดนโยบาย และการพัฒนาการบริการหรือการด าเนินการท่ีเป็น
ประโยชน์แก่ผู้สูงอาย ๒) มาตรการด าเนินการให้มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
ผู้สูงอายุแห่งชาติท่ีมีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ๓) มาตรการพัฒนาระบบข้อมูลทางด้านผู้สูงอายุให้
ถูกต้องและทันสมัย โดยมีระบบฐานข้อมูลท่ีส าคัญด้านผู้สูงอายุท่ีง่ายต่อการเข้าถึงและสืบค้น 

ดังนั้น ผู้วิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์ตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับท่ี ๒ ประกอบด้วย  
๕ ยุทธศาสตร์ข้างต้น เห็นว่าภาครัฐต้องมกีารเตรียมความพร้อมในการรองรับการขยายตัวเพิ่มขึ้นของ
ประชากรผู้สูงอายุ จึงได้ค านึงถึงการวางหลักเกณฑ์ และแนวคิดของแผนไว้ในระยะยาว คือ มีการ
ส่งเสริมการเข้าถึงการบริการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพอย่างท่ัวถึง มีการคุ้มครองทางสังคมท่ีได้รับความ
เป็นธรรม และให้ความส าคัญในการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ท่ีครอบคลุมมากขึ้น รวมท้ังการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนางานด้านผู้สูงอายุและบุคลากรด้านผู้สูงอายุให้ได้มาตรฐานสากล และการ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารและการก าหนดนโยบาย ซึ่งจะเห็นได้
ว่าแผนผู้สูงอายุแห่งชาตินี้เป็นนโยบายระดับชาติท่ีแสดงให้เห็นถึงทิศทางการดูแลผู้สูงอายุด้านการ
บริการและสวัสดิการสังคมในอนาคตท่ีมีแนวโน้มในทางท่ีดีขึ้นตามวิสัยทัศน์ท่ีว่า “ผู้สูงวัยเป็นหลักชัย
ของสังคม” สมควรส่งเสริมให้คงคุณค่าไว้ให้นานท่ีสุด จึงต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจาก
ครอบครัว ชุมชน องค์กรภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถด ารงชีวิตในบั้นปลายได้อย่างมี
ความสุข 

 



๖๙ 

จากการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐ ในประเด็นของนโยบายผู้สูงอายุใน
ประเทศไทย ผู้วิจัยได้ประมวลเป็นภาพรวมให้ชัดเจนขึ้น เกี่ยวกับประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ี
นักวิชาการหรือนักวิจัยได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕ – 
๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒” สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๒๗ ดังนี้  
 
ตารางที่ ๒.๒๗  ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับแผน

ผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี ๑ พ.ศ. 
๒๕๕๒ 

นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 
คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ, 
(๒๕๕๓, หน้า ๒๙-๓๐). 

๑. การเตรียมความพร้อมของประชากรสูงอายุท่ีมีคุณภาพ  
๒. การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ  
๓. ระบบคุ้มครองทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ  
๔. การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ 
๕. การประมวล พัฒนา เผยแพร่องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ และ

การติดตามประเมินผล 
 

๒.๒.๒.๘ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) มีความ

ต่อเนื่องจากแนวคิดของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๘-๑๐ โดยยังคงยึดหลัก 
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” และ “สร้างสมดุลของการ
พัฒนา” ในทุกมิติ และก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค 
เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลง”๖๒ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านผู้สูงอายุ  มีดังนี้ ๑) ยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเป็นธรรมในสังคม ประกอบด้วย ๑.๑) การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนใน
สังคมไทย และเสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการความเส่ียงและสร้างโอกาสในชีวิตแก่ตนเอง 
ด้วยการส่งเสริมการใช้สิทธิแรงงานขั้นพื้นฐานในสถานประกอบการ โดยเฉพาะในด้านสุขอนามัยและ
ความปลอดภัย ช่ัวโมงการท างาน การไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการเปิดโอกาสการท างานส าหรับ
ผู้สูงอายุ สตรี และคนพิการได้ตามศักยภาพมากขึ้น มีการร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อการพัฒนาทักษะ
และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ผู้สูงอายุ สตรี และผู้พิการ การมีระบบค่าจ้างและ
สวัสดิการแรงงานท่ีเป็นธรรม การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา การฝึกอบรมของแรงงาน รวมท้ังปรับปรุง
พัฒนากฎเกณฑ์ด้านแรงงาน และการบังคับใช้ให้เกิดประสิทธิผลเพื่อคุ้มครองแรงงานบนหลักสิทธิ
พื้นฐาน และการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ๑.๒) การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐานและ
เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนา
                                                             

๖๒ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙), (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๕๔), หน้า ๘. 



๗๐ 

ประเทศ ด้วยการพัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคม โดยจัดระบบความสัมพันธ์ของสวัสดิการทางสังคม
ท้ังเกิด แก่ เจ็บ ตาย ให้มีความเช่ือมโยงกันต้ังแต่ระดับชาติ ท้องถิ่น และชุมชน โดยมุ่งเน้นการจัด
สวัสดิการท่ีมีคุณภาพและยั่งยืน ด้วยบทบาทและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะบทบาท
สถาบัน ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น องค์กรเอกชนท่ีไม่แสวงหาก าไร และภาคเอกชนท่ีแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงพัฒนาระบบการเงินฐานรากและระบบการออมท่ีหลากหลาย เพื่อขยาย
ฐานการให้บริการทางการเงิน ฐานรากและสนับสนุนการระดมทรัพยากรในชุมชนเพื่อการพัฒนาโดย
บทบาทร่วมกันของภาครัฐ ภาคชุมชนท้องถิ่น และภาคธุรกิจเอกชน ส่งเสริมการต่อยอดการออมใน
ชุมชน และส่งเสริมการออมเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงเมื่อชราภาพ และพัฒนาระบบฐานข้อมูล
การให้การคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมประชาชนทุกคนตามสิทธิ เช่ือมโยงระหว่าง
การคุ้มครองประเภทต่างๆ และกลุ่มเป้าหมาย รวมท้ังเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้เป็นเหตุและผลประกอบในการพัฒนาหรือออกแบบช่องทางและรูปแบบการ
ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายให้สามารถเข้าถึงบริการอย่างมีประสิทธิภาพ๖๓ ๒) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย ๒.๑) การพัฒนาคุณภาพคน
ไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลง มีการเรียนรู้สู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง มีการส่ังสมทุนทาง
ปัญญา เช่ือมโยงการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาสู่การเสริมสร้างขีดความสามารถในการประกอบสัมมาชีพ 
และการด ารงชีวิตท่ีเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ด้วยการพัฒนาผู้สูงอายุให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม มีคุณภาพ มีคุณค่า สามารถปรับตัวเท่าทันการเปล่ียนแปลง เป็นพลังในการพัฒนาสังคม 
โดยส่งเสริมการสร้างรายได้และการมีงานท าในผู้สูงอายุ โดยก าหนดลักษณะประเภทงานและอัตรา
ค่าจ้างท่ีเหมาะสม ควบคู่กับการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะท้ังด้านวิชาการและการใช้ส่ือการเรียนรู้
สมัยใหม่ให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อการประกอบอาชีพและการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการน าความรู้และประสบการณ์ของผู้สูงอายุท่ีเป็นคลังสมองของชาติท้ังภาครัฐและ
เอกชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้มีความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และ
ประเทศ รวมถึงส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งตนเอง โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความ
จ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบท่ีหลากหลายท้ัง
ในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
อย่างต่อเนื่อง รวมท้ังพัฒนาชุมชนท่ีมีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุ
เพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น๖๔ 

ดังนั้น จากการศึกษาและวิเคราะห์แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) มียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุคือ ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เป็นธรรมในสังคม ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ ให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุ เน้นการพัฒนา
ผู้สูงอายุให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพ มีคุณค่า สามารถปรับตัวเท่าทันการ
เปล่ียนแปลงเป็นพลังในการพัฒนาสังคม 

                                                             
๖๓เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๕-๓๕. 
๖๔อ้างแล้ว, หน้า ๓๙-๔๗.  



๗๑ 

จากการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐ ในประเด็นของนโยบายผู้สูงอายุใน
ประเทศไทย ผู้วิจัยได้ประมวล เกี่ยวกับประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัยได้
ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)” 
สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๒๘ ดังนี้  
 
ตารางที่ ๒.๒๘  ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙) 
นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิ จและ สัง คมแห่ งชา ติ , 
(๒๕๕๔, หน้า ๘). 

๑. การสร้างความเป็นธรรมในสังคม การสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม และการจัดบริการทางสังคม 

๒. การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
 

๒.๒.๒.๙ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐๖๕ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เป็นกฎหมายสูงสุด ว่าด้วยการจัด

ระเบียบการปกครองราชอาณาจักรไทย ถือเป็นกรอบนโยบายในการบริหารและพัฒนาประเทศ โดย
ได้ระบุประเด็น การบริหารประเทศต่างๆ ดังเช่น หมวด ๑ มาตรา ๔ ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ 
เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง  มาตรา ๕ ประชาชนชาวไทยไม่ว่า
เหล่าก าเนิด เพศ หรือศาสนาใด ย่อมอยู่ในความคุ้มครองแห่งรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน  

มาตรา ๓๐ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่า
เทียมกันชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่ง
ความแตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิดเช้ือชาติภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความ
คิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญจะกระท ามิได้ 

มาตรา ๔๐ บุคคลย่อมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ หรือผู้
พิการหรือทุพพลภาพ ย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองในการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีอย่าง
เหมาะสม และย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบัติท่ีเหมาะสมในคดีท่ีเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ 

มาตรา ๕๓ บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ  มี
สิทธิได้รับสวัสดิการส่ิงอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะอย่างสมศักด์ิศรี  และความช่วยเหลือท่ี
เหมาะสมจากรัฐ 

มาตรา ๘๐ รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา 
และวัฒนธรรม โดยคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเล้ียงดู และให้การศึกษา 
ปฐมวัยส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของสถาบัน
ครอบครัวและชุมชนรวมท้ังต้องสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือ
ทุพพลภาพและผู้อยู่ในสภาวะยากล าบากให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้ 

                                                             
๖๕ส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ (สทส.), แผนกลยุทธ์, ๒๕๕๕, หน้า ๔-๖. 



๗๒ 

มาตรา ๘๔ รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ จัดให้มีการออมเพื่อการ
ด ารงชีพในยามชราแก่ประชาชนและเจ้าหน้าท่ีของรัฐอย่างท่ัวถึง 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
คุ้มครองสิทธิทางสังคมและการบริการสาธารณะแก่ผู้สูงอายุท่ีส าคัญอยู่ดัง มาตรา ๔ ท่ีให้ความส าคัญ
ความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคกับประชาชนทุกระดับ รวมถึงผู้สูงอายุ ส่วน
มาตรา ๕๓ ได้ระบุขอบเขตทางด้านอายุผู้สูงอายุไว้อย่างชัดเจน คือ ผู้ท่ีมีอายุต้ังแต่ ๖๐ ปีขึ้นไปและ
ไม่มีรายได้ท่ีเพียงพอแก่การยังชีพ มีสิทธิได้รับการบริการท่ีเป็นประโยชน์อย่างสมศักด์ิศรีจากภาครัฐ 
และมาตรา ๘๐ รัฐจะต้องสงเคราะห์และจัดสรรสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นและ
พึ่งตนเองได้ ดังนั้น จาการศึกษาและวิเคราะห์จะเห็นได้ว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ให้ความส าคัญกับการคุ้มครอง ส่งเสริม ขยายสิทธิ และเสรีภาพ ของประชาชน
อย่างเต็มท่ี การท่ีเรามีกฎหมายรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุนั้น ท าให้ผู้สูงอายุได้รับความ
อบอุ่นท้ังทางร่างกาย และจิตใจ เพราะอย่างน้อยผู้วิจัยก็มองว่าเป็นเครื่องป้องกันตนเองในยามท่ี
ตนเองได้รับความเดือดร้อน และยังท าให้ผู้สูงอายุเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมกับ
เกิดความเป็นธรรม ความเท่าเทียม มีสิทธิและเสรีภาพในสังคม และจะช่วยท าให้ภาครัฐ มีความ
ตระหนักมากขึ้น ในการจัดสวัสดิการทางสังคมและการบริการสาธารณะท่ีครอบคลุมคนทุกกลุ่ม  
เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

จากการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐ ในประเด็นของนโยบายผู้สูงอายุใน
ประเทศไทย ผู้วิจัยได้ประมวลเป็นภาพรวมให้ชัดเจนขึ้น เกี่ยวกับประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ี
นักวิชาการหรือนักวิจัยได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐” สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๒๙ ดังนี้  
 
ตารางที่ ๒.๒๙  ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ 
นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 

ส านั ก ส่ ง เสริ มและพิ ทักษ์
ผู้สูงอายุ, (๒๕๕๕, หน้า ๔-๖). 

๑. ความส าคัญความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค 
๒. การบริการท่ีเป็นประโยชน์อย่างสมศักดิ์ศรี 
๓. สงเคราะห์และจัดสรรสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ 

 
๒.๒.๒.๑๐ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖๖๖ 
ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าท่ีผู้สูงอายุได้ร่วมกันผลักดันให้เกิด

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๗๗ เป็น
ต้นมา ซึ่งมีสาระส าคัญท่ีเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านคุ้มครองส่งเสริมและการสนับสนุนสิทธิผู้สูงอายุท่ี
ส าคัญ ดังนี้ ตามมาตรา ๑๑ ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนในด้าน
ต่างๆ ดังนี้ (๑) การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขท่ีจัดไว้โดยให้ความสะดวกและรวดเร็ว

                                                             
๖๖เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖-๙. 



๗๓ 

แก่ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ (๒) การศึกษา การศาสนา และข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินชีวิต (๓) การประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม (๔) การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายหรือชุมชน (๕) การอ านวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุในอาคาร สถานท่ียานพาหนะหรือการบริการสาธารณะอื่น (๖) การ
ช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม (๗) การยกเว้นค่าเข้าชมสถานท่ีของรัฐ (๘) 
การช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย หรือถูกทอดท้ิง (๙) การให้ค าแนะน า ปรึกษา ด าเนินการอื่นท่ีเกี่ยวข้องในทางคดีหรือ
ในทางการแก้ไขปัญหาครอบครัว (๑๐) การจัดท่ีพักอาศัย อาหารและเครื่องนุ่งห่มให้ตามความจ าเป็น
อย่างท่ัวถึง *(๑๑) การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเป็นรายเดือนอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม (๑๒) การ
สงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี (๑๓) การอื่นตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด *มาตรา 
๑๑ (๑๑) แก้ไขโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

การก าหนดหน่วยงานผู้มีอ านาจหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง การ
ส่งเสริม และการสนับสนุนในด้านต่างๆ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ พ.ศ. ๒๕๕๓ จัดท า
ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุ
ตามภารกิจของหน่วยงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน หรือวันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔  เพื่อให้
ผู้สูงอายุได้เข้าถึงสิทธิตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม  

สรุปได้ว่า พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นกฎหมายท่ีมีเจตนารมณ์เพื่อพิทักษ์
สิทธิคุ้มครองดูแลสนับสนุนให้เกิดการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุครอบคลุมในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการ
ตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานและรวมถึงการจัดสวัสดิการด้านการศึกษาการมีงานท าและมี
อาชีพท่ีเหมาะสมโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและสามารถอยู่ในสังคมอย่างมี
คุณค่าและมีศักดิ์ศรี 

จากการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐ ในประเด็นของนโยบายผู้สูงอายุใน
ประเทศไทย ผู้วิจัยได้ประมวลเป็นภาพรวมให้ชัดเจนขึ้น เกี่ยวกับประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ี
นักวิชาการหรือนักวิจัยได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖” สามารถสรุป
ได้ตามตารางท่ี ๒.๓๐ ดังนี้  
 
ตารางที่ ๒.๓๐  ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 

ส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ 
(๒๕๕๕, หน้า ๖-๙) 

๑. การด าเนินงาน ด้านคุ้มครองส่งเสริมและการสนับสนุนสิทธิ
ผู้สูงอายุ ตามมาตรา ๑๑ ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การ
ส่งเสริมและการสนับสนุนในด้านต่างๆ  

 
 
 
 



๗๔ 

              ๒.๒.๒.๑๑ ปฏิญญาผู้สูงอายุไทย  
ถือก าเนิดในปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ เนื่องในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง

เจริญพระชนมายุครบ ๗๒ พรรษา และองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็นปีสากลว่าด้วย
ผู้สูงอายุ ปฏิญญาผู้สูงอายุไทย มีสาระส าคัญดังนี้ ๑) ผู้สูงอายุต้องได้รับปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิต
อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี ได้รับการพิทักษ์และคุ้มครองให้พ้นจากการถูกทอดท้ิงและละเมิดสิทธิ โดย
ปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะผู้สูงอายุท่ีมาสามารถพึ่งตนเองหรือครอบครัวได้ และผู้พิการท่ี
สูงอายุ ๒) ผู้สูงอายุควรอยู่กับครอบครัว โดยได้รับความเคารพรัก ความเข้าใจ ความเอื้ออาทร การ
ดูแลเอาใจใส่ การยอมรับบทบาทของกันและกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว เพื่อให้เกิดความ
สัมพันธภาพอันดีในการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข ๓) ผู้สูงอายุควรได้รับโอกาสในการศึกษา เรียนรู้ และ
พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง  เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการบริการทางสังคมอันเป็น
ประโยชน์ในการด ารงชีวิต เข้าใจถึงความเปล่ียนแปลงของสังคมรอบด้านเพื่อสามารถปรับบทบาท
ของตนให้สมวัย ๔) ผู้สูงอายุควรได้ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้สังคม มีโอกาสได้ท างานท่ี
เหมาะสมกับวัยตามความสมัครใจ โดยได้รับค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจและ
เห็นชีวิตมีคุณค่า ๕) ผู้สูงอายุควรได้เรียนรู้ในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ต้องมีหลักประกัน
และสามารถเข้าถึงหลักประกัน และสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอนามัยอย่างครบวงจรโดยเท่า
เทียมกันรวมท้ังได้รับการดูแลจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตอย่างสงบตามคตินิยม ๖) ผู้สูงอายุควรได้มี
บทบาท และส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวชุมชน และสังคม โดยเฉพาะการรวมกลุ่มเพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้สูงอายุด้วยกันและกับบุคคลทุกวัย ๗) รัฐโดยการมี
ส่วนร่วมขององค์กรภาคเอกชน ประชาชน สถาบันสังคม ต้องก าหนดนโยบายและแผนหลักด้าน
ผู้สูงอายุ ส่งเสริมและประสานให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องให้บรรลุผลตาม
เป้าหมาย ๘) รัฐโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคเอกชน ประชาชน สถาบันสังคม ต้องตรากฎหมาย
ว่าด้วยผู้สูงอายุ เพื่อเป็นหลักประกันและการบังคับใช้ในการพิทักษ์สิทธิ คุ้มครองสวัสดิภาพ และจัด
สวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ และ ๙) รัฐโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคเอกชน ประชาชน สถาบันสังคม 
ต้องรณรงค์ปลูกฝังค่านิยมให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุตามวัฒนธรรมท่ีเน้นความกตัญญู
กตเวที๖๗ 

ซึ่งจะเห็นได้ว่าปฏิญญาผู้สูงอายุท้ัง ๙ ข้อท่ีกล่าวมานี้มุ่งท่ีจะให้การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ
อย่างเป็นระบบตามเจตนารมณ์ขององค์การสหประชาชาติท่ีเน้นให้เห็นว่าผู้สูงอายุต้องได้รับการดูแล
คุ้มครองอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน การอาศัยอยู่กับครอบครัวอย่างผาสุก ตลอดจนการส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุท ากิจกรรมทางสังคม ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐ และเอกชน ประชาชน และครอบครัว
ควรด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่องอย่างครบวงจร 

กล่าวโดยสรุป ประเทศไทยได้ให้ความสนใจเรื่องผู้สูงอายุ โดยเริ่มจากการน านโยบาย
ผู้สูงอายุมาใช้ในการพัฒนาประเทศ และได้มีการพัฒนารูปแบบการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุ เริ่มต้ังแต่
การด าเนินงานในระยะเริ่มต้นเกี่ยวกับผู้สูงอายุแห่งชาติ การจัดต้ังกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ  แผน
                                                             

๖๗คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , แผน
ผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เทพเพ็ญวานิสย์), ๒๕๕๓, หน้า ๒.  



๗๕ 

ระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ นโยบายและมาตรการส าหรับผู้สูงอายุระยะยาว การจัด
สวัสดิการสังคมเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ นโยบายภาครัฐ แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. 
๒๕๔๕-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และปฏิญญาผู้สูงอายุไทย ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มุ่งเน้นการดูแลท่ีครอบคลุมการ
พัฒนาผู้สูงอายุให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ มีคุณค่าและอยู่อย่างสมศักด์ิศรี และตอบสนองความ
ต้องการของผู้สูงอายุในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะด้านสุขภาพ ความมั่งคงทาง
สังคม และด้านการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ รวมถึงการบริการส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ส าหรับ
ผู้สูงอายุ ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาที่ดีที่รัฐบาลได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ ซ่ึงในอนาคต
รัฐบาลอาจมีการด าเนินงานในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือ
กับการเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์  

จากการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐ ในประเด็นของนโยบายผู้สูงอายุใน
ประเทศไทย ผู้วิจัยได้ประมวล เกี่ยวกับประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัยได้
ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “ปฏิญญาผู้สูงอายุไทย” สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๓๑ ดังนี้  
 
ตารางที่ ๒.๓๑  ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ

ปฏิญญาผู้สูงอายุไทย 
นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเดน็ส าคัญหรือข้อค้นพบ 

คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ , 
(๒๕๕๓, หน้า ๒). 

๑. ปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
๒. ความเคารพรัก ความเข้าใจ ความเอื้ออาทร  
๓. การศึกษา เรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพ 
๔. ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ 
๕. การดูแลสุขภาพอนามัย 
๖. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวชุมชน และสังคม  
๗. การมีส่วนร่วมขององค์กรภาคเอกชน ประชาชน สถาบัน

สังคม  
๘. การตรากฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุ  
๙. คุณค่าของผู้สูงอายุตามวัฒนธรรม 

 
๒.๓ แนวคิดท่ีเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ 

ในหัวข้อนี้เป็นการกล่าวถึงแนวคิดการดูแล ซึ่งมีสาระส า คัญเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ 
รูปแบบของการดูแล แนวคิดการบริการสาธารณะ แนวคิดมาตรฐานการดูแลท่ีเกี่ยวกับผู้สูงอายุ การ
ดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุ ระบบสวัสดิการสังคมเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ ในต่างประเทศระบบ
สวัสดิการสังคมเพื่อการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย และหลักธรรมส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ ผู้วิจัย
จึงสรุปในประเด็นท่ีส าคัญๆ ได้ดังนี้ 

 



๗๖ 

๒.๓.๑ การดูแลผู้สูงอายุ 
การดูแล (Caring) เป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของบุคคลโดยท่ัวไป ซึ่งเป็น

การช่วยเหลือให้คนอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ การดูแล คือ กิจกรรมการช่วยเหลือ หรื อการดูแลท่ี
กระท าโดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่ งมีกระบวนการในการให้ความช่วยเหลือ (Assertive) ต่อผู้อื่นท่ี
แสดงออกในลักษณะของพฤติกรรมต่างๆ เช่น การเข้าถึงความรู้สึก (Empathic) ความสนใจเอาใจใส่ 
(Attention) การประคับประคอง (Supportive) ด้านการฟัง พูด หรือสัมผัส การให้ข้ อมูล 
(Education) และการอ านวยความสะดวก (Facilitative) ความต้องการของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล๖๘  

คุณลักษณะและเป้าหมายเพื่อการดูแล เป็นกระบวนการท่ีส่งเสริมให้บุคคลด าเนินชีวิตใน
สังคมได้อย่างปกติ แนวคิดในการดูแล ถึงแม้การดูแลซึ่งกันและกัน เป็นวัฒนธรรมของมนุษยชาติท่ี
ได้รับการสืบทอดมาช้านาน และส่วนใหญ่ยังคงมีอยู่ในแต่ละครอบครัวก็ตาม แต่ในหัวข้อนี้เป็นการ
กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการช่วยเหลือ และแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับค่านิยมของบุคคลและ
สังคม ผู้วิจัยจึงสรุปแนวคิดการดูแลท่ีส าคัญๆ ได้ดังนี้ 

๒.๓.๑.๑ แนวคิดเก่ียวกับแรงจูงใจในการช่วยเหลือ แรงจูงใจในการช่วยเหลือ (Monitoring 
for Helping) สามารถน ามาอธิบายแรงจูงใจในการดูแลผู้อื่น ประกอบด้วย ๒ แนวคิด๖๙ คือ  

๑. แรงจูงใจเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคล (Egoistic Motivation) เป็นแรงจูงใจ
ท่ีผลักดันให้บุคคลช่วยเหลือผู้อื่น เพื่อหวังผลตอบแทนจากการกระท านั้นๆ ได้แก่ การได้รับค่าจ้าง
ตอบแทน การได้รับค าชมจากบุคคลอื่นและสังคม หรือการส านึกต่อความผิด หากไม่ท าการช่วยเหลือผู้อื่น 

๒. แรงจูงใจท่ีเกิดจากความเอื้ออาทรต่อกัน (Altruistic Motivation) เป็นแรงจูงใจท่ีเกิด
จากความเห็นอกเห็นใจ ความสงสารที่มีต่อผู้ท่ีต้องการพึ่งพิง โดยอาจมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น 
เป็นคนในครอบครัวเดียวกัน เกี่ยวข้องเป็นญาติหรือมีบุญคุณต่อกันมาก่อน จึงท าให้เกิดความผูกพัน 
และรู้สึกอยากช่วยเหลือ 

จากแนวคิดแรงจูงใจในการช่วยเหลือท่ีน าเสนอ บุคคลใดจะดูแลผู้อื่นนั้น อาจมาจาก
แรงจูงใจท้ัง ๒ ประการดังกล่าวก็ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลในครอบครัวมักเริ่มต้นจากความเอื้อ
อาทรก่อน แล้วจึงพัฒนาไปสู่การตอบสนองความต้องการของบุคคล แต่โดยส่วนใหญ่แล้วมักเกิดจาก
แรงจูงใจท่ีเกิดจากความเอื้ออาทรต่อกันมากท่ีสุด 

๒.๓.๑.๒ แนวคิดที่เก่ียวกับค่านิยมของบุคคลและสังคม 
จากการศึกษาแนวคิดเรื่องการดูแล โดยรวบรวมแนวคิดของนักวิชาการ ๓๕ คน จาก

บทความวิชาการ และการวิจัย วิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูลท่ีได้มาท้ังหมด แบ่งแนวคิดเกี่ยวกับการดูแล
ไว้ ๕ ทัศนะ๗๐ ได้แก่  

                                                             
๖๘ศศิพัฒน์ ยอดเพชร และคณะ, สวัสดิการและการจัดบริการผู้สูงอายุ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท

จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๕๕), หน้า ๘๑. 
๖๙R. Schulz, D. Bagle, E. Moryez, and P. Visintiner, “Psychological paradigm of 

understanding caregiving,” In Light, E & Lebowitz, B.D (Eds), Alzheimer’s Disease Treatment and 
Family Stress : Direction for Research, Rockville : Us Department of Health and Human 
Services,1989. 

๗๐ศศิพัฒน์ ยอดเพชรและคณะ, สวัสดิการและการจัดบริการผู้สูงอายุ, หน้า ๘๒-๘๓. 



๗๗ 

๑. การดูแลเป็นลักษณะประจ าของมนุษยชาติ เพื่อให้มนุษย์สามารถรักษาเผ่าพันธุ์ไว้ แต่
จะแตกต่างกันตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยขึ้นอยู่กับประสบการณ์ การได้รับการดูแลมาก่อน 
ลักษณะเฉพาะของตัวบุคคล และขนบธรรมเนียมประเพณีในลังคมนั้นๆ 

๒. การดูแลเป็นเรื่องของศีลธรรม จริยธรรม ตามค่านิยม พื้นฐานของบุคคล หรือสังคม 
การดูแลแสดงออกโดยพฤติกรรม ภาพลักษณ์ และลักษณะทางอารมณ์ เข่น การแสดงความเห็นอก
เห็นใจ ความอ่อนโยนให้ก าลังใจ จะเห็นมากในผู้ดูแลในครอบครัวเดียวกัน 

๓. การดูแลเป็นการแสดงความสนใจห่วงใย การดูแลมีความเกี่ยวข้องกับอารมณ์ มี
ความรู้สึกเอาใจเขามาใส่ใจเรา สนใจ เป็นห่วง ต้องการปกป้อง  และอุทิศให้ การดูแลท่ีพัฒนาขึ้นใน
บุคคลมี ๔ ระยะ คือ ความผูกพัน ความพยายามท่ีจะให้ ความใกล้ชิด และความห่วงใย ถ้าการพัฒนา
ไม่ครบท้ัง ๔ ระยะนี้ก็จะไม่ถือว่าเป็นการดูแล 

๔. การดูแลเป็นการแสดงสัมพันธภาพระหว่างบุคคล เป็นการดูแลท่ีเกิดขึ้นในครอบครัว
ระหว่างคนใกล้ชิด 

๕. การดูแลเป็นการปฏิบัติ เพื่อการรักษาพยาบาล การอธิบายกิจกรรมท่ีดูแลต้องให้องค์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การพยาบาล การแพทย์ และศาสตร์อื่นๆ ผู้ดูแลในทัศนะนี้จะต้องมีความรู้ 
และทักษะในการน าความรู้ดังกล่าวมาใช้ เพื่อให้ผู้รับบริการคงไว้ซึ่งภาวะสุขภาพท่ีดี หรือพ้ นจาก
ความเจ็บป่วย ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้ ให้ค าปรึกษาแก่บุคคล สามารถจัดการกับปัญหา
ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น และมีความรู้ความเข้าใจในการประสานงานเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพได้ 

ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า แนวคิดการดูแลเป็นลักษณะพื้นฐานท่ีส าคัญของมนุษยชาติ เป็น
เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบ ศีลธรรม จริยธรรม และประเพณีปฏิบัติท่ีมีต่อกัน โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ท่ีอ่อนแอกว่า ท้ังโดยเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ โดยขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ ความจ าเป็น และความผูกพันต่อผู้ท่ีต้องดูแล 

จากการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ ในประเด็นของการดูแลผู้สูงอายุ ผู้วิจัย
ได้ประมวลเป็นภาพรวมให้ชัดเจนขึ้น เกี่ยวกับประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัยท่ี
ได้ท าการศึกษา สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๓๒ ดังนี้  
 

ตารางที่ ๒.๓๒  ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการ
ดูแลผู้สูงอายุ  

นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 
ศศิพัฒน์ ยอดเพชร และคณะ,
(๒๕๕๕, หน้า ๘๑). 

๑. กิจกรรมการช่วยเหลือ  
๒. การดูแลท่ีกระท าโดยตรงหรือโดยอ้อม  
๓. กระบวนการในการให้ความช่วยเหลือ (Assertive)  
๔. การเข้าถึงความรู้สึก (Empathic)  
๕. ความสนใจเอาใจใส่ (Attention)  
๖. การประคับประคอง (Supportive)  
๗. การให้ข้อมูล (Education)  
๘. การอ านวยความสะดวก (Facilitative)  
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ตารางที่ ๒.๓๒  ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการ
ดูแลผู้สูงอายุ (ต่อ) 

นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 
Schulz, Bagle, Moryez and 
Visintiner, (1989). 

๑. แรงจูงใจในการช่วยเหลือ เป็นแรงจูงใจเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของบุคคล (Egoistic Motivation) และเป็นแรงจูงใจ
ท่ีเกิดจากความเอื้ออาทรต่อกัน (Altruistic Motivation)  

๒. ค่านิยมของบุคคลและสังคมคือ การดูแลในลักษณะประจ าของ
มนุษยชาติ การดูแลเป็นเรื่องของศีลธรรม จริยธรรม ตาม
ค่านิยม พื้นฐานของบุคคล หรือสังคม การดูแลแสดงออกโดย
พฤติกรรม ภาพลักษณ์ และลักษณะทางอารมณ์ ความสนใจ
ห่วงใย สัมพันธภาพระหว่างบุคคล การปฏิบัติ  เพื่อการ
รักษาพยาบาล การอธิบายกิจกรรมท่ีดูแลต้องให้องค์ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ การพยาบาล การแพทย์ และศาสตร์อื่นๆ  

 
              ๒.๓.๒ รูปแบบของการดูแล 

ความหลากหลายของการก าหนดรูปแบบการดูแล ปรากฏในผลการศึกษาหลายๆ เรื่อง 
โดยมักระบุถึง “ประเภทของการดูแล” “ชนิดของการดูแล” แต่หากพิจารณาถึงรายละเอียดแล้ว 
พบว่า การอธิบายรายละเอียดต่างๆ ไม่แตกต่างกัน การพิจารณารูปแบบการดูแลโดยก าหนด จาก 
“แหล่ง” หรือ “สถานท่ี” ท่ีเป็นท่ีดูแลบุคคลเหล่านั้น๗๑ จึงแบ่งรูปแบบการดูแลได้ ๓ รูปแบบ และยัง
มีรูปแบบพิเศษท่ีไม่สามารถจ าแนกได้ว่าเป็นการดูแลในสถาบันหรือในครอบครัว ดังนั้น จึงเพิ่ม
รูปแบบพิเศษอีก ๑ รูปแบบ ผู้วิจัยจึงสรุปรูปแบบของการดูแลท่ีส าคัญๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๒.๓.๒.๑ การดูแลในครอบครัว (Home care) 
เป็นบริการท่ีพยายามใช้ความแข็งแกร่งของครอบครัว เป็นเครื่องมือในการให้บริการ เป็น

การให้อ านาจครอบครัวเข้าไปมีส่วนร่วมกับการจัดการกับปัญหาท่ีเกิดขึ้น โดยค านึงพื้นฐานหน้าท่ีของ
สมาชิกครอบครัวท่ีพึงมีต่อครอบครัวด้วยกันเอง ดังนั้น การดูแลในครอบครัวส าหรับผู้สูงอายุคือ การ
ให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุท่ีไม่สามารถไปใช้บริการท่ีจัดขึ้นในหน่วยงานต่างๆ ได้ เป็นการให้ผู้สูงอายุ 
และครอบครัวใช้ศักยภาพท่ีมีอยู่ ท้ังความรู้ ความสามารถ ทรัพยากร และสัมพันธภาพอันดีระหว่าง
กัน ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้สูงอายุอย่างเต็มท่ี 

เป้าหมายของการดูแลในครอบครัว ระบุว่าบริการดูแลในครอบครัว ต้องเป็นบริการท่ีล่ง
เสริมให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดี ความปลอดภัยมั่นคง และมีความรู้สึกท่ีดี ท้ังทางอารมณ์ และจิตใจ ด้วย
เหตุนี้ วัตถุประสงค์ของการดูแลในครอบครัวจึงมีดังนี้๗๒  

                                                             
๗๑ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, สวัสดิการผู้สูงอายุ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

๒๕๕๕), หน้า ๑๘๖. 
๗๒S.H. Matthew & T.T. Rosner, “Shared Fifial-Responsibility : The Family as the Primary 

Caregiver,” Journal of Marriage and the Family, Vol. 7 (1988) : 185-190. 
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๑. ในลักษณะท่ีเป็นการป้องกัน โดยจะช่วยให้บุคคล รู้สึกผาสุก อบอุ่น และช่วยลด
ผลกระทบทางลบท่ีเกิดจากความเครียดในชีวิตประจ าวัน 

๒. ในลักษณะท่ีเป็นการบ าบัดรักษา จะช่วยแบ่งเบาภาระงานของนักวิชาชีพท่ีให้บริการ
แก่ผู้มีปัญหาต่างๆ โดยท้ังนักวิชาชีพ และสมาซิกในครอบครัวสามารถพัฒนาการท างานร่วมกัน เพื่อ
ก่อให้เกิดการบริการท่ีเหมาะสมและเพียงพอ ท้ังในปัจจุบันและอนาคต 

๓. ลักษณะท่ีเป็นการฟื้นฟูนั้น แนวคิดนี้เปรียบเสมือนสภาวะแวดล้อมท่ีจะช่วยให้
ผู้รับบริการปรับตัวได้ดีขึ้น และรวดเร็วยิ่งขึ้น หลังจากพ้นภาวะวิกฤต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจ็บป่วย
ทางร่างกาย และจิตใจ 

๒.๓.๒.๒ การดูแลในสถาบัน (Institution Care) 
วัตถุประสงค์ของบริการดูแลในสถาบันที่ส าคัญคือ การให้ท่ีอยู่อาศัยแก่บุคคลเหส่านี้ให้มีท่ี

พึ่งพิง การอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ และบริการพื้นฐานด้านปัจจัย ๔ รูปแบบการดูแลใน
สถาบัน แบ่งออกเป็น ๒ รูปแบบ ได้แก่ 

๑. การดูแลในสถานสงเคราะห์ เป็นบริการท่ีจัดส าหรับผู้สูงอายุท่ีประสบปัญหาความ
เดือดร้อน ฐานะยากจน ไร้ญาติ ถูกทอดท้ิง ขาดผู้ให้การเล้ียงดู ไม่มีท่ีอยู่อาศัย หรือไม่สามารถอยู่กับ
ครอบครัวได้อย่างมีความสุข บริการดูแลในสถานสงเคราะห์  ประกอบด้วย บริการพื้นฐานปัจจัย ๔ 
ตามความจ าเป็นขั้นพื้นฐานของมนุษย์ และบริการอื่นเพื่อเสริมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ได้แก่ การ 
รักษาพยาบาล กายภาพบ าบัด งานอดิเรก ศาสนกิจ สังคมสงเคราะห์ กิจกรรม ส่งเสริมประเพณี 
วัฒนธรรม นันทนาการ และฌาปนกิจ บริการเหล่านี้ส่วนใหญ่ เป็นการจัดแบบให้เปล่า โดยหน่วยงาน
ท้ังภาครัฐและเอกชน 

๒. การดูแลในสถานพยาบาล หรือสถานท่ีรับดูแลเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุโดยท่ัวไปไม่
สามารถหลีกเล่ียงการเข้ารับการรักษา และดูแลในสถานพยาบาลได้ ผู้สูงอายุท่ีมีสภาพร่างกายไม่
แข็งแรง เช่น มีโรคประจ าตัว ความดันโลหิตสูง โรคไขข้อ ความจ าเส่ือม และโรคเรื้อรังอื่นๆ 
จ าเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาล ซึ่งการอยู่รักษาในสถานพยาบาลเป็นเวลานาน  อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสภาพจิตใจ อารมณ์ของผู้สูงอายุได้ ดังนั้น นอกจากบริการด้านการรักษาพยาบาลแล้ว 
ยังมีบริการอื่นๆ ได้แก่ บริการให้ค าปรึกษาแนะน า เพื่อช่วยให้กระบวนการบ าบัดรักษาเป็นไปอย่าง
ราบรื่น นอกจากนั้น กรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องส่งต่อผู้สูงอายุไปยังสถานบริการอื่น สถานพยาบาลก็จะ
ด าเนินการให้ สรุปการดูแลในสถานพยาบาล ประกอบด้วย  

๒.๑ การดูแลเพื่อบ าบัด ฟื้นฟูร่างกาย  
๒.๒ การดูแลเพื่อให้เกิดความสุขทางใจ และรื่นเริง ได้แก่ บริการด้านทัศนศึกษา ด้าน

นันทนาการ และศาสนา  
๒.๓ การดูแลด้านอื่นๆ ท่ีมีความจ าเป็น เช่น บริการ สังคมสงเคราะห์ กฎหมาย และการ

ติดต่อญาติ 
๒.๓.๒.๓ การดูแลโดยชุมชน (Community  Care) 
แนวคิดการใช้ชุมชนเป็นพื้นฐาน ในการให้บริการเป็นแนวคิดท่ีได้แรงจูงใจ และพัฒนามา

จากแนวคิดการลดการพึ่งพิงจากบริการภายนอก โดยแนวคิดนี้ได้พยายามท่ีจะน าศักยภาพท่ีเด่นของ
ปัจเจกบุคคลมาเป็นกรอบในการให้บริการ  แนวคิดการใช้ชุมชนเป็นพื้นฐานในการให้บริการ จึง
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หมายถึง การปฏิบัติงานท่ีมุ่งใช้คุณลักษณะของชุมชน และทรัพยากรในชุมชนเป็นเครื่องมือเพื่อสร้าง
จิตส านึกร่วมกันของประซาซนในการด าเนินงานเพื่อชุมชน โดยชุมชน มีจุดมุ่งหมาย  
              ๑. เพื่อสร้างจิตส านึก และพัฒนาศักยภาพของคนในชุมซน  

๒. เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหา และพัฒนาบริการต่างๆ โดยชุมขน  
๓. เพื่อระดมความร่วมมือในลักษณะการประสานงาน ระหว่างองค์กรภายนอกชุมชน 

และบุคลากรภายในชุมชน 
เป้าหมายหลักทางสังคมของการดูแลโดยชุมชนคือ การให้ผู้สูงอายุ ยังคงได้อยู่อาศัย

ภายในบ้านจนถึงวาระสุดท้าย ภายใต้การมีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยมีการให้การดูแลท่ีเหมาะสม และ
สนับสนุนการช่วยเหลือด้านต่างๆ ดังนั้น บริการท่ีจัดขึ้นโดยชุมชนจึงมีหลายลักษณะ ดังนี้ 

๑. บริการเพื่อดูแลผู้สูงอายุในเวลากลางวัน เป็นบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้สูงอายุและครอบครัว โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อช่วยผู้สูงอายุท่ีมีปัญหาด้านผู้ดูแลด้านเศรษฐกิจและด้าน
สังคม โดยอาจให้ท่ีอยู่อาศัยช่ัวคราว หรือช่วงท่ีสมาชิกในครอบครัวไม่อาจให้ความดูแลได้ การรับดูแล
ในเวลากลางวัน เพื่อแบ่งเบาภาระความรับผิดชอบของครอบครัว รวมท้ังบริการด้านการฟื้นฟู และ
บ าบัดรักษาทางกายและทางจิต๗๓ ลักษณะบริการเช่นนี้นิยมจัดท าเป็น ศูนย์บริการในต่างประเทศ
เรียกว่า Day Care Center, Day Care for Older Persons ส่วนในประเทศไทย เป็นบริการท่ีจัดขึ้น
ในศูนย์บริการผู้สูงอายุต่างๆ หรือแทรกอยู่ในสถานสงเคราะห์บางแห่งท่ีเปิดบริการ 

๒. บริการเพื่อนันทนาการและสังสรรค์ เป็นบริการเพื่อจัดขึ้นส าหรับให้ผู้สูงอายุได้พบปะ
กับบุคคลในวัยเดียวกัน การสังสรรค์ และกิจกรรมต่างๆ เป็นสถานท่ีๆ ผู้สูงอายุอยู่ร่วมกัน เพื่อจัดท า
กิจกรรมบางอย่างตามความต้องการของตน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อตอบสนองผู้สูงอายุในด้านต่างๆ 
เช่น การป้องกัน และผ่อนคลายความเหงา การให้การดูแลด้านโภชนาการท่ีถูกต้อง การให้บริการด้าน
การแพทย์ และกายภาพบ าบัด การให้ความรู้ การจัดกิจกรรมกีฬาท้ังในร่มและกลางแจ้ง รวมท้ังการ
รื่นเริงต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีพัฒนาการด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชน  

๓. บริการท่ีจัดโดยผู้สูงอายุ เป็นบริการท่ีผู้สูงอายุได้จัดขึ้นเพื่อผู้สูงอายุด้วยกัน โดยชุมชน
มีส่วนร่วม ในลักษณะของชมรมท่ีเรียกว่า ชมรมผู้สูงอายุ (Senior Citizen Club) โดยมีวัตถุประสงค์ 
และแนวคิดร่วมกัน ในการพัฒนาตนเองท้ังในด้านสุขภาพอนามัย โภชนาการ การศึกษา วัฒนธรรม 
การศึกษาหลักธรรมะในพุทธศาสนา และการพัฒนาสังคม  

๔. บริการดูแลเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือ เป็นบริการท่ีชุมชนจัดขึ้นโดยมีเพื่อนบ้าน และ
อาสาสมัครเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ ได้แก่ การเยี่ยมเยียนทางบ้าน การจัดหาอาหาร และส่งอาหาร การ
เป็นเพื่อนคุย การอ่านหนังสือให้ผู้สูงอายุฟัง การให้ค าปรึกษาต่างๆ รวมท้ังบริการด้านพาหนะด้วย 
ลักษณะบริการดูแลเช่นนี้ ได้แก่ บริการดูแลจากเพื่อนบ้าน (Neighborhood Care) และบริการจาก
อาสาสมัคร (Voluntary Services) 

๒.๓.๒.๔ การดูแลในสถานการณ์พิเศษ 
ในปัจจุบันความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์  และเทคนิควิชาการใหม่ๆ มีความ

เจริญก้าวหน้าอย่างมาก และได้น ามาใช้ในการยืดชีวิตมนุษย์ให้ยาวนานออกไป เป็นผลให้ผู้สูงอายุมี
                                                             

๗๓Matilda A Goldberg and Naomi Connolly, The Effectiveness of Social Care for the 
Eldely, (London : Heinemann Educational Books, 1982), p. 2.  



๘๑ 

อายุยืนยาวมากยิ่งขึ้น แต่การมีอายุยืนยาวท่ามกลางความเจ็บป่วย ก็เป็นเรื่องท่ีต้องได้รับการดูแลเป็น
พิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง ผู้สูงอายุท่ีเจ็บป่วยและเข้าสู่ระยะสุดท้ายของชีวิต เป็นกลุ่มท่ีต้องให้
ความส าคัญ และช่วยเหลือในวาระสุดท้ายอย่างดีท่ีสุด เพื่อเข้าสู่ภาวการณ์การตายอย่างมีศักด์ิศรี 
ดังนั้น การดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวและการดูแลในภาวะสุดท้าย จึงเป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่ง 

๑. การดูแลระยะยาว หมายถึง การจัดบริการสุขภาพและสังคมท่ีมีรูปแบบเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ เพื่อตอบสนองความต้องการ  ได้รับความช่วยเหลือของผู้ท่ีประสบภาวะ
ยากล าบาก อันเนื่องมาจากภาวการณเ์จ็บป่วยเรื้อรัง การประสบอุบัติเหตุ ความพิการต่างๆ ตลอดจน
ผู้สูงอายุท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในชีวิตประจ าวัน  

๒. การดูแลในระยะสุดท้าย ให้ความส าคัญในการควบคุม บรรเทาความเจ็บปวดมากกว่า
การรักษาโรค ให้ผู้สูงอายุสามารถเผชิญกับความตายได้อย่างมั่นใจ มีศักด์ิศรี โดยปราศจากความ
เจ็บป่วย และความเศร้าเสียใจ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดความเจ็บปวด ลดความทุกข์ทรมานในระยะ
สุดท้ายของชีวิต โดยตอบสนองความต้องการทางอารมณ์ สังคม จิตใจ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความสุข
ท่ามกลางญาติมิตรและสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม๗๔  

จากการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ ในประเด็นของรูปแบบของการดูแล 
ผู้วิจัยได้ประมวล เกี่ยวกับประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัยท่ีได้ท าการศึกษา 
สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๓๓ ดังนี้  
 
ตารางที่ ๒.๓๓  ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ

รูปแบบของการดูแล  
นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 

ศศิพัฒน์ ยอดเพชร (๒๕๕๕, 
หน้า ๑๘๖) 

๑. การดูแลในครอบครัว (Home care) ความแข็งแกร่งของ
ครอบครัว เครื่องมือในการให้บริการ การให้อ านาจครอบครัว
เข้าไปมีส่วนร่วมกับการจัดการกับปัญหาท่ีเกิดขึ้น พื้นฐาน
หน้าท่ีของสมาชิกครอบครัวท่ีพึงมีต่อครอบครัวด้วยกันเอง 

๒. การดูแลในสถาบัน (Institution Care) การดูแลในสถาน
สงเคราะห์ และการดูแลในสถานพยาบาล 

๓. การดูแลโดยชุมชน (Community  Care) ลดการพึ่งพิงจาก
บริการภายนอก การปฏิบัติงานท่ีมุ่งใช้คุณลักษณะของชุมชน 
และทรัพยากรในชุมชนเป็นเครื่องมือ  

๔. การดูแลในสถานการณ์พิเศษ การดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว
และการดูแลในภาวะสุดท้าย 

 
                                                             

๗๔ศศิพัฒน์ ยอดเพชร และคณะ, สวัสดิการและการจัดบริการผู้สูงอายุ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท
จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๕๕), หน้า ๙๐. ; Bbetty L., Hancock in leis R. Aiken Aging. An 
Introduction to Gerontology, California : Sage Publication. ; Lewis R. Akin, Dying Death and 
Bereavement, Boston : Allyn and Bacon. 



๘๒ 

๒.๓.๓ แนวคิดการบริการสาธารณะ 
๒.๓.๓.๑ ความหมายของการบริการสาธารณะ  
การบริการสาธารณะ (Public service) คือ กิจกรรมการให้บริการต่างๆ แก่ประชาชนซึ่ง

เป็นการด าเนินงานโดยหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ ส่วนใหญ่มักจะเป็นหน่วยงานของรัฐ๗๕ ไม่ว่าจะ
เป็นการให้บริการสาธารณะนั้น จะกระท าโดยภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ตาม การให้บริการสาธารณะก็
มักจะเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการ (Providers) กิจกรรมการให้บริการ (Service) และผู้รับบริการ 
(Recipients)๗๖ ถ้า พิจารณาการให้บริการสาธารณะว่าเป็นกระบวนการให้บริการซึ่งมีลักษณะท่ีเป็น
พลวัต (Dynamics) โดยระบบการให้บริการท่ีดีจะเกิดขึ้นได้เมื่อหน่วยงานท่ีรับผิดชอบใช้ทรัพยากร
ผลิตการบริการให้ได้ตามแผนงานท่ีวางไว้ และการเข้าถึงเพื่อรับบริการ จากความหมายดังกล่าว จะ
เห็นได้ว่าเป็นการพิจารณาโดยใช้แนวคิดเชิงระบบ (System approach) ท่ีมีการมองว่าหน่วยงานท่ีมี
หน้าท่ีให้บริการใช้ปัจจัยน าเข้า (Input) เข้าสู่กระบวนการผลิต (Process) และออกมาเป็นผลผลิต 
หรือการบริการ (Output) โดยท้ังหมดจะต้องเป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ การประเมินผลจะช่วย
ให้ทราบถึงผลผลิตหรือการบริการท่ีเกิดขึ้น ว่าเป็นไปอย่างไร ซึ่งจะเป็นข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) 
เป็นปัจจัยน าเข้าต่อไป ด้วยเหตุนี้ ระบบการให้บริการสาธารณะจึงมีลักษณะท่ีเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลง
อยู่เสมอ๗๗ ซึ่งมองว่าการให้บริการสาธารณะ มี ๔ ส่วนท่ีส าคัญคือ ๑) ปัจจัยน าเข้า (Input) หรือ
ทรัพยากร ได้แก่ บุคลากร ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวก ๒) กิจกรรม (Activities) 
หรือกระบวนการ (Process) หมายถึง วิธีการท่ีจะใช้ทรัพยากร ๓) ผลสัมฤทธิ์ (Results) หรือผลผลิต 
(Output) หมายถึง ส่ิงท่ีเกิดขึ้น หลังจากการมีการใช้ทรัพยากร และ ๔) ความคิดเห็น (Opinions) 
ต่อผลกระทบ (Impacts) หมายถึง ความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริการท่ี
ได้รับ๗๘ ในขณะท่ีการบริการสาธารณะเป็นภารกิจของภาครัฐในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่
ประชาชนเป็นการด าเนินงานเพื่อปกป้องความสงบเรียบร้อยและส่งเสริมบ ารุงฐานะความเป็นอยู่ท่ี
ผาสุกของประชาชน เพื่อท่ีจะตอบสนองความต้องการของประชาชนท้ังในเรื่องความเป็นอยู่ สุขภาพ 
การศึกษา ความปลอดภัยและสวัสดิการสังคม๗๙ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก 
ด าเนินการให้ด้วยความรวดเร็วมีความถูกต้องด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม๘๐ เป็นการอ านวย
ความสะดวกท่ีหน่วยงานของรัฐให้แก่ประชาชน ท้ังนี้อาจก าหนดให้ประชาชนได้รับบริการที่หน่วยงาน
ของรัฐหรืออาจส่งเจ้าหน้าท่ีออกไปให้บริการในจุดท่ีประชาชนสะดวกก็ได้๘๑  
                                                             

๗๕ประยูร กาญจนดุล, บริการสาธารณะ, วารสารราชบัณฑิตยสถาน, ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๒ มกราคม-
มีนาคม ๒๕๓๘) : ๑๐๘. 

๗๖Suchitra Punyaratabandhu-Bhakdi, Delivery of public services in Asian countries: 
Cases in development administration, (Bangkok : Thammasat University, 1986), p. 238. 

๗๗V. P. Varma, The philosophy of public administration, (Calcutta, India : Minerva 
Associates, 1972), p. 20. 

๗๘W. H. Lucy, G. Dennis, & S. B. Guthrie, Equity in local service distribution. Public 
Administration Review, 37(6), 1977, pp. 687-697. 

๗๙D. McKevitt, Managing core public services, (Oxford, England : Blackwell, 1998), p. 1. 
๘๐M. S. Haque, The diminishing publicness of public service under the current, Mode 

of governance, Public Administration Review, 6(1), 65-82. January-February, 2001, pp. 114-116. 
๘๑ปรัชญา เวสารัชช์, บริการประชาชน-ท าได้ไม่ยาก (ถ้าอยากท า). (กรุงเทพมหานคร : ส านัก

นายกรัฐมนตรี, ส านักงานเลขานุการ, คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ, ๒๕๔๐), หน้า ๖. 



๘๓ 

สรุปความหมายการบริการสาธารณะ อาจกล่าวได้ว่า การบริการสาธารณะ หมายถึง 
กิจกรรมบริการท่ีภาครัฐในฐานะผู้ให้บริการเป็นผู้จัดท าขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ในฐานะของผู้บริการให้ได้รับความพึงพอใจ มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีมีความสุข และเกิดความ
เสมอภาคกับคนทุกกลุ่ม  

จากการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ ในประเด็นของแนวคิดการบริการ
สาธารณะ ผู้วิจัยได้ประมวล เกี่ยวกับประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัยท่ีได้
ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “ความหมายของการบริการสาธารณะ” สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๓๔ ดังนี้  
 
ตารางที่ ๒.๓๔  ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ

ความหมายของการบริการสาธารณะ  
นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 

ประยูร กาญจนดุล, (๒๕๓๘, 
หน้า ๑๐๘). 

๑. กิจกรรมการให้บริการแก่ประชาชน 
๒. เป็นการด าเนินงานโดยหน่วยงานภาครัฐท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ  

Suchitra Punyaratabandhu-
Bhakdi, (1986, p. 238). 

๑. การให้บริการสาธารณะ ไม่จ าเป็นต้องเป็นหน้าท่ีของ
หน่วยงานของรัฐเท่านั้น อาจเป็นภาคเอกชนด้วย  

๒. การให้บริการสาธารณะเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการ (Providers) 
กิจกรรมการให้บริการ  (Service) และผู้รับบริการ 
(Recipients) 

Varma, (1972, p. 20). ๑. การให้บริการมีลักษณะเป็นพลวัต (Dynamics)  
๒. ใช้แนวคิดเชิงระบบ (System approach) โดยใช้ปัจจัย

น าเข้า (Input) เข้าสู่กระบวนการผลิต (Process) และ
ออกมาเป็นผลผลิต หรือการบริการ (Output) ทราบถึง
ผลผลิตหรือการบริการท่ีเกิดขึ้น จะเป็นข้อมูลป้อนกลับ 
(Feedback)  

Lucy, (1977, pp. 687-697). ๑. ปัจจัยน าเข้า (Input) หรือทรัพยากร  
๒. กิจกรรม (Activities) หรือกระบวนการ (Process)  
๓. ผลสัมฤทธิ์ (Results) หรือผลผลิต (Output)  
๔. ความคิดเห็น (Opinions) ต่อผลกระทบ (Impacts)  

McKevitt, (1998, p. 1). ๑. ภารกิจของภาครัฐ 
๒. การด าเนินงานปกป้องความสงบเรียบร้อย 
๓. ความต้องการ และสวัสดิการสังคม 

Haque, (2001, pp. 114-116). ๑. การบริการประชาชน  
๒. ความสะดวก ความรวดเร็ว ความเสมอภาคและเป็นธรรม 

ปรัชญา เวสารัชช์ (๒๕๔๐, หน้า 
๖). 

๑. การบริการโดยหน่วยงานของรัฐ 
๒. การอ านวยความสะดวก 
๓. บริการในจุดท่ีประชาชนสะดวก 



๘๔ 

๒.๓.๓.๒ ประเภทของการบริการสาธารณะ  
จากความหมายของบริการสาธารณะข้างต้น สามารถน ามาจัดแบ่งประเภทของบริการ

สาธารณะได้เป็น ๒ ประเภท คือ บริการสาธารณะทางภาครัฐ และบริการสาธารณะของทาง
อุตสาหกรรมพาณิชย์ มีรายละเอียดดังนี้๘๒  

๑. บริการสาธารณะทางภาครัฐ ได้แก่ กิจกรรมท่ีโดยสภาพแล้วเป็นงานในหน้าท่ีของ
ภาครัฐท่ีจะต้องจัดท าเพื่อความต้องการของประชาชน ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลความ
ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน ซึ่งเป็นบริการสาธารณะท่ีภาครัฐต้องอาศัย “อ านาจพิเศษ” 
ตามกฎหมายมหาชนในการจัดท าเป็นกิจกรรมท่ีรัฐจัดท าให้ประชาชนโดยไม่ต้องเสียค่าตอบแทน เช่น 
กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการรักษาความสงบภายในการป้องกันประเทศ และการคลัง เป็นต้น 

๒. การบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม  คือ บริการสาธารณะท่ี
คล้ายคลึงกับรัฐวิสาหกิจ (government enterprise) เอกชน หรือหน่วยงานทางธุรกิจของเอกชน ท้ัง
ในด้านวัตถุแห่งบริการ แหล่งท่ีมาของเงินทุน และวิธีปฏิบัติงาน  

รัฐวิสาหกิจในการบริการภาครัฐจะหมายถึง  การเป็นหน่วยทางธุรกิจภายใต้การ
บริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพเสมือนภาคเอกชน  ท้ังนี้ เป็นการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
ผู้รับบริการ แต่ในขณะเดียวกัน รัฐวิสาหกิจก็คือ หน่วยงานของรัฐท่ีมีสถานะเป็นองค์การอิสระ 
(autonomy) อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐ ดังนั้น รัฐวิสาหกิจจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ท้ังในด้านการบริหารภาครัฐเพื่อผลประโยชน์สาธารณะ และเพื่อผลประโยชน์ทางด้านการค้าซึ่งก็คือ 
ผลก าไรไปด้วยพร้อมๆ กัน๘๓  

จากการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ ในประเด็นของแนวคิดการบริการ
สาธารณะ ผู้วิจัยได้ประมวล เกี่ยวกับประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัยท่ีได้
ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “ประเภทของการบริการสาธารณะ” สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๓๕ ดังนี้  
 
ตารางที่ ๒.๓๕  ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ

ประเภทของการบริการสาธารณะ  
นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 

นันทวัฒน์ บรมานันท์, (๒๕๔๗, 
หน้า ๑๑, ๓๔-๓๖). 

๑. บริการสาธารณะทางภาครัฐ  
๒. บริการสาธารณะของทางอุตสาหกรรมพาณิชย์ 

Christensen, (2003, p. 121). ๑. การให้บริการสาธารณะแก่ผู้รับบริการ  
๒. รัฐวิสาหกิจ องค์การอิสระ (autonomy)  
๓. การบริหารภาครัฐเพื่อผลประโยชน์สาธารณะ  

 
 
                                                             

๘๒นันทวัฒน์ บรมานันท์, หลักกฎหมายปกครองเก่ียวกับบริการสาธารณะ , พิมพ์ครั้งที่ ๓, 
(กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, ๒๕๔๗), หน้า ๑๑, ๓๔-๓๖. 

๘๓T. Christensen, & P. Laegreid, New public management : The transformation of 
ideas and practices, (Aldershot, England : Ashgate, 2003), p. 121.  



๘๕ 

๒.๓.๓.๓ รูปแบบของการบริการสาธารณะในประเทศไทย  
การบริการสาธารณะท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของรัฐ ได้แก่ บริการสาธารณะท่ีโดยสภาพแล้ว

เป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นและมีความส าคัญต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งเป็นหน้าท่ีของรัฐ โดยมี
รูปแบบการด าเนินการ ๓ รูปแบบ คือ การจัดท าบริการสาธารณะในรูปแบบราชการ การจัดท าบริการ
สาธารณะในรูปแบบรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภาครัฐท่ีไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ส าหรับ
ประเทศไทย มีการแบ่งการจัดท าบริการสาธารณะโดยระบบราชการออกเป็น ๓ ส่วน๘๔ คือ  

๑. การจัดท าบริการสาธารณะส่วนกลาง คือ การบริการสาธารณะท่ีภาครัฐจัดท าเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนท้ังประเทศ เช่น การรักษาความสงบภายใน การป้องกันประเทศ 
การส่งเสริมการศึกษาและการประกอบอาชีพ  การป้องกันสาธารณะภัยหรือเกี่ยวกับการให้ความ
สะดวกสบายและการอนามัย ได้แก่ การคมนาคม การประมง การชลประทาน การสาธารณสุข 
การศึกษา การคลัง เป็นต้น องค์การท่ีด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะในส่วนกลาง คือ กระทรวง 
ทบวง กรม และส่วนราชการอย่างอื่นท่ีมีฐานะเป็นกรม  

๒. การจัดท าบริการสาธารณะในส่วนภูมิภาค คือ บริการสาธารณะท่ีภาครัฐจัดขึ้นตาม
เขตปกครองหรือจังหวัดต่างๆ ของประเทศ โดยมีเจ้าหน้าท่ีของราชการบริหารส่วนกลางซึ่งสังกัด 
กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ไปประจ าในแต่ละจังหวัด และยังอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของราชการ
บริหารส่วนกลาง งบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ ในจังหวัดก็ใช้งบประมาณแผ่นดินของกระทรวง ทบวง 
กรมต่างๆ นั้น  

๓. การจัดท าบริการสาธารณะส่วนท้องถิ่น คือ บริการสาธารณะบางอย่างท่ีภาครัฐ
มอบหมายให้องค์การแห่งราชการบริหารส่วนท้องถิ่นจัดท าเอง เพื่อสนองความต้องการส่วนรวมของ
ประชาชนเฉพาะในเขตท้องถิ่นนัน้ โดยมีเจ้าหน้าท่ีขององค์การท้องถิ่นนั้นเป็นผู้ด าเนินการมีงบประมาณ
ทรัพย์สินบางส่วนของตนเอง มีอ านาจด าเนินกิจการได้โดยอิสระ ภาครัฐเป็นเพียงผู้คอยก ากับดูแล
เท่านั้น ส่วนราชการท่ีจัดท าบริการสาธารณะส่วนท้องถิ่น คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา ซึ่งความหมายของการบริการ
สาธารณะท่ีจัดท าโดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นว่า เป็นการสาธารณะท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและสอดคล้องกับความต้องการของคนในท้องถิ่น ได้แก่ บริการสาธารณะ 
ท่ีมีลักษณะดังนี้ (๑) เป็นภารกิจท่ีเป็นไปเพื่อสนองความต้องการของคนในท้องถิ่นนั้น ท่ีสามารถแยก
ออกหรือมีลักษณะแตกต่างไปจากท้องถิ่นอื่น เช่น ก าจัดขยะมูลฝอย การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก 
ทางน้ า และทางระบายน้ า การก าจัดน้ าเสียในชุมชน การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม เป็นต้น (๒) เป็น
ภารกิจท่ีใกล้ชิดกับคนในท้องถิ่นอัน ได้แก่ การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนในท้องถิ่น เช่น การ
ฌาปนกิจ การจัดให้มีน้ าสะอาด ไฟฟ้า การดูแลท่ีสาธารณะในเขตท้องถิ่น เป็นต้น 

 ส่วนราชการบริหารท้ัง ๓ ส่วนนี้ จะต้องมีความสัมพันธ์กันเพื่อให้การจัดท าบริการ
สาธารณะในเขตต่างๆ ของประเทศได้เกิดความร่วมมือประสานงานกันและด าเนินไปโดยไม่ขัดแย้ง 
เพื่อสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชนในแต่ละท้องท่ีให้ใกล้ชิดและท่ัวถึงยิ่งขึ้น 

                                                             
๘๔ชาญชัย แสวงศักด์ิ, องค์การมหาชนและหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ , (กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์นิติธรรม, ๒๕๔๙), หน้า ๙๐-๙๒.  



๘๖ 

จากการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ ในประเด็นของแนวคิดการบริการ
สาธารณะ ผู้วิจัยได้ประมวล เกี่ยวกับประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัยท่ีได้
ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “รูปแบบของการบริการสาธารณะในประเทศไทย” สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี 
๒.๓๖ ดังนี้  
 
ตารางที่ ๒.๓๖  ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ

รูปแบบของการบริการสาธารณะในประเทศไทย  
นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 

ชาญชัย แสวงศักด์ิ, (๒๕๔๙, หน้า 
๙๐-๙๒). 

๑. การจัดท าบริการสาธารณะส่วนกลาง  
๒. การจัดท าบริการสาธารณะในส่วนภูมิภาค 
๓. การจัดท าบริการสาธารณะส่วนท้องถิ่น 

 
๒.๓.๔ แนวคิดมาตรฐานการดูแลที่เก่ียวกับผู้สูงอายุ 
การจัดท ามาตรฐานการดูแลเพื่อสงเคราะห์ผู้สูงอายุ มาจากฐานคิด กรอบแนวคิด ในการ

จัดสวัสดิการสังคมและการบริการสาธารณะแก่ผู้สูงอายุและข้อก าหนด ตลอดจนกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสรุปเป็นพื้นฐานแนวทางการจัดท า
มาตรฐานการจัดบริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ โดยแบ่งเป็นประเภทมาตรฐานด้านต่างๆ รวม ๖ ด้าน๘๕ 
โดยผู้วิจัยสรุปแนวคิดมาตรฐานการดูแลท่ีเกี่ยวกับผู้สูงอายุท่ีส าคัญๆ ได้ดังนี้ 

๒.๓.๔.๑ มาตรฐานด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล 
มีการจัดต้ังศูนย์บริการสาธารณะสุขส าหรับผู้สูงอายุ บริการตรวจสุขภาพท่ีบ้าน บริการให้

ความรู้ แนะน า การดูแลสุขภาพท่ีถูกวิธีให้กับผู้ท่ีดูแลผู้สูงอายุ เช่น การจัดโครงการฝึกอบรมให้ผู้ท่ี
ต้องดูแลผู้สูงอายุในครัวเรือน บริการตรวจสุขภาพประจ าปี บริการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับสุขภาพและ
โรคภัยไข้เจ็บเป็นรายบุคคล การบริหารทางการแพทย์ และการบริการสาธารณะสุขท่ีจัดไว้โดยให้
ความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ บริการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล การประกัน
สุขภาพ บริการด้านกายภาพบ าบัด และออกบัตรประจ าตัวให้กับผู้สูงอายุเพื่อรักษาฟรีในโรงพยาบาล 
ผู้สูงอายุมีสิทธิรับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลแห่งนั้น โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล ค่ารักษาพยาบาลในท่ีนี้หมายถึง เงินท่ีสถานพยาบาลเรียกเก็บในการรักษาพยาบาล 
ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้ 

๑.๑) ค่ายา ค่าผ่าตัด ค่าน้ าเกลือ ค่าเลือด และส่วนประกอบของเลือดหรือสารทดแทน
หรืออาหารทางเส้นเลือด ค่าออกซิเจน และอื่นๆ ท านองเดียวกันนี้ ซึ่งใช้เพื่อการบ าบัดโรค 

๑.๒) ค่าอวัยวะเทียม และอุปกรณ์ในการบ าบัดโรค รวมท้ังค่าซ่อมแซม 

                                                             
๘๕โกวิทย์ พวงงาม, มิติใหม่การปกครองท้องถ่ิน วิสัยทัศน์การกระจายอ านาจและการบริหารงาน

ท้องถ่ิน, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : เสมาธรรม, ๒๕๕๒), หน้า ๒๑๒-๒๓๐. 



๘๗ 

๑.๓) ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าตรวจโรค ค่าวิเคราะห์โรค ค่าชันสูตรโรค ค่าตรวจโดย
ห้องทดลอง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของผู้ป่วยใน แต่ไม่รวมถึงค่าจ้างพยาบาลพิเศษ ค่าธรรมเนียมพิเศษ
และค่าบริการอื่นท านองเดียวกัน ท่ีมีลักษณะเป็นเงินตอบแทน 

๑.๔) ค่าอุดฟันธรรมดา ค่าถอนฟัน ค่าท าฟันปลอมท่ีใช้อคริลิค (Acrylic) เป็นฐาน 
๑.๕) ค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและกายบ าบัด 
๑.๖) ค่าห้องและค่าอาหารสามัญตลอดเวลาท่ีเข้ารับการรักษา พยาบาล 
๑.๗) ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี 
จากการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ ในประเด็นของแนวคิดมาตรฐานการ

ดูแลท่ีเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ผู้วิจัยได้ประมวลเป็นภาพรวมให้ชัดเจนขึ้น เกี่ยวกับประเด็นส าคัญหรือข้อ
ค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิ จัยท่ีไ ด้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “มาตรฐานด้านสุขภาพและการ
รักษาพยาบาล” สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๓๗ ดังนี้  
 
ตารางที่ ๒.๓๗  ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ

มาตรฐานด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล  
นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 

โกวิทย์ พวงงาม, (๒๕๕๒, 
หน้า ๒๑๒-๒๓๐). 

๑. จัดต้ังศูนย์บริการสาธารณะสุขส าหรับผู้สูงอายุ  
๒. บริการตรวจสุขภาพท่ีบ้าน บริการให้ความรู้ แนะน า การดูแล

สุขภาพที่ถูกวิธีให้กับผู้ท่ีดูแลผู้สูงอายุ  
๓. การบริการสาธารณะสุขท่ีจัดให้ความสะดวกและรวดเร็วแก่

ผู้สูงอายุ  
๔. บริการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  
๕. การประกันสุขภาพ บริการด้านกายภาพบ าบัด  
๖. ออกบัตรประจ าตัวให้กับผู้สูงอายุเพื่อรักษาฟรีในโรงพยาบาล  

 
๒.๓.๔.๒ มาตรฐานด้านรายได้ 
มีการจัดสวัสดิการด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุท่ียากจนและไม่มีแหล่งพึ่งพิงท่ีเพียงพอ ส่งเสริม

การจัดต้ังกองทุน ส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชน การช่วยเหลือค่าครองชีพประจ าวัน การจ่าย
เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ การช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม กองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ ให้ส่วนลดในรายการต่างๆ เช่น ค่าซื้อยา ค่าโดยสารสาธารณะ ค่าโรงแรมภัตตาคาร กิจการ
ด้านบันเทิง และสถานท่ีราชการ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน อุทยานแห่งชาติ ฯลฯ ตลอดจน
ค่าบริการด้านทันตกรรม และให้ทุนประกอบอาชีพที่เหมาะสม 

จากการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ ในประเด็นของแนวคิดมาตรฐานการ
ดูแลท่ีเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ผู้วิจัยได้ประมวลเป็นภาพรวมให้ชัดเจนขึ้น เกี่ยวกับประเด็นส าคัญหรือข้อ
ค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัยท่ีได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “มาตรฐานด้านรายได้” สามารถสรุปได้ตาม
ตารางท่ี ๒.๓๘ ดังนี้  
 



๘๘ 

ตารางที่ ๒.๓๘ ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ
มาตรฐานด้านรายได้  

นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 
โกวิทย์ พวงงาม, (๒๕๕๒, หน้า 
๒๑๒-๒๓๐). 

๑. จัดสวัสดิการด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุท่ียากจน 
๒. ส่งเสริมการจัดต้ังกองทุนส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชน 
๓. การช่วยเหลือค่าครองชีพ การจ่ายเบี้ยยังชีพ การช่วยเหลือ

ค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม  
๔. กองทุนส ารองเล้ียงชีพและให้ทุนประกอบอาชีพที่เหมาะสม 

 
๒.๓.๔.๓ มาตรฐานด้านที่พัก 
มีบ้านพักคนชรา เป็นบริการท่ีพักอาศัยท่ีจัดให้แก่ผู้สูงอายุท่ีมีปัญหาทาง ด้านสุขภาพ

ร่างกาย และอารมณ์ ผู้สูงอายุท่ีประสบปัญหาทางด้านการเงินหรือปัญหาอื่นๆ อันเป็นเหตุจ าเป็นท่ี
ต้องแยกออกจากครอบครัว หรือผู้ท่ีมีรายได้น้อย สถานพยาบาล เป็นบริการท่ีพักอาศัยส าหรับผู้สูงอายุ 
ท่ีต้องการรักษาพยาบาล เป็นประจ าและต่อเนื่องหรือต้องการการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด บ้านพัก
คนชราท่ีเสียค่าบริการส่วนหนึ่ง บริการครอบครัวอุปการะ เป็นบริการท่ีจัดบริการให้แก่ผู้สูงอายุท่ีอยู่
คนเดียวหรือไร้ที่พึ่ง และการจัดท่ีพักอาศัยและเครื่องนุ่งห่มให้ตามความจ าเป็นอย่างท่ัวถึง 

จากการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ ในประเด็นของแนวคิดมาตรฐานการ
ดูแลท่ีเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ผู้วิจัยได้ประมวลเป็นภาพรวมให้ชัดเจนขึ้น เกี่ยวกับประเด็นส าคัญหรือข้อ
ค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัยท่ีได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “มาตรฐานด้านท่ีพัก” สามารถสรุปได้ตาม
ตารางท่ี ๒.๓๙ ดังนี้  
 
ตารางที่ ๒.๓๙  ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิ จัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ

มาตรฐานด้านท่ีพัก  
นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 

โกวิทย์ พวงงาม, (๒๕๕๒, หน้า 
๒๑๒-๒๓๐). 

๑. บ้านพักคนชรา  
๒. สถานพยาบาล  
๓. บริการครอบครัวอุปการะ 
๔. การจัดท่ีพักอาศัยและเครื่องนุ่งห่มให้ตามความจ าเป็น 

 
๒.๓.๔.๔ มาตรฐานด้านนันทนาการ 
มีการจัดต้ังชมรมผู้สูงอายุ เพื่อเป็นศูนย์กลางข่าวสาร แหล่งพบปะสังสรรค์ของผู้สูงอายุ 

รวมท้ังเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์ เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
จัดทัศนศึกษาด้านศาสนา ด้านศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ ศูนย์บริการผู้สูงอายุ เพื่อให้การปรึกษา
แก่ผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัว เป็นสถานท่ีออกก าลังกาย เล่นกีฬา พักผ่อนหย่อยใจ ท างาน
อดิเรก เป็นต้น สโมสรผู้สูงอายุ เพื่อเป็นศูนย์รวมของผู้สูงอายุในการพักผ่อน ออกก าลังกาย พบปะสังสรรค์ 
การรับบริการตรวจสุขภาพ การเรียนอาชีพ การเรียนภาษา การรับปรึกษาปัญหา การบ าเพ็ญประโยชน์



๘๙ 

ให้สังคม เช่น การสอนหนังสือ เล่านิทาน สอนดนตรี สอนลีลาศ ตลอดจนการเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุท่ี
เจ็บป่วยและพิการ บริการนันทนาการ งานรื่นเริงในวันนักขัตฤกษ์ การจัดกิจกรรมนันทนาการร่วมกับ
เยาวชน คนในชุมชน กลุ่มเครือข่าย และการทัศนศึกษาแหล่งธรรมชาติ ศาสนสถาน แหล่งท่องเท่ียว
นอกพื้นท่ี 

จากการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ ในประเด็นของแนวคิดมาตรฐานการ
ดูแลท่ีเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ผู้วิจัยได้ประมวล เกี่ยวกับประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือ
นักวิจัยท่ีได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “มาตรฐานด้านนันทนาการ” สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๔๐ 
ดังนี้  
 
ตารางที่ ๒.๔๐  ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ

มาตรฐานด้านนันทนาการ  
นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 

โกวิทย์ พวงงาม, (๒๕๕๒, หน้า 
๒๑๒-๒๓๐). 

๑. จัดต้ังชมรมผู้สูงอายุ  
๒. จัดทัศนศึกษาด้านศาสนา และการทัศนศึกษาแหล่งธรรมชาติ 

ศาสนสถาน แหล่งท่องเท่ียวนอกพื้นท่ี 
 
๒.๓.๔.๕ มาตรฐานด้านความม่ันคงทางสังคม ครอบครัว ผู้ดูแล และการคุ้มครอง 
ให้โอกาสในการศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารและบริการทางสังคม การอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุใน
อาคารสถานท่ี ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอื่น การสงเคราะห์การจัดการศพตามประเพณี 
จัดต้ังศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ าหมู่บ้านเป็นหน่วยบริการฉุกเฉิน 
หน่วยบริการเคล่ือนท่ี บริการด้านศาสนกิจ และบริการฌาปนกิจให้คนชราท่ีไม่มีญาติ จัดฌาปนกิจ
สงเคราะห์ ลดหย่อนภาษีให้แก่บุตร ซึ่งเป็นผู้อุปการะเล้ียงดูผู้สูงอายุท่ีเป็นบุพการี และไม่มีรายได้ 
หรือมีรายได้น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท (ซึ่งขณะนี้กรมสรรพกรได้ด าเนินการในส่วนดังกล่าวแล้ว) จัดให้
มีกฎหมายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิของผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้อยู่กับ
ครอบครัวอย่างมีคุณภาพ และต่อเนื่องจนวาระสุดท้ายของชีวิต รณรงค์ให้คนในครอบครัว และชุมชน
เห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ ส่งเสริมค่านิยมในการอยู่ร่วมกันกับผู้สูงอายุ ส่งเสริมสมาชิกในครอบครัวให้มี
ศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุ โดยการให้ความรู้และข้อมูลแก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ เกี่ยวกับบริการต่างๆ ท่ี
เป็นประโยชน์ บริการด้านกฎหมาย เพื่อป้องกันรักษาความปลอดภัย สิทธิ และสวัสดิการ การ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรม หรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วย
กฎหมายหรือถูกทอดท้ิง และการให้ค าแนะน า ปรึกษา หรือด าเนินการอื่นท่ีเกี่ยวข้องในทางคดี หรือ
ในทางแก้ไขปัญหาครอบครัว 

จากการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ ในประเด็นของแนวคิดมาตรฐานการ
ดูแลท่ีเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ผู้วิจัยได้ประมวลเป็นภาพรวมให้ชัดเจนขึ้น เกี่ยวกับประเด็นส าคัญหรือข้อ
ค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัยท่ีได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “มาตรฐานด้านความมั่นคงทางสังคม 
ครอบครัว ผู้ดูแล และการคุ้มครอง” สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๔๑ ดังนี้  



๙๐ 

ตารางที่ ๒.๔๑  ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ
มาตรฐานด้านความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว ผู้ดูแล และการคุ้มครอง  

นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 
โกวิทย์ พวงงาม, (๒๕๕๒, หน้า 
๒๑๒-๒๓๐). 

๑. การศึกษาเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
๒. การอ านวยความสะดวกและความปลอดภัย 
๓. จัดต้ังศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ ศูนย์สงเคราะห์ราษฎร

ประจ าหมู่บ้านเป็นหน่วยบริการฉุกเฉิน หน่วยบริการ
เคล่ือนท่ี ๔. บริการด้านศาสนกิจ และบริการฌาปนกิจ 

๕. ลดหย่อนภาษีให้แก่บุตร ซึ่งเป็นผู้อุปการะเล้ียงดูผู้สูงอายุท่ี
เป็นบุพการี  

๖. พิทักษ์สิทธิของผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้อยู่กับ
ครอบครัวอย่างมีคุณภาพ 

๗. ส่งเสริมค่านิยมในการอยู่ร่วมกันกับผู้สูงอายุ ส่งเสริมสมาชิก
ในครอบครัวให้มีศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุ 

๘. บริการด้านกฎหมาย การให้ค าแนะน า ปรึกษา หรือ
ด าเนินการอื่นท่ีเกี่ยวข้องในทางคดี  

 
๒.๓.๔.๖ มาตรฐานด้านการสร้างบริการและเครือข่ายการเก้ือหนุน 
จัดต้ังและพัฒนาบริการทางด้านสังคมในชุมชนท่ีสามารถเข้าถึงผู้สูงอายุมากท่ีสุด โดยเน้น

การให้บริการถึงบ้านและมีการประสานกันระหว่างบริการทางสุขภาพและทางสังคม  โดยครอบคลุม
บริการเกี่ยวกับ ศูนย์เอนกประสงค์ส าหรับผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในเวลากลางวัน บริการเยี่ยม
บ้าน ระบบดูแลผู้สูงอายุในชุมชน บริการชุมชนเคล่ือนท่ีไปในพื้นท่ีต่างๆ โดยเฉพาะพื้นท่ีห่างไกล 
จัดต้ังระบบเฝ้าระวัง เกื้อกูลและดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชน จัดให้มีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ให้
ความรู้ความสมารถให้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุและอาสาสมัครผู้ดูแล  สนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีเครือข่าย
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชน และบริการแม่บ้าน โดยการจัดส่งแม่บ้านไปช่วยเหลือผู้สูงอายุในการ
ท างานบ้านต่างๆ เช่น การจ่ายของ ท าความสะอาดบ้าน ประกอบอาหาร และการช่วยเหลืออื่นๆ ท่ี
จะช่วยให้ผู้สูงอายุสบายข้ึน 

จากการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ ในประเด็นของแนวคิดมาตรฐานการ
ดูแลท่ีเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ผู้วิจัยได้ประมวลเป็นภาพรวมให้ชัดเจนขึ้น เกี่ยวกับประเด็นส าคัญหรือข้อ
ค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัยท่ีได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “มาตรฐานด้านการสร้างบริการและ
เครือข่ายการเกื้อหนุน” สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๔๒ ดังนี้  
 
 
 
 



๙๑ 

ตารางที่ ๒.๔๒ ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ
มาตรฐานด้านการสร้างบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน  

นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 
โกวิทย์ พวงงาม, (๒๕๕๒, 
หน้า ๒๑๒-๒๓๐). 

๑. จัดต้ังและพัฒนาบริการทางด้านสังคม เน้นการให้บริการถึงบ้าน 
๒. ศูนย์เอนกประสงค์ส าหรับผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในเวลา

กลางวัน บริการเยี่ยมบ้าน ระบบดูแลผู้สูงอายุในชุมชน บริการ
ชุมชนเคล่ือนท่ีไปในพื้นท่ี  

๓. จัดต้ังระบบเฝ้าระวัง เกื้อกูลและดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชน  
๔. สนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีเครือข่ายช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
๕. การจัดส่งแม่บ้านไปช่วยเหลือผู้สูงอายุในการท างานบ้าน  

 
              ๒.๓.๕ การดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุ 

สถานการณ์การเพิ่มขึ้นและการมีอายุท่ียืนยาวของผู้สูงอายุ นับเป็นข้อห่วงใยอย่างยิ่ง
ส าหรับผู้เกี่ยวข้องในการเตรียมระบบการดูแลระยาวและระบบสวัสดิการสังคม ให้สามารถรองรับกับ
สถานการณ์ท่ีกล่าวมาได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที การดูแลระยะยาว (long-term care)  ท่ีจะ
กลายเป็นปัญหาส าหรับครอบครัว และชุมซนในอนาคต ดังนั้น การศึกษาเพื่อท าความเข้าใจกับระบบ
การดูแลระยะยาว ผู้วิจัยจึงน าเสนอรูปแบบการดูแลระยะยาว และการจัดบริการดูแลระยะยาวใน
ประเทศไทย เพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐานต่อระบบบริการ ดังนี้ 

๒.๓.๕.๑ รูปแบบการดูแลระยะยาว 
ลักษณะของบริการท่ีจัดขึ้นตามแนวคิดการดูแลระยะยาว ประกอบด้วย บริการหลาย

ลักษณะ ซึ่งองค์การอนามัยโลก (World Health Organization) กล่าวว่า การดูแลระยะยาวเป็น
บริการท่ีจ าเป็นในระบบสุขภาพและระบบสังคม โดยเป็นกิจกรรมท่ีจัดขึ้นส าหรับผู้ท่ีต้องการได้รับการ
ดูแลจากผู้ให้การดูแลท่ีไม่เป็นทางการ (ครอบครัว เพื่อน และเพื่อนบ้าน) และผู้ให้การดูแลท่ีเป็น
ทางการ (นักวิชาชีพและผู้ช่วย) ตลอดจนผู้ให้การดูแลตามประเพณี และอาสาสมัคร  

คอฟฟ์ (Koff) ระบุว่า บริการส าหรับการดูแลระยะยาว ประกอบด้วย การให้ข้อมูล
ข่าวสาร การให้บริการการส่งเรื่องต่อไปยังหน่วยงานอื่น การประสานงานระหว่างสหวิชาชีพ และการ
ให้บริการผู้สูงอายุเป็นรายบุคคล การมีบริการดูแลระยะยาวจะช่วยให้ผู้สูงอายุท่ีเป็นผู้รับบริการ  
สามารถท ากิจกรรมท่ีต้องการในชีวิตประจ าวันได้ เป็นการช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตตามความจ าเป็น
ของบุคคลและความจ าเป็นในการด ารงชีวิต ซึ่งการบริการเหล่านี้ จะเน้นไปท่ีการฟื้นฟู การรักษา 
และรวมถึงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ดังนั้น รูปแบบการดูแลระยะยาวจึงมีรูปแบบท่ีหลากหลาย๘๖ 

รูปแบบการดูแลระยะยาว ขึ้นอยู่กับมิติของลักษณะการให้บริการ ได้แบ่งรูปแบบของการ
ดูแลระยะยาวออกเป็น ๔ ประเภท๘๗ ดังนี้ 
                                                             

๘๖H. Theodore Koff, Long – Term Care An Approach to Serving the Frail Eldery, 
(Canada : Little, Brown & Company, 1982), p.14. 

๘๗ศศิพัฒน์ ยอดเพชรและคณะ, สวัสดิการและการจัดบริการผู้สูงอายุ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท
จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๕๕), หน้า ๑๒๘-๑๓๒. 



๙๒ 

๑. รูปแบบบูรณาการศูนย์บริการในบ้าน เป็นการรวมบริการท่ีให้บริการพื้นฐาน ด้าน
สุขภาพและบริการสังคมท่ีให้การสนับสนุนผู้สูงอายุนอกเหนือจากบริการในครอบครัวเป็นการ
จัดบริการภายในศูนย์ท่ีให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าไปรับบริการได้ตามความสะดวกและตามความพร้อม
โดยเสียค่าใช้จ่ายบางส่วน สถานท่ีจัดบริการคือ ศูนย์บริการสุขภาพ ศูนย์นันทนาการ รูปแบบในการ
ให้บริการ มีการดูแลสุขภาพ การให้ค าปรึกษา การจัดรถรับ-ส่ง การจ้างงาน การจัดอาหาร การออก
ก าลังกาย การดูแลสุขภาพอนามัยท่ีบ้าน บริการดูแลสุขภาพกลางวัน (day health care) บริการด้าน
กฎหมาย บริการทางโทรศัพท์ 

๒. รูปแบบการรวมบริการ เป็นการรวบรวมบริการ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการจัดบริการ
พื้นฐานหลากหลายชนิดเข้าด้วยกัน โดยมีสถาบันเข้ามาให้การดูแลและจัดหาบริการท่ีตอบสนองความ
ต้องการของผู้สูงอายุ ซึ่งสถานท่ีจัดการคือ ครอบครัวอุปถัมภ์ บ้านพักคนชรา มีรูปแบบในการ
ให้บริการ เช่น อาหาร นันทนาการ การให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ การท างานอดิเรก บริการ
แม่บ้าน การดูแลสุขภาพอนามัยท่ีบ้าน บริการแม่บ้าน บริการรถรับ-ส่ง บริการนี้มีความแตกต่างจาก
รูปแบบท่ี ๑ เนื่องจากมีสถาบันเข้ามาให้บริการและบริการส่วนใหญ่ ท่ีจัดให้ก็เป็นบริการพื้นฐาน
ภายในบ้าน 

๓. รูปแบบบริการการดูแลท่ีบ้าน เป็นบริการเบื้องต้นส าหรับผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ท่ีบ้าน 
เพื่อตอบสนองความต้องการของครอบครัวและผู้สูงอายุ อีกท้ังเป็นการหลีกเล่ียงการน าผู้สูงอายุไปอยู่
กับสถาบัน โดยสถานท่ีจัดบริการคือ บ้านรูปแบบในการให้บริการ ได้แก่ บริการทางโทรศัพท์ แม่บ้าน 
อาหาร บริการแม่บ้าน บริการดูแลสุขภาพกลางวัน การดูแลสุขภาพอนามัยท่ีบ้าน  เพื่อนเยี่ยมบ้าน 
บริการแม่บ้าน บริการรถรับ - ส่งเพื่อไปรักษาพยาบาล ซึ่งได้ระบุถึงลักษณะบริการในระบบการดูแล
ระยะยาวของญี่ปุน่ว่าครอบคลุมบริการ ดังนี้  

๓.๑ บริการดูแลในบ้าน (Home-visit service) ประกอบด้วย ๑) ผู้ช่วยงานในบ้าน ๒) 
อาบน้ าในบ้าน ๓) ตรวจเช็คสุขภาพโดยพยาบาล ๔) ท ากายภาพบ าบัดในบ้าน และ ๕) บริการทาง
แพทย์บ้าน  

๓.๒ บริการดูแลเคล่ือนท่ี (Commuting service) ประกอบด้วย ๑) รับฝากดูแลในเวลา
กลางวัน ๒) รับท ากายภาพบ าบัดภายในศูนย์  

๓.๓ บริการฝากดูแลระยะส้ัน (Short-Term stay services) ประกอบด้วย ๑) บริการ
ฝากดูแลระยะส้ันทางบริการสังคม ๒) บริการฝากดูแลระยะส้ันทางการแพทย์  

๓.๔ บริการให้เช่าอุปกรณ์และบริการให้เงินช่วยเหลือ ประกอบด้วย ๑) บริการให้เช่า
อุปกรณ์ดูแลสุขภาพ ๒) บริการให้เงินช่วยเหลือซื้ออุปกรณ์ดูแลสุขภาพ ๓) บริการให้เงินช่วยเหลือ
ปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน  

๓.๕ บริการอื่นๆ ประกอบด้วย ๑) บ้านพักผู้สูงอายุกลุ่มท่ีมีอาการสมองเส่ือม ๒) 
สถานพยาบาลพิเศษของเอกขน 

๔. รูปแบบการดูแลในสถาบัน (Institution Care Model) เป็นทางเลือกสุดท้ายส าหรับ
ผู้สูงอายุท่ีต้องการการดูแล การบ าบัด ฟื้นฟู และการพักฟื้นภายหลังเจ็บป่วย ท้ังนี้ เนื่องจากการดูแล
ในสถาบันจะท าให้ระดับการช่วยเหลือตนเองหรือการพึ่งพาตนเองลดน้อยลง อีกท้ังบริการในสถาบัน
ต้องอาศัยการสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐเป็นจ านวนมาก ซึ่งสถานท่ีจัดบริการคือ หน่วยงานท่ี
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ให้การดูแลรักษาระยะยาวในโรงพยาบาล โดยมีบริการคือ ห้องพัก และการท าความสะอาด การให้
การพยาบาล การดูแลด้านการแพทย์ นันทนาการ การให้ค าปรึกษา การท าจิตบ าบัด อาชีวบ าบัด 
ศาสนบ าบัด และบริการสังคมอื่นๆ บางประเทศได้แบ่งบริการการดูแลระยะยาวในสถาบันออกเป็น  
๓ ประเภท ได้แก่ ๑) บ้านพักผู้สูงอายุ (Special nursing home for the elderly) ๒) สถานพยาบาล
ผู้สูงอายุ (Facilities nursing home for the elderly) และ ๓) สถานพยาบาลทางการแพทย์ 
(Medical facilities) 

นอกจากนั้น องค์การอนามัยโลก ได้แบ่งรูปแบบการดูแลออกตามมิติของสถานท่ีและ
หน่วยงานหลักในการจัดบริการ โดยแบ่งรูปแบบของการดูแลระยะยาวออกเป็น ๔ ประเภท ดังนี้  

๑. การดูแลระยะยาวในสถาบัน (Institute Long-Term) หมายถึง การเตรียมการดูแล
ของบุคคลต้ังแต่ ๓ คน หรือมากกว่าในสถานท่ีเดียวกัน  

๒. การดูแลท่ีบ้าน (Home Care) เป็นการเตรียมการดูแลในบ้าน หรือการให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการดูแลบุคคลท่ีครอบครัวออกไปท างานท่ีอื่น หรือเป็นชุมชนแออัด  

๓. การดูแลท่ีเป็นทางการ (Formal Care) เป็นการจัดบริการ โดยองค์การภาครัฐ 
องค์การเอกชน และภาคประชาชนในระดับท้องถิ่น ชาติ และนานาชาติ โดยมีนักวิชาชีพ (แพทย์ 
พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์) ผู้ช่วยงาน และอาสาสมัครเป็นผู้ให้บริการ  

๔. การดูแลท่ีไม่เป็นทางการ (Informal Care ) เป็นการดูแล โดยครอบครัว เพื่อนบ้าน 
เพื่อน และอาสาสมัคร 

ซึ่งการแบ่งขององค์การอนามัยโลกดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับรูปแบบของการบริการระยะ
ยาวอย่างเป็นทางการ ในแต่ละประเภท แบ่งออกเป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ คือ ๑) บริการดูแลในสถาน
บริการ (Institutional-based care)  เป็นบริการดูแลผู้สูงอายุในสถานท่ีพักอาศัย เช่น สถานพยาบาล
ผู้สูงอายุ สถานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย สถานดูแลผู้ป่วยสมองเส่ือมท่ีพักอาศัยส าหรับผู้สูงอายุ  
ศูนย์ฟื้นฟูสภาพและสถานดูแลผู้ป่วยท่ีมีภาวะกึ่งฉุกเฉิน และ ๒) บริการดูแลโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
(Community-based care) เป็นบริการในชุมชนหรือบ้านของผู้สูงอายุ เช่น การดูและระยะยาวแบบ
ไม่ค้างคืน (ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุกลางวัน) การ ดูแลท่ีบ้าน (บริการทางด้านการแพทย์ 
พยาบาล และบริการช่วยเหลืองานบ้าน) บริการเยี่ยมเยียนบ้านโดยอาสาสมัคร๘๘ เป็นตัน  

จากการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ ในประเด็นของการดูแลระยะยาว
ส าหรับผู้สูงอายุ ผู้วิจัยได้ประมวลเป็นภาพรวมให้ชัดเจนขึ้น เกี่ยวกับประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ี
นักวิชาการหรือนักวิจัยท่ีได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “รูปแบบการดูแลระยะยาว” สามารถสรุปได้ตาม
ตารางท่ี ๒.๔๓ ดังนี้  
 
 
 
 

                                                             
๘๘กนิษฐา บุญธรรมเจริญ และ ศิริพันธ์ุ สาสัตย์, “การพยาบาลผู้สูงอายุโรคเรื้อรังและการดูแลระยะ

ยาว”, ใน เอกสารประกอบการอบรมวิชาการ ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ กุมภาพันธ์ กรุงเทพมหานคร, หน้า ๔๓.  
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ตารางที่ ๒.๔๓  ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ
รูปแบบการดูแลระยะยาว  

นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 
Theodore Koff, (1982). ๑. การให้ข้อมูลข่าวสาร  

๒. การให้บริการการส่งต่อ 
๓. การประสานงานระหว่างสหวิชาชีพ  
๔. การให้บริการผู้สูงอายุเป็นรายบุคคล  
๕. การฟื้นฟู การรักษา และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  

ศศิพัฒน์ ยอดเพชร และคณะ , 
(๒๕๕๕, หน้า ๑๒๘-๑๓๒). 

๑. บูรณาการศูนย์บริการในบ้าน 
๒. การรวมบริการ 
๓. บริการการดูแลท่ีบ้าน 
๔. การดูแลในสถาบัน 

กนิษฐา บุญธรรมเจริญ และ     
ศิริพันธุ์ สาสัตย์, (หน้า ๔๓). 

๑. บริการดูแลในสถานบริการ (institutional-based care)   
๒. บริการดูแลโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (community-based care) 

 
๒.๓.๕.๒ การจัดบริการดูแลระยะยาว 
การจัดบริการดูแลระยะยาวในประเทศไทย พบว่า การดูแลผู้สูงอายุท่ีเจ็บป่วยเรื้อรัง และ

ผู้สูงอายุท่ีเข้าสู่ภาวะพึ่งพาในประเทศไทย ยังคงเป็นหน้าท่ีหลักของครอบครัว โดยเฉพาะการดูแลส่วน
บุคคลท่ีมีลักษณะแบบเฉพาะตัวตามความรู้ และฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ถึงแม้ปัจจุบันการ
ดูแลสุขภาพของประชาชนเป็นการเข้าสู่ระบบหลักประกันด้านสุขภาพแล้วก็ตาม แต่ยังไม่ได้ให้ความ
ครอบคลุมไปถึงการดูแลระยะยาว อย่างไรก็ตาม การบริการทางสังคมยังมีลักษณะเฉพาะท้ังรูปแบบ
และบริการ การดูแลระยะยาวส าหรับผู้มีภาวะพึ่งพาจึงเป็นบทบาทของครอบครัวท่ีต้องให้การดูแล 
ทางกาย จิตใจ ได้มีการขยายขอบเขตบริการครอบคลุมไปถึงการให้บริการสุขภาพท่ีบ้าน (Home 
health care) ท่ีประกอบด้วย ทีมแพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ และนักกายภาพบ าบัด  แต่
พบว่าสามารถจัดบริการได้เป็นครั้งคราวและเฉพาะพื้นท่ีเท่านั้น มิได้ครอบคลุมปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนท่ีต้องการบริการส่วนใหญ่ได้ 

กรมอนามัย ได้มีการด าเนินโครงการ “การดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุ ท่ีบ้าน” โดยมี
วัตถุประสงค์ในการด าเนินโครงการเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องท่ีบ้าน และ เป็นการลด
อัตราเส่ียงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วย ซึ่งการดูแลในลักษณะดังกล่าวนี้ จะช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่าย รวมท้ังค่ารักษาพยาบาล อีกท้ังเป็นการลดจ านวนเตียงผู้ป่วยเรื้อรังและจ านวนวันท่ีนอน
โรงพยาบาล นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มการหมุนเวียนของอัตราเตียงว่างเพื่อรองรับผู้ป่วยฉุกเฉิน๘๙ 
ส่วนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบหมายให้กรมพัฒนาสังคม และส านัก

                                                             
๘๙ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, คู่มือการด าเนินงานการดูแลสุขภาพ

ผู้สูงอายุที่บ้าน, (นนทบุรี : กลุ่มอนามัยผู้สูงอายุ ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๔๘), 
หน้า ๑ - ๒. 
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ส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ เป็นผู้ด าเนินงานหลักในการก าหนดนโยบายและจัดบริการแก่ผู้สูงอายุ 
โดยภารกิจท่ีเกี่ยวข้องกับบริการในชุมชนและครอบครัวท่ีส าคัญคือ ภารกิจของศูนย์การจัดสวัสดิการ
สังคมส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน และอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้านโดยมีปรัชญาพื้นฐานว่า ควรมีการ
เสริมสร้างจิตส านึกให้ชุมชนดูแลผู้สูงอายุภายในชุมชนของตนเอง นอกนั้นเป็นบริการท่ีจัดโดยองค์กร
ปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีรับผิดชอบการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ การสงเคราะห์ในด้านปัจจัย 
๔ จากบริการของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการจัดบริการด้านสุขภาพและสังคมส าหรับผู้สูงอายุใน
ครอบครัวและชุมชนโดยยังมิได้ครอบคลุมการดูแลระยะยาว 

ปัจจุบันประเทศไทยมีการจัดท าแผนปฏิบัติการผลักดันและขับเคล่ือนประเด็นการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว ปี(พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๙) ให้นิยามการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว หมายถึง การดูแลท่ี
ครอบคลุมทุกมิติท้ังสังคม สุขภาพ เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม ส าหรับผู้สูงอายุท่ีประสบภาวะ
ยากล าบาก อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยเรื้อรัง หรือมีความพิการทุพพลภาพ ช่วยตัวเองได้บางส่วน
หรือไม่สามารถช่วยตัวเองได้ในชีวิตประจ าวัน โดยผู้ดูแลท่ีเป็นทางการ (บุคลากรด้านสุขภาพและ
สังคม) และไม่เป็นทางการ (ครอบครัว เพื่อน เพื่อนบ้าน) รวมถึงบริการในครอบครัว ชุมชน หรือ
สถานบริการ สาระส าคัญของแผนฯ ประกอบด้วย   

๑. ส่งเสริม และสนับสนุนการดูแลระยะยาวในระดับท้องถิ่น เป็นการสนับสนุน
กระบวนการประเมิน “ผู้ต้องได้รับการดูแลระยะยาว” ให้แก่ท้องถิ่น โดยมีกระทรวงสาธารณสุขเป็น
หน่วยงานหลักในการรับผิดชอบ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์  
กระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานรอง ก าหนดตัวชี้วัด ได้แก่ ร้อยละ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีได้รับการสนับสนุนในการประเมินฯ และให้การสนับสนุนการดูแล
ระยะยาวกับครอบครัว ได้แก่ การให้ค าปรึกษาและการสนับสนุนด้านจิตใจ บริการดูแลช่ัวคราวท่ีบ้าน 
บริการดูแลกลางวัน และศูนย์รวมอุปกรณ์การดูแลระดับชุมชน มีกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงาน
หลักท่ีรับผิดชอบ และกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กระทรวงสาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานรอง ก าหนดตัวช้ีวัด ได้แก่ ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีให้การ
สนับสนุนการดูแลระยะยาวให้ครอบครัว รวมท้ัง สนับสนุนศักยภาพโดยการฝึกอบรมการดูแลระยะ
ยาวให้แก่ผู้ดูแล ท้ังท่ีเป็นสมาชิกครอบครัวและผู้ดูแลท่ีเป็นบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือท่ีเป็นอาสาสมัคร โดยมีกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เป็นหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ และ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานรอง ก าหนด
ตัวช้ีวัด ได้แก่ ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีได้รับการสนับสนุนศักยภาพ และจ านวนผู้
ได้รับการอบรม 

๒. การดูแลระยะยาวท่ีด าเนินการโดยหน่วยงานรัฐส่วนกลางคือ มีศูนย์ข้อมูล ผู้ท่ีได้รับ
การประเมินว่าต้องได้รับการสนับสนุนด้านการดูแลระยะยาวจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี
กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ และกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ   
กระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานรอง ก าหนดตัวช้ีวัด ได้แก่ การมี
ศูนย์ข้อมูลผู้ท่ีได้รับการประเมินว่าต้องได้รับการสนับสนุนด้านการดูแลระยะยาว  การส่งเสริมและ
พัฒนาการพยาบาลท่ีบ้าน มีกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานรอง ก าหนดตัวช้ีวัด ได้แก่ มีการด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาการ



๙๖ 

พยาบาลท่ีบ้าน รวมท้ังการพัฒนาก าลังคนด้านการดูแลระยะยาว โดยมีกระทรวงสาธารณสุขและ
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ร่วมกันเป็นหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นหน่วยงานรอง ก าหนดตัวชี้วัด ได้แก่ มีการด าเนินการพัฒนาก าลังคนด้านการดูแลระยะยาว  

จากการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ ในประเด็นของการดูแลระยะยาว
ส าหรับผู้สูงอายุ ผู้วิจัยได้ประมวล เกี่ยวกับประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัยท่ีได้
ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “การจัดบริการดูแลระยะยาว” สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๔๔ ดังนี้  
 
ตารางที่ ๒.๔๔  ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการ

จัดบริการดูแลระยะยาว  
นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 

ส า นั ก ส่ ง เ สริ ม สุ ขภ าพ          
กรมอนามัย  กระทรวง
สาธารณสุข, (๒๕๔๘, หน้า 
๑-๒). 

๑. บทบาทของครอบครัวท่ีต้องให้การดูแล ทางกาย จิตใจ และให้การ
สนับสนุนทางด้านการเงิน  

๒. บริการทางการแพทย์ การให้บริการสุขภาพท่ีบ้าน (Home health 
care) และการดูแลอย่างต่อเนื่องท่ีบ้าน  

 
              ๒.๓.๖ ระบบสวัสดิการสังคมเพื่อการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย 

ระบบสวัสดิการสังคมเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่เน้นใน ๓ เรื่องใหญ่คือ การสร้าง
หลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ การบริการทางสังคม และการช่วยเหลือทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ ผู้วิจัย
ได้สรุปรายละเอียดในประเด็นท่ีส าคัญๆ ได้ดังนี้ 

๒.๓.๖.๑ การสร้างหลักประกันด้านรายได้ผู้สูงอายุ๙๐ 
การสร้างหลักประกันด้านรายได้ของผู้สูงอายุ โดยเริ่มต้ังแต่วัยแรงงาน มีการสะสมเงิน

ออมหรือเงินสมทบในระยะยาว นอกจากนี้ ยังมีทางเลือกในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ โดยนายจ้างจ่ายเงินสมทบและลูกจ้างจ่ายเงินสะสมร่วมกัน  ส่วนภาคราชการมีกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ และสวัสดิการบ านาญราชการ เมื่อถึงยามเกษียณอายุราชการท่ีอายุ ๖๐ 
ปีขึ้นไป หรือมีอายุราชการมาไม่ต่ ากว่า ๒๕ ปี และประชาชนยังสร้างหลักประกันด้านรายได้ของ
ตนเองยามชราภาพ ด้วยการเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนท่ีกระจายอยู่ตามชุมชน มีเบี้ยยังชีพผุ้
สูงอายุ โดยรัฐจัดสวัสดิการ รวมถึงสวัสดิการในอนาคต โดยมีสาระส าคัญของแต่ละกองทุน ดังต่อไปนี้ 

๑. กองทุนประกันสังคม การจัดสวัสดิการด้านการประกันชราภาพ เมื่อวันท่ี ๓๑ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ ภายใต้พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และแก้ไขเพิ่มเติมท่ีให้ความ
คุ้มครองในเรื่องกรณี เจ็บป่วยหรือประสบอันตราย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณี
สงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ และกรณีว่างงาน โดยให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างในสถานประกอบการ
ท่ีมีลูกจ้างต้ังแต่ ๑ คนขึ้นไป เพื่อเป็นหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ลูกจ้างในรูปบ าเหน็จ และบ านาญ
ชราภาพภายหลังอายุครบ ๕๕ ปีบริบูรณ์  

                                                             
๙๐ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์, สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๕๓, พิมพ์ครั้งแรก กุมภาพันธ์, 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท ที คิว พี, ๒๕๕๕), หน้า ๕๒. 



๙๗ 

๒. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ คือ กองทุนท่ีนายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดต้ังขึ้น เงินของ
กองทุนมาจากเงินท่ีลูกจ้างจ่ายส่วนหนึ่งเรียกว่า “เงินสะสม” และนายจ้างจ่ายเงินเข้าอีกส่วนหนึ่ง
เรียกว่า “เงินสมทบ” การจัดต้ังกองทุนส ารองเล้ียงชีพเป็นรูปแบบหนึ่งของการให้สวัสดิการแก่ลูกจ้าง
จึงช่วยสร้างแรงจูงใจให้ลูกจ้างท างานให้กับนายจ้างนานๆ สมาชิกกองทุนมีสิทธิได้รับเงินจากกองทุน
เมื่อความเป็นสมาชิกส้ินสุดลง โดยจะได้รับเงินสะสมเต็มจ านวนทุกกรณี พร้อมท้ังผลประโยชน์ท่ี
เกิดขึ้นจากเงินสะสม  

๓. กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบ าเหน็จบ านาญและให้
ประโยชน์ตอบแทนแก่ข้าราชการเมื่อลาออกจากราชการ เพื่อส่งเสริมการออมของสมาชิก และจัด
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก การส่งเงินสะสมเข้ากองทุน สมาชิกต้องส่งเงินสะสมเข้า
กองทุนในอัตราร้อยละ ๓ ของเงินเดือน แล้วรัฐจ่ายสมทบให้อีกในอัตราเดียวกัน ส าหรับการรับเงิน
หรือผลประโยชน์จากกองทุน เมื่อส้ินสมาชิกภาพ หากเป็นสมาชิกท่ีไม่มีสิทธิรับบ าเหน็จบ านาญ 
สมาชิกจะได้รับเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ หากเป็นสมาชิกท่ีรับราชการก่อนวันท่ี ๒๗ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ และเลือกรับบ านาญ มีสิทธิได้รับเงินประเดิม เงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย 
และผลประโยชน์ ส่วนสมาชิกท่ีรับราชการหลังวันท่ี ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ และเลือกรับบ านาญ 
สมาชิกดังกล่าวจะไม่มีสิทธิได้รับเงินประเดิม ส าหรับสมาชิกเลือกรับบ าเหน็จ จะมีสิทธิได้รับเงินสะสม 
เงินสมทบ และผลประโยชน์ 

 ๔. สวัสดิการบ านาญราชการ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบการจ่ายเงินบ าเหน็จบ านาญให้แก่ข้าราชการท่ีเกษียณอายุ ท่ีมีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป หรือได้รับ
ราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒๕ ปี โดยมีวิธีการค านวณเงินบ านาญคือ เงินเดือนเฉล่ีย ๖๐ 
เดือนสุดท้ายของการท างานคูณกับจ านวนเวลาท่ีได้รับราชการและหารด้วย ๕๐ ท้ังนี้ วงเงินบ านาญท่ี
ค านวณได้จะต้องไม่เกิน ๗๐% ของเงินเดือนเฉล่ีย ๖๐ เดือนสุดท้าย ส าหรับเงินบ าเหน็จ ค านวณจาก
เงินเดือนๆ สุดท้ายคูณด้วยจ านวนเวลาราชการ  

๕. กองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นกองทุนท่ีจัดต้ังขึ้นจากการระดมทุนและการออมร่วมกัน
ของคนในชุมชน มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนท่ีมีความครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มวัยในชุมชนต้ังแต่เด็กแรกเกิดจนถึงวัยสูงอายุ โดยมีกระบวนการด าเนินงานตาม
ข้อตกลง หรือระเบียบของกองทุนท่ีเกิดขึ้นจากความเห็นชอบร่วมกันของคนในชุมชน ท่ีให้
ความส าคัญในเรื่องของการสร้างระบบการดูแลและการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน  

๖. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปัจจุบันผู้สูงอายุไทยทุกคนมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบ
ขั้นบันได โดยผู้สูงอายุท่ีมีอายุ ๖๐-๖๙ ปี จะได้รับ ๖๐๐ บาท อายุ ๗๐-๗๙ ปี จะได้รับ ๗๐๐ บาท 
อายุ ๘๐-๘๙ ปีจะได้รับ ๘๐๐ และอายุ ๙๐ ปีข้ึนไป จะได้รับ ๑,๐๐๐ บาท  

๗. สวัสดิการในอนาคต ส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ขยายความคุ้มครอง
ให้กับแรงงานท่ียังไม่มีหลักประกันชีวิตหรือสิทธิจากสวัสดิการใดๆ  เช่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 
เกษตรกร พ่อค้าแม่ค้า หาบเร่แผงลอย คนขับรถรับจ้าง ช่างฝีมือ ผู้รับจ้างท่ัวไป สมัครเป็น
ผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา ๔๐ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ด้วยการ
สมทบเงินเข้ากองทุน เพื่อมีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนตามเงื่อนไขท่ีกฎหมายก าหนด โดยสามารถเลือก



๙๘ 

จ่ายเงินสมทบได้ ๒ ทางเลือก ทางเลือกท่ี ๑ จ่ายเงินสมทบเดือนละ ๑๐๐ บาท ได้รับการคุ้มครองเงิน
ทดแทนการขาดรายได้กรณีเจ็บป่วยและทุพพลภาพ และค่าท าศพ ไม่คุ้มครองกรณีชราภาพ ทางเลือก
ท่ี ๒ จ่ายเงินสมทบเดือนละ ๑๕๐ บาท ได้รับการคุ้มครองเพิ่มเติมกรณีชราภาพ 

ดังนั้น ระบบสวัสดิการสังคมเพื่อการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย ในส่วนของการสร้าง
หลักประกันรายได้ส าหรับผู้สูงอายุไทย ในภาพรวมนั้นจะมีหลายหน่วยงานท้ังภาครัฐ เอกชน และ
ชุมชน ประสานความร่วมมือกันสร้างหลักประกันรายได้ขึ้นมา เพื่อท่ีจะเข้ามาดูแล ช่วยเหลือผู้สูงอายุ
ให้มีเงินมาจับจ่ายใช้สอยในการด ารงชีพ เพื่อท าให้เกิดการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของผู้สูงอายุ และไม่เป็น
ภาระของสังคม และครอบครัว ดังแผนภาพท่ี ๒.๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่๒.๔  โครงสร้างหลักประกันรายได้ส าหรับผู้สูงอายุไทย 
 
จากการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ ในประเด็นของระบบสวัสดิการสังคม

เพื่อการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย ผู้วิจัยได้ประมวลเป็นภาพรวมให้ชัดเจนขึ้น เกี่ยวกับประเด็น
ส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัยท่ีได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “การสร้างหลักประกันด้าน
รายได้ผู้สูงอายุ” สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๔๕ ดังนี้  

หลักประกันรายได้
ส าหรับผู้สูงอายุ 

ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ/ธุรกิจ/เอกชน ชุมชน 

สวัสดิการข้าราชการ 

กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ 

กองทุนประกนัสังคม 
กรณีชราภาพ 

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

การประกันชีวิต
ส าหรับผู้สูงอายุ 

กองทุน
สวัสดิการชุมชน 



๙๙ 

ตารางที่ ๒.๔๕ ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการ
สร้างหลักประกันด้านรายได้ผู้สูงอายุ  

นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 
ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ ,
(๒๕๕๕, หน้า ๕๒). 

กองทุนประกันสังคม กองทุนส ารองเล้ียงชีพ กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ สวัสดิการบ านาญราชการ กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ และสวัสดิการในอนาคต 

 
๒.๓.๖.๒ การบริการทางสังคม๙๑ 
การจัดบริการทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ  ส่วนใหญ่ด าเนินการโดยภาครัฐภายใต้

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งก าหนดสิทธิและประโยชน์ท่ีผู้สูงอายุพึงได้รับ โดย
หน่วยงานต่างๆ ได้ให้ความส าคัญกับการจัดบริการทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุในด้าน ด้านสุขภาพ ด้าน
การศึกษา ด้านการส่งเสริมการมีงานท า ด้านท่ีอยู่อาศัย ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้าน
บริการสาธารณะและนันทนาการ โดยผู้วิจัยได้สรุปในประเด็นท่ีส าคัญๆ ดังนี้  

๑. ด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักท่ีด าเนินงานด้านสาธารณสุข มี
เป้าหมายในการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย ภายใต้กฎหมายและประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการ
บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ท่ีจัดไว้โดยให้ความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ 
และด าเนินงานภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  ๒๕๕๐ และแผนผู้สูงอายุ
แห่งชาติฉบับท่ี ๒ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย ซึ่งการจัดบริการ
ด้านสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ สามารถแบ่งออกเป็น ๓ รูปแบบท่ีส าคัญ ดังนี้ 

๑.๑ การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ โดยการสนับสนุนให้มีการจัดต้ังกลุ่ม ชมรมผู้สูงอายุ
ในหมู่บ้าน และฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขกับผู้ส่ือข่าวสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เพื่อให้ความรู้
ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ การให้บริการในการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ผสมผสานกับการบริการสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชน  โดยกระทรวง
สาธารณสุข ให้การสนับสนุนในด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ การสนับสนุนโรงพยาบาลของรัฐและ
เอกชน ในการให้สุขศึกษาแก่ผู้สูงอายุ นอกจากนี้ ยังมีการจัดต้ังคลินิกส่งเสริมสุขภาพในศูนย์ส่งเสริม
สุขภาพเขต ตลอดจนการด าเนินโครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ 

๑.๒ การรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ มีการสนับสนุนให้โรงพยาบาลในจังหวัดต่างๆ เปิดคลินิก
ผู้สูงอายุขึ้น และให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้สูงอายุ เป็นกรณีพิเศษในโรงพยาบาล การด าเนิน
โครงการ Home Health Care เป็นการบริการสาธารณสุข โดยทีมสหวิชาชีพและอาสาสมัครในการ
ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้านอย่างต่อเนื่อง  

๑.๓ การดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุ เป็นการจัดบริการท่ีจ าเป็นแก่ผู้สูงอายุท่ีไม่
สามารถช่วยเหลือตนเองในการด าเนินชีวิตประจ าวัน อันมีสาเหตุมาจากการเส่ือมสภาพของร่างกาย
หรือเกิดจากภาวะการเจ็บป่วยเรื้อรังหรือพิการ โดยเน้นการดูแลด้านชีวิตประจ าวัน  ด้านท่ีอยู่อาศัย 

                                                             
๙๑กุลธิดา เลิศพงศ์วัฒนา และ วรรณา บุญเจือ, สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๕๓, พิมพ์ครั้งแรก 

กุมภาพันธ์, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ที คิว พี จ ากัด ๒๕๕๕), หน้า ๖๐. 



๑๐๐ 

และด้านอื่นๆ ท่ีจ าเป็นกับการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุ โดยการจัดบริการมีท้ังรูปแบบการจัดบริการบน
พื้นฐานของการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว (Home Care) การจัดบริการดูแลผู้สูงอายุในสถาบัน
ประเภทต่างๆ (Institutional Care) การจัดบริการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน และการจัดบริการดูแล
ผู้สูงอายุในสถานการณ์พิเศษ๙๒ ซึ่งการจัดบริการในสถาบันส่วนใหญ่เป็นการให้บริการของภาคเอกชน
ในรูปแบบการบริการในโรงพยาบาล สถานบริบาลผู้สูงอายุ และการจัดส่งผู้ดูแลไปให้บริการถึงท่ีพัก
ส าหรับผู้อายุ โดยโรงพยาบาลท่ีให้บริการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุ  เป็นต้น๙๓ ส าหรับศูนย์
ระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุท่ีด าเนินการโดยภาครัฐ ได้จัดต้ังขึ้นเป็นแห่งแรกในปี ๒๕๕๒ ณ 
โรงพยาบาลประสาท จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้บริการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยท่ีต้องการพักฟื้น 
ตลอดจนได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างถูกต้องและเหมาะสม  

๒. ด้านการศึกษา การจัดบริการด้านการศึกษาและฝึกอบรม หน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐ
และภาคเอกชนได้ให้ความส าคัญและพัฒนาไปสู่รูปแบบท่ีหลากหลายท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งผลให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการด้านการศึกษาและการ
ฝึกอบรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุในแต่ละพื้นท่ีได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

๒.๑ การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการจัดการศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา แบ่งออกเป็น ๓ 
ระดับ ได้แก่ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา  

๒.๒ การศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นการศึกษาหลังจากจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ซึ่งได้แก่ หลักสูตรอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ช้ันสูง 
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ปัจจุบันเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุสามารถเลือกรับบริการ
ทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในสถาบันต่างๆ ท่ีกระจายอยู่ท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ  

๒.๓ การศึกษาต่อเนื่อง เป็นการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและ
พัฒนาทักษะ เพื่อการประกอบอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีลักษณะเป็นหลักสูตรระยะส้ัน 
ปัจจุบันมีหน่วยงานท่ีให้บริการจัดการศึกษาต่อเนื่องกับกลุ่มผู้สูงอายุ เช่น ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และหน่วยงานอื่นๆ ท้ัง
ภาครัฐและภาคเอกชน  

๒.๔ การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ 
ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ต่างให้ความส าคัญในการส่งเสริมให้คน
ในชุมชนได้เกิดการเรียนรู้ตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพ โดยเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ท่ีเอื้อ
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ได้อย่างแท้จริง และ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตได้  
                                                             

๙๒วรเวศม์ สุวรรณระดา และคณะ, “โครงการการเงินการคลังส าหรับการดูแลระยะยาวของผู้สูงอายุใน
เขตกรุงเทพมหานคร”, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์, (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย สนับสนุนโดย 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสร้างสุขภาพ, ๒๕๕๒), หน้า ๑๕๐-๑๕๑. 

๙๓ศิริพันธ์ุ สาสัตย์ และคณะ, “โครงการวิจัยระบบการดูแลระยะยาวเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงเพ่ือผู้สงู
วัย”, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์, (คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์, ๒๕๕๓), หน้า ๑๒๐-๑๒๒. 



๑๐๑ 

๒.๕ การฝึกอบรม เป็นกิจกรรมท่ีจัดขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติท่ี
ถูกต้อง สามารถน าความรู้ในเรื่องท่ีได้รับการอบรมไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยการจัดกิจกรรม
อบรมให้กับผู้สูงอายุ หน่วยงานท่ีจัดให้มีการอบรมส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการ
ให้บริการการศึกษา  

๓. ด้านการส่งเสริมการมีงานท า พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ (๓) 
ก าหนดให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนด้านการประกอบอาชีพและฝึก
อาชีพท่ีเหมาะสม และประกาศกระทรวงแรงงาน ลงวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๔๗ เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม การสนับสนุนผู้สูงอายุในการประกอบอาชีพ
และฝึกอาชีพท่ีเหมาะสม โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน และกองทุนผู้สูงอายุ ได้ด าเนิน
กิจกรรม เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพส าหรับผู้สูงอายุ ดังนี้ 

๓.๑ การส่งเสริมการประกอบอาชีพ และการฝึกอาชีพท่ีเหมาะสม เพื่อให้ผู้สูงอายุท่ีมี
ศักยภาพและมีความต้องการท างาน ได้มีงานท า มีรายได้ ลดภาระการพึ่งพิงผู้ท่ีท างานเล้ียงดูผู้สูงอายุ 
และไม่เป็นภาระต่อสังคม 

๓.๒ การคุ้มครอง ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ได้แก่ การส่งเสริมและพัฒนาแรงงานหญิงเพื่อ
เตรียมความพร้อมเป็นผู้สูงอายุท่ีมีคุณภาพ ซึ่งได้สอดแทรกความรู้ในหัวข้อการเตรียมความพร้อมท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการเป็นผู้สูงอายุท่ีมีคุณภาพ 

๓.๓ การสนับสนุนเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ โดยกองทุนผู้สูงอายุ จัดต้ังขึ้นภายใต้
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๖ (มาตรา ๑๓) มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นทุนใช้จ่าย
เกี่ยวกับการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุ  

๔. ด้านที่อยู่อาศัย ท่ีอยู่อาศัยหรือบ้านพักส่วนตัวส าหรับผู้สูงอายุ ถือเป็นปัจจัยส าคัญท่ีมี
ผลต่อการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ สามารถช่วยให้ผู้สูงอายุมีสภาพจิตใจท่ีดีและร่างกายท่ีสมบูรณ์ การ
ท่ีมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นและมีอายุท่ียืนยาวขึ้น อาจส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดการดูแลได้ในอนาคต 
ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ให้ความส าคัญกับการจัดบริการด้านท่ีอยู่อาศัยใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อรองรับกับการเป็นท่ีอยู่อาศัยท่ีสะดวกสบาย และเหมาะสมส าหรับวัยสูงอายุ ดังนี้ 

๔.๑ ด้วยการจัดกิจกรรมโครงการน าร่องเพื่อสังคม “บ้านสบายของยายตา” ท่ีเป็นการ
ด าเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้สูงอายุท่ียากไร้และมีรายได้น้อยของจังหวัดพิจิตร  

๔.๒ สภากาชาดไทย ได้ริเริ่มโครงการท่ีพักอาศัยในรูปแบบคอนโดมิเนียมให้แก่ผู้สูงอายุ 
โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน
นามว่า “สว่างคนิเวศ” ซึ่งเป็นอาคารชุดพักอาศัยท่ีสร้างขึ้นส าหรับผู้สูงอายุในแนวคิด “ชีวิตอิสระ มี
คุณค่า พึ่งพาตนเอง” เพื่อให้เป็นท่ีพักอาศัยส าหรับผู้สูงอายุท้ังในด้านสภาพแวดล้อมและการดูแล
สุขภาพกายและใจเมื่อยามแก่เฒ่า  

๔.๓ โครงการบางไทร ฮอสปิเฮ้าส์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นโครงการท่ีพักอาศัย 
(บ้านจัดสรร) พร้อมบริการด้านสุขภาพ ส่ิงอ านวยความสะดวก สาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะส าหรับผู้สูงอายุ ภายในโครงการแบ่งการด าเนินงานเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นบ้านพักอาศัย 
และศูนย์บริการ โดยส่วนท่ีเป็นบ้านพักอาศัยจะเน้นการออกแบบให้เป็นที่อยู่ส าหรับรองรับวัยผู้สูงอายุ
โดยเฉพาะ เพื่อการพักผ่อนท่ีสะดวกสบายปลอดภัย และสามารถใช้เป็นบ้านพักฟื้นเพื่อรักษาตัว
เหมือนกับโรงพยาบาลส่วนตัวในยามท่ีเจ็บป่วย มีการให้บริการโดยจัดแพทย์และพยาบาลมาให้การ
ดูแลอย่างใกล้ชิด  



๑๐๒ 

๕. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กระทรวงยุติธรรม ได้มีการออกประกาศ
กระทรวงฯ เรื่อง การให้ค าแนะน า ปรึกษา และด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องในทางคดีส าหรับ
ผู้สูงอายุ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นหน่วยงานหลักในการ
ด าเนินการให้บริการผู้สูงอายุด้วยความสะดวกรวดเร็วเป็นกรณีพิเศษ  ท้ังในเรื่องการให้ค าแนะน า 
ปรึกษาให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย การเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดแก่ผู้สูงอายุ การประสานเพื่อขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายท่ีพึ งมีตามความจ าเป็นในการ
ด าเนินการว่าต่างแก้ต่างคดีของผู้สูงอายุ  

๖. ด้านบริการสาธารณะและนันทนาการ การส่งเสริมสนับสนุนบริการด้านสาธารณะ
และกิจกรรมนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ ในปัจจุบัน ด าเนินการภายใต้พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 
๒๕๔๖ ท่ีก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ และอ านวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมท้ังการท่องเท่ียว การกีฬาและนันทนาการ  

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าระบบสวัสดิการสังคมเพื่อการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย ในส่วน
ของการบริการทางสังคม เป็นการจัดบริการโดยภาครัฐหรือเอกชน เพื่อตอบสนองคว ามต้องการ
พื้นฐานของประชาชนท้ังในด้านสุขภาพ การศึกษา การส่งเสริมการมีงานท า ท่ีอยู่อาศัย ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนการบริการสาธารณะและนันทนาการ ซึ่งผู้วิจัยจึงมองว่า 
สังคมไทยควรตระหนักและเร่งก าหนดมาตรการระบบสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุ โดยการ
จัดบริการทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุท่ีเหมาะสมและครอบคลุมทุกมิติโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุในอนาคต 

จากการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ ในประเด็นของระบบสวัสดิการสังคม
เพื่อการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย ผู้วิจัยได้ประมวลเป็นภาพรวมให้ชัดเจนขึ้น เกี่ยวกับประเด็น
ส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัยท่ีได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “การบริการทางสังคม” 
สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๔๖ ดังนี้  
 
ตารางที่ ๒.๔๖  ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการ

บริการทางสังคม  
นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 

กุลธิดา เลิศพงศ์วัฒนา และ 
วรรณา บุญเจือ, (๒๕๕๕, หน้า 
๖๐). 

ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านการส่งเสริมการมีงานท า ด้าน
ท่ีอยู่อาศัย ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านบริการ
สาธารณะและนันทนาการ 

 
๒.๓.๖.๓ การช่วยเหลือทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ๙๔ 
๑. การดูแลผู้สูงอายุที่บ้านและชุมชน 

                                                             
๙๔มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส .ผส.), รายงานประจ าปีสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย 

พ.ศ. ๒๕๕๓, พิมพ์ครั้งแรก กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ที คิว พี จ ากัด), หน้า ๘๓-๘๗. 



๑๐๓ 

๑.๑ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ (ส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ) ได้ริเริ่มด าเนินโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างระบบการดูแลและการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุในชุมชน โดยมุ่งเน้น
กลุ่มผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุท่ีขาดผู้ดูแลและประสบปัญหาทางสังคม ให้ได้รับการดูแลโดย
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ สามารถได้รับบริการต่างๆ ของรัฐได้อย่างท่ัวถึง รวมท้ังสามารถใช้ชีวิตอยู่
ร่วมกับครอบครัวในชุมชนของตนเองได้อย่างมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  

๑.๒ การดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพาที่บ้าน เป็นกิจกรรมท่ีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
เริ่มด าเนินการน าร่องในพื้นท่ี ๑๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดล าปาง ขอนแก่น สงขลา ปทุมธานี เชียงใหม่ 
ตรัง สมุทรปราการ พิษณุโลก นครราชสีมา ลพบุรี นครศรีธรรมราช และอุบลราชธานี โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุท่ีอยู่ในภาวะพึ่งพา มีความเปราะบางทางด้านสุขภาพและสังคม 
หรืออยู่ในภาวะพิการ ทุพลภาพ จ าเป็นต้องพึ่งพาและต้องรับการดูแลช่วยเหลือจากบุคคลอื่นให้ได้รับ
บริการดูแลท่ีบ้านอย่างเหมาะสม โดยมีการจัดการอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการฝึกให้
มีทักษะเฉพาะในการท าหน้าท่ีดูแลให้แก่ผู้ท่ีเป็นสมาชิกครอบครัว และบุคคลท่ัวไปในชุมชน ท่ีมีความ
สนใจเข้ามามีส่วนร่วมท าหน้าท่ีให้การดูแลผู้สูงอายุท่ีอยู่ในภาวะพึ่งพา โดยมีกระบวนการด าเนินงานท่ี
สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนภายในชุมชน  โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาล 
สถานีอนามัย วัด ชมรมผู้สูงอายุ และอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ  

๑.๓ ศูนย์บริการผู้สูงอายุในชุมชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
(ส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ) ได้ริเริ่มด าเนินโครงการศูนย์อเนกประสงค์ส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน
ในลักษณะของโครงการน าร่องในพื้นท่ี ๗ จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น สกลนคร 
พัทลุง ชลบุรี และเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ศูนย์อเนกประสงค์เป็นสถานท่ีหรือศูนย์กลาง
ส าหรับจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลายส าหรับผู้สูงอายุและบุคคลทุกวัยภายในชุมชน  โดยมี
กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ มีการบริหารจัดการศูนย์ฯ โดยคนในชุมชน ส าหรับกิจกรรม
ภายในศูนย์อเนกประสงค์ฯ มุ่งเน้นให้มีการจัดกิจกรรมท่ีสร้างเสริมและขยายโอกาสให้ผู้สูงอายุไ ด้รับ
ความรู้ และได้รับการพัฒนาด้านต่างๆ มีการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายใน
ชุมชน โดยกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้เป็นเครื่องมือในการช่วยให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองท้ัง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และภูมิปัญญา  

ขณะเดียวกัน จังหวัดพิจิตรได้จัดต้ังส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
จังหวัดพิจิตร เพื่อให้บริการด าเนินงานทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร โดยบริการท่ีจัดให้ 
ประกอบไปด้วย  โครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิติ และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส) 
โครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในสภาวะยากล าบาก โครงการปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยให้
เหมาะสมและปลอดภัย  โครงการขยายผลและระบบดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูฃอายุในชุมชน  ดครง
การเสริมพลังภูมิปัญญาผู้สูงอายุ  โครงการคุ้มครองผู้สุงอายุในสถานการณ์ภัยพิบัติ  โครงการผู้สูงวัย
ใส่ใจลูกหลาน 

๑.๔ บริการบ้านพักฉุกเฉินส าหรับผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานครได้จัดบริการท่ีพักอาศัย
ช่ัวคราว เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้แก่ผู้สูงอายุชายหญิงท่ีอายุต้ังแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป จ านวน
วันละไม่เกิน ๓๐ คน เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุท่ีประสบปัญหาขาดผู้อุปการะดูแล พลัดหลง 



๑๐๔ 

เร่ร่อน ไม่มีท่ีพักอาศัย หรือถูกน าส่งมาจากหน่วยงานต่างๆ เช่น โรงพยาบาล สถานีต ารวจ หน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน เป็นต้น โดยจะมีบริการติดตามหาญาติเพื่อส่งตัวกลับ หรือส่งต่อเข้ารับการ
ดูแลในสถานสงเคราะห์ 

๑.๕ การส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ) โดยความร่วมมือกับ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ด าเนินการโครงการพัฒนารูปแบบการจัด
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน  โดยได้จัดท าส่ือเพื่อการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์เรื่องบ้านและชุมชนส าหรับผู้สูงอายุในชนบท ท่ีประกอบด้วยแนวคิดและปัญหาความ
จ าเป็นในการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมและปลอดภัย รวมท้ังการออกแบบและแนวปฏิบัติ โดยได้
มีการเผยแพร่ส่ือดังกล่าวให้แก่หน่วยงานในชุมชนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อสร้ างแรงจูงใจและตระหนักถึง
ประโยชน์ของการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมและปลอดภัยส าหรับผู้สูงอายุ 

จากการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ ในประเด็นของระบบสวัสดิการสังคม
เพื่อการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย ผู้วิจัยได้ประมวลเป็นภาพรวมให้ชัดเจนขึ้น เกี่ยวกับประเด็น
ส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัยท่ีได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “การช่วยเหลือทางสังคม
ส าหรับผู้สูงอายุ” (การดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้านและชุมชน) สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๔๗ ดังนี้  
 
ตารางที่ ๒.๔๗  ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการ

ช่วยเหลือทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ (การดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้านและชุมชน)  
นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 

มูลนิธิ สถาบันวิ จัยและพัฒนา
ผู้สูงอายุไทย, ( ๒๕๕๕, หน้า 
๘๗-๘๙). 

การดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้านและชุมชน อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุท่ี
บ้าน (อผส.) การดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพาท่ีบ้าน ศูนย์บริการ
ผู้สูงอายุในชุมชน บริการบ้านพักฉุกเฉินส าหรับผู้สูงอายุ และ
การส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม 

 
๒. การดูแลผู้สูงอายุในสถาบัน 
๒.๑ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ด าเนินการจัดศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคมส าหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้บริการช่วยเหลือผู้สูงอายุในลักษณะของสถานสงเคราะห์ส าหรับผู้สูงอายุ
ขาดท่ีพึ่ง ถูกทอดท้ิง ไม่มีผู้ดูแล หรือไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัวของตนเองได้ โดยปัจจุบัน
มีศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุ จ านวน ๑๒ แห่ง ในทุกภาคท่ัวประเทศ ดังตาราง
ท่ี ๒.๔๘  
 
 
 
 
 



๑๐๕ 

ตารางที่ ๒.๔๘ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุ 
ศูนย์พัฒนาการจัด

สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 
จังหวัด ที่อยู ่ โทรศพัท์ 

๑. ศู น ย์ พั ฒ น า ก า ร จั ด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
บ้ า น บ า ง แ ค 
กรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานคร ๘๑ ม.๑๕ ถ.เพชรเกษม 
กม.๑๑ แขวงบางหว้า  
เขตภาษีเจริญ กทม. 

๑๐๑๖๐ 

๐๒-๔๑๓๑๑๔๑ 

๒. ศู น ย์ พั ฒ น า ก า ร จั ด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
จังหวัดปทุมธานี 

ปทุมธานี ๙/๑ ม. ๒ ต.รังสิต  
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

๑๒๑๑๐ 

๐๒-๕๗๗๑๒๖๗ 
๐๒-๕๗๗๑๙๕๘ 

๓. ศู น ย์ พั ฒ น า ก า ร จั ด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
วาสนะเวสม์ฯ 

พระนครศรีอยุธยา ๒๐๐/๑๑ ม.๒ กม.  
ต.บ่อโพง อ.นครหลวง            
จ.พระนครศรีอยุธยา 

๑๓๒๖๐ 

๐๓๕=๓๖๐๓๗๗ 

๔. ศู น ย์ พั ฒ น า ก า ร จั ด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
บ้านบางละมุง 

ชลบุรี ๔๐ ม.๔ ต.บางละมุง  
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

๒๐๑๕๐ 

๐๓๘-๒๔๑๑๒๑ 

๕. ศู น ย์ พั ฒ น า ก า ร จั ด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
บ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่ 

เชียงใหม่ ๑ ถ.มูลเมือง ต.พระสิงห์ 
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

๕๐๒๐๐ 

๐๕๓-๒๗๘๕๗๓ 

๖. ศู น ย์ พั ฒ น า ก า ร จั ด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
ล าปาง 

ล าปาง ๑๒๐ ม.๑ ถ.ล าปาง –  
แจ้ห่ม ต.นิคมพัฒนา  

อ.เมือง จ.ล าปาง ๕๒๐๐๐ 

๐๕๔-๘๒๕๕๗๗, 
๐๕๔-๘๒๕๕๗๖ 

๗. ศู น ย์ พั ฒ น า ก า ร จั ด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
ขอนแก่น 

ขอนแก่น ๒/๑ ถ.หลังเมือง  
ต.ในเมือง อ.เมือง 

 จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐ 

๐๔๓-๓๓๒๙๒๒ 

๘. ศู น ย์ พั ฒ น า ก า ร จั ด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
บ้านบุรีรัมย์ 

บุรีรัมย์ ๒๒๙ ม.๖ ต.ชุมเห็ด  
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐ 

- 

๙. ศู น ย์ พั ฒ น า ก า ร จั ด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
นครพนม 

นครพนม ๑๐๑ หมู่ ๑๓ ถนนสาย
นครพนม-ท่าอุเทน กม.ท่ี 
๒๐ ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน 

จ.นครพนม ๔๘๑๒๐ 

๐๔๒-๕๓๕๔๑๑ 
๐๔๒-๕๓๕๔๑๒ 

 
 

๑๐. ศู น ย์ พัฒ นากา ร จั ด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
บ้านภูเก็ต 

ภูเก็ต ๑๓๒ ม.๒ ถ.ป่าคลอก  
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ๘๓๑๑๐ 

(ตู้ ปณ. ๒๐๕ ภูเก็ต) 

๐๗๖-๒๖๙๖๙๙ 
๐๗๖-๒๖๙๗๐๐ 



๑๐๖ 

ตารางที่ ๒.๔๘ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุ (ต่อ) 
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ

สังคมผู้สูงอายุ 
จังหวัด ที่อยู ่ โทรศัพท์ 

๑๑. พัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุสงขลา 

สงขลา บริเวณนิคมเทพา เลขท่ี 
๑๘๓ ม.๓ ต.ท่าม่วง  

อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๒๑๐ 

๐๗๔-๕๓๑๖๔๒ 

๑๒. ศู น ย์ พั ฒ น า ก า ร จั ด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้าน
ทักษิณ 

ยะลา ๖๒ ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง 
อ.เมือง จ.ยะลา ๙๕๐๐๐ 

๐๗๓-๒๒๓๒๑๙ 
๐๗๓-๒๗๔๔๘๗ 

๑๓. ศูนย์การเรียนรู้การดูแล
ผู้สูงอายุเมืองใหม่บางพลี 

สมุทรปราการ ๑๐๑๔ หมู่ท่ี ๕  
ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง 
 จ.สมุทรปราการ ๑๐๕๔๐ 

๐๒-๗๐๕๙๑๘๓ 
๐๒-๗๐๕๙๑๘๓ 
๐๒-๗๐๕๘๘๔๘ 

 
โดยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุท้ัง ๑๒ แห่ง มีขีดความสามารถในการรับ

ผู้สูงอายุเข้าพ านักอาศัยได้ จ านวนประมาณ ๑,๖๐๐ คน โดยมีค่าใช้จ่ายต้นทุนต่อหน่วย (Unit cost) 
ของผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุ  คิดเป็นเงิน คนละ 
๒๓,๔๕๖ บาทต่อคนต่อปี (ประกอบด้วย ค่าอาหาร ๒๑,๙๐๐ บาท ค่าของใช้ส่วนตัว ๓๑๕ บาท    
ค่าเส้ือผ้า ๗๙๗ บาท ค่าเครื่องนอน ๑๙๔ บาท และค่าเวชภัณฑ์ ๒๕๐ บาท ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มี
จ านวนผู้สูงอายุ ๑,๕๐๒ คน ท่ีได้รับการดูแลจากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมท้ัง ๑๒ แห่ง  

นอกจากนี้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ยังได้ด าเนินการสถานสงเคราะห์คนชรา
จ านวน ๑๓ แห่ง ซึ่งถ่ายโอนมาจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ต้ังแต่ปี 
พ.ศ. ๒๕๔๕ สถานสงเคราะห์คนชรา ท้ัง ๑๓ แห่ง ดังตารางท่ี ๒.๔๙  

 
ตารางที่ ๒.๔๙ สถานสงเคราะห์คนชรา ๑๓ แห่ง  

ชื่อสถานสงเคราะห์คนชรา จังหวัด 
๑. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค ๒ กรุงเทพมหานคร 
๒. สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อล าไยอุปถัมภ์) กาญจนบุรี 
๓. สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเป่ินอุปถัมภ์) นครปฐม 
๔. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม  นครปฐม 
๕. สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ เชียงใหม่ 
๖. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว  นครสวรรค ์
๗. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี ลพบุรี 
๘. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี  จันทบุรี 
๙. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านโพธิ์กลาง นครราชสีมา 
๑๐. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง  นครราชสีมา 

 



๑๐๗ 

ตารางที่ ๒.๔๙ สถานสงเคราะห์คนชรา ๑๓ แห่ง (ต่อ) 
ชื่อสถานสงเคราะห์คนชรา จังหวัด 

๑๑. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านมหาสารคาม มหาสารคาม 
๑๒. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านอู่ทอง-พนังตัก  ชุมพร 
๑๓. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านศรีตรัง  ตรัง 

 
สถานสงเคราะห์ท้ังหมดนี้อยู่ภายใต้ความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในแต่ละ

จังหวัดท่ีสถานสงเคราะห์คนชราต้ังอยู่ ซึ่งสถานสงเคราะห์คนชราแต่ละแห่งได้ให้ความอุปการะดูแล
ผู้สูงอายุท่ีด้อยโอกาส ยากจน ขาดผู้ดูแลหรือขาดท่ีพึ่งพิง ด้วยการให้ท่ีพักอาศัยควบคู่ไปกับการ
จัดบริการด้านสวัสดิการสังคมอื่นๆ เช่น การดูแลด้านสุขภาพ การฟื้นฟูบ าบัด บริการสังคมสงเคราะห์ 
การจัดกิจกรรมนันทนาการ ศาสนกิจ การส่งเสริม การเรียนรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ๙๕  

๒.๒ การดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในกระบวนการยุติธรรม 
กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ได้ด าเนินการจัดสวัสดิการแก่ผู้ต้องขังสูงอายุ และได้

จัดท าโครงการสวัสดิการผู้ต้องขัง ครอบคลุมสวัสดิการส าหรับผู้ต้องขัง ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านคุณภาพ
ชีวิต ด้วยการให้การดูแลด้านสุขภาพอนามัยท่ีครอบคลุมการตรวจรักษาการดูแลสุขภาพตาและ
สุขภาพฟัน รวมท้ังการส่งเสริมสนับสนุนการออกก าลังกายให้แก่ผู้ต้องขังสูงอายุ  ๒) ด้านจิตใจ ด้วย
การจัดกิจกรรมนันทนาการ บันเทิง และกีฬา รวมท้ังกิจกรรมทางศาสนา ๓) ด้านเครื่องอุปโภค
บริโภคและส่ิงอ านวยความสะดวก อาทิ เส้ือผ้าและของใช้ส่วนตัว อาหารเสริมส่ิงอ านวยความสะดวก
ท่ีจ าเป็นส าหรับผู้ต้องขังสูงอายุ เช่น ฟันปลอม ไม้เท้า แว่นตา รถเข็น ฯลฯ 
             จากการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ ในประเด็นของระบบสวัสดิการสังคมเพื่อ
การดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย ผู้วิจัยได้ประมวลเป็นภาพรวมให้ชัดเจนขึ้น เกี่ยวกับประเด็นส าคัญ
หรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัยท่ีได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “การช่วยเหลือทางสังคมส าหรับ
ผู้สูงอายุ” (การดูแลผู้สูงอายุในสถาบัน) สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๕๐ ดังนี้  
 
ตารางที่ ๒.๕๐  ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการ

ช่วยเหลือทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ (การดูแลผู้สูงอายุในสถาบัน)  
นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 

มูลนิธิ สถาบันวิ จัยและพัฒนา
ผู้สูงอายุไทย, (๒๕๕๕, หน้า ๘๗-
๘๙). 

การดูแลผู้สูงอายุในสถาบัน ด้วยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคมส าหรับผู้สูงอายุ และการดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใน
กระบวนการยุติธรรม 

 
 
 

                                                             
๙๕มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส .ผส.), รายงานประจ าปีสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย 

พ.ศ. ๒๕๕๓, พิมพ์ครั้งแรก กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ที คิว พี จ ากัด), หน้า ๘๗-๘๙. 



๑๐๘ 

๓. การให้ความช่วยเหลือด้านรายได้เพื่อการยังชีพส าหรับผู้สูงอายุ 
๓.๑ การให้ความช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพแก่ผู้สูงอายุ ด าเนินการตามประกาศ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การ
คุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุในการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี  รายละ 
๒,๐๐๐ บาท ซึ่งต้ังแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นต้นมา รัฐบาลได้ขยายสิทธิการให้ความช่วยเหลือ
ในการจัดการศพตามประเพณีส าหรับผู้สูงอายุทุกรายท่ีเสียชีวิต เป็นเงิน รายละ ๒,๐๐๐ บาท เพื่อ
ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่บุตรหรือญาติพี่น้องของผู้สูงอายุในการจัดการฌาปนกิจศพให้แก่
ผู้สูงอายุท่ีเสียชีวิต ส าหรับการขอรับเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพผู้สูงอายุนี้ ในจังหวัดพิจิตร บุตรหรือ
ญาติของผู้สูงอายุสามารถติดต่อโดยน าหลักฐานมาขอรับความช่วยเหลือได้ท่ีส านักงานคุ้มครอง  
สวัสดิภาพชุมชน ในต่างจังหวัดสามารถขอรับความช่วยเหลือได้ท่ีส านักงานพัฒนาสังคมในจังหวัด
พิจิตรและความมั่นคงของมนุษย์ และท่ีว่าการอ าเภอทุกอ าเภอ  

๓.๒ การให้เงินช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส/ประสบปัญหาความเดือดร้อน เป็น
การด าเนินงานโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เพื่อให้ความช่วยเหลือเป็น
เงินค่าใช้จ่ายแก่ผู้สูงอายุท่ีด้อยโอกาส และประสบปัญหาความเดือดร้อนในทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ โดย
เป็นการด าเนินการภายใต้ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จ านวน ๒ 
ฉบับ ได้แก่ ๑) ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนช่วยเหลือผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับอันตราย
จากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือถูกทอดท้ิง และการให้
ค าปรึกษาด าเนินการอื่นท่ีเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาครอบครัว ๒) ประกาศกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การ
ส่งเสริม และการสนับสนุนการจัดท่ีพักอาศัย อาหารและเครื่องนุ่งห่มให้ผู้สูงอายุตามความจ าเป็น
อย่างท่ัวถึง 

ดังนั้น ระบบสวัสดิการสังคมเพื่อการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย ในส่วนของการ
ช่วยเหลือทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้านและชุมชน การ
ดูแลผู้สูงอายุในสถาบัน และการให้ความช่วยเหลือด้านรายได้เพื่อการยังชีพส าหรับผู้สูงอายุ ซึ่ง
หน่วยงานต่างๆ เหล่านี้จะท าหน้าท่ีท่ีเน้นการดูแลผู้สูงอายุเป็นหลัก รวมถึงศูนย์หรือหน่วยงานต่างๆ 
เหล่านี้ก็ยังให้บริการแก่ประชาชนท่ัวไปด้วยที่อยู่ร่วมกันในชุมชนของตนเอง เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์
ร่วมกัน ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งผู้วิจัยมองว่าถ้าหน่วยงานต่างๆ เหล่านี้ได้ตระหนักให้ความ
ช่วยเหลือกับผู้สูงอายุท่ีมีปัญหาทางครอบครัว และสังคมท่ีไม่มีผู้ดูแล หรือผู้สูงอายุท่ียากจน อยู่คน
เดียวไม่มีลูกหลานดูแล และผู้สูงอายุท่ีมีความพิการ หรือต้องอยู่ในภาวะพึ่งพิง ก็เช่ือได้ว่าน่าจะตอบ
โจทย์ต่อปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้จริงในปัจจุบัน 

จากการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ ในประเด็นของระบบสวัสดิการสังคม
เพื่อการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย ผู้วิจัยได้ประมวลเป็นภาพรวมให้ชัดเจนขึ้น เกี่ยวกับประเด็น
ส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัยท่ีได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “การช่วยเหลือทางสังคม
ส าหรับผู้สูงอายุ” (การให้ความช่วยเหลือด้านรายได้เพื่อการยังชีพส าหรับผู้สูงอายุ ) สามารถสรุปได้
ตามตารางท่ี ๒.๕๑ ดังนี้  



๑๐๙ 

ตารางที่ ๒.๕๑ ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการ
ช่วยเหลือทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ (การให้ความช่วยเหลือด้านรายได้เพื่อการยังชีพ
ส าหรับผู้สูงอายุ)  

นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 
มูลนิธิ สถาบันวิ จัยและพัฒนา
ผู้สูงอายุไทย, (๒๕๕๕, หน้า ๘๗-
๘๙). 

การให้ความช่วยเหลือด้านรายได้เพื่อการยังชีพส าหรับ
ผู้สูงอายุ ด้วยการให้ความช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพแก่
ผู้สูงอายุ และการให้เงินช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุท่ีด้อยโอกาส/
ประสบปัญหาความเดือดร้อน 

 
๒.๓.๗ ระบบสวัสดิการสังคมเพื่อการดูแลผู้สูงอายุในต่างประเทศ 
องค์การสหประชาชาติ ได้รับรองหลักการดูแลผู้สูงอายุ เมื่อวันท่ี ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. 

๒๕๓๔ ไว้ดังนี้ ผู้สูงอายุมีสิทธิ์ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชนและได้รับการคุ้มครอง ผู้สูงอายุควร
ได้รับการดูแลด้านสุขภาพอนามัยเพื่อให้ได้รับการฟื้นฟูทางร่างกาย  จิตใจ และอารมณ์ให้ดีขึ้น เพื่อ
เป็นการป้องกันหรือชะลอการเจ็บป่วยในระยะเริ่มต้น ผู้สูงอายุควรได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการ
ทางสังคมและกฎหมาย เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุน การเป็นอิสระ การคุ้มครองและการได้รับการ
ดูแล ผู้สูงอายุควรได้รับการดูแล คุ้มครองฟื้นฟูและส่งเสริมทางด้านสังคมและจิตใจอย่างเหมาะสม
จากสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีมั่นคง  และผู้สูงอายุควรได้รับสิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพขั้นพื้นฐานในการด ารงชีวิต๙๖ ซึ่งหลายประเทศได้น ามาเป็นแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุ 
ผู้วิจัยได้น าเสนอระบบสวัสดิการการดูแลผู้สูงอายุในต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดของแต่ละประเทศ 
ดังนี้ 

๒.๓.๗.๑ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์เป็นอีกประเทศหนึ่งท่ีอยู่ในกลุ่มประเทศ
อาเซียน ให้ความส าคัญกับประชากรผู้สูงอายุ ดังท่ีให้ความส าคัญกับการออกกฎหมายในปี ค.ศ. 1994 
ว่าด้วยการดูแลพ่อแม่ (Maintenance of parents act) ท่ีก าหนดว่าบุตรต้องดูแลพ่อแม่ ซึ่งรัฐบาล
สิงคโปร์จะให้ความช่วยเหลือ ด้วยการให้เงินสนับสนุนบุตรที่ดูแลพ่อแม่ท่ีอาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน
เป็นเงิน 4,500 ดอลล่าร์สิงคโปร์ต่อปี หรือมีการลดหย่อนภาษีเงินได้ส าหรับผู้ท่ีต้องการดูแลผู้สูงอายุ 
ท้ังนี้เพื่อต้องการให้ผู้สูงอายุมีคุณค่าและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างสมศักด์ิศรี ส าหรับแนวทางการ
ดูแลผู้สูงอายุของประเทศสิงคโปร์สามารถสรุปได้ ดังนี้ ๑.๑) การบริการดูแลสุขภาพ โดยกระทรวง
สาธารณสุข ได้แก่ ตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐาน การฟื้นฟูผู้สูงอายุท่ีมีความบกพร่องทางจิตหรือทางกาย 
โดยกระทรวงสาธารณสุขมีการร่วมมือกับองค์กรเอกชนและหน่วยงานอื่นในการให้บริการ ๑.๒) การ
บริการด้านการประกันรายได้ รัฐบาลสิงคโปร์ได้มีการจัดการกองทุนส ารองเล้ียงชีพกลาง ซึ่งก่อตั้งในปี 
ค.ศ. 1995 ชาวสิงคโปร์ท่ีท างานทุกคนจะต้องมีเงินสะสมในบัญชีท่ัวไปและบัญชีเฉพาะสามารถทยอย
ถอนออกไปใช้ได้ตามความจ าเป็น แต่บัญชีเพื่อการรักษาพยาบาล ส ารองไว้เพื่อรายจ่ายด้านการ
รักษาพยาบาลเท่านั้น ๑.๓) การสร้างหลักประกันด้านสุขภาพ โดยเน้นท่ีการใช้เงินออมผู้สูงอายุก่อน 

                                                             
๙๖ระพีพรรณ ค าหอม และคณะ, ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการบริการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ

ในเขตชนบท, (กรุงเทพมหานคร : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๗), หน้า ๒๗-๒๘. 



๑๑๐ 

หากเงินท่ีออมไว้ไม่เพียงพอรัฐบาลจะเข้ามาอุดหนุนค่ารักษาพยาบาลตามความเหมาะสม  และ ๑.๔) 
การบริการด้านท่ีอยู่อาศัย โดยรัฐจะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐในการให้สิทธิ
พิเศษ การเช่าบ้านของรัฐในราคาพิเศษ๙๗ 

กล่าวโดยสรุป ส าหรับการดูแลผู้สูงอายุของประเทศสิงคโปร์ ค านึงถึงการส่งเสริมให้
ครอบครัวดูแลผู้ผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด โดยภาครัฐจะลดหย่อนค่าภาษีในแก่บุตรท่ีดูแลผู้สูงอายุ รวมถึง
ได้มีนโยบายการจัดกองทุนส ารองเล้ียงชีพกลาง เพื่อดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาล นอกจากนี้ยัง
ค านึงถึงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพและหลักประกันด้านสุขภาพ  รวมถึงการจัดบริการท่ีอยู่อาศัย
ให้กับผู้สูงอายุตามนโยบายของรัฐ  

จากการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ ในประเด็นของระบบสวัสดิการสังคม
เพื่อการดูแลผู้สูงอายุในต่างประเทศ ผู้วิจัยได้ประมวลเป็นภาพรวมให้ชัดเจนขึ้น เกี่ยวกับประเด็น
ส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัยท่ีได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “ระบบสวัสดิการสังคมเพื่อ
การดูแลผู้สูงอายุในประเทศสิงคโปร์” สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๕๒ ดังนี้  
 
ตารางที่ ๒.๕๒  ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับระบบ

สวัสดิการสังคมเพื่อการดูแลผู้สูงอายุในประเทศสิงคโปร์  
นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 

ระพีพรรณ ค าหอม และคณะ, 
(๒๕๔๗, หน้า ๒๗-๒๘) 

๑. การดูแลรักษาสุขภาพ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับ
องค์กรภาคเอกชน  

๒. การดูแลด้านประกันรายได้ โดยมีการจัดต้ังกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ  

๓. ให้ความส าคัญกับด้านท่ีอยู่อาศัย  
๔. การลดหย่อนภาษีเงินได้ให้กับบุตรที่ดูแลผู้สูงอายุ 

 
๒.๓.๗.๒ ประเทศญี่ปุ่น มีภารกิจการดูแลผู้สูงอายุท่ีรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นผู้รับผิดชอบในการ

จัดให้แก่ผู้สูงอายุ เป็นการบริการเกี่ยวกับความต้องการของผู้สูงอายุ และการให้ค าแนะน า
ปรึกษาหารือให้ความช่วยเหลือท้ังครอบครัวของผู้สูงอายุและตัวของผู้สูงอายุ ประกอบด้วย ดังนี้ ๒.๑) 
การบริการด้านการรักษาพยาบาล ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นมีการบริการตรวจสุขภาพประจ าปีแก่คนท่ีมีอายุ
ต้ังแต่ ๖๕ ปีขึ้นไป โดยให้การรักษาพยาบาลและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพถึงตัวบุคคล
อย่างเอาใจใส่ และส าหรับผู้สูงอายุท่ีไม่สามารถเดินทางมารับบริการท่ีหน่วยงานท่ีรัฐบาลจัดไว้ให้ได้ 
ทางรัฐบาลได้ส่งเสริมให้หน่วยงานการแพทย์และหน่วยงานพยาบาลไปตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุถึงบ้าน  
ส่วนสิทธิค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้สูงอายุ ท้ังรัฐบาลระดับชาติและรัฐบาลระดับท้องถิ่นจะช่วยกันออก
ค่าใช้จ่ายให้ ๒.๒) การบริการด้านท่ีพักอาศัย ทางรัฐบาลญี่ปุ่นจะให้บริการให้กับผู้สูงอายุท่ีมีอายุ
ต้ังแต่ ๖๕ ปีขึ้นไป ท่ีมีความจ าเป็นหรือประสบปัญหาทางด้านการเงิน หรือปัญหาอื่นๆ อันเป็นเหตุ
                                                             

๙๗สมรักษ์ รักษาทรัพย์, ถวิล นิลใบ และนงนุช อินทรวิเศษ, “โครงการนาร่องศึกษาความเหมาะสมใน
การท างานของแรงงานหลังเกษียณอายุ”, รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, คณะเศรษฐศาสตร์ และสถาบันวิจัยและพัฒนา, ๒๕๕๑), หน้า ๕๓-๕๕. 



๑๑๑ 

จ าเป็นท่ีต้องแยกออกจากครอบครัว ๒.๓) การบริการครอบครัวอุปการะ เป็นการบริการท่ีจัดให้แก่
ผู้สูงอายุท่ีอยู่คนเดียวหรือไร้ที่พึ่ง ขาดผู้อุปการะ โดยให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าไปอยู่กับครอบครัวท่ีจะให้
การอุปการะผู้สูงอายุ จะต้องได้รับค าแนะน าและอยู่ในการควบคุมดูแลจากเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน
ภาครัฐด้วย ๒ .๔) การบริการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล รัฐบาลจะช่วยเหลือเกี่ยวกับค่า
รักษาพยาบาลให้แก่ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ ๖๕ ปีขึ้นไปท่ีประสบปัญหาด้านค่าใช้จ่าย และมีรายได้ไม่
เพียงพอ โดยรัฐบาลมีการจัดกองทุนส าหรับค่ารักษาพยาบาลส าหรับผู้ท่ีมีรายได้น้อย  ๒.๕) การ
จัดบริการแม่บ้าน ซึ่งภาครัฐจัดบริการให้แก่ผู้สูงอายุท่ีต้องอยู่คนเดียว และต้องการคนช่วยท างานบ้าน
โดยการจัดส่งแม่บ้านไปช่วยเหลือผู้สูงอายุในการท างานบ้านต่างๆ เช่น การท างานความสะอาดท่ีอยู่
อาศัยและการช่วยเหลืออื่นๆ ท่ีจะช่วยให้ผู้สูงอายุสบายขึ้น และ ๒.๖) ศูนย์บริการคนชรา ซึ่งทาง
รัฐบาลได้จัดขึ้นในย่านแหล่งชุมชนท่ีจะอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ ได้แก่ บริการดา้นการศึกษา 
การบริการด้านนันทนาการ การบริการให้ค าปรึกษาหารือ ซึ่งเหตุผลหลักเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความ
สะดวกด้านการบริการและได้มีโอกาสท ากิจกรรมร่วมกัน๙๘  

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น เห็นได้ว่าการบริการสาธารณะแก่ผู้สูงอายุของประเทศญี่ปุ่น
โดยรวม มุ่งเน้นการจัดบริการสาธารณะท่ีครอบคลุมในด้านการรักษาพยาบาล การบริการด้านท่ีพัก
อาศัย การบริการครอบครัวอุปการะ การบริการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล การจัดบริการแม่บ้าน 
การบริการศูนย์คนชราในชุมชน และบริการอื่นๆ ได้แก่ บริการพี่เล้ียงส าหรับผู้สูงอายุ การออก
กฎหมายว่าด้วยการประกันการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  

จากการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ ในประเด็นของระบบสวัสดิการสังคม
เพื่อการดูแลผู้สูงอายุในต่างประเทศ ผู้วิจัยได้ประมวลเป็นภาพรวมให้ชัดเจนขึ้น เกี่ยวกับประเด็น
ส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัยท่ีได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “ระบบสวัสดิการสังคมเพื่อ
การดูแลผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น” สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๕๓ ดังนี้  
 
ตารางที่ ๒.๕๓ ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับระบบ

สวัสดิการสังคมเพื่อการดูแลผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น  
นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 

ระพีพรรณ ค าหอม และคณะ, 
(๒๕๔๗, หน้า ๙๔-๙๗) 

๑. การดูแลด้านการรักษาพยาบาลผู้ท่ีอายุต้ังแต่ ๖๕ ปีขึ้นไป 
เป็นการบริการท่ีจัดตามเมืองใหญ่และการตรวจเยี่ยม
ผู้สูงอายุถึงท่ีบ้าน โดยรัฐบาลเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย  

๒. การดูแลด้านท่ีพักอาศัย ส าหรับผู้สูงอายุต้ังแต่ ๖๕ ปีข้ึนไป  
๓. การดูแลโดยครอบครัวอุปการะ เพื่อสร้างสัมพันธภาพท่ีดี

ระหว่างผู้สูงอายุกับผู้ดูแลผู้สูงอายุ  
๔. การบริการแม่บ้าน เพื่อจัดบริการให้แก่ผู้สูงอายุท่ีต้องอยู่คน

เดียว และศูนย์บริการคนชรา 
 

                                                             
๙๘เรื่องเดียวกัน, หน้า ๙๔-๙๗.  



๑๑๒ 

๒.๓.๗.๓ ประเทศฮ่องกง ฮ่องกงให้ความส าคัญกับนโยบายผู้สูงอายุใน ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) 
ด้านความมั่นคง ๒) ด้านความเป็นเจ้าของ และ ๓) ด้านสุขภาพ ในด้านความมั่นคง ฮ่องกงให้
ความส าคัญกับความรับผิดชอบของครอบครัวและการพึ่งพาตนเองได้ ด้านความเป็นเจ้าของ นโยบาย
มุ่งให้ความส าคัญกับการมีบ้าน การจัดหาส่ิงอ านวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ ส่งเสริมเอกชนในการ
จัดการท่ีอยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ ส าหรับด้านสุขภาพ นโยบายรัฐบาลยังคงให้ความส าคัญกับการ
ส่งเสริมการรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ รวมท้ังฮ่องกงยังมีการออกกฎหมายท่ีเรียกว่า Residential Care 
Homes (Elderly Persons) Ordinance ในปี ค.ศ. 1995 ก ากับควบคุมเอกชนในการจัดท่ีพักให้กับ
ผู้สูงอายุต้องมีใบอนุญาต เนื่องจากฮ่องกงเล็งเห็นว่าอนาคตเอกชนจะมีบทบาทมากขึ้นในการดูแล
ผู้สูงอายุ๙๙ 

จากการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ ในประเด็นของระบบสวัสดิการสังคม
เพื่อการดูแลผู้สูงอายุในต่างประเทศ ผู้วิจัยได้ประมวลเป็นภาพรวมให้ชัดเจนขึ้น เกี่ยวกับประเด็น
ส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัยท่ีได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “ระบบสวัสดิการสังคมเพื่อ
การดูแลผู้สูงอายุในประเทศฮ่องกง” สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๕๔ ดังนี้  
 
ตารางที่ ๒.๕๔ ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับระบบ

สวัสดิการสังคมเพื่อการดูแลผู้สูงอายุในประเทศฮ่องกง  
นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 

Nayar Usha, (pp. 59-83). ๑. ให้ความส าคัญกับความรับผิดชอบของครอบครัวและการ
พึ่งพาตนเอง 

๒. ให้ความส าคัญกับการมีบ้าน การจัดหาส่ิงอ านวยความ
สะดวกให้กับผู้สูงอายุ ส่งเสริมเอกชนในการจัดการท่ีอยู่
อาศัยให้กับผู้สูงอายุ 

๓. ส่งเสริมการรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ รวมท้ังฮ่องกงยังมีการ
ออกกฎหมายท่ีเรียกว่า Residential Care Homes 
(Elderly Persons) 

 
๒.๓.๗.๔ ประเทศจีน 
ประเทศจีน (China) มีผู้สูงอายุประมาณ ๑๔๔ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๑๑ ของประชากร

ท้ังประเทศ คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จะมียอดผู้สูงอายุร้อยละ ๑๓ รัฐบาลจีนจึงใช้นโยบายการ
ดูแลผู้สูงอายุด้วยการประสานความร่วมมือกับรัฐบาล สังคม ครอบครัว และตัวผู้สูงอายุเข้าด้วยกัน 
นอกจากนี้ รัฐบาลจีนยังได้พยายามประกันการรักษาพยาบาลของผู้สูงอายุ  ด้วยการลดค่า
รักษาพยาบาลของผู้สูงอายุให้น้อยลง ด าเนินการรักษาพยาบาลเป็นการเฉพาะ ให้การช่วยฟื้นฟู
                                                             

๙๙S. Nayar Usha, "The Situation of ageing : the chip and the old block" Added Years 
of Life in Asia : Current Situation and Future Challenges. Asian Population Studies Series 
No.141. United Nation, ESCAP, p.59-83, [Online], Retrieved from : http://www.cps.chula.ac.th/pop_ 
info/thai/nop7/aging/policy32.html [Oct 15, 2009]. 



๑๑๓ 

สุขภาพที่เหมาะสมให้กับผู้สูงอายุ และพัฒนาด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อให้บริการ
ท่ีสะดวก และราคาถูกแก่ผู้สูงอายุ มีการจัดต้ังศูนย์บริการผู้สูงอายุจ านวนถึง ๑๕,๐๐๐ แห่ง ส าหรับ
การดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน และการดูแลผู้สูงอายุท่ีใกล้จะเสียชีวิต รวมท้ังการเพิ่มงบประมาณด้านการ
ประกันสังคม การจัดต้ังกองทุนประกันทางสังคม สร้างส่ิงอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตแก่
ผู้สูงอายุ ท้ังในภาครัฐเอกชนและทุนจากต่างชาติ๑๐๐ 

จากการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ ในประเด็นของระบบสวัสดิการสังคม
เพื่อการดูแลผู้สูงอายุในต่างประเทศ ผู้วิจัยได้ประมวลเป็นภาพรวมให้ชัดเจนขึ้น เกี่ยวกับประเด็น
ส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัยท่ีได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “ระบบสวัสดิการสังคมเพื่อ
การดูแลผู้สูงอายุในประเทศจีน” สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๕๕ ดังนี้  
 
ตารางที่ ๒.๕๕  ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับระบบ

สวัสดิการสังคมเพื่อการดูแลผู้สูงอายุในประเทศจีน  
นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 

ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, (๒๕๔๙, 
หน้า ๓๓-๓๔). 

๑. ใช้นโยบายการดูแลผู้สูงอายุด้วยการประสานความร่วมมือกับ
รัฐบาล สังคม ครอบครัว และตัวผู้สูงอายุเข้าด้วยกัน  

๒. มีการจัดต้ังศูนย์บริการผู้สูงอายุจ านวนถึง  15,000 แห่ง 
ส าหรับการดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน และการดูแลผู้สูงอายุท่ีใกล้จะ
เสียชีวิต  

๓. ประกันการรักษาพยาบาลของผู้สูงอายุ ด้วยการลดค่า
รักษาพยาบาลของผู้สูงอายุให้น้อยลง  

๔. เพิ่มงบประมาณด้านการประกันสังคม การจัดต้ังกองทุน
ประกันทางสังคม สร้างส่ิงอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิต
แก่ผู้สูงอายุ ท้ังในภาครัฐเอกชนและทุนจากต่างชาติ 

 
๒.๓.๗.๕ ประเทศออสเตรเลีย 
ประเทศออสเตรเลีย (Australia) มีนโยบายและยุทธศาสตร์ท่ีหลากหลายเพื่อสนับสนุน

การด าเนินชีวิตท่ีถูกสุขลักษณะของประชากรทุกวัย ด้านท่ีเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ เช่น การออก
กฎหมายบ านาญผู้สูงอายุ (Superannuating Amendment Act. 1991) โดยเฉพาะมาตรา ๔๔๖ ข้อ 
๙๗ และ ๑๖๘ ได้เพิ่มเติมลูกจ้างงานบางช่วงเวลาส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีการจ้างงานอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจ าให้จ่ายเงินสมทบร้อยละ ๙ ของเงินเดือนเข้ากองทุนบ านาญผู้สูงอายุเพื่อรับสิทธิในรูปของเงิน
บ านาญหลังเกษียณ นอกจากนี้ยังมีโครงการประสานความร่วมมือทุกหน่วยงานภายใต้โครงการ The 
Four-Year National Falls Prevention for Older People Initiative ได้มีการสนับสนุนด้าน
รายได้ในรูปแบบของบ านาญท่ีเรียกว่า Care Resource Centre ภายใต้โครงการ The National 

                                                             
๑๐๐ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, สวัสดิการผู้สูงอายุ แนวคิดและวิธีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์, พิมพ์ครั้ง

ที ่๒, (กรุงเทพมหานคร : มิสเตอร์ก็อปปี้ (ประเทศไทย), ๒๕๔๙), หน้า ๓๓-๓๔. 



๑๑๔ 

Respite for Carers Program โดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามาดูแลเรื่องกองทุนชราภาพเพื่อ
ส่งเสริมการออมท้ังภาคบังคับและสมัครใจ๑๐๑ นอกจากนี้ยังได้จัดท าโปรแกรมการดูแลผู้สูงอายุด้วย
ทางเลือกท่ีหลากหลายเรียกว่า Aged Care Reform Strategy ส าหรับให้การดูแลผู้สูงอายุในพื้นท่ี
ต่างๆ ของประเทศ เช่น ๑) Home and Community Care : HACC เป็นโปรแกรมท่ีให้การ
สนับสนุนหน่วยงานท่ีให้บริการผู้สูงอายุท่ีบ้านด้วยรูปแบบการบริการท่ีหลากหลาย  เป็นต้นว่าการ
ช่วยเหลืองานบ้านต่างๆ การบริการยานพาหนะ การบริการการจัดอาหาร ๒) Community Aged 
Care Packages : CACPs เน้นการผู้สูงอายุท่ีอ่อนแอในสถานพยาบาล โดยผู้สูงอายุสามารถติดต่อกับ
เจ้าหน้าท่ี เพื่อช่วยจัดการดูแลด้านต่างๆ ๓) Commonwealth Care Link Centers เป็นรูปแบบการ
ดูแลผู้สูงอายุท่ีมีอยู่ท่ัวประเทศ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุให้เข้าถึงการสนับสนุนด้านต่างๆ และเป็นจุด
ศูนย์กลางในการให้ข่าวสารและค าแนะน าเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุในท้องถิ่น๑๐๒ 

จากการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ ในประเด็นของระบบสวัสดิการสังคม
เพื่อการดูแลผู้สูงอายุในต่างประเทศ ผู้วิจัยได้ประมวลเป็นภาพรวมให้ชัดเจนขึ้น เกี่ยวกับประเด็น
ส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัยท่ีได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “ระบบสวัสดิการสังคมเพื่อ
การดูแลผู้สูงอายุในประเทศออสเตรเลีย” สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๕๖ ดังนี้  
 
ตารางที่ ๒.๕๖  ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับระบบ

สวัสดิการสังคมเพื่อการดูแลผู้สูงอายุในประเทศออสเตรเลีย  
นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 

คณะท างานเศรษฐกิจมหภาค
การเงิน การคลัง, (๒๕๕๐, หน้า 
๓-๑๐). 
 

๑. เน้นการดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้านและในชุมชน 
๒. สนับสนุนให้เกิดอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชนท่ัวประเทศ 
๓. สนับสนุนงบประมาณค่าจ้างให้กับผู้ดูแลเต็มเวลา มีการจ่าย

ค่าดูแลให้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน 

 
๒.๓.๗.๖ ประเทศนอร์เวย์ ประเทศนอร์เวย์เป็นกลุ่มประเทศแถบสแกนดิเนเวีย ท่ีให้

ความส าคัญแก่ประชากรผู้สูงอายุในระดับท่ีสูงอีกประเทศหนึ่ง ดังเห็นได้จากรายได้ของรัฐจากการ
จัดเก็บภาษีของประชาชนได้ถูกน ามาใช้ในลักษณะการกลับคืนให้ประชาชนในระบบประกันสังคม  
อย่างรายได้ประมาณร้อยละ ๓๐ หรือ ๑ ใน ๓ ของภาษีท่ีเก็บได้ รัฐได้น าไปใช้ในการให้สวัสดิการ
สงเคราะห์และการใช้จ่ายในด้านสุขภาพของประชากรผู้สูงอายุ ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศท่ี

                                                             
๑๐๑คณะท างานเศรษฐกิจมหภาคการเงิน การคลัง, “การออมเพ่ือการชราภาพ บทเรียนประสบการณ์

จากออสเตรเลีย”, ใน สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, เมษายน-มิถุนายน, ๒(๒), ๒๕๕๐, หน้า ๓-๑๐. 
๑๐๒กุศล สุนทรธาดา และศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, สภาพการท างานและปัญหาในงานบางช่วงเวลา ,

(กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยประชากรศาสตร์และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๘), หน้า ๑๐๓.; ส านัก
ส่งเสริมสุขภาพ, คู่มือการด าเนินงานการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้าน , (กรุงเทพมหานคร : กลุ่มอนามัยผู้สูงอายุ 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๕๐), หน้า ๗๙-๘๒. 



๑๑๕ 

ประชากรกลุ่มผู้สูงอายุสูงขึ้นทุกๆ ปี๑๐๓ เนื่องจากประชากรผู้สูงอายุมีอายุยืนยาวขึ้น ต่อมารัฐบาล
พยายามสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยออสโล เป็นผู้ด าเนินการวิจัย พัฒนาองค์
ความรู้เกี่ยวกับความเปล่ียนแปลงในผู้สูงอายุ ซึ่งด าเนินการศึกษาต่อเนื่องเป็นเวลาเกือบ ๕๐ ปี และ
ได้น าผลของการวิจัยมาเป็นข้อมูลส าคัญท่ีช่วยในการตัดสินใจด้านการดูแลผู้สูงอายุ ส าหรับการดูแลท่ี
ส าคัญ ๓.๑) ด้านสุขภาพ ซึ่งนับได้ว่ารัฐบาลนอร์เวย์ให้ความส าคัญในล าดับต้นๆ และให้งบประมาณ
ในการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุมากคือ ร้อยละ ๓๐ ของภาษีท่ีจัดเก็บและขณะเดียวกันก็ได้มีหน่วย
แพทย์เคล่ือนท่ีออกไปให้บริการตามท่ีชุมชน โดยเฉล่ีย ๓ สัปดาห์ต่อ ๑ ครั้งต่อชุมชน ๓.๒) มีบริการ
เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และการบริการเสริมสวยตามไปด้วย และ ๓.๓) บริการด้านท่ีพักอาศัย ปัญหา
ส าคัญท่ีประเทศนอร์เวย์ประสบ คือ ๑) เจ้าหน้าท่ีดูแลผู้สูงอายุไม่เพียงพอ ๒) การขาดแคลน
งบประมาณในการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว เนื่องจากจ านวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น๑๐๔ 

อาจกล่าวได้ว่าประเทศนอร์เวย์ เล็งเห็นความส าคัญในการเตรียมการรองรับสถานการณ์
ผู้สูงอายุไว้อย่างเป็นระบบ เช่น มีการสนับสนุนให้มีการจัดต้ังสถาบันการศึกษาท่ีพัฒนาองค์ความรู้ 
เพื่อความเปล่ียนแปลงในประชากรผู้สูงอายุไว้ล่วงหน้ามานานแล้ว  ส าหรับในด้านการดูแลท่ีส าคัญ
มุ่งเน้นด้านสุขภาพ ด้านการตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุท่ีบ้าน และด้านท่ีอยู่อาศัย แต่ขณะเดียวกันประเทศ
นอร์เวย์เริ่มท่ีจะประสบปัญหาในด้านผู้สูงอายุอยู่คือ เจ้าหน้าท่ีท่ีดูแลผู้สูงอายุไม่เพียงพอ และขาด
แคลนงบประมาณดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว  

จากการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ ในประเด็นของระบบสวัสดิการสังคม
เพื่อการดูแลผู้สูงอายุในต่างประเทศ ผู้วิจัยได้ประมวลเป็นภาพรวมให้ชัดเจนขึ้น เกี่ยวกับประเด็น
ส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัยท่ีได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “ระบบสวัสดิการสังคมเพื่อ
การดูแลผู้สูงอายุในประเทศนอร์เวย์” สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๕๗ ดังนี้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
๑๐๓Population Reference Bureau, 2010 World population data sheet, [Online], 

Retrieved from: http://www.prb.org/Publications/ Datasheets/2010/2010wpds.aspx [May 22, 2011]. 
๑๐๔สิริพันธ์ พลรบ และพงษ์สวาท กายอรุณสิทธ์ิ, เอกสารประกอบการพิจารณากฎหมายของสมาชิก

รัฐสภา, เล่มที่ ๑๐, เรื่องร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.... : ศึกษาวิเคราะห์การบังคับใช้กฎหมาย
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุในประเทศไทย, (นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๖), หน้า ๒๕-๓๙.  



๑๑๖ 

ตารางที่ ๒.๕๗  ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับระบบ
สวัสดิการสังคมเพื่อการดูแลผู้สูงอายุในประเทศนอร์เวย์  

นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 
Population Reference Bureau     
(2010),  สิริพันธ์  พลรบ และพงษ์
สวาท กายอรุณสิทธิ์ , (๒๕๔๖, 
หน้า ๒๕-๓๙).  

๑. ส่งเสริมการจัดต้ังสถาบันผู้สูงอายุแห่งชาติเพื่อศึกษาวิจัย
และพัฒนาแนวคิดการเตรียมความพร้อมรองรับประชากร
ผู้สูงอายุท่ีเพิ่มข้ึน  

๒. ภาษี ๑ ใน ๓ หรือประมาณร้อยละ ๓๐ ท่ีรัฐเก็บได้จะน าไป
จัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ  

๓. มุ่งเน้นท่ีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุพร้อมท้ังบริการตรวจ
สุขภาพผู้สูงอายุท่ีบ้านการบริการนันทนาการอื่นๆ และการ
บริการเสริมสวยให้แก่ผู้สูงอายุ  

๔. ปัญหาท่ีประสบ ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีไม่เพียงพอและขาดแคลน
งบประมาณการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวเนื่องจาก
ประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น 

 
๒.๓.๗.๗ ประเทศสวีเดน มีความตระหนักและให้ความส าคัญต่อวิถีชีวิตของประชากร

ผู้สูงอายุในระดับต้นอีกประเทศหนึ่งท่ีน่าสนใจ มีโครงการสวัสดิการเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ๑๐๕ ดังนี้ 
๔.๑) มีการจัดต้ังสถาบันผู้สูงอายุ “The University of Gothenburg” ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้เปิด
สอนหลักสูตรเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ ได้แก่ งานด้านการแพทย์ความช านาญเกี่ยวกับโรคของ
ผู้สูงอายุ ๔.๒) หน่วยฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ ทางด้านร่างกายและจิตใจ ๔.๓) สนับสนุนให้ผู้สูงอายุ
ในการประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมและหารายได้  ซึ่งลักษณะการประกอบอาชีพและหารายได้
เปรียบเสมือนการด าเนินการคล้ายเป็นงานอดิเรกท่ีท าให้สมองและร่างกายท างานและมีความ
เคล่ือนไหวรู้สึกไม่ว้าเหว่ได้มีเพื่อน ได้พูดคุยและได้ท ากิจกรรมร่วมกัน และ ๔.๔) การบริการด้านอื่นๆ 
ตามความเหมาะสม เช่น ห้องอาหาร ห้องสังคม ห้องพัก สถานท่ีวาดรูป เป็นต้น  

สรุปได้ว่า ประเทศสวีเดนได้ให้ความส าคัญด้านการบริการผู้สูงอายุท่ีมีการเตรียมการท่ีดี
อีกประเทศหนึ่ง ดังท่ีได้เปิดสอนหลักสูตรเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อเตรียมรองรับให้กับประชากร
ผู้สูงอายุท่ีเพิ่มข้ึนและการให้บริการที่มีคุณภาพ ส าหรับการบริการด้านอื่นๆ ท่ีรัฐบาลสนับสนุน ได้แก่ 
หน่วยฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้มีรายได้เสริม ซึ่งเป็นการให้ผู้สูงอายุอยู่ใน
สังคมท่ีรู้สึกว่ายังมีคุณค่า และการบริการอื่นๆ เช่น ท่ีพบปะพูดคุย สถานท่ีวาดรูปเพื่อสร้างภาวะทาง
อารมณ์ให้ผู้สูงอายุรู้สึกได้ว่ามีกิจกรรมการผ่อนคลายทางอารมณ์ 

 
 

                                                             
๑๐๕กชกร สังขชาติ, ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับผู้สูงอายุ, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (คณะศึกษาศาสตร์ : 

มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๓๖), หน้า ๙๙-๑๐๒. 



๑๑๗ 

จากการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ ในประเด็นของระบบสวัสดิการสังคม
เพื่อการดูแลผู้สูงอายุในต่างประเทศ ผู้วิจัยได้ประมวลเป็นภาพรวมให้ชัดเจนขึ้น เกี่ยวกับประเด็น
ส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัยท่ีได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “ระบบสวัสดิการสังคมเพื่อ
การดูแลผู้สูงอายุในประเทศสวีเดน” สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๕๘ ดังนี้  
 

ตารางที่ ๒.๕๘  ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับระบบ
สวัสดิการสังคมเพื่อการดูแลผู้สูงอายุในประเทศสวีเดน  

นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 
กชกร สังขชาติ, (๒๕๓๖, หน้า 
๙๙-๑๐๒). 

๑. จัดต้ังสถาบันผู้สูงอายุและเปิดสอนหลักเกี่ยวกับการดูแล
ผู้สูงอายุและสุขภาพ  

๒. มีหน่วยฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ ท้ังด้านร่างกายและจิตใจ  
๓. สนับสนุนให้ผู้สูงอายุประกอบอาชีพท ากิจกรรมท่ีเหมาะสม 

ตามอัตภาพของตนเอง  
๔. มีสถานท่ีบันเทิงรื่นเริงต่างๆ เช่น ห้องอาหาร ห้องสังคม 

ห้องพัก ห้องวาดภาพ เป็นต้น 
 

๒.๓.๗.๘ ประเทศเดนมาร์ก เห็นถึงความส าคัญแก่กลุ่มประชากรผู้สูงอายุ และมีโครงการ
สวัสดิการด้านผู้สูงอายุท่ีน่าสนใจ ควรน ามาเป็นกรณีศึกษา ประเทศเดนมาร์กได้มีการบริการแก่
ผู้สูงอายุ ดังนี้ ๕.๑) มีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ผู้สูงอายุ โดยมีอุปกรณ์ด้านต่างๆ ให้ครบถ้วน ท้ังนี้
ได้สร้างสถานท่ีขึ้นภายใต้บรรยากาศท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีดี ๕.๒) สร้างบ้านผู้สูงอายุ ซึ่งผู้ท่ีมีสิทธิอยู่
อาศัยจะต้องมีอายุเกิน ๖๕ ปีขึ้นไป สร้างอย่างประณีตในบริเวณสถานท่ีสวยงาม มีอาหารอย่างดีให้
รับประทานในราคาถูก นอกจากนี้ภายในบริเวณบ้านผู้สูงอายุยังส่งเสริมให้มีบริการและกิจกรรม เช่น 
การจัดช่ัวโมงเต้นร า ว่ายน้ า การวาดรูป การเย็บปักถักร้อย เป็นต้น ๕.๓) การให้บ านาญแก่ผู้สูงอายุ 
คือ ผู้สูงอายุท่ีมีอายุเกิน ๖๗ ปี ทุกคนจะได้รับบ านาญ อย่างต่ าคนละ ๓๐๐ เหรียญสหรัฐต่อเดือน 
และ ๕.๔) การรักษาพยาบาลทุกอย่างโดยไม่มีค่าบริการ ซึ่งผู้สูงอายุสามารถเลือกแพทย์ประจ าตัว
ของแต่ละคนได้ รวมถึงการจัดให้มีพยาบาลชุมชนตรวจเยี่ยมท่ีบ้าน และปัญหาส าคัญท่ีประเทศ
เดนมาร์กประสบ คือ ๑) ปัญหาทางการบริการยังไม่มีการประสานงานกันท่ีดีพอ ระหว่างผู้ให้บริการ
ฝ่ายแพทย์และสังคม ๒) ปัญหาใหญ่ของผู้สูงอายุ คือ “ความเหงา” มีจ านวนมากขึ้นท่ีเป็นโรคทางจิต 
เหตุเนื่องจากความเปล่ียนแปลงทางสังคม๑๐๖  

ดังนั้นการดูแลผู้สูงอายุในประเทศเดนมาร์ก ให้ความส าคัญในหลักการ คือ มีศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพให้แก่ผู้สูงอายุภายใต้สภาพแวดล้อม บรรยากาศท่ีดี ส่งเสริมการพัฒนาทางอารมณ์ให้แก่
ผู้สูงอายุ มีการสร้างท่ีพักให้แก่ผู้สูงอายุและมีส่ิงอานวยความสะดวกครบครัน  มีการให้บ านาญแก่
ผู้สูงอายุ คือ ผู้ท่ีมีอายุ ๖๗ ปีข้ึนไป การรักษาพยาบาลทุกอย่างฟรี รัฐไม่คิดค่าบริการ และตรวจเยี่ยม
                                                             

๑๐๖นิภา ส. ตุมรสุนทร และนงลักษณ์ เอมประดิษฐ์, รายงานการวิจัยเรื่อง รูปลักษณ์การจัดบริการ
สงเคราะห์ผู้สูงอายุของสถานสงเคราะห์ภาครัฐบาลและเอกชนในอนาคต , (กรุ งเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, ๒๕๓๘), หน้า ๑๒. 



๑๑๘ 

ดูแลสุขภาพถึงท่ีบ้าน แต่ในขณะเดียวกัน ประเทศเดนมาร์กเริ่มพบกับปัญหาการดูแลประชากร
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น คือ ขาดการประสานความร่วมมือการบริการระหว่างแพทย์และสังคม ปัญหาทางด้าน
จิตใจผู้สูงอายุรู้สึกว้าเหว่ ความเหงาเพิ่มมากขึ้น  

จากการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ ในประเด็นของระบบสวัสดิการสังคม
เพื่อการดูแลผู้สูงอายุในต่างประเทศ ผู้วิจัยได้ประมวลเป็นภาพรวมให้ชัดเจนขึ้น เกี่ยวกับประเด็น
ส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัยท่ีได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “ระบบสวัสดิการสังคมเพื่อ
การดูแลผู้สูงอายุในประเทศเดนมาร์ก” สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๕๙ ดังนี้  
 
ตารางที่ ๒.๕๙  ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับระบบ

สวัสดิการสังคมเพื่อการดูแลผู้สูงอายุในประเทศเดนมาร์ก  
นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 

นิภา ส. ตุมรสุนทร และนงลักษณ์ 
เอมประดิษฐ์, (๒๕๓๘, หน้า ๑๒). 
 

๑. มีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีดี  
๒. สร้างท่ีพักอาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ ส าหรับผู้ท่ีมีสิทธิอยู่อาศัย

จะต้องมีอายุเกิน ๖๕ ปีข้ึนไป  
๓. การให้บ านาญแก่ผู้สูงอายุ เมื่อมีอายุเกิน ๖๗ ปีขึ้นไปโดย

จ่ายให ้อย่างต่ าประมาณ 300 เหรียญสหรัฐต่อเดือน  
๔. การรักษาพยาบาลและสุขภาพโดยไม่เสียค่าบริการ พร้อม

ท้ังจัดให้มีพยาบาลชุมชนมีการตรวจเย่ียมผู้สูงอายุ  
๕. ปัญหาท่ีพบ ยังขาดการประสานงานกันไม่ดีเพียงพอ

ระหว่าง ผู้ให้บริการฝ่ายแพทย์และสังคมรวมถึงปัญหาใหญ่ 
คือ “ความเหงา” มีผู้สูงอายุจ านวนมากท่ีเป็นโรคทางจิต 

 
๒.๓.๗.๙ ประเทศโรมาเนีย 
ประเทศโรมาเนีย (Romania) มีการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการให้บริการสวัสดิการ

ส าหรับผู้สูงอายุ โดยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๗ ว่าด้วยการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุโดยผ่าน
มาตราท่ี ๓๔ ในปี ค.ศ. 1998 (พ.ศ.๒๕๔๑) ได้ก าหนดให้องค์กรอิสระ (NGOs) ด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ก าหนดให้ผู้สูงอายุทุกคนมีสิทธิได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น 
กระทรวงแรงงานและความสามัคคีทางสังคม ก าหนดนโยบายการดูแลช่วยเหลือด้านการเงินแก่
ผู้สูงอายุส าหรับการใช้จ่ายท่ีจ าเป็น รวมท้ังการจัดส่งเจ้าหน้าท่ีอาสาสมัครเข้าไปดูแลช่วยเหลือให้
ค าปรึกษา ตลอดจนการออกกฎหมายคุ้มครองผู้สูงอายุ นอกจากนี้กระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการร่วมกับเอกชนในการจัดต้ังศูนย์บริการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุรูปแบบต่างๆ เช่น 
ศูนย์ช่วยเหลือผู้สูงอายุประจ าชุมชน (Day Care Centers) หรือบ้านพักส าหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น โดย
ผู้สูงอายุสามารถขอรับการช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ เช่น การรักษาพยาบาล การให้ท่ีพักยามฉุกเฉิน 
การจัดหาอาหารเครื่องนุ่งห่มส าหรับผู้สูงอายุยากไร้ ซึ่งศูนย์การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุดังกล่าวมีท้ัง
เป็นของรัฐ องค์กรการกุศล จัดต้ังขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานท่ีส าหรับผู้สูงอายุท่ีใช้ชีวิตตามล าพังได้พบปะ



๑๑๙ 

สังสรรค์ท ากิจกรรมร่วมกัน ภายใต้การดูแล สนับสนุน และการอ านวยความสะดวกจัดหาส่ิงของท่ี
จ าเป็นจากหน่วยงานต่างๆ ท่ีดูแลสถานท่ีเหล่านั้น๑๐๗  

จากการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ ในประเด็นของระบบสวัสดิการสังคม
เพื่อการดูแลผู้สูงอายุในต่างประเทศ ผู้วิจัยได้ประมวลเป็นภาพรวมให้ชัดเจนขึ้น เกี่ยวกับประเด็น
ส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัยท่ีได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “ระบบสวัสดิการสังคมเพื่อ
การดูแลผู้สูงอายุในประเทศโรมาเนีย” สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๖๐ ดังนี้  
 
ตารางที่ ๒.๖๐  ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับระบบ

สวัสดิการสังคมเพื่อการดูแลผู้สูงอายุในประเทศโรมาเนีย  
นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 

นิภา ส. ตุมรสุนทร และนงลักษณ์ 
เอมประดิษฐ์, (๒๕๓๘, หน้า ๖๐). 

๑. ก าหนดนโยบายการดูแลช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้สูงอายุ
ส าหรับการใช้จ่ายท่ีจ าเป็น 

๒. จัดส่งเจ้าหน้าท่ีอาสาสมัครเข้าไปดูแลช่วยเหลือให้ค าปรึกษา 
๓. กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

ร่วมกับเอกชนในการจัดต้ังศูนย์บริการดูแลช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุรูปแบบต่างๆ 

 
๒.๓.๗.๑๐ ประเทศอิตาลี 
อิตาลีเป็นอีกประเทศหนึ่งท่ีก าหนดให้มีการดูแลผู้สูงอายุหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น

บ้านพักผู้สูงอายุ โรงแรมส าหรับผู้สูงอายุ ศูนย์ทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ ท่ีใช้เป็นพื้นท่ีส าหรับการ
พบปะสังสรรค์ของผู้สูงอายุ การให้บริการด้านขนส่งมวลชนแบบไม่เสียค่าบริการ ธนาคารเวลา (Time 
Banks) เป็นสถาบันออมเวลาการท างานเพื่อสังคมแทนการออมทรัพย์ โดยการให้ผู้สูงอายุท่ีมีความรู้
ความสามารถฝากเวลาท่ีได้ท างานให้เพื่อสังคม และใช้เวลาท่ีสะสมได้มาแลกกับการบริการด้านอื่นๆ 
ท่ีตนต้องการ นอกจากนั้นเป็นบริการด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุ เช่น บริการส่งอาหารถึงท่ี
พัก บริการช่วยงานบ้าน บริการไปพาท าธุระ งานบริการด้านข้อมูลข่าวสาร และค าแนะน าด้านต่างๆ 
รวมไปถึงการสนับสนุนผู้สูงอายุท่ีต้องการจะเรียนต่อ เป็นต้น๑๐๘ 

จากการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ ในประเด็นของระบบสวัสดิการสังคม
เพื่อการดูแลผู้สูงอายุในต่างประเทศ ผู้วิจัยได้ประมวลเป็นภาพรวมให้ชัดเจนขึ้น เกี่ยวกับประเด็น
ส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัยท่ีได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “ระบบสวัสดิการสังคมเพื่อ
การดูแลผู้สูงอายุในประเทศอิตาลี” สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๖๑ ดังนี้  

 

                                                             
๑๐๗นิภา ส. ตุมรสุนทร และนงลักษณ์ เอมประดิษฐ์, หน้า ๖๐.  
๑๐๘นารีรัตน์ จิตรมนตรี และสาวิตรี ทยานศิลป์ , “การทบทวนองค์ความรู้และแนวทางการจัดระบบ

สวัสดิการผู้สูงอายุในประเทศไทย”, รายงานวิจัยเสนอต่อส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , 
๒๕๕๑.  



๑๒๐ 

ตารางที่ ๒.๖๑  ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับระบบ
สวัสดิการสังคมเพื่อการดูแลผู้สูงอายุในประเทศอิตาลี  

นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 
นารีรัตน์ จิตรมนตรี และสาวิตรี 
ทยานศิลป,์ (๒๕๕๑).  
 

๑. บ้านพักผู้สูงอายุ โรงแรมส าหรับผู้สูงอายุ ศูนย์ทางสังคม
ส าหรับผู้สูงอายุ 

๒. การให้บริการด้านขนส่งมวลชนแบบไม่เสียค่าบริการ 
๓. ธนาคารเวลา (Time Banks) เป็นสถาบันออมเวลาการ

ท างานเพื่อสังคมแทนการออมทรัพย์ โดยให้ผู้ สูงอายุท่ีมี
ความรู้ความสามารถฝากเวลาท่ีได้ท างานให้เพื่อสังคม และ
ใช้เวลาท่ีสะสมได้มาแลกกับการบริการด้านอื่นๆ ท่ีตน
ต้องการ  

๔. บริการด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุ เช่น บริการส่ง
อาหารถึงท่ีพัก บริการช่วยงานบ้าน บริการไปพาท าธุระ งาน
บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และค าแนะน าด้านต่างๆ รวมไป
ถึงการสนับสนุนผู้สูงอายุท่ีต้องการจะเรียนต่อ 

 
๒.๓.๗.๑๑ ประเทศอังกฤษ 
เน้นการจัดระบบบริการสุขภาพและการประกันสุขภาพ โดยหน่วยงานท่ีด าเนินการคือ 

National Health Service : NHS เป็นรูปแบบการดูแลสุขภาพ แบ่งเป็น ๓ ระดับคือ ปฐมภูมิ ทุติย
ภูมิ และตติยภูมิ ซึ่งการดูแลสุขภาพมีท้ังในโรงพยาบาลชุมชน และระหว่างโรงพยาบาลกับชุมชน หรือ
การบริการสุขภาพในโรงพยาบาลท่ีเตรียมความพร้อมก่อนท่ีกลับเข้าไปในชุมชน มีการท างานร่วมกัน
หลายองค์กร เน้นให้องค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ รวมท้ังการออกกฎหมาย
ก าหนดให้มีท่ีพักอาศัยส าหรับผู้สูงอายุท้ังในยามปกติและยามเจ็บป่วย รูปแบบท่ีพักอาศัยของผู้สูงอายุ
ในอังกฤษ เช่น Self-Accommodation, Housing Association, Special Shelter Housing, 
Residential Home เป็นต้น นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้มีการจัดบริการส าหรับผู้สูงอายุท่ีพักอาศัยอยู่ใน
บ้านของตนเอง (Self-Accommodation) เช่น การจัดการดูแลแบบ Meals on Wheel ซึ่งเป็นการ
จัดส่งอาหารแก่ผู้สูงอายุท่ีบ้าน การดูแลแบบ Home Help เป็นการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุท่ีบ้าน เช่น 
การอาบน้ า ท าความสะอาดบ้าน ซักผ้าให้ผู้สูงอายุ การดูแลแบบ District Nurses เป็นการดูแล
สุขภาพอนามัยผู้สูงอายุท่ีบ้าน เช่น การท าแผลเรื้อรัง การฉีดยา การวัดความดันโลหิต ผู้สูงอายุใน
ประเทศอังกฤษท่ีมีอายุ ๘๐-๙๐ ปีข้ึนไป ท่ีร่างกายพิการอย่างใดอย่างหนึ่งถูกส่งเข้าสถานสงเคราะห์
คนชราท่ีมีจ านวนผู้สูงอายุค่อนข้างแออัด๑๐๙  

 

                                                             
๑๐๙ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, สวัสดิการผู้สูงอายุ แนวคิดและวิธีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์, พิมพ์ครั้ง

ที ่๒, (กรุงเทพมหานคร : มิสเตอร์ก็อปปี้ (ประเทศไทย), ๒๕๔๙), หน้า ๓๒-๓๓.  



๑๒๑ 

จากการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ ในประเด็นของระบบสวัสดิการสังคม
เพื่อการดูแลผู้สูงอายุในต่างประเทศ ผู้วิจัยได้ประมวลเป็นภาพรวมให้ชัดเจนขึ้น เกี่ยวกับประเด็น
ส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัยท่ีได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “ระบบสวัสดิการสังคมเพื่อ
การดูแลผู้สูงอายุในประเทศอังกฤษ” สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๖๒ ดังนี้  
 
ตารางที่ ๒.๖๒  ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับระบบ

สวัสดิการสังคมเพื่อการดูแลผู้สูงอายุในประเทศอังกฤษ  
นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 

ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, (๒๕๔๙, 
หน้า ๓๒-๓๓).  
 

๑. เน้นการจัดระบบบริการสุขภาพและการประกันสุขภาพ โดย
หน่วยงานท่ีด าเนินการคือ National Health Service : NHS 
เป็นรูปแบบการดูแลสุขภาพ แบ่งเป็น ๓ ระดับคือ ปฐมภูมิ 
ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ๒. เน้นให้องค์กรเอกชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ รวมท้ังการออกกฎหมายก าหนดให้มี
ท่ีพักอาศัยส าหรับผู้สูงอายุท้ังในยามปกติและยามเจ็บป่วย  

๒. มีการจัดบริการส าหรับผู้สูงอายุท่ีพักอาศัยอยู่ในบ้านของ
ตนเอง (Self-Accommodation) เช่น การจัดการดูแลแบบ
จัดส่งอาหารแก่ผู้สูงอายุท่ีบ้าน การอาบน้ า ท าความสะอาด
บ้าน ซักผ้าให้ผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุท่ีบ้าน 
เช่น การท าแผลเรื้อรัง การฉีดยา การวัดความดันโลหิต  

๓. ผู้สูงอายุในประเทศอังกฤษท่ีมีอายุ ๘๐-๙๐ ปีข้ึนไป ท่ีร่างกาย
พิการอย่างใดอย่างหนึ่งถูกส่งเข้าสถานสงเคราะห์คนชรา 

 
๒.๓.๗.๑๒ ประเทศฝร่ังเศส 
ประเทศฝรั่งเศส มีมาตรการในการดูแลผู้สูงอายุต่างๆ หลากหลาย อาทิ การปฏิรูประบบ

เงินบ านาญท่ีเรียกว่า Pay-As-You-Go (PAYG) ซึ่งเป็นระบบท่ีก าหนดให้ผู้ท่ีอยู่ในวัยท างานจ่ายเงิน
เข้ากองทุนเงินบ านาญเพื่อจ่ายบ านาญส าหรับผู้สูงอายุหลังเกษียณการท างาน ก าหนดแผนพัฒนาการ
มีงานท าของผู้สูงอายุท่ีเรียกว่า The National Plan of Collective Action for the Employment 
of Seniors ระยะเวลาด าเนินการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๓) ประกอบด้วย มาตรการส าหรับการ
ปฏิบัติ ๓๑ มาตรการ เพื่อเพิ่มอัตราการจ้างงาน ส าหรับผู้สูงอายุเน้นให้ภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการดูแลผู้สูงอายุ โดยการสร้างบ้านท่ีพักอาศัยส าหรับผู้สูงอายุกระจายท่ัวประเทศ บ้านเหล่านี้เป็น
บ้านส าหรับผู้สูงอายุท่ีได้รับบ านาญจากกองทุนส่วนรวมและผู้สูงอายุท่ีมีเงินเก็บออมเอาไว้ส าหรับใช้
ในยามสูงอายุ ค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตอยู่กินในบ้าน วันละ 60 เหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ ยังมีโครงการ
บ้านคนไข้ส าหรับผู้สูงอายุ แต่ได้รับการออกแบบอย่างสวยงาม บ้านดังกล่าวนี้มีผู้ดูแลผู้สูงอายุ ๑ คน
ต่อผู้ท่ีพักอาศัย ๑ คน นอกจากนี้ตามเมืองใหญ่ๆ ท่ัวประเทศฝรั่งเศสมีการจัดสร้างโรงแรมส าหรับ
ผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ภายในโรงแรมไม่มีเครื่องกีดขวาง มีท่ีพักเรียบง่ายไม่หรูหรา มีห้องอาหาร มีห้อง



๑๒๒ 

ท ากิจกรรมสังสรรค์ส าหรับผู้สูงอายุ ห้องออกก าลังกายโดยมีผู้คอยให้ค าแนะน าช่วยเหลือ ค่าบริการ
โดยเฉล่ียประมาณ 60 เหรียญสหรัฐต่อวัน๑๑๐ 

จากการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ ในประเด็นของระบบสวัสดิการสังคม
เพื่อการดูแลผู้สูงอายุในต่างประเทศ ผู้วิจัยได้ประมวลเป็นภาพรวมให้ชัดเจนขึ้น เกี่ยวกับประเด็น
ส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัยท่ีได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “ระบบสวัสดิการสังคมเพื่อ
การดูแลผู้สูงอายุในประเทศฝรั่งเศส” สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๖๓ ดังนี้  
 
ตารางที่ ๒.๖๓  ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับระบบ

สวัสดิการสังคมเพื่อการดูแลผู้สูงอายุในประเทศฝรั่งเศส  
นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 

ชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ, กานดา     
ชูเชิด และมนนิภา สังข์ศักดา, 
(๒๕๕๑, หน้า ๖๕-๖๙). 
 

๑. ก าหนดให้ผู้ท่ีอยู่ในวัยท างานจ่ายเงินเข้ากองทุนเงินบ านาญ
เพื่อจ่ายบ านาญส าหรับผู้สูงอายุหลังเกษียณการท างาน  

๒. ก าหนดแผนพัฒนาการมีงานท าของผู้สูงอายุท่ีเรียกว่า The 
National Plan of Collective Action for the 
Employment of Seniors ประกอบด้วย มาตรการส าหรับ
การปฏิบัติ ๓๑ มาตรการ 

๓. เน้นให้ภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ 
โดยการสร้างบ้านท่ีพักอาศัยส าหรับผู้สูงอายุกระจายท่ัว
ประเทศ มีค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตอยู่กินในบ้าน วันละ 60 
เหรียญสหรัฐ 

๔. โครงการบ้านคนไข้ส าหรับผู้สูงอายุ ได้รับการออกแบบอย่าง
สวยงาม มีผู้ดูแลผู้สูงอายุ ๑ คนต่อผู้ท่ีพักอาศัย ๑ คน  

๕. มีการสร้างโรงแรมส าหรับผู้สูงอายุ เป็นท่ีพักเรียบง่ายไม่
หรูหรา มีห้องออกก าลังกายโดยมีผู้คอยให้ค าแนะน า 
ค่าบริการโดยเฉล่ียประมาณ 60 เหรียญสหรัฐต่อวัน 

 
๒.๓.๗.๑๓ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประเทศสหรัฐอเมริกามีจ านวนผู้สูงอายุจ านวนมากกว่า ๔๖ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๑๖ 

ของประชากรท้ังหมด ท าให้มีการดูแลในรูปแบบต่างๆ แก่ผู้สูงอายุอย่างเพียงพอ เช่น อาคารท่ีพัก
อาศัย สถานสงเคราะห์คนชรา บ้านสถานพยาบาล (Nursing Home) ส าหรับผู้สูงอายุท่ีอยากมีบ้าน

                                                             
๑๑๐ชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ, กานดา ชูเชิด และมนนิภา สังข์ศักดา, “การส่งเสริมผู้สูงอายุเข้าสู่

ตลาดแรงงาน เส้นทางสร้างความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ”, เศรษฐกิจและสังคม, มกราคม – มีนาคม ๔๕(๑), ๒๕๕๑, 
หน้า ๖๕-๖๙.; กรมประชาสงเคราะห์ และคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, การศึกษาความ
เป็นไปได้ในการจัดบริการด้านที่พักอาศัยส าหรับผู้สูงอายุจากต่างประเทศจะมาพ านักในประเทศไทย , เอกสาร
ประกอบการประชุมของกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมและคณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ม.ป.ป., หน้า ๓๑-๓๓. 



๑๒๓ 

เป็นของตนเองและพักรักษาตัวเป็นเวลานาน ศูนย์บริการผู้สูงอายุกลางวัน (Day Care) ส าหรับการ
ดูแลผู้สูงอายุในเวลากลางวันแบบเช้าไปเย็นกลับ การดูแลระยะยาว (Long-Term Care) ส าหรับการ
ดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน นอกจากนี้ มีหน่วยงานหลายแห่งท่ีมีส่วนร่วมในการดูแล
ผู้สูงอายุ เช่น ๑) The Retire Senior Volunteer Program (RSVP) เป็นหน่วยงานของชุมชน ช่วย
ชุมชนท่ีคนในท้องถิ่นช่วยกันจัดต้ังขึ้น เป็นองค์กรเอกชนท่ีไม่มุ่งหวังก าไร แต่หาเงินมาเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในกิจการการดูแลผู้สูงอายุในท้องถิ่น ๒) International Executive Service Corps (IESC) 
เป็นศูนย์รวมผู้สูงอายุท่ีเกษียณอายุการท างานและเคยเป็นนักบริหาร มีความรู้และประสบการณ์
ระดับสูง และต้องการท าประโยชน์แก่สังคม องค์กรนี้จะท าหน้าท่ีจัดส่งผู้สูงอายุเหล่านี้ไปเป็นที่ปรึกษา
แก่บุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาคเอกชนและภาครัฐตามท่ีหน่วยงานต่างๆ ท่ีขอมา ๓) Seventy 
Five Hundred York Cooperative เป็นชุมชนผู้สูงอายุในรูปแบบของสหกรณ์ท่ีอยู่อาศัย ภายในชุม
ชุนจะมีร้านค้าห้องสมุด การบริการต่างๆ ส าหรับผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ในชุมชุนนั้นๆ จะเป็น
ผู้ดูแลจัดการกันเอง ท่ีส าคัญคือ การจัดต้ังชุมชนผู้สูงอายุในรูปแบบของ CCRC (Continual Care 
Retirement Community) ซึ่งเป็นชุมชนท่ีมีความต่อเนื่องในการดูแลผู้สูงอายุท่ีสามารถด าเนินชีวิต
อย่างอิสระด้วยตัวเอง (Independent Living) ในบ้านพักหรืออพาร์ตเมนท์ท่ีออกแบบมาเพื่อการอยู่
อาศัยส าหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ๑๑๑  

จากการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ ในประเด็นของระบบสวัสดิการสังคม
เพื่อการดูแลผู้สูงอายุในต่างประเทศ ผู้วิจัยได้ประมวลเป็นภาพรวมให้ชัดเจนขึ้น เกี่ยวกับประเด็น
ส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัยท่ีได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “ระบบสวัสดิการสังคมเพื่อ
การดูแลผู้สูงอายุในประเทศสหรัฐอเมริกา” สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๖๔ ดังนี้ 

  
ตารางที่ ๒.๖๔  ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับระบบ

สวัสดิการสังคมเพื่อการดูแลผู้สูงอายุในประเทศสหรัฐอเมริกา  
นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 

ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, (๒๕๕๐, 
หน้า ๕๒-๕๓). 

๑. The Retire Senior Volunteer Program (RSVP) เป็น
หน่วยงานของชุมชน ท่ีคนในชุมชนช่วยกันจัดต้ังขึ้น เป็น
องค์กรเอกชนท่ีไม่มุ่งหวังก าไร แต่หาเงินมาเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในกิจการการดูแลผู้สูงอายุในท้องถิ่น 

๒. International Executive Service Corps (IESC) เป็นศูนย์
รวมผู้สูงอายุ ท่ีเกษียณอายุการท างาน  มีความรู้และ
ประสบการณ์ และต้องการท าประโยชน์แก่สังคม องค์กรนี้
ท าหน้าท่ีจัดส่งผู้สูงอายุเหล่านี้ไปเป็นท่ีปรึกษาแก่บุคคลหรือ
หน่วยงานต่างๆ  

 

                                                             
๑๑๑ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, “ปัญหาผู้สูงอายุส่อเค้ารุนแรง สะท้อนนโยบายสวัสดิการรัฐ,” ๒๑ พฤษภาคม 

๒๕๕๐, (ออนไลน์), แหล่งที่มา : http://202.57.155.216/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9480000029416 
[๖ กันยายน ๒๕๕๑], หน้า ๕๒-๕๓. 



๑๒๔ 

ตารางที่ ๒.๖๔  ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับระบบ
สวัสดิการสังคมเพื่อการดูแลผู้สูงอายุในประเทศสหรัฐอเมริกา (ต่อ) 

นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 
 ๓. Seventy Five Hundred York Cooperative เป็นชุมชน

ผู้สูงอายุในรูปแบบของสหกรณ์ท่ีอยู่อาศัย ภายในชุมชุน มี
ร้านค้าห้องสมุด มีการบริการต่างๆ ส าหรับผู้สูงอายุ ซึ่ง
ผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ในชุมชุนเป็นผู้ดูแลจัดการกันเอง 

๔. สถานสงเคราะห์คนชรา บ้านสถานพยาบาล ศูนย์บริการ
ผู้สูงอายุกลางวัน การดูแลระยะยาว (Long-Term Care) 

 
สรุปการดูแลผู้สูงอายุในประเทศต่างๆ เน้นการจัดบริการให้แก่ผู้สูงอายุท่ีครอบคลุมใน

ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ด้านรายได้และส่งเสริมอาชีพ ด้านนันทนาการและความบันเทิง 
และด้านสวัสดิการสังคมและการจ่ายเงินบ านาญให้แก่ผู้สูงอายุ นอกจากนั้นยังได้ส่งเสริมการจัดต้ัง
สถาบันผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ครอบครัวอุปการะเล้ียงดูผู้สูงอายุ การจัดต้ังกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ 
ศูนย์บริการคนชรา และออกกฎหมายว่าด้วยการประกันดูแลผู้สูงอายุระยะยาว รวมท้ังส่งเสริมให้
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุแทนภาครัฐ  

ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ควรน าแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุท่ีเหมาะสม
กับบริบทของวัฒนธรรมและสังคมไทยคือ ควรส่งเสริมในการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุท่ีครอบคลุม 
ในประเด็นการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการและให้เงินบ านาญแก่ผู้สูงอายุท่ีมีอายุต้ังแต่  ๖๕ ปีขึ้นไป  
การให้บริการดูแลสุขภาพและการรักษาพยาบาลท่ีรัฐควรสนับสนุนให้การรักษาฟรีท่ีมีคุณภาพ 
ส่งเสริมด้านการศึกษาในการพัฒนาตนเองโดยใช้ภูมิปัญญา องค์ความรู้จากประสบการณ์ของชีวิตและ
สถาบันของรัฐตามความเหมาะสม รัฐควรส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการดูแลท่ีร่วมมือ
กับภาครัฐให้เป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน และควรจัดต้ังสถาบันผู้สูงอายุในระดับมหาวิทยาลัยเพื่อเปิดสอน 
หลักสูตรเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ และการพัฒนาองค์ความรู้เตรียมความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุใน
ระยะยาว นอกจากนี้ การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานท่ีภาครัฐควรส่งเสริมและสนับสนุนควร
ด าเนินการให้ครอบคลุมในการดูแลด้านสุขภาพ ด้านรายได้ ด้านนันทนาการ ด้านท่ีพักอาศัย และด้าน
สวัสดิการสังคม เป็นต้น 

 
๒.๔ แนวคิดท่ีเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 

ในหัวข้อนี้เป็นการกล่าวถึงแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ซึ่งมีสาระส าคัญเกี่ยวกับ 
ความหมายของผู้สูงอายุ ความสูงอายุหรือความชราภาพ สภาพของผู้สูงอายุ ความต้องการของ
ผู้สูงอายุ ปัญหาของผู้สูงอายุ และข้อมูลผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร สถานการณ์ และแนวโน้ม ผู้วิจัยจึง
สรุปประเด็นท่ีมีสาระส าคัญๆ ได้ดังนี้ 

 
 
 



๑๒๕ 

๒.๔.๑ ความหมายของผู้สูงอายุ  
ค าว่าผู้สูงอายุเป็นค าท่ี พลต ารวจตรี หลวงอรรถสิทธิสุนทร ได้บัญญัติและน ามาใช้เป็น

ครั้งแรกในการประชุมแพทย์อาวุโสและผู้สูงอายุจากองค์การต่างๆ เมื่อวันท่ี ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ 
จนได้รับการยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นค าท่ีไพเราะ ให้ความรู้สึกท่ี
ดีกว่าค าว่า “คนแก่” หรือ “คนชรา”  

ค าว่าผู้สูงอายุหรือคนแก่มาจากภาษาบาลีว่า “ชรา” หมายถึง ความแก่ด้วยอายุ ช ารุด
ทรุดโทรม ค าว่า “ชรา” หรือ “Senescent” มาจากภาษาละตินว่า“Senex” หมายถึง “คนสูงอายุ” 
ซึ่งตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า “Elderly” หรือ “Aging” หรือ “Older Persons” นอกจากนี้ยังมี
ค าท่ีใช้เรียกขาน“คนสูงอายุ” จ านวนมาก เช่น ค าว่า ผู้สูงวัย วัยชรา วัยทอง วัยดึก วัยตกกระ ผู้แก่ ผู้
เฒ่า ไม้ใกล้ฝ่ัง ซึ่งมีความหมายถึง “คนแก่” แต่ค านี้ไม่เป็นท่ีนิยมมากนัก เนื่องจากก่อให้เกิดความ  
หดหู่ใจและความรู้สึกถดถอย จึงได้บัญญัติศัพท์ค าว่า “ผู้สูงอายุ” ขึ้นใช้เป็นบรรทัดฐานครั้งแรกเมื่อ
วันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๑๒ ซึ่งเป็นค าท่ีมีความหมายยกย่องให้เกียรติแก่ผู้ท่ีชราภาพว่าเป็นผู้ท่ีสูงท้ัง
วัยวุฒิ คุณวุฒิ และประสบการณ์๑๑๒  

จากการทบทวนเอกสารเกี่ยวกับความหมายของผู้สูงอายุมีการใช้กันอย่างแพร่หลายใน
ปัจจุบัน ซึ่งมีหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ได้ให้ความหมายของผู้สูงอายุไว้ดังนี้  

ค าว่า ผู้สูงอายุ เป็นท่ีถกเถียงกันในสหประชาชาติว่า จะใช้ค าภาษาอังกฤษว่า “The 
Elderly” หรือ “Aging” หรือ “Older Persons” ท้ังนี้สหประชาชาติมีมติท่ี A/Res/๕๐/๑๔๑ เมื่อ
วันท่ี ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙ (ค.ศ. 1996) เชิญให้สมาชิกสหประชาชาติสร้างกรอบความคิดและ
เตรียมการส าหรับปีสากลผู้สูงอายุ โดยมติข้อท่ี ๑๔ สหประชาชาติมีมติให้ใช้ค าว่า “Older Persons” 
แทนค าว่า “The Elderly” เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุเป็น
ผลให้ปีและวันผู้สูงอายุใช้ค าว่า The International Years of Older Persons and The 
International Day of Older Persons อย่างไรก็ตามค าภาษาอังกฤษท่ีหมายถึง ผู้สูงอายุ เป็นหลัก
ตามมติของสหประชาชาติ๑๑๓ ซึ่งมีอายุเกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย๑๑๔ หรือ
มากกว่า๑๑๕นับเป็นบุคคลท่ีได้รับความนับถือตามขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทย๑๑๖ และ
ผู้สูงอายุก าหนดจากหลายองค์ประกอบ เช่น ประเพณีนิยม การท างานของสภาพร่างกายและจิตใจ 

                                                             
๑๑๒ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, ถึงจะแก่แต่ไม่กลัว ถ้า (สังคม) เตรียมการ, จดหมายข่าวมูลนิธิสาธารณสุข

แห่งชาติ : มสช. ๕(๒) มีนาคม-เมษายน, ๒๕๔๙, หน้า ๔๙-๕๒.   
๑๑๓United Nations, Universal Declaration of Human Rights, [online], Retrieved from : 

http://www.un.org/overview/rights.html, [๒๕ เม.ย. ๒๕๔๖].  
๑๑๔กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖. 

(กรุงเทพมหานคร : เจ.เอส.การพิมพ์, ๒๕๔๗), หน้า ๒. 
๑๑๕คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานผู้สูงอายุแห่งชาติ, แผนพัฒนาผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ 

พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๖๔, (กรุงเทพมหานคร : ส านักนายกรัฐมนตรี), ๒๕๔๕. 
๑๑๖ส านักงานสถิติแห่งชาติ, ผู้สูงอายุกับการท างาน. (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 

๒๕๔๙), หน้า ๑. 



๑๒๖ 

ความสามารถในการประกอบอาชีพ๑๑๗ แต่มีความเส่ือมตามวัย ความต้านทานโรคลดลง๑๑๘ หรือเป็น
ผู้ท่ีสูญเสียความสมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ และสังคม มีความอ่อนแอ มีปัญหาสุขภาพกายและจิตใจ
ตลอดจนความเป็นอยู่ในสังคม๑๑๙ และเป็นผู้ท่ีเห็นอนิจจังมากขึ้น เห็นทุกขังมากขึ้น เห็นอนัตตามาก
ขึ้น เห็นสุญญตามากขึ้น เห็นอิทัปปัจจยตามมากขึ้นเห็นตถตามากขึ้น จนคงท่ีไม่หวั่นไหว ไม่
เปล่ียนแปลง และผู้สูงอายุท่ีแท้จริงคือ ผู้ท่ีสูงด้วยคุณธรรมประจ าใจ มีธรรมะ มีความถูกต้องท่ีกาย
วาจาใจ มีความเป็นอยู่อย่างสงบสุข๑๒๐ ถึงอย่างไรบุคคลท่ีอยู่ในวัยสุดท้ายของวงจรชีวิต ซึ่งเริ่มต้ังแต่
วัยหนุ่ม วัยสาว วัยผู้ใหญ่และวัยชรา ในเกณฑ์การก าหนดว่าใครเป็นผู้สูงอายุนั้นพิจารณาจากบทบาท
ของบุคคลนั้นๆ ในสังคม ในปัจจุบันมักใช้อายุเป็นเกณฑ์ บางประเทศก าหนด ๕๕ ปี บางประเทศ
ก าหนด ๗๕ ปี ซึ่งนับจากเกณฑ์การปลดเกษียณ๑๒๑ รวมถึงเป็นผู้ท่ีก้าวสู่สภาพหรือบทบาทใหม่ใน
สังคม๑๒๒ ส าหรับประเทศไทย ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ท่ีมีอายุต้ังแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป ท้ังชายและหญิง โดย
นับอายุตามปฏิทินเป็นมาตรฐานสากลในการเป็นผู้สูงอายุ ซึ่งทางราชการไทยได้ก าหนดให้เป็นเกณฑ์
ในการเกษียณอายุราชการของข้าราชการด้วย 

จากความหมายข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีผู้ให้ความหมายของผู้สูงอายุไว้มากมาย ซึ่งเกณฑ์ใน
การก าหนดความเป็นผู้สูงอายุนั้นมีความแตกต่างกัน ตามสภาพสังคม และระยะเวลาของผู้สูงอายุ 
ดังนั้นท่ีประชุมสมัชชาโลกว่าด้วยผู้สูงอายุ (World Assembly on Aging) จึงก าหนดให้ผู้มีอายุต้ังแต่ 
60 ปีข้ึนไปถือว่าเป็นผู้สูงอายุ (Elderly) และใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันท่ัวโลก๑๒๓  

สรุปได้ว่าผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปท่ีมีชีวิตอยู่ในช่วงปัจฉิมวัย ซึ่งมี
สมรรถภาพด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมอยู่ในภาวะเส่ือมถอยตามสังขาร และมากด้วย
ประสบการณ์ มีคุณธรรมประจ าใจ เป็นบุคคลท่ีสมควรได้รับการเคารพกราบไหว้จากบุตรหลาน และ
ควรได้รับการดูแลจากครอบครัว บุตรหลาน ชุมชน และสังคมอย่างดี 

จากการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ผู้วิจัยได้ประมวลเป็นภาพรวมให้ชัดเจนขึ้น 
เกี่ยวกับประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัยได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “ความหมาย
ของผู้สูงอายุ” สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๖๕ ดังนี้  
 
 
                                                             

๑๑๗J.E. Anderson, Teaching and learning, In W.T. Donahuc (Ed.), Education for later 
maturity, (New York : Whiteside, 1971), p.7. 

๑๑๘คณะกรรมาธิการวิสามัญสวัสดิการผู้สูงอายุและการพัฒนาสังคม , ปัญหาผู้สูงอายุและแนว
ทางแก้ไข, (กรุงเทพมหานคร : วุฒิสภา, ๒๕๓๔), หน้า ๓๐-๓๒. 

๑๑๙บรรลุ ศิริพานิช, เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ, (กรุงเทพมหานคร : เกษมสุวรรณ, ๒๕๓๔), หน้า ๒๐. 
๑๒๐พุทธทาสภิกขุ, ธรรมะส าหรับผู้สูงอายุ, (กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, ๒๕๓๙), หน้า ๒๕, ๕๓. 
๑๒๑สุรกุล เจนอบรม, วิทยาการผู้สูงอายุ, (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน คณะ       

ครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๔), หน้า ๗๐-๗๑. 
๑๒๒G.M. Barrow, and P.A. Smith, Aging, Ageism and society.St., (Paul, Minn. : West, 

1979), p.6. 
๑๒๓บุษยมาส สินธุประมา, สังคมวิทยาความสูงอายุ, (เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, ๒๕๓๙), หน้า 

๑๓๒. 



๑๒๗ 

ตารางที่ ๒.๖๕  ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ
ความหมายของผู้สูงอายุ  

นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 
ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, (๒๕๔๙, หน้า 
๔๙-๕๒). 

๑. ผู้ท่ีสูงท้ังวัยวุฒิ คุณวุฒิ และประสบการณ์ 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์} (๒๕๔๗, หน้า ๒). 

๑. บุคคลซึ่งมีอายุเกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีสัญชาติไทย 
 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
ประสานงาน ผู้สูงอายุแห่ งชาติ , 
(๒๕๔๕). 

๑. เป็นบุคคลท่ีมีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์หรือมากกว่า 

พุทธทาสภิกขุ, (๒๕๓๙, หน้า ๒๕- 
๕๓). 

๑. ผู้ท่ีเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา สุญญตา อิทัปปัจจยตา  
ตถตามากขึ้น  

๒. ผู้ท่ีสูงด้วยคุณธรรมประจ าใจ มีความถูกต้องท่ีกายวาจา ใจ  
บรรลุ ศิริพานิช, (๒๕๓๔). ๑. ผู้ท่ีสูญเสียความสมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ และสังคม  
Anderson, (1971). ๑. ผู้ก าหนดหลายองค์ประกอบ  
Barrow and Smith, (1979). ๑. ผู้ท่ีก้าวสู่สภาพหรือบทบาทใหม่ในสังคม 

 

๒.๔.๒ ความหมายสูงอายุหรือความชราภาพ 
ความหมายสูงอายุ (Aging) หมายถึง กระบวนการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่องในระยะ

สุดท้ายของช่วงอายุมนุษย์ ความหมายสูงอายุหรือความชราภาพจึงเกี่ยวข้องกับความเส่ือมถอย ท้ัง
ทางร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นตามอายุ๑๒๔ ดังนั้น ความชราภาพจึงเกี่ยวข้องกับความ
เส่ือมถอยท้ังทางร่างกายและจิตใจ ความสามารถทางร่างกายลดลง ความสามารถในการปรับตัวกับ
สภาพแวดล้อมต่างๆ ลดลง โดยสามารถแบ่งได้ ๒ ลักษณะด้วยกัน คือ๑๒๕ 

๒.๔.๒.๑ ความชราภาพแบบปฐมภูมิ (Primary Aging) เป็นความชราภาพท่ีเกิดขึ้นกับทุก
คนตามธรรมชาติ ไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ กล่าวคือเมื่ออวัยวะ และเซลล์ต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ถูกใช้
งานมานาน ย่อมเกิดความเส่ือมโทรม เส่ือมสภาพไปตามอายุขัยของการใช้งาน ซึ่งการเส่ือมโทรมของ
เซลล์ในร่างกายนี้ ส่งผลให้เห็นเด่นชัดทีละน้อย เช่น ผิวหนังเริ่มเหี่ยวย่น สายตายาว พละก าลังเริ่ม
ถดถอย เป็นต้น 

๒.๔.๒.๒ ความชราภาพแบบทุติยภูมิ (Secondary Aging) เป็นความชราภาพท่ีมนุษย์
สามารถหลีกเล่ียงได้ ความชราภาพลักษณะนี้ เกิดจากการปล่อยปละละเลยไม่ห่วง ไม่กังวล ไม่รักษา
สุขภาพร่างกาย การใช้ร่างกายท างานหนักจนเกินก าลัง การรับประทานอาหารมากเกินควร ด่ืมสุรา 
สูบบุหรี่พักผ่อนไม่เพียงพอ ในบางกรณีเกิดจากโรคภัยมาเบียดเบียน ก่อให้เกิดความชราภาพแบบ
ทุติยภูมิได้ 
                                                             

๑๒๔ศิรางค์ ทับสายทอง, จิตวิทยาผู้สูงอายุ, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๓), 
หน้า ๘๖.  

๑๒๕สุรกุล เจนอบรม, วิทยาการผู้สูงอายุ, (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน            
คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๔), หน้า ๑๗๖-๑๗๘.  



๑๒๘ 

ความสูงอายุหรือความชราภาพ จึงเป็นกระบวนการท่ีสลับซับซ้อน และน่าสนใจ มนุษย์
ทุกคนต้องประสบภาวะนี้ ท่ีกล่าวว่าสลับซับซ้อนเนื่องจาก กระบวนการของผู้สูงอายุมีความเกี่ยวข้อง
กับการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ (Physiological) ทางอารมณ์ (Emotional) การเรียนรู้ สติปัญญา 
(Cognitive) เศรษฐกิจ (Economic) และทางส่วนตัว (Interpersonal) ซึ่งส่ิงต่างๆ เหล่านี้มีความ
แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ดังค ากล่าวที่ว่า “ยิ่งอายุมากขึ้นเท่าไหร่ ก็จะยิ่งแตกต่างมากขึ้นเท่านั้น” 
(As we grow older, we become more unlike each other) ค ากล่าวนี้เป็นท่ียอมรับอย่างมาก
ดังนั้นกระบวนการเกี่ยวกับความชราภาพ จึงเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจ เพราะความสูงอายุมีผลกระทบ
อย่างรวดเร็วในสังคม 

สรุปได้ว่า ความสูงอายุเกี่ยวข้องกับความชราหรือผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกระบวนการ
เปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่องในวงจรชีวิตระยะสุดท้าย ท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ พฤติกรรม ทุกภาค
ส่วนท่ีเกี่ยวข้องในสังคมจึงควรมีการประสานความสัมพันธ์และให้การดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง 
เพราะมีผลกระทบต่อโครงสร้างทางสังคมและมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ทุกคนจึงควรให้
ความสนใจกับการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุในด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและไม่
เป็นภาระต่อสังคม 

จากการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ผู้วิจัยได้ประมวลเป็นภาพรวมให้ชัดเจนขึ้น 
เกี่ยวกับประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัยได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “ความสูงอายุ
หรือความชราภาพ” สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๖๖ ดังนี้  
 
ตารางที่ ๒.๖๖  ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับความ

สูงอายุหรือความชราภาพ  
นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 

ศิรางค์ ทับสายทอง, (๒๕๓๓). ๑. กระบวนการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่อง  
๒. ความเส่ือมถอยท้ังทางร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรม 

สุรกุล เจนอบรม, (๒๕๓๔).  
 
 

๑. ความเส่ือมถอยท้ังทางร่างกายและจิตใจ  
๒. ความสามารถทางร่างกายลดลง  
๓. ความสามารถในการปรับตัวกับสภาพแวดล้อม 
๔. ความชราภาพแบบปฐมภูมิ (Primary Aging)  
๕. ความชราภาพแบบทุติยภูมิ (Secondary Aging) 

 
๒.๔.๓ สภาพของผู้สูงอายุ 
สภาพของผู้สูงอายุมีการเปล่ียนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปในแต่ละช่วงอายุ  ซึ่งศศิพัฒน์ 

ยอดเพชร๑๒๖ ได้กล่าวถึงสภาพด้านต่างๆ ของผู้สูงอายุ แบ่งเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 

                                                             
๑๒๖ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, สวัสดิการผู้สูงอายุ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน้า ๔๙-๕๒. 



๑๒๙ 

๒.๔.๓.๑ สภาพทางด้านร่างกายของผู้สูงอายุ (Physical Status Aging) เมื่อก้าวเข้าสู่วัย
ผู้สูงอายุ ระบบในร่างกายของผู้สูงอายุจะมีการเปล่ียนแปลง อวัยวะต่างๆ ในร่างกายไม่สามารถ
ท างานได้ตามปกติ การเผาผลาญในร่างกายลดน้อยลง การเปล่ียนแปลงของกล้ามเนื้อท าให้เหี่ยวย่น 
การเปล่ียนแปลงทางเดินโลหิต การเส่ือมของกระดูกและกล้ามเนื้อ รวมท้ังการเปล่ียนแปลงในระบบ
สมอง ระบบย่อยอาหาร การขับถ่าย และระบบอื่นๆ ของร่างกาย ท าให้ผู้สูงอายุเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้
ง่าย เกิดการเจ็บป่วยในระยะเวลาท่ียาวนาน และภาวะทุพพลภาพ ท าให้เกิดปัญหาด้านค่าใช้จ่าย 
จิตใจ สังคม และเกิดปัญหาแก่ครอบครัว และบุคคลท่ีเกี่ยวข้องตามมา 

๒.๔.๓.๒ สภาพทางด้านจิตใจของผู้สูงอายุ (Psychological Status of Aging) สภาพ
ทางด้านจิตใจของผู้สูงอายุ ส่วนหนึ่งเกิดจากการเส่ือมถอยของอวัยวะต่างๆ ความผิดปกติของระบบ
ประสาทและสมอง ท าให้ประสิทธิภาพการท างานของสมองและประสาทลดลง มีผลกระทบต่อระบบ
ความทรงจ า เกิดอาการหลงลืม และความทรงจ าย้อนกลับ สามารถจดจ าเหตุการณ์ในอดีตได้ดีกว่า
เหตุการณ์ ในปัจจุบัน นอกจากนั้น สภาพการเจ็บป่วย และการสูญเสียด้านต่างๆ ก่อให้เกิดความ
เปล่ียนแปลงสภาพทางจิตใจ ดังนี้ ๒.๑) การสูญเสียบุคคลอันเป็นท่ีรัก เนื่องจากบุคคลท่ีใกล้ชิด เช่น 
คู่สมรส ญาติสนิทเพื่อนเสียชีวิต หรือแยกย้ายไปอยู่ท่ีอื่น ท าให้เกิดการซึมเศร้าอันเนื่องมาจากการ
พลัดพรากจากบุคคลอันเป็นท่ีรัก ๒.๒) การสูญเสียสถานภาพทางสังคม เนื่องจากการออกจากงาน 
หรือหมดภาระท่ีต้องรับผิดชอบ ท าให้รู้สึกไร้ค่า ๒.๓) การสูญเสียสัมพันธภาพในครอบครัว เนื่องจาก
บุตร ธิดา ส่วนใหญ่แยกตัวออกไปสร้างครอบครัวใหม่ จากครอบครัวขยายกลายเป็นครอบครัวเด่ียว 
ท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับบุตรหลานลดลง และ ๒.๔) การไม่ตอบสนองความต้องการทาง
เพศ ซึ่งนับว่าเป็นการสูญเสียทางจิตใจอย่างรุนแรง เพราะเกิดการเปล่ียนแปลงทางสรีระเคมีของ
ร่างกาย และวัฒนธรรมท่ีมีต่อเรื่องเพศสัมพันธ์ของผู้สูงอายุว่าไม่เหมาะสมท าให้ไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการทางเพศได้  

๒.๔.๓.๓ สภาพทางด้านสังคมของผู้สูงอายุ (Social Status of Aging) ในอดีตผู้สูงอายุ
และครอบครัว ประกอบด้วย บุตร หลาน และบุคคลอื่นไม่น้อยกว่า ๓ รุ่นอายุ อาศัยด้วยกันใน
ลักษณะครอบครัวใหญ่ อันเป็นลักษณะครอบครัวขยาย (Extended Family) ซึ่งสมาชิกทุกรุ่นมีความ
รักใคร่ และเกื้อกูลซึ่งกันและกัน แต่ปัจจุบันโครงสร้างครอบครัวกลายเป็นครอบครัวเด่ียว (Nuclear 
Family) ประกอบด้วย บิดา มารดา และบุตรเท่านั้น ท าให้กิจกรรมในครอบครัวเปล่ียนแปลงไป 
บางครั้งต้องพึ่งพิงสถาบันจากภายนอก ในลักษณะการซื้อบริการ เช่น การเล้ียงดูบุตร และการดูแล
ผู้สูงอายุ  

๒.๔.๓.๔ สภาพทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ (Financial Status of Aging) จากการ
พัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ เกิดความทันสมัยต่างๆ การเติบโตของชุมชนเมือง 
(Urbanization) ส่งผลให้โครงสร้างทางสังคมเปล่ียนแปลงไป ผู้สูงอายุไม่สามารถประกอบอาชีพได้ 
ส่งผลกระทบโดยตรงกับสภาพของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุท่ีไม่สามารถหารายได้ได้ จึงรู้สึกว่าตนเองไม่มี
คุณค่าทางเศรษฐกิจ เกิดความว้าเหว่ ท้ังท่ีผู้สูงอายุอาจมีความต้องการรายได้มากกว่าช่วงกลางคน 
เช่น เกิดปัญหาสุขภาพต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมากขึ้น ต้องการคนดูแลเนื่องจากตนเอง
ไม่แข็งแรง 



๑๓๐ 

สภาพในด้านต่างๆ ของผู้สูงอายุ สรุปได้ว่า ผู้สูงอายุต้องเผชิญกับสภาพท้ังทางด้านจิตใจ 
และด้านสังคมท่ีเปล่ียนแปลง ท าให้ไม่สามารถท างานได้ปกติ สภาพของผู้สูงอายุจึงคล้ายกับผู้เสมือน
ไร้ความสามารถ ไม่สามารถท ากิจกรรมต่างๆ ได้ตามปกติ ซึ่งเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงทางสรีระ 
โรคภัยไข้เจ็บ และส่งผลกระทบต่อสภาพทางจิตใจของผู้สูงอายุด้วย นอกจากนั้นการสูญเสีย
สถานภาพทางสังคม และเศรษฐกิจ ย่อมส่งผลกระทบต่อความรู้สึกทางจิตใจของผู้สูงอายุเช่นกัน  

จากการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ผู้วิจัยได้ประมวลเป็นภาพรวมให้ชัดเจนขึ้น 
เกี่ยวกับประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัยได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “สภาพของ
ผู้สูงอายุ” สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๖๗ ดังนี้  
 
ตารางที่ ๒.๖๗  ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับสภาพ

ของผู้สูงอายุ  
นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 

ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, (๒๕๔๔). ๑. สภาพทางด้านร่างกายของผู้สูงอายุ  
๒. สภาพทางด้านจิตใจของผู้สูงอายุ  
๓. สถานภาพทางด้านสังคมของผู้สูงอายุ  
๔. สถานภาพทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ  

 
๒.๔.๔ ความต้องการของผู้สูงอายุ 
ความต้องการของผู้สูงอายุนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากบุคคลหลายฝ่าย รวมท้ัง

ภาคีเครือข่ายต่างๆ ท้ังในภาครัฐบาล หน่วยงานเอกชน องค์กรท้องถิ่น ชุมชน ซึ่งมีผู้เสนอความ
ต้องการของผู้สูงอายุ ดังนี้ 

จากการสัมมนาทางวิชาการเรื่องบทบาทขององค์กรเอกชนในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ  
กล่าวถึงความต้องการของผู้สูงอายุสรุปได้ ๕ ด้าน ๑) ความต้องการทางร่างกาย ได้แก่ ความต้องการ
ทางกายภาพและปัจจัยส่ีของผู้สูงอายุ ๒) ความต้องการทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ความต้องการประกอบ
อาชีพ ต้องมีรายได้ ๓) ความต้องการความรู้ ได้แก่ ความต้องการความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับวัยสูงอายุ  
เพื่อมาใช้ปรับตัวในด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม มีความรู้เท่าทันเหตุการณ์ ๔) ความต้องการทางด้าน
สังคม ได้แก่ ความต้องการเป็นท่ียอมรับนับถือจากสังคม ตลอดจนการท าตนเป็นประโยชน์ต่อบุคคล
อื่น ๕) ความต้องการทางด้านจิตใจ ได้แก่ ความต้องการทางด้านความรัก ความอบอุ่น การดูแลเอาใจ
ใส่ ความกตัญญู และต้องการมีส่ิงยึดเหนี่ยวจิตใจ๑๒๗ และมีการเสนอว่าความต้องการ มี ๕ ประการ 
๑) ความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ คือ ความต้องการได้รับความช่วยเหลือทางด้านการเงิน จากบุตร
หลาน เครือญาติ และหน่วยงานของรัฐ ๒) ความต้องการในเรื่องท่ีอยู่อาศัย โดยให้ผู้สูงอายุมีท่ีพักพิง 
เช่น บ้านของตนเอง บ้านของบุตรหลานหรือญาติพี่น้อง หรือในสถานสงเคราะห์ของรัฐและเอกชน  
๓) ความต้องการในด้านอนามัย ผู้สูงอายุมักมีสภาพร่างกายท่ีอ่อนแอ ครอบครัวและบุตรหลานควร

                                                             
๑๒๗สมพร เทพสิทธา, บทบาทขององค์กรเอกชนในการแก้ไขปัญหาสังคมและการพัฒนาสังคม , 

(กรุงเทพมหานคร : โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาสังคม สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย, ๒๕๒๖), หน้า ๕๖. 



๑๓๑ 

เอาใจใส่ ๔) ความต้องการทางด้านการงาน การท างานมีความหมายต่อผู้สูงอายุ เพราะเป็นท่ีมาของ
รายได้และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ๕) ความต้องการความรัก ความเคารพ ความอบอุ่น ความ
เอาใจใส่ เพราะผู้สูงอายุต้องการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว ต้องการความรักและเคารพนับถือจากคน
ในครอบครัว๑๒๘ ในขณะท่ีได้ท าการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุไทยด้วยการ
สนทนากลุ่ม และสรุปความต้องการของผู้สูงอายุเป็น ๒ ประเด็น ๑) ความต้องการด้านร่างกาย ได้แก่ 
ความต้องการให้รัฐบาลส่งเสริมการออกก าลังกายแก่ผู้สูงอายุเป็นประจ า การให้ความรู้ความเข้าใจ 
การให้การศึกษาเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุและการเตรียมตัวเพื่อรองรับเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ 
๒) ความต้องการด้านจิตใจ ได้แก่ ความต้องการให้รัฐบาลส่งเสริมการรวมกลุ่มกันระหว่างผู้สูงอายุ 
เช่น การต้ังสมาคมและสมาคมผู้สูงอายุต่างๆ เพื่อให้เกิดกิจกรรมในหมู่ผู้สูงอายุและการท างานท่ี
ตนเองรัก เช่น การรวมกลุ่มร้องเพลง การสอนหนังสือพิเศษ การช่วยเหลือสังคม และการเป็นครูภูมิ
ปัญญาให้แก่ชุมชน เป็นต้น๑๒๙ จากการกล่าวถึงระดับความต้องการของมนุษย์ทุกวัย ซึ่งมนุษย์ทุกคน
มีความต้องการ และเมื่อความต้องการได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เป็นแรงจูงใจส าหรับพฤติกรรม
นั้นต่อไปโดยความต้องการของมนุษย์ แบ่งเป็นล าดับขั้น สรุปได้เป็น ๕ ระดับ ระดับท่ี ๑ ความ
ต้องการทางกาย (Physiological Needs) ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศัยยารักษาโรค เป็นต้น 
ระดับท่ี ๒ ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) ได้แก่ การหายจากความเจ็บปวด การมี
บ้านอยู่ การหายจากความหวาดกลัว เป็นต้น ระดับท่ี ๓ ความต้องการความรักและการยอมรับ 
(Social Needs) ได้แก่ การเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ เป็นต้น ระดับท่ี ๔ ความต้องการในเกียรติยศ
และความต้องการมีช่ือเสียง (Esteem Needs) ได้แก่ ความต้องการความมีช่ือเสียงและได้รับการ
ยอมรับจากสังคม เป็นต้น และระดับท่ี ๕ ความต้องการท่ีจะได้รับความส าเร็จ หรือความต้องการ
เข้าใจและเป็นตัวของตัวเองอย่างถ่องแท้ (Self-actualization) เช่น การแสดงความสามารถท่ีมีอยู่
สูงสุดของตนเองให้ผู้อื่นในสังคมเป็นต้น สรุปได้ว่าความต้องการของมนุษย์ตามท่ี มาสโลว์ (Maslow) 
ได้กล่าวไว้มี ๕ ระดับ ประกอบด้วยความต้องการระดับท่ี ๑ และระดับท่ี ๒ เป็นความต้องการส่วน
บุคคล ส่วนระดับท่ี ๓ และระดับท่ี ๔ เป็นความต้องการทางสังคม ส่วนระดับท่ี ๕ เป็นความต้องการ
ทางด้านสติปัญญา๑๓๐ เช่นเดียวกันกล่าวคือ ได้แบ่งความต้องการของผู้สูงอายุไว้เป็น ๒ ประเภท๑๓๑ 
๑) ผู้สูงอายุต้องการได้รับสิทธิเสรีภาพและอิสรภาพ ในบางครั้งผูกติดไว้กับศีลธรรมจรรยา อันเป็น
จุดอ่อนท่ีท าให้ผู้สูงอายุไม่สามารถแสดงบทบาทได้ตามท่ีต้องการ  ๒) ผู้สูงอายุมีความต้องการในการ
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านความสามารถในการแก้ปัญหาของตน มากกว่าการจัดหาด้านอื่น ซึ่ง
หมายถึงความต้องการได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนในการด าเนินชีวิต 

                                                             
๑๒๘สุรกุล เจนอบรม, วิทยาการผู้สูงอายุ, (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน            

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๔), หน้า ๗๖. 
๑๒๙กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ . รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๐.” 

[ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.m-society.go.th/ [๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒]. 
๑๓๐H. Maslow Abraham, Motivation and Personality, 2nd Ed., (New York : Harper and 

Row Publishers, 1970), p.10. 
๑๓๑Kuypers and Bengtson, in Russell A. Word, The Aging Experience : an 

Introduction to Social Gerontology, (New York : Harper and Row Publishers, 1984), p.2. 



๑๓๒ 

ดังนั้น จากการศึกษาความต้องการด้านต่างๆ ของผู้สูงอายุ ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ผู้สูงอายุมี
ความต้องการส าคัญแบ่งเป็น ๒ ด้าน คือ ด้านร่างกาย และด้านจิตใจ ดังนี้ ๑) ด้านร่างกาย พบว่า เกิด
จากสภาพความเส่ือมโทรมของร่างกายท าให้ไม่สามารถมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางสังคมได้ ซึ่งส่งผล
กระทบเป็นลูกโซ่ถึงสภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ ในด้านจิตใจและด้านเศรษฐกิจ ๒) ความต้องการ
ทางด้านจิตใจ พบว่า ผู้สูงอายุต้องการความอบอุ่น ความรักจากลูกหลาน โดยมักคิดว่าตนเองด้อยค่า 
ความต้องการท่ีส าคัญท่ีสุดและมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คือด้านการศึกษา เนื่องจาก
ผู้สูงอายุมีความต้องการท่ีจะได้รับทราบข่าวสาร ข้อมูล ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุดังนั้นแนวคิดการจัด
กิจกรรมศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงสามารถน ามาใช้เป็นส่วนส าคัญในการให้
การศึกษา เพื่อผู้สูงอายุสามารถด าเนินชีวิตในช่วงสุดท้ายของวงจรชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและปกติสุข 

จากการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ผู้วิจัยได้ประมวลเป็นภาพรวมให้ชัดเจนขึ้น 
เกี่ยวกับประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัยได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “ความต้องการ
ของผู้สูงอายุ” สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๖๘ ดังนี้  
 

ตารางที่ ๒.๖๘ ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับความ
ต้องการของผู้สูงอายุ  

นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 
สมพร เทพสิทธา, (๒๕๒๖, หน้า 
๕๖). 

๑. ความต้องการทางร่างกาย  
๒. ความต้องการทางเศรษฐกิจ  
๓. ความต้องการความรู้  
๔. ความต้องการทางด้านสังคม  
๕. ความต้องการทางด้านจิตใจ  

สุรกุล เจนอบรม, (หน้า ๗๖). ๑. ความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ  
๒. ความต้องการในเรื่องท่ีอยู่อาศัย  
๓. ความต้องการในด้านอนามัย  
๔. ความต้องการทางด้านการ 
๕. ความต้องการความรัก ความเคารพ ความอบอุ่น ความเอาใจใส่  

กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์, (๒๕๕๐). 

๑. ความต้องการด้านร่างกาย  
๒. ความต้องการด้านจิตใจ  

Maslow, (1970). ๑.  ความต้องการทางกาย (Physiological Needs)  
๒. ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs)  
๓. ความต้องการความรักและการยอมรับ (Social Needs)  
๔. ความต้องการในเกียรติยศและความต้องการมีช่ือเสียง 

(Esteem Needs)  
๕. ความต้องการท่ีจะได้รับความส าเร็จ หรือความต้องการเข้าใจ

และเป็นตัวของตัวเองอย่างถ่องแท้ (Self- actualization) 
Kuypers and Bengtson,  
(1984). 

๑. ผู้สูงอายุต้องการได้รับสิทธิเสรีภาพและอิสรภาพ  
๒. ผู้สูงอายุมีความต้องการในการได้รับการส่งเสริมและพัฒนา  



๑๓๓ 

๒.๔.๕ ปัญหาของผู้สูงอายุ 
ประเทศไทยก าลังถึงจุดเปล่ียนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Population) จ านวน

ผู้สูงอายุในปัจจุบันมีประมาณ ๗ ล้านคน และคาดว่าในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ยอดผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นถึง ๑๑ 
ล้านคน หรือประมาณร้อยละ ๑๗ ของประชากรท้ังประเทศ๑๓๒ จากการท่ีมีผู้สูงอายุจ านวนมากย่อม
ส่งผลกระทบต่อระบบสังคมโดยรวม เพราะผู้สูงอายุเป็นวัยท่ีมีสารพัดปัจจัยท่ีก่อให้เกิดปัญหาด้าน
ต่างๆ ท้ังเรื่องสุขภาพกาย จิต อารมณ์ สังคม เศรษฐกิจ ท่ีจ าเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือเพิ่มมาก
ขึ้น แต่ผลจากการพัฒนาประเทศท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมตามกระแสวัตถุนิยม ท าให้ลูกหลาน
จ านวนมากละท้ิงครอบครัว เรือกสวนไร่นา อพยพเข้ามาขายแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและการ
บริการในเมืองใหญ่ ทอดท้ิงผู้สูงอายุไว้เฝ้าบ้าน ท าให้ความสัมพันธ์ของครอบครัวลดลง ลูกหลานขาด
ความตระหนักในการให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุ  

จากการศึกษาหนังสือคู่มือเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุได้กล่าวถึงปัญหาของผู้สูงอายุ โดยได้
สรุปปัญหาหลักๆ ท่ีเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ ๑) ปัญหาสุขภาพ สุขภาพร่างกายเป็นขบวนการต่อเนื่องของ
ชีวิตต้ังแต่เกิดจนตาย การจะมาเร่งบ ารุงสุขภาพเมื่อวัยสูงอายุเป็นเรื่องสายไปเสียแล้ว  คนเมื่อเกิด-
เด็ก-หนุ่มสาว จนถึงผู้ใหญ่ มีสุภาพแข็งแรง เมื่อสูงอายุก็มีสุขภาพแข็งแรง ในทางกลับกันคนท่ีสุขภาพ
อ่อนแอเมื่อเด็ก พอสูงอายุก็มีสุขภาพอ่อนแอด้วย ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุปัจจุบันจ าเป็นต้องค านึงถึง 
๑.๑) การส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ ๑.๒) การป้องกันโรคไม่ให้เกิด ๑.๓) การตรวจดูแลรักษา
แต่เนิ่นๆ ท้ัง ๓ ประการ เป็นเรื่องส าคัญ เพราะคนสูงอายุมีภูมิต้านทานต่ า สังขารทรุดโทรม ถ้าปล่อย
ให้เป็นโรคหรือแม้แต่เป็นโรครักษาง่ายๆ อัตราตายก็สูง ๒) ปัญหาเศรษฐกิจและรายได้ ผู้สูงอายุเมื่อ
อายุมากขึ้นก็ต้องเกษียณอายุ ท าให้ขาดรายได้ แม้การท างานของตนเองไม่มีเกษียณอายุ เช่น 
เกษตรกร สมรรถภาพจะต่ าลงท าให้รายได้ต่ าลง ถ้าหากผู้สูงอายุเป็นผู้มีสถานภาพทางเศรษฐกิจดีมา
ก่อนและมีการเก็บหอมรอมริบไว้ใช้ในยามสูงอายุจะไม่มีปัญหา  แต่ถ้าผู้สูงอายุมีสถานภาพทาง
เศรษฐกิจไม่ดี ไม่มีเงินเก็บ ยามแก่ชราจะเกิดปัญหา เพราะประเทศไทยยังไม่มีบ านาญให้ผู้สูงอายุ
เหมือนประเทศท่ีเจริญแล้วหลายประเทศทางยุโรปและอเมริกา ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุไทยมักได้รับความ
ช่วยเหลือทางการเงินจากลูกหลาน ญาติพี่น้องตามประเพณีท่ีสืบต่อกันมา ๓) ปัญหาเรื่องท่ีอยู่อาศัย
และผู้ดูแลยามแก่ชรามากและเป็นโรคเรื้อรัง เมื่อผู้สูงอายุอายุมากขึ้นจนถึงอายุ ๘๐ ปีข้ึนไป ส่วนใหญ่
มักมีความพิการบางอย่าง จ าเป็นต้องมีผู้ดูแล โดยเฉพาะการเคล่ือนไหวร่างกาย ดังนั้น เรื่องนี้น่าแก้ไข
ได้ด้วยการท่ีพยายามรักษาวัฒนธรรมไทยท่ีผู้สูงอายุก็ยังคงอยู่ในครอบครัวไปเรื่อยๆ  หน้าท่ีดูแล
ผู้สูงอายุเป็นของลูกหลาน ซึ่งเป็นวัฒนธรรมท่ีดีท่ีสุดท่ีควรรักษาไว้ให้ยืนยาวตลอดไป ไม่เป็นการดีท่ี
สร้างบ้านพักคนชรา แล้วแยกคนชราออกจากลูกหลาน เว้นแต่คนชราท่ีขาดลูกหลานเท่านั้นจึงสมควร
จะมีบ้านพักคนชราให้๑๓๓  

สอดคล้องกับท่ีประชุมสมัชชาโลกว่าด้วยผู้สูงอายุของสหประชาชาติ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้
สรุปปัญหาของผู้สูงอายุท่ีควรพิจารณาไว้ ดังนี้ ๑) ปัญหาด้านมนุษยธรรม (Humanitarian Issues) 
                                                             

๑๓๒สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, สถิติผู้สูงอายุในประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร : มิสเตอร์ก๊อปปี้ 
ประเทศไทย, ๒๕๕๐), หน้า ๗-๑๒. 

๑๓๓บรรลุ ศิริพานิช, คู่มือเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุการงาน, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท พี.ที.เอ.
เบสท์   ซัพพลายจ ากัด, ๒๕๓๕), หน้า ๔๗-๔๘. 



๑๓๔ 

คือ ปัญหาเกี่ยวกับการทอดท้ิงผู้สูงอายุและการเกื้อกูลทางมนุษยธรรม โดยความรับผิดชอบของสังคม 
๒) ปัญหาด้านสังคม (Social Issue) เนื่องจากผู้สูงอายุมีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์ท้ังภาครัฐและเอกชนควรให้การสงเคราะห์  ให้การดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น
พร้อมกับการประกันสังคมการด ารงชีพของผู้สูงอายุ ๓) ปัญหาด้านครอบครัว (Family Care and 
System) คือ การรักษาวัฒนธรรมในการท่ีบุตรหลานดูแลปู่ย่าตายาย ความเคารพผู้อาวุโส ตลอดจน
การดูแลครอบครัวและครอบครัวสัมพันธ์ ๔) ปัญหาด้านเคหะและชุมชน (Housing and 
Community Problems) ได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัยและบทบาทของสังคมในการแก้ปัญหาของ
ผู้สูงอายุ ๕) ปัญหาผู้สูงอายุในชนบทและการย้ายถิ่น (Rural and Migration Problems) ซึ่งเป็น
ปัญหาของผู้สูงอายุในประเทศก าลังพัฒนา ๖) ปัญหาด้านสุขภาพ (Health Issues) ได้แก่ การบ าบัด
โรค การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การศึกษา การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ี 
๗) ปัญหาด้านการศึกษา (Educational Problems) นอกจากการฝึกอบรมวิชาชีพแล้ว การแนะแนว
ชีวิต การศึกษาแก่ครอบครัว การศึกษาเพื่อเตรียมตัวก่อนวัยสูงอายุและประชากรศึกษา ๘) ปัญหา
ด้านการพัฒนา (Developmental Problems) เนื่องจากผู้สูงอายุมีจ านวนมากขึ้น ควรมีการส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จากผู้สูงอายุ ๙) ปัญหาด้านอาชีพและแรงงาน (Employment Promotion and 
Labor Problems) เป็นปัญหาท่ีสหประชาชาติได้หยิบยกขึ้นมาเพื่อลดภาระทางสังคม  และให้
ผู้สูงอายุได้ช่วยตนเองและช่วยครอบครัว ๑๐) ปัญหาด้านการวิจัย (Research on Aging) ควรมีการ
ท าวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุในด้านต่างๆ อย่างกว้างขวาง ๑๑) ปัญหาด้านการฝึกอบรม (Training 
Problems) ควรมีการรณรงค์ให้ความรู้แก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกสาขาอาชีพ ท้ังแพทย์ พยาบาล นักสังคม
สงเคราะห์ นักจิตวิทยา นักวิจัย และนักการศึกษา และ ๑๒) ปัญหาด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ (International Relations) ควรมีการประสานความร่วมมือแลกเปล่ียนข้อมูลโครงการวิจัย
ระหว่างหน่วยงานและสถาบันท่ีเกี่ยวข้องท่ัวโลก๑๓๔ และจากการศึกษาวิจัย พบว่า ปัญหาหลักท่ี
ผู้สูงอายุไทยเผชิญอยู่ ประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) ปัญหาด้านสุขภาพกาย โดย
ในช่วง ๕ ปีท่ีผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข พบว่า มีโรคท่ีคุกคามผู้สูงอายุมากท่ีสุด ๓ อันดับแรก 
ได้แก่ โรคหัวใจ โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน ๒) ปัญหาด้านสุขภาพจิต พบมากในผู้สูงอายุ เนื่องจาก
การเปล่ียนแปลงจากครอบครัวขนาดใหญ่มาเป็นครอบครัวขนาดเล็ก  จากผลกระทบของภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ า ท าให้ผู้สูงอายุต้องพึ่งพาลูกหลาน ผู้สูงอายุต้องคิดมาก เครียด และถูกทอดท้ิงอย่าง
รวดเร็ว ๓) ปัญหาไม่สามารถปรับตัวเข้าสู่วัยกลางคนได้ การเข้าสู่วัยผู้สูงอายุจะมีการเปล่ียนแปลง
ทางร่างกาย บางครั้งท าให้คนปรับตัวไม่ทัน เกิดความเครียด ซึมเศร้า โกรธง่าย มองโลกในแง่ร้าย ๔) 
ปัญหาผู้สูงอายุถูกทอดท้ิง ไร้ที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุในชนบทและในเมืองท่ีลูกหลานต้องด้ินรน
หารายได้ โดยท างานในเมืองหลวง ซึ่งปัจจุบันยิ่งทวีความรุนแรง อันเนื่องมาจากเศรษฐกิจตกต่ า๑๓๕ 
และในขณะท่ีการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุไทย โดยการสนทนากลุ่ม และ

                                                             
๑๓๔คณะกรรมาธิการวิสามัญสวัสดิการผู้สูงอายุและการพัฒนาสังคม วุฒิสภา, ปัญหาผู้สูงอายุและแนว

ทางแก้ไข, (กรุงเทพมหานคร : วุฒิสภา), ๒๕๓๔., สุมาลี สังข์ศรี, การศึกษานอกโรงเรียนส าหรับผู้สูงอายุโดย
ประยุกต์ใช้วิธีการศึกษาทางไกล, (กรุงเทพมหานคร : ๙๑๑๙ เทคนิคพริ้นต้ิง, ๒๕๔๐), หน้า ๓. 

๑๓๕เพ็ญแข ประจนปัจจนึก, สูงอายุวิทยาศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่           
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๕), หน้า ๔๑-๔๘. 



๑๓๕ 

สรุปปัญหาของผู้สูงอายุเป็น ๒ ประเด็น๑๓๖ ๑) ปัญหาด้านร่างกาย ได้แก่ การเส่ือมถอยของสุขภาพ 
เช่น โรคของผู้สูงอายุ อวัยวะภายในเส่ือมถอย เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคความดัน 
โรคเกาต์ โรคข้อเส่ือม โรคเอ็นเส่ือม และโรคอ่อนเพลีย ๒) ปัญหาด้านจิตใจ ซึ่งมีความรุนแรงมากกว่า
ทางด้านร่างกาย ได้แก่ ปัญหาท่ีมารุมเร้าจิตใจ เช่น ปัญหาเศรษฐกิจค่าครองชีพสูง เป็นผลให้ผู้สูงอายุ
มีความวิตกกังวล เครียด ส่งผลให้เกิดโรคแก่ร่างกาย เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรค
ไขมันอุดตัน เป็นต้น 

สรุปได้ว่า ปัญหาต่างๆ ของผู้สูงอายุตามท่ีได้เสนอมาแล้วในเบื้องต้นนั้น สามารถแบ่งได้
เป็นปัญหาหลักๆ ๒ ด้านท่ีส าคัญ คือ ๑) ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในของผู้สูงอายุ เช่น ปัญหา
ด้านสติปัญญา ปัญหาด้านสุขภาพร่างกายท่ีเส่ือมถอยลงตามธรรมชาติ ปัญหาด้านจิตใจ เช่น ภาวะ
ความเครียด กดดัน ว้าเหว่ และปัญหาจากส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ๒) ปัญหาจากปัจจัยภายนอก 
ประกอบด้วย ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาด้านการปรับโครงสร้างทางสังคม ปัญหาการไม่ได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร และปญัหาทางด้านการขาดโอกาสทางศึกษา เป็นต้น ดังนั้น จากสภาพปัญหาต่างๆ ท่ี
เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุท้ังปัญหาด้านการด าเนินชีวิตประจ าวัน  ปัญหาด้านสุขภาพกาย ปัญหาด้าน
สุขภาพจิต ปัญหาด้านสังคม และปัญหาด้านเศรษฐกิจ ได้ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต และการด าเนินชีวิต
ในสังคมของผู้สูงอายุ ผู้วิจัยเห็นว่าสาเหตุของปัญหาต่างๆ ไม่ได้เกิดจากผู้สูงอายุเองท้ังหมด แต่ส่วน
หนึ่งเกิดจากครอบครัวบุตรหลาน และสังคมท่ีขาดความรู้ความเข้าใจ และมีทัศนคติท่ีไม่ถูกต้อง  ไม่
เข้าใจในสภาพการเปล่ียนแปลงทางร่างกายและจิตใจ อารมณ์ของผู้สูงอายุท าให้เกิดปัญหาน าไปสู่การ
ปล่อยปละละเลยไม่สนใจใยดี และทอดท้ิงในท่ีสุด  

จากการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ผู้วิจัยได้ประมวลเป็นภาพรวมให้ชัดเจนขึ้น 
เกี่ยวกับประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัยได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “ปัญหาของ
ผู้สูงอายุ” สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๖๙ ดังนี้  
 
ตารางที่ ๒.๖๙  ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับปัญหา

ของผู้สูงอายุ  
นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 
(๒๕๕๐, หน้า ๗-๑๒). 

๑. จ านวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น 
๒. ปัญหาด้านสุขภาพกาย จิต อารมณ์ สังคม เศรษฐกิจ  

บรรลุ ศิริพานิช, (๒๕๓๕). ๑. ปัญหาสุขภาพ  
๒. ปัญหาเศรษฐกิจและรายได้  
๓. ปัญหาเรื่องท่ีอยู่อาศัยและผู้ดูแล 

 
 
 
 
 

                                                             
๑๓๖กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๐, 

[ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www.m-society.go.th/ (๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒). 



๑๓๖ 

ตารางที่ ๒.๖๙  ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับปัญหา
ของผู้สูงอายุ (ต่อ) 

นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 
คณะกรรมาธิการวิสามัญสวัสดิการ
ผู้ สูงอายุและการพัฒนาสังคม 
วุฒิสภา (๒๕๓๔) และ 
สุมาลี สังข์ศรี, (๒๕๔๐) 

๑. ปัญหาด้านมนุษยธรรม (Humanitarian Issues)  
๒. ปัญหาด้านสังคม (Social Issue)  
๓. ปัญหาด้านครอบครัว (Family Care and System)  
๔. ปัญหาด้านเคหะและชุมชน (Housing and Community 

Problems)  
๕. ปัญหาผู้สูงอายุในชนบทและการย้ายถิ่น (Rural and 

Migration Problems)  
๖. ปัญหาด้านสุขภาพ (Health Issues)  
๗. ปัญหาด้านการศึกษา (Educational Problems)  
๘. ปัญหาด้านการพัฒนา (Developmental Problems)  
๙. ปัญหาด้านอาชีพและแรงงาน (Employment Promotion 

and Labor Problems)  
๑๐. ปัญหาด้านการวิจัย (Research on Aging)  
๑๑. ปัญหาด้านการฝึกอบรม (Training Problems)  
๑๒. ปัญหาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International 

Relations)  
เพ็ญแข ประจนปัจจนึก, (๒๕๔๕). ๑. ปัญหาด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต  

๓. ปัญหาไม่สามารถปรับตัวเข้าสู่วัยกลางคน 
๔. ปัญหาผู้สูงอายุถูกทอดท้ิง ไร้ที่อยู่อาศัย  

กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์, (๒๕๕๐) 

๑. ปัญหาด้านร่างกาย  
๒. ปัญหาด้านจิตใจ  

 
๒.๔.๖ ข้อมูลผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร สถานการณ์ และแนวโน้ม 
จากการสืบค้นข้อมูลของส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

พบว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตรมีจ านวน ๙๐,๙๓๙ คน จากประชากรของจังหวัด
พิจิตรจ านวน ๕๔๗,๘๒๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๐ ข้างหน้า ดังตารางท่ี ๒.๗๐ 

แนวโน้มด้านภาวะสุขภาพ พบว่า ผู้สูงอายุมีแนวโน้มการมีโรคประจ าตัวเพิ่มขึ้น โดย
ปัจจุบัน พบว่า ผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร ร้อยละ ๕๐.๕ มีโรคประจ าตัวหรือมีโรคเรื้อรัง และผู้สูงอายุท่ี
อาศัยอยู่ในจังหวัดพิจิตร มีโรคประจ าตัวหรือโรคเรื้อรังสูงกว่าผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล
เมือง ซึ่งผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครได้รับการบริการด้านภาวะสุขภาพแบบเบ็ดเสร็จ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการบริการระดับปฐมภูมิในชุมชน เนื่องจากจังหวัดพิจิตร มีโครงสร้างบริการสาธารณสุขต่างๆ 
รวมถึงการบริหารงานโดยอิสระ นอกจากความต้องการด้านการดูแลสุขภาพแล้ว ความต้องการการ
สนับสนุนจากสังคมและครอบครัว โดยพบว่า ผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ใน จังหวัดพิจิตร ต้องการให้บุตร



๑๓๗ 

หลาน หรือบุคคลในครอบครัวถามไถ่ถึงทุกข์สุข ต้องการให้บุตรหลานมาเยี่ยมเยียนในโอกาสส าคัญ 
และส่ิงท่ีผู้สูงอายุต้องการให้บุคคลในครอบครัวเกื้อหนุนมากท่ีสุด  ได้แก่ การส่งเสียด้านค่าใช้จ่าย 
ในขณะท่ีความต้องการของผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐได้แก่ ความ
ต้องการส่ิงของท่ีจ าเป็น เช่น ปัจจัยส่ี ความต้องการการอ านวยความสะดวกในการรักษาพยาบาล 
และความต้องการการจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง และส่ิงท่ีผู้สูงอายุต้องการการสนับสนุน
จากภาครัฐสูงกว่าผู้สูงอายุในภาคอื่น ได้แก่ ความต้องการด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร๑๓๗ 

ผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตรมีแบบแผนการด าเนินชีวิตท่ีมีลักษณะเฉพาะ จากผู้สูงอายุท่ีอาศัย
อยู่ในภูมิภาคอื่นๆ ท้ังนี้เนื่องจากจังหวัดพิจิตร” กล่าวคือ เป็นมีพื้นท่ีทางการเกษตรความเจริญทุก
ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม ธุรกิจ ส่งผลให้สังคมในชีวิตประจ าวัน เวลาเอาใจใส่ดูแลกันก็มี
น้อยลง และประชากรส่วนใหญ่จะเข้ามาท างานในกรุงเทพฯ ผู้สูงอายุจึงมีแนวโน้มอยู่อย่างโดดเด่ียว
ตามล าพัง หรือคู่สามีภรรยามากขึ้น ส่ิงเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
 
ตารางที่ ๒.๗๐  จ านวนประชากรและประชากรสูงอายุในจังหวัดพิจิตร เรียงตามจ านวนประชากร

และประชากรสูงอายุรวม (ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐)๑๓๘ 
 

ข้อมูลประชากรผู้สูงอายุ จังหวัดพิจิตร จ าแนกตามช่วงอายุข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

อ าเภอ 
อายุ ๖๐-๖๙ อายุ ๗๐-๗๙ อายุ ๘๐-๘๙ อายุ ๙๐ ปีขึ้นไป 

รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

เมืองพิจิตร ๔,๘๕๖ ๕,๙๓๓ ๒,๑๗๕ ๓,๒๑๑ ๘๘๒ ๑,๕๐๙ ๑๒๒ ๒๑๓ ๑๘,๙๐๑ 
สามง่าม ๑,๘๘๙ ๒,๒๓๓ ๙๔๕ ๑,๑๗๑ ๓๑๘ ๕๐๘ ๔๕ ๖๗ ๗,๑๗๖ 
วชิรบารมี ๑,๒๒๒ ๑,๔๕๔ ๕๗๒ ๗๑๑ ๒๑๔ ๓๒๖ ๒๒ ๔๑ ๔,๕๖๒ 
บึงนาราง ๑,๑๔๐ ๑,๓๓๓ ๕๑๘ ๖๔๗ ๑๙๗ ๓๐๒ ๒๖ ๔๒ ๔,๒๐๕ 
โพธ์ิประทับช้าง ๑,๙๑๓ ๒,๒๐๘ ๘๘๙ ๑,๑๘๐ ๓๑๗ ๕๑๘ ๒๑ ๗๑ ๗,๑๑๗ 
โพทะเล ๒,๗๙๓ ๓,๒๓๑ ๑,๓๐๕ ๑,๘๑๑ ๔๓๗ ๘๐๘ ๓๙ ๘๑ ๑๐,๕๐๕ 
บางมูลนาก ๒,๓๒๔ ๒,๙๕๘ ๑,๒๙๒ ๑,๗๒๕ ๔๙๐ ๘๐๑ ๙๑ ๑๐๗ ๙,๗๘๘ 
ดงเจริญ ๙๙๐ ๑,๐๓๓ ๔๕๖ ๖๐๕ ๑๗๒ ๒๕๐ ๑๔ ๒๖ ๓,๕๔๖ 
ทับคล้อ ๒,๑๙๐ ๒,๕๑๘ ๑,๑๓๔ ๑,๔๑๔ ๔๘๐ ๕๕๒ ๑๐๓ ๑๐๐ ๘,๔๙๑ 
ตะพานหิน ๓,๐๘๔ ๓,๘๒๒ ๑,๕๕๙ ๒,๑๓๘ ๖๔๖ ๙๕๕ ๑๒๓ ๑๖๖ ๑๒,๔๙๓ 
สากเหล็ก ๙๙๗ ๑,๑๘๓ ๔๗๐ ๖๑๓ ๑๕๗ ๒๖๒ ๒๓ ๖๒ ๓,๗๖๗ 
วังทรายพูน ๑,๐๘๖ ๑,๒๘๗ ๕๒๘ ๖๖๖ ๒๐๒ ๒๘๔ ๒๐ ๓๗ ๔,๑๑๐ 

รวม ๒๔,๔๘๔ ๒๙,๑๙๓ ๑๑,๘๔๓ ๑๕,๘๙๒ ๔,๕๑๒ ๗,๐๗๕ ๖๔๙ ๑,๐๑๓ ๙๔,๖๖๑ 
 

ที่มา : ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
                                                             

๑๓๗มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ๒๕๔๙, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ์เดือนตุลาคม, ๒๕๔๙), หน้า ๒๐-๒๒.   

๑๓๘ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และฝ่ายแผนที่ กองส ารวจ และ
แผนที่, จังหวัดพิจิตร จ านวนประชากรและประชากรสูงอายุในจังหวัดพิจิตร เรียงตามจ านวนประชากรและ
ประชากรสูงอายุรวม (ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐), เอกสารงานสวัสดิการสังคม จังหวัดพิจิตร. 



๑๓๘ 

ดังนั้น จากตารางท่ี ๒.๗๐ จ านวนและร้อยละของผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร พ.ศ. ๒๕๖๐ 
จ าแนกตามเพศ พบว่า จังหวัดพิจิตรมีประชากรรวมท้ังหมด ๕๔๗,๘๒๒ คน เพศหญิงมากกว่าเพศ
ชาย โดยมี เพศหญิง  ๕๓ ,๑๗๓ คน  เพศชาย  ๔๑ ,๔๘๘ คน ส่วนประชากรรวม สูงอายุ 
(อายุมากกว่า ๖๐ ปีข้ึนไป) มีจ านวนท้ังหมด ๙๔,๖๖๑ คน เพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยมีเพศหญิง  
๕๓,๑๗๓ คน เพศชาย ๔๑,๔๘๘ คน ส่วนร้อยละของผู้สูงอายุรวมท้ังกรุงเทพมหานคร คิดเป็น 
๑๓.๒๐ แยกเป็นเพศหญิง ร้อยละ ๑๔.๕๐ เพศชาย ร้อยละ ๑๑.๗๔ 
 
ตารางที่ ๒.๗๑ จ านวนและร้อยละของผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร พ.ศ. ๒๕๖๐ จ าแนกตามเพศ  
 

จ านวนและสัดส่วนผู้สูงอายุจ าแนกตามรายอ าเภอ จังหวัดพิจิตร 
ล าดับ อ าเภอ จ านวนประชากร จ านวนผู้สูงอาย ุ ร้อยละ 

๑ เมืองพิจิตร ๑๑๐,๙๐๓ ๑๘,๙๐๑ ๑๖.๔๐ 
๒ วังทรายพูน ๒๕,๐๔๙ ๔,๑๑๐ ๑๕.๗๖ 
๓ โพธิ์ประทับช้าง ๔๔,๔๑๐ ๗,๑๑๗ ๑๕.๓๒ 
๔ ตะพานหิน ๖๘,๖๖๘ ๑๒,๔๙๓ ๑๗.๔๑ 
๕ บางมูลนาก ๔๖,๕๘๐ ๙,๗๘๘ ๒๐,๒๐ 
๖ โพทะเล ๖๐,๕๐๒ ๑๐,๕๐๕ ๑๖.๗๖ 
๗ สามง่าม ๔๒,๙๕๖ ๗,๑๗๖ ๑๖.๒๓ 
๘ ทับคล้อ ๔๔,๕๓๐ ๘,๔๙๑ ๑๘.๓๒ 
๙ สากเหล็ก ๒๓,๘๒๙ ๓,๗๖๗ ๑๕.๐๙ 

๑๐ บึงนาราง ๒๘,๗๗๙ ๔,๒๐๕ ๑๓.๘๔ 
๑๑ ดงเจริญ ๒๐,๑๘๕ ๓,๕๔๖ ๑๖.๖๙ 
๑๒ วชิรบารมี ๓๑,๔๓๑ ๔,๓๙๕ ๑๓.๙๘ 

รวม ๕๔๗,๘๒๒ ๙๔,๖๖๑ ๑๖.๖๐ 
 

ดังนั้น จากตารางท่ี จากตารางพบว่าสัดส่วนผู้สูงอายุท่ีสูงอยู่ท่ีอ าเภอบางมูลนาก ทับคล้อ 
และ ตะพานหิน  ได้แก่ ร้อยละ ๒๐.๒๐ ,๑๘.๓๒ และ ๑๗.๔๑ ตามล าดับ 

จากข้อมูลประชากรจังหวัดพิจิตร ปี ๒๕๖๐ ข้างต้น พบว่า จังหวัดพิจิตรมีประชากร 
ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป จ านวน ๙๔,๖๖๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๐ ซึ่งถือว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้ว 
เมื่อพิจารณาข้อมูลสัดส่วนผู้สูงอายุรายอ าเภอ พบว่า ประชากรผู้สูงอายุท่ีเกินค่าประเทศ (ร้อยละ 
๑๕.๗) และ ๗ อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองพิจิตร ตะพานหิน บางมูลนาก โพทะเลสามง่าม ทับคล้อ และ
ดงเจริญ 
 
 
 



๑๓๙ 

๒.๕ ทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ได้มีผู้คิดและผู้ท่ีน ามาปรับปรุง จากอดีตจนถึงปัจจุบัน โดย

มีทฤษฎีต่างๆ ในลักษณะของเนื้อหาสาระท่ีแตกต่างกันไป เรื่องราวท่ีเกี่ยวกับผู้สูงอายุเป็นท่ีสนใจกัน
อย่างกว้างขวางตามจ านวนประชากรผู้สูงอายุท่ีเพิ่มมากขึ้น  จึงมีการศึกษาทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับ
ผู้สูงอายุ โดยผู้วิจัยสามารถสรุปสาระส าคัญของทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุได้ดังนี้ 

๒.๕.๑ ทฤษฎีความผาสุกในชีวิต (The Salutogenic Theory) ทฤษฎีนี้พัฒนาขึ้นโดย 
Aarron Antonovsky แอนโทนอฟสกี เช่ือว่าปัจจัยท่ีท าให้เกิดความผาสุกในชีวิตเป็นรูปวงจรต่อเนื่อง
ท่ีเรียกว่า “Breakdown Continuum” หรือ “Health Continuum” โดยความผาสุกจะอยู่ริมสุด
ของวงจรคือ ภาวะสุขภาพดี (Salutary End) ส่วนความเจ็บป่วยจะอยู่ริมสุดด้านตรงข้ามกับความ
ผาสุก เรียกว่า ภาวะความเจ็บป่วย (Health Breakdown) ทฤษฎีนี้มุ่งอธิบายภาวะสุขภาพของบุคคล
จะอยู่ในระดับใดนั้นขึ้นอยู่กับความเครียด แรงกดดันท่ีได้รับจากส่ิงแวดล้อม ความสามารถในการ
ต้านทานความเครียดของบุคคล และความเข้มแข็งในการมองโลกซึ่งเป็นการมองเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตด้วยความเข้าใจ มีเหตุผล มีความหมาย และสามารถจัดการกับ
สถานการณ์ดังกล่าวนั้นได้อย่างเหมาะสม๑๓๙ 

จากการศึกษาทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ผู้วิจัยได้ประมวลเป็นภาพรวมให้ชัดเจนขึ้น 
เกี่ยวกับประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัยได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “ทฤษฎีความ
ผาสุกในชีวิต (The Salutogenic Theory)” สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๗๒ ดังนี้  
 
ตารางที่ ๒.๗๒  ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎี

ความผาสุกในชีวิต (The Salutogenic Theory)  
นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 

Aarron Antonovsky, (1993, 
pp. 725-733). 

๑. มุ่งอธิบายภาวะสุขภาพของบุคคล  
๒. ความเครียด แรงกดดันท่ีได้รับจากส่ิงแวดล้อม    
๓. ความสามารถในการต้านทานความเครียด  

 
๒.๕.๒ ทฤษฎีกิจกรรม (Activity Theory) ทฤษฎีนี้พัฒนาขึ้นโดย Robert Havighurst 

ทฤษฎีนี้เสนอว่าผู้สูงอายุยังคงต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมเพื่อการมีชีวิตอย่าง
สมบูรณ์และความรู้สึกถึงคุณค่าในตัวเอง Havighurst เช่ือว่ากิจกรรมเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับผู้สูงอายุ 
การได้ท ากิจกรรมด้านต่างๆ อย่างสม่ าเสมอจะช่วยท าให้ผู้สูงอายุกระชุ่มกระชวย ผ่อนคลายความตึง
เครียด แนวคิดทฤษฎีนี้ต้ังอยู่บนฐานความเช่ือท่ีว่าการมีชีวิตท่ีต่ืนตัวไม่อยู่นิ่ง  (Active) ดีกว่าการอยู่
เฉยๆ ไม่ท าอะไร (Inactive) การท่ีผู้สูงอายุได้ท ากิจกรรมต่างๆ จะน ามาซึ่งความสุขรู้สึกมีคุณค่าใน
ตัวเอง ซึ่งแนวคิดตามทฤษฎีนี้มีความส าคัญในการน ามาจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ซึ่ง
รูปแบบการจัดกิจกรรมมี ๓ ลักษณะคือ ลักษณะแรกเป็นกิจกรรมท่ีไม่เป็นทางการ (Informal 

                                                             
๑๓๙Antonovsky, A, The Structure and Properties of the Sense of Coherence Scale, 

(Social Science Medicine, 1993), pp.725-733. 



๑๔๐ 

Activity) ได้แก่การพบปะสังสรรค์กับเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันเครือญาติ และการมีส่วนร่วมกับ
สมาชิกในครอบครัว ลักษณะท่ีสองเป็นกิจกรรมท่ีเป็นทางการ (Formal Activity) ได้แก่การเข้าร่วม
เป็นสมาชิกในชมรม สมาคมต่างๆ เช่น การเข้ากลุ่มชมรมผู้สูงอายุ การเข้ากลุ่มทางศาสนา เป็นต้น 
ลักษณะท่ีสามเป็นกิจกรรมเพื่อการพักผ่อนและงานอดิเรก (Leisure Activity and Hobby) ได้แก่
กิจกรรมท่ีท าในยามว่าง กิจกรรมการพักผ่อนหย่อนใจ และการนันทนาการ๑๔๐ ผู้เสนอทฤษฎีการมี
กิจกรรมร่วมกัน (The Activity Theory) เช่ือว่าผู้สูงอายุท่ีมีกิจกรรมสูง มีการปรับตัวได้ดีท้ังทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ และด้านสังคม มีความพึงพอใจในชีวิตสูง ดังนั้นการท่ีผู้สูงอายุได้ท ากิจกรรมอย่าง
สม่ าเสมอย่อมมองเห็นตนเองว่าเป็นบุคคลท่ีมีค่าต่อครอบครัวและสังคม๑๔๑ 

จากการศึกษาทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ผู้วิจัยได้ประมวลเป็นภาพรวมให้ชัดเจนขึ้น 
เกี่ยวกับประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัยได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “ทฤษฎี
กิจกรรม (Activity Theory)” สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๗๓ ดังนี้  
 
ตารางที่ ๒.๗๓  ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎี

กิจกรรม (Activity Theory)  
นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 

Robert Havighurst, (1968, 
pp. 5-9) 

ผู้สูงอายุต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือมีปฏิสัมพันธ์กับสังคม
เพื่อการมีชีวิตอย่างสมบูรณ์และความรู้สึกถึงคุณค่าในตัวเอง  

 
๒.๕.๓ ทฤษฎีพัฒนาการของอีริคสัน (Erikson’s Theory) Erikson ได้อธิบายถึงภาวะ

ทางจิตใจของผู้สูงอายุว่าเป็นวัยแห่งการรวบรวมประสบการณ์ของชีวิตท่ีผ่านมาระหว่างความมั่งค่ัง
สมบูรณ์กับความส้ินหวังหรือหมดหวัง ผู้สูงอายุท่ีรู้สึกมั่งค่ังสมบูรณ์จะมองชีวิตด้วยความพึงพอใจ ช่ืน
ชมกับความส าเร็จท่ีเกิดขึ้นในอดีต และมีชีวิตอยู่กับบุคคลอื่นๆ ด้วยความสงบและพร้อมท่ีจะเผชิญกับ
ความตาย แต่ส าหรับผู้สูงอายุท่ีรู้สึกหมดหวังจะรู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่มีความหมาย เกิดความท้อแท้ ท้อถอย 
หมดโอกาสในการตัดสินใจในเรื่องท่ีผ่านมาและมีความยากล าบากในการด าเนินชีวิต๑๔๒  

จากการศึกษาทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ผู้วิจัยได้ประมวลเป็นภาพรวมให้ชัดเจนขึ้น 
เกี่ยวกับประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัยได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “ทฤษฎี
พัฒนาการของอีริคสัน (Erikson’s Theory)” สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๗๔ ดังนี้  
 
 
 

                                                             
๑๔๐Havighurst, R.J, Personality and Patterns of Aging, (Gerontologist, 1968), pp. 5-9. 
๑๔๑Barrow, G.M. and P.A. Smith, Aging Ageism and Society, (St. Paul. Minn: West 

Publishing Company, 1979), p.70. 
๑๔๒จุมพล หนิมพานิช, การอบรมขัดเกลาทางสังคมและการศึกษา , พิมพ์ครั้งที่ ๒, (นนทบุรี : 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๘), หน้า ๑๒๖ – ๑๓๐. 



๑๔๑ 

ตารางที่ ๒.๗๔  ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎี
พัฒนาการของอีริคสัน (Erikson’s Theory) 

นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 
Erikson ๑. อธิบายถึงภาวะทางจิตใจของผู้สูงอายุว่าเป็นวัยแห่งการ

รวบรวมประสบการณ์ของชีวิตท่ีผ่านมา ระหว่างความมั่งค่ัง
สมบูรณ์กับความส้ินหวังหรือหมดหวัง  

 
๒.๕.๔ ทฤษฎีพัฒนาการของเพค (Peck’s Developmental Theory) Robert Peck ได้

แบ่งผู้สูงอายุออกเป็น ๒ กลุ่มคือ ผู้สูงอายุตอนต้น (Young - Old) มีอายุ ๕๕-๗๕ ปี และ ผู้สูงอายุ
ตอนปลาย (Old - old) มีอายุ ๗๕ ปีขึ้นไป ทฤษฎีนี้เช่ือว่าผู้สูงอายุท้ัง ๒ กลุ่มมีความแตกต่างกันท้ัง
ทางด้านกายภาพลักษณะนิสัยและการมีปฏิสัมพันธ์ทางด้านจิตวิทยาสังคมโดยมีความเช่ือพื้นฐานว่า
ผู้สูงอายุมีการพัฒนาการ ๓ ด้าน คือ ด้านความรู้สึกของผู้สูงอายุในช่วงชีวิตท่ีผ่านมาความภาคภูมิใจ
ในตนเอง และความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ขึ้นอยู่กับบทบาทของหน้าท่ีการงานในทางตรงกันข้ามเมื่อ
เกษียณอายุบางคนมีความรู้สึกว่าไร้คุณค่า ด้านความสามารถทางร่างกายท่ีเปล่ียนแปลงไปตาม
ธรรมชาติถ้าผู้สูงอายุนึกถึงสภาพร่างกายว่ายังมีความแข็งแรง จะท าให้ผู้สูงอายุยอมรับความสามารถ
ทางร่างกายท่ีลดลง และพยายามปรับตัวให้เหมาะสม ชีวิตก็จะมีความสุข แต่ถ้าผู้สูงอายุนึกถึงความ
ถดถอยของร่างกายก็จะท าให้ผู้สูงอายุมีความสุขและความพอใจลดน้อยลง และด้านการยอมรับความ
ไม่เท่ียงของสังขารที่เปล่ียนแปลงไปตามธรรมชาติ การยอมรับร่างกายตามธรรมชาตินี้ท าให้ผู้สูงอายุ
ยอมรับความตายโดยไม่รู้สึกหวาดกลัว การยอมรับนี้รวมไปถึงกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับความตาย
ด้วย ส าหรับผู้สูงอายุท่ียึดติดกับสังขารก็พยายามยืดชีวิตไว้ให้ยาวนานท่ีสุด๑๔๓  

จากการศึกษาทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ผู้วิจัยได้ประมวลเป็นภาพรวมให้ชัดเจนขึ้น 
เกี่ยวกับประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัยได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “ทฤษฎี
พัฒนาการของเพค (Peck’s Developmental Theory)” สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๗๕ ดังนี้  

 
ตารางที่ ๒.๗๕  ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ

ทฤษฎีพัฒนาการของเพค (Peck’s Developmental Theory) 
นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 
Robert Peck ผู้สูงอายุมีความแตกต่างกันท้ังทางด้านกายภาพลักษณะนิสัยและการมี

ปฏิสัมพันธ์ทางด้านจิตวิทยา ๓ ด้าน  
๑. ด้านความรู้สึกของผู้สูงอายุในช่วงชีวิตท่ีผ่านมา  
๒. ด้านความสามารถทางร่างกายท่ีเปล่ียนแปลงไปตามธรรมชาติ 
๓. ด้านการยอมรับความไม่เท่ียงของสังขารท่ีเปล่ียนแปลงไปตามธรรมชาติ  

                                                             
๑๔๓สมศักด์ิ ศรีสันติสุข, สังคมวิทยาภาวะสูงอายุ ความเป็นจริงและการคาดการณ์ในสังคมไทย , 

(กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙), หน้า ๑๓-๑๔, อ้างจาก McPherson, Barry D., “Aging as 
a Social Process,” (Toronto : Butterworth & Co.,1983), หน้า ๔-๕. 



๑๔๒ 

๒.๕.๕ ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Human Needs 
Theory) Maslow เช่ือว่ามนุษย์มีความต้องการพื้นฐานตามล าดับขั้นจากขั้นพื้นฐานสู่ขั้นสูงสุดคือขั้น
ท่ี ๑ ความต้องการทางด้านร่างกาย ได้แก่ อากาศ น้ า อาหาร การขับถ่าย เครื่องนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศัย 
และการสืบพันธุ์ ขั้นที ่๒ ความต้องการความมั่นคงความปลอดภัยท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ ขั้นท่ี 
๓ ความต้องการทางด้านความรักและความต้องการการเป็นเจ้าของ  ขั้นท่ี ๔ ความต้องการการ
ยอมรับนับถือ และขั้นที ่๕ ความต้องการบรรลุความส าเร็จสมหวังในชีวิต๑๔๔  

เห็นได้ชัดว่าทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์นั้น เทียบได้กับความต้องการของผู้สูงอายุได้
ว่าความต้องการขั้นท่ี ๑ เป็นความต้องการขั้นพื้นฐานเพื่อความอยู่รอดของชีวิตผู้สูงอายุมีความ
ต้องการด ารงชีวิตให้ยืนยาวที่สุด จ าเป็นท่ีบุตรหลานควรสนองความต้องการด้วยการดูแลจัดหาอาหาร
ไม่ให้หิวโหย จัดท่ีพักอาศัย ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่มกันร้อนกันหนาว ให้ผู้สูงอายุอย่างเพียงพอ หาก
ไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอแล้วเป็นการยากท่ีความต้องการขั้นอื่นๆ จะบังเกิดขึ้นได้ ความ
ต้องการในขั้นที่ ๒ และขั้นที ่๓ เป็นความต้องการท่ีจะได้รับการดูแลด้านความปลอดภัยความรักความ
ห่วงใยจากครอบครัวบุตรหลานและชุมชน สูงขึ้นไปอีกในขั้นที่ ๔ ความต้องการมีช่ือเสียง ยกย่องเชิดชู
จากบุตรหลานและคนรอบข้าง ดังท่ีมาสโลว์กล่าวว่า “ศักด์ิศรีท่ีส าคัญต่อความมีสุขภาพจิตดีคือ 
ความรู้สึกนับถือตนเองและเคารพตนเองกับการได้รับการนับถือจากผู้อื่น” และขั้นท่ี ๕ เป็นความ
ต้องการขั้นสูงสุดโดยเพ่งเล็งประโยชน์ของบุคคลอื่นและของสังคมโดยรวมเป็นส าคัญ  ซึ่งมาสโลว์เช่ือ
ว่าคนทุกคนเกิดมามีความมุ่งหมายเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดของชีวิตเพื่อการเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ 
ดังนั้นหากผู้สูงอายุได้รับการสนองตอบท้ัง ๕ ขั้นอย่างเพียงพอ แล้วย่อมพร้อมท่ีจะใช้ความสามารถท่ี
มีอยู่ของตนเองท าประโยชน์ให้กับสังคมได้อย่างเต็มท่ี 

จากการศึกษาทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ผู้วิจัยได้ประมวลเป็นภาพรวมให้ชัดเจนขึ้น 
เกี่ยวกับประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัยได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “ทฤษฎีความ
ต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Human Needs Theory)” สามารถสรุปได้ตาม
ตารางท่ี ๒.๗๖ ดังนี้  
 

ตารางที่ ๒.๗๖  ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎี
ความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Human Needs Theory) 

นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 
ทัศนีย์ ทองสว่าง, (๒๕๔๙, 
หน้า ๓๐๑–๓๐๒). 
 

ความต้องการพื้นฐาน ตามล าดับขั้น จากขั้นพื้นฐานสู่ขั้นสูงสุด
เทียบได้กับความต้องการของผู้สูงอายุได้ว่า  
๑. เป็นความต้องการด ารงชีวิตให้ยืนยาวที่สุด  
๒. และ ๓. เป็นความต้องการการดูแลด้านความปลอดภัยความรัก

ความห่วงใยจากครอบครัวบุตรหลานและชุมชน  
๔. ความต้องการมีช่ือเสียง ยกย่องเชิดชูจากบุตรหลานและคนรอบข้าง  
๕. ความต้องการขั้นสูงสุด ท าประโยชน์ต่อบุคคลอื่น และสังคม 

 
                                                             

๑๔๔ทัศนีย์ ทองสว่าง, สังคมวิทยา, (กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้นต้ิง เฮ้าส์, ๒๕๔๙), หน้า ๓๐๑-๓๐๒. 



๑๔๓ 

๒.๕.๖ ทฤษฎีการแยกตนเอง (Disengagement Theory) หรือทฤษฎีไร้ภาระผูกพัน 
หรือทฤษฎีการถอยห่าง เป็นทฤษฎีท่ีปรากฏครั้งแรกในหนังสือช่ือ Growing old : The Process of 
Disengagement เมื่อปี 1961 ทฤษฎีนี้กล่าวไว้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาและหลีกเล่ียงไม่ได้ท่ีผู้สูงอายุต้อง
ลดกิจกรรมของตนเองและบทบาททางสังคม เมื่อตนเข้าสู่วัยสูงอายุ ผู้สูงอายุพยายามจะหลีกเล่ียงหนี
ความกดดันและความตึงเครียด โดยการถอนตัวออกจากสังคม ซึ่งเป็นผลจากการท่ีรู้สึกว่าตนเองมี
ความสามารถลดลง นอกจากนี้ยังมีความเช่ืออีกว่าการท่ีผู้สูงอายุไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและบทบาท
ทางสังคมนั้นเป็นการถอนสถานภาพและบทบาทของตนเองให้แก่หนุ่มสาว  หรือคนท่ีจะมีบทบาท
หน้าท่ีได้ดีกว่า ท้ังนี้เพราะความต้องการสูงสุดของสังคม คือ ต้องการทักษะแรงงานใหม่มากกว่าการ
ได้จากผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ ๗๐ ปี ขึ้นไปจะคุ้นเคยต่อการไม่เกี่ยวข้องกับสังคมหลังจากท่ีรู้สึก
กระวนกระวาย วิตกกังวลและมีความบีบค้ันในช่วงต้นๆ ในท่ีสุดผู้สูงอายุจะยอมรับสภาพใหม่คือไม่
เกี่ยวข้อง๑๔๕ 

จากการศึกษาทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ผู้วิจัยได้ประมวลเป็นภาพรวมให้ชัดเจนขึ้น 
เกี่ยวกับประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัยได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “ทฤษฎีการ
แยกตนเอง (Disengagement Theory)” สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๗๗ ดังนี้  
 

ตารางที่ ๒.๗๗  ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎี
การแยกตนเอง (Disengagement Theory) 

นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 
Eliopoulos, (1995, pp. 88-89). ๑. ผู้สูงอายุต้องลดกิจกรรมของตนเองและบทบาททางสังคม 

เมื่อตนเข้าสู่วัยสูงอายุ  
๒. ผู้สูงอายุพยายามหลีกเล่ียงหนีความกดดัน และความตึง

เครียด โดยการถอนตัวออกจากสังคม  
 

๒.๕.๗ ทฤษฎีบุคลิกภาพ (Personality Theory) ทฤษฎีนี้กล่าวว่า “ผู้ชราจะเป็นสุขหรือ
ทุกข์ขึ้นอยู่กับภูมิหลังและการพัฒนาจิตใจของผู้นั้น” ถ้าผู้ชราเติบโตขึ้นมาด้วยความมั่นคงอบอุ่น  
มีความรักแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย เห็นความส าคัญของคนอื่น รักผู้อื่น และท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็น
อย่างดี ก็มักจะเป็นคนชราท่ีค่อนข้างมีความสุข สามารถอยู่กับลูกหลานหรือผู้อื่นได้โดยไม่ค่อยมีความ
เดือดเนื้อร้อนใจ แต่ถ้าเป็นผู้ชราท่ีเติบโตมาในลักษณะท่ีร่วมมือกับใครไม่ใคร่เป็น  ไม่อยากช่วยเหลือ
ผู้ใด จิตใจคับแคบ ถือว่าตัวใครตัวมัน และมักจะรู้สึกว่าตัวเองท าคุณกับใครไม่ค่อยขึ้น ก็มักจะเป็น 
ผู้ชราท่ีไม่ค่อยมีความสุข ชีวิตบั้นปลายมักจะเศร้าสร้อยน่าสงสาร ทฤษฎีนี้เห็นว่าบุคลิกภาพเป็นตัว
แปรส าคัญในการตัดสินความพึงพอใจในชีวิตเพราะชนิดของบุคลิกภาพท่ีต่างกัน  ต้องการระดับของ
กิจกรรมท่ีต่างกันในการท่ีจะท าให้มีความพึงพอใจในชีวิตสูง ซึ่งบุคลิกภาพท่ีสามารถอธิบายทฤษฎีนี้ได้คือ  

                                                             
๑๔๕Eliopoulos, C, Manual of Deontological Nursing, (St. Louis: Mosby Year Book, 

1995), p. 16., Miller, C.A, Nursing Care of Older Adult Theory and Practice, 2nd.ed, 
(Philladelphia: J.B. Lippincott, 1995) pp. 32-33., Yorick, A.G, The Aged Person and the Nursing 
Process, 3rd.ed, (New York : Appleton and lange, 1989), pp. 88-89.  



๑๔๔ 

“Reorganizers” คือ พยายามท่ีจะคงไว้ซึ่งวัยกลางคนโดยการค้นหาบทบาทใหม่ๆ เพื่อ
ทดแทนบทบาทท่ีสูญเสียไป ในการกระท าดังกล่าว ผู้สูงอายุจะท ากิจกรรมมากและคงไว้ซึ่งระดับ
ความพึงพอใจในชีวิตสูง  

“Disengaged” คือ พวกท่ีเลิกแสดงบทบาทต่าง ๆ ด้วยความสมัครใจ พวกนี้ชอบอยู่
เฉยๆ มากกว่า และมีกิจกรรมอยู่ในระดับต่ า แต่จะมีความพึงพอใจในชีวิตอยู่ในระดับสูง 

ทฤษฎีนี้ได้มองความมีอายุในลักษณะของสภาวะการปรับตัวของสังคมและบุคลิกภาพของ
คนว่า ในวัฏจักรแห่งชีวิตของคนจะมีพลวัตรของสังคมอยู่ในตนเองท่ีคนจะต้องปรับด้วยการยอมรับถึง
สภาพการเปล่ียนแปลงท่ีคงให้สมดุล เพื่อความอยู่รอดได้ในสังคม ซึ่งมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกให้เห็น 
คือ มีสุขภาพดียอมรับความเป็นจริง และมีความพึงพอใจในชีวิต แต่ถ้าผู้ท่ีประสบปัญหาล้มเหลวใน
การปรับตัวจะก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ ไม่ยอมรับความจริงและก่อให้เกิดความซึมเศร้าใจ๑๔๖ 

จากการศึกษาทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ผู้วิจัยได้ประมวลเป็นภาพรวมให้ชัดเจนขึ้น 
เกี่ยวกับประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัยได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “ทฤษฎีการ
แยกตนเอง (Disengagement Theory)” สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๗๘ ดังนี้  
 
ตารางที่ ๒.๗๘  ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎี

การแยกตนเอง (Disengagement Theory) 
นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 

เกษม ตันติผลาชีวะ และกุลยา 
ตันติผลาชีวะ, (๒๕๒๘).  

๑. ผู้ชราจะเป็นสุขหรือทุกข์ข้ึนอยู่กับภูมิหลังและการพัฒนาจิตใจ  
๒. บุคลิกภาพเป็นตัวแปรส าคัญในการตัดสินความพึงพอใจในชีวิต 

 
๒.๕.๘ ทฤษฎีภูมิคุ้มกัน (Immunological Theory) หรือทฤษฎีท าลายตนเอง 

(Autoimmunity Theory) ทฤษฎีนี้เช่ือว่า เมื่ออายุมากขึ้น การสร้างภูมิคุ้มกันตามปกติจะลดลง 
เพราะอวัยวะท่ีมีส่วนช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน เช่น กระดูก, ระบบน้ าเหลือง, ตับ และม้าม เส่ือมสภาพ จึง
สร้างภูมิคุ้มกันชนิดท าลายตนเอง (Autoimmune) มากขึ้น ท าให้ร่างกายต่อสู้เช้ือโรค และส่ิง
แปลกปลอมได้ไม่ดี ท าให้ร่างกายอ่อนแอ เกิดความเจ็บป่วยได้ง่าย และเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็มักจะรุนแรง
เป็นอันตรายต่อชีวิต การสร้างภูมิคุ้มกันชนิดท าลายตนเองเป็นผลร้ายต่อชีวิต โดยมักจะไปท าลาย
เซลล์ของร่างกาย ถ้าเซลล์นั้นเป็นเซลล์ชนิดท่ีเจริญแล้ว ไม่มีการแบ่งตัวใหม่ ก็จะเป็นอันตรายอย่าง
ยิ่งยวดต่อสังขาร๑๔๗  

จากการศึกษาทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ผู้วิจัยได้ประมวลเป็นภาพรวมให้ชัดเจนขึ้น 
เกี่ยวกับประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัยได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “ทฤษฎี
ภูมิคุ้มกัน (Immunological Theory)” สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๗๙ ดังนี้  
 
                                                             

๑๔๖เกษม ตันติผลาชีวะ และกุลยา ตันติผลาชีวะ, การรักษาพยาบาลผู้สูงอายุ, (กรุงเทพมหานคร : 
อรุณการพิมพ์, ๒๕๒๘), หน้า ๓๖-๓๗.  

๑๔๗สมจิต หนุเจริญกุล, การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ (เล่ม ๑), พิมพ์ครั้งที่ ๑๒, (กรุงเทพมหานคร : 
วี.เจ. พริ้นต้ิง, ๒๕๓๙), หน้า ๒๒๙. 



๑๔๕ 

ตารางที่ ๒.๗๙  ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎี
ภูมิคุ้มกัน (Immunological Theory) 

นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 
สมจิต หนุเจริญกุล, (๒๕๓๙, 
หน้า ๒๒๙). 
 

๑. เมื่ออายุมากขึ้น การสร้างภูมิคุ้มกันตามปกติจะ 
๒. สร้างภูมิคุ้มกันชนิดท าลายตนเอง (Autoimmune) มากขึ้น 

ท าให้ร่างกายต่อสู้เช้ือโรค และส่ิงแปลกปลอมได้ไม่ดี  

 
๒.๖ หลักพุทธธรรมท่ีเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ 

หลักพุทธธรรมเป็นค าส่ังสอนของพระพุทธเจ้า ท่ีใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตของ
มนุษย์ เพื่อใหท้ราบถึงความเป็นจริงของโลกและชีวิต รู้เท่าทันของกฎธรรมชาติ จนสามารถอยู่กับโลก
ความเป็นจริงได้อย่างปกติสุข ความส าคัญของหลักพุทธธรรมส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ สามารถ
น ามาใช้เป็นแนวทางให้ผู้สูงอายุได้น าไปประพฤติ ปฏิบัติวางตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ในฐานะท่ีอยู่
ร่วมกันในสังคม และแก้ไขปัญหาชีวิตท่ีส าคัญของผู้สูงอายุ และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ 
ซึ่งการน าหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ จะท าให้เกิดผลดีต่อตนเองและผู้อื่น ด้วยการรักษากาย วาจา และ
ช าระจิตใจให้สะอาด จึงเป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และมีความสุขได้ในปัจฉิมวัย  

ผู้วิจัยจึงได้ให้ความส าคัญของหลักพุทธธรรม และหลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสมส าหรับการ
ดูแลผู้สูงอายุ โดยมีรายละเอียดท่ีส าคัญๆ ดังต่อไปนี้ 
              ๒.๖.๑ ความส าคัญของหลักพุทธธรรม 

ความหมายของหลักพุทธธรรม เป็นการประมวลค าสอนของพระพุทธเจ้าหรือค าส่ังสอน
ของพระพุทธเจ้า ท่ีทรงประกาศและบัญญัติไว้ เป็นท่ีทราบกันว่าภายหลังพุทธปรินิพพานแล้ว ได้มี
การรวบรวมค าส่ังสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเป็นระบบครบถ้วน  อยู่ในรูปแบบท่ีเรียกว่า คัมภีร์
พระไตรปิฎก เพื่อให้เป็นแหล่งสืบค้นค าสอนเดิมแท้ของพระพุทธเจ้า เป็นเสมือนตัวแทนของพระพุทธเจ้า  

ลักษณะส าคัญของหลักพุทธธรรม เป็นท่ีรวบรวมหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาท
อย่างบริสุทธิ์ เพื่อน าเสนอหลักการและสาระส าคัญของพระพุทธศาสนา อย่างครบถ้วน รอบด้าน
ครอบคลุม และเป็นระบบอย่างชัดเจน รวมถึงเป็นมาตรฐานและเกณฑ์ของความเช่ือ และการปฏิบัติ
ของชาวพุทธทั่วไป ท้ังในระดับชาวบ้านและพระภิกษุ ดังท่ีพระองค์ตรัสว่า 

“เธอท้ังหลายควรท าความเพียรเองเถิด ตถาคตเป็นเพียงผู้ช้ีบอกเท่านั้น ผู้บ าเพ็ญภาวนา 
ด าเนินตามทางนี้แล้วเพ่งพินิจอยู่ จักพ้นจากเครื่องผูกแห่งมารได้”๑๔๘  

ดังท่ีพระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตโต) ได้แสดงทัศนะว่า พุทธธรรมเป็นการแนะแนว
ต้นแบบเพราะการแนะแนวพุทธธรรมนี้ ส่งเสริมให้บุคคลรู้จักช่วยตนเอง ยอมรับศักยภาพของมนุษย์
ในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนให้รู้จักในเงื่อนไขเหตุปัจจัยและวิธีการ ซึ่งมีขั้นตอนครบถ้วนตามหลัก
แนะแนว๑๔๙ 

                                                             
๑๔๘ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๗๖/๑๑๗. 
๑๔๙พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พุทธศาสตร์กับการแนะแนว, (กรุงเทพมหานคร : สมาคมแนะ

แนวแห่งประเทศไทย, ๒๕๓๔), หน้าค าน า.  



๑๔๖ 

              ๒.๖.๒ หลักธรรมที่เหมาะสมส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ  
หลักธรรมท่ีเหมาะสมส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน

ชีวิตเพื่อให้ได้รับประโยชน์สุข โดยเริ่มต้ังแต่การรู้จักปฏิบัติตนท่ีดีต่อสภาพส่ิงแวดล้อมภายนอก ซึ่ง
เรียกว่า ความส ารวมอินทรีย์ท้ังหลาย๑๕๐ มีส ารวมตา ส ารวมหู ส ารวมจมูก ส ารวมล้ิน ส ารวมกาย 
และส ารวมใจ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานของศีล คือ เจตนางดเว้นจากความช่ัวทางกาย และทางวาจา เรียกว่า 
พัฒนาด้านความประพฤติ อันเป็นช่องทางให้จิตใจพัฒนาและช่วยให้ปัญญางอกงาม อย่างน้อยพัฒนา
พฤติกรรมท่ีไม่เบียดเบียน แต่เป็นพฤติกรรมท่ีสร้างสรรค์เกื้อกูล๑๕๑ ให้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
ปกติสุขและเข้าถึงส่ิงท่ีดีงามเป็นประโยชน์ ท าให้เข้าใจและเห็นชีวิตท่ีมีคุณค่าเป็นความดีงาม พร้อม
กับท าให้มีอายุยืนและสู้ชีวิตต่อไป ดังนั้น ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลและผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุ จึง
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องศึกษาเรียนรู้และท าความเข้าใจในหลักธรรม และน าไปประพฤติปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวันได้ โดยผู้วิจัยได้สรุปหลักธรรมท่ีส าคัญๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๒.๖.๒.๑ สังคหวัตถุ ๔ 
การอยู่ร่วมกันในสังคมให้ราบรื่น เรียบร้อยมีความสุข เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันนั้น พระ

พุทธองค์ได้ให้หลักธรรม ท่ีเป็นหลักความสัมพันธ์ในสังคม เพื่อใช้ปฏิบัติต่อกันเป็นเรื่องของการ
สงเคราะห์ซึ่งกันและกัน ให้เกิดความสงบสุขด้วยหลักธรรมสังคหวัตถุ 

สังคหวัตถุ แปลว่า วัตถุเครื่องสงเคราะห์กันและกัน ผู้ท่ีจะมีสัมพันธภาพได้ดีนั้น ต้อง
ยึดถือและปฏิบัติตามสังคหวัตถุ ๔ ประการ๑๕๒ คือ 

๑) ทาน (การให้) หมายถึง การให้ปันส่ิงของของตนเองแก่ผู้อื่น ถือเป็นหลักส าคัญ
เบ้ืองต้น เพราะการผูกใจนั้น ต้องอาศัยหรือใช้การให้เป็นเบ้ืองต้น การให้เป็นการแสดงออกของไมตรี
จิตของผู้ให้ ผู้รับย่อมพอใจ การเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่เป็นความอบอุ่นของชีวิต ฉะนั้น เมื่อลาภเกิดขึ้น ให้
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ อย่าตระหนี่ การเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนบ้าน มิตรสหาย เช่น อาหาร ขนม ผลไม้ เป็นต้น 
การแบ่งปันให้ญาติมิตรที่ ขัดสน เมื่อเขามาเอ่ยปากขอความช่วยเหลือก็ช่วยไปตามอัตภาพ เพื่อนบ้าน
ท าบุญมีงานก็จัดของช่วยเหลือหรือให้เป็นเงิน เช่น งานบวช งานมงคลสมรส ขึ้นบ้านใหม่ตลอดไป
จนถึงงานศพ ก็ต้องเสียสละช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

๒) เปยยวัชชะ (วาจาเป็นท่ีรัก) หมายถึง การเจรจาด้วยถ้อยค าท่ีไพเราะ อ่อนหวาน เป็น
หลักส าคัญรองลงมา เพราะการให้แต่เพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอต่อการยึดเหนี่ยวน้ าใจ จึงต้องใช้
ค าพูดท่ีไพเราะช่วยเหนี่ยวรั้งอีกด้วย ไม่ใช้ค าพูดหยาบ ให้ใช้ค าพูดท่ีจริงใจต่อกัน ทักทายปราศรัยกับ
เพื่อนบ้าน มิตรสหาย ผู้ท่ีมาติดต่อสอบถาม ต้องใช้ค าพูดสุภาพและไพเราะ 

๓) อัตถจริยา (การประพฤติประโยชน์) หมายถึง การประพฤติปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้อื่นและสังคมส่วนรวม จะท าให้เป็นคนน่ารัก น่านับถือ หมายความว่า เมื่อมีกิจการใดท่ีเป็น
ประโยชน์ของส่วนรวม ต้องช่วยกันท า เอื้อเฟื้อช่วยท าธุรการงานของผู้อื่น เมื่อผู้อื่นต้องการความ
ช่วยเหลือ ไม่เป็นคนดูดายต้องมีจิตอาสาช่วยเหลือกัน บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ เมื่อมีงานส่วนรวม
                                                             

๑๕๐ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๔๕๓-๔๖๓/๕๐๔-๕๑๐. 
๑๕๑พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การพัฒนาที่ยั่งยืน, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, 

๒๕๔๓), หน้า ๒๓๘.  
๑๕๒องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๓๒/๕๐-๕๑.  



๑๔๗ 

ต้องร่วมกันท างานท่ีเป็นสาธารประโยชน์ เช่น ขุดลอกสระ ซ่อมโรงเรียน ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
วาตภัย อุทกภัย อุบัติเหตุ และการท าศาสนประโยชน์ อื่นๆ เป็นต้น 

๔) สมานัตตตา (วางตนสม่ าเสมอ) หมายถึง ความมีตนเสมอ คือ ท าตัวให้เข้ากันได้ เช่น 
ไม่ถือตัว ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน โดยประพฤติตนเสมอต้นเสมอปลาย เป็นต้น 

หลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ จึงเป็นหลักการสงเคราะห์ และเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
ประสานหมู่ชนไว้ในสามัคคี เป็นหลักธรรมท่ีแสดงน้ าใจต่อกัน ระหว่างคนท่ัวไป หรือปฏิบัติต่อกัน
อย่างมิตร ไม่ถือตัว ร่วมทุกข์ร่วมสุข เป็นการเข้าถึงอย่างแท้จริง มีผลทางจิตใจและชักจูงความรู้สึกนึก
คิดได้มากนับว่าเป็นคุณธรรมส าคัญ จัดเป็นมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ไว้ ซึ่งเป็นมิตรแท้ประเภทหนึ่ง๑๕๓ 

ดังนั้น ผู้วิจัยมีความเห็นว่า สังคหวัตถุธรรม เป็นเครื่องสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน ช่วย
ส่งเสริมให้ ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ และ ผู้สูงอายุ มีมนุษยสัมพันธ์ ท่ีดี ต่อกัน 
ประกอบด้วย การรู้จักแบ่งปันให้ส่ิงของแก่ผู้อื่น การเจรจาด้วยค าสุภาพไพเราะมีเหตุผล การประพฤติ
ตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม และความมีตนเสมอหรือการวางตนเสมอต้นเสมอปลาย จึง
ท าให้ผู้สูงอายุสร้างสัมพันธภาพท่ีดีต่อกันกับเพื่อนๆ หรือมิตรสหายเกิดผลทางด้านจิตใจ และประสาน
หมู่ชนไว้ในสามัคคี จัดเป็นมิตรแท้ร่วมสุขร่วมทุกข์มีความจริงจังจริงใจต่อกัน ดังค ากล่าวท่ีว่า “ยิ้ม
แย้มแจ่มใส ต้ังใจสนทนา เจรจาไพเราะ สงเคราะห์เกื้อกูล” 

๒.๖.๒.๒ พรหมวิหาร ๔ 
ความสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมทางสังคม อันหมายถึง การอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์นั้น มี

หลักธรรมประจ าใจหมวดหนึ่ง ส าหรับเป็นหลักในการท่ีจะวางใจ หรือมีท่าทีแห่งจิตใจต่อคนรอบด้าน
ตลอดจนเพื่อนมนุษย์ท้ังหลายคือ การเจริญพรหมวิหาร ๔๑๕๔ 

พรหมวิหาร แปลว่า ธรรมประจ าใจพรหม ศาสนาพราหมณ์ถือว่า พระพรหมเป็นผู้สร้าง
โลก เป็นเทพเจ้าผู้บันดาลส่ิงท้ังหลาย เป็นผู้สร้างสรรค์และอภิบาลโลก พระพุทธเจ้าสอนว่า เราทุกคน
ควรเป็นผู้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์อภิบาลโลกด้วยกันทุกคน ทรงตรัสแสดงพรหมวิหาร ไว้ให้เราทุกคน
ปฏิบัติเพื่อเป็นพรหมวิหารโดยสมบูรณ์ ต้องมีธรรม ๔ ข้อ๑๕๕ คือ 

๑) เมตตา ความรัก คือ ความปรารถนาดีมีไมตรี ต้องการช่วยเหลือให้ทุกคนประสบ
ประโยชน์และความสุข 

๒) กรุณา ความสงสาร คือ อยากช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์ ใฝ่ใจท่ีจะปลด
เปล้ืองบ าบัดความทุกข์ยากเดือดร้อนของคน และสัตว์ทั้งปวง 

๓) มุทิตา ความเบิกบานพลอยยินดี เมื่อเห็นผู้อื่นอยู่ดีมีสุข ก็มีใจแช่มช่ืน เบิกบาน เมื่อ
เห็นเขาท าดีงามประสบความส าเร็จก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป ก็พลอยยินดีบันเทิงใจด้วย พร้อมท่ีจะช่วย
ส่งเสริมสนับสนุน 

                                                             
๑๕๓พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑,

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ บริษัทสหมิกธรรม จ ากัด, ๒๕๔๙), หน้า ๖๓๕.  
๑๕๔ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๒๗/๒๕๖.  
๑๕๕พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมะส าหรับผู้สูงอายุ, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์

ธรรมสภา, ๒๕๕๐), หน้า ๓๘-๓๙.  



๑๔๘ 

๔) อุเบกขา ความมีใจเป็นกลาง (วางเฉย) คือ มองตามจริง โดยวางจิตเรียบสม่ าเสมอ
มั่นคงเท่ียงตรงดุจตราช่ัง มองเห็นการท่ีบุคคลจะได้รับผลดีหรือช่ัว สมควรแก่เหตุท่ีตนประกอบ พร้อม
ท่ีจะวินิจฉัย วางตนและปฏิบัติไปตามหลักการเหตุผล และความเท่ียงธรรม 

การมีเมตตา กรุณา มุทิตา ใช้ความรู้สึกมาก คือ รู้สึกเป็นมิตร รู้สึกเห็นใจสงสาร และรู้สึก
พลอยดีใจช่วยหนุน ส่วนอุเบกขาต้องมีปัญญา คือ ต้องรู้ว่าอะไรถูก อะไรเป็นธรรม อะไรเป็นความจริง
แล้ว จึงเอาความรู้สึกนั้น มาปรับความรู้สึกให้ลงตัวพอดี จึงต้องมีอุเบกขาด้วยท่ีจะรักษาสังคมนี้ไว้ได้
มิฉะนั้นสังคมจะปั่นป่วน หลักพรหมวิหาร ๔ จึงเป็นหลักธรรมสร้างความสัมพันธ์ในหมู่มนุษย์ ท่ี
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเอาใจใส่กัน มีน้ าใจไมตรีต่อกัน พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ ถ้าปฏิบัติได้ถูกต้องแล้ว
สังคมจะมีดุลยภาพเริ่มต้ังแต่สังคมเล็กท่ีสุดคือ ครอบครัว 

การท่ีผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับครอบครัว จะต้องปฏิบัติพรหมวิหาร ๔ ให้ครบได้นั้น โดยเริ่ม
ต้ังแต่การดูแลบุตรของตนเองในครอบครัว ขอยกตัวอย่าง เช่น 

๑. เมื่อเขาอยู่เป็นปกติ เราก็เมตตา เล้ียงดูให้เขามีความสุข 
๒. ถ้าเขาเกิดเรื่องเดือดร้อนเป็นทุกข์ มีโรคภัยไข้เจ็บ เราก็กรุณาสงสารช่วยเหลือแก้ไขให้

หมดปัญหา 
๓. เมื่อเขาประสบความส าเร็จท าส่ิงท่ีถูกต้องดีงาม เราก็มุทิตาพลอยยินดี ช่วยส่งเสริม

สนับสนุนให้ยิ่งขึ้นไป 
๔. สถานการณ์ท่ีจะต้องวาง อุเบกขา มีอย่างน้อย ๓ กรณี คือ๑๕๖ 
ประการแรก เมื่อบุตรสมควรจะต้องรับผิดชอบตนเอง จะต้องให้เขาได้ฝึกท าอะไรๆ ด้วย

ตนเอง เนื่องจากบุตรมิได้อยู่ในโลกท่ีมีแต่พ่อและแม่ตลอดไปเท่านั้น  เมื่อโตขึ้นต้องออกไปอยู่ในโลก
แห่งความเป็นจริง จึงต้องยอมให้เขาเหน็ดเหนื่อยล าบาก รับผิดชอบตัวเองได้ท าอะไรๆ เป็น และ
ปัญญาจะเป็นตัวบอกว่า เขาต้องหัดท าส่ิงใด ฝึกฝนในเรื่องใดพ่อแม่ก็คอยเฝ้าดู ถ้าหากเขาเพรี้ยงพล้ า
ต้องการความช่วยเหลือ ก็เข้าไปช่วย นี่คือ อุเบกขาในสถานการณ์ท่ี ๑ ท่ีให้บุตรได้รู้จักรับผิดชอบ
ตัวเอง 

ประการท่ีสอง เมื่อลูกจะต้องรับผิดชอบการกระท าของเขา ครอบครัวนั้นเป็นตัวแทนของ
สังคมใหญ่ ในสังคมมนุษย์จะต้องมี กฎเกณฑ์ กติกา ซึ่งทุกคนในสังคมนั้นจะต้องยอมรับผิด ชอบและ
ปฏิบัติตาม ในครอบครัวก็ต้องมีกฎเกณฑ์ กติกา เพื่อให้สมาชิกอยู่กันสงบเรียบร้อย เพราะฉะนั้น กฎก็
ต้องเป็นกฎ ถ้าเขาท าอะไรผิดก็ต้องรับผิดชอบต่อการกระท านั้น ท าถูกก็ว่าไปตามถูก เกิดการทะเลาะ
ก็ต้องมีความยุติธรรม นี่คือ อุเบกขาเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามธรรม 

ประการท่ีสาม เมื่อบุตรรับผิดชอบตัวเองได้แล้ว ส าเร็จการศึกษา มีงานท า มีครอบครัว
แล้ว พ่อแม่ต้องวางอุเบกขา ไม่เข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงในชีวิต และครอบครัวของเขา ไม่เข้าไป
จัดการในบ้านในครอบครัวเขา จนเกิดความวุ่นวายท าให้เขาไม่สบายใจ และไม่มีความสุข เป็นส่ิงท่ีไม่
ควรท าพ่อแม่ได้แต่เฝ้าดูถ้าหากเขาต้องการความช่วยเหลือเมื่อไร  จึงเข้าไปช่วยเหลือนี่ก็เรียกว่า 
อุเบกขา 

                                                             
๑๕๖พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต), ธรรมะส าหรับผู้สูงอายุ, หน้า ๑๖.  



๑๔๙ 

ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุ จะต้องปฏิบัติ
พรหมวิหาร ๔ ด้วยการมีน้ าใจ มีจิตใจดีกว้างขวางท่ีช่วยเหลือ และเห็นอกเห็นใจผู้อื่นท่ีอยู่ใกล้ชิด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางอุเบกขาได้ถูกต้อง จะเกิดความสมดุลในชีวิต และความสมดุลระหว่าง
มนุษย์กับธรรม หากปฏิบัติได้อย่างนี้ ก็จะอยู่อย่างสบายใจมีความสุข 

๒.๖.๒.๓ หลักสัปปุริสธรรม ๗ 
หลักธรรมสัปปุริสธรรม ๗ มีการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ปรากฏในพุทธโอวาทเรื่องธรรมของ

คนดี (สัตบุรุษ) คนท่ีสมบูรณ์แบบ หรือมนุษย์โดยสมบูรณ์ ซึ่งถือว่าเป็นสมาชิกท่ีดี มีคุณค่า ท่ีแท้จริง
ของมนุษย์ชาติ มีธรรมะหรือคุณสมบัติท่ีเรียกว่า สัปปุริสธรรม ๗ ประการ คือ๑๕๗  

๑) ธัมมัญญุตา รู้หลักและรู้จักเหตุคือ รู้หลักการและกฎเกณฑ์ของส่ิงท้ังหลาย ท่ีตนเข้าไป
เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิต ในการปฏิบัติกิจหน้าท่ีและด าเนินกิจการต่างๆ รู้เข้าใจส่ิงท่ีตนประพฤติ
ปฏิบัติ ตามเหตุผล เช่น รู้ว่าต าแหน่งฐานะ อาชีพ การงานของตน มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
อย่างไร มีอะไรเป็นหลักการ จะต้องท าอะไรอย่างไร จึงจะเป็นเหตุให้บรรลุถึงผลส าเร็จท่ีเป็นไปตาม
หน้าท่ีและความรับผิดชอบนั้นๆ เป็นต้น ตลอดจนช้ันสูงสุดคือ รู้เท่าทันกฎธรรมดาหรือหลักความจริง
ของธรรมชาติ เพื่อปฏิบัติต่อโลกและชีวิตอย่างถูกต้อง มีจิตใจเป็นอิสระ ไม่ตกเป็นทาสของโลกและ
ชีวิตนั้น  

๒) อัตถัญญุตา รู้ความหมายและรู้จักผลคือ รู้ความหมายและความมุ่งหมายของหลักการ
ท่ีตนปฏิบัติ เข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจการท่ีตนกระท า รู้ว่าหลักการนั้นๆ มีความมุ่งหมายอย่างไร รู้ว่า
ท่ีตนท าอยู่อย่างนั้นๆ ด าเนินชีวิตอย่างนั้น เพื่อประสงค์ประโยชน์ เพื่อความมุ่งหมายอะไร กิจการท่ี
ตนท าอยู่ขณะนี้ เมื่อท าไปแล้วจะบังเกิดผลอะไรบ้าง เป็นผลดีหรือผลเสียอย่างไร เป็นต้น ตลอดจนถึง
ขั้นสูงสุดคือ รู้ความหมายของคติธรรมดา และประโยชน์ท่ีเป็นสาระของชีวิต  

๓) อัตตัญญุตา รู้จักตนคือ รู้ตามเป็นจริงว่า ตัวเรานั้นว่าโดยฐานะ ภาวะ เพศ ก าลัง
ความรู้ ความถนัด ความสามารถและคุณธรรม เป็นต้น เท่าไรอย่างไร แล้วประพฤติปฏิบัติให้
เหมาะสม และรู้จักแก้ไขปรับปรุงส่งเสริม ท าการต่างๆ ให้สอดคล้องถูกจุด ตรงทางท่ีจะให้เจริญงอก
งามบังเกิดผลดี 

๔) มัตตัญญุตา รู้จักประมาณคือ รู้จักพอดี เช่น ประมาณในการบริโภค รู้จักประมาณใน
การใช้จ่ายทรัพย์ รู้จักความพอดีในการพูด การปฏิบัติกิจและท าการต่างๆ ตลอดจนการพักผ่อนหลับ
นอนและการสนุกสนานรื่นเริงต่างๆ 

๕) กาลัญญุตา รู้ จักกาลคือ รู้กาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาท่ีพึงได้ใช้ในการ
ประกอบกิจกระท าหน้าท่ีการงานปฏิบัติการต่างๆ และเกี่ยวข้องกับผู้อื่น เช่น รู้ว่าเวลาไหนควรท า
อะไร และท าให้ตรงเวลา ให้เป็นเวลา ให้ทันเวลา ให้เหมาะสม เป็นต้น  

๖) ปริสัญญุตา รู้จักชุมชนคือ รู้จักถิ่น รู้จักท่ีชุมชน รู้การอันควรประพฤติปฏิบัติในถิ่นท่ี
ชุมชน และต่อชุมชนนั้น ว่าชุมชนนี้เมื่อไปหา ควรต้องท ากิริยาอย่างนี้  ควรต้องพูดอย่างนี้ ชุมชนนี้มี
ระเบียบวินัยอย่างนี้ มีวัฒนธรรมประเพณีอย่างนี้ มีความต้องการอย่างนี้ ควรเกี่ยวข้อง ควรต้อง
สงเคราะห์ ควรรับใช้ ควรบ าเพ็ญประโยชน์ให้อย่างนี้ๆ เป็นต้น  

                                                             
๑๕๗ที.ปา (ไทย) ๑๑/๓๓๑/๒๖๔, องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๖๕/๑๑๔. 



๑๕๐ 

๗) ปุคลลัญญุตา รู้จักบุคคลคือ รู้จักและเข้าใจความแตกต่างแห่งบุคคลว่า โดยอัธยาศัย 
ความสามารถ และคุณธรรม เป็นต้น ใครๆ ยิ่งหรือหย่อนอย่างไร และรู้จักท่ีจะปฏิบัติต่อบุคคลอื่น 
ด้วยดีว่า ควรจะคบหรือไม่ ได้คติอะไร จะสัมพันธ์เกี่ยวข้อง จะใช้ จะยกย่อง จะต าหนิหรือจะแนะน า
ส่ังสอนอย่างไร จึงจะได้ผลดี๑๕๘  

ผู้วิจัยมีความเห็นว่า หลักธรรมในข้างต้นนี้ ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ และ
ผู้สูงอายุ สามารถน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมท้ังประพฤติปฏิบัติกับตนเอง เพื่อให้การ
ท างานประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้ตระหนักถึงความมีเหตุผล รู้จักการวางตัว
พอเหมาะพอดีอย่างเหมาะสม และรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของสังคม และมีความเป็นตัวของตัวเอง 
พร้อมท้ังมีจุดมุ่งหมายท่ีดีงามและชัดเจนแก่หมู่ชนและน าพาหมู่ชนให้อยู่ร่วมกันอย่างมีหลักการอย่าง
มุ่งมั่นแน่วแน่ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย เกิดความสามัคคี และอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดไป  

๒.๖.๒.๔ อิทธิบาท ๔ 
อิทธิบาท ๔๑๕๙ เป็นธรรมท่ีเป็นเหตุให้ประสบความส าเร็จ ๔ อย่าง เมื่อใช้กับการท างาน

อธิบายได้ดังนี้ ว่า 
๑) ฉันทะ รักงาน คือ ความพอใจรักใคร่ในส่ิงนั้น ท างานด้วยใจรักต้องการท าให้เป็น

ผลส าเร็จอย่างดีแห่งกิจหรืองานท่ีท า มิใช่สักว่าท าพอให้เสร็จๆ หรือเพียงเพราะอยากได้รางวัลหรือผล
ก าไร 

๒) วิริยะ สู้งาน คือ ความพากเพียร ขยันหมั่นประกอบ หมั่นกระท าส่ิงนั้นด้วยความ
พยายาม เข้มแข็ง อดทน เอาธุระ ไม่ทอดท้ิง ไม่ท้อถอย ก้าวไปข้างหน้าจนกว่าจะส าเร็จ 

๓) จิตตะ ใส่ใจงาน คือ เอาใจฝักใฝ่ ต้ังจิตรับรู้ในส่ิงท่ีท า และท าส่ิงนั้นด้วยความคิดไม่
ปล่อยจิตใจให้ฟุ้งซ่านเลือนลอย ใช้ความคิดในเรื่องนั้นบ่อยๆ เสมอๆ ท ากิจหรืองานนั้นอย่างอุทิศตัว
อุทิศใจ ความต้ังอยู่แห่งจิตจึงเป็นสัมมาสมาธิ 

๔) วิมังสา ใช้ปัญญาพิจารณาสอบสวน คือ หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจตราหา
เหตุผล และตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนเกินเลย บกพร่องขัดข้องส่ิงท่ีท านั้น เป็นต้น โดยการรู้จักทดลอง 
วางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง เป็นต้น เพื่อจัดการและด าเนินงานนั้นให้ได้ผลดียิ่งขึ้นไป หรือ
เรียกว่า เป็นคนรักงาน สู้งาน ใส่ใจงาน และท างานด้วยปัญญา 

อิทธิบาท จึงเป็นคุณธรรมเครื่องให้บรรลุถึงความส าเร็จ ตามท่ีตนประสงค์ ผู้หวัง
ความส าเร็จในส่ิงใด ต้องท าตนให้สมบูรณ์ คุณธรรมท้ัง ๔ อย่างนี้ ย่อมเกี่ยวข้องกันในแต่ละอย่าง มี
หน้าท่ีเฉพาะด้านท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จแห่งผลมุ่งหมายในกิจการท้ังปวง เช่น การศึกษาเล่าเรียน 
การท างาน การปฏิบัติธรรมเพื่อให้พ้นทุกข์ หรือแม้แต่การจะมีอายุยืนถึงกัลป์ ก็ด้วยอ านาจแห่งอิทธิ
บาท ๔ ดังกล่าว 

ผู้วิจัยมีความเห็นว่า อิทธิบาท ๔ เป็นธรรมท่ีท าให้เกิดความส าเร็จ เมื่อผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการดูแลผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุใช้ในการท างานก็ส่งผลให้ประสบความส าเร็จแห่งหน้าท่ีการงาน 
ส าหรับผู้สูงอายุหากได้ปฏิบัติ จะส่งเสริมให้มีอายุยืนยาวต่อไป ด้วยกายและจิตใจท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ 
                                                             

๑๕๘พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๔๙), หน้า ๑ – ๓. 

๑๕๙อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๔๕๗/๓๔๘. 



๑๕๑ 

เพราะท าให้ชีวิตมีพลังเพิ่มขึ้น โดยมีจุดหมายแน่ชัด มีทางเดินท่ีมุ่งไปข้างหน้าเพื่อประกอบคุณงาม
ความดี ให้ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ จึงท าให้ชีวิตของผู้สูงอายุมีความหมาย มีก าลังใจท่ีจะท ากิจการ
อันเป็นประโยชน์นั้นให้ประสบส าเร็จต่อไปได้เช่นเดียวกัน 

สรุป หลักธรรมเป็นเรื่องว่าด้วยความจริงตามแนวของเหตุผล บริสุทธิ์ตามกระบวนการ
ของธรรมชาติ เพื่อประโยชน์ในทางปฏิบัติส าหรับผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุ 
ท่ีจะช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ และเป็นค าสอนเพื่อประโยชน์
ทางวัตถุ และลึกซึ้งทางจิตใจ หลักธรรมท่ีเหมาะสมส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ จึงสรุปได้ดังนี้ 

๑. สังคหวัตถุ ๔ ธรรมะท่ีเป็นเครื่องสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน ช่วยส่งเสริมให้มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน กับเพื่อนฝูงหรือมิตรสหาย และประสานความสามัคคีของหมู่ชน 

๒. พรหมวิหาร ๔ เป็นธรรมประจ าใจของผู้ประเสริฐ หรือผู้มีจิตใจยิ่งใหญ่กว้างขวาง ดุจ
พระพรหม จะช่วยเกื้อหนุนและรักษาความสงบในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม  

๓. หลักสัปปุริสธรรม ๗ เป็นหลักธรรมของคนดี หรือคุณสมบัติของคนดี บุคคลท่ีได้ศึกษา
ให้รู้ และเข้าใจ น าไปปฏิบัติได้ ก็จะสามารถรักษาคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทุกประการ  

๔. อิทธิบาท ๔ เป็นธรรมะท่ีท าให้เกิดความส าเร็จในการท างาน และยังส่งเสริมให้มีอายุ
ยืนยาว ด้วยกายและจิตใจท่ีแข็งแรง ท าให้ชีวิตมีความหมายท่ีจะอยู่ต่อไป  

ดังนั้น หลักธรรมค าสอน จึงเหมาะสมอย่างยิ่งส าหรับผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแล
ผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุ ท่ีจะน าไปปฏิบัติ นอกจากสอนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตแล้ว 
ยังช้ีให้เห็นคุณค่าในทางปฏิบัติ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาวะและกฎของธรรมชาติ  เพื่อ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางประพฤติปฏิบัติในชีวิตจริง  ท่ีเรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสาย
กลาง จะช่วยส่งเสริมพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้บรรเทาเบาบางลงได้ และด าเนินชีวิตถูกต้องดีงามตาม
วัย สามารถแก้ไขปัญหาของชีวิตให้พ้นทุกข์ และบังเกิดความสุขอย่างแท้จริง ซึ่งหลักธรรมส าหรับการ
ดูแลผู้สูงอายุ ท่ีผู้วิจัยได้กล่าวไว้แล้วในเบื้องต้น ไม่ว่าจะเป็นหลักธรรมใดก็ตาม หน่วยงานท้ังภาครัฐ
และเอกชน ควรตระหนักและด ารงตนอยู่ในหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า ด้วยความรักความ
เมตตา เพื่อตอบแทนพระคุณผู้สูงอายุ ท่ี ท่านได้ล าบากตรากตร า ผ่านร้อนผ่านหนาว ผ่าน
ประสบการณ์ต่างๆ มาในชีวิต และท าให้ประเทศชาติของเราพัฒนาเจริญรุ่งเรืองมาได้จวบจนปัจจุบัน
นี้  ซึ่งการดูแลผู้สูงอายุบนพื้นฐานของความรักความเมตตาย่อมส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดีท้ัง
ร่างกายและจิตใจ ส าหรับผู้ดูแลเองเมื่อมีความเมตตากรุณา ปรารถนาดีต่อกัน จิตใจย่อมผ่องใสเบิก
บานอย่างสมบูรณ์ การสงเคราะห์ส่ิงของเครื่องใช้ต่างๆ กับการสงเคราะห์ด้านจิตใจเป็นการแสดง 
ความห่วงหาอาทรผูกพันรักใคร่ไม่รังเกียจเดียดฉัน ด้วยการระลึกถึงอุปการคุณของผู้สูงอายุอยู่เสมอ 
รวมถึงการท างานด้วยปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลผู้สูงอายุท่ีต้องใช้ความอดทนอย่างสูง เพราะ
ถ้าหน่วยงานท้ังภาครัฐ และเอกชน หรือผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องเกิดความท้อถอย ไม่รักงาน ไม่สู้งาน ไม่ใส่
ใจงาน ไม่ใช้ปัญญาในการท างาน ก็ไม่สามารถท่ีจะดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตท่ีสมบูรณ์ได้  
 
 
 
 



๑๕๒ 

๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมด้านนโยบายภาครัฐส าหรับการดูแลผู้สูงอายุใน

จังหวัดพิจิตร”ผู้วิจัยได้ท าการศึกษางานวิจัยท้ังในประเทศและต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ 
ดังนี้ 
              ๒.๗.๑ งานวิจัยในประเทศ 

ผู้วิจัยได้แบ่งงานวิจัยในประเทศออกเป็น ๒ หมวดคือ งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐ
ส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ โดยมีรายละเอียดท่ีส าคัญๆ ดังนี้ 
             ๒.๗.๑.๑ งานวิจัยที่เก่ียวกับนโยบายภาครัฐส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ 

จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ  ผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาและวิเคราะห์แยกเป็นหมวดหมู่ ประกอบด้วย งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการน านโยบายไปปฏิบัติ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการประเมินผลนโยบาย เพื่อให้เกิด
ความชัดเจน และสอดคล้องกับหัวข้อของการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมด้านนโยบายภาครัฐส าหรับ
การดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร” จึงได้สรุปและน าเสนองานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 
            
            ๑) งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการก าหนดนโยบาย 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย ผู้วิจัยได้ท าการสืบค้นงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการ
ก าหนดนโยบาย โดยผู้วิจัยได้สรุปและน าเสนองานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องไว้ดังนี้ 

เกริกศักด์ิ บุญญานุพงศ ์ได้ศึกษาเรื่อง นโยบายของรัฐ และแนวทางการจัดบริการสังคม
ส าหรับผู้สูงอายุในอนาคต พบว่า ผู้สูงอายุโดยเฉพาะในเขตชนบท ส่วนใหญ่ไม่รู้เลยว่าสังคมได้จัดให้มี
บริการอะไรส าหรับกลุ่มตนเองบ้าง ไม่รู้ว่ามีหน่วยงานเฉพาะท่ีให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ส าหรับ
สวัสดิการเพื่อการเดินทางท่ีดูเหมือนว่าจะมีการจัดให้แก่ผู้สูงอายุไทย คือ การลดหย่อนค่าโดยสาร 
การขนส่งสาธารณะท่ีด าเนินการโดยรัฐวิสาหกิจ ซึ่งก็เป็นการให้สวัสดิการแบบครึ่งๆ กลางๆ การ
สนองตอบนโยบายเพื่อประชากรสูงอายุ ยังไม่บรรลุเป้าหมาย แผนงานการด าเนินงาน จากการต้ังรับ
ปัญหา หรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามาเป็นการท างานในเชิงรุกมากขึ้น ดังนั้นการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
ควรมีการกระตุ้นให้รัฐบาลมองเห็นปัญหาของผู้สูงอายุว่าเป็นหัวใจของรัฐบาล และเป็นส่ิงท่ีรัฐบาล
ควรให้ความส าคัญ๑๖๐  

จรัส สุวรรณเวลา ศึกษาเรื่อง รัฐบาล-ท้องถิ่น ใครควรจัดบริการสาธารณะ พบว่า 
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล บางแห่งยังไม่ให้ความสนใจในงานด้านผู้สูงอายุอย่างจริงจัง 
การดูแลงานด้านผู้สูงอายุจะให้ความสนใจเป็นครั้งคราว ผู้สูงอายุยังไม่ได้รับความสนใจหรือถูกมอง
อย่างมีคุณค่าอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังพบว่าในบางพื้นท่ีเทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล 
จัดล าดับความส าคัญของการบริหารจัดการไว้ที่งานโครงสร้างพื้นฐานเป็นล าดับแรก งานด้านคุณภาพ
ชีวิตและงานด้านผู้สูงอายุเป็นล าดับรองลงมา เพราะโดยภาพรวมแล้วคนในพื้นท่ียังต้องการความ
สะดวกสบายจากโครงสร้างพื้นฐาน อาทิเช่น ถนน ไฟฟ้า น้ าประปา ฯลฯ ท าให้เป็นความล าบากใจ

                                                             
๑๖๐เกริกศักด์ิ บุญญานุพงศ์, “นโยบายของรัฐและแนวทางการจัดบริการสังคมส าหรับผู้สูงอายุใน

อนาคต”, (สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๓๙), หน้า ๑๓๘-๑๓๙. 



๑๕๓ 

ของผู้บริหารท่ีจะจัดสรรงบประมาณเพื่อการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุ เพราะตัวช้ีวัดด้านโครงสร้าง
พื้นฐานประเมินผลได้ง่ายกว่า ชัดเจนกว่าการบริการด้านคุณภาพชีวิต๑๖๑ 

ปิยากร หวังมหาพร ได้ท าการวิจัยนโยบายผู้สูงอายุของประเทศไทย น ามาสู่ข้อค้นพบ
เรื่องตัวแบบการเข้าสู่วาระนโยบาย การก่อตัวนโยบาย และผลกระทบของนโยบายใน ๓ ประการ
ส าคัญคือ ๑) ประเด็นเรื่องผู้สูงอายุเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ถูกองค์การระหว่าง
ประเทศส่งผ่านและถ่ายทอดแนวคิดนโยบายมายังประเทศท่ีก าลังพัฒนา ผ่านการประชุมสัมมนาของ
องค์การระหว่างประเทศ จุดประกายความคิดให้เกิดขึ้นในหมู่ผู้น าประเทศก าลังพัฒนา ท าให้ประเด็น
เรื่องผู้สูงอายุเข้าสู่วาระนโยบายของรัฐบาลในประเทศท่ีก าลังพัฒนาได้ ๒) การก่อตัวของนโยบาย
ผู้สูงอายุของประเทศไทยเป็นไปตามตัวแบบผู้น าแปลงรูป ผ่านองค์กรตัวแทน กล่าวคือ ส่วนราชการ 
ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในนโยบาย ด าเนินการทางการเมือง ผ่านกลุ่มผลประโยชน์ท่ีตนเองจัดต้ัง
และให้เงินสนับสนุน เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลไทยก าหนดนโยบายผู้สูงอายุ ๓) ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจาก
การก่อตัวของนโยบายผู้สูงอายุตามตัวแบบผู้น าแปลงรูป ท าให้การจัดสรรงบประมาณเพื่อผู้สูงอายุ
มุ่งเน้นไปท่ีโครงการต่างๆ ตามความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีผลักดันเรียกร้องนโยบายจากรัฐ๑๖๒  

มัทนา พนานิรามัย ศึกษาวิจัยเรื่อง นโยบายและทิศทางนโยบายด้านผู้สูงอายุในอนาคต
ของประเทศไทย พบว่า แม้ว่าประเทศไทยยังมีปัญหาเรื่องผู้สูงอายุไม่มากนัก แต่ความรุนแรงของ
ปัญหามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต หากภาครัฐไม่มีนโยบายเพื่อรองรับคนกลุ่มวัยท างานท่ีก าลังจะ
กลายเป็นผู้สูงอายุในช่วง ๒๐ ปีต่อจากนี้ ผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อภาครัฐว่า รัฐบาลควร
ให้ความส าคัญกับปัญหาผู้สูงอายุใน ๕ ประเด็นส าคัญคือ ๑) การสร้างความมั่นคงทางรายได้ ๒) การ
พัฒนาระบบสุขภาพและสังคมส าหรับผู้สูงอายุ ๓) การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ๔) เสริมการสร้าง
ค่านิยมท่ีดีในสังคมท่ีมีต่อผู้สูงอายุ ๕) จัดต้ังหน่วยงานกลางด้านผู้สูงอายุ ท าหน้าท่ีพัฒนานโยบายไป
จนถึงประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดบริการและดูแลผู้สูงอายุของประเทศ๑๖๓  

ภัสสร ลิมานนท์ ศึกษาเรื่อง บทบาทของวิทยาลัยประชากรศาสตร์ในการสร้างองค์
ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุไทย พบว่า วิทยาลัยประชากรศาสตร์ โดยคณาจารย์และนักวิจัยส่วนหนึ่งท่ีมี
ความสนใจและพัฒนาตนเองจนเป็นผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์ความรู้
ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ในการก าหนดนโยบายของชาติ ในการจัดท าแผนงานท่ีช่วยสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุไทยให้อยู่ในระดับมาตรฐานท่ีดีพอสมควร ท้ังในระดับประเทศระหว่างประเทศ ในการ
เสนอข้อคิดเห็น ค าแนะน า เพื่อเป็นฐานในการก าหนดนโยบายท่ีจะให้การดูแลสวัสดิภาพของผู้สูงอายุ
ไทยท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ภาวะสุขภาพทั้งทางกายและใจ และมีประสบการณ์ชีวิตท่ีมีคุณค่า๑๖๔ 

                                                             
๑๖๑จรัส สุวรรณเวลา, “รัฐบาล-ท้องถ่ิน ใครควรจัดบริการสาธารณะ”, (กรุงเทพมหานคร : 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๒), หน้า ๒๑๓. 
๑๖๒ปิยากร หวังมหาพร, “นโยบายผู้สูงอายุของประเทศไทย”, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

(สาขาวิชารัฐศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๖๒-๖๓.  
๑๖๓มัทนา พนานิรามัย, “นโยบายและทิศทางนโยบายด้านผู้สูงอายุในอนาคตของประเทศไทย”, 

(กรุงเทพมหานคร : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๗), หน้า ๗๐. 
๑๖๔ภัสสร ลิมานนท์, “บทบาทของวิทยาลัยประชากรศาสตร์ในการสร้างองค์ความรู้เก่ียวกับ

ผู้สูงอายุไทย”, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๑๓๐. 



๑๕๔ 

ดรุณี ทายะติ ได้ศึกษาวิจัย นโยบายและการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุของประเทศ
ออสเตรเลียและไทย พบว่า ประเทศออสเตรเลียมีการพัฒนาปรับปรุงนโยบายด้านการดูแลผู้สูงอายุ
เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง ได้สอดคล้องกับสภาวะการปัจจุบัน กล่าวคือ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถ
ด ารงชีวิตได้ตามล าพังอย่างปลอดภัยในบ้านของตนเองได้นานท่ีสุด โดยร่วมมือจากองค์กรของรัฐและ
เอกชนเป็นอย่างดี และประการส าคัญคือ การสนับสนุนงบประมาณอย่างเหมาะสม  ท าให้ผู้สูงอายุ
ได้รับบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ส าหรับประเทศไทย ซึ่งถือว่าผู้สูงอายุเป็นผู้มีคุณค่าต่อสังคม 
รัฐบาลจึงได้ก าหนดแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๖๔) ท่ีมีลักษณะบูรณาการเน้น
ให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ ขาดองค์กรกลางท่ีจะช่วยประสานความร่วมมือ
ระหว่างกันอย่างชัดเจน เพื่อก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรตลอดจนบุคลากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนั้นยังพบว่า การพยายามให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมบริการดูแลผู้สูงอายุต้องมีการ
สนับสนุนการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาแกนน าท่ีมีความรู้ความสามารถ และรัฐจัดสรรงบประมาณ
ได้เหมาะสม จึงจะท าให้การปฏิบัติงานตามแผนบรรลุวัตถุประสงค์ได้๑๖๕  

การศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบาย มีค่อนข้างจ ากัด และท้ังหมดเป็น
การพรรณนาให้เห็นภาพรวมกว้างๆ จึงสรุปได้ว่า ประเทศไทยให้ความส าคัญต่อประเด็นปัญหา
ผู้สูงอายุ โดยมีการก าหนดไว้ในแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาลทุกสมัย แต่เมื่อเทียบ
กับปัญหาด้านอื่นๆ ภาครัฐยังคงให้ความส าคัญในระดับหนึ่ง ดังนั้น รัฐบาลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับการดูแลผู้สูงอายุ ต้องให้ความส าคัญกับการดูแลท่ีดีและมีประสิทธิภาพ ด้วยการปรับเปล่ียน
นโยบาย แผนงานการด าเนินงาน จากการต้ังรับปัญหามาเป็นการท างานในเชิงรุกให้มากขึ้น  เพื่อ
รับมือกับสังคมผู้สูงอายุในปัจจุบัน  

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในประเทศ ในประเด็นของงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับนโยบาย
ภาครัฐส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ ผู้วิจัยได้ประมวลเป็นภาพรวมให้ชัดเจนขึ้น เกี่ยวกับประเด็นส าคัญ
หรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัยได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการก าหนด
นโยบาย” สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๘๐ ดังนี้  
 

ตารางที่ ๒.๘๐  ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษางานวิจัยท่ี
เกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย 

นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 
เกริกศักด์ิ บุญญานุพงศ์, (๒๕๓๙). ๑. การปรับเปล่ียนนโยบายและแผนงาน   

๒. การจัดสวัสดิการ 
๓. การท างานเชิงรุก  
๔. ปัญหาผู้สูงอายุคือ หัวใจรัฐบาล 

จรัส สุวรรณเวลา, (๒๕๔๒). ๑. การบริหารจดัการ 
๒. โครงสร้างพื้นฐาน 
๓. คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

                                                             
๑๖๕ดรุณี ทายะติ, “นโยบายและการจัดสวัสดิการดูแลผู้สูงอายุของประเทศออสเตรเลียและไทย”, 

(คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๙), หน้า ๑๒๗. 



๑๕๕ 

ตารางที่ ๒.๘๐  ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษางานวิจัยท่ี
เกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย (ต่อ) 

นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 
ปิยากร หวังมหาพร, (๒๕๔๖). ๑. การเข้าสู่วาระนโยบาย 

๒. การก่อตัวของนโยบาย 
๓. ผลกระทบการก่อตัวของนโยบาย 
๔. ตัวแบบผู้น า 

มัทนา พนานิรามัย, (๒๕๔๗). ๑. การสร้างความมั่นคงทางรายได้  
๒. การพัฒนาระบบสุขภาพและสังคม 
๓. การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
๔. เสริมการสร้างค่านิยมท่ีดีในสังคม  
๕. จัดต้ังหน่วยงานกลาง 

ภัสสร ลิมานนท์, (๒๕๔๗). ๑. การพัฒนาองค์ความรู้ 
๒. การก าหนดนโยบาย และการจัดท าแผนงาน 
๓. การดูแลสวัสดิภาพคุณภาพชีวิต 

ดรุณ ีทายะติ, (๒๕๔๙). ๑. การสนับสนุนงบประมาณ 
๒. บูรณาการเน้นให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม 
๓. รัฐจัดสวัสดิการเสริม  

 
๒) งานวิจัยที่เก่ียวกับการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ผู้วิจัยได้ท าการสืบค้นงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการน านโยบายไปปฏิบัติ โดยผู้วิจัยได้สรุปและ

น าเสนองานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องไว้ดังนี้ 
นพนันท์ วรรณเทพสกุล ศึกษาเรื่อง นโยบายสาธารณะท้องถิ่นจากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

บทวิเคราะห์นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ จังหวัดสงขลา พบว่า การด าเนินงานด้านผู้สูงอายุนั้น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ .) เทศบาล หรือองค์การ
บริหารส่วนต าบล (อบต.) สามารถสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุได้ ซึ่งถือว่า
เป็นการ “อุดช่องว่าง” แต่ในทางปฏิบัติงบประมาณท่ีได้รับยังมีน้อยมาก ขาดการบูรณาการด้านการ
จัดสรรงบประมาณระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องการดูแลผู้สูงอายุ งบประมาณด้านการดูแลระยะยาว
ในอนาคตขอรับการสนับสนุนจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช .) กองทุนสุขภาพ
ต าบล หรือกองทุนสวัสดิการชุมชน และกองทุนอื่นๆ ในลักษณะการผสานงบประมาณ๑๖๖  

ปิยากร หวังมหาพร งานวิจัยเรื่อง นวัตกรรมการน านโยบายผู้สูงอายุไปปฏิบัติของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  จากการทบทวนเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง  รวมท้ังข้อค้นพบท่ีได้จาก
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า โครงการส่วนใหญ่ท่ีองค์การปกครองส่วน

                                                             
๑๖๖นพนันท์ วรรณเทพสกุล , “นโยบายสาธารณะท้องถ่ินจากแนวคิดสู่การปฏิบัติบทวิเคราะห์

นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ จังหวัดสงขลา”, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เดือนตุลา, ๒๕๕๐), หน้า ๑๓๖.  



๑๕๖ 

ท้องถิ่นด าเนินการเป็นโครงการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) โดยเป็นโครงการท่ีมีการ
พัฒนามาจากโครงการเก่าท่ีมีอยู่เดิม ส าหรับปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการเกิดนวัตกรรม พบว่า 
ปัจจัยด้านความรุนแรงของปัญหา ปัจจัยด้านองค์การ และปัจจัยด้านการเรียกร้อง มีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับนวัตกรรมการน านโยบายผู้สูงอายุไปปฏิบัติ๑๖๗  
              สัณห์หทัย สงวนศักด์ิ ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อการสร้างประสิทธิผลของการน า
นโยบายการส่งบริการสังคมแก่ผู้สูงอายุไปปฏิบัติ : ศึกษากรณีกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า 
ประสิทธิผลของการน านโยบายการส่งบริการสังคมแก่ผู้สูงอายุ ไปปฏิบัติของกรุงเทพมหานคร 
นอกจากขึ้นอยู่กับปัจจัยท้ัง ๕ ปัจจัย คือ ๑) ความชัดเจนในเป้าหมายและวัตถุประสงค์นโยบาย      
๒) ความพร้อมของทรัพยากร ๓) การสนับสนุนจากทางการเมืองและส่วนกลาง ๔) การก าหนดภารกิจ
และมอบหมายงาน และ ๕) รูปแบบการให้บริการแล้ว กรุงเทพมหานครมีการบริหารราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล จึงส่งผลให้การน านโยบายการส่งบริการสังคมแก่ผู้สูงอายุไปปฏิบัติบรรลุเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ของนโยบาย๑๖๘ 

ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน ได้ศึกษาวิจัย การน านโยบายการบริการสาธารณะแก่ผู้สูงอายุไป
ปฏิบัติ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล ๑๖ แห่ง ผลการวิจัยพบว่า ๑) ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลในการน านโยบายการบริการสาธารณะแก่ผู้สูงอายุไปปฏิบัติในระดับองค์การบริหารส่วน
ต าบล ได้แก่ ๑.๑) ความชัดเจนในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบาย ๑.๒) ความพร้อมและ
ความเพียงพอของทรัพยากร ๑.๓) ความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติ และ ๑.๔) การก าหนดภารกิจและ
มอบหมายงาน ๒) ข้อค้นพบจากการวิจัยแนวทางท่ีเหมาะสมในการน านโยบายการบริการสาธารณะ
แก่ผู้สูงอายุไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้แก่ ๒.๑) การบรรลุตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของนโยบาย เป็นกระบวนการท่ีเช่ือมโยงระหว่างนโยบายและการปฏิบัติ  ๒.๒) การ
เตรียมความพร้อมของทรัพยากรด้านงบประมาณ บุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ท่ีเพียงพอ ๒.๓) การ
ก าหนดภารกิจและมอบหมายงาน ให้แก่ผู้รับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติ ๒.๔) การท าความ
เข้าใจช้ีแจงในกระบวนการนโยบายและหลักปฏิบัติ ให้แก่ผู้น านโยบายไปปฏิบัติทราบ ๒.๕) การ
กระจายอ านาจให้แก่ผู้น านโยบายไปปฏิบัติอย่างท่ัวถึง ๒.๖) ก าหนดระยะเวลาในการน านโยบายไป
ปฏิบัติท่ีชัดเจน ๒.๗) ค านึงถึงล าดับความส าคัญของนโยบายเร่งด่วนท่ีก่อประโยชน์ ต่อผู้รับบริการ 
๒.๘) ความสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นในการน านโยบายไปปฏิบัติ ๒.๙) ส่งเสริมหลักคุณธรรม 
จริยธรรมให้แก่ผู้น านโยบายไปปฏิบัติ ๒.๑๐) การมีส่วนร่วมของผู้รับบริการในกระบวนการนโยบาย 

                                                             
๑๖๗ปิยากร หวังมหาพร, นวัตกรรมการน านโยบายผู้สูงอายุไปปฏิบัติขององค์การปกครองส่วน

ท้องถ่ิน, (ส านักวิจัย : มหาวิทยาลัยศรีปทุม) , ๒๕๕๐. http://ageing.nfe.go.th/UserFiles/File/vijai/ 
vijai%201.pdf [๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕]. 

๑๖๘สัณห์หทัย สงวนศักด์ิ, “ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการสร้างประสิทธิผลของการน านโยบายการส่ง
บริการสังคมแก่ผู้สูงอายไปปฏิบัติ : ศึกษากรณีกรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๐), หน้า ๓๓. 



๑๕๗ 

๒.๑๑) การน านโยบายไปปฏิบัติท่ีครอบคลุมต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒.๑๒) การติดตามผลและ
ประเมินผลในการน านโยบายไปปฏิบัติ และ ๒.๑๓) การน านโยบายไปปฏิบัติท่ีมีความต่อเนื่อง๑๖๙ 

เศรษฐวัฒน์ โชควรกุล ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จของการน านโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไป
ปฏิบัติ เรียงตามล าดับความส าคัญได้ดังนี้ ๑) ภาวะผู้น า ๒) ทรัพยากรนโยบาย ๓) การบริหารจัดการ 
๔) ความต้องกานของผู้สูงอายุ และ ๕) ความร่วมมือของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ปัญหาด้านความจ ากัด
ของงบประมาณ การขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องผู้สูงอายุของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมท้ังการมีบุคลากรจ านวนน้อยไม่สามารถดูแลผู้สูงอายุได้ท่ัวถึง และควรปรับปรุงการน านโยบายไป
ปฏิบัติในหลายด้าน ได้แก่ งานด้านงบประมาณ การบริหารบุคลากร การจัดท าฐานข้อมูลอย่างบูรณา
การ และการจัดให้มีเครือข่ายความร่วมมือท่ีมีประสิทธิภาพ๑๗๐  

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติท่ีได้กล่าวมานี้ ผู้วิจัยสรุปว่า องค์กรภาครัฐ
ท่ีให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ ตามอ านาจหน้าท่ี ท่ีเกิดจากนโยบายของผู้บริหารนั้น ในแต่ละ
องค์กรมีกรอบการท างานท่ีเหมือนและแตกต่างกันไป แต่โดยรวมมุ่งหวังเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต
ท่ีอยู่ดีมีสุข ซึ่งการน านโยบายไปปฏิบัติมีการพิจารณาท่ีต้องค านึงถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการน า
นโยบายไปปฏิบัติคือ ความชัดเจนของนโยบายและ ความพร้อมของทรัพยากรส าหรับน าไปปฏิบัติ ท้ัง
ในด้านตัวบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีทักษะ และมีทัศนคติในทางบวกต่อนโยบาย มีความพร้อม
ของงบประมาณ มีแนวทางการน านโยบายไปปฏิบัติท่ีชัดเจน  มีการประสานความร่วมมือ โดยมอบ
อ านาจหน้าท่ีให้เจ้าหน้าท่ีและหน่วยงานน านโยบายไปปฏิบัติ ท่ีส าคัญโครงสร้างระบบราชการถือว่า
เป็นกลไกลหลักท่ีน านโยบายไปปฏิบัติ จึงต้องมีวัตถุประสงค์และโครงสร้างท่ีชัดเจนและเอื้อต่อการน า
นโยบายไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จนเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายของนโยบายท่ีต้องมี
การติดตามประเมินผล เพื่อให้รับทราบว่านโยบายท่ีได้น าไปปฏิบัตินั้นประสบความส าเร็ จมากน้อย
เพียงใด 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในประเทศ ในประเด็นของงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับนโยบาย
ภาครัฐส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ ผู้วิจัยได้ประมวล เกี่ยวกับประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการ
หรือนักวิจัยได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการน านโยบายไปปฏิบัติ” สามารถสรุปได้
ตามตารางท่ี ๒.๘๑ ดังนี้  
 
 

                                                             
๑๖๙ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน, “การน านโยบายการบริการสาธารณะแก่ผู้สูงอายุไปปฏิบัติ : กรณีศึกษา

องค์การบริหารส่วนต าบล ๑๖ แห่ง”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์), (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๔), หน้า ๔-๕. 

๑๗๐เศรษฐวัฒน์ โชควรกุล, “นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์, ๒๕๕๕), หน้า ๑๐๒. 



๑๕๘ 

ตารางที่ ๒.๘๑  ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษางานวิจัยท่ี
เกี่ยวกับการน านโยบายไปปฏิบัติ 

นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 
นพนันท์ วรรณเทพสกุล, (๒๕๕๐). ๑. งบประมาณในการจัดกิจกรรม 

๒. ขาดการบูรณาการด้านการจัดสรรงบประมาณ 
๓. การผสานงบประมาณ 

ปิยากร หวังมหาพร, (๒๕๕๐). ๑. ปัจจัยด้านความรุนแรงของปัญหา 
๒. ปัจจัยด้านองค์การ 
๓. ปัจจัยด้านการเรียกร้อง 

สัณห์หทัย สงวนศักดิ์, (๒๕๕๐). ๑. ความชัดเจนในเป้าหมายและวัตถุประสงค์นโยบาย 
๒. ความพร้อมของทรัพยากร 
๓. การสนับสนุนจากทางการเมืองและส่วนกลาง 
๔. การก าหนดภารกิจและมอบหมายงาน 
๕. รูปแบบการให้บริการ 
๖. หลักธรรมาภิบาล 

ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน, (๒๕๕๔, 
หน้า ๔-๕). 

๑. ความชัดเจนในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบาย 
๒. ความพร้อมและความเพียงพอของทรัพยากร 
๓. ความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติ 
๔. การก าหนดภารกิจและมอบหมายงาน 
๕. การบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบาย 
๖. การเตรียมความพร้อมของทรัพยากรด้านงบประมาณ 

บุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ท่ีเพียงพอ 
๗. การก าหนดภารกิจและมอบหมายงาน 
๘. การท าความเข้าใจช้ีแจงในกระบวนการนโยบายและหลัก

ปฏิบัติ 
๙. การกระจายอ านาจให้แก่ผู้น านโยบายไปปฏิบัติอย่างท่ัวถึง 
๑๐.  ก าหนดระยะเวลาในการน านโยบายไปปฏิบัติท่ีชัดเจน ๑๑. 
ค านึงถึงล าดับความส าคัญของนโยบาย 
๑๒. ความสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
๑๓. ส่งเสริมหลักคุณธรรม จริยธรรม 
๑๔. การมีส่วนร่วมของผู้รับบริการในกระบวนการนโยบาย 
๑๕. การน านโยบายไปปฏิบัติท่ีครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๑๖. การติดตามผลและประเมินผลในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
๑๗. การน านโยบายไปปฏิบัติท่ีมีความต่อเนื่อง 

 
 
 



๑๕๙ 

ตารางที่ ๒.๘๑  ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษางานวิจัยท่ี
เกี่ยวกับการน านโยบายไปปฏิบัติ (ต่อ) 

นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 
เศรษฐวัฒน์ โชควรกุล, (๒๕๕๕). ๑. ภาวะผู้น า  

๒. ทรัพยากรนโยบาย 
๓. การบริหารจัดการ  
๔. ความต้องกานของผู้สูงอายุ 
๕. ความร่วมมือของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
๖. ปัญหาด้านความจ ากัดของงบประมาณ  
๗. การขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องผู้สูงอายุ  
๘. บุคลากรจ านวนน้อย  
๙. การจัดท าฐานข้อมูลอย่างบูรณาการ  
๑๐. การจัดให้มีเครือข่ายความร่วมมือท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
๓) งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการประเมินผลนโยบาย 
จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการประเมินผลนโยบาย โดยผู้วิจัยได้สรุปและน าเสนอ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังนี้  
ศิริวรรณ ศิริบุญ และคณะ ได้ศึกษาเรื่อง การประเมินผลโครงการน าร่องการจัดต้ัง

ศูนย์บริการทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ ผลการศึกษาท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พบว่า ผู้สูงอายุเป็น
จ านวนมากมีความเห็นว่าการจัดต้ังและการด าเนินงานของศูนย์บริการทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุมี
ประโยชน์หลายอย่าง อาทิ เช่น การได้รับบริการทางด้านสุขภาพอนามัย การได้มีโอกาสพบปะ
สังสรรค์กับบุคคลอื่นๆ และการได้รับความรู้เพิ่มเติม และผู้สูงอายุให้ความเห็นในด้านของการบริหาร
ว่าผู้สูงอายุเกือบท้ังหมดยังไม่มั่นใจว่าคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุจะ
จัดหาทุนมาให้การสนับสนุนงานของศูนย์บริการทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุได้โดยไม่ขอรับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานราชการ และประเด็นส าคัญ พบว่า ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลท้ังในรูปของการ
ติดต่อสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน และการได้รับข่าวสารจากผู้น าชุมชนเป็นปัจจัยหลักท่ีก่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจท่ีดีขึ้นเกี่ยวกับศูนย์บริการทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ ดังนั้นจึงควรให้ความส าคัญต่อการ
สร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในชุมชน และกลยุทธ์ในการสร้างความมั่นคงให้แก่ศูนย์บริการทาง
สังคม  ส าหรับผู้สูงอายุ คือ การเพิ่มศักยภาพของผู้น า และผู้บริหารงานของศูนย์ รวมท้ังการเพิ่มขีด
ความสามารถในการท างานเป็นทีมให้แก่คณะผู้ด าเนินงาน๑๗๑ 

พีรสิทธิ์ ค านวณศิลป์ และคณะ ศึกษาเรื่องการประเมินนโยบายและแผนงานด้าน
สุขภาพของผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข พบว่า การก าหนดนโยบายโดยไม่ก าหนดแผนงานมา
รองรับให้ชัดเจนท าให้ผู้ปฏิบัติระดับจังหวัดไม่เห็นผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเป้าหมายส าคัญ ท าให้มีปัญหาใน

                                                             
๑๗๑ศิริวรรณ ศิริบุญ และคณะ, การประเมินโครงการน า ร่อง การจัดต้ังศูนย์บริการผู้สูงอายุ , 

(สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), หน้า ๒๕๔๑. 



๑๖๐ 

ด้านการจัดสรรงบประมาณ และขณะเดียวกันจังหวัดส่วนใหญ่ยังไม่มีระบบสารสนเทศท่ีมีความพร้อม
ท่ีจะน ามาใช้ในการวางแผนหรือจัดท าโครงการ ตลอดจนเพื่อการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานในโครงการสุขภาพผู้สูงอายุ ท าให้ระบบการติดตามประเมินผลโครงการเป็นไปอย่างไร้
ทิศทาง กล่าวคือ กระท าโดยไม่มีตัวช้ีวัดความก้าวหน้าและความส าเร็จของงานแต่อย่างใด 
นอกเหนือจากนี้การขาดระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสมยังมีผลกระทบท าให้การพัฒนาบุคลากรท่ี
ให้บริการแก่ผู้สูงอายุท าได้ไม่เต็มท่ี กระทรวงสาธารณสุขควรจะต้องเร่งพัฒนาระบบการสนับสนุน
ต่างๆ เพื่อให้การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และท าให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายของนโยบายท่ีได้ก าหนดไว้๑๗๒  

ธัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ได้ท าการประเมินรูปแบบบริการท่ีจัดต้ังให้ผู้สูงอายุในชุมชน 
โดยเน้นการให้บริการของศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ าหมู่บ้าน พบว่า บริการสวัสดิการสังคมท่ีจัดขึ้น
ในชุมชน ท่ีดีท้ังด้านคุณภาพปริมาณนั้นคือ การบริการด้านสาธารณสุข ท้ังสถานพยาบาล การแจก
บัตรผู้สูงอายุ รวมท้ังการบริการสังคมท่ัวไป ท้ังนี้เนื้อหาของบริการยังคงเน้นการแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้า เช่น การแจกเครื่องอุปโภค บริโภค และยังพบว่าศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ าหมู่บ้าน ยัง
ด าเนินการจัดบริการสวัสดิการสังคมไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ เนื่องจากข้อจ ากัดด้านรูปแบบ
การจัดต้ังองค์กรความรู้ในการจัดสวัสดิการสังคม๑๗๓  

ระพีพรรณ ค าหอม และคณะ ศึกษาเรื่องการประเมินโครงการบริการสวัสดิการสังคม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไทย ผลการศึกษาพบว่า สถานสงเคราะห์สามารถตอบสนองความ
ต้องการทางกายภาพได้ แต่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการด้านจิตใจได้ บริการมีพอเพียงแต่ไม่
เป็นธรรม ผู้สูงอายุฐานะดีและปานกลางได้รับประโยชน์จากสถานสงเคราะห์เท่ากับผู้สูงอายุท่ียากไร้ 
บริการเบ้ียยังชีพยังตกอยู่กับผู้สูงอายุท่ีมีสายสัมพันธ์กับผู้น าชุมชน หรือผู้สูงอายุท่ีอยู่ไม่ห่างไกล ส่วน
ผู้สูงอายุท่ียากจนและทุกข์ยาก ไร้ญาติขาดมิตร อยู่ล าพังคนเดียว มีโอกาสได้รับเบี้ยยังชีพน้อยกว่า 
บริการเบ้ียยังชีพและบริการศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ าหมู่บ้านเป็นการกระจายบริการเชิงปริมาณ
มากกว่าเชิงคุณภาพ และบริการฌาปนกิจสงเคราะห์เป็นนโยบายท่ีตอบสนองความต้องการของ
ผู้สูงอายุมากกว่าบริการอื่นๆ ท่ีรัฐจัดให้๑๗๔  

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ได้ท าการศึกษาวิจัย โครงการการ
ประเมินผลการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพส าหรับผู้สูงอายุ ผลการศึกษา พบว่า เกณฑ์การ
คัดเลือกผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ มักให้ความส าคัญกับอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไปเป็นหลัก รองลงมาให้
ความส าคัญกับความขาดแคลน ยากจน ไม่มีรายได้ มีปัญหาสุขภาพ และช่วยเหลือตนเองไม่ได้ วิธีการ
จ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุใช้วิธีการโอนเงินผ่านบัญชีผู้สูงอายุมากท่ีสุด รองลงมา คือ การจ่ายเงินสด

                                                             
๑๗๒พีรสิทธ์ิ ค านวณศิลป์ และคณะ, โครงการวิจัยการประเมินนโยบายและแผนงานด้านสุขภาพของ

ผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข, (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข : กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๔๒), หน้า ๕๒. 
๑๗๓ธัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, “การประเมินรูปแบบบริการที่จัดต้ังให้ผู้สูงอายุในชุมชนเน้นการ

ให้บริการของศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ าหมู่บ้าน”, (สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ , 
๒๕๔๒), หน้า ๗๐-๗๑.  

๑๗๔ระพีพรรณ ค าหอม และคณะ, การประเมินโครงการบริการสวัสดิการสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุไทย, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทบางกอกบล็อก จ ากัด, ๒๕๔๒), หน้า ๘๖-๘๗.  



๑๖๑ 

ให้ผู้สูงอายุ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพเป็นไปอย่างตรงเวลาผู้สูงอายุได้รับเงินครบถ้วน มีเพียงบางส่วนท่ี
ได้รับเงินไม่ครบ เพราะลูกหลานไปรับเงินแทนแต่ไม่น ามาให้ผู้สูงอายุ  ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เห็นว่า
ระยะเวลาการจ่าย ๖ เดือนต่อครั้งไม่เหมาะสม ควรจ่ายเป็น ๓ เดือนต่อครั้ง ซึ่งมีปัญหา พบว่า 
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่เหมาะสม รัฐขาดกลไกการตรวจสอบการ
ด าเนินงานในแต่ละระดับท่ีชัดเจน๑๗๕  

วิพรรณ ประจวบเหมาะ รายงานการศึกษาโครงการสร้างระบบการติดตามและ
ประเมินผลแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๖๔) พบว่า ในมุมมองของชมรมผู้สูงอายุ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตกเป็นตัวอย่าง การด าเนินงานด้านผู้สูงอายุจะประสบความส าเร็จ
ได้ต้องไม่ด าเนินงานแบบ “สองมาตรฐาน” แต่ต้องใช้ระบบคุณธรรมไม่ใช่ระบบอุปถัมภ์ รวมท้ังต้องมี
การด าเนินงานใน “เชิงรุก” ประเด็นหลักท่ีต้องให้ความส าคัญคือ การด าเนินงานด้านผู้สูงอายุ ต้องไม่
สอนให้ผู้สูงอายุเป็น “ผู้รับ” เพราะจะท าให้ผู้สูงอายุไม่คิดจะท าอะไรเพื่อผู้สูงอายุด้วยกันหรือเพื่อ
สังคม ผู้ให้บริการต้องท างานในรูปแบบท่ีท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าเป็น “ผู้ให้” โดยการให้ไม่ได้จ ากัด
ขอบเขตอยู่เพียงการให้เงิน แต่รวมถึงการให้ความรู้ และการให้บริการสังคมในรูปแบบต่างๆ ด้วย 
ความส าเร็จในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินการด้วยความสามารถ
ขององค์กรโดยล าพัง ควรเปิดโอกาสให้แกนน าผู้สูงอายุ กลุ่ม หรือองค์กรผู้สูงอายุ อาทิเช่น ชมรม
ผู้สูงอายุเข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนงาน นโยบาย หรือกิจกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง 
เพราะจะเป็นหลักประกันว่าถึงแม้จะมีการเปล่ียนแปลงตัวผู้บริหารท้องถิ่น แต่นโยบายและการ
ด าเนินงานด้านผู้สูงอายุจะไม่เปล่ียน และยังเป็นปัจจัยกระตุ้นให้คนในชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง แม้จะมีการเปล่ียนแปลง
ตัวผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงาน๑๗๖ 

ดังนั้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่าการประเมินผลนโยบายจะเน้นไปท่ีเรื่องการประเมินผลระบบ
สวัสดิการของภาครัฐต่างๆ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ท่ีก าหนดเป็นนโยบายภาครัฐส าหรับ
การดูแลผู้สูงอายุ เช่น ศูนย์บริการทางสังคม ระบบการออมเพื่อวัยเกษียณ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ
สวัสดิการด้านสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น ท้ังนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความช่วยเหลืออย่างแท้จริง 
และมีรูปแบบการประเมินผล โดยมีการประเมินผลด้านสภาวะแวดล้อม การประเมินผลด้าน
กระบวนการ และการประเมินผลด้านผลลัพธ์ เพื่อท าให้หน่วยงานของภาครัฐทราบถึงนโยบายท่ีได้
น าไปปฏิบัตินั้นตอบสนองต่อความต้องการของผู้สูงอายุอย่างไร และมองเห็นถึงปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆ ของนโยบายท่ีน าไปปฏิบัติ และพร้อมท่ีจะน าไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ตรงจุดท่ียัง เป็น
ข้อบกพร่อง เป็นส่ิงท่ีรัฐบาลควรให้ความส าคัญ และมีการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อน าไปสู่การ
ดูแลผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของผู้สูงอายุต่อไป 

                                                             
๑๗๕กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , โครงการการประเมินผลการจ่ายเงิน

สงเคราะห์เพื่อการยังชีพส าหรับผู้สูงอายุ, (กรุงเทพมหานคร : บางกอกบล็อก จ ากัด, ๒๕๔๗), หน้า ๓. 
๑๗๖วิพรรณ ประจวบเหมาะ, รายงานการศึกษาโครงการสร้างระบบการติดตามและประเมินผลแผน

ผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๖๔), (วิทยาลัยประชากรศาสตร์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
ส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ๒๕๕๑), หน้า ๑๗. 



๑๖๒ 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในประเทศ ในประเด็นของงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับนโยบาย
ภาครัฐส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ ผู้วิจัยได้ประมวลเป็นภาพรวมให้ชัดเจนขึ้น เกี่ยวกับประเด็นส าคัญ
หรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัยได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการประเมินผล
นโยบาย” สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๘๒ ดังนี้  
 
ตารางที่ ๒.๘๒  ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษางานวิจัยท่ี

เกี่ยวกับการประเมินผลนโยบาย 
นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 

ศิริวรรณ ศิริบุญ และคณะ, 
(๒๕๔๑). 

๑. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
๒. การได้รับข่าวสารจากผู้น าชุมชน 
๓. การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในชุมชน  
๔. การเพิ่มศักยภาพของผู้น า  
๕. การเพิ่มขีดความสามารถในการท างานเป็นทีม 

พีรสิทธิ์ ค านวณศิลป์ และคณะ ,
(๒๕๔๒). 

๑. ปัญหาในด้านการจัดสรรงบประมาณ  
๒. ขาดระบบสารสนเทศท่ีมีความพร้อมการติดตามและ

ประเมินผล  
๓. ขาดตัวชี้วัดความก้าวหน้าและความส าเร็จของงาน 

ธัญญา สนิทวง ศ์ ณ อยุ ธยา ,
(๒๕๔๒) 

๑. การบริการด้านสาธารณสุข  
๒. การบริการสังคมท่ัวไป  
๓. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  
๔. การจัดบริการสวัสดิการสังคมไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

ระพีพรรณ ค าหอม และคณะ ,
(๒๕๔๒). 

๑. ความต้องการทางกายภาพ  
๒. ความต้องการด้านจิตใจ  
๓. ความเป็นธรรม  
๔. ความสัมพันธ์กับผู้น า 
๕. บริการฌาปนกิจสงเคราะห์ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์, (๒๕๔๗). 

๑. เกณฑ์การคัดเลือกผู้สูงอายุ 
๒. วิธีการจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  
๓. กลไกการตรวจสอบการด าเนินงาน 

วิ พ ร ร ณ  ป ร ะ จ ว บ เ ห ม า ะ , 
(๒๕๕๑). 

๑. การด าเนินงานแบบสองมาตรฐาน  
๒. การด าเนินงานในเชิงรุก  
๓. ระบบคุณธรรมไม่ใช่ระบบอุปถัมภ์  
๔. ผู้รับ ผู้ให ้ 
๕. การให้ความรู้  
๖. การมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนงาน นโยบาย หรือกิจกรรม  

 



๑๖๓ 

๒.๗.๑.๒ งานวิจัยที่เก่ียวกับการดูแลผู้สูงอายุ 
จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ มีผู้สนใจท าการศึกษาในประเด็น

นี้ท่ีหลากหลายพอสมควร โดยผู้วิจัยได้สรุปและน าเสนองานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องไว้ดังนี้  
ศศิพัฒน์ ยอดเพชร ศึกษาเรื่อง แนวทางการจัดบริการสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุโดย

กล่าวถึง แนวคิดบริการสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุในต่างประเทศและในประเทศไทย  ลักษณะ
ของบริการจะเป็นการให้ความช่วยเหลือทางด้านวัตถุหรือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าการ
ให้บริการเพื่อพัฒนา แนวคิดในการปฏิบัติงานโดยใช้ชุมชนเป็นพื้นฐานเน้นความส าคัญของครอบครัว
เป็นสถาบันเบ้ืองต้น  ท่ีส าคัญในการดูแลผู้สูงอายุการปฏิบัติงานนั้นมุ่งความสนใจกับการท างานเชิงสห
วิชาการเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์การ นักวิชาชีพ ในอันท่ีจะประสานประโยชน์ให้มาก
ท่ีสุด ขณะเดียวกันบทบาทของนักวิชาชีพในการให้บริการโดยตรงยังคงได้รับการส่งเสริมให้คงไว้  
รวมท้ังพัฒนาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการพัฒนาในบทบาทของผู้ปกครอง และเรียกร้องสิทธิของ
ผู้รับบริการ อันจะเกิดการเปล่ียนแปลงในระดับนโยบายซึ่งจะเป็นการให้บริการกับผู้สูงอายุท่ีสมบูรณ์
และต่อเนื่อง สามารถสนองต่อปัญหาความต้องการของผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสมต่อไป๑๗๗  

สุจิตรา นิลเลิศ ได้ท าการวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับการอุปถัมภ์จากบุตรกับ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไทยในชนบท จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัย พบว่า ๑) สุขภาพอนามัยของ
ผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์กับการท่ีได้รับการอุปถัมภ์จากบุตร ๒) ผู้สูงอายุท่ีประเมินว่าบุตรของตนมี
ฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี จะได้รับการอุปถัมภ์จากบุตรต่ ากว่าผู้สูงอายุท่ีประเมินว่าบุตรของตนมีฐานะ
ทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลางและระดับดี ๓) คุณภาพของการได้รับการอุปถัมภ์จากบุตรนั้น 
กว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ ๕๓) ได้รับการอุปถัมภ์จากบุตรอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาอยู่ในระดับสูง 
(ร้อยละ ๔๐.๘) ๔) คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุมากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ ๖๕.๑) อยู่ในระดับปานกลาง 
รองลงมาอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ ๒๒.๘) และการท่ีผู้สูงอายุได้รับการอุปถัมภ์จากบุตรมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ซึ่งมีตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในทางบวก
คือ ๑) การเคารพยกย่อง ๒) การสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนหรือวัด ๓) การให้เงินและ
ส่ิงของแก่ผู้สูงอายุ ๔) การยอมรับความคิดเห็นของผู้สูงอายุ ๕) การให้อภัยเมื่อผู้สูงอายุท าผิดพลาด 
และ ๖) การให้เวลาเอาใจใส่พูดคุยด้วย๑๗๘  

อภิญญา เวชยชัย ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “โครงการกองทุนส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุและ
ครอบครัวในชุมชนโครงการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ” พบว่า ผู้สูงอายุท่ีได้รับเบี้ยยังชีพในแต่ละหมู่บ้านแบ่ง
ออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ ๑) กลุ่มผู้สูงอายุท่ียากจน อายุมาก มีบุตรหลานดูแล และไม่ได้ถูกทอดท้ิงอยู่
ตามล าพัง ครอบครัวเกื้อกูลดี มีสัมพันธภาพท่ีดีกับคณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นกลุ่มท่ีได้รับเบี้ยยังชีพ
มากท่ีสุด ๒) กลุ่มผู้สูงอายุท่ียังอยู่กับบุตรหลานไม่ล าบากมาก ฐานะปานกลาง จะเป็นกลุ่มญาติสนิท 
บิดามารดาของคณะกรรมการ หมู่บ้านหรือก านันผู้ใหญ่บ้านจะได้รับเป็นล าดับท่ี ๒ และ ๓) กลุ่ม

                                                             
๑๗๗ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, แนวทางการจัดบริการสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุ , (สถาบันไทยคดี

ศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๔), หน้า ๗๑. 
๑๗๘สุจิตรา นิลเลิศ, “ความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับการอุปถัมภ์จากบุตรกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไทย

ในชนบท จังหวัดสุพรรณบุรี”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาประชากรศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๙), หน้า ๘๐. 



๑๖๔ 

ผู้สูงอายุท่ียากจน ทุกข์ยาก ไร้ญาติ ขาดมิตรจ านวนมาก อยู่ตามล าพังคนเดียว เข้าไม่ถึงการบริการ
ของรัฐไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรม ชุมชน มีเพื่อนบ้านคอยให้การช่วยเหลือดูแล เป็นกลุ่มท่ีได้รับเบี้ยยัง
ชีพน้อยท่ีสุด๑๗๙  

ขนิษฐา นาคะ ได้ศึกษาเกี่ยวกับวิถีชีวิตและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในหมู่บ้านชนบท
แห่งหนึ่งในภาคใต้ พบว่า ผู้สูงอายุให้ความหมายการเป็นผู้สูงอายุ (คนแก่) ตามการรับรู้การ
เปล่ียนแปลงของร่างกาย จิตใจ และบทบาทหน้าท่ี ตามข้อสรุป ๔ ประการคือ ๑) แก่เพราะแรงมัน
ถอย ๒) แก่เพราะมีหลาน ๓) แก่เพราะวัยเปล่ียน ใจเปล่ียน และ ๔) แก่เพราะสังขารมันฟ้อง การรับรู้
ว่าเป็นผู้สูงอายุเริ่มต้นเมื่อผู้หญิงมีอายุ ๕๐ ปีกว่า และผู้ชายมีอายุ ๖๐ ปี วิถีชีวิตของผู้สูงอายุใน
หมู่บ้านแห่งนี้สัมพันธ์กับการท าสวนยาง ครอบครัว ชุมชน และศาสนา ผู้สูงอายุท่ียังท างานเพื่อหา
เล้ียงชีพจะเข้านอนหัวค่ า เพื่อต่ืนตี ๑ ตี ๒ ไปตัดยาง เป็นวิถีชีวิตอยู่ตามธรรมชาติ วิถีชีวิตของ
ผู้สูงอายุดังกล่าวขัดแย้งกับความเช่ือของลูกหลานท่ีต้องการท างานสบายๆ  ในเมือง ผู้สูงอายุให้
ความหมายสุขภาพตามความสามารถในการท างานคือ สุขภาพดี หมายถึง สามารถท างานได้และไม่มี
โรค การเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ ท่ีไม่มีผลต่อการท างาน และการเจ็บป่วย หมายถึง ความอ่อนแอของ
ร่างกายท่ีเกิดขึ้นและมีผลให้ไม่สามารถท างานได้ การดูแลตนเอง หมายถึง การรักษาสุขภาพให้
แข็งแรงเพื่อให้สามารถท างานได้และไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น  งานวิจัยนี้ยังช้ีให้เห็นวิถีชีวิตและการดูแล
ตนเองของผู้สูงอายุท่ีมีดุลยภาพบนพื้นฐานของการเข้าใจธรรมชาติ๑๘๐ 

ศศิพัฒน์ ยอดเพชรและคณะ ศึกษาเรื่อง การเกื้อกูลทางสังคมแก่ผู้สูงอายุในเขตภาคใต้ 
ผลการศึกษาพบว่า สภาวะทางสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยท่ัวไปเป็นไปตามสภาพความเส่ือมของ
ร่างกาย สภาวะทางสังคมผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม ลักษณะการเกื้อหนุนทาง
สังคมของผู้สูงอายุทางจิตใจและอารมณ์ เกิดขึ้นจากการได้รับจากบุคคลในครอบครัว เพื่อนบ้าน และ
เครือญาติ โดยเฉพาะบุตรเป็นผู้เกื้อหนุนท่ีส าคัญ ส่วนการเกื้อหนุนด้านข้อมูลข่าวสารเกิดจากการ
ขวนขวายและแสวงหาของผู้สูงอายุเอง โดยผู้สูงอายุชายสนใจมากกว่าผู้สูงอายุหญิง ส าหรับด้านอื่นๆ 
ได้แก่ บริการชุมชนและกิจกรรมทางสังคมผู้สูงอายุได้รับจากผู้น าชุมชนมากกว่าเครือข่ายอื่น บริการ
ทางสังคมท่ีผู้สูงอายุใช้บริการและพึงพอใจคือ บริการด้านสาธารณสุขและความคาดหวังท่ีจะมีสุขภาพ
ดี มีบุตรหลานดูแลเอาใจใส่และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น๑๘๑ 

ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล และคณะ ได้ศึกษา กลไกการบริหารระบบสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
ไทย ผลการวิจัยพบว่า การบริหารระบบสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุมีความจ า เป็นต้องเปล่ียนแปลงเพื่อ
ความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป เพื่อสนองตอบปัญหาและความต้องการของ
ผู้สูงอายุ และเพื่อให้สามารถน า นโยบาย แผน และมาตรการหลักไปสู่การปฏิบัติอย่างได้ผล 

                                                             
๑๗๙อภิญญา เวชยชัย, โครงการกองทุนส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุและครอบครัวในชุมชนโครงการ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, (นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, ๒๕๔๒), หน้า ๑๐.  
๑๘๐ขนิษฐา นาคะ, “วิถีชีวิตและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในหมู่บ้านชนบทแห่งหน่ึงในภาคใต้”, 

วิทยานิพนธ์พยาบาลดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาล) , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๒), 
หน้า ๘๒. 

๑๘๑ศศิพัฒน์ ยอดเพชร และคณะ, การเก้ือกูลทางสังคมแก่ผู้สูงอายุ พื้นที่ศึกษาในเขตภาคใต้ , 
(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔), หน้า ๔๑. 



๑๖๕ 

การศึกษาสถานการณ์การบริหารระบบสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไทยในปัจจุบัน พบว่ากลไกการบริหาร
ท้ังในระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างเหมาะสม การด าเนินงานของ
องค์กรระดับชาติขาดความต่อเนื่อง โครงสร้างการบริหารงานผู้สูงอายุของหน่วยงานภาครัฐขาดความ
ชัดเจน การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและองค์การเอกชนท่ีท า งานด้านผู้สูงอายุขาดเอกภาพ 
ไม่มีการประสานงาน แบ่งงานกันท าท่ีเหมาะสม การท างานซ้ าซ้อน องค์กรประชาชนไม่เข้มแข็ง๑๘๒  

ช.ชยินทร์ เพ็ชญไพศิษฎ์ ศึกษาเรื่อง แนวทางและมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับ
สวัสดิการผู้สูงอายุในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า สิทธิผู้สูงอายุได้รับการรับรองปรากฏอยู่ใน
กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ในฐานะท่ีเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์โดยบัญญัติไว้
ชัดเจนในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน แนวคิดและความเป็นมาเกี่ยวกับสิทธิผู้สูงอายุใน
ประเทศไทย อิงอยู่กับวัฒนธรรมและจารีตประเพณีเป็นส าคัญ และบัญญัติอยู่ในกฎหมายบางส่วน 
เริ่มชัดเจนในแนวนโยบายของรัฐ รัฐธรรมนูญ ตลอดจนระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆ แต่ยังไม่มี
กฎหมายผู้สูงอายุซึ่งบัญญัติรับรองสิทธิโดยเฉพาะ รูปแบบและการจัดองค์กรในการบังคับใช้กฎหมาย
ในประเทศไทย รัฐควรเน้นถึงการแก้ปัญหาการจัดสรร และการใช้งบประมาณให้เพียงพอ การก าหนด
นโยบายในการจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุในทิศทางท่ีชัดเจน ให้เกิดความหลากหลายและเหมาะสมแก่
ผู้สูงอายุท่ีมีพื้นฐานท่ีแตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม ควรจัดแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุเป็น ๒ ประเภทคือ ประเภทท่ี
ไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพหรือยากไร้ และประเภทท่ีมีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ โดยมีรูปแบบ
การจัดสวัสดิการท่ีแตกต่างกัน ก าหนดนโยบายแห่งชาติ จัดต้ังองค์กรท่ีมีหน้าท่ีก ากับดูแลใน
ระดับประเทศและท้องถิ่น ยกระดับความส าคัญของสภาผู้สูงอายุและชมรมผู้สูงอายุ สนับสนุนให้
องค์กรเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ และก าหนดให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
ดูแลผู้สูงอายุ มาตรการทางกฎหมายท่ีเหมาะสม รัฐควรบัญญัติกฎหมายให้สอดคล้องกับบทบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญ โดยต้ังอยู่บนพื้นฐานแห่งความเท่าเทียมกัน ก าหนดสิทธิประโยชน์ท่ีจะให้แก่ผู้สูงอายุ
อย่างชัดเจน และไม่ก่อให้เกิดปัญหาในด้านการตีความอันจะเป็นผลเสียต่อผู้สูงอายุได้ โดยก าหนด
สิทธิพื้นฐานของผู้สูงอายุในรูปของพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ ซึ่งควรมีการจัดต้ังองค์กรด าเนินงาน
เกี่ยวกับผู้สูงอายุโดยเฉพาะท้ังในระดับประเทศและท้องถิ่น๑๘๓  

วรรณภา ศรีธัญรัตน์ ศึกษาเรื่อง สถานการณ์ผู้สูงอายุ เสียงสะท้อนจากหนังสือพิมพ์
รายวันไทย ผลการศึกษาพบว่า เสียงสะท้อนจากหนังสือพิมพ์รายวันท้ังสองฉบับช้ีให้เห็นถึง 
วิกฤตการณ์คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุท่ีเป็นปัญหาส าคัญ พบภาวการณ์ตายจากสาเหตุต่างๆ ภาวะ
สุขภาพและความเจ็บป่วย ปัญหาความรุนแรงทางเพศ ความรุนแรงในครอบครัวและสังคม ความไม่
เป็นธรรมหรือการถูกเอารัดเอาเปรียบจากสังคม ตลอดจนปัญหาในการด ารงชีวิตอยู่อย่างยากล าบาก
ของผู้สูงอายุในครอบครัวและสังคมไทย แม้จะพบภาพสะท้อนของคุณภาพชีวิตในเชิงบวก ในด้าน
ความส าเร็จและผลงานของผู้สูงอายุ และการใช้ชีวิตท่ีเป็นสุขในวัยสูงอายุ ตลอดจนภาพสะท้อนด้าน
นโยบายและแนวโน้มด้านการพัฒนาผู้สูงอายุอยู่บ้างแต่ก็พบเป็นเพียงส่วนน้อย โดยสรุป วิกฤตการณ์
                                                             

๑๘๒ทิพาภรณ์ โพธ์ิถวิล และคณะ “กลไกการบริหารระบบสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไทย”, (คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, ๒๕๔๔), หน้า ๓๒-๓๕. 

๑๘๓ช.ชยินทร์ เพ็ชญไพศิษฎ์, แนวทางและมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับสวัสดิการผู้สูงอายุใน
ประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, ๒๕๔๔), หน้า ๑๗-๒๐. 



๑๖๖ 

ปัญหาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุท้ังทางด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมท่ีเป็นเสียงสะท้อนจาก
หนังสือพิมพ์รายวันท้ังสองฉบับนี้ ช้ีให้เห็นถึงสถานการณ์ปัญหาด้านผู้สูงอายุท่ีมีแนวโน้มทวีความ
รุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยท่ีหนังสือพิมพ์รายวันท้ังสองฉบับเอง และสังคมโดยท่ัวไปยังไม่ได้มีการ
ตระหนักในปัญหาของผู้สูงอายุอย่างแท้จริง จึงเป็นหน้าท่ีของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องรวมท้ังวิชาชีพ
การพยาบาลในการสร้างความตระหนักและความไวต่อปัญหาของผู้สูงอายุและสร้างแนวทางความ
ร่วมมือในการด าเนินการเพื่อหาทางออกที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ ครอบครัวและสังคมไทยต่อไป๑๘๔  

ระพีพรรณ ค าหอมและคณะ ศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อความต้องการบริการสวัสดิการ
สังคมของผู้สูงอายุในเขตชนบท ผลการศึกษาพบว่า ในการด าเนินงานด้านสวัสดิการสังคมส าหรับ
ผู้สูงอายุท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มีบริการที่ส าคัญท่ีเป็นท่ีรู้จักดีของผู้สูงอายุในเขตชนบทได้แก่ บริการ
รักษาพยาบาลฟรีส าหรับผู้สูงอายุ (ก่อนท่ีรัฐจะจัดบริการโครงการ ๓๐ บาทรักษาทุกโรค) บริการ
หน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี บริการบัตรทอง ๓๐ บาท บริการสถานสงเคราะห์ บริการเบี้ยยังชีพ (เบี้ยคน
แก่) ศูนย์บริการผู้สูงอายุในวัดโดยชุมชน บริการชมรมผู้สูงอายุ บริการลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟ เป็น
ต้น ปัญหาและอุปสรรคท่ีส าคัญของการจัดบริการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในเขตชนบท ดังนี้ ๑) 
บริการท่ีมีอยู่ไม่สามารถตอบสนองกับความต้องการของผู้สูงอายุในเขตชนบทได้ เช่น บริการสถาน
สงเคราะห์ท่ีผู้สูงอายุในชนบทไม่ต้องการ ๒) บริการท่ีผู้สูงอายุในเขตชนบทต้องการแต่รัฐก็ไม่สามารถ
จัดให้ได้อย่างเหมาะสม เพียงพอท่ัวถึงและเป็นธรรม เช่น บริการเบ้ียยังชีพ เป็นต้น๑๘๕ 

ศรีเมือง พลังฤทธิ์ ได้ศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยตนเอง ครอบครัว และ
ชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประกอบด้วย ๕ ด้าน ได้แก่ ด้าน
ร่างกาย จิตใจ ส่ิงแวดล้อม ความสัมพันธ์ทางสังคมและด้านความพึงพอใจ และพบว่าตัวแปรอิสระท้ัง 
๑๖ ตัวสามารถอธิบายการแปรผันคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้านร่างกาย  ความสัมพันธ์ทางสังคม 
ส่ิงแวดล้อม จิตใจ และด้านความพอใจ ได้ร้อยละ ๓๓.๘, ๑๗.๙, ๑๓.๒, ๙.๗ และ ๙.๓ ตามล าดับ 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุท่ีต้องการในระดับบุคคลประกอบด้วยการเตรียมเรื่องความรู้
และการปฏิบัติตัวด้านสุขภาพต้ังแต่วัยเด็กจนถึงวัยสูงอายุ การเตรียมเรื่องการเงิน โดยการออมเงิน
ต้ังแต่วัยท างาน เพื่อเอื้อต่อการเป็นผู้สูงอายุท่ีสามารถพึ่งพาตนเองได้ ส่วนในระดับครอบครัวนั้น บุตร
หลาน ควรมีความกตัญญูให้ความรักความอบอุ่น ให้การเล้ียงดูเกื้อหนุนให้กับผู้สูงอายุ ส าหรับใน
ระดับชุมชน ควรส่งเสริมผู้สูงอายุมีบทบาทและเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน สร้างชุมชนเข้มแข็ง กระตุ้น
ผู้น าชุมชน และประชาชนให้ร่วมคิดร่วมสร้าง กิจกรรมตามความต้องการและสอดคล้องกับวิถีชีวิต 
โดยอาศัยภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่น การเป็นแบบอย่างท่ีดี เน้นการท างานเชิงรุก ในการพัฒนา
องค์ความรู้และความร่วมมือกัน ด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ๑๘๖  

                                                             
๑๘๔วรรณภา ศรีธัญรัตน์, สถานการณ์ผู้สูงอายุ เสียงสะท้อนจากหนังสือพิมพ์รายวันไทย, (ขอนแก่น : 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๖), หน้า ๓๙-๔๐. 
๑๘๕ระพีพรรณ ค าหอมและคนอื่นๆ, ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการบริการสวัสดิการสังคม

ของผู้สูงอายุในเขตชนบท, (รายงานวิจัยสถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษา แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๗), หน้า ๘๖. 
๑๘๖ศรีเมือง พลังฤทธ์ิ, “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยตนเอง ครอบครัวและชุมชน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาชาวิชาประชากรศาสตร์) , (วิทยาลัย
ประชากรศาสตร์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๖๓. 



๑๖๗ 

นารีรัตน์ จิตรมนตรี และ สาวิตรี ทยานศิลป์ ในรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การ
ทบทวนองค์ความรู้และแนวทางการจัดระบบสวัสดิการผู้สูงอายุในประเทศไทย ได้น าเสนอ
ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการ พอสังเขปดังนี้ คือ ๑) ระบบสวัสดิการส าหรับ
ผู้สูงอายุไทย ควรเน้นการสนับสนุนให้ชุมชนและ ผู้สูงอายุ พึ่งพาตัวเองมากกว่าการช่วยเหลือแบบ
สงเคราะห์ การจัดบริการแบบสงเคราะห์หรือให้เปล่า ด าเนินการเฉพาะท่ีจ าเป็นส าหรับผู้ยากไร้      
๒) การจัดสวัสดิการด้านสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ ควรทบทวนนโยบายเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยในภาวะ
ฉุกเฉิน การจัดช่องทางด่วน/ช่องทางสีเขียวส าหรับผู้สูงอายุในสถานบริการสุขภาพและการดูแลท่ีบ้าน 
๓) สร้างระบบการออมเพื่อวัยเกษียณ ๔) สร้างนโยบายส่งเสริมการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุในสังคม
อย่างผาสุกและมีศักดิ์ศรี  ๕) ทบทวนนโยบายการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับ
ความช่วยเหลืออย่างแท้จริง๑๘๗  

ชนิตา สุ่มมาตย์ การศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยองค์
ชุมชนในภาคอีสาน ผลการวิจัย พบว่า ความเป็นมาของการจัดการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โดยองค์กร
ชุมชนในภาคอีสาน อดีตสังคมไทยภาคอีสานเป็นสังคมท่ีมีวัฒนธรรมการดูแลแบบเครือญาติเป็น
ครอบครัวใหญ่ มีปู่ย่า ตายาย รู้จักกันเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่กัน และได้รับการยอมรับจากสังคม ผู้สูงอายุ
ได้รับการช่วยเหลืออย่างดีจากลูกหลาน และสภาพปัจจุบันปัญหาการจัดการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  
สังคมเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความเจริญทางคมนาคม ทางการศึกษา คนในชุมชนนิยมส่ง
ลูกหลานไปเรียนต่างประเทศ จากสาเหตุดังกล่าวจึงส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ ชุมชนรับเอา
วัฒนธรรมต่างถิ่นเข้ามามาก ความเป็นอยู่ในชุมชนจึงเปล่ียนไป คนในชุมชนออกไปท างานหรือย้ายถิ่น
ฐานไปอยู่ท่ีอื่น ท้ิงให้พ่อแม่เฝ้าบ้าน บางครอบครัวท้ิงลูกเล็กๆ ให้พ่อแม่ดูแล ท าให้ผู้สูงอายุในปัจจุบัน
รู้สึกว้าเหว่ เหงา เพราะความคาดหวังของผู้สูงอายุต้องการท่ีจะได้รับการดูแลจากลูกหลานเมื่อแก่เฒ่า 
ภาครัฐและองค์กรชุมชนดูแลให้การช่วยเหลือด้านนโยบายโดยจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ จัดสถาน
สงเคราะห์คนชรา จัดศูนย์บริการผู้สูงอายุในชุมชน แต่การจัดการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โดยองค์กร
ชุมชนในภาคอีสานยังไม่สามารถดูแลได้ครอบคลุม ท่ัวถึง และรูปแบบการดูแลยังไม่ชัดเจน๑๘๘  

วันเพ็ญ ปัณราช ได้ศึกษาการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ผลการศึกษา 
พบว่า ประชาชนรับรู้ว่าการเป็นผู้สูงอายุคือ เป็นผู้ท่ีมีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป และเป็นผู้เปล่ียนสถานภาพ
เป็น ปู่ย่า ตายาย โดยจัดผู้สูงอายุเป็นกลุ่มได้ ๔ กลุ่ม คือ ๑) กลุ่มผู้สูงอายุท่ีสามารถช่วยเหลือตัวเอง
ได้ ๒) กลุ่มผู้สูงอายุท่ีช่วยเหลือตัวเองได้บางเรื่องและต้องการพึ่งพาผู้อื่นบางเรื่อง ๓) กลุ่มผู้สูงอายุท่ี
ช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ได้ และ ๔) กลุ่มผู้สูงอายุท่ีถูกทอดท้ิงไม่มีผู้ดูแล ส าหรับด้านปัญหาและความ
ต้องการการดูแลของผู้สูงอายุคือ ปัญหาภาวะสุขภาพกายและการเจ็บป่วย ปัญหาสุขภาพจิต ปัญหา
ความยากจนไม่มีรายได้ และปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวและการได้รับการยอมรับจากสังคม 

                                                             
๑๘๗นารีรัตน์ จิตรมนตรี และ สาวิตรี ทยานศิลป์, การทบทวนองค์ความรู้และแนวทางการจัดระบบ

สวัสดิการผู้สูงอายุในประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 
๒๕๕๑), หน้า ๒๕-๒๗.  

๑๘๘ชนิตา สุ่มมาตย์, “การพัฒนารูปแบบการจัดการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยองค์กรชุมชนในภาค
อีสาน”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, ๒๕๕๑), หน้า ๔๒-๔๓. 



๑๖๘ 

กิจกรรมการดูแลท่ีผ่านมาผู้สูงอายุได้รับการดูแลท้ังระบบ โดยเฉพาะด้านรัฐสวัสดิการเบี้ยยั งชีพ
ผู้สูงอายุ ในส่วนของกระบวนการพัฒนาระบบการดูแลเพื่อตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของ
ผู้สูงอายุ โดยมีข้อเสนอรูปแบบการดูแลคือ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท่ีสอดคล้องกับ
บริการของสังคมและวัฒนธรรมในลักษณะการท างานในแนวราบและการท าบทบาทการเป็นหุ้นส่วน
และอยู่บนฐานของทรัพยากรและศักยภาพของชุมชน ซึ่งรูปแบบการดูแลประกอบด้วย การรวมกลุ่ม
กองทุนชุมชน การจัดให้มีสวัสดิการชุมชน๑๘๙  

สุรพล ชยภพ ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า ประวัติความเป็นมาของวัฒนธรรมการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
ท้ังสามแห่ง พบว่า มีวัฒนธรรมการดูแลผู้สูงอายุ มิติเวลา ๔ ยุค คือ ยุคก่อต้ังชุมชน ยุคชุมชน ยุค
สถานีอนามัย และยุคพัฒนา ซึ่งลักษณะการดูแลผู้สูงอายุท้ัง ๔ ยุค มีลักษณะร่วมกันคือ ยุคก่อต้ัง
ชุมชนและยุคชุมชน ผู้สูงอายุพึ่งตนเองและเครือญาติกับพึ่งธรรมชาติ ดูแลสุขภาพด้วยยาสมุนไพร ยุค
สถานีอนามัยและยุคพัฒนาผู้สูงอายุพึ่งตนเองและรัฐ สภาพการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุในปัจจุบัน
พบว่า ผู้สูงอายุมีการด ารงชีวิตแตกต่างกันหลายด้าน ในด้านการศึกษาตามแบบอัธยาศัย ด้าน
เศรษฐกิจผู้สูงอายุจ านวนมากพึ่งเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและรัฐสวัสดิการไม่ได้เตรียมตัวเพื่อการออมไว้
ใช้ในอนาคตข้างหน้า แต่ผลการศึกษาสภาพการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุฐานะร่ ารวย เป็นเจ้าของปัจจัย
การผลิตไม่มีปัญหาเศรษฐกิจ ผู้สูงอายุฐานะปานกลางมีความเป็นอยู่พออยู่พอกิน และผู้สูงอายุท่ีมี
ฐานะยากจนมีความต้องการพึ่งรัฐสวัสดิการจากเบี้ยยังชีพคนชรา แต่ผู้สูงอายุบางคนไม่ได้รับ
สวัสดิการจากรัฐอย่างท่ัวถึง ผลการศึกษารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วม พบว่า การมีส่วน
ร่วมเกิดเกิดจากรัฐกับชุมชน ชุมชนกับคนในชุมชน ครอบครัวและเครือญาติ และการมีส่วนร่วมจาก
ผู้สูงอายุด้วยกัน๑๙๐  

ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยเทศบาล
นครศรีธรรมราช ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในท้องถิ่น โดย
โรงพยาบาลเทศบาลนครศรีธรรมราช ได้ริเริ่มน าแนวคิด Home Health Care มาใช้ ซึ่งเป็นลักษณะ
ของการให้บริการผู้ป่วยตามบ้าน ท าให้สามารถเพิ่มจ านวนเตียงในการรักษาผู้เจ็บป่วยกระจายไปอยู่
ตามบ้านผู้คนมากกว่าสองหมื่นเตียง จนมีช่ือเรียกว่า “โรงพยาบาลสองหมื่นเตียง” ควบคู่ไปกับการ
จัดให้มีศูนย์ส่งเสริมสุขภาพที่เรียกว่า “สวนศรีธรรมาโศกราช” เพื่อให้บริการด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต แพทย์แผนไทย ตรวจสุขภาพ และเย่ียมบ้านของผู้สูงอายุ๑๙๑ 

 

                                                             
๑๘๙วันเพ็ญ ปัณราช, “การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรดุษฎี

บัณฑิต (สาชาวิชาพัฒนศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๒), หน้า ๒๐. 
๑๙๐สุรพล ชยภพ , “การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัด

นครราชสีมา”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, ๒๕๕๒), หน้า ๔๔-๔๕. 

๑๙๑ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ,  แนวทางการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้สูงอายุอย่างบูรณาการ, (กันยายน ๒๕๕๒), หน้า ๓๑. 



๑๖๙ 

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย ศึกษาเรื่อง สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 
๒๕๕๒ ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ภายใต้ประเด็น “การดูแล
และสวัสดิการผู้สูงอายุ” ในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ท่ีผ่านมา โดยเทียบเคียงกับยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
และตัวช้ีวัดต่างๆ ภายใต้แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๖๔) ซึ่งพบว่าการ
ด าเนินงานส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การส่งเสริมผู้สูงอายุ และยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 
ระบบความคุ้มครองทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุอาจกล่าวได้ว่าการด าเนินงานในส่วนของการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุและองค์กรเครือข่ายผู้สูงอายุ นับว่ามีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
โดยมีลักษณะของขอบเขตกิจกรรมท่ีกว้างขวางขึ้นกว่าเดิม พิจารณาได้จากจ านวนท่ีเพิ่มขึ้นในรอบปีท่ี
ผ่านมาขององค์กรเครือข่ายผู้สูงอายุในรูปของกลุ่ม ชมรมในพื้นท่ีท่ัวประเทศ ภายใต้ความสนับสนุน
ของกรมอนามัย และสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ควบคู่ไปกับการให้ความสนับสนุนทางด้าน
เทคนิค วิชาการ และทรัพยากรในรูปแบบต่างๆ จากภาคราชการผ่านทางกลไกการบริหารจัดการของ
กลุ่มองค์กรเครือข่ายผู้สูงอายุ ก็มีความหลากหลายมากขึ้น ท้ังในเรื่องของการสนับสนุนข้อมูลและส่ือ
ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ การออกก าลังกายโภชนาการ สุขศึกษา ตลอดจนให้การสนับสนุน
งบประมาณและทรัพยากรต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และศาสนาประเพณี ฯลฯ 
ในขณะท่ีการส่งเสริมและการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีท่ีอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมและ
ปลอดภัย การมีส่วนร่วมและการประสานความร่วมมือในการช่วยรณรงค์ เผยแพร่และร่วมกระตุ้นให้
มีกิจกรรมการให้ความรู้และสร้างแรงจูงใจมีการปรับปรุงอาคารสถานท่ีสาธารณะท่ีให้บริการแก่
ประชาชน เพื่อให้มีการด าเนินการปรับปรุงหรือจัดให้มีส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ท่ีเหมาะสมและ
ปลอดภัยส าหรับผู้สูงอายุ๑๙๒ 

ดังนั้น จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุท่ีได้กล่าวมาท้ังหมดนี้ ผู้วิจัยสรุปได้ว่า 
การดูแลผู้สูงอายุด้วยหลักใหญ่ๆ คือ การดูแลผู้สูงอายุโดยตนเอง การดูแลโดยครอบครัว และการดูแล
โดยชุมชน ซึ่งเป็นการดูแลผู้สูงอายุท าให้เกิดความยั่งยืนในการด ารงชีวิต ส่งผลถึงการมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีของผู้สูงอายุ และต้องผนวกกับภาครัฐท่ีจะต้องเข้ามาบริหารจัดการ ท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ 
เพื่อท าให้เกิดประสิทธิภาพในการดูแลผู้สูงอายุได้ในอนาคต 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในประเทศ ผู้วิจัยได้ประมวลเป็นภาพรวมให้ชัดเจนขึ้น 
เกี่ยวกับประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัยได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “งานวิจัยท่ี
เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ” สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๘๓ ดังนี้  
 
 
 
 
 
 

                                                             
๑๙๒มูลนิ ธิสถาบัน วิจัยและพัฒนาผู้สู งอายุ ไทย , สถานการณ์ผู้สู งอายุ ไทย พ .ศ . ๒๕๕๒ , 

(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, ๒๕๕๒), หน้า ๒๐-๒๑. 



๑๗๐ 

ตารางที่ ๒.๘๓  ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษางานวิจัยท่ี
เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ 

นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 
ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, (๒๕๓๔). ๑. การให้บริการสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ 

๒. ความส าคัญของครอบครัว และชุมชน 
๓. การท างานเชิงสหวิชาการ 
๔. การพัฒนาบทบาทของผู้ปกครอง  
๕. สิทธิของผู้รับบริการ  

สุจิตรา นิลเลิศ, (๒๕๓๔, หน้า ๘๐). ๑. การอุปถัมภ์  
๒. การเคารพยกย่อง  
๓. การสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรม 
๔. การให้เงินและส่ิงของ 
๕. การยอมรับความคิดเห็น 
๖. การให้อภัย 
๗. การให้เวลาเอาใจใส่ 

อภิญญา เวชยชัย, (๒๕๔๒). ๑. ความสัมพันธภาพ  
๒. การบริการของรัฐ 

ขนิษฐา นาคะ (๒๕๔๒, หน้า ๘๒). ๑. ความหมายการเป็นผู้สูงอายุ 
๒. การรับรู้การเปล่ียนแปลงของร่างกาย จิตใจ และบทบาท 
๓. หน้าท่ี ความสามารถในการท างาน 
๔. การดูแลตนเอง  
๕. วิถีชีวิตและการดูแลตนเอง 

ศศิพัฒน์ ยอดเพชร และคณะ, 
(๒๕๔๔). 

๑. สภาวะทางสุขภาพ  
๒. สภาวะทางสังคม 
๓. ลักษณะการเกื้อหนุนทางสังคม 
๔. การเกื้อหนุนด้านข้อมูลข่าวสาร 
๕. กิจกรรมทางสังคมผู้สูงอายุ 

ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล และคณะ , 
(๒๕๔๔). 

๑. การบริหารระบบสวัสดิการสังคม 
๒. สภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป  
๓. กลไกการบริหารระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ 
๔. การด าเนินงานขององค์กรระดับชาติขาดความต่อเนื่อง  
๕. โครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชนขาดความชัดเจน ขาดเอกภาพ  
 
 
 
 



๑๗๑ 

ตารางที่ ๒.๘๓  ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษางานวิจัยท่ี
เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ (ต่อ) 

นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 
ช.ชยินทร์ เพ็ชญไพศิษฎ์, (๒๕๔๔). ๑. สิทธิผู้สูงอายุ สิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียมกัน 

๒. วัฒนธรรมและจารีตประเพณี 
๓. รูปแบบและการจัดองค์กร รูปแบบการจัดสวัสดิการ 
๔. การแก้ปัญหาการจัดสรรและการใช้งบประมาณ 
๕. การก าหนดนโยบายในการจัดสวัสดิการ 
๖. การจัดแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุ 
๗. จัดต้ังองค์กรท่ีมีหน้าท่ีก ากับดูแล  
๘. ความส าคัญของสภาผู้สูงอายุและชมรมผู้สูงอายุ  
๙. องค์กรเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ  
๑๐. มาตรการทางกฎหมาย  

วรรณภา ศรีธัญรัตน์, (๒๕๔๖). ๑. คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
๒. ความไม่เป็นธรรม  
๓. การด ารงชีวิต 
๔. ความส าเร็จและผลงานของผู้สูงอายุ  
๕. นโยบายและแนวโน้มด้านการพัฒนา 
๖. ปัญหาด้านผู้สูงอายุ 
๗. หน้าท่ีของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
๘. สร้างแนวทางความร่วมมือในการด าเนินการ 

ร ะพี พ ร ร ณ ค าห อมแ ละคณะ , 
(๒๕๔๗). 

การจัดบริการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ  เช่น บริการ
รักษาพยาบาลฟรีส าหรับผู้สูงอายุ บริการหน่วยแพทย์
เคล่ือนท่ี บริการบัตรทอง บริการสถานสงเคราะห์ บริการ
เบี้ยยังชีพ ศูนย์บริการผู้สูงอายุในวัด บริการชมรมผู้สูงอายุ 
และบริการลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟ  

ศรีเมือง พลังฤทธิ์, (๒๕๔๗). ๑. ความสัมพันธ์ทางสังคม  
๒. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
๓. การออมเงิน 
๔. ความกตัญญู ความรักความอบอุ่น  
๕. การเข้าร่วมกิจกรรมใน 
๖. ภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่น  
๗. การท างานเชิงรุก  

 
 
 
 



๑๗๒ 

ตารางที่ ๒.๘๓  ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษางานวิจัยท่ี
เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ (ต่อ) 

นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 
นารีรัตน์ จิตรมนตรี และ สาวิตรี 
ทยานศิลป,์ (๒๕๕๑). 

๑. ระบบสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุไทย  
๒. การจัดสวัสดิการด้านสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ 
๓. สร้างระบบการออมเพื่อวัยเกษียณ  
๔. สร้างนโยบายส่งเสริมการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุ 
๕. ทบทวนนโยบายการจ่ายเงินเบ้ียยังชีพ 

ชนิตา สุ่มมาตย์, (๒๕๕๑). ๑. ความเป็นมาและปัญหาของการจัดการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  
๒. การยอมรับจากสังคม  
๓. วัฒนธรรมต่างถิ่น 
๔. นโยบายจัดสวัสดิการ 
๕. รูปแบบการดูแล 

วันเพ็ญ ปัณราช, (๒๕๕๒). ๑. การเป็นผู้สูงอายุ 
๒. ปัญหาและความต้องการการดูแลของผู้สูงอายุ 
๓. กิจกรรมการดูแล 
๔. กระบวนการพัฒนาระบบการดูแล 
๕. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
๖. การเป็นหุ้นส่วน 
๗. ทรัพยากรและศักยภาพของชุมชน  

สุรพล ชยภพ, (๒๕๕๒). ๑. วัฒนธรรมการดูแลผู้สูงอายุ  
๒. สภาพการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุ 
๓. รัฐสวัสดิการ 
๔. การมีส่วนร่วม 

ส านักงานคณะกรรมการการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, (๒๕๕๒, หน้า ๓๑). 

๑. การพัฒนาระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  
๒. แนวคิด Home Health Care เป็นโรงพยาบาลสองหมื่นเตียง  
๓. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เป็นสวนศรีธรรมาโศกราช 

มูลนิธิสถาบันวิ จัยและพัฒนา
ผู้สูงอายุไทย, (๒๕๕๒). 

๑. การดูแลและสวัสดิการผู้สูงอายุ 
๒. การส่งเสริมระบบความคุ้มครองทางสังคม และส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของผู้สูงอายุและองค์กรเครือข่ายผู้สูงอายุ  
๓. การสนับสนุนข้อมูลและส่ือความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ  
๔. การสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากร  
๕. การด าเนินการปรับปรุงหรือจัดให้มีส่ิงอ านวยความสะดวก 

 
 
 



๑๗๓ 

๒.๗.๒ งานวิจัยต่างประเทศ 
ผู้วิจัยแบ่งงานวิจัยต่างประเทศออกเป็น ๒ หมวดคือ งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐ

ส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
๒.๗.๒.๑ งานวิจัยที่เก่ียวกับนโยบายภาครัฐส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ 
จากการทบทวนงานวิจัยต่างประเทศท่ีเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ 

โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์ ประกอบด้วย งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย และ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการน านโยบายไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความชัดเจน และสอดคล้องกับหัวข้อวิจัยเรื่อง 
“การมีส่วนร่วมนโยบายภาครัฐส าหรับการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร” ดังนี้ 

๑) งานวิจัยที่เก่ียวกับการก าหนดนโยบาย 
งานวิจัยต่างประเทศท่ีเกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย ผู้วิจัยได้ท าการสืบค้นงานวิจัย

ต่างประเทศท่ีเกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย มีผู้ท าการศึกษาวิจัย โดยผู้วิจัยได้สรุปและน าเสนอ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องไว้ดังนี้ 

จอห์น คิงด็อน (John Kingdon) ศึกษาเรื่อง Agendas, Alternatives and Public 
Politics ผลการศึกษาพบว่า การก าหนดวาระนโยบาย ประกอบด้วย ๓ ด้านใหญ่ๆ คือ ๑) กระแสตัว
ปัญหา คือ องค์ประกอบกระแสของปัญหา ๒) กระแสนโยบาย เช่น ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
หรือข้อเสนอท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา ๓) กระแสการเมือง เช่น การเปล่ียนแปลงรัฐบาล ผลการเลือกต้ัง 
หรือ มติมหาชน คิงด็อนเห็นว่าเมื่อใดก็ตามท่ีกระแสท้ัง ๓ ประการมาบรรจบกันก็จะเป็นท่ีมาของ
นโยบายสาธารณะ หรือ หน้าต่างนโยบาย สถานการณ์ท่ีท าให้หน้าต่างนโยบายเปิดออก มักจะได้แก่
สถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงรัฐบาลหรือการเปล่ียนแปลงการปกครองเป็นต้น๑๙๓ 

วู (Woo) ได้ศึกษานโยบายการดูแลระยะยาวเพื่อน าไปใช้ดูแลผู้สูงอายุในประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี กล่าวถึงโครงสร้างของระบบการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุท่ีช่วยเหลือตัวเอง
ไม่ได้ ได้ผลสะท้อนกลับ คือ ภาระในการดูแลผู้สูงอายุท่ีช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ท่ีเพิ่มขึ้น ตัวแบบการ
ดูแลระยะยาวก าลังถูกวางแผนไปพร้อมกับการก่อต้ังคณะกรรมการวางแผนการพัฒนาหลักสวัสดิภาพ
การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว น าไปสู่การริเริ่มหลักการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว เพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น 
นโยบายหลายฉบับ ได้แก่ การขยายโครงสร้างพื้นฐานเพื่อจัดการบริการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว การ
เปล่ียนแปลงโรงพยาบาลขนาดกลางและขนาดเล็กให้เป็นโรงพยาบาลดูแลผู้สูงอายุระยะยาว การดูแล
สุขภาพอย่างต่อเนื่องและการบริการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  และการพัฒนาระบบกองทุนส าหรับ
ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว๑๙๔ 

กัท (Guat) ได้ท าการศึกษา การเรียนรู้จากประสบการณ์ของนโยบายการดูแลผู้สูงอายุ
ชาวญี่ปุ่น พบว่า ญี่ปุ่นเป็นเช่นเดียวกับสิงคโปร์ มีการเติบโตอย่างรวดเร็วของโครงสร้างประชากร
ผู้สูงอายุ พบว่า รูปแบบการประกันการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว เป็นการบริการท่ีมีประสิทธิผลท่ีตรง

                                                             
๑๙๓J.W. Kingdon, Agendas, Alternatives, and Public Policies, Boston, (United States 

of America : little, Brown and Company, 1984), p.7. 
๑๙๔Woo. Duk Sun, “Long-Term Care Policy for Functionally Dependent Older People 

in the Republic of Korea”, International Social Security Review. vol.57 No.2 (April-June, 2004) : 
47 – 62. 



๑๗๔ 

ตามความต้องการของผู้สูงอายุ และครอบครัวท่ีดูแลผู้สูงอายุในสิงคโปร์ และญี่ปุ่นมีการเปล่ียนแปลง
ของโครงสร้างประชากรน าไปสู่การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรผู้สูงอายุ รัฐต้องมีนโยบายและ
โครงการท่ีตอบสนองแก่ประชากรสูงอายุท่ีเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว๑๙๕  

วินด้ี (Windey) ได้ท ำกำรศึกษำเรื่อง นโยบายการดูแลสุขภาพและสังคมส าหรับผู้สูงอายุ
ในเบลเย่ียม ได้แก่ การดูแลโดยหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ การดูแลโดยชุมชน และการดูแลภายใน
ครอบครัว พบว่า ข้อจ ากัดทางด้านเศรษฐกิจ ขนาดของครอบครัวท่ีเล็กลง การจ้างงานสตรีท่ีเพิ่มขึ้น 
ระยะทางระหว่างสมาชิกในครอบครัว และความต้องการของผู้สูงอายุท่ียังคงอาศัยอยู่ในบ้านของ
ตนเอง ถือเป็นความท้าทายในการวางนโยบาย และระบบดูแลผู้สูงอายุของเบลเยี่ยม ซึ่งน าไปสู่การ
ริเริ่มโครงการดูแลผู้สูงอายุภายในบ้านของตนเอง ในชุมชน หรือส่ิงแวดล้อมท่ีผู้สูงอายุคุ้นเคยโดยการ
พัฒนาการประสานในการดูแลผู้สูงอายุ โปรแกรมสนับสนุนการดูแลคนชรา ตลอดจนการวิจัยเกี่ยวกับ
ส่ิงอ านวยความสะดวก และการแก้ปัญหาสุขภาพในผู้สูงอายุ๑๙๖  

ดังนั้น นโยบายการดูแลผู้สูงอายุของต่างประเทศจะเน้น นโยบายการดูแลผู้สูงอายุระยะ
ยาว เป็นนโยบายท่ีให้ประสิทธิผลตรงตามความต้องการของผู้สูงอายุ  และรัฐต้องมีนโยบายและ
โครงการท่ีตอบสนองแก่ประชากรสูงอายุท่ีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และตัวแบบการดูแลระยะยาวต้องมี
การวางแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ในปัจจุบัน สอดคล้องกับระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวของ
ประเทศไทย ท่ีเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดบริการเพื่อรองรับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว โดย
มี “แผนปฏิบัติการผลักดันและขับเคล่ือนประเด็นการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว” ระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ. 
๒๕๕๔ – ๒๕๕๖) ครอบคลุมมิติด้านสุขภาพ ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติได้
ในอนาคต  

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องต่างประเทศ ในประเด็นของงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับนโยบาย
ภาครัฐส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ ผู้วิจัยได้ประมวลเป็นภาพรวมให้ชัดเจนขึ้น เกี่ยวกับประเด็นส าคัญ
หรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัยได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการก าหนด
นโยบาย” สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๘๔ ดังนี้  
 
ตารางที่ ๒.๘๔  ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษางานวิจัยท่ี

เกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย 
นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 

 John Kingdon, (1984). ๑. การก าหนดวาระนโยบาย  
๒. กระแสตัวปัญหา  
๓. กระแสนโยบาย  
๔. กระแสการเมือง 

                                                             
๑๙๕T.N. Guat, “Learning from Japanese experience in aged care policy”, Asian Social 

Work and Policy Review, vol.1 No.1 (September, 2007) : 36-57. 
๑๙๖T. Windey, B. Heuvel, & A. Arnaert, “Health and Social Care Policy for the Elderly in 

Belgium” , [Online], Retrieved from:  http://linkinghub.elsevier.com/retrieved/pii/ 
S0197457205003861. [June 28, 2012]. 



๑๗๕ 

ตารางที่ ๒.๘๔  ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษางานวิจัยท่ี
เกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย (ต่อ) 

นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 
Woo, (2004, pp. 47-62). ๑. หลักการและระบบการดูแลระยะยาว 

๒. ตัวแบบการดูแลระยะยาว 
๓. การพัฒนาหลักสวัสดิภาพการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
๔. การพัฒนาระบบกองทุนการดูแลระยะยาว 

Guat, (2007, pp. 36-57). ๑. รูปแบบการประกันการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว  
๒. มาตรฐานด้านการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ  
๓. ความเข้มแข็งทางด้านสังคม วัฒนธรรมและบริบททางการเมือง  

Windey ๑. การวางนโยบายและระบบดูแลผู้สูงอายุ 
๒. การดูแลผู้สูงอายุภายในบ้านของตนเอง ในชุมชน  
๓. การพัฒนาการประสานในการดูแลผู้สูงอายุ  

 
๒) งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติ 
งานวิจัยต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติ ผู้วิจัยได้ท าการสืบค้น

งานวิจัยต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติ มีผู้ท าการศึกษาวิจัย โดยผู้วิจัยได้สรุป
และน าเสนองานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ไว้ดังนี้ 

บัทเลอร์ (Butler) ศึกษาเกี่ยวกับ การน านโยบายการบริการสาธารณะแก่ผู้สูงอายุไป
ปฏิบัติในประเทศออสเตรีย พบว่า กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติมีปัญหาคือ ๑) การท่ีแต่ละ
หน่วยงานมีงบประมาณส าหรับให้บริการเล็กน้อยในการจัดการ ได้ไม่เต็มท่ี เกิดภาพท่ีไม่เหมาะสมต่อ
ระบบบริการ และไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้ ๒) การมีความรู้เฉพาะด้าน
ของผู้ให้บริการท่ีไม่ครอบคลุมสภาพปัญหาของผู้รับบริการอย่างรอบด้าน ๓) การขาดความรู้ ข้อมูล 
และการฝึกอบรมที่จ าเป็นในกลุ่มผู้ให้บริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งแต่ละฝ่ายมีความรู้ด้านวิชาชีพของตน 
แต่ขาดความรู้ด้านการประสานงาน และการบริการต่างๆ ๔) การขาดหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการ
บริหารระบบบริการสาธารณะโดยตรง สภาพปัญหาการน านโยบายไปปฏิบัติเกิดจากการท่ีแต่ละ
หน่วยงานต่างแยกกันให้บริการ ในขณะท่ีผู้รับบริการมีปัญหาและความต้องการท่ีหลากหลาย ดังนั้น 
ควรมีการก าหนดหน่วยงานท่ีเป็นศูนย์กลางในการช้ีแนวทางนโยบายและทรัพยากร มุ่งเน้นการบริหาร
จัดการดูแลในท้องถิ่นเป็นหลัก มีการศึกษาความต้องการของผู้สูงอายุอย่างเป็นองค์รวม๑๙๗  

เฮอร์มาโนวา และ ริชาร์ดสัน (Hermanova and Richardson) ได้สรุปผลและ
ข้อแนะน าเกี่ยวกับนโยบายผู้สูงอายุในชุมชนชนบท ในการสัมมนานานาชาติ ปี ค.ศ. 2000 เกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุในชนบท ณ เมือง Charleston ของสหรัฐอเมริกา จากการติดตามผลของกลุ่มผู้เช่ียวชาญ

                                                             
๑๙๗A. Butler, “Emerging issues for Australia in the assessment of older people : A 

review of recent international literature”, Journal of Gerontological Social Work, Vol.15 (1998) :  
127-135. 



๑๗๖ 

ผู้สูงอายุในชนบท ซึ่งกลุ่มผู้เช่ียวชาญได้พิจารณาถึง ๔ ส่วน ท่ีเป็นกุญแจส าคัญในการน านโยบายไป
ปฏิบัติคือ ๑) สถานการณ์ของผู้สูงอายุ ได้แก่ จ านวนประชากรผู้สูงอายุในชนบท ๒) การน านโยบาย
ผู้สูงอายุไปปฏิบัติผู้จัดท านโยบายได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลและนโยบายมีมาตรฐาน ๓) การให้
ความส าคัญแก่ค่านิยมและจริยธรรมของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความเท่าเทียมและความ
ยุติธรรม ๔) มีการมอบอ านาจในการน านโยบายไปปฏิบัติให้แก่ท้องถิ่น๑๙๘  

โอลุม (Olum) ได้รายงานเกี่ยวกับสถานภาพและการน านโยบายของชาติไปปฏิบั ติกับ
ผู้สูงอายุในประเทศเคนยา พบว่า ปัจจัยท่ีส าคัญในการน านโยบายไปปฏิบัติ ได้แก่ ๑) สิทธิของ
ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วม ๒) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๓) การสนับสนุนงบประมาณท่ีเพียงพอใน
การน านโยบายไปปฏิบัติ แม้ว่าประเทศเคนยาพยายามท่ีจะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนานโยบาย เช่น การก าหนดนโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติ การติดตามงบประมาณ การ
ประเมินผล และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมต่างๆ แต่ไม่ได้รับความร่วมมือในการพัฒนา และการ
น านโยบายไปปฏิบัติไม่ประสบความส าเร็จ เนื่องจากปัจจัยต่างๆ คือ ๑) การขาดทรัพยากร ๒) มีการ
ยอมรับนโยบายค่อนข้างต่ าจากผู้ท่ีน านโยบายไปปฏิบัติ ๓) ขาดการส่วนร่วมจากองค์กรต่างๆ และ
การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในสังคมมีน้อย และ ๔) กิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นกิจกรรมการให้บริการแก่
ผู้สูงอายุมีน้อย เช่น ทางด้านกีฬา นันทนาการ และการศึกษา๑๙๙ 

สรุปได้ว่า กุญแจส าคัญในการน านโยบายไปปฏิบัติคือ จ านวนประชากรผู้สูงอายุ ผู้จัดท า
นโยบายได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาล การให้ความส าคัญเรื่องของความเท่าเทียม ความยุติธรรม มีการ
มอบอ านาจในการน านโยบายไปปฏิบัติให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง พยายามท่ีจะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบาย เช่น การก าหนดนโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติ การติดตาม
ประเมินผล และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ท่ีเหมาะสมส าหรับการดูแลผู้สูงอายุในคราวต่อไป 
             จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องต่างประเทศ ในประเด็นของงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับนโยบาย
ภาครัฐส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ ผู้วิจัยได้ประมวลเป็นภาพรวมให้ชัดเจนขึ้น เกี่ยวกับประเด็นส าคัญ
หรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัยได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการน านโยบายไป
ปฏิบัติ” สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๘๕ ดังนี้  
 
 
 
 
 
 

                                                             
๑๙๘H. M. Hermanova, & S. K. Richardson, “Conclusions and recommendations for 

policies on rural aging in the first decades of the 21st century”, Journal of Rural Health, Vol.17 
(2000) : 378-382. 

๑๙๙G. H. Olum, “Report on status and implementation national policy on ageing in 
Kenya”, (Durban, Kenya : UNDESA, 2002), pp. 110-120. 



๑๗๗ 

ตารางที่ ๒.๘๕  ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษางานวิจัยท่ี
เกี่ยวกับการน านโยบายไปปฏิบัติ 

นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 
Butler, (1998, pp. 127-135)  
 

๑. งบประมาณ 
๒. การบริหารระบบบริการสาธารณะ 
๓. สภาพปัญหาการน านโยบายไปปฏิบัติ 
๔. แนวทางนโยบายและทรัพยากร  
๕. สมรรถนะของหน่วยงาน  
๖. ความรู้ข้อมูลและความเป็นวิชาชีพของผู้ให้บริการ  

Hermanova and Richardson, 
(2000, pp. 378-382). 

๑. สถานการณ์ของผู้สูงอายุ  
๒. การน านโยบายผู้สูงอายุไปปฏิบัติ 
๓. การส่งเสริมจากรัฐบาลและนโยบายมีมาตรฐาน  
๔. การให้ความส าคัญแก่ค่านิยมและจริยธรรมของสังคม  
๕. ความเท่าเทียมและความยุติธรรม  
๖. การมอบอ านาจในการน านโยบายไปปฏิบัติให้แก่ท้องถิ่น 

Olum, (2002, pp. 110-120). ๑. สิทธิของผู้สูงอายุ การมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็น  
๒. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
๓. การสนับสนุนงบประมาณ 

 
๒.๗.๒.๒ งานวิจัยต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ 
จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ จะเห็นว่ามีผู้สนใจท าการศึกษา

ในประเด็นท่ีเกี่ยวกับการดูแลท่ีหลากหลายพอสมควร โดยผู้วิจัยได้สรุปและน าเสนองานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องไว้ดังนี้  

ชิชิเรลริ (Cicirelli) ได้ศึกษาเกี่ยวกับบุตรที่เป็นวัยผู้ใหญ่ในการดูแลบิดามารดาสูงอายุใน
ชุมชนลาฟาแยต รัฐอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า บุตรมีทัศนคติต่อบิดามารดาสูงอายุใน
ทางบวก มีความขัดแย้งแต่ไม่มากนัก แต่บุตรรู้สึกว่าเป็นภาระผูกพันท่ีจะต้องช่วยเหลือบิดามารดาใน
อนาคต บุตรทีอ่ายุน้อยคาดหวังการบริการจากรัฐและองค์กรอาสาสมัครมากกว่าบุตรท่ีอายุมาก ส่วน
บุตรท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจดีมีความคาดหวังบริการจากหน่วยงานต่างๆ  มากกว่าบุตรท่ีฐานะทาง
เศรษฐกิจไม่ดี๒๐๐  

ฟาร์รานและโปโปวิค (Farran and Popovich) ศึกษาเรื่อง ความต้องการของมนุษย์ท่ีมี
ต่อสุขภาพในความเป็นผู้สูงอายุและการตอบสนองต่อการพยาบาล พบว่า ความคาดหวังเกี่ยวกับ
เป้าหมายท่ีปรารถนาในอนาคต เป็นเงื่อนไขท่ีส าคัญส าหรับการกระท า และมีอิทธิพลต่อความจริงท่ี
จะเกิดตามมา และยังพบอีกว่าสุขภาพจิต สุขภาพกาย แหล่งสนับสนุนทางสังคม ความสามารถในการ

                                                             
๒๐๐V.G. Cicirelli, “Helping Elderly Parents, The Role of Adult Children”, (Boston : 

Auburn House Publishing, 1981), p. 102. 



๑๗๘ 

ควบคุมตนเอง ศาสนา มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความหวัง ส่วนเหตุการณ์ท่ีเป็นความเครียดในชีวิต 
มีความสัมพันธ์ทางลบกับความหวัง นอกจากนี้ ยังสรุปเพิ่มเติมได้อีกว่าเครื่องมือวัดความหวังท้ังสอง 
จะวัดเพียงความคาดหวังท่ัวไปและความคาดหวังระหว่างบุคคลเท่านั้น และให้ข้อเสนอแนะว่า ควรมี
การรวมลักษณะเฉพาะของความคาดหวังเข้าด้วยกัน เพื่อใช้เป็นแนวทางการศึกษาความคาดหวังของ
ผู้สูงอายุในอนาคตต่อไป๒๐๑   

สเปนซ่ี และอาร์เทอร์ตัน (Spence and Atherton) ได้ท าการศึกษาระบบการ
จัดบริการสาธารณะแก่ผู้สูงอายุชาวผิวด าในรัฐฟลอริดา พบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการจัดบริการ
สาธารณะแก่ผู้สูงอายุ คือ ๑) การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ และเครือข่ายในชุมชนแบบไม่เป็นทางการใน
การให้ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลด้านท่ีอยู่อาศัย รายได้ และอาชีพของผู้สูงอายุขอรับบริการ ๒) การส่ง
บริการสาธารณะแก่ผู้สูงอายุ แบบเป็นทางการ๒๐๒  

เบคเกอร์แมน และนอร์ทโทรพ (Beckerman and Northrop) ศึกษาเรื่อง ความหวัง
ในผู้สูงอายุท่ีมีการเจ็บป่วยเรื้อรัง พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างการรับรู้ การมีแหล่ง
สนับสนุนทางสังคม และปัจจัยท่ีเป็นองค์ประกอบของความหวัง นอกจากนี้ยังพบว่า ความหวังใน
ผู้สูงอายุจะต่ ากว่าคนในวัยอื่นๆ เนื่องจากผู้สูงอายุมองว่า แหล่งสนับสนุนทางสังคมท่ีเป็นส่ิงส าคัญ
ส าหรับผู้สูงอายุนั้นมีน้อยลง และสัมพันธภาพกับคนอื่นๆ ก็ลดลง เมื่อเทียบกับขณะอยู่ในวัยผู้ใหญ่ 
เนื่องจากเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุจะมีการเส่ือมของร่างกาย ท าให้การมีกิจกรรมลดลง ร่วมกับการต้องออก
จากการท างานเนื่องจากการเกษียณอายุ ท าให้รู้สึกไร้ค่าและไม่มีความหวัง ซึ่งพื้นฐานความหวังของ
ผู้สูงอายุนั้นเหมือนกับในวัยผู้ใหญ่ ในปัจจัยเรื่องความพึงพอใจต่อตนเอง ต่อบุคคลอื่น และต่อชีวิตกับ
การหลีกเล่ียงส่ิงท่ีคุกคามความหวัง ส่วนปัจจัยเรื่องความคาดหวังเกี่ยวกับอนาคต จะไม่มีความส าคัญ
ในผู้สูงอายุเนื่องจากในผู้สูงอายุนั้น การคาดหวังในอนาคตคือ การด าเนินชีวิตในแต่ละวัน๒๐๓ 

มาซุดะ และโคจิมะ (Masuda and Kojima) ได้เสนอภาพรวมของ ความมั่นคงทาง
สังคมแก่ผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นในมุมมองของวงจรชีวิต ลักษณะของระบบความมั่นคงทางสังคมส าหรับ
ผู้สูงอายุมีการเปล่ียนแปลงจากการช่วยเหลือคนยากจนท่ัวๆ  ไป สู่นโยบายท่ีเป็นสากลในการ
ช่วยเหลือ คนท่ีต้องการความช่วยเหลือสามารถใช้บริการสังคมและพิจารณาจากรายได้ ผลประโยชน์
ของความมั่นคงทางสังคมท่ีผู้สูงอายุได้รับ ได้ขยายกว้างขึ้นในระยะ ๑๐ ปีท่ีผ่านมา ประมาณ ๒ ใน ๓ 
ของค่าใช้จ่ายด้านประกันสังคมท้ังหมดจากการท่ีเปล่ียนจากวัยท างานไปสู่วัยผู้สูงอายุ ในอนาคตจึงมี
ความจ าเป็นต้องมีการประเมินถึงค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินบ านาญแก่ผู้สูงอายุ ค่ารักษาพยาบาล และ

                                                             
๒๐๑C.J. Farran, & J.M. Popovich, Toward Health Aging Human Needs And Nursing 

Response, (Ed.St.Louis : C.V.mosby, 1990), p.137. 
๒๐๒S.A. Spence, & C. R. Atherton, “The black elderly and the social service delivery 

system : A study of factors influencing the use of community-based services”, Journal of 
Gerontological Social Work, Vol.16 (1991) : 19-35. 

๒๐๓Beckerman & C. Northrop, Hope Chronic Illness and the Elderly, Journal of 
Gerontological Nursing, Vol.22 (1996) : 19-25.   



๑๗๙ 

ค่าประกันในการดูแลรักษาในระยาวเพื่อให้ระบบความมั่นคงทางสังคมมีประสิทธิภาพ และ ลดภาระ
วัยคนท างาน เป็นการประกันความเส่ียงของประชากรในแต่ละวัย๒๐๔  

แคมป์เบล และอิกิกะมิ (Campbell and Ikegami) แห่ง Keio University ประเทศ
ญี่ปุ่น ได้เสนอว่า การจัดบริการสังคมในระยะยาวแก่ผู้สูงอายุควรจะแยกออกจากทางการแพทย์ เพื่อ
สามารถให้การช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิผล ผู้สูงอายุสามารถได้รับ การบริการท่ีเหมาะสม และใช้
แนวทางการจัดการภาครัฐและเอกชนเข้ามาบริหารงบประมาณ และผู้จัดท านโยบายการบริการสังคม 
ควรมีหลักการในการตัดสินใจนโยบาย โดยค านึงถึงประเด็นของขอบเขตเงินประกันสังคมท่ีมีความ
ยุติธรรม ผลประโยชน์ของประกันสังคม รูปแบบการจัดบริการสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างการรักษา
ทางการแพทย์ และการจัดบริการสังคมแก่ผู้สูงอายุ การควบคุมค่าใช้จ่าย เนื่องจากเป็นการกดดันเพิ่ม
ค่าใช้จ่ายในภาครัฐ ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน และเปล่ียนรูปแบบการจัดบริการสังคม จาก
การดูแลทางการแพทย์เป็นการดูแลแบบระยะยาวจากสถาบัน สู่การดูแลท่ีบ้าน และเพื่อมิให้เป็นการ
วางแผนเฉพาะกิจ๒๐๕  

อีสเลย์ (Easley) รายงานน าเสนอภาพรวมประเด็นสุขภาพของประชากรสูงอายุใน
แคโรไลนาเหนือ โดยใช้ข้อมูลส ามะโนประชากร พบว่า สถานะสุขภาพโดยท่ัวไป การดูแลสุขภาพมี
ปัจจัยเส่ียงโรคหัวใจ, โรคหลอดเลือดสมอง, มะเร็ง, โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคอัลไซเมอร์ , 
ไข้หวัดใหญ่, ปอดอักเสบ และเบาหวาน น าเสนอส าหรับส่ีกลุ่มอายุ : ๕๐-๖๔, ๖๕-๗๔, ๗๕-๘๔ และ 
๘๕ ในปี 2001 ผลรายงานผ่านการส ารวจ BRFSS ว่าการดูแลรักษาสุขภาพของพวกเขาเป็นธรรม
หรือไม่ ร้อยละ ๙ รายงานว่า พวกเขาไม่สามารถพบแพทย์ได้ เนื่องจากค่าใช้จ่ายท่ีสูงเกินไป สาเหตุ
การเสียชีวิตของผู้สูงอายุแคโรไลนาเหนือคือ โรคหัวใจ, มะเร็ง, เบาหวาน, โรคหลอดเลือดสมอง และ
โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง โดยค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยท่ีสูงอายุ ในปี 1999 – 2001 คิด
เป็นจ านวนเงินรวมกว่า 4,500,000,000 $ ค่าใช้จ่ายส าหรับโรงพยาบาลโรคหัวใจ เกือบ 
5,000,000,000 $ ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี 1997–1999 ข้อมูลในรายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
บริหารจัดการเรื่องสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อสามารถจัดล าดับความส าคัญด้านสุขภาพของผู้สูงอายุและ
ก าหนดนโยบายบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสม๒๐๖  

บอยเลย์ (Boyle) ได้ศึกษาหมู่บ้านกรีทเทอร์เบลฟาสท์ ไอร์แลนด์เหนือเกี่ยวกับ 
ทางเลือกท่ีสะดวกในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  ชุดของการดูแลผู้สูงอายุถูกปรับปรุงให้ใช้ดูแล
ผู้สูงอายุท่ีมีอาการรุนแรงถึงขั้นไร้ความสามารถ โดยพักอยู่ท่ีบ้านส่วนตัวได้ เป็นทางเลือกหนึ่งท่ีได้รับ
การยอมรับจากองค์กรส าคัญๆ หลักการนี้เป็นการส ารวจขอบเขตการปรับปรุงท่ีเป็นไปได้ตามความ

                                                             
๒๐๔M. Masuda, & K. Kojima, “Japanese social security for the elderly from a viewpoint 

of life cycles”, Review of Population and Social Policy, vol.10 No.2, (2001) : 37-54. 
๒๐๕J. C. Campbell, & N. Ikegami, “Japan’s radical reform of long-term care”, Journal 

of Social Policy & Administration, Vol.37 (2003) : 21-34. 
๒๐๖M.F. Easley, A Health Profile of Older North Carolinians, (North Carolina : State 

Center for Health Statistics, 2003), p.30. 



๑๘๐ 

เป็นจริงของผู้สูงอายุท่ีพักอยู่ท่ีบ้านส่วนตัว ซึ่งเป็นทางเลือกท่ีดีกว่าและคอยสอดส่องดูแลการใช้
ชีวิตประจ าวันของพวกเขาได้ดีกว่าผู้สูงอายุท่ีพักอยู่ในสถานสงเคราะห์คนชรา๒๐๗  

ทูชซิกแนนท์ และคณะ (Tousignant) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ โปรแกรมการดูแลผู้สูงอายุท่ีไร้
ความสามารถท่ีบ้านในประเทศแคนาดา พบว่า ความต้องการในการดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้านมีความเป็นไป
ได้ว่าจะเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องในช่วงทศวรรษต่อไป เป็นค าตอบหนึ่งเพื่อการเปล่ียนแปลงโปรแกรมการ
ดูแลสุขภาพ เพื่อช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้านแทนท่ีจะเป็นการดูแลในหน่วยงานบริการ๒๐๘  

สึซุย และมูลามาซึ (Tsutsui and Muramatsu) ได้ศึกษาถึง การรับรองความต้องการ
ดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว ในระบบการประกันของญี่ปุ่น เมื่อเมษายน ค.ศ. 2000 พบว่า ประเทศ
ญี่ปุ่นมีความชัดเจนในการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวและเป็นสากล แก่ประชากรผู้สูงอายุท่ีมีอายุ ๖๕ 
ปีข้ึนไป ในด้านสุขภาพกายและจิต เมื่อเริ่มโครงการ ผู้สูงอายุมากกว่า ๒ ล้านคน ได้ยื่นขอรับบริการ
ผ่านมาจากรัฐบาลท้องถิ่นท่ีเป็นผู้ใช้ประกันการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว การน าระบบการประกันการ
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวไปปฏิบัติ จึงต้องมีการรับรองมาตรฐานในความต้องการของผู้สูงอายุคือ ระบบ
ต้องมีการก าหนดคุณสมบัติท่ีเป็นรูปธรรมตามข้อเท็จจริง ยุติธรรม และมีประสิทธิภาพ จึงมีการน า
ระบบคอมพิวเตอร์มาจัดเก็บข้อมูลเพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยประเมินความต้องการท้ังหมด และ
พัฒนาการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาเพื่อให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุเป็นไปอย่างมือ
อาชีพ๒๐๙  

เรย์บี้ และชุปปี้ (Leiby and Shupe) ได้ศึกษา ผลของการดูแลสุขภาพท่ีบ้านกับการ
เข้ารักษาในโรงพยาบาลของผู้สูงอายุท่ีมีอายุต้ังแต่ ๖๕ ปีขึ้นไปท่ีป่วยด้วยโรคปอด โรคหัวใจ และ
หลอดเลือด จ านวน ๑๐๕ คน โดย ๓๗ คนได้รับการดูแลสุขภาพท่ีบ้าน ส่วนอีก ๖๘ คนเป็นกลุ่มท่ี
ไม่ได้รับบริการดูแลสุขภาพท่ีบ้าน ภายในเวลา ๖ เดือน พบว่า กลุ่มผู้สูงอายุท่ีได้รับการดูแลท่ีบ้าน
กลับเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอีกเพียง ๑ คนด้วยระยะเวลาเพียง ๙ วัน ส่วนผู้สูงอายุท่ีไม่ได้รับ
การดูแลท่ีบ้านกลับเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอีกถึง ๒๕ คนใช้ระยะเวลาในการรักษานานถึง 
๑๐๕ วัน การศึกษาครั้งนี้จึงสนับสนุนสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ว่า ผู้สูงอายุท่ีได้รับการดูแลสุขภาพท่ีบ้านจะ
กลับเข้าโรงพยาบาลใหม่น้อยลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ และระยะเวลาท่ีรับการรักษา
ในโรงพยาบาลน้อยกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕๒๑๐ 
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๑๘๑ 

เอ็กเนอร์ (Egnor) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความเข้าใจของการให้บริการแก่ผู้สูงอายุท่ี
ศูนย์บริการผู้สูงอายุ (Day services) บริการท่ีมีอยู่และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย เพื่อปรับปรุงแบบการให้บริการ การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุท่ีใช้บริการ
และเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ สัมภาษณ์ถึงบริการท่ีต้องการ พบว่า การให้บริการนอกจากบริการด้าน
สุขภาพแล้ว จ าเป็นต้องให้บริการด้านจิตใจและจิตวิญญาณด้วย และควรมีการบริการแบบพิเศษ
ส าหรับผู้สูงอายุ๒๑๑ 
 
ตารางที่ ๒.๘๖  ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษางานวิจัยท่ี

เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ 
นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 

Cicirelli, (1981, p. 102). การให้ก าลังใจ การให้ท่ีอยู่อาศัย การให้ข้อมูลข่าวสารความรู้ 
การช่วยท างานบ้าน การบริการรับส่ง การไปเยี่ยมการพูดคุย
ทางโทรศัพท์ และการบริการจากรัฐและองค์กรอาสาสมัคร 

Farran and Popovich, (1990). ๑. ความคาดหวังเกี่ยวกับเป้าหมาย 
๒. การรวมลักษณะเฉพาะของความคาดหวัง 

Spence and Atherton, (1991 
pp. 19-35). 

๑. การจัดบริการสาธารณะแก่ผู้สูงอายุ  
๒. การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุและเครือข่ายในชุมชน 
๓. การส่งบริการสาธารณะแก่ผู้สูงอายุ 

Beckerman and Northrop, 
(1996, pp. 19-25). 

๑. การมีแหล่งสนับสนุนทางสังคม  
๒. การคาดหวังในอนาคตคือ การด าเนินชีวิตในแต่ละวัน 

Masuda and Kojima, (2001, 
pp. 37-54). 

๑. ความมั่นคงทางสังคมแก่ผู้สูงอายุ  
๒. ลักษณะของระบบความมั่นคงทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ 
๓. ผลประโยชน์ของความมั่นคงทางสังคม  
๔. นโยบายท่ีเป็นสากลในการช่วยเหลือ  
๕. การประเมิน 

Campbell and Ikegami, 
(2003, pp. 21-34). 

๑. การจัดบริการสังคมในระยะยาวแก่ผู้สูงอายุ การดูแลแบบ
ระยะยาวจากสถาบันสู่การดูแลท่ีบ้าน 

๒. แนวทางการจัดการภาครัฐและเอกชน 
๓. นโยบายการบริการสังคม 
๔. หลักการตัดสินใจนโยบาย  

 
 
 

                                                             
๒๑๑M K. Egnor, Toward an Understand of Adult Day Services : Existing and 

Proposed, [Online], Retrieved from : http://sc.lcsd.gov.hk/gb/hanweb.kanhan.com/gb/lib.cityu. 
edu.hk/record=b1902193~S8 [June 25, 2003]. 



๑๘๒ 

ตารางที่ ๒.๘๖  ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัย ได้ท าการศึกษางานวิจัยท่ี
เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ (ต่อ) 

นักวิชาการหรือนักวิจัย ประเด็นส าคัญหรือข้อค้นพบ 
Easley, (2003). บริหารจัดการเรื่องสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อสามารถจัดล าดับ

ความส าคัญด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ  และก าหนดนโยบาย
บริการด้านสุขภาพที่เหมาะสม 

Boyle, (2004, pp. 212-220). การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ชุดของการดูแลผู้สูงอายุ 
Tousignant, (2007, pp. 1-7). ๑. ความต้องการในการดูแลผู้สูงอายุ 

๒. การเปล่ียนแปลงโปรแกรมการดูแลสุขภาพ  
 

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมาท้ังหมดท าให้ผู้วิจัยมองเห็นสภาพ
ปัญหาของผู้สูงอายุคือ ผู้ท่ีต้องได้รับการดูแลจากครอบครัว และสังคม อย่างใกล้ชิด แต่เนื่องจาก
สภาพสังคมปัจจุบันได้เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จากสังคมแบบด้ังเดิม เข้าสู่สังคมแบบสมัยใหม่ 
ครอบครัวท่ีเคยดูแลผู้สูงอายุอย่างเกื้อกูลกันกลับกลายมาเป็นภาระต้องถูกเล้ียงดูตามยถากรรม ถูก
ทอดท้ิงให้ด าเนินชีวิตตามล าพัง ผลจากการวิจัยจ านวนมากท่ีมีความสอดคล้องแสดงให้เห็นว่า 
ผู้สูงอายุไทยในปัจจุบันก าลังอยู่ในสถานการณ์ท่ีน่าเป็นห่วง  การด าเนินงานในการดูแลช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุจึงเป็นภาระเร่งด่วนท่ีครอบครัว สังคม ตลอดจนองค์กร หน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและ
เอกชน ต้องประสานความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้อยู่อย่างมีความสุข  จึงท าให้
ผู้วิจัยเกิดความสนใจท่ีอยากศึกษาเกี่ยวกับ “การมีส่วนร่วมนโยบายภาครัฐส าหรับการดูแลผู้สูงอายุใน
จังหวัดพิจิตร” เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ดังนั้น จากการศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องนี้ ได้สอดคล้องกับหัวข้อท่ีท าการศึกษา จึงน ามาเป็นแนวทาง
ในการศึกษาต่อไป 
 
๒.๘ กรอบแนวคิดการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมนโยบายภาครัฐส าหรับการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร” 
ผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยประยุกต์จากตัวแบบ “System Model” 
ของ Thomas R. Dry, (1984) และ David Easton, (1965) โดยพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย 
(Conceptual Framework) สาระส าคัญของกรอบแนวคิดเชิงระบบคือ “องค์ประกอบของส่ิงมีชีวิต
ต้องท างานอย่างเป็นระบบ” ผู้วิจัยจึงน ามาประยุกต์ใช้ในการอธิบาย ซึ่งการวิจัยต้องท าอย่างเป็น
ระบบและมีความสัมพันธ์กันต้ังแต่ต้นจนจบ เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุให้สามารถด ารงชีวิต
ในสังคมได้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน ดังแผนภาพที่ ๒.๘  
 
 
 
 
 



๑๘๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  

                                        
แผนภาพท่ี ๒.๕ กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 

 
 
 
 

การมีส่วนร่วม
นโยบาย 

ภาครัฐส าหรับ 
การดูแลผู้สูงอายุ 
ในจังหวัดพิจิตร 

นโยบายการดูแลผู้สูงอายุ  
 
- นโยบายผู้สูงอายุ 
- แผนบริหารราชการจังหวัดพิจิตร 
- แผนปฏิบัติราชการจังหวัดพิจิตร 
- แผนปฏิบัติการส านักพัฒนาสังคม 
- แผนปฏิบัติการส านักอนามัย 
- แผนปฏิบัติการส านักการแพทย์ 

 
 
 
 
 

 

การพัฒนารูปแบบของนโยบาย 
การดูแลผู้สูงอายุ  

 
- การก าหนดนโยบาย 
- การน านโยบายไปปฏิบัติ 
- การประเมินผลนโยบาย 



 
บทที่ ๓ 

วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
 

งานวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมด้านนโยบายภาครัฐส าหรับดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร ซึ่ง
ใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-Methods Research) ระหว่างการการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) และวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยและ
ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยดังนี้ 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
๓.๒ การวิจัยเชิงปริมาณ 
๓.๓ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
๓ง๖ การวิจัยเชิงคุณภาพ 

 
๓.๑  รูปแบบกำรวิจัย 

ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดย
ด าเนินการวิจัยเชิงปริมาณก่อน แล้วจึงท าการวิจัยเชิงคุณภาพ วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
ใช้การศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ด้วยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) โดย
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น ๑๑ ตอน คือ ตอนท่ี ๑ เป็นข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็น
แบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List) จ านวน ๕ ข้อ ตอนท่ี ๒ การมีส่วนร่วมด้านนโยบาย
ภาครัฐส าหรับดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร จ านวน ๔ ข้อ ตอนท่ี ๓ การพัฒนาการมีส่วนร่วมด้าน
นโยบายภาครัฐส าหรับดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร ด้านการร่วมตัดสินใจและวางแผน จ านวน ๕ ข้อ 
ตอนท่ี ๔ การพัฒนาการมีส่วนร่วมดูแลผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร ด้านการ
ร่วมปฏิบัติการ จ านวน ๕ ข้อ  ตอนท่ี ๕ การพัฒนาการมีส่วนร่วมด้านนโยบาย     ภาครัฐส าหรับดูแล
ผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตรด้านร่วมรับผลประโยชน์ จ านวน ๕ ข้อ ตอนท่ี ๖ การมีส่วนร่วมด้านนโยบาย
ภาครัฐส าหรับดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร ด้านร่วมประเมินผล จ านวน ๕ ข้อ ตอนท่ี ๖ การมีส่วน
ร่วมด้านนโยบายภาครัฐส าหรับดูแลผู้สูงอายุของในจังหวัดพิจิตร จ านวน ๔ ข้อ ตอนท่ี ๗ การ
พัฒนาการมีส่วนร่วมด้านนโยบายภาครัฐส าหรับดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร ด้านการร่วมตัดสินใจ
และวางแผน ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ จ านวน ๔ ข้อ หลัก ข้อตอนท่ี ๘ การพัฒนาการมีส่วนร่วมด้าน
นโยบายภาครัฐส าหรับดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร ด้านการร่วมปฏิบัติการ ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 
จ านวน ๔ ข้อ ตอนท่ี ๙ การพัฒนาการมีส่วนร่วมด้านนโยบายภาครัฐส าหรับดูแลผู้สูงอายุในจังหวัด
พิจิตร ด้านร่วมรับผลประโยชน์ ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ จ านวน ๔ ข้อ ตอนท่ี ๑๐ การมีส่วนร่วมด้าน
นโยบายภาครัฐส าหรับดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร ด้านร่วมประเมินผล ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 
จ านวน ๔ ข้อ ตอนท่ี ๑๑ การพัฒนาการมีส่วนร่วมด้านนโยบายภาครัฐส าหรับดูแลผู้สูงอายุในจังหวัด
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พิจิตร ซึ่งเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) จ านวน ๔ ข้อ แจกแบบสอบถาม
โดยการสุ่มอย่างง่าย (Random Sampling) แต่ละข้อจะมี Scale ระดับความคิดเห็นในการจัดการให้
เลือกตอบ ๕ ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด เมื่อได้ข้อมูลจากแบบสอบถามแล้ว 
จึงน ามาวิเคราะห์ก่อนท่ีจะขอค าปรึกษาจากอาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์เห็นชอบ และจัดพิมพ์
แบบสอบถามเป็นฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้ในการวิจัยต่อไป 
 
๓.๒  กำรวิจัยเชิงปริมำณ 

๓.๒.๑ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัยเชิงปริมำณ 
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ท่ีใช้การศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 

Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) จัดท าขึ้นเพื่อท่ีจะทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของการการมี
ส่วนร่วมด้านนโยบายภาครัฐส าหรับดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร ท่ีได้ผลสรุปจากการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ท่ีได้ฐานแนวคิดจากการศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมจากคัมภีร์
พระไตรปิฎก (Documentary Research) ประกอบกับส่วนท่ีเป็นแนวคิดทฤษฎีท่ีการมีส่วนร่วมด้าน
นโยบายภาครัฐส าหรับดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร และน ามาสังเคราะห์ร่วมกับผลท่ีได้จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ก่อนท่ีจะสรุป
รูปแบบหรือแนวทางในการน าไปสู่การปฏิบัติ 

๓.๒.๒ ประชำกร (Population) 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ ประชาชนท่ีอาศัยบริเวณพื้นท่ีในจังหวัดพิจิตร 

ประกอบด้วย ๑๒ อ าเภอ ได้แก่ เมืองพิจิตร  วังทรายพูน  โพธิ์ทับช้าง  ตะพานหิน บางมูลนาก 
โพทะเล  สามง่าม ทับคล้อ สากเหล็ก บึงนาราง ดงเจริญ วชิรบารมี จังหวัดพิจิตร มีประชากรท้ังหมด 
๕๔๗,๘๒๒ คน จ านวนผู้สูงอายุ ๙๐,๙๓๙ คน โดยใช้ตารางก าหนดขนาดตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่ 
(Taro Yamane)๑ ท่ีระดับความเช่ือมั่น ๙๕% และท าการสุ่มกลุ่มประชากรให้ข้อมูลตามสัดส่วนของ
ประชากร 

๓.๒.๓ กลุ่มตัวอย่ำง (Sample) 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ จ านวน ๓๙๘ คน โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างประชาชนท่ี

อาศัยบริเวณพื้นท่ีในจังหวัดพิจิตร ประกอบด้วย ๑๒  อ าเภอ ได้แก่ เมืองพิจิตร  วังทรายพูน  โพธิ์ทับ
ช้าง  ตะพานหิน บางมูลนาก โพทะเล  สามง่าม ทับคล้อ สากเหล็ก บึงนาราง ดงเจริญ วชิรบารมี 
จังหวัดพิจิตร มีประชากรสูงอายุ ๙๐,๙๓๙ คน โดยผู้วิจัยได้ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบวิธีการค านวณขนาด
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร Taro Yamane๒ ดังนี้ 

 
 
 

                                                             
๑ธานินทร์  ศิลป์ จารุ ,  กำรวิ เ ครำะห์และวิ จัยข้อมูลทำงสถิ ติด้วย SPSS,  พิมพ์ครั้ งที่  ๙ , 

(กรุงเทพมหานคร : บิสซิเนสอาร์แอนด์ดี, ๒๕๕๑), หน้า ๔๕. 
๒สุจินต์ ธรรมชาติ, กำรวิจัยภำคปฏิบัติวิธีลัด , (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหามกุฏ 

ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๔๘. 
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โดย  N =  จ านวนประชากรท้ังหมด 
e =  ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตัวอย่าง 
ซึ่งในงานวิจัยท่ีก าหนดให้มีความคลาดเคล่ือนได้ร้อยละ ๕ หรือ ๐.๐๕ 

  n = จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 

ประชากรท้ังหมด ๓,๖๗๖ คน เมื่อแทนค่าในสูตรจะได้ดังนี้  
n= N 

1 + N(e)2 
โดยให้ n=ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
N=จ านวนประชากรท้ังหมด 
e = ค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ 

โดยให้ค่าความคาดเคล่ือนเท่ากับ  5% หรือ 0.05 
ก าหนดให้ e = 0.05 

 90,939 
แทนค่าได้ดังนี้ 

1 +90,939 (0.05)2 
n = 398 

ได้กลุ่มตัวอย่างท้ังหมดท่ีใช้ในการวิจัย จ านวน 398 ตัวอย่าง 
≈  398 คน 

ท้ังนี้ ตัวอย่างท่ีได้ สามารถเป็นตัวแทนของประชากรท้ังหมด เพราะฉะนั้น จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง เท่ากับ ๓๙๘ คน 

 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
n แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
X  แทน ค่าเฉล่ีย 
S.D. แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
df. แทน ช้ันของความอิสระ 
sig. แทน นัยส าคัญทางสถิติ 
* แทน นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
** แทน นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ 
t แทน การทดสอบที 
F แทน การทดสอบเอฟ 
X แทน ตัวแปรต้น 
Y แทน ตัวแปรตาม 
Mean Square แทน ค่าเฉล่ียก าลังสอง 
Sum of Squares แทน ผลรวมก าลังสอง 
b แทน ค่าความลาดชัน 
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beta แทน ค่าความลาดชันมาตรฐาน 
Constant  (a) แทน จุดตัดหรือเรียกว่าค่าคงท่ี 
R แทน สหสัมพันธ์พหุคูณ 
R2 adj. แทน ค่าสหสัมพันธ์ก าลังสองปรับแก้  
Total SEB. แทน ค่าความคลาดเคล่ือนรวมในโมเดลการพยากรณ์ 
 
ท้ังนี้ วิธีการสุ่มตัวอย่าง (Sampling) การสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้หลักการสุ่มแบบแบ่งช้ัน

ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเป็นสัดส่วน โดยพิจารณาจากจ านวน
ประชากร เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีมีลักษณะกระจาย ให้สัมพันธ์กับสัดส่วนของประชากร โดยการสุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งช้ันภูมิ (stratified Random Sampling) โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างประชาชนท่ีอาศัยบริเวณ
พื้นท่ีในจังหวัดพิจิตร ประกอบด้วย ๑๒ อ าเภอ ได้แก่ เมืองพิจิตร วังทรายพูน โพธิ์ทับช้าง ตะพานหิน 
บางมูลนาก โพทะเล  สามง่าม ทับคล้อ สากเหล็ก บึงนาราง ดงเจริญ วชิรบารมี  จังหวัดพิจิตรเป็น
ระดับในการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเป็นสัดส่วนโดยใช้สูตร เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่การค านวณ และ
ตัวอย่าง ท่ีไ ด้สามารถเป็นตัวแทนของประชากรได้อย่างสมบู รณ์ยิ่ งขึ้น จึงไ ด้กลุ่มตัวอย่าง  
๓๙๘ ตัวอย่าง จากจ านวนประชาชนท่ีอาศัยบริเวณพื้นท่ีในจังหวัดพิจิตร ประกอบด้วย จังหวัดพิจิตร 
ตามตารางท่ี ๓.๑ 
 
ตำรำงที่ ๓.๑ จ านวนสมาชิก 

ข้อมูลประชากรผู้สูงอายุและการแบ่งกลุ่มตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจ าวัน 
จังหวัดพิจิตร ปี ๒๕๖๐ 

ล ำดับ อ ำเภอ จ ำนวนประชำกร จ ำนวนผู้สูงอำย ุ ร้อยละ 
๑ เมืองพิจิตร ๑๑๐,๙๐๓ ๑๘,๑๙๒ ๑๖.๔๐ 
๒ วังทรายพูน ๒๕,๐๔๙ ๓.๙๕๐ ๑๕.๗๖ 
๓ โพธิ์ประทับช้าง ๔๔,๔๑๐ ๖,๘๐๕ ๑๕.๓๒ 
๔ ตะพานหิน ๖๘,๖๖๘ ๑๑,๙๕๖ ๑๗.๔๑ 
๕ บางมูลนาก ๔๖,๕๘๐ ๙,๔๑๓ ๒๐,๒๐ 
๖ โพทะเล ๖๐,๕๐๒ ๑๐,๑๔๔ ๑๖.๗๖ 
๗ สามง่าม ๔๒,๙๕๖ ๖,๙๗๒ ๑๖.๒๓ 
๘ ทับคล้อ ๔๔,๕๓๐ ๘,๑๖๐ ๑๘.๓๒ 
๙ สากเหล็ก ๒๓,๘๒๙ ๓,๕๙๘ ๑๕.๐๙ 

๑๐ บึงนาราง ๒๘,๗๗๙ ๓,๙๘๕ ๑๓.๘๔ 
๑๑ ดงเจริญ ๒๐,๑๘๕ ๓,๓๖๙ ๑๖.๖๙ 
๑๒ วชิรบารมี ๓๑,๔๓๑ ๔,๓๙๕ ๑๓.๙๘ 

รวม ๕๔๗,๘๒๒ ๙๐,๙๓๙ ๑๖.๖๐ 
ที่มา: จากข้อมูลรายงานของหน่วยบริการ ปี ๒๕๖๐ ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐; เอกสาร
ประกอบการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบ ๑/๒๕๕๘ จังหวัดพิจิตร  
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๓.๒.๔ ตัวแปรที่ใช้ในกำรศึกษำ 
ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษาในเชิงปริมาณ ได้แก่ 
๑. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่ง 

ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ี 
๒. องค์ประกอบและสภาพทั่วไปของประชากรจังหวัดพิจิตร 
๓. หลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสมกับการมีส่วนร่วมด้านโยบายภาครัฐส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ

ในจังหวัดพิจิตร 
 
๓.๓ เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 

๓.๓.๑ ลักษณะเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้น

ตามแนวทางพระพุทธศาสนา เพื่อใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น ๔ 
ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็น
แบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List)  

ตอนท่ี ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับองค์ประกอบและสภาพท่ัวไปของการมีส่วนร่วม
ด้านนโยบายภาครัฐส าหรับดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating 
Scale) โดยมีระดับความคิดเห็นมีค่าดังนี้ 

 ระดับ ๕ หมายถึง เห็นด้วยมากท่ีสุด 
 ระดับ ๔ หมายถึง เห็นด้วยมาก 
 ระดับ ๓ หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
 ระดับ ๒ หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
 ระดับ ๑ หมายถึง เห็นด้วยน้อยมาก หรือไม่เห็นด้วยเลย 
ตอนท่ี ๓ ระดับหลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสมของการมีส่วนร่วมด้านนโยบายภาครัฐส าหรับ

ดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) โดยมีระดับความคิดเห็น
มีค่าดังนี้ 

 ระดับ ๕ หมายถึง เห็นด้วยมากท่ีสุด 
 ระดับ ๔ หมายถึง เห็นด้วยมาก 
 ระดับ ๓ หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
 ระดับ ๒ หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
 ระดับ ๑ หมายถึง เห็นด้วยน้อยมาก หรือไม่เห็นด้วยเลย 
ตอนท่ี ๔ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ ซึ่งจะเป็นค าถามปลายเปิดท่ี

เปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 
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๓.๓.๒ กำรสร้ำงเคร่ืองมือ 
๑) ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ 
ผู้วิจัยได้ศึกษาการสร้างเครื่องมือตามล าดับ ดังนี้ศึกษาหลักการและทฤษฎี ศึกษาเอกสาร 

ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับของการมีส่วนร่วมด้านนโยบายภาครัฐส าหรับดูแลผู้สูงอายุในจังหวัด
พิจิตร ตามแนวทางพระพุทธศาสนา จากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และผลงานการวิจัยท่ีเคยมี
ผู้ด าเนินการวิจัยเอาไว้ ก าหนดกรอบแนวคิด ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย ก าหนดวัตถุประสงค์ใน
การสร้างเครื่องมือการวิจัยโดยขอค าปรึกษาจากอาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ สร้างเครื่องมือน าเสนอ
ร่างเครื่องมือการวิจัยต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และผู้เช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบและปรับปรุง
แก้ไข น าเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใช้กับประชากรท่ีมีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างประชากรท่ีจะ
ด าเนินการวิจัยเพื่อหาสัมประสิทธิ์ความเท่ียงตรงของเครื่องมือ ปรับปรุงแก้ไข จัดพิมพ์แบบสอบถาม
ฉบับสมบูรณ์ และน าไปใช้จริงเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 

๒) การหาคุณภาพของเครื่องมือ  
 (๑) หาความเท่ียงตรง (Validity) โดยการน าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จ เสนอประธาน

และกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ เพื่อขอความเห็นชอบและน าเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ แล้วน ามา
ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม จ านวน ๕ ท่าน เพื่อพิจารณาท้ังในด้านเนื้อหาสาระและโครงสร้างของ
ค าถาม รูปแบบของแบบสอบถาม ตลอดจนภาษาท่ีใช้และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์รายข้อ ( Index of Item-Objective Congruce: IOC)๓ ได้ค่า
ดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ ๐.๘ ถึง ๑.๐ 

(๒) การหาค่าความเช่ือมั่น ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างกับกลุ่ม
ประชาชนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย จ านวน ๓๐ คน หลังจากนั้น ท าการทดสอบหาความ
เช่ือมั่น (Reliability) โดยการค านวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธี
ของครอนบัค (Cronbach) ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับ เท่ากับ ๐.๙๒๗ 
 
๓.๔ กำรเก็บข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยขอหนังสือแนะน าตัวจากศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีข้ันตอน คือ ผู้วิจัยท าหนังสือถึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ในจังหวัดพิจิตร เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและก่อนท่ีผู้วิจัยจะเดินทางไปเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเองผู้วิจัยได้ประสานงานกับหน่วยงานดังกล่าวอยู่เป็นระยะเพื่อให้เกิดความ
แน่ใจในการเก็บรวบรวมข้อมูล หลังจากนั้นจึงน าแบบสอบถามไปฝากไว้กับผู้บริหาร ผู้ท่ีเกี่ยวข้องหรือ
ผู้ท่ีได้รับมอบหมายของหน่วยงาน พร้อมกับการช้ีแจงรายละเอียดเบื้องต้นในแบบสอบถามกับท่าน
เหล่านั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจในวัตถุประสงค์ วิธีการหรือกระบวนการศึกษาวิจัยมากท่ีสุด ท้ังนี้
แบบสอบถามในการวิจัยมีท้ังหมด ๓๙๘ ชุด เมื่อผู้วิจัยได้ช้ีแจง และน าแบบสอบถามไปฝากไว้กับผู้ท่ี
รับผิดชอบแล้ว จึงมีการนัดแนะวันท่ีจะไปเก็บแบบสอบถามอีกครั้งหนึ่ง โดยระยะเวลาท่ีนัดวันเก็บ

                                                             
๓สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, ระเบียบวิธีกำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๓๘), หน้ ๑๓๘-๑๓๙. 
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แบบสอบถามกับหน่วยงานต่างๆ นั้นใช้ระยะเวลา ๒ สัปดาห์ และก่อนจะถึงก าหนดเวลานัดเก็บ
แบบสอบถาม ผู้วิจัยยังได้เรียนแจ้งประสานงานกันอีกครั้งหนึ่ง เมื่อมีการยืนยันเป็นท่ีแน่นอนในการ
กรอกแบบสอบถามเสร็จสมบูรณ์ท้ังหมดทุกแห่งแล้ว ผู้วิจัยจึงได้เดินทางไปเก็บแบบสอบถามคืนด้วย
ตัวเอง 
 
๓.๕  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

เมื่อได้ข้อมูลจากแบบสอบถามเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม จากนั้นจึงน าไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สังคมศาสตร์ โดยด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับคืนแล้วคัดแยก
แบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออกเพื่อให้เหลือเพียงแต่แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ถูกต้องพร้อมท้ังการลง
รหัส (Coding Form) โดยแยกเป็นประเด็นส าคัญแล้วให้คะแนนแต่ละข้อ โดยการก าหนดระดับไว้ ๕ 
ระดับ โดยแปลความหมายเพื่อจัดระดับค่าเฉล่ียออกเป็นช่วงๆ ดังนี้ 

ค่าเฉล่ีย ๔.๕๐ - ๕.๐๐ ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ มากท่ีสุด   
ค่าเฉล่ีย ๓.๕๐ - ๔.๔๙ ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ มาก   
ค่าเฉล่ีย ๒.๕๐ - ๓.๔๙ ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง   
ค่าเฉล่ีย ๑.๕๐ - ๒.๔๙ ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ น้อย   
ค่าเฉล่ีย ๑.๐๐ - ๑.๔๙ ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ น้อยท่ีสุด  
เมื่อได้ทราบถึงเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละระดับ พร้อมท้ังความหมายของค่าเฉล่ียใน

แต่ละประเด็นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ในงานวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสถิติ
พื้นฐาน ประกอบด้วย ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean= ) และ
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 

 

๓.๖ กำรวิจัยเชิงคุณภำพ 
๓.๖.๑ วัตถุประสงค์วิธีวิจัยคุณภำพ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อมุ่งศึกษาวิเคราะห์

หลักพุทธธรรมจากคัมภีร์พระไตรปิฎก (Documentary Research) ประกอบกับส่วนท่ีเป็นแนวคิด
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมด้านนโยบายภาครัฐส าหรับดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร จากนั้นน าไป
สังเคราะห์ร่วมกับผลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
Informants) เพื่อให้เกิดรูปแบบหรือแนวทางการมีส่วนร่วม เพื่อหาข้อสรุปรวมถึงปัญหาข้อเสนอแนะ 
ก่อนท่ีจะน าข้อมูลท่ีได้ไปสู่กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้การศึกษาวิจัย
เชิงส ารวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อสนับสนุนข้อมูลเชิงคุณภาพ 

การวิ จัยเ ชิง คุณภาพ (Qualitative Research) เริ่ ม ด้วยการวิ จัย เ ชิงเอกสาร 
(Documentary Research) แล้วน าข้อมูลท่ีได้มาสร้างแบบสัมภาษณ์โดยใช้การสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง (Structured Interview) เพื่อเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ซึ่งแบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัยนั้นมี ๖ ตอน คือ ตอนท่ี ๑ 
เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ตอนท่ี ๒ เป็นค าถามเกี่ยวกับสภาพปัญหาและ
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อุปสรรค จุดแข็ง จุดอ่อนของการมีส่วนร่วมด้านนโยบายภาครัฐส าหรับดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร 
ตอนท่ี ๓ เป็นค าถามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมด้านนโยบายภาครัฐส าหรับ
ดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร ตามหลักสังควัตถุ ๔  ตอนท่ี ๔ เป็นค าถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมด้าน
นโยบายภาครัฐส าหรับดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ตอนท่ี ๕ เป็นค าถาม
เกี่ยวกับแนวการสร้างหลักสังคหวัตถุ ๔ ตอนท่ี ๖ เป็นค าถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะจากการมีส่วนร่วมด้านนโยบายภาครัฐส าหรับการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร อย่างไร 
จากนั้น ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์แบบสามเส้า (Triangulation Method) คือ ตรวจสอบความ
แตกต่างของผู้ให้ข้อมูลหลัก ความแตกต่างของเวลาท่ีได้ข้อมูล และความแตกต่างของสถานท่ีท่ีได้
ข้อมูล เมื่อตรวจดูแล้วปรากฏว่าข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือสอดคล้องกัน จึงน ามาวิเคราะห์
เชิงเนื้อหา (Content Analysis) เพื่อตอบโจทย์วิจัยและวัตถุประสงค์ของการวิจัย ร่วมกับข้อมูลเชิง
ปริมาณท่ีได้จากแบบสอบถาม แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขเสนอต่อเวทีการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus 
Group Discussion)  

๓.๖.๒ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ (Key Informant) 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ กลุ่มท่ีผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-

depth Interview) จากผู้เช่ียวชาญ พระสังฆาธิการ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญทางด้านการ
บริหารงานดูแลผู้สูงอายุ ท่ีมีประสบการณ์ตรงและเป็นผู้ผลักดันเพื่อให้เกิดการของการมีส่วนร่วมด้าน
นโยบายภาครัฐส าหรับดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร ตามแนวทางพระพุทธศาสนา ในการนี้ผู้วิจัยเลือก
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบเจาะจง จ านวน ๒๐ รูป/คน ซึ่งเป็นผู้มีความเช่ียวชาญทางด้านการบริหารงาน
ดูแลผู้สูงอายุ ท่ีสอดคล้องตามแนวทางพระพุทธศาสนา 

๓.๖.๓ เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
แบบสัมภาษณ์ ( Interview Form) เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างชนิด

ปลายเปิด (Structure In-depth Interview) จ านวน ๑ ฉบับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาข้อมูลท่ี
จะท าให้ทราบหรือแสดงนัยให้ทราบถึงสภาพทั่วไปของการบริหารงานดูแลผู้สูงอายุ ของผู้บริหารตาม
แนวทางพระพุทธศาสนาในพื้นท่ีด าเนินการศึกษาวิจัย โดยด าเนินการวิจัยตามล าดับข้ันตอนดังนี้ 

๓.๖.๓.๑ ก าหนดประเด็นหลักในการสัมภาษณ์ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย  ระบุ
รายการข้อมูลท่ีต้องการของแต่ละประเด็น 

๓.๖.๓.๒  จัดท าร่างแบบสัมภาษณ์และรายการข้อค าถามแต่ละประเด็น 
๓.๖.๓.๓ ตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ โดยอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์

พิจารณาตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและการใช้ภาษา จากนั้นปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  

๓.๖.๓.๑ แก้ไขและปรับปรุงให้เป็นแบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ แล้วจึงน าไปเก็บรวบรวม
ข้อมูลจริง  

ท้ังนี้มีขั้นเตรียมการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนลงสนามเพื่อรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 
ผู้วิจัยได้เริ่มต้นด้วยการนัดหมายวันเวลาท่ีจะสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่าง พร้อมกับขอเอกสารต่างๆ 
เกี่ยวกับของการมีส่วนร่วมด้านนโยบายภาครัฐส าหรับดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร  ตามแนวทาง

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B2&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.analusis.ispace.in.th%2Fwebpage%2Fmean_analysis.html&ei=SrJBUNrMH8LWrQfGtYDQDw&usg=AFQjCNEsVG5qvpa96xJAcECcYuxP9S0NqQ


๑๙๒ 

พระพุทธศาสนา พร้อมกันนั้นผู้วิจัยได้ศึกษาประเด็นค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล เตรียมและ
ศึกษาวิธีใช้เครื่องบันทึกเสียง เตรียมสมุดจดบันทึกและอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมก่อนด าเนินการสัมภาษณ์ 

ขั้นด าเนินการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้สนทนาสร้างความคุ้นเคยกับ
ผู้ให้สัมภาษณ์ แจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ อธิบายเหตุผลและขออนุญาตใช้เครื่องบันทึกเสียง
ในขณะท่ีสัมภาษณ์ผู้วิจัยขออนุญาตใช้กล้องถ่ายรูปเพื่อใช้อ้างอิงในการสัมภาษณ์ รวมท้ังแจ้งให้ทราบ
ว่าข้อมูลต่างๆ ท่ีบันทึกเสียงไว้ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับ หากผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ประสงค์ท่ีจะให้
บันทึกเสียงในช่วงใด ผู้วิจัยก็จะไม่บันทึกเสียง 

๓.๖.๔ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๖.๔.๑ การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Study) เป็นการเก็บ

ข้อมูลในลักษณะข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากหนังสือและเอกสารงานวิชาการต่างๆ ท้ังท่ี
เป็นหนังสือ และส่ือส่ิงพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ งานเขียนทางวิชาการ 
บทความทางวิชาการ ตลอดจนหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร ส่ือส่ิงพิมพ์ประเภทต่างๆ ในการนี้
ผู้วิจัยจะเลือกเฉพาะในส่วนท่ีเช่ือมโยง หรือท่ีมีส่วนสัมพันธ์กับเนื้อหาสาระ และกรอบแนวคิดในการ
วิจัย และเป็นข้อมูลท่ีมีส่วนสัมพันธ์กับบทสัมภาษณ์ 

๓.๖.๔.๒ การสัมภาษณ์ (Interview) การวิจัยครั้งนี้ใช้ท้ังการสัมภาษณ์แบบกึ่ง
ทางการ (Semi-Formal Interview) และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( Information 
Interview) ด าเนินการสัมภาษณ์พระสังฆาธิการ นักวิชาการ ผู้บริหารงานผู้ดูแลผู้สูงอายุจ านวน ๒๐ 
รูป/คน โดยค าถามท่ีจะใช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้มาซึ่งการพัฒนาภาวะผู้น าในการ
ส่ือสารของผู้บริหารตามแนวทางพระพุทธศาสนา และให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบตามกรอบแนวคิด
การศึกษาและมีอิสระในการตอบโดยข้อมูลท่ีได้จะเป็นข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ท้ังหมดท าให้
ทราบภาพสะท้อนข้อเท็จจริงตามกรอบแนวคิด โดยมีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้ 

(๑) ขั้นเตรียมการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนลงสนามในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยเริ่มต้นด้วยการนัดหมาย วัน เวลา สถานท่ีๆ จะสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
โดยผู้วิจัยได้ศึกษาประเด็นค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พร้อมเตรียมและศึกษาวิธีใช้
เครื่องมือในการบันทึกเสียง เตรียมสมุดจดบันทึก และอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมก่อนด าเนินการสัมภาษณ์ 

(๒) ขั้นการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้สนทนาสร้าง
ความคุ้นเคยกับผู้ให้สัมภาษณ์พร้อมแจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ อธิบายเหตุผลและขออนุญาต 
ใช้เครื่องบันทึกเสียงในขณะสัมภาษณ์ รวมท้ังแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลต่างๆ ท่ีบันทึกเสียงไว้โดยผู้วิจัยจะ
เก็บไว้เป็นความลับ ท้ังนี้หากผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ประสงค์ท่ีจะให้บันทึกเสียงในช่วงใด ผู้วิจัยก็จะไม่
บันทึกเสียง 

๓.๖.๕ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
๓.๖.๕.๑ ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาเอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสารเนื้อหา 

(Content Analysis) น าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา 
๓.๖.๕.๒ ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ ( Interview) ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบ

อุปนัย  (Analytic Induction) โดยน าข้อมูลมาเรียบเรียงและจ าแนกอย่างเป็นระบบ จากนั้นน ามา
ตีความหมาย เช่ือมโยงความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่างๆ ท่ีรวบรวมได้ โดยท าไปพร้อมๆ 



๑๙๓ 

กับการเก็บรวบรวมข้อมูลท้ังนี้เพื่อจะได้ศึกษาประเด็นต่างๆ ได้ลึกซึ้ง เมื่อประเด็นใดวิเคราะห์แล้วไม่มี
ความชัดเจนก็จะตามไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ เหล่านั้น เพื่อตอบค าถามหลักตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อมูลเชิงคุณภาพได้น ามาวิเคราะห์เพื่อหาความเช่ือมโยง ความสัมพันธ์     
เชิงทฤษฎี 

๓.๖.๕.๓ การตรวจสอบและการวิเคราะห์ข้อมูล ในขั้นแรกผู้วิจัยได้ตรวจสอบว่า
ได้ข้อมูลเพียงพอแล้วหรือยัง ข้อมูลนั้นได้ตอบปัญหาของการวิจัยแล้วหรือไม่ หากผู้วิจัยพบว่าได้ข้อมูล
ท่ีไม่ตรงกัน ผู้วิจัยจะตรวจสอบว่าข้อมูลท่ีแท้จริงเป็นอย่างไร ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกวิธีการตรวจสอบข้อมูลท่ี
ใช้กันมากในการวิจัยเชิงคุณภาพคือการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) ดังต่อไปนี้  

๑) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) คือ การ
พิสูจน์ว่าข้อมูลท่ีผู้วิจัยได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ วิธีการตรวจสอบ คือ การตรวจสอบแหล่งของข้อมูล 
แหล่งท่ีมาท่ีจะพิจารณาในการตรวจสอบ ได้แก่ (๑) แหล่งเวลา ถ้าเวลาต่างกันข้อมูลท่ีได้รับจะ
เหมือนกันหรือไม่ (๒) แหล่งสถานท่ี ถ้าสถานท่ีต่างกันข้อมูลท่ีได้รับจะเหมือนกันหรือไม่ (๓) แหล่งบุคคล 
ถ้าบุคคลผู้ให้ข้อมูลเปล่ียนไปข้อมูลจะเหมือนเดิมอยู่อีกหรือไม่ 

๒) การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย ( Investigator Triangulation) 
คือ  การตรวจสอบว่า ข้อมูลท่ีผู้วิจัยลงไปเก็บแต่ละครั้งจะแตกต่างกันอย่างไร ในกรณีท่ีไม่แน่ใจใน
คุณภาพของผู้รวบรวมข้อมูลสนาม ผู้วิจัยได้ปรับเปล่ียนตัวผู้วิจัยให้มีหลายคนขึ้น 

๓) การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) คือ 
การตรวจสอบว่า ถ้าใช้แนวคิดทฤษฎีท่ีแตกต่างไปจากเดิมจะท าให้การตีความข้อมูลแตกต่างกันมาก
น้อยเพียงใด 

๔) การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodology 
triangulation) คือ การใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ กัน เพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน เช่น ใช้
วิธีการสังเกตควบคู่กับการซักถามพร้อมกัน นั้นก็คือการศึกษาข้อมูลจากแหล่งเอกสารประกอบด้วย
นั้นเอง 

๕) การสร้างบทสรุปและการพิสูจน์บทสรุป เป็นการน าแนวคิด ทฤษฎี 
งานวิจัยต่างๆ ทางวิชาการ มาสร้างเป็นบทสรุปร่วมกับข้อมูลท่ีเช่ือถือได้อีกครั้งหนึ่ง โดยเน้นความ
เช่ือมโยง เพื่อน าไปสู่การพิสูจน์ท่ีเป็นรูปธรรมและตรงต่อข้อเท็จจริงท่ีปรากฏ 

๖) น าเสนอรูปแบบของการมีส่วนร่วมด้านนโยบายภาครัฐส าหรับดูแล
ผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร ตามแนวทางพระพุทธศาสนาให้อาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์พิจารณาความ
เหมาะสม แล้วน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการก าหนด
แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของการมีส่วนร่วมด้านนโยบายภาครัฐส าหรับดูแลผู้สูงอายุในจังหวัด
พิจิตร  

๓.๖.๖ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ (Key Informants) 
๓.๖.๖.๑ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญด้ำนกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

โดยผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งเป็นบุคลากรท่ีมีความ
เช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในการจัดการบริหารงานดูแลผู้สูงอายุใน จังหวัดพิจิตร จ านวน ๒๐รูป/คน 
ประกอบด้วย 



๑๙๔ 

รำยนำมผู้ให้สัมภำษณ์เชิงลึก มี ๕ กลุ่ม ดังนี้ 
 

กลุ่มที่ ๑ นักวิชำกำรทำงพระพุทธศำสนำ 
๑. พระราชสิทธิเวที, ดร.(วิรัช วิโรจโน)            เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร 
๒. พระศรีวิกรมมุนี, (จันทราวุฒิ  วชิรเมธี)  รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร 
๓. พระครูสิริสุตโสภณ, ดร.(จ าเนียร จนฺทโสภโณ) เจ้าคณะอ าเภอดงเจริญ 

กลุ่มที่ ๒ กลุ่มนักวิชำกำร 
      ๑. นายวีระศักดิ์   วิจิตรแสงศรี   ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร 
      ๒. ดร.เลิศ   มีช้าง            ท่ีปรึกษาผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
                                                          และผู้ตรวจราชการกระทรวงฯภาคประชาชน 
                                                          ด้านสังคม จังหวัดพิจิตร 
กลุ่มที่ ๓  ผู้บริหำรโรงเรียนผู้สูงอำยุ 
      ๑. นายมงคล  จินดามัง  ผู้อ านวยการโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร 
      ๒. นางสาวฐะปะณิยา เงินดิเรกกุล      หัวหน้าฝ่ายจัดกิจกรรมและเลขานุการ 
      ๓. นางอรวี  พลอาจ            หัวหน้าฝ่ายดูแลผู้สูงอายุ 
กลุ่มที่ ๔ กลุ่มภำคประชำชนที่มีส่วนร่วมในกำรดูแลผู้สูงอำยุ 
      ๑. นายจ านง   คชรอด  ประธานชมรมผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร 
      ๒. นายสุรเดช  เดชคุ้มวงศ์  ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิจิตร 
      ๓. นายเซียงศักดิ์  ทองประเสริฐ ประธานชมรมผู้สูงอายุอ าเภอทับคล้อ 
      ๔. นายสมพร  แป้นแก้ว  ประธานชมรมผู้สูงอายุอ าเภอตะพานหิน 
      ๕. นายกมล   ยิ้มกล่ า            ประธานชมรมผู้สูงอายุอ าเภอบางมูลนาก 
      ๖. นายสนั่น  จันทร์ขวาง  ประธานชมรมผู้สูงอายุอ าเภอโพทะเล 
      ๗. นางสมคิด  บุญประเสริฐ           ประธาน อสม.ต าบลเนินมะกอก จังหวัดพิจิตร 
กลุ่มที่ ๕ กลุ่มภำครัฐที่มีส่วนร่วมดูแลผู้สูงอำยุ 
      ๑. นางสาวนฤมล  คุ้มเกตุ  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและส่งเสริมการ 
                                                           ท่องเท่ียว อบจ.พิจิตร 
      ๒. นางสาวสิรภัทร  บุญธรรม  อ านวยการกองการสวัสดิการสังคมเทศบาล 
                                                              เมืองตะพานหิน 
      ๓. นายฉัตรชัย   หุมอาจ  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาล 
                                                           เมืองบางมูลนาก 
      ๔. นางกาญจนา  บุญช่วย  รักษาการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลต าบล 
                                                           เนินมะกอก จังหวัดพิจิตร 
      ๕. นายบุญชัด  เพ็ญสิน  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.บางไผ่ 
                                                          จังหวัดพิจิตร 
 



๑๙๕ 

๓.๖.๖.๒ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญด้ำนกำรสนทนำกลุ่มเฉพำะ  (Focus Group 
Discussion) โดยผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน ๑๐ รูป/คน ได้แก่  
 
รำยนำมผู้ร่วมสนทนำกลุ่มเฉพำะ (Focus Group  Discussion) 
 ๑. พระครูวิโชติสิกขกิจ, ดร. (ณรงค์ ) ผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการ จังหวัดพิจิตร 
 ๒. พระครูวิลาสรัตนรังสี (สง่า รตนวณฺโณ) เจ้าคณะต าบลห้วยเกตุ 
 ๓. พระมหาสุวรรณ  สุวณฺโณ  เจ้าคณะต าบลงิ้วราย 
 ๔. ดร.เลิศ     มีช้าง            ท่ีปรึกษาผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
          ๕. นางอรนุช    ชัยชาญ            นักพัฒนาสังคมช านาญการพิเศษ 
         ๖. นายเบญจทูล  ปิ่นสุข            รองนายกเทศมนตรีต าบลเนินมะกอก 
          ๗. นายสุชิน     ผลโสต            ประธานสภาวัฒนธรรมอ าเภอบางมูลนาก 
          ๘. นายกมล   ยิ้มกล่ า            ประธานชมรมผู้สูงอายุต าบลเนินมะกอก 
          ๙. ดาบต ารวจบุญมาก  ศิริวรรณ           ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม สถานี 

                        ต ารวจภูธรบางมูลนาก 
         ๑๐. นางสาวอนันยา  เจียมศรีพงษ์           นักวิชาการศาสนาช านาญการ    
 

 



                        
บทที่ ๔ 

ผลการวิจัย 
 

การศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมด้านนโยบายภาครัฐส าหรับการดูแลผู้สูงอายุใน จังหวัด
พิจิตร” ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-Method Research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) และวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษามี
วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักพุทธธรรมเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ ๒) เพื่อศึกษา
นโยบายการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร ๓) เพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบของนโยบายการดูแล
ผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร โดยใช้วิธีการวิจัยประกอบด้วย การศึกษาวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์และสังเคราะห์การ ผ่านความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เ ช่ียวชาญวิเคราะห์และสังเคราะห์  ๒๐ รูป/คน จากนั้นน าผลท่ีไ ด้มาออกแบบสอบถาม 
(Questionnaire) จ านวนท้ังส้ิน ๓๙๘ ชุด เพื่อหาข้อสรุป การมีส่วนร่วมด้านนโยบายภาครัฐส าหรับ
การดูแลผู้สูงอายุใน จังหวัดพิจิตร ท้ังนี้ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลท าการวิเคราะห์และประมวลผลท่ีได้จาก
แบบสอบถามโดยใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ซึ่งผู้วิจัย ได้แบ่งการน าเสนอ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยดังนี้ 

๔.๑ ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
๔.๑.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
๔.๑.๒ รูปแบบของนโยบายท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมด้านนโยบายภาครัฐส าหรับการ

ดูแลผู้สูงอายุใน จังหวัดพิจิตร 
๔.๒.๒.๑ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
๔.๒.๒.๒ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 
๔.๒.๒.๓ การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
๔.๒.๒.๔ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

๔.๑.๓  ผลการวิเคราะห์หลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสมกับ การมีส่วนร่วมด้านนโยบาย
ภาครัฐส าหรับการดูแลผู้สูงอายุใน จังหวัดพิจิตร 

     ๔.๑.๔ การมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมด้านนโยบายภาครัฐส าหรับการดูแลผู้สูงอายุใน 
จังหวัดพิจิตร      

     ๔.๑.๕ องค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย  
                   ๔.๒ ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

๔.๒.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
๔.๒.๒ สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 
 
 



๑๙๗ 

๔.๑ ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
การวิจัยเชิงปริมาณเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนท่ีอาศัยในพื้นท่ี จังหวัด

พิจิตร จ านวน ๓๙๘ คน สุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือเก็บข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความ
เช่ือมั่นท้ังฉบับเท่ากับ ๐.๙๖๐ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสหสัมพันธ์พหูคูณ การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จ านวน ๒๐ รูป/คน เลือกแบบเจาะจงจากผู้เช่ียวชาญ เครื่องมือในการเก็บข้อมูลได้แก่แบบสัมภาษณ์
เชิงลึกท่ีมีโครงสร้าง เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว และเก็บข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญในการ
สนทนากลุ่มเฉพาะ ๑๐ รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลจากท้ังสองขั้นตอนโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิง
พรรณนาความ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้ 

๑. สภาพท่ัวไปของการการมีส่วนร่วมด้านนโยบายภาครัฐส าหรับการดูแลผู้สูงอายุใน 
จังหวัดพิจิตร 

 ๒. นโยบายท่ีส่งผลต่อการการมีส่วนร่วมด้านนโยบายภาครัฐส าหรับการดูแลผู้สูงอายุใน 
จังหวัดพิจิตร 

๒.๑ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
๒.๒ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 
๒.๓ การมีส่วนร่วมในผลประโยชน ์
๒.๔ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

๓. การมีส่วนร่วมด้านนโยบายภาครัฐส าหรับการดูแลผู้สูงอายุใน จังหวัดพิจิตร 
สภาพทั่วไปของการการมีส่วนร่วมด้านนโยบายภาครัฐส าหรับการดูแลผู้สูงอายุใน 

จังหวัดพิจิตร 
จังหวัดพิจิตร เป็นจังหวัดท่ีมีอัตราส่วนผู้สูงอายุเป็นล าดับ ๔ ของประเทศ คิดเป็นร้อยละ 

๑๗.๔ ของประชากร  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรได้ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเตรียมพร้อม
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และมองว่าผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรส าคัญของชาติมิใช่เป็นปัญหาของสังคม ด้วย
แนวคิดเช่นนี้ นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรคนแรกและคนเดียว
ของจังหวัดท่ีมาจากการเลือกตั้ง ได้เล็งเห็นความส าคัญของผู้สูงอายุในฐานะเป็นบุคคลท่ีสังคมต้องยก
ย่อง เชิดชูและดูแลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดี มีความสุขตลอดชีวิต จึงได้น าแนวคิดนี้ไปใช้ในการ
ด าเนินงานเรื่อยมา 

วันท่ี (๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘) รศ.ดร.พีรสิทธิ์ ค านวณศิลป์ ท่ีปรึกษาด้านการวิจัยและกิจการ
ระหว่างประเทศ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU ซึ่งได้ท าการศึกษา
วิจัยเพื่อค้นหาองค์ความรู้ด้านการน าแนวคิดการสร้างความปึกแผ่นระหว่างรุ่นวัยมาใช้ในการดูแล
ผู้สูงอายุ และค้นหาต้นแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีด าเนินการในเรื่องนี้ได้ดี ได้เดินทาง
มายังจังหวัดพิจิตร เพื่อศึกษาสถานการณ์ ถอดบทเรียน และหาแนวทางต่อยอดผลการด าเนินงานให้
เป็นท่ีประจักษ์สู่สาธารณชนร่วมกับท่านนายกฯและผู้เกี่ยวข้อง (ซึ่งส่วนใหญ่เป็นศิษย์เก่าของวิทยาลัย
การปกครองท้องถิ่น) จากการหารือในวันนี้น ามาซึ่งการตกผลึกทางความคิดท่ีจะน าประสบการณ์และ
องค์ความรู้ที่มีในตัวผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ เช่น องค์ความรู้ด้านอาหาร ด้านการเกษตร ด้านศิลปวัฒนธรรม 



๑๙๘ 

ด้านหัตถกรรม ด้านศาสนาและพิธีกรรม ด้านภาษาศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ฯลฯ มาพัฒนาให้เกิดผล
เพื่อการอนุรักษ์ สืบทอด ต่อยอด และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นวัย อันได้แก่ วัยสูงอายุ วัยท างาน 
หรือรุ่นพ่อแม่ และเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้มาเรียนรู้ร่วมกัน  ผลจากการปรึกษาหารือร่วมกันท าให้ได้
ข้อตกลงร่วมกันว่า อบจ. พิจิตร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร ชมรมผู้สูงอายุ
จังหวัดพิจิตร และวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น จะร่วมกันจัดต้ัง “พฤฒาวิทยาลัย” ขึ้นเป็นแห่งแรกท่ี
จังหวัดพิจิตร ซึ่งค าว่า “พฤฒ” หมายถึง ผู้สูงอายุ หรือคนชรา ส่วนค าว่า “วิทยาลัย” หมายถึง 
สถานศึกษาช้ันสูงท่ีสอนวิชาชีพเฉพาะด้าน เมื่อรวมกันแล้ว “พฤฒวิทยาลัย” จึงมีความหมายว่า 
สถานศึกษาช้ันสูงท่ีผู้สูงอายุเป็นผู้สอนวิชาชีพ โดยในพฤฒาวิทยาลัยนี้ จะมีการจัดการเรียนการสอน
ให้แก่คน ๓ รุ่นวัยที่จะมาเรียนรู้ร่วมกัน 

การด าเนินงานครั้งนี้จะส่งผลให้คนทุกรุ่นวัยได้เป็นท้ังผู้สอนและผู้เรียน เพื่อสืบทอดรักษา
ของดี ๆ ไว้ ผู้ประชุมทุกท่านมีความเช่ือมั่นว่าการจัดต้ัง “พฤฒวิทยาลัย” ขึ้นนี้จะส่งผลให้เกิดความ
เป็นปึกแผ่นระหว่างรุ่นวัยและยังเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุท่ียั่งยืน 

นักวิชาการได้ศึกษาสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในประเทศไทย พบว่าการช่วยเหลือ
เกื้อกูลผู้สูงอายุของภาคประชาชนยังขาดการบูรณาการและขาดความต่อเนื่อง และยังขาดแคลน
บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในด้านผู้สูงอายุโดยตรง จึงสรุปได้ว่าการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับ
ผู้สูงอายุจะต้องมีการบูรณาการจากหลายภาคส่วนท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อ
รองรับจ านวนผู้สูงอายุท่ีมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ท้ังนี้เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและ
เป็นผู้มีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป๑ 

 
ตารางที่ ๔.๑ จ านวนประชากรสูงอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป  

อ าเภอ 
อายุ ๖๐-๖๙ อายุ ๗๐-๗๙ อายุ ๘๐-๘๙ อายุ ๙๐ ปีขึ้นไป 

รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

เมืองพิจิตร ๔,๘๕๖ ๕,๙๓๓ ๒,๑๗๕ ๓,๒๑๑ ๘๘๒ ๑,๕๐๙ ๑๒๒ ๒๑๓ ๑๘,๙๐๑ 
สามง่าม ๑,๘๘๙ ๒,๒๓๓ ๙๔๕ ๑,๑๗๑ ๓๑๘ ๕๐๘ ๔๕ ๖๗ ๗,๑๗๖ 
วชิรบารมี ๑,๒๒๒ ๑,๔๕๔ ๕๗๒ ๗๑๑ ๒๑๔ ๓๒๖ ๒๒ ๔๑ ๔,๕๖๒ 
บึงนาราง ๑,๑๔๐ ๑,๓๓๓ ๕๑๘ ๖๔๗ ๑๙๗ ๓๐๒ ๒๖ ๔๒ ๔,๒๐๕ 
โพธิ์ประทับช้าง ๑,๙๑๓ ๒,๒๐๘ ๘๘๙ ๑,๑๘๐ ๓๑๗ ๕๑๘ ๒๑ ๗๑ ๗,๑๑๗ 
โพทะเล ๒,๗๙๓ ๓,๒๓๑ ๑,๓๐๕ ๑,๘๑๑ ๔๓๗ ๘๐๘ ๓๙ ๘๑ ๑๐,๕๐๕ 
บางมูลนาก ๒,๓๒๔ ๒,๙๕๘ ๑,๒๙๒ ๑,๗๒๕ ๔๙๐ ๘๐๑ ๙๑ ๑๐๗ ๙,๗๘๘ 
ดงเจริญ ๙๙๐ ๑,๐๓๓ ๔๕๖ ๖๐๕ ๑๗๒ ๒๕๐ ๑๔ ๒๖ ๓,๕๔๖ 
ทับคล้อ ๒,๑๙๐ ๒,๕๑๘ ๑,๑๓๔ ๑,๔๑๔ ๔๘๐ ๕๕๒ ๑๐๓ ๑๐๐ ๘,๔๙๑ 
ตะพานหิน ๓,๐๘๔ ๓,๘๒๒ ๑,๕๕๙ ๒,๑๓๘ ๖๔๖ ๙๕๕ ๑๒๓ ๑๖๖ ๑๒,๔๙๓ 
สากเหล็ก ๙๙๗ ๑,๑๘๓ ๔๗๐ ๖๑๓ ๑๕๗ ๒๖๒ ๒๓ ๖๒ ๓,๗๖๗ 
วังทรายพูน ๑,๐๘๖ ๑,๒๘๗ ๕๒๘ ๖๖๖ ๒๐๒ ๒๘๔ ๒๐ ๓๗ ๔,๑๑๐ 

รวม ๒๔,๔๘๔ ๒๙,๑๙๓ ๑๑,๘๔๓ ๑๕,๘๙๒ ๔,๕๑๒ ๗,๐๗๕ ๖๔๙ ๑,๐๑๓ ๙๔,๖๖๑ 

ที่มา: ข้อมูลประชากรผู้สูงอายุ จังหวัดพิจิตร จ าแนกตามช่วงอายุข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 
                                                 

๑สุดารัตน์ สุดสมบูรณ์, สวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในประเทศไทย, วารสารเทคโนโลยีภาคใต้, ปีที่ ๗ 
ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๗) : ๕. 



๑๙๙ 

สถานการณ์ผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร 
จากข้อมูลประชากรจังหวัดพิจิตร ปี ๒๕๕๙ พบว่าจังหวัดพิจิตร มีประชากรผู้สูงอายุ โดย

มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป จ านวน ๙๔,๖๖๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๐ ซึ่งถือว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้ว เมื่อ
พิจารณาข้อมูลสัดส่วนผู้สูงอายุรายอ าเภอ พบว่าประชากรผู้สูงอายุท่ีเกินค่าระดับประเทศ (ร้อยละ 
๑๕.๗) และ ๗ อ าเภอ คือ อ าเภอเมือง ตะพานหิน บางมูลนาก โพทะเล สามง่าม ทับคล้อ และดง
เจริญ และจากประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตร ประจ าวันผู้สูงอายุได้รับประเมินท้ังหมด 
๖๖,๗๒๘ คนคิดเป็นร้อยละ ๗๓.๔๔  พบว่า เป็นกลุ่ม ๑  ติดสังคมร้อย ละ ๙๔.๗๓ กลุ่ม ๒ ติดบ้าน
ร้อยละ ๔.๐๙ และเป็น กลุ่ม ๓ ติดเตียงร้อยละ ๑.๐๕ 
 
ตารางที่ ๔.๒  ข้อมูลประชากรผู้สูงอายุและการแบ่งกลุ่มตามความสามารถในการประกอบกิจวัตร

ประจ าวัน จังหวัดพิจิตร ปี ๒๕๕๙๒ 

อ าเภอ 
จำนวนผู้สูงอายุ 
ทั้งหมด (ทบร.) 

ได้รับการ
คัด 

กรอง 

ร้อย 
ละ 

ผลการค ัดกรอง 

ระดับ ๑ 
(ติดสังคม) 

ระดับ ๒  
(ติดบ้าน) 

ระดับ ๓  
(ติดเตียง) 

จำนวน ร้อยละ จำนวน
วน 

ร้อยละ จำนวน
วน 

ร้อยละ 
เมอืง ๑๘,๑๙๒ ๑๖,๒๗๕ ๘๙.๔๖ ๑๕,๔๗๖ ๙๕.๐๙ ๖๓๗ ๓.๙๑ ๑๘๗ ๑.๑๕ 

วังทรายพ ูน ๓,๙๕๐ ๒,๓๕๑ ๕๘.๖๑ ๒,๐๕๐ ๘๘.๕๕ ๕๓ ๒.๒๙ ๑๕ ๐.๖๕ 
โพธิ์ประท ับ

ช้าง 
๖,๘๐๕ ๖,๑๒๓ ๘๙.๙๘ ๖,๑๑๑ ๙๙.๘๐ ๓๓๐ ๕.๓๙ ๗๘ ๑.๒๗ 

ตะพานหิน ๑๑,๙๕๖ ๖,๙๑๘ ๕๗.๘๖ ๖,๒๙๓ ๙๐.๙๗ ๒๓๐ ๓.๓๒ ๑๐๕ ๑.๕๒ 
บางมูลนาก ๙,๔๑๓ ๕,๒๑๓ ๕๕.๒๗ ๕,๐๔๕ ๙๖.๙๖ ๑๒๕ ๒.๔๐ ๓๓ ๐.๖๓ 

โพทะเล ๑๐,๑๔๔ ๘,๑๘๖ ๘๐.๗๐ ๗,๖๖๕ ๙๓.๖๔ ๔๕๐ ๕.๕๐ ๖๙ ๐.๘๓ 
สามง่าม ๖,๙๗๒ ๔,๙๖๗ ๗๑.๒๔ ๔,๗๕๙ ๙๕.๘๑ ๑๗๓ ๓.๔๘ ๖๓ ๑.๒๗ 

ทับคล้อ ๘,๑๖๐ ๔,๙๙๗ ๖๑.๒๔ ๔,๙๐๔ ๙๘.๑๔ ๖๘ ๑.๓๖ ๒๕ ๐.๐๕ 
สากเหล็ก ๓,๕๙๘ ๑,๘๒๘ ๕๐.๘๑ ๑,๕๖๕ ๘๕.๖๑ ๒๘๘ ๑๕.๗๕ ๒๖ ๑.๔๒ 
บึงนาราง ๓,๙๘๕ ๓,๑๔๑ ๗๘.๘๒ ๓,๐๖๕ ๙๗.๕๘ ๙๖ ๓.๐๖ ๑๗ ๐.๕๔ 
ดงเจริญ ๓,๓๖๙ ๒,๙๕๗ ๘๗.๗๗ ๒,๘๒๓ ๙๕.๔๗ ๘๘ ๒.๙๘ ๔๖ ๑.๕๕ 
วชิรบารมี ๔,๓๙๕ ๓,๘๗๒ ๘๘.๑๐ ๓,๐๕๗ ๙๐.๕๗ ๑๙๑ ๔.๙๓ ๓๙ ๑.๐๑ 

รวม ๙๐,๙๓๙ ๖๖,๗๘๒ ๗๓.๔๔ ๖๓,๒๖๓ ๙๔.๗๓ ๒,๗๒๙ ๔.๐๙ ๗๐๓ ๑.๐๕ 

 

                                                 
๒จากข ้อม ูลรายงานของหน ่วยบร ิการ ปี ๒๕๕๙ ณ เด ือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ; เอกสารประกอบการ

ตรวจ ราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบ /๒๕๕๙ จังหว ัดพ ิจิตร 



๒๐๐ 

จากการลงพื้นท่ีถอดบทเรียนเชิงคุณภาพ และเวทีสัญจรผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร ซึ่งพบ
ข้อมูลสถานการณ์ ในพื้นท่ีต าบลพบว่า จ านวนผู้สูงอายุในพื้นท่ีต าบลนั้นมีจ านวนประชากรผู้สูงอายุ 
๖๐ ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของจ านวนประชากรในพื้นท่ีต าบล สาเหตุท่ีส่งผลให้จ านวนประชากร
ผู้สูงอายุในพื้นท่ีมีจ านวนถึง ร้อยละ ๒๐ นั้น อันเนื่องมาจากประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงในต าบล จาก
การส ารวจ น้อยกว่าจ านวนประชากรในทะเบียนบ้าน เนื่องจากการยายถิ่นของวัยแรงงานท่ีออกไป
ท างานในพื้นท่ีต่างจังหวัด จึงท าให้ในพื้นท่ีมีประชากร ผู้สูงอายุ และเด็กเป็นจ านวนมาก เมื่อค านวณ
การอยู่อาศัยในพื้นท่ีแล้วสัดส่วนประชากรท่ียังคงอาศัยอยู่ใน พื้นท่ีจึงเป็นวัยสูงอายุ ในบางต าบลมี
มากถึง ร้อยละ ๒๐ ของประชากรท่ียังอาศัยอยู่จริงในพื้นท่ี 

การด าเนินงานปัจจุบันท่ีเป็นอยู่ มูลนิธิร่วมพัฒนาพิจิตรได้สนับสนุน ส่งเสริมให้แกนน า
ผู้สูงอายุในแต่ ละพื้นท่ีต าบล อ าเภอ รวมกลุ่มเป็นชมรมผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร พร้อมท้ังร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่ายจากส่วน ราชการต่างๆ อาทิเช่น ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร , ส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล ร่วมเป็นพี่เล้ียงสนับสนุนแกนน า ผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร ขับเคล่ือนงานผู้สูงอายุจังหวัด
พิจิตร รวมกันเป็นภาพชมรมผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร 

ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตรจึงขอเสนอให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคราชการ 
องค์การ บริหารส่วนต าบลทุกแห่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ร่วม
สนับสนุน และ ขับเคล่ือนงานผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ ผู้สูงอายุสุขภาพดี เป็นหลักชัย ทุกภาคีร่วมใจ สร้างสังคมไม่ทอดท้ิงกัน 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียง กลุ่มติดสังคม สามารถเข้าถึงบริการ

และได้รับบริการ ตามมาตรฐานต่างๆ 
๒. เพื่อมุ่งส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัยให้มีสุขภาพดี พร้อมเป็นผู้สูงอายุส ารองและร่วม

ช่วยเหลือสังคม ผู้สูงวัย 
๓. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของชมรมผู้สูงอายุ ครอบครัว ชุมชนท้องถิ่น มีส่วนร่วม

ในการดูแลผู้สูงอายุอย่างยังยืน 
๔. เพื่อส่งเสริม ชุมชนท้องถิ่น ด าเนินงานปรับสภาพแวดล้อม ๘ มิติ ให้เอื้อต่อสุขภาพ

ส าหรับผู้สูงอายุ 
ยุทธศาสตร์ 
๑. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร บุคลากร งบประมาณ ท่ีมีประสิทธิภาพเอื้อต่อการ

สนับสนุนงาน ผู้สูงอายุ 
๒. ด้านการพัฒนาศักยภาพแกนน ากลุ่มและเครือข่าย ในทุกระดับ 
๓. ด้านการจัดการความ โดยกระบวนการถอดบทเรียน 
๔. ด้านการแลกเปล่ียนเรียนรู้ต่อเนื่อง 
๕. ด้านการส่ือสาร 



๒๐๑ 

นโยบายขับเคลื่อนในพื้นที่ โดยเสนอให้ องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ส่วนราชการทุกส่วน ร่วมสนับสนุน หนุน เสริม บุคคล กลุ่ม เครือข่าย องค์กรต่างๆ ท้ังใน ครอบครัว 
ชุมชน หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ร่วมกัน สนับสนุน ขับเคล่ือนสังคมผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร ดังนี้ 

๑. สนับสนุนการพัฒนานโยบายผู้สูงอายุจังหวัด ร่วมชมรมผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง 
๒. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพแกนน าโดยสนับสนุนแกนน าผู้สูงอายุ เจ้าหน้าท่ี รพสต. 

อบต. เช่น เข้าร่วมอบรมผ่านโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร 
๓. สนับสนุนการเปิดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ต่อเนื่องเรียนรู้จากของจริง เรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่อง เช่นเวที สัญจรผู้สูงอายุจังหวัด อ าเภอ ต าบล 
๔. สนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพดี ท้ังสุขภาพกายและสุขภาพใจ 

- ส่งเสริมนโยบาย “การดูแลตอนเป็น ดีกว่าเห็นตอนตาย”  เป็นการสนับสนุนการ
เยี่ยม ผู้สูงอายุในพื้นท่ีต าบลอย่างต่อเนื่องทุกเดือน เช่นสนับสนุนให้ กลุ่มผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ 
ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นท่ี มีการสัญจรเยี่ยมเยียนกันในระดับหมู่บ้านทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง 

- ส่งเสริมนโยบาย “อาหารดีสุขภาพดี” การรับประทานอาหารเป็นส่วนหนึ่งของการ
ก าหนด 

- สุขภาพที่ดี ชมรมผู้สูงอายุส่งเสริม กระตุ้นให้รับประทานข้าวกล้องปลอดภัย และ
ส่งเสริมให้ในครัวเรือนปลูกผักอย่างน้อย ๑๔ อย่าง เพื่อไว้ใช้รับประทานในครัวเรือน 

- ส่งเสริมนโยบาย “ออกก าลังกาย” ท่ีต่อเนื่องและมีความสนุกสนาน เหมาะสมกับ
ทุกช่วงวัย เช่น กิจกรรมการร าวงย้อนยุค หรือร าวง ๓ ส. 

- ส่งเสริมนโยบาย “อารมณ์ดี” ดนตรีบ าบัด การฝึกสมาธิ ปฏิบัติธรรม 
- ส่งเสริมนโยบาย “อาชีพ” เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ และเพื่อความเพลิดเพลินคลายเครียด 
- ส่งเสริมนโยบาย “ส่ิงแวดล้อม” เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และการช่วยเหลือชีวิต

ผู้สูงอายุ 
๕. สนับสนุนการส่ือสาร พัฒนาการส่ือสารและรับสารการด าเนินงานของกลุ่ม ชมรม 

เครือข่าย ผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมพัฒนา ขับเคล่ือนงานชมรมผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร รวมท้ังพัฒนาเรียนรู้
การรับข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ของผู้สูงอายุ 
 
๔.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา และอาชีพในปัจจุบัน รายละเอียดดังตาราง 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๒ 

ตารางที่ ๔.๓  แสดงจ านวนและร้อยละ จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
(n=๓๙๘) 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน(คน) ร้อยละ 
๑. เพศ   

 ชาย ๑๙๗ ๔๙.๕ 
 หญิง  ๒๐๑ ๕๐.๕ 

๒. อายุ   
 ๖๐ – ๖๔ ปี ๒๔๔ ๖๑.๓ 
 ๖๕ – ๖๙ ปี  ๑๐๔ ๒๖.๑ 
 ๗๐ – ๗๔ ปี ๓๘ ๙.๕ 
 ๗๕ ปี ขึ้นไป  ๑๒ ๓.๑ 

๓. ระดับการศึกษา   
 ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า ๑๔๗ ๓๖.๙ 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ๑๕๕ ๓๙.๐ 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ๔๗ ๑๑.๘ 
 ระดับปริญญาตรี ๓๕ ๘.๘ 
 สูงกว่าปริญญาตรี ๑๔ ๓.๕ 

๔. สถานภาพ   
 สมรส ๓๐๕ ๗๖.๖ 
 หย่าร้าง ๑๗ ๔.๓ 
 โสด ๑๗ ๔.๓ 
 หม้าย ๕๙ ๑๔.๘ 

๕. อาชีพในปัจจุบัน   
 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ๕๕ ๑๓.๘ 
 เกษตรกร ๒๐๗ ๕๒.๐ 
 ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว ๓๒ ๘.๑ 
 รับจ้างท่ัวไป ๘๕ ๒๑.๓ 
 ข้าราชการบ านาญ ๑๙ ๔.๘ 
 รวม ๓๙๘ ๑๐๐.๐๐ 

 
จากตารางที่ ๔.๓ พบว่า การมีส่วนร่วมภาคประชาชนของการบริหารงานดูแลผู้สูงอายุ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร จ าแนกตามเพศ มีเพศหญิง จ านวน ๒๐๑ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๕๐.๕ และเพศชาย จ านวน ๑๙๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๕ จ าแนกตามอายุ มีอายุ ๖๐ – 
๖๔ ปี จ านวน ๒๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๓ อายุ ๖๕ – ๖๙ ปี จ านวน ๑๐๔ คน คิดเป็นร้อยละ 



๒๐๓ 

๒๖.๑ อายุ ๗๐ – ๗๔ ปี จ านวน ๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๕ และ อายุ ๗๕ ปี ขึ้นไป จ านวน ๑๒ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๓.๑  จ าแนกตามระดับการศึกษา มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 
จ านวน ๑๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๐ ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน ๑๔๗  คน คิดเป็น
ร้อยละ ๓๖.๙ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จ านวน ๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๘ 
ระดับปริญญาตรี จ านวน ๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๘ และสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน ๑๕ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๓.๕ จ าแนกตามสถานภาพ มีสมรส จ านวน ๓๐๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๖ หม้าย จ านวน 
๕๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๘ หย่าร้าง จ านวน ๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๓ และโสด จ านวน ๑๗ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๔.๓ จ าแนกตามอาชีพในปัจจุบัน มีอาชีพเกษตรกร จ านวน ๒๐๗ คน คิดเป็นร้อยละ 
๕๒.๐ รับจ้างท่ัวไป จ านวน ๘๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๓ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๕๕ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๘ และข้าราชการบ านาญ จ านวน ๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๘ 

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการมีส่วนร่วมของการบริหารงานดูแล
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร โดยรวม และรายด้าน ได้แก่ ด้านการร่วม
ปฏิบัติการ ด้านร่วมรับผลประโยชน์ ด้านร่วมประเมินผล รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี ๔.๒– ๔.๖ 

 
ตารางที่ ๔.๔  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมภาค

ประชาชนของการบริหารงานดูแลผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
พิจิตร โดยรวม 

           (n=๓๙๘) 
การมีส่วนร่วมด้านนโยบายภาครัฐส าหรับการดูแล

ผู้สูงอายุใน จังหวัดพิจิตร 
ระดับความคิดเห็น 

 S.D. การแปลผล 
๑. ด้านการร่วมตัดสินใจและวางแผน ๓.๗๙ ๐.๖๕ มาก 
๒. ด้านการร่วมปฏิบัติการ ๓.๔๗ ๐.๖๓ ปานกลาง 
๓. ด้านร่วมรับผลประโยชน์ ๓.๖๑ ๐.๕๕ มาก 
๔. ด้านร่วมประเมินผล ๓.๔๘ ๐.๖๕ ปานกลาง 

ภาพรวม ๓.๕๙ ๐.๕๑ มาก 
   

จากตารางท่ี ๔.๔ พบว่า ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดเห็น
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมด้านนโยบายภาครัฐส าหรับการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = ๓.๕๙) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านการร่วม
ตัดสินใจและวางแผน ( X  = ๓.๗๙) รองมาคือ ด้านร่วมรับผลประโยชน์ และท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ
ด้านการร่วมปฏิบัติการ ( X  = ๓.๔๗)  
          
 
 
 





๒๐๔ 

ตารางที่ ๔.๕ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดเห็นต่อการพัฒนาการมีส่วน
การมีส่วนร่วมด้านนโยบายภาครัฐส าหรับการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร ด้านการ
ร่วมตัดสินใจและวางแผน 

                                                                                                            (n=๓๙๘) 

ล าดับ 
การมีส่วนร่วมด้านนโยบายภาครัฐส าหรับการดูแล

ผู้สูงอายุใน จังหวัดพิจิตร 
ระดับความคิดเห็น 

 S.D. แปลผล 
 ด้านการร่วมตัดสินใจและวางแผน    

๑. มีการร่วมตัดสินใจและวางแผนสนับสนุนกิจกรรมใน
ชุมชน 

๓.๗๘ ๐.๙๗ มาก 

๒. มีการร่วมตัดสินใจและวางแผนส่งเสริมการเป็นสมาชิก
กับหน่วยงานเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุ 

๓.๗๔ ๐.๘๔ มาก 

๓. มีการร่วมตัดสินใจและวางแผนส่งเสริมสุขภาพ และสุข
ภาวะตลอดชีวิต 

๓.๗๗ ๐.๗๘ มาก 

๔. ภาคประชาชนมีการร่วมตัดสินใจและวางแผนท า
กิจกรรมในชุมชน 

๓.๘๒ ๐.๗๕ มาก 

๕. มีการร่วมตัดสินใจและวางแผนส่งเสริมให้มีการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมศักยภาพของครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุ 

๓.๗๗ ๐.๗๘ มาก 

ภาพรวม ๓.๗๙ ๐.๖๕ มาก 
 

จากตารางท่ี ๔.๕ พบว่า ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดเห็น
เกี่ยวกับนโยบายท่ีส่งผลต่อการการมีส่วนร่วมด้านนโยบายภาครัฐส าหรับการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัด
พิจิตร โดยรวมด้านการร่วมตัดสินใจและวางแผน อยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๗๙) เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ข้อ ๔ ภาคประชาชนมีการร่วมตัดสินใจและวางแผนท ากิจกรรมในชุมชน มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด อยู่
ในระดับมาก ( X = ๓.๘๒) รองลงมา คือ ข้อ ๑ มีการร่วมตัดสินใจและวางแผนสนับสนุนกิจกรรมใน
ชุมชน มีค่าเฉล่ีย อยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๘๒) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ข้อ ๒ มีการร่วม
ตัดสินใจและวางแผนส่งเสริมการเป็นสมาชิกกับหน่วยงานเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดีของผู้สูงอายุ  
มีค่าเฉล่ีย อยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๗๔) 

 
            
 
 
 
 
 





๒๐๕ 

 ตารางที่ ๔.๖ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการ 
การมีส่วนร่วมด้านนโยบายภาครัฐส าหรับการดูแลผู้สูงอายุใน จังหวัดพิจิตรด้านการ
ร่วมปฏิบัติการ 

                      (n=๓๙๘) 

ล าดับ 
การมีส่วนร่วมด้านนโยบายภาครัฐส าหรับ 

การดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร 
ระดับความคิดเห็น 

 S.D. แปลผล 
 ด้านการร่วมปฏิบัติการ    

๑. มีการเข้าร่วมปฏิบัติการในกิจกรรมด้านสาธารณสุข
ส าหรับผู้สูงอายุ 

๓.๔๘ ๐.๙๔ ปานกลาง 

๒. มีการเข้าร่วมปฏิบัติการเป็นพี่เล้ียงให้แก่ ผู้ช่วยเหลือ
ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) 

๓.๖๖ ๐.๘๐ มาก 

๓. มีการเข้าร่วมปฏิบัติการประสานความร่วมมือในการ
สนับสนุนโครงการต่างๆ 

๓.๔๒ ๐.๘๙ ปานกลาง 

๔. มีการเข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น ๓.๕๐ ๐.๙๖ มาก 
๕. มีการเข้าร่วมกิจกรรมดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ๓.๔๘ ๐.๙๔ ปานกลาง 

ภาพรวม ๓.๔๗ ๐.๖๓ ปานกลาง 
  

จากตารางท่ี ๔.๖ พบว่า ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดเห็น
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมภาคประชาชนของการบริหารงานดูแลผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพิจิตร  โดยรวมด้านการร่วมปฏิบัติการ อยู่ในระดับปานกลาง ( X  = ๓.๔๗) เมื่อพิจารณา 
รายข้อ พบว่า ข้อ ๒ มีการเข้าร่วมปฏิบัติการเป็นพี่เล้ียงให้แก่ ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) 
มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด อยู่ในระดับมาก ( X  = ๓.๖๖) รองลงมา คือ ข้อ ๔. มีการเข้าร่วมประชุมเพื่อ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๕๐) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ข้อ 
๓ มีการเข้าร่วมปฏิบัติการประสานความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการต่างๆ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( X  = ๓.๔๒) 
 
           
 
 
   
 
 
 





๒๐๖ 

 ตารางที่ ๔.๗ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการการมี
ส่วนร่วมด้านนโยบายภาครัฐส าหรับการดูแลผู้สูงอายุใน จังหวัดพิจิตร ด้านร่วมรับ
ผลประโยชน์  

                                                                                              (n=๓๙๘) 

ล าดับ 
การมีส่วนร่วมด้านนโยบายภาครัฐส าหรับการดูแล

ผู้สูงอายุใน จังหวัดพิจิตร 
ระดับความคิดเห็น 

 S.D. แปลผล 
 ด้านร่วมรับผลประโยชน์    

๑. ได้รับผลประโยชน์จากหน่วยงานในการจัดบริการ
ส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน 

๓.๕๖ ๐.๙๖ มาก 

๒. ได้รับผลประโยชน์จากผู้ให้บริการต่อผู้สูงอายุอย่าง
ท่ัวถึง 

๓.๗๙ ๐.๘๗ มาก 

๓. ได้รับผลประโยชน์และรับบริการจากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล  

๓.๖๕ ๐.๙๑ มาก 

๔. มีการร่วมตัดสินใจและวางแผนสนับสนุนกิจกรรมใน
ชุมชน 

๓.๔๒ ๐.๖๘ ปานกลาง 

๕. ได้รับผลประโยชน์จากการบริหารงานดูแลผู้สูงอายุจาก
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยภาคประชาชน 

๓.๖๓ ๐.๙๒ มาก 

ภาพรวม ๓.๖๑ ๐.๕๕ มาก 
  

จากตารางท่ี ๔.๗ พบว่า ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดเห็น
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมด้านนโยบายภาครัฐส าหรับการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร โดยรวมด้านร่วม
รับผลประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๖๑) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อ ๒ ได้รับผลประโยชน์
จากผู้ให้บริการต่อผู้สูงอายุอย่างท่ัวถึง มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด อยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๗๙) รองลงมา คือ 
ข้อ ๓ ได้รับผลประโยชน์และรับบริการจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ
มาก ( X = ๓.๖๕) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ข้อ ๔ มีการร่วมตัดสินใจและวางแผนสนับสนุน
กิจกรรมในชุมชน มีค่าเฉล่ีย อยู่ในระดับปานกลาง ( X = ๓.๔๒) 
 
              
 
 
 
 
 
 





๒๐๗ 

  ตารางที่ ๔.๘ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ด้านนโยบายภาครัฐส าหรับการดูแลผู้สูงอายุใน จังหวัดพิจิตร ด้านร่วมประเมินผล  

                                                                                                 (n=๓๙๘)  

ล าดับ 
การมีส่วนร่วมด้านนโยบายภาครัฐส าหรับการ

ดูแลผู้สูงอายุใน จังหวัดพิจิตร 
ระดับความคิดเห็น 

 S.D. แปลผล 
 ด้านร่วมประเมินผล    

๑. มี ส่วนร่ วมประ เมิน ด้านภาพ ลักษณ์ของการ
บริหารงานดูแลผู้สูงอายุ   

๓.๔๔ ๐.๘๕ ปานกลาง 

๒. มีส่วนร่วมในการประเมินโครงการการบริหารงาน
ดูแลผู้สูงอายุ   

๓.๕๒ ๐.๗๗๓ มาก 

๓. มีส่วนร่วมในการประเมินขั้นตอนด าเนินงาน การ
บริหารงานดูแลผู้สูงอายุ 

 
๓.๔๖ 

 
๐.๕๑๕ 

 
ปานกลาง 

๔. มีส่วนร่วมในการประเมินผลลัพธ์บริหารงานดูแล
ผู้สูงอายุ   

๓.๗๙ ๐.๘๗ มาก 

๕. มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานดูแล
ผู้สูงอายุ 

๓.๖๖ ๐.๘๐ มาก 

ภาพรวม ๓.๔๘ ๐.๖๕ ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี ๔.๘ พบว่า ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดเห็น
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมด้านนโยบายภาครัฐส าหรับการดูแลผู้สูงอายุใน จังหวัดพิจิตร โดยรวมด้านร่วม
ประเมินผล มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง ( X = ๓.๔๘) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อ ๒ มีส่วนร่วม
ในการประเมินโครงการการบริหารงานดูแลผู้สูงอายุ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด อยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๕๒) 
รองลงมา คือ ข้อ ๓ มีส่วนร่วมในการประเมินขั้นตอนด าเนินงาน การบริหารงานดูแลผู้สูงอายุ มี
ค่าเฉล่ีย อยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๔๖) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ข้อ ๑ มีส่วนร่วมประเมินด้าน
ภาพลักษณ์ของการบริหารงานดูแลผู้สูงอายุ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง ( X = ๓.๔๔) 

 
            ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการมีส่วนร่วมด้านนโยบายภาครัฐส าหรับการ
ดูแลผู้สูงอายุใน จังหวัดพิจิตรตามหลักสังคหวัตถุ ๔ โดยรวม และรายด้าน ได้แก่ ด้านการร่วม
ตัดสินใจและวางแผน ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ด้านการร่วมปฏิบัติการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ด้านร่วม
รับผลประโยชน์ ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ และด้านร่วมประเมินผล ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ดังแสดงใน
ตารางท่ี ๔.๙– ๔.๑๓ 

 
 
 





๒๐๘ 

ตารางที่ ๔.๙ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมด้าน
นโยบายภาครัฐส าหรับการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร โดยรวม 

           (n=๓๙๘) 
การมีส่วนร่วมด้านนโยบายภาครัฐส าหรับการดูแล

ผู้สูงอายุใน จังหวัดพิจิตร 
ระดับความคิดเห็น 

 S.D. แปลผล 
๑. ด้านการร่วมตัดสินใจและวางแผน ตามหลักสังควัตถุ ๔ ๓.๗๙ ๐.๖๕ มาก 
๒. ด้านการร่วมปฏิบัติการ ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ๓.๔๗ ๐.๖๓ ปานกลาง 
๓. ด้านร่วมรับผลประโยชน์ ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ๓.๖๑ ๐.๕๕ มาก 
๔. ด้านร่วมประเมินผล ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ๓.๔๘ ๐.๖๕ ปานกลาง 

ภาพรวม ๓.๕๙ ๐.๕๑ มาก 
   

จากตารางท่ี ๔.๙ พบว่า ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดเห็น
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมด้านนโยบายภาครัฐส าหรับการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = ๓.๕๙) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านการร่วม
ตัดสินใจและวางแผน ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ( X = ๓.๗๙) รองมาคือ ด้านร่วมรับผลประโยชน์ ตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ และท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ด้านการร่วมปฏิบัติการ ตามหลักสังคหวัตถุ ๔  
( X = ๓.๔๗)  
 
ตารางที่ ๔.๑๐ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดเห็นต่อการการมีส่วนร่วมด้าน

นโยบายภาครัฐส าหรับการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร ด้านการร่วมตัดสินใจและ
วางแผน ตามหลักสังคหวัตถุ ๔  

                                                                                                            (n=๓๙๘) 

ล าดับ 
การมีส่วนร่วมด้านนโยบายภาครัฐส าหรับการดูแล

ผู้สูงอายุใน จังหวัดพิจิตร 
ระดับความคิดเห็น 

 S.D. แปลผล 
 ด้านการร่วมตัดสินใจและวางแผน  

ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 
   

๑. ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมของสังคมผู้
อายุ 

๓.๗๘ ๐.๙๗ มาก 

๒. มีการเจรจา พูดคุย ตกลงกับผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมความ
เป็นอยู่ท่ีดีของผู้สูงอายุ 

๓.๗๔ ๐.๘๔ มาก 

๓. ได้ร่วมตัดสินใจและวางแผนกิจกรรมเพื่อประโยชน์
ส่วนรวมของผู้สูงอายุ 

๓.๗๗ ๐.๗๘ มาก 

๔. มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและวางแผนพัฒนาองค์กร
สังคมผู้สูงอายุอย่างสม่ าเสมอ 

๓.๘๒ ๐.๗๕ มาก 

ภาพรวม ๓.๗๙ ๐.๖๕ มาก 







๒๐๙ 

จากตารางท่ี ๔.๑๐ พบว่าค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมด้านนโยบายภาครัฐส าหรับการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร 
โดยรวมด้านการร่วมตัดสินใจและวางแผน ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ อยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๗๙) เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ข้อ ๔ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและวางแผนพัฒนาองค์กรสังคมผู้สูงอายุอย่าง
สม่ าเสมอ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด อยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๘๒) รองลงมา คือ ข้อ ๑ ให้การสนับสนุน
อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมของสังคมผู้อายุ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๘๒) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ีย
น้อยท่ีสุด คือ ข้อ ๒ มีการเจรจา พูดคุย ตกลงกับผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดีของผู้สูงอายุ มี
ค่าเฉล่ีย อยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๗๔) 
 
ตารางที่ ๔.๑๑  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการมี

ส่วนร่วมด้านนโยบายภาครัฐส าหรับการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร ด้านการร่วม
ปฏิบัติการ ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 

                      (n=๓๙๘) 

ล าดับ 
พัฒนาการมีส่วนร่วมด้านนโยบายภาครัฐส าหรับ

การดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร 
ระดับความคิดเห็น 

 S.D. แปลผล 
 ด้านการร่วมปฏิบัติการ ตามหลักสังคหวัตถุ ๔    

๑. ได้เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งปันด้านสาธารณสุขส าหรับ
ผู้สูงอายุ 

๓.๔๘ ๐.๙๔ ปานกลาง 

๒. มีการเจรจา พูดคุย ตกลงกับผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริม
ความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุ 

๓.๖๖ ๐.๘๐ มาก 

๓. ได้ร่วมตัดสินใจและวางแผนกิจกรรมเพื่อประโยชน์
ส่วนรวมของผู้สูงอายุ 

๓.๔๒ ๐.๘๙ ปานกลาง 

๔. มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและวางแผนพัฒนาองค์กร
สังคมผู้สูงอายุอย่างสม่ าเสมอ 

๓.๕๐ ๐.๙๖ มาก 

ภาพรวม ๓.๔๗ ๐.๖๓ ปานกลาง 
  

จากตารางท่ี ๔.๑๑ พบว่า ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดเห็น
เกี่ยวกับพัฒนาการมีส่วนร่วมด้านนโยบายภาครัฐส าหรับการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร โดยรวม
ด้านการร่วมปฏิบัติการ ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ อยู่ในระดับปานกลาง ( X = ๓.๔๗) เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า ข้อ ๒ มีการเจรจา พูดคุย ตกลงกับผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดีของผู้สูงอายุ มีค่าเฉล่ีย
สูงท่ีสุด อยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๖๖) รองลงมา คือ ข้อ ๔ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและวางแผน
พัฒนาองค์กรสังคมผู้สูงอายุอย่างสม่ าเสมอ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๕๐) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ีย
น้อยท่ีสุด คือ ข้อ ๓ มีได้ร่วมตัดสินใจและวางแผนกิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของผู้สูงอายุ มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง ( X = ๓.๔๒) 
 





๒๑๐ 

ตารางที่ ๔.๑๒  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการมี
ส่วนร่วมด้านนโยบายภาครัฐส าหรับการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร ด้านร่วมรับ
ผลประโยชน์ ตามหลักสังคหวัตถุ ๔                                                                                               

                                                                                                      (n=๓๙๘) 

ล าดับ 
พัฒนาการมีส่วนร่วมด้านนโยบายภาครัฐส าหรับ

การดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร 
ระดับความคิดเห็น 

 S.D. แปลผล 
 ด้านร่วมรับผลประโยชน์ ตามหลักสังคหวัตถุ ๔    

๑. ได้รับผลประโยชน์จากโครงการหรือกิจกรรมของ
ผู้สูงอายุอย่างท่ัวถึง 

๓.๕๖ ๐.๙๖ มาก 

๒. ร่วมรับผลประโยชน์จากผู้ให้บริการส่ือสารในโครงการ
พัฒนารูปแบบระยะยาวส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุท่ีต้อง
พึ่งพิง 

๓.๗๙ ๐.๘๗ มาก 

๓. ร่วมรับผลประโยชน์รูปแบบบริการใหม่ท่ีใส่ใจผู้สูงอายุ: 
รพ. สต. เอื้ออาทรผู้สูงอายุ 

๓.๖๕ ๐.๙๑ มาก 

๔. ร่วมรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
ของเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิดูแลผู้สูงอายุ 

๓.๔๒ ๐.๖๘ ปานกลาง 

ภาพรวม ๓.๖๑ ๐.๕๕ มาก 
  

จากตารางท่ี ๔.๑๒ พบว่า ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดเห็น
เกี่ยวกับพัฒนาการมีส่วนร่วมด้านนโยบายภาครัฐส าหรับการดูแลผู้สูงอายุใน จังหวัดพิจิตร โดยรวม
ด้านร่วมรับผลประโยชน์ ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ อยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๖๑) เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ข้อ ๒ ร่วมรับผลประโยชน์จากผู้ให้บริการส่ือสารในโครงการพัฒนารูปแบบระยะยาวส าหรับ
กลุ่มผู้สูงอายุท่ีต้องพึ่งพิง มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด อยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๗๙) รองลงมา คือ ข้อ ๓ ร่วมรับ
ผลประโยชน์รูปแบบบริการใหม่ท่ีใส่ใจผู้สูงอายุ: รพ. สต. เอื้ออาทรผู้สูงอายุ มีค่าเฉล่ีย อยู่ในระดับ
มาก ( X = ๓.๖๕) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ข้อ ๔ ร่วมรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติอย่างเท่า
เทียมกันของเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิดูแลผู้สูงอายุ อยู่ในระดับปานกลาง ( X = ๓.๔๒) 
                  
 
 
 
 
 
 
 





๒๑๑ 

ตารางที่ ๔.๑๓  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการมีส่วน
ร่วมด้านนโยบายภาครัฐส าหรับการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร ด้านร่วมประเมินผล 
ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 

 (n=๓๙๘) 

ล าดับ 
พัฒนาการมีส่วนร่วมด้านนโยบายภาครัฐส าหรับการ

ดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร 
ระดับความคิดเห็น 

 S.D. แปลผล 
 ด้านร่วมประเมินผล ตามหลักสังคหวัตถุ ๔    

๑. มีส่วนร่วมประเมินการบริจาคด้านบริบทการบริหารงาน
ดูแลผู้สูงอายุ   

๓.๔๔ ๐.๘๕ ปานกลาง 

๒. มีส่วนร่วมในการประเมินการปัจจัยส่ือสารในส่ิงท่ีเป็น
คุณประโยชน์การบริหารงานดูแลผู้สูงอายุ   

๓.๕๒ ๐.๗๗๓ มาก 

๓. มีส่วนร่วมในการประเมินการเสียสละแรงงาน แรงใจ
และเวลาในกระบวนการบริหารงานดูแลผู้สูงอายุ 

 
๓.๔๖ 

 
๐.๕๑๕ 

ปานกลาง 

๔. มีส่วนร่วมในการประเมินการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
ของผลลัพธ์การบริหารงานดูแลผู้สูงอายุ 

๓.๗๙ ๐.๘๗ มาก 

ภาพรวม ๓.๔๘ ๐.๖๕ ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี ๔.๑๓  พบว่า ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดเห็น
เกี่ยวกับพัฒนาการมีส่วนร่วมด้านนโยบายภาครัฐส าหรับการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร โดยรวม
ด้านร่วมประเมินผล ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง ( X = ๓.๔๘) เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า ข้อ ๒ มีส่วนร่วมในการประเมินการปัจจัยส่ือสารในส่ิงท่ีเป็นคุณประโยชน์การ
บริหารงานดูแลผู้สูงอายุ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดอยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๕๒) รองลงมา คือ ข้อ ๓ มีส่วน
ร่วมในการประเมินการเสียสละแรงงาน แรงใจและเวลาในกระบวนการบริหารงานดูแลผู้สูงอายุ มี
ค่าเฉล่ีย อยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๔๖) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ข้อ ๑ มีส่วนร่วมประเมินการ
บริจาคด้านบริบทการบริหารงานดูแลผู้สูงอายุ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง ( X = ๓.๔๔) 

 
 สรุป ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 ๑. สถานภาพส่วนบุคคล  
  ๑.๑ จ าแนกตามเพศ มีเพศหญิง จ านวน ๒๐๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๕ และเพศชาย 

จ านวน ๑๙๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๕  
  ๑.๒ จ าแนกตามอายุ มีอายุ ๖๐ – ๖๔ ปี จ านวน ๒๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๓ 

อายุ ๖๕ – ๖๙ ปี จ านวน ๑๐๔  คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๑ อายุ ๗๐ – ๗๔ ปี จ านวน ๓๘ คน  
คิดเป็นร้อยละ ๙.๕ และ อายุ ๗๕ ปี ขึ้นไป จ านวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๑   

  ๑.๓ จ าแนกตามระดับการศึกษา มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 
จ านวน ๑๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๐ ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน ๑๔๗  คน คิดเป็น





๒๑๒ 

ร้อยละ ๓๖.๙ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จ านวน ๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๘ 
ระดับปริญญาตรี จ านวน ๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๘ และสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน ๑๕ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๓.๕  

  ๑.๔ จ าแนกตามสถานภาพ มีสมรส จ านวน ๓๐๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๖ หม้าย 
จ านวน ๕๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๘ หย่าร้าง จ านวน ๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๓ และโสด จ านวน 
๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๓  

  ๑.๕ จ าแนกตามอาชีพในปัจจุบัน มีอาชีพเกษตรกร จ านวน ๒๐๗ คน คิดเป็นร้อยละ 
๕๒.๐ รับจ้างท่ัวไป จ านวน ๘๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๓ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๕๕ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๘ และข้าราชการบ านาญ จ านวน ๑๙ คิดเป็นร้อยละ ๔.๘ 

๒. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการมีส่วนร่วมด้านนโยบายภาครัฐ
ส าหรับการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร โดยรวม และรายด้าน พบว่า ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และระดับของความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการมีส่วนร่วมภาคประชาชนของการ
บริหารงานดูแลผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
( X = ๓.๕๙) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านการร่วมตัดสินใจและ
วางแผน ( X = ๓.๗๙) รองลงมา คือ ด้านร่วมรับผลประโยชน์ และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ  
ด้านการร่วมปฏิบัติการ อยู่ในระดับปานกลาง  ( X = ๓.๔๗)  
 
๔.๓ ผลการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth  
      Interview) 

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการผสมผสานระหว่างศึกษาจากเอกสาร (Documentary 
Study) การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่มเฉพาะผู้สูงอายุ แล้วน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์
เนื้อหา (Content analysis) เป็นการสรุปวิเคราะห์ตีความข้อมูลท่ีได้มาจากการศึกษาของผู้วิจัย โดย
การเขียนพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive analysis) เรียบเรียงเป็นถ้อยค าในภาพรวม  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเสนอรูปแบบของนโยบายการดูแลผู้สูงอายุใน จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
และการสนทนากลุ่มเฉพาะผู้สูงอายุ โดยแบ่งออกเป็น ๓ หัวข้อคือ ๑) การก าหนดนโยบาย ๒) การน า
นโยบายไปปฏิบัติ และ ๓) การประเมินผลนโยบาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
               ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ สภาพทั่วไปของการพัฒนาการมีส่วนร่วมนโยบาย
ภาครัฐส าหรับการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร มีดังนี้ 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลการวิจัยซึ่งในส่วนนี้ เป็นการ
สรุปผลการสัมภาษณ์ โดยใช้ค าถามสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้บริหาร ผู้น าท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิภาค
ประชาชน จ านวน ๒๐ ท่าน ซึ่งค าถามสัมภาษณ์ดังกล่าว ได้รับการวัดความถูกต้อง เท่ียงตรง ตาม
หลักการวิจัยท้ังในเชิงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย และเชิงจิตวิทยาของค าถามได้รับความ
อนุเคราะห์ ดังต่อไปนี้  
 ผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ แบ่งออกเป็น  
๓ ประเด็น ประเด็นแรก สภาพการก าหนดนโยบายกับการมีส่วนร่วมภาครัฐส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ 
ในจังหวัดพิจิตร ประเด็นที่สอง การน านโยบายไปปฏิบัติการมีส่วนร่วมการน านโยบายไปปฏิบัติท่ี



๒๑๓ 

ส าคัญ จ านวน ๔ ปัจจัย ประกอบด้วย ปัจจัยท่ี ๑ ด้านทาน ปัจจัยท่ี ๒ ด้านปิยะวาจา ปัจจัยท่ี ๓ ด้าน
อัตถจริยา ปัจจัยท่ี ๔ ด้านสมานัตตา และประเด็นที่สาม การประเมินผลนโยบาย มีปัจจัยท่ีส าคัญ 
จ านวน ๔ ปัจจัย ประกอบด้วย ปัจจัยท่ี ๑ ร่วมตัดสินใจและวางแผนตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของ ด้าน
ผู้สูงอายุและการพัฒนาปัจจัยท่ี ๒ ร่วมปฏิบัติการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของการประเมินผลด้าน
นโยบาย ด้านผู้สูงอายุและการพัฒนา ปัจจัยท่ี ๓ ร่วมรับผลประโยชน์ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของการมี
ส่วนร่วมการบริหารงาน ด้านผู้สูงอายุและการพัฒนา ปัจจัยท่ี ๔ ติดตามประเมินผลตามหลักสังคห
วัตถุ ๔ ของนโยบายภาครัฐ ด้านผู้สูงอายุและการพัฒนา มีสาระส าคัญ ดังนี้ 

๔.๒.๑ สภาพการการมีส่วนร่วม 
ประเด็นแรกเป็นการศึกษาเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อท่ี ๑ เพื่อศึกษาสภาพการมีส่วนร่วม

นโยบายภาครัฐส าหรับดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องและมองเห็นว่ามีความร่วมมือกับภาครัฐ คือ กลุ่มผู้สูงอายุท่ีเป็นผู้

ปฏิบัติธรรมในส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ซึ่งส านักปฏิบัติธรรมนี้อยู่ภายใต้การดูแลของคณะสงฆ์
และในหน่วยงานภาครัฐท่ีดูแลอยู่ก็คือส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร แผนงานดูแลผู้สูงอายุ
โดยส่วนใหญ่ของส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตรยังคงให้ความส าคัญ
กับการดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ ๓ มิติ คือ มิติทางด้านสุขภาพร่างกาย มิติทางด้านสังคม
และมิติทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งในปัจจุบันยังขาดอีกมิติหนึ่ง คือ มิติทางด้านจิตใจ ท้ังนี้ เห็นว่าหน่วยงาน
ภาครัฐ จังหวัดพิจิตร เช่น อบต. เทศบาล ควรให้การสนับสนุนงบประมาณในด้านการส่งเสริมการ
ปฏิบัติธรรม เช่น โครงการอบรมปฏิบัติธรรมผู้สูงอายุหรือจัดปฏิบัติธรรมในวันส าคัญทางศาสนา เป็นต้น 
การบริหารแผนงานดูแลผู้สูงอายุร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหรือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ หากจะให้
ยั่งยืน เห็นว่าควรเป็นความต้องการของผู้สูงอายุท่ีจะร่วมปฏิบัติธรรมหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ  กับ
ภาครัฐเพราะผู้สูงอายุต่างๆ เหล่านี้ มีความต้องการหรือประสบปัญหาต่างกันแต่ละบุคคลมีความ
ต้องการและปัญหาท่ีต่างกันไม่สามารถท่ีจะก าหนดปัญหาให้เป็นประเด็นเดียวกัน แต่การจะสนับสนุน
ให้ผู้สูงอายุเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผนจะต้องจัดกิจกรรมท่ีช้ีให้เห็นถึงความพร้อมในเรื่องของการ
ปฏิบัติร่วมกัน๓ ผู้สูงอายุ คือ ผู้ท่ีมีอายุต้ังแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป และได้รับสวัสดิการจากทางรัฐบาล หรือท่ี
เราเรียกว่า เงินเบี้ยเล้ียง ซึ่งก็อยู่ในการดูแลขององค์กรของรัฐบาล คือ พมจ.  อบต. เทศบาล หรือ
ท้องถิ่นจังหวัด จะดูแลในเขตนั้นๆ ส่วนภาคประชนนั้นก็จะหายากท่ีจะเข้าไปดูแลท่ีมีก็น่าจะเป็น 
ชมรมผู้สูงอายุ ซึ่งมีท้ังในระดับอ าเภอและระดับต าบล ซึ่งชมรมผู้สูงอายุก็จะดูแลตามหน้าท่ีของตนเอง 
เช่น ระดับอ าเภอก็จะมีหน้าท่ีคอยประสานงานกับทางจังหวัดแล้วก็น ามาประชุมในระดับต าบล 
เพื่อให้ประธานในแต่ละต าบลน าไปช้ีแจงหรือประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับกิจกรรมหรือโครงการท่ี
ผู้สูงอายุต้องการ นี่ก็เป็นส่วนของภาคประชาชนท่ีพอจะมีส่วนร่วมในการดูแลการบริหารงานของ
ผู้สูงอายุเพื่อให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม๔ ภาคประชาชน คือ กลุ่มชนท่ีร่วมกลุ่มกัน ดังนั้น 
พระสงฆ์ก็ถือเป็นภาคประชาชนก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้ธรรมะหรือเป็นวิทยากรในการน าผู้สูงอายุ

                                                 
๓สัมภาษณ์ พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์, ดร. (วิรัช วิโรจโน), เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙. 
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๒๕๕๙. 



๒๑๔ 

เจริญจิตภาวนา๕ ภาคประชาชน เช่น ชมรมผู้สูงอายุ อสม.รพ.สต.มูลนิธิพัฒนาพิจิตร ชมรมคนรักใน
หลวงจังหวัดพิจิตร กลุ่มสตรี กลุ่มเด็กและเยาวชน เข้ามามีส่วนร่วมอย่างนี้รับรู้ข่าวสารต่างๆ ท่ีทางรัฐ
ด าเนินการและเข้ามาปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการท่ีรัฐด าเนินการท่ีเกี่ยวข้องกับประชาชนเพื่ อให้
เกิดความเข้าใจมากขึ้น๖ นักพัฒนาการสังคม คือ กลุ่มคนท่ีส าคัญในการเปิดโรงเรียน เพราะนักพัฒนา
การสังคมเข้ามาช่วยในการน าความรู้มาให้กับผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ สุขภาพร่างกาย ด้าน
สังคม ด้านอาชีพ ก็ต้องอาศัยกลุ่มประชาชนท่ีมีความรู้ความสามารถมาช่วยกันถ่ายทอดในส่วนตรงนี้
ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนของชมรมผู้สูงอายุ จิตอาสา อสม. หรือกลุ่มแม่บ้าน๗ ภาคประชาชน คือ กลุ่มท่ี
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในครั้งนี้  ซึ่งได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มจิตอาสา กลุ่มอาสาสมัคร 
กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มเกษตรกร  เป็นต้น ซึ่งได้เข้ามาร่วมกันคิด ร่วมกันท า ในโครงการโรงเรียน
ผู้สูงอายุ โดยเชิญตัวแทนเข้าร่วมประชุมร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พมจ.  และ
คณะกรรมการจัดต้ังโรงเรียน เพื่อจัดให้เหมาะสมกับวัยเรียนคือผู้สูงอายุ ดังนั้น การจัดต้ังโรงเรียนนี้
จึงขึ้นอยู่กับผู้สูงอายุเป็นส าคัญและเพื่อพัฒนาให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกๆ ด้าน ๘ รัฐต้อง
เข้าใจบริบทของท้องถิ่น น าปัญหาในชุมชนไปคิดและพัฒนาแก้ไขปัญหา โดยรัฐให้การสนับสนุนรัฐ
ต้องให้ผู้สูงอายุร่วมตัดสินใจ และด าเนินกิจกรรม ให้ผู้สูงอายุเป็นศูนย์กลางก าหนดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุ
ถ่ายทอดบทเรียนด้านภูมิปัญญา วัฒนธรรม ศีลธรรม และอาชีพผู้สูงอายุต้องเป็นหลักชัยของสังคม  
มีสุขภาพดี ด่ังวิสัยทัศน์ผู้สูงอายุ จังหวัดพิจิตร ท่ีว่า ผู้สูงอายุสุขภาพดีเป็นหลักชัย ภาคีร่วมใจ สร้าง
สังคมไม่ทอดท้ิงกัน ดังนั้น ภาคประชาชนจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับทางภาครัฐโดยการเข้าไปร่วม
วางแผนในโครงการต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งชมรมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุมากท่ีสุดและ
เข้าใจความต้องการของผู้สูงอายุ งานจึงจะส าเร็จไปได้ด้วยดี๙ ชมรมผู้สูงอายุ มีบทบาทในการส่งเสริม
และสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน และจัดกิจกรรมด้านต่างๆ ท้ังจัดสวัสดิการส าหรับ
ผู้สูงอายุ (ฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อนช่วยเพื่อน เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ) สนับสนุนกิจกรรมด้านประเพณี
วัฒนธรรมส าหรับผู้สูงอายุ และกิจกรรมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน บางแห่งมีสภาสาขาผู้สูงอายุ
แห่งประเทศไทย/สมาคมชมรมผู้สูงอายุ ท าหน้าท่ีเป็นพี่เล้ียงท่ีจะส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการ
รวมกลุ่ม/จัดต้ังชมรมผู้สูงอายุท้ังระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด และช่วยเหลือในการจัดสวัสดิการ
ด้านต่างๆ อาทิ เยี่ยมเยียนและช่วยเหลือสมาชิกกรณีปกติ เจ็บป่วย และเสียชีวิตกลุ่มจิตอาสา คือ 
เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มจิตอาสา/อาสาสมัคร เพื่อให้การช่วยเหลือและดูแล
สุขภาพแก่ผู้สูงอายุ และเชิญชวนให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและวัน
ส าคัญต่างๆ องค์กรศาสนา จะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเข้ามาร่วมกิจกรรมทางศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม และวันส าคัญต่างๆ บางแห่งสนับสนุนในการดูแลสุขภาพกายและใจแก่ผู้สูงอายุ

                                                 
๕สัมภาษณ์ พระครูสิริสุตโสภณ,ดร.  (จ าเนียร จนฺทโสภโณ), เจ้าคณะอ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ,  
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๒๑๕ 

ในชุมชน บางแห่งมีหน่วยงานสาธารณสุขอยู่ในพื้นท่ีเพื่อให้บริการดูแลรักษาสุขภาพท่ัวไปแก่ผู้สูงอายุ
และคนในชุมชน ตลอดจนเป็นแหล่งการเรียนรู้ ศึกษาดูงาน และฝึกงานด้านส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ
และคนในชุมชนสถาบันการศึกษามีบทบาทในการดูแลผู้สูงอายุไม่เด่นชัดมากนัก ท่ีผ่านมามีเพียงเชิญ
ผู้สูงอายุมาเป็นวิทยากรสอนเด็กนักเรียนด้านภูมิปัญญาด้านต่างๆ เช่น การเกษตร ปลูกผัก จักสาน 
และดนตรีไทย เป็นต้นโรงงานอุตสาหกรรม มีบางแห่งสนับสนุนงบประมาณด าเนินงานเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือและดูแลผู้สูงอายุ เช่น จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้หรือห้องสมุดชุมชน จัดงานวันผู้สูงอายุ และ
เล้ียงอาหาร เป็นต้น กลุ่มองค์กรชุมชนอื่นๆ ส่วนใหญ่เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการ
รวมกลุ่มทางสังคม และจัดสวัสดิการชาวบ้านเพื่อช่วยเหลือและดูแลคนในชุมชนทุกกลุ่ม อาทิ กลุ่ม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มการเกษตร/เล้ียงสัตว์ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และกลุ่ม ๕ เสือผู้น าชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน ๑ คน สมาชิกเทศบาล/อบต. ๒ คน และ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ๒ คน)๑๐ ในการด าเนินงานภาครัฐและภาคประชาชนควรด าเนินงาน เช่น จัดให้
หมู่บ้านประชุมวางแผนหาแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุในหมู่บ้านของตนเอง โดยรัฐเป็นพี่เล้ียงคอยให้
ค าแนะน า จัดส ารองผู้สูงอายุแยกประเภท/อายุ ให้ชัดเจน เพื่อสะดวกในการดูแลและท่ัวถึง ดังนั้น
นักพัฒนาสังคมจังหวัดพิจิตรผู้ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุท่ีสุด ก็คือ ชมรมผู้สูงอายุ อสม.รพ.สต.กลุ่มเหล่านี้
ต้องท าการส ารวจประชากรผู้สูงอายุในต าบลนั้นๆว่ามีผู้ติดเตียง ติดบ้าน ติดสังคม กี่คน แล้วก็รายงาน
ให้กับผู้ท่ีเกี่ยวข้องคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบ จะได้จัดบุคลากรมาดูแลได้อย่างท่ัวถึง 
และส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดก็คือรัฐบาลจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องคือในระดับจังหวัด 
อ าเภอ ต าบล คือช่วยกันร่วมคิด ร่วมท า ร่วมด าเนินการและเข้าฟังนโยบายต่างๆเพื่อน ามาช้ีแจงให้
ผู้สูงอายุได้รับทราบโดยท่ัวกัน๑๑ ประชาชนส่วนใหญ่คิดว่าการดูแลผู้สูงอายุนั้นเป็นหน้าท่ีของราชการ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงท าให้กลายเป็นวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมท่ีไม่ครบกระบวนการ เกิด
ช่องโหว่ในกระบวนการ ดังนั้น การมีส่วนร่วมในการบริหารงานดูแลผู้สูงอายุ การติดตาม และการ
ประเมินผลจึงมีความส าคัญไม่น้อยกว่าการเรียกร้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดนโยบายให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง เพราะฉะนั้น ผู้สูงอายุเป็นผู้ท่ีใกล้ชิด
ประชาชนจึงควรให้ประชาชน คือ ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่ม อสม.กลุ่มสตรี มูลนิธิ ชมรมต่างๆ เข้ามาร่วม
ว่างแผน ร่วมคิดและร่วมท า เพื่อปลูกฝังให้ประชาชนเกิดจิตส านึกของการมีส่วนร่วมได้อย่างแท้จริง 
และเป็นการพัฒนาประชาชนได้เป็นอย่างดี๑๒ การดูแลผู้สูงอายุ เมื่อก่อนนั้นจะเป็นงานของภาครัฐ 
ปัจจุบันนี้การบริหารงานมีการให้ประชาชนหรือกลุ่มคนต่างๆ เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
เพราะประชาชนเป็นผู้ท่ีใกล้ชิดกับผู้สูงอายุมากท่ีสุด โดยเฉพาะ กลุ่มชมรมผู้สูงอายุ ซึ่งจะมีประธาน
ของแต่ละอ าเภอ แต่ละต าบล คอยให้ความสะดวกกับผู้สูงอายุในเขตนั้นๆ เพราะฉะนั้น กลุ่มชน
เหล่านี้จึงต้องเข้าไปมีส่วนในการคิด การวางแผน ตลอดจน เข้าร่วมประชุมไม่ว่าในระดับอ าเภอก็ดี  
ระดับจังหวัดก็ดี ระดับอ าเภอก็เข้าไปรับฟังโครงการต่างๆแล้วก็น ามาประชุมตัวแทนในแต่ละต าบล 
ประธานแต่ละต าบลก็น ามาประชุมปรึกษาหารือกับผู้สูงอายุในต าบลนั้น แล้วน าความต้องการหรือ
                                                 

๑๐สัมภาษณ์ นายเชียงศักด์ิ ทองประเสริฐ, ประธานชมรมผู้สูงอายุอ าเภอทับคล้อ , ๑๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙.        

๑๑สัมภาษณ์ นายสมพร  แป้นแก็ว, ประธานชมรมผู้สูงอายุอ าเภอตะพานหิน, ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๒สัมภาษณ์ นายกมล  ย้ิมกล่ า, ประธานชมรมผู้สูงอายุอ าเภอบางมูลนาก, ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๒๑๖ 

โครงการท่ีผู้สูงอายุร่วมกันคิด ร่วมกันวางแผน ไปเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ เพื่อให้ได้ส่ิงท่ีผู้สูงอายุ
ต้องการอย่างแท้จริงและจะไม่เกิดปัญหาในภายหลัง ดังนั้น ภาคประชาชนจึงมีส่วนร่วมในการเข้าไป
พัฒนาในการบริหารงานดูแลผู้สูงอายุ จึงถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง๑๓ พูดตามวิสัยทัศน์ของชมรมผู้สูงอายุ
ท่ีว่า ผู้สูงอายุสุขภาพดีเป็นหลักชัย ภาคีร่วมใจสร้างสังคมไม่ทอดท้ิงกัน นั่นก็หมายความว่า ผู้สูงอายุ
ต้องมีสุขภาพดีท้ังทางกายและใจ เป็นหลักชัยคือ มีสุขภาพดีมีชีวิตพอเพียง มีภูมิปัญญา มีชีวิตเป็น
แบบอย่างน าลูกหลาน ชุมชน สู่สังคมสูงวัย ภาคีร่วมใจ คือการท างานร่วมกันในรูปแบบประชารัฐ
ประชาก็คือ ชมรมผู้สูงอายุ  อสม.เกษตรกร  สตรี เด็กเยาวชน ประชาสังคม เอกชน ท างานร่วมกันกับ
ภาครัฐ ท้ังก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. เทศบาล ราชการท่ีเกี่ยวข้อง โดยการรวมตัว ร่วมคิดนโยบาย ร่วม
เรียนรู้ ร่วมท าติดตามประเมินผล สังคมไม่ทอดท้ิงกัน คือ ผู้สูงอายุร่วมดูแลผู้สูงอายุท่ีติดบ้าน ติดเตียง 
ติดสังคม และร่วมมือกับทุกภาคีดูแลสุขภาวะลูกหลาน ท้ังเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม เป็นต้น๑๔  
ภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ คือ หลายๆ ส่วนท่ีมีความเกี่ยวข้องกับงานดูแล
ผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นชมรมผู้สูงอายุ เป็นต้น ก็เข้าไปมีส่วนร่วมในหน้าท่ีของตน คือ เข้าไปท าหน้าท่ี
ของตนให้สมบูรณ์บริบูรณ์ เช่น อสม.ก็เข้าไปดูด้านของสุขภาพเป็นหลัก หรือไม่ก็เข้าไปมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมในวันต่างๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ ซึ่งถือว่าได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแล
ผู้สูงอายุได้อย่างดี นี่คือ ส่วนท่ีภาคประชาชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐ๑๕ ผู้สูงอายุคือผู้ท่ีมีอายุต้ังแต่ ๖๐ ปี
ขึ้นไป ซึ่งเป็นผู้ได้รับเบี้ยยังชีพจากรัฐบาลโดยผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตนั้น ซึ่งเราถือว่า
เป็นบุคคลท่ีส าคัญอย่างยิ่ง ดังนั้น งานดูแลผู้สูงอายุจึงเป็นงานท่ีส าคัญยิ่งส าหรับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด พัฒนาสังคม ท้องถิ่นจังหวัด ซึ่งมีหน้าท่ี
ท่ีต้องรับผิดชอบดูแลบริหารงานโดยตรง แต่ท่ีส าคัญอีกกลุ่มก็คือ ภาคประชาชน เช่น ชมรมผู้สูงอายุ
ประจ าจังหวัด อ าเภอ ต าบล ตลอดจนผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ คือกลุ่มเหล่านี้จะต้องเข้ามามีส่วนร่วม
เป็นภาคีเครือข่าย ท้ังในส่วนของคณะกรรมการ ผู้ประสานงาน และผู้เข้าร่วมโครงการ คนทุกกลุ่ม
สามารถเข้ามาร่วมกันขับเคล่ือนกิจกรรมผ่านการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน ภายใต้การบริหารงานของ 
วิทยาลัยผู้สูงอายุ ท่ีมีหลักสูตรชัดเจน มีการส่งเสริมและสนับสนุนจาก อปท.ในพื้นท่ีหน่วยงานภาครัฐ 
และประชุมชาวบ้าน ร่วมกันท างานอย่างมีเป้าหมายร่วมกันคือการ  สร้างสังคมไม่ทอดท้ิงกัน  มีการ
เปิดเวทีสัญจร มีการเรียนรู้และและเช่ือมโยงกระบวนการดูแลสังคมภายใต้บริบทของแต่ละพื้นท่ี ท า
ให้ประชาชนมีก าลัง มีสถานท่ีได้แสดงออก มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน 
ดังนั้น จึงถือว่าเป็นส่ิงท่ีส าคัญส าหรับการพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาครัฐบาล๑๖ ในเขตเทศบาลเมือง
ตะพานหินท่ีเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐ คือ  ชมรมผู้สูงอายุ, ชมรมคนพิการ, คณะกรรมการชุมชนท้ัง 
๑๖ ชุมชน, อสม. 

 

                                                 
๑๓สัมภาษณ์ นายสน่ัน  จันทร์ขวาง, ประธานชมรมผู้สูงอายุอ าเภอโพทะเล,  ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙.        
๑๔สัมภาษณ์ นายสุรเดช  เดชคุ้มวงศ์, ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิจิตร, ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๕สัมภาษณ์ นางสมคิด  บุญประเสริฐ, ประธาน อสม ต าบลเนินมะกอก, ๒๕  ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๖สัมภาษณ์ นางสาวนฤมล   คุ้มเกตุ, หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและส่งเสริมการท่องเที่ยว อบจ พิจิตร,  

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.         



๒๑๗ 

 โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในการเสนอกิจกรรม  โครงการเพื่อพัฒนาสุขภาพกาย ใจและการ
ปรับสภาพส่ิงแวดล้อมภายในบ้านแก่ ผู้สูงอายุ เยี่ยมดูแลผู้สูงอายุ ตลอดจนเสนอปัญหาความ
เดือดร้อนกรณีผู้สูงอายุได้รับการดูแลไม่เหมาะสม ยากจนไร้ท่ีพึ่ง๑๗ การเข้าไปมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนนั้นจะมีจ านวนน้อยมาก เพราะประชาชนคิดว่ามีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบอยู่แล้ว  ดังนั้น  
ภาคประชาชนท่ีเข้าไปมีส่วนร่วมส่วนมากจะเป็นแค่ชมรมผู้สูงอายุ คือ เข้าไปร่วมประชุมและคิดท า
แผนเกี่ยวกับผู้สูงอายุและเสนอโครงการท่ีผู้สูงอายุเสนอผ่านเข้ามา๑๘ ในการบริหารงานผู้สูงอายุของ
เทศบาลต าบลเนินมะกอกมีภาคประชาชน คือ กลุ่มผู้สูงอายุ  อสม.รพ.สต. และกลุ่ม กศน.ได้เข้ามามา
มีส่วนร่วม กลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนส าคัญก็เข้ามาร่วมคิดโครงการและวางแผนโครงการ 
เกี่ยวกับผู้สูงอายุ อสม.ก็เข้ามามีส่วนในการดูแลเรื่องสุขภาพของผู้สูงอายุ เป็นต้น๑๙ ผู้สูงอายุในต าบล
บางไผ่มีประมาณ ๙๓๐ คน ทาง อบต.ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีต้องรับผิดชอบในเรื่องของเบี้ยยังชีพให้กับ
ผู้สูงอายุทุกๆ เดือน ซึ่งการจ่ายเบี้ยยังชีพนั้นจะมีทีมงานคอยดูแลโดยจะมีอยู่ ๓ ลักษณะ คือ ๑. รับ
เงินสดด้วยตนเอง คือ ทางเจ้าหน้าท่ีจะออกไปให้บริการกับผู้สูงอายุถึงท่ีโดยจ่ายให้เสร็จภายในวัน
เดียว ๒. การมอบอ านาจให้ผู้อื่นไปรับแทน แต่ก็ยังเป็นเงินสดอยู่โดยจะมีหนังสือมอบอ านาจเพิ่ม
ขึ้นมา ๓. ท่ีธนาคารกรุงไทย สาขาไหนก็ได้ ทางเราจะโอนโดยเช็ค ผู้สูงอายุจะอยู่ท่ีไหนก็จะได้รับเบี้ย
ยังชีพ โดยปกติจะจ่ายวันท่ี ๑๐ ของเดือน ตามนโยบายของนายก อบต.ในส่วนของภาคประชาชน คือ 
ชมรมผู้สูงอายุก็ดี อสม.ก็ดี รพ.สต.ก็ดี หรือว่าจิตอาสาก็ดี กลุ่มเหล่านี้ก็จะมีส่วนร่ วมกับ อบต. เช่น 
ชมรมผู้สูงอายุ ก็จะคอยประสานงานกับผู้สูงอายุว่าผู้สูงอายุคนไหนสามารถมารับได้ด้วยตนเองหรือไม่
สามารถมารับด้วยตนเองได้ เป็นการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลืออีกทางหนึ่ง อสม.ก็เข้ามามีส่วนร่วมใน
การตรวจเรื่องของสุขภาพผู้สูงอายุ ส่วนจิตอาสาก็มีเข้ามามีส่ วนร่วมในการบริการกับผู้สูงอายุท่ี 
ติดเตียง ติดบ้าน โดยการน าส่ิงของไปให้ อย่างนี้เป็นต้น ซึ่งเป็นการเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐอีกทาง
หนึ่ง๒๐ 

สรุปได้ว่า ประชาชนเข้าใจในนโยบายของรัฐและน าไปปฏิบัติได้ดีในท่ีนี้ คือ ชมรม
ผู้สูงอายุ ชมรมคนพิการ คณะกรรมการชุมชน อสม.กลุ่มแม่บ้าน ซึ่งจะมีตัวแทนท่ีคอยเข้าไปมีส่วน
ร่วมกับภาครัฐ คือ  
 - เข้าไปประชุมรับฟังความคิดเห็น 
 - การเข้าไปรับรู้ข่าวสาร 
 - การเข้าไปปรึกษาหารือ  

                                                 
๑๗สัมภาษณ์ นางสาวสิรภัทร บุญธรรม, ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองตะพานหิน,  

๒๙  พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๘สัมภาษณ์ นายฉัตรชัย หุมอาจ, ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองบางมูลนาก, ๒๕ ตุลาคม 

๒๕๕๙. 
๑๙สัมภาษณ์ นางกาญจนา บุญช่วย, รักษาการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลต าบลเนินมะกอก, ๒๙ ตุลาคม 

๒๕๕๙. 
๒๐สัมภาษณ์ นายบุญชัด เพ็ญสิน, ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.บางไผ่ , ๙ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙.        



๒๑๘ 

 ๔.๒.๒ ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมด้านนโยบายภาครัฐส าหรับดูแล
ผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร 
  ประเด็นท่ีสอง เป็นการศึกษาเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อท่ี ๒ เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
ก าหนดนโยบายต่อการมีส่วนร่วมดูแลผู้สูงอายุในพื้นท่ีจังหวัดพิจิตร มีปัจจัยท่ีส าคัญ จ านวน ๔ ปัจจัย 
ประกอบด้วย ปัจจัยท่ี ๑ ด้านทาน ปัจจัยท่ี ๒ ด้านปิยะวาจา ปัจจัยท่ี ๓ ด้านอัตถจริยา ปัจจัยท่ี ๔ 
ด้านสมานัตตา มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
  ปัจจัยที่ ๑ ด้านทาน 
 หลักธรรมข้อนี้ใช้เพื่อพัฒนาสังคม  หรือช่วยสงเคราะห์คนในชุมชน องค์กรประเทศชาติ 
หากไม่มีการเกื้อกูลแก่กันและกันประเทศชาติย่อมวุ่นวายไม่มีท่ีส้ินสุดเพราะคนมีความล าบากในการ
แสวงหาปัจจัยพื้นฐานของชีวิตประกอบไปด้วยสังคหวัตถุ ๔ ซึ่งหลักสังคหวัตถุ ๔ ว่าด้วยการครองคน 
เป็นธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจบุคคลและประสานหมู่ชนไว้ และสังคหวัตถุ ๔  นี้ถือว่าเป็นหลักแห่งการ
สงเคราะห์ เกื้อกูลกันในสังคม ชุมชน ท่ีมีคนต่างระดับกันไม่ว่าจะเป็นด้านฐานะ ความเป็นอยู่ รูปแบบ
การด าเนินชีวิต ในสังคมหนึ่งย่อมจะต้องมีความบกพร่องและมีส่วนเกินทางด้านทรัพย์สินและเครื่อง
ด าเนินชีวิตอยู่ไม่มากก็น้อย ประกอบด้วยทาน คือ การให้ ทานคือการแบ่งปัน ธรรมข้อนี้เป็นพื้นฐาน
ของมนุษย์ท่ีจะมีการเอื้ออาทรต่อกัน ทานคือการหยิบยื่นให้แก่กันและกัน ซึ่งการหยิบยื่นให้แก่กันและ
กันนั้นอยู่ท่ีใจท่ีจะเสียสละออกไปมากกว่าถูกบังคับ ดังนั้น ทานจึงมีส่วนช่วยในการพัฒนาการมีส่วน
ร่วมภาคประชาชนของการบริหารงานดูแลผู้สูงอายุอย่างยิ่ง๒๑ การให้ ซึ่งก็หมายความว่า การท่ีจะ
พัฒนาเพื่อให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมได้นั้นทางภาครัฐจะต้องให้โอกาส กับภาคประชาชนได้เข้า
มาร่วมคิด ร่วมวางแผน ในเรื่องต่างๆท่ีทางผู้สูงอายุต้องการเพื่อให้ด าเนินไปตามโครงการ  ส่วนทาง
คณะสงฆ์นั้น  ก็ต้องให้ค าแนะน าและให้ธรรมะกับผู้สูงอายุและช่วยสงเคราะห์สนับสนุนกับทางรัฐบาล 
เช่น  ให้สถานท่ี  เพื่อใช้เป็นสถานท่ีอบรมบ้าง  เป็นท่ีจัดกิจกรรมต่างๆบ้างและให้ความร่วมมือกับทาง
รัฐบาลเป็นอย่างดี  เพื่อให้ตรงกับหลักการบริหารของคณะสงฆ์ คือ สาธารณะสงเคราะห์ ๒๒ การ
พัฒนาการมีส่วนร่วมท่ีดีท่ีสุดคือการให้โอกาส เพราะฉะนั้น ภาครัฐเองต้องให้โอกาสกับภาคประชาชน
ในการร่วมคิด ร่วมท า ในโครงการท่ีเกี่ยวข้อง๒๓ การให้ ในเรื่องนี้ทางผู้ว่าถือว่าเป็นส่ิงท่ีส าคัญ ดังนั้น 
จึงได้สนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งในการจัดงานเวทีสัญจรของผู้สูงอายุ ให้กับชมรมผู้สูงอายุจังหวัด
พิจิตร๒๔ ในส่วนนี้ทางโรงเรียนของเราได้ให้โอกาสกับผู้สูงอายุได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเขาเองและได้ให้โอกาสกับกลุ่มชนต่างๆท่ีมีความสามารถได้มาถ่ายทอดให้กับผู้สูงอายุภาครัฐ
เองก็ให้งบประมาณสนับสนุนจึงท าให้ได้พัฒนาตนเองและได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานด้วย๒๕ 
การให้ ถือว่าเป็นส่ิงท่ีส าคัญท่ีจะดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้เป็นอย่างดี เพราะการให้ส่ิ งดีๆแก่

                                                 
๒๑สัมภาษณ์ พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์, ดร. (วิรัช วิโรจโน), เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๒สัมภาษณ์ พระศรีวิกรมมุนี (จันทราวุฒิ วชิรเมธี) ป.ธ.๙, รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๑๙ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙. 
๒๓สัมภาษณ์ พระครูสิริสุตโสภณ, ดร.  (จ าเนียร จนฺทโสภโณ), เจ้าคณะอ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ,  

๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.       
๒๔สัมภาษณ์ นายวีระศักด์ิ  วิจิตรแสงศรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร, ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๒๕สัมภาษณ์ นายมงคล  จินดามัง, ผู้อ านวยการโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



๒๑๙ 

ผู้สูงอายุซึ่งถือว่าเป็นหลักชัยของลูกหลานเป็นส่ิงท่ีมีค่าและคุ้มค่ามากท่ีสุด ดังนั้น ถ้าเราจะให้อะไรกับ
ใครเราต้องมีจุดมุ่งหมายท่ีส าคัญ เช่น ประชาชนท่ีเข้ามามีส่วนร่วมจะต้องได้รับผลประโยชน์และทาง
รัฐเองจะต้องมีส่ิงตอบแทนจึงจะเป็นการดึงเขาเหล่านั้นมามีส่วนพัฒนาไปได้๒๖ ภาครัฐก็ดีภาค
ประชาชนก็ดีต้องสร้างสังคมไม่ทอดท้ิงกัน  ต้องเป็นนักเสียสละประโยชน์ส่วนตน ต้องรู้จักแบ่งปัน
ประโยชน์ให้กับบุคคลท่ีด้อยกว่าเสมอ ไม่พยาบาท จองเวร จองกรรม คือต้องให้อภัยซึ่งกันและกัน  
ดังนั้น ประชาชนต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของภาครัฐ ให้ความเสียสละในการเข้าร่วม
โครงการต่างๆ๒๗ ในการพัฒนาการมีส่วนร่วมนั้นภาคประชาชนคือกลุ่มต่างๆท่ีกล่าวมาแล้วนั้น ทุกคน
มีส่วนในการดูแลผู้สูงอายุ โดยแต่ละกลุ่มก็ท างานตามหน้าท่ีของตนเอง ซึ่งเราถือว่าเป็นการให้ก าลัง
กับผู้สูงอายุ ส่วนภาครัฐเองก็ให้การสนับสนุนงบประมาณและก าลังใจในการท างานของกลุ่ม
เหล่านั้น๒๘ ในการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องให้การดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็น
การให้ก าลังใจ ไม่ทอดท้ิง ไม่ว่าจะเป็นชมรมผู้สูงอายุ อสม.รพ.สต.โดยการน าส่ิงของมาช่วยในการ
สงเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็นการแนะน า การช่วยเหลือกันระหว่างภาครัฐกับประชาชน ภาครัฐก็ต้องคอย
ให้ก าลังใจประชาชน เพื่อให้มีก าลังใจในการท างาน คอยเป็นพี่เล้ียง โดยเฉพาะงบประมาณในการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับโครงการนั้นๆ ดังนั้น ทาน จึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่าช่วยในการพัฒนาทุกภาค
ส่วนให้อยู่ร่วมกันได้๒๙ ทาน คือการเสียสละ เพราะฉะนั้นในการจะพัฒนาประชาชนให้เข้าไปมีส่วน
ร่วมต้องมีการเสียสละ คือเสียสละประโยชน์ตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เสียสละเวลา เพื่อเข้าไปร่วม
คิด ร่วมท า ตามแผนท่ีก าหนดมา ส่วนภาครัฐเองก็ต้องเสียสละงบประมาณ คน และอุปกรณ์ต่างๆใน
การปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุ และให้โอกาสกับประชาชนได้เข้าไปแสดงความคิดเห็น ดังนั้น ทานจึงเป็น
การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี๓๐ ในส่วนนี้เริ่มจากผู้สูงอายุเองท่ีต้องให้
ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดจนให้ความร่วมมือกับภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เช่น 
ผู้สูงอายุในเขตอ าเภอโพทะเลก็จะมีการช่วยเหลือโดยการออกไปเยี่ยมผู้ท่ีติดเตียง ติดบ้านไปไหนมา
ไหนไม่ได้ และมีการช่วยเหลือเกื้อกูลในยามท่ีมีการตายทางชมรมก็มีสวัสดิการมอบให้ เป็นต้น แม้
ภาครัฐเองก็ต้องให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลเช่นเดียวกัน ดังนั้น ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการ
จะพัฒนาหรือให้มีส่วนร่วมจะต้องรู้จักการให้โอกาสกับทุกๆคนในการวางแผน๓๑ เป็นส่ิงท่ีจ าเป็นใน
การพัฒนาการมีส่วนร่วม เพราะการให้โอกาสกับประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานดูแลผู้
สูงถือว่าเป็นการพัฒนาศักยภาพของการท างาน โดยเฉพาะผู้น าผู้สูงอายุท่ีเป็นคลังสมองเป็นแบบอย่าง
มีใจรัก ให้เขาเหล่านั้นร่วมสร้างทีมงานร่วมเรียนรู้ร่วมท าแล้วน าความรู้ท่ีได้ไปขยายผลพัฒนานโยบาย 
ส่ือสารสู่สังคม ส่วนในระดับอ าเภอก็สนับสนุนให้น านวัตกรรมไปร่วมแสดงในวันสัญจรชมรมผู้สูงอายุ

                                                 
๒๖สัมภาษณ์ นางสาวฐะปะณิยา เงินดิเรกกุล , หัวหน้าฝ่ายจัดกิจกรรมและเลขานุการ , ๑๗ ธันวาคม 

๒๕๕๙.       
๒๗สัมภาษณ์ นายจ านงค์   คชรอด, ประธานชมรมผู้สูงอายุประจ าจังหวัดพิจิตร, ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๘สัมภาษณ์ นายสมพร  แป้นแก็ว, ประธานชมรมผู้สูงอายุอ าเภอตะพานหิน, ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๙สัมภาษณ์ นายกมล  ย้ิมกล่ า, ประธานชมรมผู้สูงอายุอ าเภอบางมูลนาก, ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๓๐สัมภาษณ์ นายสน่ัน  จันทร์ขวาง, ประธานชมรมผู้สูงอายุอ าเภอโพทะเล, ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.        
๓๑สัมภาษณ์ นายสุรเดช  เดชคุ้มวงศ์, ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิจิตร, ๑๙ ตุลาคม  ๒๕๕๙. 



๒๒๐ 

จังหวัดทุกเดือน เพื่อช่ืนชม แชร์ความรู้ จะเป็นการช่วยและเช่ือมภาคีเครือข่ายต่อไป๓๒ การแบ่งปัน 
การเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เป็นปัจจัยส าคัญต่อการท ากิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์ทุก
ประเภท โดยเฉพาะงานด้านผู้สูงอายุท่ีต้องค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ดังนั้น ทุกภาคส่วน
ต้องมีการให้ความคิด ให้ก าลังกาย ตลอดจนให้ส่ิงของต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อกัน๓๓ การให้ มีส่วน
ช่วยในการพัฒนาการมีส่วนร่วม  เพราะทุกภาคส่วนท่ีมาร่วมในการบริหารงานดูแลผู้สูงอายุคือว่าเป็น
การให้การเสียสละ ให้ความรู้ตลอดจนให้การช่วยเหลือ ดังนั้น ทานจึงช่วยให้การพัฒนาการมีส่วนร่วม
ส าเร็จไปได้ด้วยดี๓๔ การให้ทางเทศบาลเองก็ให้โอกาสกับผู้สูงอายุได้เข้ามามีส่วนร่วมทุกๆโครงการ 
คือให้มาร่วมคิด ร่วมท าและร่วมด าเนินกิจกรรมต่างๆเท่าท่ีท าได้ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้กลุ่มผู้สูงอายุมี
ก าลังใจและก าลังกายในการท างานต่อไป๓๕ ทานเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่งในการท่ีจะพัฒนาให้คนมีส่วน
ร่วมเพราะทานคือการให้ เช่น ให้โอกาสกับประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในโครงการต่างๆ ให้
งบประมาณในการบริหารโครงการ ซึ่งเป็นการให้การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลัก
ทาน๓๖ เป็นส่ิงท่ีส าคัญในการท่ีเราจะพัฒนาบุคลากร เพราะให้การให้นั้นเป็นส่ิงท่ีจะดึงให้คนเข้ามามี
ส่วนร่วมได้เยอะ เพราะฉะนั้น ทางภาครัฐเองจะต้องให้โอกาส หรือให้ก าลังใจกับคนท่ีเข้ามาท างาน
ร่วมกับเรา เพื่อให้เขาเหล่านั้นมีก าลังใจในการท างาน๓๗ 
 สรุปได้ว่า ในการพัฒนาการมีส่วนร่วมนั้นประชาชนคือกลุ่มต่างๆท่ีกล่าวมาแล้วนั้น ทุก
คนมีส่วนในการดูแลผู้สูงอายุ โดยแต่ละกลุ่มก็ท างานตามหน้าท่ีของตนเอง ซึ่งเราถือว่าเป็นการให้
ก าลังกับผู้สูงอายุ ส่วนภาครัฐเองก็ให้การสนับสนุนงบประมาณและก าลังใจในการท างานของกลุ่ม
เหล่านั้น 

ปัจจัยที่ ๒ ด้านปิยวาจา 
 วาจาอันเป็นท่ีรัก การพูดด้วยค าอันเป็นท่ีรัก ธรรมข้อนี้มุ่งไปท่ีการส่ือสารกันในระดับ
ต่างๆเพื่อมีความเข้าใจร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว  เพราะการอยู่ร่วมกันในสังคมหากไม่มีปิยวาจาท่ีมี
องค์ประกอบเหล่านี้ คือ ไม่พูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดค าหยาบ ไม่พูดเพ้อเจ้อต่อกัน สังคมนั้นก็จะ
ไม่มีความหวาดระแวงต่อกัน เป็นต้น ดังนั้น ปิยวาจา จึงมีส่วนช่วยในการพัฒนาการมีส่วนร่วมภาค
ประชาชนของการบริหารงานดูแลผู้สูงอายุอย่างยิ่ง๓๘ การใช้วาจาท่ีไพเราะ  ธรรมข้อนี้ถือว่าเป็นส่ิงท่ี
ส าคัญอย่างเพราะการจะพัฒนาอะไรก็ตามต้องใช้ค าพูดท่ีเป็นประโยชน์  ค าพุดท่ีน่ารักและค าพูดท่ี
                                                 

๓๒สัมภาษณ์ นางสมคิด  บุญประเสริฐ, ประธาน อสม ต าบลเนินมะกอก, ๑๕ ตุลาคม  ๒๕๕๙. 
๓๓สัมภาษณ์ นางสาวนฤมล   คุ้มเกตุ, หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและส่งเสริมการท่องเที่ยว อบจ พิจิตร,  

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.         
๓๔สัมภาษณ์ นางสาวสิรภัทร  บุญธรรม, ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองตะพานหิน ,  

๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 
๓๕สัมภาษณ์ นายฉัตรชัย หุมอาจ, ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองบางมูลนาก , ๒๕ 

ตุลาคม  ๒๕๕๙. 
๓๖สัมภาษณ์ นางกาญจนา  บุญช่วย, รักษาการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลต าบลเนินมะกอก, ๒๙ 

ตุลาคม  ๒๕๕๙.  
๓๗สัมภาษณ์ นายบุญชัด  เพ็ญสิน, ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.บางไผ่ , ๙ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙.        
๓๘สัมภาษณ์ พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์, ดร. (วิรัช วิโรจโน), เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๒๒๑ 

ไพเราะ เพราะฉะนั้น องค์กรพระสงฆ์เราถ้าจะเข้าไปมีส่วนร่วมก็ใช้วาจาท่ีเป็นประโยชน์และใช้วาจาท่ี
ไม่กระทบกระท่ังผู้อื่น จึงจะพัฒนาการมีส่วนร่วมได้เป็นอย่างดี๓๙ ในด้านนี้ ต้องมีการประชุม
ปรึกษาหารือกันในเรื่องการบริหารงานดูแลผู้สูงอายุโดยท่ีภาครัฐเองจะต้องให้ค าแนะน า และให้
ก าลังใจกับคนท่ีท างาน๔๐ ทางจังหวัดเองโดยการน าของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วม
ในงานเวทีสัญจรของผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร ซึ่งถือว่าเป็นการพบปะกับประชาชนและให้ก าลังใจกับผู้ท่ี
ท างานด้วย๔๑ ในการจัดการเรียนการสอนนั้นเป็นการให้โอกาสกับผู้สูงอายุและภาครัฐตลอดจนภาค
ประชาชนได้พูดคุยกันในส่ิงต่างๆท่ีผู้สูงอายุต้องการเป็นการให้ได้คิดและร่วมมืออย่างดี๔๒ การพูดการ
เจรจาก็เช่นเดียวกันในการท่ีเราจะให้กลุ่มต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการนั้นจะต้องมีการพูดการ
เจรจากันโดยเฉพาะเจรจาในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ ส่ิงท่ีจะน ามาซึ่งความสามัคคีและให้เกิดความเข้าใจใน
โครงการนั้นๆได้ ดังนั้น การพูดจึงเป็นส่ิงส าคัญอีกประการหนึ่งท่ีจะสามารถดึงประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมได้เป็นอย่างดี๔๓ การส่ือสารด้วยวาจา ท่ีซื่อสัตย์ สุจริต นั่นก็หมายความว่า ในการร่วมกันคิด 
ร่วมกันท านั้น ท้ังภาครัฐและประชาชน จะต้องมีการพูดคุยกัน ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆก็ตาม ต้องพูดคุย
กันด้วยความจริงใจและความต้ังใจในการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้อายุ ซึ่งเป็น
ส่ิงส าคัญ๔๔ ด้านนี้กลุ่มหรือชมรมต่างๆจะมีส่วนร่วมในการไปดูแลผู้สูงอายุโดยการไปเยี่ยม พูดคุยให้
ก าลังใจกับผู้สูงอายุท่ีอยู่บ้านเพียงล าพังเพื่อเป็นการคลายเหงาได้๔๕  มีวาจาอันเป็นท่ีรัก ย่อมเป็นส่วน
ในการบริหารดูแลผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี ท้ังนี้ เพราะการพูดท่ีไพเราะ อ่อนหวานหรือพูดส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์ในชุมชนหรือในสังคมใดก็ตาม เพราะฉะนั้น ในการแนะน าหรือเป็นพี่ เล้ียงก็ตามเราต้องใช้
ถ้อยค าท่ีไพเราะ เป็นประโยชน์และน ามาซึ่งความสามัคคี ประชาชนเองก็ตามเมื่อเข้าไปประสานงาน
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ต้องประสานด้วยความสามัคคีและเป็นกันเองการบริหารงานดูแล
ผู้สูงอายุจะส าเร็จได้ก็ต้องอาศัยการเจรจากันด้วยดี๔๖ ในการท่ีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมต้องมีการ
พูดคุย การเจรจาซึ่งกันและกัน  ดังนั้น การพูดคุย การเจรจาจึงต้องเป็นการพูดคุยและเจรจาในส่ิงท่ี
เป็นประโยชน์ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน เพราะการท างานในกลุ่มใหญ่นั้นเป็นส่ิงส าคัญจะต้องผสาน
ความสามัคคีให้เกิดข้ึน เพื่อจะได้ด าเนินงานให้เป็นไปด้วยดีและส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ๔๗ การเจรจา 
การสนทา ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มภาครัฐ หรือในกลุ่มประชาชน เมื่อท างานร่วมกันแล้วก็ต้องมีการพูดคุย 

                                                 
๓๙สัมภาษณ์ พระศรีวิกรมมุนี (จันทราวุฒิ วชิรเมธี) ป.ธ.๙, รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๑๙ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙. 
๔๐สัมภาษณ์ พระครูสิริสุตโสภณ, ดร.  (จ าเนียร จนฺทโสภโณ), เจ้าคณะอ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ,  

๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.     
๔๑สัมภาษณ์ นายวีระศักด์ิ  วิจิตรแสงศรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร, ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๔๒สัมภาษณ์ นายมงคล  จินดามัง, ผู้อ านวยการโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๔๓สัมภาษณ์ นางสาวฐะปะณิยา เงินดิเรกกุล , หัวหน้าฝ่ายจัดกิจกรรมและเลขานุการ , ๑๗ ธันวาคม 

๒๕๕๙.        
๔๔สัมภาษณ์ นายจ านงค์   คชรอด, ประธานชมรมผู้สูงอายุประจ าจังหวัดพิจิตร, ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๔๕สัมภาษณ์ นายเชียงศักด์ิ ทองประเสริฐ, ประธานชมรมผู้สูงอายุอ าเภอทับคล้อ , ๑๓ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙.        
๔๖สัมภาษณ์ นายสมพร  แป้นแก็ว, ประธานชมรมผู้สูงอายุอ าเภอตะพานหิน,  ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๔๗สัมภาษณ์ นายกมล  ย้ิมกล่ า, ประธานชมรมผู้สูงอายุอ าเภอบางมูลนาก, ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๒๒๒ 

เจรจา ในเรื่องนั้นๆ เพราะฉะนั้น ประโยชน์จะส าเร็จหรือไม่ข้ึนอยู่กับการพูดคุยกัน ถ้าพูดคุยด้วยวาจา
ท่ีน่ารัก วาจาท่ีไพเราะ งานท่ีด าเนินอยู่ก็จะส าเร็จไปได้๔๘ ทุกภาคส่วนจะต้องมีการประสานงานกัน
อย่างต่อเนื่องในโครงการต่างๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจไปในทางเดียวกัน เพื่อน าโครงการนั้นไปสร้าง
การส่ือสารสู้เครือข่ายและสังคม ซึ่งการสร้างเครือข่ายนั้นต้องอาศัยการเจรจาซึ่งกันและกัน เพื่อขอ
ความช่วยเหลือและร่วมมือในทุกระดับ ดังนั้น ปิยวาจา จึงเป็นส่ิงท่ีส าคัญในการท่ีจะพัฒนาการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน๔๙ ในด้านนี้คือในการบริหารงานดูแลผู้สูงอายุนี้นี้ต้องท าอย่างต่อเนื่องและท า
อย่างเต็มรูปแบบคือต้องดูแลผู้สูงอายุให้ครอบคลุมท่ัวถึงไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุท่ีติดเตียง ติดบ้านหรือ
ติดสังคมก็ตาม ซึ่งผู้ท่ีจะเข้ามาท างานในด้านนี้ต้องรู้จักพูดในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์กับผู้สูงอายุ ต้องรู้จัก
เอาใจใส คือต้องพูดให้ก าลังใจ แต่ถ้าจะเกิดการพัฒนาภาครัฐเองก็ต้องให้ค าแนะน ากับภาคประชาชน
ท่ีจะเข้ามาท างานนั้นๆเพื่อให้เขาน าไปใช้กับผู้สูงอายุต่อไป๕๐ การพูดและการส่ือสารต่อผู้สูงอายุ มี
ข้อจ ากัดในเรื่องของสุขภาพและร่างกายของผู้สูงอายุท่ีค่อนข้างเส่ือมสมรรถภาพลง จะต้องอาศัยการ
พูดจาให้ก าลังใจท่ีชัดเจน ตรงไปตรงมา ไม่อ้อมค้อมท้ังภาษาพูด ภาษากายรวมท้ังภาษาใจด้วย ท่ีต้อง
มีการใช้เทคนิคและความสามารถเฉพาะตัวประกอบกับการท ากิจกรรมต่างๆเนื่องจากผู้สูงอายุส่วน
ใหญ่จะขี้น้อยใจ ต้องใช้ภาษาในการส่ือสารท่ีกระชับและไพเราะ สุภาพ อันนี้ก็เป็นการพัฒนาการมี
ส่วนร่วมภาคประชาชนท่ีเข้ามาช่วยเหลือตามโครงการได้เป็นอย่างดี๕๑ ในการดูแลผู้สูงอายุนั้น จะต้อง
ใช้วาจาท่ีไพเราะ วาจาท่ีเป็นประโยชน์ เพราะผู้สูงอายุบางคนบางท่านอยู่บ้านเพียงล าพัง จะต้องมี
กลุ่มหรือชมรม ไปพูดคุยให้ก าลังใจจะได้ไม่เกิดความเหงาได้๕๒ ในการท างานนั้น ก าลังใจถือว่าเป็นส่ิง
ท่ีส าคัญท่ีสุด ภาครัฐเองก็คอยให้การสนับสนุน พูดให้ก าลังใจกับผู้สูงอายุและเจรจากันด้วยวาจาท่ี
ไพเราะและเป็นประโยชน์ต่อกัน๕๓ พูดจากันด้วยวาจาท่ีไพเราะ  อ่อนหวาน ในการประชุม
ปรึกษาหารือกันในการด าเนินโครงการหรือให้ค าปรึกษาแนะน ากับภาคประชาชนหรือเป็นพี่เล้ียงใน
การปฏิบัติงาน๕๔ ด้านนี้ก็เช่นเดียวกันการพูดจาปราศรัยกับคนเหล่านั้นเราต้องพุดจาด้วยความไพเราะ 
เป็นกันเอง ไม่ใช้อารมณ์ในการพูดจากัน เพราะการพูดจาค าท่ีไพเราะอ่อนนั้นถือว่าเป็นก าลังใจอย่าง
ยิ่งกับผู้ท่ีได้ฟัง การพัฒนาจะดีหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการพูดจาท้ังหมด๕๕ 

                                                 
๔๘สัมภาษณ์ นายสน่ัน  จันทร์ขวาง, ประธานชมรมผู้สูงอายุอ าเภอโพทะเล, ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.        
๔๙สัมภาษณ์ นายสุรเดช  เดชคุ้มวงศ์, ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิจิตร, ๑๙ ตุลาคม  ๒๕๕๙. 
๕๐สัมภาษณ์ นางสมคิด  บุญประเสริฐ, ประธาน อสม ต าบลเนินมะกอก, ๑๕  ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๕๑สัมภาษณ์ นางสาวนฤมล  คุ้มเกตุ, หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและส่งเสริมการท่องเที่ยว อบจ พิจิตร,  

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.          
๕๒สัมภาษณ์ นางสาวสิรภัทร บุญธรรม, ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองตะพานหิน ,  

๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 
๕๓สัมภาษณ์ นายฉัตรชัย หุมอาจ, ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองบางมูลนาก , ๒๕ 

ตุลาคม  ๒๕๕๙. 
๕๔สัมภาษณ์ นางกาญจนา  บุญช่วย, รักษาการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลต าบลเนินมะกอก , ๒๙ 

ตุลาคม  ๒๕๕๙.  
๕๕สัมภาษณ์ นายบุญชัด เพ็ญสิน, ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.บางไผ่ , ๙ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙        



๒๒๓ 

 สรุปได้ว่า ด้านนี้กลุ่มหรือชมรมต่างๆ จะมีส่วนร่วมในการไปดูแลผู้สูงอายุโดยการไปเยี่ยม 
พูดคุยให้ก าลังใจกับผู้สูงอายุท่ีอยู่บ้านเพียงล าพังเพื่อเป็นการคลายเหงาได้ 
 
            ปัจจัยที่ ๓ ด้านอัตถจริยา 
 การประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ ธรรมข้อนี้มุ่งท่ีการด ารงตนให้มีประโยชน์ต่อผู้อื่น หรือ
สังคม การสร้างน้ าใจเล็กๆ น้อยๆ ท่ีอยู่ร่วมกันจะพึงกระท าต่อกัน อัตถจริยา คือ การประพฤติ
ประโยชน์ ดังนั้น อัตถจริยาจึงมีส่วนช่วยในการพัฒนาการมีส่วนร่วมเป็นอย่างดี๕๖ การท าประโยชน์
ต่อส่วนรวมหรือต่อสังคม หมายความว่า ทุกภาคส่วนจะต้องประโยชน์ให้เกิดมีแก่ผู้สูงอายุเพื่อให้ท่าน
ได้รับประโยชน์จากหน่วยงานนั้น ส่วนองค์กรพระสงฆ์เองก็ต้องให้การสนับสนุนกิจการงานหรือ
โครงการผู้สูงอายุ และให้สถานท่ีเป็นท่ีบ าเพ็ญประโยชน์กับผู้สูงอายุอีกด้วย๕๗ โครงการต่างๆท่ีภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม จะต้องเป็นโครงการท่ีเป็นประโยชน์และเอื้อต่อชุมชนและสังคมนั้นๆ๕๘ 
การท าตนให้เป็นประโยชน์กับชมรมผู้สูงอายุ โดยทางจังหวัดร่วมกับ พมจ.ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตรและ
สาธารณสุขจังหวัด ได้ให้การสนับสนุนโครงการต่างๆท่ีจะเป็นประโยชน์กับคนในจังหวัดพิจิตร 
โดยเฉพาะผู้สูงอายุ๕๙ ในส่วนนี้เป็นส่วนท่ีประชาชนเองจะได้สร้างประโยชน์ให้กับสังคมร่วมกับภาครัฐ
เป็นอย่างดีเพราะการถ่ายทอดความรู้ท่ีตนมีจะเป็นประโยชน์กับผู้สูงอายุเป็นอย่างดี๖๐ ประโยชน์ท่ีจะ
เกิดขึ้นนั้นต้องเป็นประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นท้ังสองฝ่ายและต้องเป็นประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นกับชุมชนและสังคม 
แต่ถ้าเป็นประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นกับองค์กรหรือใครคนใดคนหนึ่งก็ไม่สามารถท่ีจะดึงให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมได้ ดังนั้น ประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้นก็เป็นอีกอันหนึ่งท่ีจะท าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้๖๑ 
การท่ีจะช่วยพัฒนาการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนนั้นภาครัฐและทุกคนท่ีมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานก็ดี 
ในการร่วมคิดร่วมท าก็ต้องคิดในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ ส่ิงท่ีจะท าให้เกิดความรัก ความสามัคคีและ
ความส าเร็จ นั่นก็หมายความว่า กลุ่มคนเหล่านั้นต้องท าตนให้มีคุณค่าเป็นหลัก เป็นต้น แบบเป็น 
ปูชนียบุคคล เป็นคนท่ีน่าเคารพยกย่อง นี่คือการมีส่วนช่วยในการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานดูแลผู้สูงอายุ๖๒ ในด้านนี้ทางเทศบาลเองก็ขอความร่วมมือจากผู้สูงอายุท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ (คลังสมองผู้สูงอายุ) น าความรู้ท่ีตนเองมีไปถ่ายทอดให้แก่เยาวชนหรือสมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุ ถือว่าได้ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม บางคนก็ไปเป็นจิตอาสาตามโรงพยาบาล ช่วยดูแลผู้ป่วย 

                                                 
๕๖สัมภาษณ์ พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์, ดร. (วิรัช วิโรจโน), เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๒๐  ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๕๗สัมภาษณ์ พระศรีวิกรมมุนี (จันทราวุฒิ วชิรเมธี) ป.ธ.๙, รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๙ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙.  
๕๘สัมภาษณ์ พระครูสิริสุตโสภณ, ดร.  (จ าเนียร จนฺทโสภโณ), เจ้าคณะอ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ,  

๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.       
๕๙สัมภาษณ์ นายวีระศักด์ิ  วิจิตรแสงศรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร, ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๖๐สัมภาษณ์ นายมงคล  จินดามัง, ผู้อ านวยการโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๖๑สัมภาษณ์ นางสาวฐะปะณิยา เงินดิเรกกุล , หัวหน้าฝ่ายจัดกิจกรรมและเลขานุการ , ๑๗ ธันวาคม 

๒๕๕๙.        
๖๒สัมภาษณ์ นายจ านงค์   คชรอด, ประธานชมรมผู้สูงอายุประจ าจังหวัดพิจิตร, ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๒๒๔ 

เป็นต้น๖๓  ในการประพฤติประโยชน์นี้ คือ ประชาชนต้องท าประโยชน์ให้เกิดขึ้นในกลุ่มของตนและ
กลุ่มอื่นๆ ด้วย๖๔ การมีส่วนร่วมในการท าประโยชน์ให้เกิดข้ึนในสังคมผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นประชาชน
เองก็ตามหรือว่าผู้สูงอายุเองก็ตามท่ีมีความสามารถ มีความช านาญในเรื่องใดๆ ก็ตาม คือ ต้องมาช่วย
ให้ค าแนะน าหรือร่วมกันเรียนรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับทุกๆ ฝ่าย เพราะฉะนั้น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ราชการ ต้องให้โอกาสกับประชาชนได้เข้าร่วมท าประโยชน์ทุกครั้งเพื่อเป็นการฝึกให้
ประชาชนมีความเคยชิน๖๕ หลังจากท่ีได้พูดคุยกันแล้ว ก็น ามาลงมือปฏิบัติ คือท าให้เกิดประโยชน์ใน
สังคมนั้น ประโยชน์ท่ีจะเกิดนั้นต้องเพื่อส่วนรวม ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ตน คือ ต้องท าร่วมกันเป็นการ
พัฒนาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานดูแลผู้สูงอายุ๖๖ การท าประโยชน์ให้เกิดขึ้นในสังคมเป็นการ
ท างานท่ีมุ่งให้ประโยชน์เกิดขึ้น ดังนั้น หลังจากท่ีร่วมกันคิดกันท าแล้ว ส่ิงท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จก็คือ
ประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นนั่นเอง เช่น สาระท่ีดี ท้ังเรื่องคน ชุมชน องค์กร นวัตกรรมต้นแบบ น าไปส่ือสารใน
รูปแบบท่ีน่าสนใจ ผ่านเวทีสัญจร  มหกรรม และทางเฟสบุ๊ค ไลน์ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้สูงอายุท่ี
ได้ติดตามอยู่ เพราะฉะนั้น ประชาชนท่ีเข้ามาท างานนั้นต้องให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุดท้ังส่วนตัวและ
ส่วนรวม ก็ถือว่าเป็นพัฒนาตนเองร่วมกับการบริหารงานดูแลผู้สูงอายุด้วย๖๗ ในด้านนี้ประชาชนเมื่อ
ได้เข้ามาท างานแล้วก็ต้องท าตนให้เป็นโยชน์แก่ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยเฉพาะกับ
สังคมผู้สูงอายุซึ่งเราถือว่าเป็นผู้ท่ีน่าเคารพ น่าบูชา เป็นปูชนียบุคคล ซึ่งท่านเหล่านี้ต้องการก าลังใจ 
ซึ่งก าลังใจถือว่าเป็นส่ิงท่ีส าคัญส าหรับกลุ่มคนเรานี้ เพราะบางคนก็ไม่ได้อยู่กับลูกหลาน หรือไม่มี
โอกาสได้พบปะกับคนอื่น เพราะฉะนั้น การดูแลในด้านนี้ก็คือต้องท าตนให้เป็นประโยชน์กับสังคม
ผู้สูงอายุ๖๘ หลักธรรมในข้อนี้สัมพันธ์กับการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์สามารถช่วยเหลือ
ตนเองและผู้อื่นได้ในคราวเดียวกัน นั่นหมายความว่า กิจกรรมต่างท่ีผู้สูงอายุได้เข้ามามีส่วนร่วม 
นอกจากจะท าให้ตัวเองได้รับประโยชน์ห่างไกลโรคซึมเศร้าไม่เป็นภาระลูกหลาน ยังท าให้ผู้อื่นได้รับ
ประโยชน์ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม เกิดการถ่ายทอดภูมิปัญญา เกิดการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกัน เพราะฉะนั้น การท าตนให้เป็นประโยชน์กับสังคมจึงเป็นการ
พัฒนาและการมีส่วนร่วมกับประชาชนและภาครัฐกับการบริหารงานดูแลผู้สูงอายุ๖๙ ทุกคนท่ีเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารงานดูแลผู้สูงอายุ ล้วนมีวัตถุประสงค์เป็นอย่างเดียวกันคือต้องการท าประโยชน์
ให้เกิดข้ึนกับผู้ท่ีตนเองเคารพนับถือ ดังนั้น บางคนก็น าความรู้ความสามารถท่ีตนเองมีอยู่มาถ่ายทอด
ให้กับคนอื่นๆได้รู้ตามอย่างนี้เป็นต้น๗๐ การท างานแต่ละครั้งเรามุ่งผลประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้นคือเป็น
                                                 

๖๓สัมภาษณ์ นายเชียงศักด์ิ ทองประเสริฐ, ประธานชมรมผู้สูงอายุอ าเภอทับคล้อ , ๑๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙.        

๖๔สัมภาษณ์ นายสมพร  แป้นแก็ว, ประธานชมรมผู้สูงอายุอ าเภอตะพานหิน, ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๖๕สัมภาษณ์ นายกมล  ย้ิมกล่ า, ประธานชมรมผู้สูงอายุอ าเภอบางมูลนาก, ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๖๖สัมภาษณ์ นายสน่ัน  จันทร์ขวาง, ประธานชมรมผู้สูงอายุอ าเภอโพทะเล, ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.        
๖๗สัมภาษณ์ นายสุรเดช  เดชคุ้มวงศ์, ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิจิตร, ๑๙ ตุลาคม  ๒๕๕๙. 
๖๘สัมภาษณ์ นางสมคิด  บุญประเสริฐ, ประธาน อสม. ต าบลเนินมะกอก, ๑๕ ตุลาคม  ๒๕๕๙. 
๖๙สัมภาษณ์ นางสาวนฤมล   คุ้มเกตุ, หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและส่งเสริมการท่องเที่ยว อบจ พิจิตร,  

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.          
๗๐สัมภาษณ์ นางสาวสิรภัทร บุญธรรม, ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองตะพานหิน ,  

๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 



๒๒๕ 

ประโยชน์ ต่อประชาชนมากกว่าประโยชน์ของภาครัฐเองและท าเพื่อประชาชนอย่างเต็ม
ความสามารถ๗๑ เป็นการท าคุณประโยชน์ต่อส่วนรวมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเองหรือประชาชนท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้องในทุกโครงการจะต้องค านึงถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้น๗๒ ด้านนี้ทาง อบต.ได้บริหารงานใน
เชิงรุก คือ ผู้สูงอายุบางคนไม่รู้ตัวว่าตนเองมีสิทธิ์เลยไม่ได้ไปลงทะเบียน ทาง อบต.เองก็จะไปขอ
รายช่ือจากอ าเภอมาตรวจเช็คว่ายังอยู่ในต าบลหรือเปล่า ถ้ายังอยู่ทางเจ้าหน้าท่ีก็จะไปตามให้มาขึ้น
ทะเบียนเป็นการท างานเพื่อประโยชน์ของผู้สูงอายุ๗๓ 
 สรุปได้ว่า ในด้านนี้ทางภาครัฐเองก็ขอความร่วมมือจากผู้สูงอายุท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
(คลังสมองผู้สูงอายุ) น าความรู้ท่ีตนเองมีไปถ่ายทอดให้แก่เยาวชนหรือสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ถือว่าได้
ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม บางคนก็ไปเป็นจิตอาสาตามโรงพยาบาล ช่วยดูแลผู้ป่วย เป็นต้น 

  
ปัจจัยที่ ๔. ด้านสมานัตตตา 
ความมีตนเสมอหรือท าตนเสมอต้นเสมอปลาย ธรรมข้อนี้มุ่งไปท่ีการประพฤติตนเองวาง

ตัวตนให้เสมอต้นเสมอปลายหรือการเป็นผู้ประสานงานท่ีดีต่อสังคมชุมชนองค์กรท่ีตัวเองสังกัดอยู่ ไม่
เป็นคนยุยงท าให้คนในสังคมแตกแยกกัน ดังนั้น สมานัตตตา จึงเป็นส่ิงท่ีจะประสานหรือพัฒนาให้
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้๗๔ การปฏิบัติตนเสมอต้นเสมอปลาย หมายความช่วยเหลือกิจการ
งานดูแลผู้สูงอายุสม่ าเสมอ เพราะฉะนั้น การปฏิบัติตนเสมอต้นเสมอปลายจะได้ช่ือว่าพัฒนาการมี
ส่วนร่วมของประชาชนได้อย่างดีนั้นทุกหน่วยงานต้องหมั่นปรึกษาหารือกันอยู่บ่อยๆ ไม่ควรละท้ิง๗๕ 
ในด้านนี้ควรจะท ากันอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ คือภาครัฐและภาคประชาชนจะต้องมีการประชุมหารือ
กันอย่างต่อเนื่องเพื่องานท่ีออกมาจะได้มีประสิทธิภาพและถูกต้อง๗๖ ในด้านสมานัตตตานี้ทางจังหวัด
เองเมื่อให้งบประมาณในการสนับสนุนโครงการแล้วก็จะให้ต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการท่านใดก็
ตาม เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท างาน๗๗ ประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นในการร่วมกันของภาครัฐและ
ภาคเอกชนนั้นเป็นประโยชน์ท่ีทุกคนจะได้รับและเป็นประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนตลอดไป๗๘ การ
ประพฤติปฏิบัติตนให้มีความเสมอภาคในการปฏิบัติงานไม่มีความล าเอียง คือสามารถท างานร่วมกับ
ภาคประชาชนได้โดยไม่ถือตัว เป็นกันเองกับประชาชน อันนี้แหละ ท่ีจะท าให้ประชาชนอยากร่วม

                                                 
๗๑สัมภาษณ์ นายฉัตรชัย  หุมอาจ, ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองบางมูลนาก , ๒๕ 

ตุลาคม  ๒๕๕๙. 
๗๒สัมภาษณ์ นางกาญจนา  บุญช่วย, รักษาการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลต าบลเนินมะกอก , ๒๙ 

ตุลาคม  ๒๕๕๙.  
๗๓สัมภาษณ์ นายบุญชัด  เพ็ญสิน, ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.บางไผ่ , ๙ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙.        
๗๔สัมภาษณ์ พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์, ดร. (วิรัช วิโรจโน), เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๒๐  ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๗๕สัมภาษณ์ พระศรีวิกรมมุนี (จันทราวุฒิ วชิรเมธี) ป.ธ.๙, รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๑๙ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙.  
๗๖สัมภาษณ์ พระครูสิริสุตโสภณ, ดร.  (จ าเนียร จนฺทโสภโณ), เจ้าคณะอ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ,  

๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.       
๗๗สัมภาษณ์ นายวีระศักด์ิ  วิจิตรแสงศรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร, ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๗๘สัมภาษณ์ นายมงคล  จินดามัง, ผู้อ านวยการโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



๒๒๖ 

ท างานด้วยเป็นอย่างดี ดังนั้น งานจะส าเร็จไปได้อย่างยั่งยืนภาครัฐจะต้องมีความเป็นกันเองกับ
ประชาชน จึงจะพัฒนางานนั้นให้ส าเร็จไปได้ด้วยดี๗๙ ในด้านนี้ ทุกคนต้องวางตนให้เหมาะสมกับ
สถานะของตนเองในสังคม และปฏิบัติตนเสมอต้นเสมอปลาย ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน ร่วมสุขร่วมทุกข์ 
ไม่ทอดท้ิงปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นให้ผู้อื่น๘๐ ในด้านของการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นจะมีอย่าง
สม่ าเสมอไม่ว่าทางเทศบาลจะมีโครงการอะไรที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุกลุ่มดังกล่าวก็จะเข้ามามี
ส่วนร่วมตลอดไปในด้านของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนั้นจะมีอย่างสม่ าเสมอไม่ว่าทาง
เทศบาลจะมีโครงการอะไรที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุกลุ่มดังกล่าวก็จะเข้ามามีส่วนร่วมตลอดไป๘๑ 
การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องท าด้วยความเสียสละ และท าด้วยการพูดคุยเจรจาตลอดจนการสนทนากัน
และต้องท าเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องไม่ทอดท้ิงงานท่ีท านั้น ดังนั้น ทุกคนท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
บริหารงานดูแลผู้สูงอายุจะต้องปฏิบัติตนให้เสมอต้นเสมอปลาย๘๒ หลังจากท่ีได้พูดคุยกันแล้ว ก็น ามา
ลงมือปฏิบัติ คือท าให้เกิดประโยชน์ในสังคมนั้น ประโยชน์ท่ีจะเกิดนั้นต้องเพื่อส่วนรวม ไม่ใช่เพื่อ
ประโยชน์ตน คือต้องท าร่วมกันเป็นการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานดูแลผู้สูงอายุ๘๓ ในด้าน
นี้เป็นการฝึกฝนตนเองให้มีระเบียบมากขึ้นในการท างาน คือเมื่อมีโอการท างานก็ต้องท าให้เสมอต้น
เสมอปลายไม่ท้ิงงานและไม่ท้ิงชุมชน ต้องให้ความช่วยเหลือแนะน าอยู่ตลอดเวลา๘๔ ในด้านนี้การวาง
ตนเสมอต้นเสมอปลายนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งท่ีส าคัญในการท่ีจะพัฒนาคนนั้นต้องมีตนเสมอต้นเสมอ
ปลายในการปฏิบัติงานนั้นๆถ้าท าบ้างไม่ท าบ้างงานท่ีท าอยู่นั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร เพราะฉะนั้น 
เราต้องปฏิบัติให้ต้ังอยู่ในคุณธรรมให้ได้๘๕ หลักของการท าความดีท่ีส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ ความ
เสมอต้น เสมอปลาย ไม่ท าดีเพื่อหวังผลตอบแทนหรือท าดีเอาหน้า สร้างภาพ เนื่องจากการท างานใน
การดูแลผู้สูงอายุเป็นการท่ีต้องใช้เวลาและความอดทนในการด าเนินงานอย่างต่ อเนื่องระยะยาว 
ในช่วงเวลาท้ังหมดท่ีเหลืออยู่ของผู้สูงอายุ ต้องมีการวางแผนในการดูแลในภาพรวมอย่างครบถ้วนทุก
มิติ และต้องมีการลงมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงต้องมีต้นเสมอต้นเสมอปลาย และท าอย่าง
สม่ าเสมอ ไม่ละท้ิง๘๖ ในการเข้ามาร่วมงานนั้นจะต้องท าเป็นประจ าคือเสมอต้นเสมอปลายและต้อง
ท าอย่างต่อเนื่องไป ทุกส่ิงทุกอย่างจึงจะประสบผลส าเร็จได้ ดังนั้น ธรรมท่ีกล่าวมานี้จึงเป็นส่วนช่วย
และเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมเป็นอย่างดีเยี่ยมในการบริหารงานดูแลผู้สูงอายุ๘๗ 
ในการท างานนั้นทางภาครัฐเองก็ต้องติดตามดูผลงานท่ีท าไปแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นมาบ้างและต้องแก้ไข
                                                 

๗๙สัมภาษณ์ นางสาวฐะปะณิยา เงินดิเรกกุล , หัวหน้าฝ่ายจัดกิจกรรมและเลขานุการ , ๑๗ ธันวาคม 
๒๕๕๙.        

๘๐สัมภาษณ์ นายจ านงค์  คชรอด, ประธานชมรมผู้สูงอายุประจ าจังหวัดพิจิตร, ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๘๑สัมภาษณ์ นายสมพร  แป้นแก็ว, ประธานชมรมผู้สูงอายุอ าเภอตะพานหิน, ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๘๒สัมภาษณ์ นายกมล  ย้ิมกล่ า, ประธานชมรมผู้สูงอายุอ าเภอบางมูลนาก, ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๘๓สัมภาษณ์ นายสน่ัน  จันทร์ขวาง, ประธานชมรมผู้สูงอายุอ าเภอโพทะเล, ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.        
๘๔สัมภาษณ์ นายสุรเดช เดชคุ้มวงศ์, ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิจิตร,  ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๘๕สัมภาษณ์ นางสมคิด  บุญประเสริฐ, ประธาน อสม ต าบลเนินมะกอก, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๘๖สัมภาษณ์ นางสาวนฤมล คุ้มเกตุ, หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและส่งเสริมการท่องเที่ยว อบจ พิจิตร,  

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.          
๘๗สัมภาษณ์ นางสาวสิรภัทร  บุญธรรม, ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองตะพานหิน , 

๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 



๒๒๗ 

อย่างไร ในส่วนเรื่องผู้สูงอายุก็เช่นเดียวกัน ทางเทศบาลเองก็ติดตามดูแลท้ังผู้ท่ีติดเตียง  ติดบ้านหรือ
ติดสังคม อย่างท่ัวถึงเสมอกัน๘๘ การปฏิบัติตนเสมอต้นเสมอปลายในการปฏิบัติงานหรือต้อง
ปรึกษาหารือกันเป็นประจ าในการด าเนินโครงการ เพื่อให้โครงการนั้นออกมาด้วยความเรียบร้อยดี
งานและเป็นประโยชน์ต่อสังคม๘๙ ในการท างานของ อบต.เราท าแบบนี้กันอย่างต่อเนื่องเพื่อสิทธิ
ประโยชน์ของผู้สูงอายุ และการพบปะประชาชนในเขตรับผิดชอบก็ท าอยู่เป็นประจ า ดังนั้น จึงเป็น
เหตุให้ประชาชนท่ีเข้ามามีส่วนร่วมได้พัฒนาตนเองไปด้วย๙๐ 
            สรุปได้ว่า ในด้านของการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นจะมีอย่างสม่ าเสมอไม่ว่าทาง
เทศบาลจะมีโครงการอะไรที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุกลุ่มดังกล่าวก็จะเข้ามามีส่วนร่วมตลอดไป 
  

สรุปประเด็นที่ ๒ 
ด้านทาน ในการพัฒนาการมีส่วนร่วมนั้นภาคประชาชนคือกลุ่มต่างๆท่ีกล่าวมาแล้วนั้น 

ทุกคนมีส่วนในการดูแลผู้สูงอายุ โดยแต่ละกลุ่มก็ท างานตามหน้าท่ีของตนเอง ซึ่งเราถือว่าเป็นการให้
ก าลังกับผู้สูงอายุ ส่วนภาครัฐเองก็ให้การสนับสนุนงบประมาณและก าลังใจในการท างานของกลุ่ม
เหล่านั้น 

ด้านปิยวาจา ด้านนี้กลุ่มหรือชมรมต่างๆจะมีส่วนร่วมในการไปดูแลผู้สูงอายุโดยการไป
เย่ียม พูดคุยให้ก าลังใจกับผู้สูงอายุท่ีอยู่บ้านเพียงล าพังเพื่อเป็นการคลายเหงาได้ 

ด้านอัตถจริยา ในด้านนี้ทางเทศบาลเองก็ขอความร่วมมือจากผู้สูงอายุท่ีมีความรู้
ความสามารถ (คลังสมองผู้สูงอายุ) น าความรู้ท่ีตนเองมีไปถ่ายทอดให้แก่เยาวชนหรือสมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุ ถือว่าได้ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม บางคนก็ไปเป็นจิตอาสาตามโรงพยาบาล ช่วยดูแลผู้ป่วย 
เป็นต้น 

ด้านสมานัตตา ในด้านของการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นจะมีอย่างสม่ าเสมอไม่ว่าทาง
เทศบาลจะมีโครงการอะไรที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุกลุ่มดังกล่าวก็จะเข้ามามีส่วนร่วมตลอดไป 

๔.๒.๓ การประเมินผลนโยบายมีส่วนร่วมภาครัฐส าหรับการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัด
พิจิตร 
 ประเด็นที่ ๑ การประเมินผลนโยบายการดูแลผู้สูงอายุนั้น เป็นส่ิงท่ีต้องด าเนินการตาม
ภารกิจหลักของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ เมื่อก าหนดนโยบายเรื่องใดเรื่องหนึ่งไป
แล้วมีเป้าประสงค์เพื่อจะให้เกิดผลลัพธ์สุดท้ายท่ีอยากเห็นนั้นคืออะไร โดยต้องมีการติดตาม ทบทวน 
ตรวจสอบ และวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือสัมฤทธิ์ผลของนโยบายการดูแลผู้สูงอายุท่ี
เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่ เพียงใด ตลอดจนการควบคุมก ากับติดตาม
ความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรคของการน านโยบายไปปฏิบัติ  

                                                 
๘๘สัมภาษณ์ นายฉัตรชัย  หุมอาจ , ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองบางมูลนาก , ๒๕ 

ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๘๙สัมภาษณ์ นางกาญจนา  บุญช่วย, รักษาการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลต าบลเนินมะกอก, ๒๙ 

ตุลาคม  ๒๕๕๙.  
๙๐สัมภาษณ์ นายบุญชัด   เพ็ญสิน, ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.บางไผ่ , ๙ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙.        



๒๒๘ 

             ประเด็นที่ ๒ ความจ าเป็นที่ต้องมีการประเมินผลนโยบายนั้น เมื่อมีการน านโยบายไป
ปฏิบัติแล้ว ต้องมีการประเมินผล เพราะการประเมินผลนโยบายการดูแลผู้สูงอายุเป็นการติดตาม
ตรวจสอบอยู่เสมอว่านโยบายหรือแผนงาน โครงการต่างๆ ท่ีรองรับผู้สูงอายุได้มีการปฏิบัติอย่าง
ถูกต้องหรือไม่ เพียงใด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด าเนินงานเพียงใด  มีข้อบกพร่องเกิดขึ้น
หรือไม่ หรือมีการเบี่ยงเบนไปจากนโยบายท่ีได้ก าหนดไว้ต้ังแต่ต้นหรือไม่ ประเมินว่าบรรลุเป้าหมาย
หรือไม่ แล้วปรับปรุงแก้ไขอย่างไร พัฒนาอย่างไรให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นกรอบช้ีน าให้ทุกหน่วยงานต้อง
ด าเนินการไปให้ถึงวัตถุประสงค์ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติในโครงการให้มี
ความเหมาะสม นอกจากนั้นการประเมินผลยังเป็นเครื่องมือส าคัญท่ีใช้วัดความส าเร็จหรือความ
ล้มเหลวของนโยบาย หากพบว่าล้มเหลวจะได้ยุติได้ทัน แต่หากประสบผลส าเร็จก็จะได้ขยายผลไปใน
หลายๆ กลุ่มหรือหลายๆ พื้นท่ี รวมท้ังเป็นข้อมูลท่ีช่วยในการจัดสรรทรัพยากร และเป็นข้อมูลด้าน
งบประมาณในคราวต่อไป 

ประเด็นที่ ๓ กระบวนการประเมินผลนโยบายการดูแลผู้สูงอายุนั้น กระบวนการ
ประเมินผลใช้รูปแบบของการประเมินผลแบบ “IPO model” Input  Process Output เป็นการ
ประเมินผลตามโครงสร้างของกระบวนการท่ีด าเนินการในโครงการ และช่วงเวลาในการประเมินผล
ของการน านโยบายไปปฏิบัติ กรุงเทพมหานครได้ด าเนินการติดตามประเมินผลนโยบายการดูแล
ผู้สูงอายุใน ๒ ส่วน คือ ๑) การติดตามระหว่างด าเนินโครงการกิจกรรม ด าเนินการใน ๔ กิจกรรม 
ได้แก่ ๑.๑) กระบวนการติดตามประเมินผลนโยบายการดูแลผู้สูงอายุ โดยอาศัยวงจรของเดมมิ่ง จาก
แนวคิดของ Dr.Edward Demming ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน เริ่มต้ังแต่การวางแผน (Plan) การ
ปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบ (Check) และการด าเนินการ (Act) : (P-D-C-A) ๑.๒) site visit โครงการ
กิจกรรม ทุกส านักด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยไปเยี่ยมชมสถานท่ีท่ีหน่วยงาน
จัดบริการแก่ผู้สูงอายุ ๑.๓) การประชุม (แนวดิ่ง) เพื่อรับทราบปัญหา และร่วมกันค้นหาแนวทางแก้ไข
ปัญหา และ ๑.๔) รายงานผลการด าเนินการโครงการ กิจกรรม ผ่านระบบ Daily plans ส านัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผล ๒) การประเมินเมื่อส้ินสุดการด าเนินโครงการ กิจกรรม ประเมินผลการ
ด าเนินงานเมื่อส้ินสุดแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน โดยให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรวบรวมผล
การด าเนินงานและบันทึกรายงานผลในเบ้ืองต้น ซึ่งจะมีการตรวจสอบเมื่อส้ินสุดระยะเวลาด าเนินการ
ของแผนปฏิบัติการประจ าปีในรูปของคณะกรรมการเป็นการศึกษาเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อท่ี ๓ เพื่อ
น าเสนอรูปแบบการพัฒนาการมีส่วนร่วมภาคประชาชนของการบริหารงานดูแลผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิจิตรจังหวัดพิจิตร มีปัจจัยท่ีส าคัญ จ านวน ๔ ปัจจัย ประกอบด้วย 
ปัจจัยท่ี ๑ ร่วมตัดสินใจและวางแผนตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของภาคประชาชนในการบริหารงาน ด้าน
ผู้สูงอายุและการพัฒนาปัจจัยท่ี ๒ ร่วมปฏิบัติการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของภาคประชาชนในการ
บริหารงาน ด้านผู้สูงอายุและการพัฒนา ปัจจัยท่ี ๓ ร่วมรับผลประโยชน์ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของ
ภาคประชาชนในการบริหารงาน ด้านผู้สูงอายุและการพัฒนา ปัจจัยท่ี ๔ ติดตามประเมินผลตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ ของภาคประชาชนในการบริหารงาน ด้านผู้สูงอายุและการพัฒนา มีสาระส าคัญ 
ดังนี้ 

 



๒๒๙ 

ปัจจัยที่ ๑ ร่วมตัดสินใจและวางแผนตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของประชาชนในการ
บริหารงาน ด้านผู้สูงอายุและการพัฒนา 

ดังท่ีทราบแล้วว่า หลักสังคหวัตถุ ๔ ว่าด้วยการครองคน เป็นธรรมยึดเหนี่ยวใจบุคคลและ
ประสานหมู่ชนเอาไว้ ซึ่งประกอบด้วย ทาน คือ การให้ ปิยวาจา คือวาจาอันเป็นท่ีรัก อัตถจริยา คือ
การประพฤติประโยชน์และสมานัตตตา คือ การมีต้นเสมอต้นเสมอปลาย ดังนั้น ในด้านการร่วม
ตัดสินใจและวางแผนตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมนั้น เห็นว่า บุคลิกของ
ผู้บริหารท่ีควรยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ คือ เป็น ผู้มีคุณธรรมในการบริหารจัดการและยึด
หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการบริหารงานดูแล
ผู้สูงอายุ๙๑ สังคหวัตถุ ๔ คือธรรมท่ีจะยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไว้ ดังนั้นการท่ีภาคประชาชนจะเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการคิดการวางแผนนั้น ภาครัฐเองก็ต้องให้โอกาสกลุ่มเหล่านั้นได้ร่วมคิดร่วมวางแผนและ
ร่วมท าประโยชน์ในเรื่องของการบริหารตามโครงการนั้นๆเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ
นั้นๆได้๙๒ ประชาชนถือว่าเป็นผู้ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุมากท่ีสุด ดังนั้น ในการจะท าโครงการอะไรก็ตาม 
ต้องให้ประชาชนมาร่วมคิดและร่วมวางแผนด้วยเป็นการดี เพราะจะได้พัฒนาศักยภาพของการ
บริหารงานเพิ่มมากขึ้น๙๓ ผู้สูงอายุโดยการน าของชมรมผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร ชมรมคนรักในหลวง
จังหวัดพิจิตร และมูลนิธิพัฒนาพิจิตร ได้เข้าไปปรึกษากับทางผู้ว่าและพัฒนาสังคมจังหวัด เรื่องการ
วางแผนการปฏิบัติงานและร่วมตัดสินใจในการใช้งบประมาณต่างๆ ซึ่งได้รับโอกาสจากทุกฝ่ายเป็น
อย่างดี๙๔ ในการตัดสินใจและวางแผนในเรื่องของการเรียนนั้นประชาชนหรือชมรมผู้สูงอายุเป็นผู้มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าจะเรียนอะไรกันบ้างและวางแผนว่าจะพัฒนาให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายท่ี
ดีจะต้องท าอย่างไร คือทุกขั้นตอนจะต้องให้ทุกภาคส่วนร่วมคิด ร่วมท าและร่วมวางแผน๙๕ รูปแบบท่ี
ดีท่ีสุดในการพัฒนาการมีส่วนร่วมนั้นไม่ว่าจะท าโครงการอะไรก็ตามท่ีมีความเกี่ยวข้องกับประชาชน
จะต้องให้โอกาสประชาชนได้รับรู้และรับทราบคือจะต้องให้ประชาชนเข้ามาร่วมวางแผนและตัดสินใจ
เพื่อประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียท่ีจะเกิดขึ้นในภายหลังและการปฏิบัติงานของภาครัฐนั้นจะต้อง
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอและจะต้องเป็นประโยชน์ท่ีเอื้อต่อชุมชนและสังคมนั้นๆ  อย่าง
ท่ัวถึง๙๖ ในส่วนนี้ประชาชนก็ดี ภาครัฐเองก็ดี เมื่อเรามีโอกาสเข้ามาท างานแล้วทุกคนต้องต้ังอยู่
ในสังคหวัตถุท้ัง ๔ เพราะเป็นธรรมท่ียึดเหนี่ยวน้ าใจซึ่งกันและกันเอาไว้ คือ ต้องรู้จักให้ รู้จักพูด รู้จัก
ท าตนให้เป็นประโยชน์ และรู้จักด าเนินตนอยู่ในสังคม ความคิด การพูด และความเสมอต้นเสมอ
ปลาย ต้องไม่ทรยศ หักหลัง มุ่งมั่นท าความดี มีเมตตา๙๗ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและวางแผน
                                                 

๙๑สัมภาษณ์ พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์, ดร. (วิรัช วิโรจโน), เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๒๐ ตุลาคม  ๒๕๕๙. 
๙๒สัมภาษณ์ พระศรีวิกรมมุนี (จันทราวุฒิ วชิรเมธี) ป.ธ.๙, รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๑๙ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙.  
๙๓สัมภาษณ์ พระครูสิริสุตโสภณ, ดร.  (จ าเนียร จนฺทโสภโณ), เจ้าคณะอ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ,  

๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.       
๙๔สัมภาษณ์ นายวีระศักด์ิ  วิจิตรแสงศรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร, ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๙๕สัมภาษณ์ นายมงคล  จินดามัง, ผู้อ านวยการโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๙๖สัมภาษณ์ นางสาวฐะปะณิยา เงินดิเรกกุล , หัวหน้าฝ่ายจัดกิจกรรมและเลขานุการ , ๑๗ ธันวาคม 

๒๕๕๙.        
๙๗สัมภาษณ์ นายจ านงค์   คชรอด, ประธานชมรมผู้สูงอายุประจ าจังหวัดพิจิตร, ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๒๓๐ 

นั้นภาครัฐจะต้องให้ประชาชนเข้ามาประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อจะได้ร่วมในการตัดสินใจในการท า
โครงการหรือกิจกรรมตลอดจนค้นหาเหตุผลในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมในพื้นท่ีนั้นๆ๙๘  การมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจและวางแผนนั้นภาครัฐจะต้องให้ประชาชนเข้ามาประชุมรับฟังความคิดเห็น
เพื่อจะได้ร่วมในการตัดสินใจในการท าโครงการหรือกิจกรรมตลอดจนค้นหาเหตุผลในการด าเนิน
โครงการหรือกิจกรรมในพื้นท่ีนั้นๆ๙๙ การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องท าด้วยความเสียสละ และท าด้วย
การพูดคุยเจรจาตลอดจนการสนทนากันและต้องท าเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องไม่ทอดท้ิงงานท่ีท านั้น 
ดังนั้น ทุกคนท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารงานดูแลผู้สูงอายุจะต้องปฏิบัติตนให้เสมอต้นเสมอ
ปลาย๑๐๐ ในการปฏิบัติการตามโครงการท่ีได้ประชุมและคิดกันมานั้น ต้องได้รับความร่วมมือจากทุก
ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือกลุ่มคนต่างๆ เช่น อสม. รพสต.หรือประชาชนในพื้นท่ีนั้นๆต้องรู้จัก
เสียสละประโยชน์ของตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม และต้องมีการเจรจาด้วยค าท่ีไพเราะและต้องรู้จัก
กาลเวลา ดังนั้น การปฏิบัติงานร่วมกันจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยหลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ นั้นเอง๑๐๑ ใน
ด้านนี้เป็นส่ิงส าคัญต่องานท่ีก าลังท าเพราะฉะนั้นการตัดสินใจและวางแผนนั้นถ้าผิดพลาดไปก็ท า
เสียหายเลย เพราะฉะนั้น ควรให้โอกากับประชาชนไม่ว่าจะเป็น ชมรมผู้สูงอายุ ชมรม อสม. ชมรม
เกษตร ชมรมสตรี ชมรมเด็กเยาวชน เอกชน ท างานกับภาครัฐ คือ ก านันผู้ใหญ่บ้าน อบต.  เทศบาล 
ราชการท่ีเกี่ยวข้องร่วมกันคิดนโยบาย โดยการประชุมปรึกษาหารือถึงผลประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้นใน
โอกาสข้างหน้าว่ามีความมั่นคงยั่งยืนหรือไม่๑๐๒ ในด้านนี้ผู้มีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ เช่น ชมรม
ผู้สูงอายุ อสม.หรือหน่วยงานต่างๆ ต้องเข้าไปประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนงานในการปฏิบัติ ซึ่งการ
ประชุมนี้อาจจะท าตามล าดับขั้น เพื่อให้ได้งานท่ีผู้สูงอายุต้องการ ดังนั้น ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะผู้ท่ี
ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุ จะต้องมีการประชุมร่วมกันคิด ร่วมกันวางแผน มาก่อนแล้วค่อยมาเสนอในท่ี
ประชุมใหญ่๑๐๓ การร่วมตัดสินใจจะเป็นในรูปแบบของคณะกรรมท่ีเป็นตัวแทนของคนในพื้นท่ี เช่น 
ประธานชมรมผู้สูงอายุ อสม.ประธานชมรม หรือตัวแทนผู้สูงอายุเอง ท่ีเข้ามาร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับ
ผลประโยชน์ ภายใต้หลักการของระบอบประชาธิปไตยในทุกขั้นตอน๑๐๔ ในการบริหารงานในด้านนี้
ภาครัฐจะต้องให้โอกาสกับประชาชนได้เข้ามามีส่วนในการวางแผนและตัดสินใจในกิจกรรมหรือ
โครงการต่างๆท่ีจะเป็นประโยชน์กับชุมชนและผู้สูงอายุ เพื่อจะได้ด าเนินการให้ถูกต้องปละตรงกับจุด

                                                 
๙๘สัมภาษณ์ นายเชียงศักด์ิ  ทองประเสริฐ, ประธานชมรมผู้สูงอายุอ าเภอทับคล้อ , ๑๓ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙.        
๙๙สัมภาษณ์ นายสมพร  แป้นแก็ว, ประธานชมรมผู้สูงอายุอ าเภอตะพานหิน, ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๐๐สัมภาษณ์ นายกมล  ย้ิมกล่ า, ประธานชมรมผู้สูงอายุอ าเภอบางมูลนาก, ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.

๒๕๕๙. 
๑๐๑สัมภาษณ์ นายสน่ัน  จันทร์ขวาง, ประธานชมรมผู้สูงอายุอ าเภอโพทะเล , วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙.        
๑๐๒สัมภาษณ์ นายสุรเดช เดชคุ้มวงศ์, ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิจิตร, ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๐๓สัมภาษณ์ นางสมคิด  บุญประเสริฐ, ประธาน อสม ต าบลเนินมะกอก, ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๙. 
๑๐๔สัมภาษณ์ นางสาวนฤมล  คุ้มเกตุ, หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและส่งเสริมการท่องเที่ยว อบจ พิจิตร,  

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.          



๒๓๑ 

ตรงประเด็นท่ีผู้สูงอายุต้องการได้๑๐๕ ประชาชนควรเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆโดยร่วมประชุม 
ร่วมวางแผนและร่วมตัดสินใจตลอดจนร่วมลงมือกระท าในโครงการนั้นๆอย่างเสมอ๑๐๖ การตัดสินใจ
และวางแผนนี้เป็นส่ิงท่ีส าคัญอย่างยิ่ง เพราะฉะนั้น  ภาครัฐเองก็ดีประชาชนก็ดีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง
จะต้องมีการประชุมปรึกษาหารือกันเป็นประจ าและร่วมกันด าเนินตามโครงการด้วยการช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ให้มากท่ีสุดและผิดพลาดน้อยท่ีสุด๑๐๗ ในส่วนนี้ก็จะมีชมรมผู้สูงอายุ
ประจ าต าบล และ อสม.ประจ าต าบล ท่ีถือว่ามีบทบาทในการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มเหล่านี้ก็ได้เข้ามามี
ร่วมวางแผนโครงการในการจะพัฒนาผู้สูงอายุร่วมกับ อบต.ซึ่งทาง อบต.ก็ให้โอกาสกับกลุ่มเหล่านี้ได้
ไปร่วมประชาคมกับผู้สูงอายุต่อไป๑๐๘ 

ปัจจัยที่ ๒ ร่วมปฏิบัติการ ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของภาครัฐในการบริหารงาน ด้าน
ผู้สูงอายุและการพัฒนา 

การร่วมปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ต้องศึกษาหลักสังคหวัตถุ ๔ หาแนวทางการ
ประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม โดยท่ีคุณลักษณะของผู้บริหาร ผู้น าท่ีดีจะส่งผลท าให้เป็นท่ียอมรับจาก
บุคลากรทุกฝ่าย ท าให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพสูง ท าให้บุคลากรภาคประชาชนมีขวัญก าลังใจดี 
และร่วมปฏิบัติงานด้วยความเอาในใส่ ผู้ท่ีเห็นความส าคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วม จะสามารถ
ช่วยให้งานส าเร็จและบุคลากรประชาชนมีความสุขในการท างานแบบร่วมคิดร่วมท า ร่วมปรับปรุง
แก้ไขและร่วมภาคภูมิใจ๑๐๙ สังคหวัตถุ ๔ คือธรรมท่ีจะยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไว้ ดังนั้นการท่ี
ประชาชนจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการคิดการวางแผนนั้น ภาครัฐเองก็ต้องให้โอกาสกกลุ่มเหล่านั้นได้
ร่วมคิดร่วมวางแผนและร่วมท าประโยชน์ในเรื่องของการบริหารตามโครงการนั้นๆเพื่อให้เกิดความรัก
ความสามัคคีในหมู่คณะนั้นๆ ได้๑๑๐ การท างานท่ีเกี่ยวข้องกับงานต้องให้ภาคประชาชนมาลงมือ
ปฏิบัติเอง ซึ่งภาครัฐจะคอยเป็นพี่เล้ียงให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้งานท่ีสมบูรณ์บริบูรณ์และ
ได้ประโยชน์มากท่ีสุด๑๑๑ ในการปฏิบัติการนี้จะเป็นหน้าท่ีของภาคประชาชนด าเนินการส่วนภาครัฐ
เองก็ให้การสนับงบประมาณและไปร่วมงานเพื่อเป็นขวัญและก าลังใจให้กับผู้สูงอายุและผู้ท างาน๑๑๒ 
เมื่อทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและวางแผนแล้ว การปฏิบัติตามแผนก็ต้องมีประชาชนเข้า

                                                 
๑๐๕สัมภาษณ์ นางสาวสิรภัทร   บุญธรรม, ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองตะพานหิน ,  

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๐๖สัมภาษณ์ นายฉัตรชัย หุมอาจ, ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองบางมูลนาก , ๒๕ 

ตุลาคม  ๒๕๕๙. 
๑๐๗สัมภาษณ์ นางกาญจนา บุญช่วย, รักษาการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลต าบลเนินมะกอก ,  

๒๙ ตุลาคม  ๒๕๕๙.  
๑๐๘สัมภาษณ์ นายบุญชัด   เพ็ญสิน, ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  อบต.บางไผ่ , ๙ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙.        
๑๐๙สัมภาษณ์ พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์, ดร. (วิรัช วิโรจโน), เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๒๐  ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๑๐สัมภาษณ์ พระศรี วิกรมมุนี (จันทราวุฒิ วชิรเมธี) ป.ธ. ๙, รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร , ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙.  
๑๑๑สัมภาษณ์ พระครูสิริสุตโสภณ, ดร.  (จ าเนียร จนฺทโสภโณ), เจ้าคณะอ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร,  

๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.       
๑๑๒สัมภาษณ์ นายวีระศักด์ิ  วิจิตรแสงศรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร, ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๒๓๒ 

มาร่วมด้วย เช่น เมื่อวางแผนการเรียนการสอนแล้วประชาชนก็เข้ามาช่วยถ่ายทอดในเรื่องท่ีจะท าให้
เกิดประโยชน์ในชุมชนนั้นๆ ภาครัฐเองก็ต้องให้ความร่วมมือกับภาคประชาชนอย่างมั่นคงตลอดไป๑๑๓ 
ในการปฏิบัติงานหรือท างานร่วมกันกันจะต้องให้โอกาสประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและได้ร่วมท า
ในงานนั้นๆ ด้วย ดังนั้น การปฏิบัติงานจะประสบผลส าเร็จจะต้องให้ทุกภาคส่วนเข้าไปมีส่วนคิด 
วางแผนและด าเนินการและจะต้องให้เป็นไปตามแผนงานท่ีวางเอาไว้๑๑๔ การปฏิบัติงานทุกประการ
จะต้องก่อให้เกิดความสามัคคี ความเจริญและสร้างความส าเร็จ ต้องเป็นผู้เสียสละ เป็นนักสงเคราะห์ 
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานส าเร็จไปได้ตามวัตถุประสงค์ก็ต้องใช้หลักสังคหวัตถุ ๔ ในการมีส่วนร่วม
ในการบริหารงานดูแลผู้สูงอายุ๑๑๕ ทุกกลุ่ม ทุกองค์กรของประชาชน ก็จะปฏิบัติตามบทบาทและ
หน้าท่ีของตน โดยมีเทศบาลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเป็นผู้เช่ือมโยงและบูรณาการการท างาน
ร่วมกัน๑๑๖  การมีส่วนร่วมในการท าประโยชน์ให้เกิดข้ึนในสังคมผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นประชาชนเองก็
ตามหรือว่าผู้สูงอายุเองก็ตามท่ีมีความสามารถ มีความช านาญในเรื่องใดๆก็ตาม คือต้องมาช่วยให้
ค าแนะน าหรือร่วมกันเรียนรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับทุกๆฝ่าย เพราะฉะนั้น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ราชการ ต้องให้โอกาสกับประชาชนได้เข้าร่วมท าประโยชน์ทุกครั้งเพื่อเป็นการฝึกให้
ประชาชนมีความเคยชิน๑๑๗ ผลประโยชน์คือส่ิงท่ีเกิดขึ้นจากการท่ีเราร่วมคิด ร่วมท า ดังนั้น ส่ิงท่ีเรา
และสังคมผู้สูงอายุจะพึงได้รับ หรือจะพูดอีกแบบหนึ่ง ก็คือ ผลงานท่ีทุกคนร่วมกันท านั่นเอง ในเมื่อ
ทุกคนมีส่วนร่วมทุกคนก็ต้องยินดีกับส่ิงนั้นและต้องเป็นผลท่ียั่งยืนอยู่คู่กับผู้สูงอายุตลอดไป ดังนั้น 
ความภาคภูมิใจจึงเป็นส่ิงท่ีผู้ให้และผู้รับได้รับอย่างเท่าเทียมกัน๑๑๘ ในด้านนี้เป็นด้านปฏิบัติการ 
ดังนั้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องมีการส่งเสริมให้ผู้น าผู้สูงอายุภาคีสาธารณสุข ท้องถิ่น ไปเรียนรู้ใน
โรงเรียนผู้น าผู้สูงอายุและเวทีสัญจรชมรมผู้สูงอายุระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล เพื่อให้น าความรู้ท่ีได้
ร่วมเรียนรู้ ร่วมท า ร่วมกับอาสาสมัคร จิตอาสาในชุมชน โดยมุ่งเน้นให้ ผู้น าผู้สูงอายุร่วมเป็นคระ
ท างานกับท้องถิ่นท้องท่ีและราชการท่ีเกี่ยวข้องสร้างและเคล่ือนนโยบาย รัฐสนับสนุนความรู้ คน เงิน 
๑๑๙ ในด้านนี้ก็เป็นด้านท่ีทุกคน ทุกหน่วยงานจะต้องลงมือปฏิบัติ คือเมื่อเราร่วมกันคิดวางแผนแล้วก็
ต้องเอางานนั้นมาลงมือท าร่วมกันเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม ส่วนภาคประชาชนเองก็ต้องเป็นตัวช่วย
ขับเคล่ือนไปตามแผนงานและการปฏิบัติจริง๑๒๐ การร่วมปฏิบัติเพื่อขับเคล่ือนกิจกรรมต่างๆ
ประชาชนจะมีบทบาทส าคัญในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้สูงอายุ เป็นผู้ช่วยในการร่วมก าหนด

                                                 
๑๑๓สัมภาษณ์ นายมงคล  จินดามัง, ผู้อ านวยการโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๑๑๔สัมภาษณ์ นางสาวฐะปะณิยา  เงินดิเรกกุล, หัวหน้าฝ่ายจัดกิจกรรมและเลขานุการ , ๑๗ ธันวาคม 

๒๕๕๙.        
๑๑๕สัมภาษณ์ นายจ านงค์   คชรอด, ประธานชมรมผู้สูงอายุประจ าจังหวัดพิจิตร, ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๑๖สัมภาษณ์ นายเชียงศักด์ิ  ทองประเสริฐ, ประธานชมรมผู้สูงอายุอ าเภอทับคล้อ , ๑๓ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙.        
๑๑๗สัมภาษณ์ นายสมพร  แป้นแก็ว, ประธานชมรมผู้สูงอายุอ าเภอตะพานหิน, ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๑๘สัมภาษณ์ นายกมล  ย้ิมกล่ า, ประธานชมรมผู้สูงอายุอ าเภอบางมูลนาก, ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๑๙สัมภาษณ์ นายสน่ัน  จันทร์ขวาง, ประธานชมรมผู้สูงอายุอ าเภอโพทะเล, ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.        
๑๒๐สัมภาษณ์ นายสุรเดช  เดชคุ้มวงศ์ , ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิจิตร, ๑๙ ตุลาคม  

๒๕๕๙. 



๒๓๓ 

นโยบายและเป้าหมายในการด าเนินงาน ผ่านเวทีในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน๑๒๑ การปฏิบัติงาน
ทุกอย่างภาคประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติทุกๆขั้นตอนและทุกๆ โครงการโดยมีภาครัฐเป็นผู้
เช่ือมโยงหรือคอยประสานงานให้ความช่วยเหลือกับประชาชนหรือไม่ก็ร่วมกันปฏิบัติซึ่งเป็นการ  
บูรณาการร่วมกัน๑๒๒ การปฏิบัติตามโครงการนั้นจะได้ผลหรือไม่ได้ผลนั้นขึ้นอยู่กับภาคประชาชน
โดยตรง ดังนั้น ภาคประชาชนจึงต้องเข้ามามีบทบาทกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยมาปฏิบัติการต่อโครงการท่ีตนเสนอเข้ามาและร่วมตรวจสอบโครงการต่างๆด้วย๑๒๓ ใน
การปฏิบัติตามโครงการซึ่งบางโครงการภาคประชาชนลงมือปฏิบัติเองภาครัฐก็ต้องให้การสนับสนุน
งบประมาณและคอยตรวจสอบความถูกต้อง และให้ก าลังใจกับประชาชนท่ีท างานเป็นการมีส่วนร่วม
ท้ังสองฝ่าย๑๒๔ ประชาชนก็ร่วมปฏิบัติตามโครงการท่ีทางผู้สูงอายุเสนอมาทาง อบต.โดยท างาน
ร่วมกันกับ อบต.ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการท างานของเราจะมีประชาชนมาร่วมพัฒนาทุกๆ ครั้งไป๑๒๕ 
ทุกกลุ่ม ทุกองค์กรของภาคประชาชน ก็จะปฏิบัติตามบทบาทและหน้าท่ีของตน โดยมีเทศบาลหรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเป็นผู้เช่ือมโยงและบูรณาการการท างานร่วมกัน๑๒๖ 

ปัจจัยที่ ๓ ร่วมรับผลประโยชน์ ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของภาครัฐในการบริหารงาน 
ด้านผู้สูงอายุและการพัฒนา 
  ในการสนับสนุนบุคลากรภาคประชาชนจะต้องส่งเสริมการศึกษาของเครือข่าย และความ
เป็นผู้บริหารท่ีดีจ าเป็นต้องมีคุณธรรมควบคู่กับการท างาน คุณธรรมเป็นหัวใจส าคัญในการบริหาร 
สามารถสร้างความศรัทธาและเป็นพื้นฐานท่ีท าให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ หากทุกคนมี
คุณธรรมประกอบกับการท างานแล้วย่อมท าให้มีสุขภาพจิตท่ีดีและเกิดบรรยากาศในการท างานอย่าง
มีความสุขอันจะส่งผลต่อความสามารถในการจัดการให้ดีและมีคุณภาพต่อการร่วมรับผลประโยชน์
ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ประชาชนก็เข้าไปมีส่วนร่วมในท่ีสุด๑๒๗ คือผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติ
ตามโครงการหรือกิจการนั้นประชาชนท่ีเข้ามามีส่วนร่วมต้องร่วมกันรับไม่ว่าจะดีหรือว่าจะไม่ดีก็ตาม
หรือว่าจะมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นก็ตามประชาชนหรือภาครัฐท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียต้องรับผิดชอบ
ร่วมกัน๑๒๘ การท างานท่ีเกี่ยวข้องกับงานต้องให้ประชาชนมาลงมือปฏิบัติเอง ซึ่งภาครัฐจะคอยเป็นพี่

                                                 
๑๒๑สัมภาษณ์ นางสมคิด  บุญประเสริฐ, ประธาน อสม ต าบลเนินมะกอก, ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๙. 
๑๒๒สัมภาษณ์ นางสาวนฤมล   คุ้มเกตุ, หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและส่งเสริมการท่องเท่ียว อบจ พิจิตร,  

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.          
๑๒๓สัมภาษณ์ นางสาวสิรภัทร  บุญธรรม, ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองตะพานหิน ,  

๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 
๑๒๔สัมภาษณ์ นายฉัตรชัย  หุมอาจ, ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองบางมูลนาก , ๒๕ 

ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙. 
๑๒๕สัมภาษณ์ นางกาญจนา บุญช่วย, รักษาการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลต าบลเนินมะกอก , ๒๙ 

ตุลาคม  ๒๕๕๙.  
๑๒๖สัมภาษณ์ นายบุญชัด เพ็ญสิน, ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.บางไผ่, ๙ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙.        
๑๒๗สัมภาษณ์ พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์, ดร. (วิรัช วิโรจโน), เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙. 
๑๒๘สัมภาษณ์ พระศรี วิกรมมุนี (จันทราวุฒิ วชิรเมธี) ป.ธ. ๙, รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร , ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙.  



๒๓๔ 

เล้ียงให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้งานท่ีสมบูรณ์บริบูรณ์และได้ประโยชน์มากท่ีสุด๑๒๙ ในด้าน
การรับผลประโยชน์นี้ ประชาชนเป็นผู้รับผลประโยชน์โดยตรงจากโครงการ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ท่ี
แพร่กระจายไปท่ัวทั้งจังหวัด ท้ังผู้ร่วมโครงการและไม่ได้ร่วมโครงการ๑๓๐ ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจาก
การศึกษาโดยมากจะเป็นประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุเองและผู้สูงอายุก็จะน าประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นนั้น
ไปถ่ายทอดตามชุมชนของตนเอง เพราะฉะนั้น ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นในการศึกษาจะเป็นประโยชน์กับ
หลายๆฝ่ายท่ีต้องร่วมรับด้วยกัน คือ ท้ังภาครัฐและประชาชนได้รับผลประโยชน์พอๆกัน๑๓๑ ในส่วนนี้
เป็นส่วนท่ีโครงการส าเร็จแล้ว ดังนั้น ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นนั้นประชาชนจะต้องเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
คือประชาชนจะต้องได้รับผลประโยชน์จากโครงการนั้นด้วย คือเข้าไปรับรู้และรับทราบงานท่ีร่วมกัน
คิด ร่วมกันท าอย่างเท่าเทียมกัน๑๓๒ ในการร่วมรับผลประโยชน์ นั่นก็หมายความว่า เมื่องานท่ีเราท า
นั้นส าเร็จตามวัตถุประสงค์แล้ว เราต้องช่วยกันรักษาเอาไว้ คือต้องปฏิบัติงานนั้นให้ด าเนินไปเรื่อยๆ 
ไม่ทอดท้ิงงานนั้น ต้องเข้มแข็ง อดทน ขยันและพัฒนางานนั้นๆให้เจริญยิ่งๆ ขึ้นไป๑๓๓ โครงการทุก
โครงการท่ีประชาชนและภาครัฐได้ร่วมกันคิด ร่วมกันท ามานั้น จะต้องร่วมกันรับผลประโยชน์ท่ี
เกิดขึ้น คือ ได้ท้ังสองฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน๑๓๔  ในการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง
จะต้องให้การดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นการให้ก าลังใจ ไม่ทอดท้ิง ไม่ว่าจะเป็นชมรมผู้สูงอายุ อสม.รพ.
สต.โดยการน าส่ิงของมาช่วยในการสงเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็นการแนะน า การช่วยเหลือกันระหว่าง
ภาครัฐกับประชาชน ภาครัฐก็ต้องคอยให้ก าลังใจประชาชน เพื่อให้มีก าลังใจในการท างาน คอยเป็นพี่
เล้ียง โดยเฉพาะงบประมาณในการบริหารจัดการเกี่ยวกับโครงการนั้นๆ ดังนั้น ทาน จึงเห็นได้อย่าง
ชัดเจนว่าช่วยในการพัฒนาทุกภาคส่วนให้อยู่ร่วมกันได้๑๓๕ คือการมีส่วนร่วมในการท าประโยชน์ให้
เกิดขึ้นในสังคมผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นประชาชนเองก็ตามหรือว่าผู้สูงอายุเองก็ตามท่ีมีความสามารถ มี
ความช านาญในเรื่องใดๆก็ตาม คือต้องมาช่วยให้ค าแนะน าหรือร่วมกันเรียนรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับ
ทุกๆฝ่าย เพราะฉะนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ราชการ ต้องให้โอกาสกับประชาชนได้เข้าร่วมท า
ประโยชน์ทุกครั้งเพื่อเป็นการฝึกให้ประชาชนมีความเคยชิน๑๓๖ ผลประโยชน์คือส่ิงท่ีเกิดขึ้นจากการท่ี
เราร่วมคิด ร่วมท า ดังนั้น ส่ิงท่ีเราและสังคมผู้สูงอายุจะพึงได้รับ หรือจะพูดอีกแบบหนึ่ง ก็คือ ผลงาน
ท่ีทุกคนร่วมกันท านั่นเอง ในเมื่อทุกคนมีส่วนร่วมทุกคนก็ต้องยินดีกับส่ิงนั้นและต้องเป็นผลท่ียั่งยืนอยู่
คู่กับผู้สูงอายุตลอดไป ดังนั้น ความภาคภูมิใจจึงเป็นส่ิงท่ีผู้ให้และผู้รับได้รับอย่ างเท่าเทียมกัน๑๓๗ 
                                                 

๑๒๙สัมภาษณ์ พระครูสิริสุตโสภณ, ดร. (จ าเนียร จนฺทโสภโณ), เจ้าคณะอ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ,  
๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.       

๑๓๐สัมภาษณ์ นายวีระศักด์ิ วิจิตรแสงศรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร, ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๓๑สัมภาษณ์ นายมงคล  จินดามัง, ผู้อ านวยการโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๑๓๒สัมภาษณ์ นางสาวฐะปะณิยา เงินดิเรกกุล, หัวหน้าฝ่ายจัดกิจกรรมและเลขานุการ , ๑๗ ธันวาคม 

๒๕๕๙.        
๑๓๓สัมภาษณ์ นายจ านงค์   คชรอด, ประธานชมรมผู้สูงอายุประจ าจังหวัดพิจิตร, ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๓๔สัมภาษณ์ นายเชียงศักด์ิ  ทองประเสริฐ, ประธานชมรมผู้สูงอายุอ าเภอทับคล้อ , ๑๓ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙.        
๑๓๕สัมภาษณ์ นายสมพร  แป้นแก็ว, ประธานชมรมผู้สูงอายุอ าเภอตะพานหิน, ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๓๖สัมภาษณ์ นายกมล  ย้ิมกล่ า, ประธานชมรมผู้สูงอายุอ าเภอบางมูลนาก, ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๓๗สัมภาษณ์ นายสน่ัน  จันทร์ขวาง, ประธานชมรมผู้สูงอายุอ าเภอโพทะเล, ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.        



๒๓๕ 

ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นต้องเป็นไปอย่างท่ัวถึง ดังนั้น หลังจากท่ีเราได้สร้าง ผู้น าผู้สูงอายุขึ้นแล้วให้ไป
สร้างเครือข่ายในเขตอ าเภอ ต าบล จนประสพผลส าเร็จตามความต้องการแล้ว ทุกๆหน่วยงานท่ีมี
ความเกี่ยวข้องต่างก็ภาคภูมิใจในงานท่ีเกิดขึ้น เพราะเป็นงานท่ีเราท ากันมาด้วยความสามัคคี เช่น 
มอบรางวัลให้กับผู้น าต้นแบบผู้น าเครือข่าย เป็นการให้ก าลังใจในการท างานต่อไป๑๓๘ ในด้านการรับ
ผลประโยชน์นี้ ภาคประชาชนจะต้องร่วมรับรู้และรับทราบงานท่ีตนเองท าว่าเป็นไปอย่างไรแล้วก็
ประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไร และจะรับผลประโยชน์กันอย่างไร และต้องค านึงถึงเสมอว่า 
ประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นนั้นไม่เป็นของใครคนใดคนหนึ่ง ต้องแบ่งปันผลประโยชน์นั้นให้กับกลุ่มและสมาชิก
ในกลุ่มนั้นๆ๑๓๙ ในการร่วมรับผลประโยชน์นั้นภาคประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงจาก
โครงการ ไม่ใช่เฉพาะผู้เข้ารับการอบรมอย่างเดียว แต่หมายถึง สังคมของผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นเด็ก 
ผู้ใหญ่หรือผู้ท่ีอยู่ในสังคมนั้นๆสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและรับประโยชน์จากกิจกรรมดีๆ ในภาพรวมนี้
เช่นเดียวกัน๑๔๐ ในการท างานแต่ละกิจกรรมหรือแต่ละโครงการนั้นจะต้องได้รับผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้น 
ดังนั้น ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นนั้นจะต้องร่วมกันรับหรือจะต้องเป็นผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นกับประชาชน
ผู้สูงอายุโดยตรง๑๔๑ ผลประโยชน์ต่างๆท่ีเกิดขึ้นจากการร่วมลงมือปฏิบัติของภาคประชาชนจะต้อง
เป็นผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง เพราะฉะนั้น ประชาชนจะต้องได้รับผลประโยชน์นั้นๆ
และเป็นผลประโยชน์ท่ียั่งยืนตลอดไป๑๔๒ ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการนั้นๆทุกภาคส่วนต้อง
ร่วมกันรับคือได้รับประโยชน์ทุกๆฝ่ายหรือแม้เกิดการผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งภาครัฐและประชาชน
ท่ีด าเนินโครงการนั้นจะต้องร่วมรับผิดชอบอย่างนี้เป็นต้น๑๔๓ ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจากการร่วมกันคิด 
ร่วมกันท า นั้นก็เป็นผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นเพื่อส่วนรวมของคนในชุมชนนั้นๆ ในการรับผลประโยชน์จ้ึง
มีท้ังสองฝ่ายคือ ฝ่ายบริหารจัดการและฝ่ายผู้สูงอายุ๑๔๔ 

ปัจจัยที่ ๔ ติดตามประเมินผล ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของภาครัฐในการบริหารงาน 
ด้านผู้สูงอายุและการพัฒนา 
 การบริหารงานระบบราชการตามหลักพุทธธรรมเป็นหลักคิดร่วมสมัย ได้แก่ หลักสังคหวัตถุ 
ท่ีสนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนเกิดความรัก ความผูกพันซึ่งกันและกัน เกิดความ
ไว้วางใจกัน และหลักอปริหานิยธรรม ซึ่งเป็นหลักท่ีส่งเสริมความสามัคคีกันในชุมชนเพราะอาศัย

                                                 
๑๓๘สัมภาษณ์ นายสุรเดช  เดชคุ้มวงศ์ , ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิจิตร,  ๑๙ ตุลาคม  

๒๕๕๙. 
๑๓๙สัมภาษณ์ นางสมคิด  บุญประเสริฐ, ประธาน อสม ต าบลเนินมะกอก, ๑๕  ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๔๐สัมภาษณ์ นางสาวนฤมล   คุ้มเกตุ, หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและส่งเสริมการท่องเท่ียว อบจ พิจิตร,  

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.          
๑๔๑สัมภาษณ์ นางสาวสิรภัทร   บุญธรรม, ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองตะพานหิน ,  

๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 
๑๔๒สัมภาษณ์ นายฉัตรชัย หุมอาจ, ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองบางมูลนาก , ๒๕ 

ตุลาคม  ๒๕๕๙. 
๑๔๓สัมภาษณ์ นางกาญจนา  บุญช่วย, รักษาการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลต าบลเนินมะกอก ,  

๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
๑๔๔สัมภาษณ์ นายบุญชัด เพ็ญสิน, ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.บางไผ่ , ๙ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙.       



๒๓๖ 

ความสนิทสนมผ่านการด าเนินชีวิตประจ าวันท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับวัฒนธรรมทางการบริหาร 
การน าหลักพุทธธรรมไปใช้ในการบริหารระบบราชการให้มากขึ้นและภาคประชาชนสามารถเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการประเมินโครงการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ได้เพราะเป็นธรรมส าหรับการท างานร่วมกัน 
เพราะงานทุกอย่างไม่สามารถท าส าเร็จด้วยตนเองเพียงคนเดียว ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจซึ่งกัน
และกัน ดังนั้น ธรรมท่ีเหมาะสมส าหรับการท างานร่วมกันก็คือ สังคหวัตถุ ๔ เพราะเป็นธรรมยึด
เหนี่ยวจิตใจของผู้อื่น ดังนั้น ผลลัพธ์ คือ ภาคประชาชนมีความสุขในการท างานแบบร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมปรับปรุงแก้ไขและร่วมภาคภูมิใจ๑๔๕ เราใช้หลักสังคหวัตถุ ๔ เพื่อดึงประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วม 
คือร่วมคิด ร่วมท า เพื่อให้โครงการท่ีเราท านั้นส าเร็จไปด้วยดี แต่ถึงอย่างไรก็ตาม การประเมิน
โครงการท่ีเราคิด เราท า ก็ต้องให้ประชาชนได้ร่วมประเมินเช่นเดียวกัน ดังนั้น หลักสังคหวัตถุนี้ จึง
เป็นธรรมท่ีส าคัญอย่างยิ่งในการประเมินเพราะเป็นการสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่ให้กับผู้สูงอายุ ถ้า
ภาครัฐและภาคประชาชนได้ประเมินร่วมกันแล้วโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆก็จะถือว่าส าเร็จไปตาม
วัตถุประสงค์๑๔๖ โครงการรัฐท าเองก็ดี ประชาชนท าเองก็ดี หรือร่วมกันท าก็ดีเมื่อส าเร็จแล้วทุกคนท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันประเมินท้ังงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ หรือแม้ว่าก่อนจะด าเนินตาม
โครงการก็ต้องมีการประเมินร่วมกันก่อน๑๔๗ การประเมินผลโครงการนี้ประชาชนสามารถรับรู้และมี
ส่วนร่วมได้ง่ายๆจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึนว่าได้รับผลประโยชน์หรือไม่อย่างไร๑๔๘ โครงการ
ทุกโครงการท่ีทางโรงเรียนจัดขึ้นนั้นต้องมีภาคประชาชนเข้ามาร่วมด้วยโดยเฉพาะประธานชมรม
ผู้สูงอายุหรือผู้สูงอายุเพื่อร่วมกันประเมินว่าผลท่ีออกมานั้นท าให้ผู้สูงอายุได้รับตามวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายหรือไม่อย่างไร ไม่ใช่ว่าให้ภาครัฐเป็นผู้ประเมินฝ่ายเดียวจะต้องประเมินท้ังสองฝ่ายจึงจะถือ
ว่าเป็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารงานดูแลผู้สูงอายุได้อย่างยั่งยืน๑๔๙ ในการประเมิน
โครงการนั้นควรให้ภาคประชาชนเข้ามาร่วมประเมินด้วย โดยจะประเมินตามแบบแผนท่ีวางเอาไว้ว่า
โครงการนี้เหมาะสมกับชุมชนนี้มากน้อยเพียงไรหรืออย่างไร ถ้าไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องจะต้อง
ร่วมกันรับผิดชอบท้ังภาครัฐและประชาชนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือให้ประชาชนได้ประเมินตาม
แบบสอบถามเพื่อดูความเหมาะสมของโครงการนั้นๆ๑๕๐ ในการประเมินนี้ภาคประชาชนต้องรับทราบ
และรับรู้ในงานท่ีตนกระท าไปแล้วว่าเกิดผลอย่างไรบ้างและควรแก้ไขอย่างไรบ้าง คือต้องช่วยกันคิด 
ช่วยกันท าและช่วยกันวางแผนงานท่ีท านั้น โดยท่ีไม่ต้ังอยู่ในอคติ ๔ คือ ฉันทาคติ ภยาคติ โทสาคติ 
โมหาคติ ต้องรู้จักเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ๑๕๑ การประเมินผล
                                                 

๑๔๕สัมภาษณ์ พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์, ดร. (วิรัช วิโรจโน), เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙. 
๑๔๖สัมภาษณ์ พระศรี วิกรมมุนี (จันทราวุฒิ วชิรเมธี) ป.ธ. ๙, รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร , ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙.  
๑๔๗สัมภาษณ์ พระครูสิริสุตโสภณ, ดร.  (จ าเนียร จนฺทโสภโณ), เจ้าคณะอ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร,  

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.       
๑๔๘สัมภาษณ์ นายวีระศักด์ิ  วิจิตรแสงศรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร, ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๔๙สัมภาษณ์ นายมงคล  จินดามัง, ผู้อ านวยการโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร , ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.

๒๕๕๙. 
๑๕๐สัมภาษณ์ นางสาวฐะปะณิยา เงินดิเรกกุล, หัวหน้าฝ่ายจัดกิจกรรมและเลขานุการ , ๑๗ ธันวาคม 

๒๕๕๙.        
๑๕๑สัมภาษณ์ นายจ านงค์   คชรอด, ประธานชมรมผู้สูงอายุประจ าจังหวัดพิจิตร, ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๒๓๗ 

โครงการนั้นภาคประชาชนจะต้องร่วมกันประเมินว่าโครงการท่ีเสนอไปนั้นมีผลอย่างไรหรือมีปัญหา
อะไร เพื่อจะได้น าไปปรับแก้ไขให้ตรงกับความต้องการของประชาชน๑๕๒  ในการดูแลผู้สูงอายุ
โดยเฉพาะผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องให้การดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นการให้ก าลังใจ ไม่ทอดท้ิง ไม่ว่าจะ
เป็นชมรมผู้สูงอายุ อสม. รพ.สต.โดยการน าส่ิงของมาช่วยในการสงเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็นการแนะน า 
การช่วยเหลือกันระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน ภาครัฐก็ต้องคอยให้ก าลังใจภาคประชาชน เพื่อให้
มีก าลังใจในการท างาน คอยเป็นพี่เล้ียง โดยเฉพาะงบประมาณในการบริหารจัดการเกี่ยวกับโครงการ
นั้นๆ ดังนั้น ทาน จึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่าช่วยในการพัฒนาทุกภาคส่วนให้อยู่ร่วมกันได้๑๕๓ 
เพราะฉะนั้นในการจะพัฒนาประชาชนให้เข้าไปมีส่วนร่วมต้องมีการเสียสละ คือเสียสละประโยชน์ตน
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม เสียสละเวลา เพื่อเข้าไปร่วมคิด ร่วมท า ตามแผนท่ีก าหนดมา ส่วนภาครัฐเอง
ก็ต้องเสียสละงบประมาณ คน และอุปกรณ์ต่างๆในการปฏิบัติงานดูแล ผู้สูงอายุ และให้โอกาสกับ
ประชาชนได้เข้าไปแสดงความคิดเห็น ดังนั้น ทานจึงเป็นการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ
ได้เป็นอย่างดี๑๕๔ การประเมินเป็นส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุด เพราะฉะนั้น สังคหวัตถุจึงเป็นหลักธรรมท่ีจะน าไป
ประเมินเพื่อไม่ให้เกิดความล าเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง ซึ่งจะท าให้เกิดปัญหา เพราะฉะนั้น ต้องมีการ
ประเมินร่วมกันท้ังภาครัฐเองและภาคประชาชนเองตลอดจนผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ๑๕๕ การ
ประเมินตามหลักของสังคหวัตถุ ๔ นี้เป็นวิธีการท่ีจะท าให้การประเมินมีความตรงไปตรงมา เพราะว่า
มีประชาชนซึ่งเป็นผู้เสนอโครงการหรือกิจกรรมมาร่วมประเมินด้วย ดังนั้น จะใช้ได้ผลหรือไม่ก็ขึ้นอยู่
กับประชาชนเองภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะต้องให้โอกาสผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ประเมิน๑๕๖ ในด้านนี้เป็นการประเมินผลงานท่ีได้กระท าลงไปหรือเป็นด้านท่ีรวบรวมผลงาน สถิติ
ต่างๆโดยท่ีประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการประเมินว่ามีปัญหาอะไร ผลกระทบอย่างไร และส่ิงท่ีท ามา
นั้นได้ผลมากน้อยเพียงไรหรือว่าผู้สูงอายุต้องการอะไรเพิ่มเติม เพราะฉะนั้น ผู้ท่ีรับผิดชอบต้องให้
โอกาสประชาชน เช่น ชมรมผู้สูงอายุ อสม.ชมรมต่างๆ หรือองค์กรท่ีเกี่ยวข้องมาช่วยกันเสนอแนะ 
ระดมความคิดเพื่อน าไปปรับปรุงให้ใช้ประโยชน์ในภาพรวมให้มากท่ีสุด ซึ่งการประเมินนี้จึงถือว่าเป็น
ขั้นท่ีส าคัญท่ีสุด๑๕๗ การประเมินผลในภาพรวม ประชาชนสามารถรับรู้และมีส่วนร่วมได้ง่ายๆ จาก
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ซึ่งหากไม่มีคนเข้ามาร่วมโครงการหรือมาแต่น้อยหรือถูกเกณฑ์
มาก็ต้องทบทวนนโยบายในทันที แต่ถ้าประชาชนสนใจและเข้าร่วมในกิจกรรมทุกครั้งมีการต่อยอด
และท าให้สังคมนั้นมีคุณภาพที่ดีขึ้นก็เป็นผลลัพธ์ท่ีประชาชนสามารถร่วมกันประเมินได้เช่นกัน๑๕๘ ใน
ด้านนี้นั้นเป็นการประเมินโครงการหรือกิจกรรมท่ีเราได้ท ากันแล้วว่าโครงการหรือกิจกรรมนั้นเป็นไป

                                                 
๑๕๒สัมภาษณ์ นายเชียงศักด์ิ  ทองประเสริฐ, ประธานชมรมผู้สูงอายุอ าเภอทับคล้อ , ๑๓ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙.        
๑๕๓สัมภาษณ์ นายสมพร  แป้นแก็ว, ประธานชมรมผู้สูงอายุอ าเภอตะพานหิน, ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๕๔สัมภาษณ์ นายกมล  ย้ิมกล่ า, ประธานชมรมผู้สูงอายุอ าเภอบางมูลนาก, ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๕๕สัมภาษณ์ นายสน่ัน  จันทร์ขวาง, ประธานชมรมผู้สูงอายุอ าเภอโพทะเล, ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.        
๑๕๖สัมภาษณ์ นายสุรเดช เดชคุ้มวงศ์, ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิจิตร, ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๕๗สัมภาษณ์ นางสมคิด  บุญประเสริฐ, ประธาน อสม. ต าบลเนินมะกอก, ๑๕  ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๕๘สัมภาษณ์ นางสาวนฤมล  คุ้มเกตุ, หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและส่งเสริมการท่องเที่ยว อบจ พิจิตร,  

๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙.          



๒๓๘ 

ตามท่ีประชาชนต้องการหรือไม่อย่างไร ถ้าไม่เป็นไปตามท่ีต้องการก็ร่วมกันแก้ไขเพื่อให้ถูกต้อง การ
ประเมินนี้จะต้องประเมินโดยการถามความคิดเห็นของภาคประชาชนหรือ ผู้ท่ีจะได้รับประโยชน์
สูงสุด๑๕๙ โครงการทุกอย่างท่ีภาครัฐได้ร่วมมือกับภาคประชาชนจะต้องมีการประเมินโครงการว่าส้ิน
งบประมาณเท่าไร หรือว่าได้ผลมากน้อยเพียงไร อย่างไร ท้ังภาครัฐเองและภาคประชาชนต้อง
ประเมินผลร่วมกันและถ้ามีปัญหาอะไรเกิดข้ึนก็ต้องร่วมรับผิดชอบร่วมกันอย่างนี้ เป็นต้น๑๖๐ ในการ
ประเมินโครงการหลังจากท่ีด าเนินโครงการเสร็จส้ินลงก็เป็นหน้าท่ีของประชาชนซึ่งจะต้องประเมินผล
ว่าโครงการนี้เอื้ออ านวยต่อชุมชนหรือสังคมผู้อายุหรือไม่อย่างไร ส่วนภาครัฐเองก็ต้องคอยเสริมคอย
ให้ก าลังใจและสนับสนุนและดูแลในภาพรวมของโครงแล้วน าเสนอต่อผู้บังคับบัญชาต่อไป ๑๖๑ ทุก
โครงการท่ีร่วมกันคิด ร่วมกันท า จนส าเร็จเป็นรูปธรรมแล้ว ทุกภาคส่วนท่ีมีความเกี่ยวข้องก็จะมา
ร่วมกันประเมินว่าโครงการท่ีท าไปนั้นมีความเหมาะสมกับผู้สูงอายุหรือไม่ หรือจะไปกระทบกับ
ผู้สูงอายุอย่างไร เพื่อจะได้น ามาแก้ไขต่อไป๑๖๒ 

สรุป  
๑. ในด้านการร่วมตัดสินใจและวางแผน ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ภาครัฐเข้าไปมีส่วน

ร่วมอย่างไร การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและวางแผนนั้นภาครัฐจะต้องให้ประชาชนเข้ามาประชุม
รับฟังความคิดเห็นเพื่อจะได้ร่วมในการตัดสินใจในการท าโครงการหรือกิจกรรมตลอดจนค้นหาเหตุผล
ในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมในพื้นท่ีนั้นๆ 

๒. ในด้านการร่วมปฏิบัติการ ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ภาครัฐเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างไร 
ทุกกลุ่ม ทุกองค์กรของประชาชน ก็จะปฏิบัติตามบทบาทและหน้าท่ีของตน โดยมีเทศบาลหรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเป็นผู้เช่ือมโยงและบูรณาการการท างานร่วมกัน 

๓. ด้านร่วมรับผลประโยชน์ ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ภาครัฐเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างไร
โครงการทุกโครงการท่ีประชาชนและภาครัฐได้ร่วมกันคิด ร่วมกันท ามานั้น จะต้องร่วมกันรับ
ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้น คือ ได้ท้ังสองฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน 

๔. ด้านประเมินผลโครงการ ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ภาครัฐเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างไร
การประเมินผลโครงการนั้นประชาชนจะต้องร่วมกันประเมินว่าโครงการท่ีเสนอไปนั้นมีผลอย่างไรหรือ
มีปัญหาอะไร เพื่อจะได้น าไปปรับแก้ไขให้ตรงกับความต้องการของประชาชน 

พบว่า จากบทสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants Indicators) ผู้วิจัยสามารถ
จัดล าดับความส าคัญและปัจจัยท่ีส่งผลต่อการการพัฒนาการมีส่วนร่วมนโยบายภาครัฐส าหรับการ
ดูแลผู้สูงอายุใน จังหวัดพิจิตร โดยล าดับประเด็นท่ีผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ดังนี้ 

                                                 
๑๕๙สัมภาษณ์ นางสาวสิรภัทร บุญธรรม, ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองตะพานหิน ,  

๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 
๑๖๐สัมภาษณ์ นายฉัตรชัย หุมอาจ, ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองบางมูลนาก , ๒๕ 

ตุลาคม  ๒๕๕๙. 
๑๖๑สัมภาษณ์ นางกาญจนา บุญช่วย, รักษาการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลต าบลเนินมะกอก ,  

๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
๑๖๒สัมภาษณ์ นายบุญชัด เพ็ญสิน, ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.บางไผ่ , ๙ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙.        



๒๓๙ 

ประเด็นที่ ๑ คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๙๖ คิดเห็นสอดคล้องกัน ๑๕ ท่าน คือ สภาพท่ัวไปของ
การพัฒนาการมีส่วนร่วมภาครัฐและของการบริหารงานดูแลผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดพิจิตร ประชาชนเพิ่มมากขึ้น มีการขยายพื้นท่ีของการดูแลผู้สูงอายุและการพัฒนาในด้านต่างๆ 
จึงท าให้ประชาชนและรัฐเข้ามีส่วนร่วมในการการพัฒนาการมีส่วนร่วมของการบริหารงานดูแล
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิจิตร มากขึ้น 

ประเด็นที่ ๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๖๕ คิดเห็นสอดคล้องกัน ๕ ท่าน คือ การมีส่วนร่วมรับ
ผลประโยชน์ ของผู้สูงอายุ มักประสบปัญหาเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้สูงอายุ เพื่อ ตระหนักถึงคุณค่า
และให้ความส าคัญในการการพัฒนาการมีส่วนร่วมภาครัฐของการบริหารงานดูแลผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิจิตร 

ประเด็นที่ ๓ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๗๑ คิดเห็นสอดคล้องกัน ๕ ท่าน คือ การมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติ ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาตนเอง ช่วยเหลือชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับ
นโยบายภาครัฐส าหรับการดูแลผู้สูงอายุใน จังหวัดพิจิตร  

ประเด็นที่ ๔ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๗๖ คิดเห็นสอดคล้องกัน ๔ ท่าน คือ การมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ ประชาชนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น น าเสนอข้อมูล ข้อโต้แย้ง หรือข้อเสนอแนะท่ี
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการมีส่วนร่วมประชาชนและรัฐของการบริหารงานดูแลผู้สูงอายุในงหวัดพิจิตร 

ประเด็นที่ ๕ คิดเป็นร้อยละ ๕.๘๘ คิดเห็นสอดคล้องกัน ๒ ท่าน คือ การมีส่วนร่วมใน
การระเมินผล รัฐและประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากโครงการ สามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น 
น าเสนอข้อมูล ข้อโต้แย้ง หรือข้อเสนอแนะท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบ 

 
๔.๔ ผลการวิเคราะห์ การมีส่วนร่วมด้านนโยบายภาครัฐส าหรับการดูแลผู้สูงอายุใน

จังหวัดพิจิตร ในภาพรวมของการก าหนดนโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติ การ
ประเมินผลนโยบายจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group  Discussion)
กลับผู้ร่วมสนทนากลุ่ม 

ในการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมด้านนโยบายภาครัฐส าหรับดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร” 
ผู้วิจัยได้ด าเนินจัดการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลัก สรุปผลการวิจัยเป็นประเด็นในเรื่อง “การมีส่วนร่วมด้าน
นโยบายภาครัฐส าหรับดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร” จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)จ านวน ๑๐ รูป/คน ประกอบด้วย 
              ๑. พระครูวิโชติสิกขกิจ, ดร.            ผู้อ านวยการหน่วยวิทยาบริการจังหวัดพิจิตร 
 ๒. พระครูวิลาสรัตนรังสี                 เจ้าคณะต าบลห้วยเกตุ  จังหวัดพิจิตร 
 ๓. พระมหาสุวรรณ  สุวณฺโณ           เจ้าคณะต าบลงิ้วราย เขต ๑ 
 ๔. อาจารย์ ดร.สุริยา   รักษาเมือง   อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 ๕. นางอรนุช  ชัยชาญ                   นักพัฒนาสังคมช านาญการพิเศษ 
 ๖. นายเบญจทูล  ปิ่นสุข                รองนายกเทศมนตรีต าบลเนินมะกอก 



๒๔๐ 

 ๗. ดร.เลิศ  มีช้าง                         ท่ีปรึกษาผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี
และผู้ตรวจราชการกระทรวงฯภาคประชาชน
ด้านสังคม จังหวัดพิจิตร 

 ๘. นางสาวอนันยา  เจียมศรีพงษ์       นักวิชาการศาสนาช านาญการ 
 ๙. นายสุชิน  ผลโสตร                   ประธานสภาวัฒนธรรมอ าเภอบางมูลนาก 
 ๑๐. นายกมล  ยิ้มกล่ า                    ประธานชมรมผู้สูงอายุต าบลเนินมะกอก 
 ๑๑. ดาบต ารวจบุญมาก ศิริวรรณ     ผู้บั ง คับหมู่ ง านป้องกันปราบปราม สถานี

ต ารวจภูธรอ าเภอบางมูลนาก 
 จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ในงานวิจัยเรื่องนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิ
แต่ละท่านได้แสดงความคิดเห็น ไว้ในหลายมุมมอง โดยมรมีประเด็นการสนทนากลุ่ม ท้ังหมด ซึ่ง
ผู้วิจัยได้สังเคราะห์สาระส าคัญ ไว้ดังนี้ 
 
 ในด้านสภาพทั่วไปของพื้นที่จังหวัดพิจิตร 
 จากข้อมูลประชากรจังหวัดพิจิตร ปี ๒๕๕๙ พบว่า จังหวัดพิจิตร มีประชากรผู้สูงอายุ 
อายุ ๖๐ ปีข้ึนไป จ านวน ๙๔,๖๖๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๐ ซึ่งถือว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้ว เมื่อ
พิจารณาข้อมูลสัดส่วนผู้สูงอายุรายอ าเภอ พบว่า ประชากรผู้สูงอายุท่ีเกินค่าประเทศ (ร้อยละ ๑๕.๗) 
และ ๗ อ าเภอ คือ อ าเภอเมือง ตะพานหิน บางมูลนาก โพทะเล สามง่าม ทับคล้อ และดงเจริญ และ
จากประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจ าวันผู้สูงอายุได้รับประเมินท้ังหมด ๖๖,๗๒๘ 
คนคิดเป็นร้อยละ ๗๓.๔๔ พบว่า เป็นกลุ่ม ๑ ติดสังคมร้อยละ ๙๔.๗๓ กลุ่ม ๒ ติดบ้านร้อยละ ๔.๐๙ 
และเป็นกลุ่ม ๓ ติดเตียงร้อยละ ๑.๐๕๑๖๓  
 จากการลงพื้นท่ีถอดบทเรียนเชิงคุณภาพ และเวทีสัญจรผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร ซึ่งพบ
ข้อมูลสถานการณ์ในพื้นท่ีต าบล พบว่า จ านวนผู้สูงอายุในพื้นท่ีต าบลนั้นมีจ านวนประชากรผู้สูงอายุ 
๖๐ ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของจ านวนประชากรในพื้นท่ีต าบลสาเหตุท่ีส่งผลให้จ านวนประชากร
ผู้สูงอายุในพื้นท่ีมีจ านวนถึงร้อยละ ๒๐ นั้น อันเนื่องมาจากประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงในต าบล จากการ
ส ารวจน้อยกว่าจ านวนประชากรในทะเบียนบ้าน เนื่องจากการยายถ่ินของวัยแรงงานท่ีออกไปท างาน
ในพื้นท่ีต่างจังหวัด จึงท าให้ในพื้นท่ีมีประชากรผู้สูงอายุ และเด็กเป็นจ านวนมาก เมื่อค านวณการ 
อยู่อาศัยในพื้นท่ีแล้วสัดส่วนประชากรท่ียังคงอาศัยอยู่ในพื้นท่ีจึงเป็นวัยสูงอายุในบางต าบลมีมากถึง 
ร้อยละ ๒๐ ของประชากรท่ียังอาศัยอยู่จริงในพื้นท่ี๑๖๔  
 การด าเนินงานปัจจุบันท่ีเป็นอยู่ มูลนิธิร่วมพัฒนาพิจิตรได้สนับสนุนส่งเสริมให้แกนน า
ผู้สูงอายุในแต่ละพื้นท่ีต าบล อ าเภอ รวมกลุ่มเป็นชมรมผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร พร้อมท้ังร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายจากส่วนราชการต่างๆ อาทิเช่น ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

                                                 
๑๖๓สนทนากลุ่มเฉพาะ นางอรนุช  ชัยชาญ  นักพัฒนาสังคมช านาญการพิเศษ, ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๑๖๔สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวอนันยา เจียมศรีพงษ์  นักวิชาการศาสนาช านาญการ , ๒๕ มีนาคม 

๒๕๖๐. 



๒๔๑ 

ต าบล ร่วมเป็นพี่เล้ียงสนับสนุนแกนน าผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร ขับเคล่ือนงานผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร 
รวมกันเป็นภาพชมรมผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร๑๖๕  
 ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตรจึงขอเสนอให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคราชการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ร่วม
สนับสนุน และขับเคล่ือนงานผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร โดยมีวิสัยทัศน์ว่า “ผู้สูงอายุสุขภาพดี เป็นหลักชัย 
ทุกภาคีร่วมใจ สร้างสังคมไทยไม่ทอดท้ิงกัน”๑๖๖  
 ในด้านแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการพัฒนาการมีส่วนร่วมนโยบายภาครัฐส าหรับด้านการ
ดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร การพัฒนาการมีส่วนร่วมนั้นจะต้องดูบริบทของพื้นท่ีว่าจะพัฒนาอย่างไร 
โดยอาศัยข้อมูลพื้นท่ีเป็นตัวตั้งท่ีชัดเจน การพัฒนาจึงจะประสบผลส าเร็จตรงกับปัญหาพื้นท่ี ผู้วิ จัยจึง
ได้น าแนวคิด ทฤษฏี ของ โคเฮนและนอร์แมน ซึ่งเป็นทฤษฏีท่ีกล่าวถึงการมีส่วนร่วม ไว้ ๔ ด้าน คือ 
๑) ด้านการร่วมตัดสินใจและวางแผน ๒) ด้านการร่วมปฏิบัติการในโครงการหรือกิจกรรม ๓) ด้าน
ร่วมรับผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมและ ๔) ด้านการร่วมประเมินผล
โครงการ ซึ่งในจังหวัดพิจิตรก็น ามาใช้ในการพัฒนาการมีส่วนร่วมในทุกๆ ภาคส่วนเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาในการบริหารงานดูแลผู้สูงอายุ โดยแยกเป็นด้านๆ ดังนี้ 
 ด้านร่วมตัดสินใจและวางแผน คือการท างานโดยการเชิญตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐ
และประชาชนร่วมกันท างานในรูปแบบของประชารัฐ โดยร่วมกันคิดนโยบายและวางแผนในการ
ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์๑๖๗  
 ในจังหวัดพิจิตรโดยการน าของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้ให้มีการรวมตัวระดมความ
คิดเห็นถึงการสร้างชมรมผู้สูงอายุต าบลเข้มแข็ง คือ ๑) ให้แกนน า/ผู้น า ๕ คนต่อต าบลสามารถน า
สมาชิกผู้สูงอายุสร้างสุขภาพและสังคมไม่ทอดท้ิงกัน ๒) ให้รวมกลุ่มทุกหมู่บ้านท่ีมีสมาชิกท่ีมีใจแม้
อายุไม่ถึง ๖๐ ปี เข้าร่วมเป็นชมรมเพื่อรวมตัวกันคิดและเรียนรู้ ๓) ส่งเสริมให้ผู้น าผู้สูงอายุ หมอ
อนามัย เจ้าหน้าท่ี อบต. ร่วมเวทีสัญจรผู้สูงอายุในระดับต าบล อ าเภอ จังหวัดและโรงเรียนผู้สูงอายุ  
 ด้านการร่วมปฏิบัติการตามโครงการหรือกิจกรรม จังหวัดพิจิตรได้ท างานร่วมกันระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ดังนี้ 
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร  มีแผนงาน/กิจกรรม และงบประมาณด้านการดูแล
สุขภาพของผู้สูงอายุ ได้แก่ การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุระยะยาว ( Long Term Care )  ในพื้นท่ี 
๔๐ ต าบล และมีการส่งเสริมความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุระดับต าบล การส่งเสริมการจัดต้ัง
โรงเรียนผู้สูงอายุ๑๖๘  

                                                 
๑๖๕สนทนากลุ่มเฉพาะ นายเบญจทูล ปิ่นสุข, รองนายกเทศมนตรีต าบลเนินมะกอก, ๒๕ มีนาคม 

๒๕๖๐. 
๑๖๖สนทนากลุ่มเฉพาะ นายกมล  ย้ิมกล่ า , ประธานชมรมผู้สูงอายุต าบลเนินมะกอก, ๒๕ มีนาคม 

๒๕๖๐. 
๑๖๗สนทนากลุ่มเฉพาะ นายสุชิน ผลโสตร, ประธานสภาวัฒนธรรมอ าเภอบางมูลนาก, ๒๕ มีนาคม 

๒๕๖๐. 
๑๖๘สนทนากลุ่มเฉพาะ นางอรนุช ชัยชาญ,  นักพัฒนาสังคมช านาญการพิเศษ, ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐. 



๒๔๒ 

 ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร มีแผน/กิจกรรม ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาในศาสนสถาน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และยังสามารถประสานกับวัด
เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุ๑๖๙  
 ส านักวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร มีแผนงาน/กิจกรรม ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และ
การละเล่นพื้นบ้าน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผู้ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม คือ กลุ่มผู้สูงอายุ๑๗๐  
 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร มีแผน/
กิจกรรมและงบประมาณด้านการฝึกอาชีพในกลุ่มผู้สูงอายุ๑๗๑  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง เทศบาล
ต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล มีแผนงาน/กิจกรรม และงบประมาณเพื่อส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ๑๗๒  
 ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร มีการจัดกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุอย่างสม่ าเสมอ เช่น 
โครงการผู้สูงอายุสัญจร การพัฒนาแกนน าผู้สูงอายุ การส่งเสริมการจัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรม
เพื่อนช่วยเพื่อน เป็นต้น๑๗๓  
 สภาสาขาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยจังหวัดพิจิตร มีการจัดกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุอย่าง
สม่ าเสมอ เช่น กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน๑๗๔  
 หอการค้าจังหวัดพิจิตร มีการจัดกิจกรรมด้านผู้สูงอายุร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ  
 สรุปได้ว่า หน่วยงานเหล่านี้ เป็นองค์ประกอบในคณะอนุกรรมการส่งเสริมการสนับให้มี
การพัฒนาการมีส่วนร่วม โดยการประชุมคณะท างานเพื่อบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
ของทุกหน่วยงานให้ได้ร่วมกันปฏิบัติตามโครงการ/แผนงาน ท่ีก าหนดเอาไว้ 
 ด้านร่วมรับผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม  มีดังนี้ 
 ผลจากการด าเนินกิจกรรมและโครงการท่ีหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมได้
ร่วมกันปฏิบัติมานั้นเกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วนและร่วมรับผลประโยชน์ทุกภาคส่วนเช่นเดียวกัน 
ดังนี้ 
 กลุ่มผู้สูงอายุประเภทติดสังคม ก็ได้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม เช่น โครงการมหกรรม
ผู้สูงอายุ โครงการผู้สูงอายุสัญจร โครงการผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงวัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของผู้สูงอายุติดสังคม๑๗๕  
                                                 

๑๖๙สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวอนันยา เจียมศรีพงษ์, นักวิชาการศาสนาช านาญการ, ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๑๗๐สนทนากลุ่มเฉพาะ นายสุชิน ผลโสตร, ประธานสภาวัฒนธรรมอ าเภอบางมูลนาก , ๒๕ มีนาคม 

๒๕๖๐. 
๑๗๑สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาสุวรรณ  สุวณฺโณ,  เจ้าคณะต าบลงิ้วราย เขต ๑, ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๑๗๒สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.เลิศ  มีช้าง ท่ีปรึกษาผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการ

กระทรวงฯภาคประชาชน ด้านสังคม จังหวัดอุทัยธานี, ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๑๗๓สนทนากลุ่มเฉพาะ นายกมล  ย้ิมกล่ า, ประธานชมรมผู้สูงอายุต าบลเนินมะกอก , ๒๕ มีนาคม 

๒๕๖๐. 
๑๗๔สนทนากลุ่มเฉพาะ นายเบญจทูล ปิ่นสุข, รองนายกเทศมนตรีต าบลเนินมะกอก, ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๑๗๕สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.เลิศ  มีช้าง, ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจ

ราชการกระทรวงฯ ภาคประชาชน ด้านสังคม จังหวัดอุทัยธานี, ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐. 



๒๔๓ 

 กลุ่มผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ได้รับการคัดกรองสุขภาพและได้รับการดูแลสุขภาพตาม
มาตรฐาน ตามโครงการระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ร้อยละ ๘๕ ของจ านวน
ผู้สูงอายุท้ังหมด๑๗๖  
 มีต าบลผ่านเกณฑ์การประเมินต าบลดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ร้อยละ ๔๐ ของต าบล และมี
เวทีสัญจรผู้สูงอายุจังหวัดเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องทุกเดือน มีผู้สูงอายุประเภทติดสังคม เข้าร่วมกิจกรรม
สัญจรครั้งละประมาณ ๓๐๐ กว่าคน ท้ังผู้สูงอายุในพื้นท่ีท่ีต าบลนั้นและต าบลข้างเคียง๑๗๗  
              มีกระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้น าผู้สูงอายุ ผ่านโรงเรียนผู้น าผู้สูงอายุ อย่างเป็นรูปธรรม 
ปีละ ๑ ครั้ง มีผู้น าผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ ครั้งละ ๖๐ คน  
 มีผู้สูงอายุท่ีเป็นคลังปัญญาผู้สูงอายุ จ านวน ๔ สาขา ได้แก่ สาขาปราชญ์เกษตร  สาขา
ศิลปวัฒนธรรม สาขาผู้สูงอายุสุขภาพดี และสาขาอื่นๆ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในงานมหกรรม
ผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร เป็นประจ าทุกปี ปีละ ๔๘ คน  
 มีเครือข่ายและผู้สนับสนุนงานผู้สูงอายุ จ านวน ๔ ประเภท ได้แก่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุน เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ 
และผู้ดูแลผู้สูงอายุ  
 สรุปได้ว่า ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นนั้นเป็นผลท่ีเกิดขึ้นกับทุกหน่วยงานและทุกหน่วยงานก็
จะร่วมกันรับผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นเท่าเทียมกัน จึงได้ช่ือว่าเป็นการพัฒนาการมีส่วนร่วมประชาชนกับ
ภาครัฐเป็นอย่างดีและท าให้ทุกภาคส่วนมีก าลังในการปฏิบัติงานต่อไป 
 ด้านการร่วมประเมินผลโครงการในการพัฒนาการมีส่วนร่ว มนโยบายภาครัฐและ
ประชาชนด้านดูแลผู้สูงอายุนั้น มีการร่วมกันประเมินโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน ท่ีได้ปฏิบัติกันมา ดังนี้ 
 ในด้านรูปแบบการพัฒนาการมีส่วนร่วมนโยบายภาครัฐด้านดูแลผู้สูงอายุ ในจังหวัด       
พิจิตร ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ การพัฒนาอะไรก็ตามเราต้องพัฒนาส่ิงท่ีมีอยู่แล้วก่อน ดังนั้น การ
พัฒนาการมีส่วนร่วมภาครัฐด้านดูแลผู้สูงอายุ เราต้องค านึงถึงส่ิงท่ีผู้สูงอายุจะพึงมีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้วิจัยเห็นว่า ในการพัฒนาการมีส่วนร่วมนอกจากจะใช้ทฤษฏีท้ัง ๔ ด้านแล้วต้องใช้หลักธรรมเข้ามา
บูรณาการด้วย เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงเสนอหลักธรรมท่ีจะน ามาบูรณาการ
กับหลักทฤษฏีท้ังประการนั้นได้ คือ หลักสังคหวัตถุ ๔ ซึ่งประกอบด้วย ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา และ
สมานัตตตา ซึ่งถือได้ว่าเป็นหลักธรรมท่ีเหมาะสม ดังนี้เป็นธรรมอันเป็นเครื่องช่วยเหลือกัน เป็นการ
ผูกมิตร วิธีที่จะผูกมิตรนั้น ต้องมีส่ิงท่ีช่วยยึดเหนี่ยว และประสานน้ าใจกันไว้ให้ต่างคนต่างมีความรัก
ใคร่นิยมชมชอบซึ่งกันและกัน เป็นหลักธรรมพื้นฐานท่ีแสดงพฤติกรรมออกมาโดยค านึงถึงการ
ช่วยเหลือผู้อื่น และการท าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม เป็นพฤติกรรมท่ีเอื้อต่อสังคมโดยใช้หลักธรรม
พื้นฐานท่ีแสดงออกมาโดยค านึงถึงการช่วยเหลือผู้อื่น และการกระท า ประโยชน์ให้กับส่วนรวมท่ี
เรียกว่า สังคหวัตถุ ๔ เป็นหลักธรรมท่ีใช้ยึดเหนี่ยวจิตใจบุคคลให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข 
สามารถใช้เป็นวิธีการในการด าเนินชีวิตภายใต้ความรับผิดชอบในสังคมท้ังในระดับบุคคล และธุรกิจ
องค์กรโดยมีความสอดคล้องกับบริบทของสังคมภายใต้พื้นฐานการสงเคราะห์เกื้อกูลซึ่งกันและกัน  
                                                 

๑๗๖สนทนากลุ่มเฉพาะ นางอรนุช  ชัยชาญ,  นักพัฒนาสังคมช านาญการพิเศษ, ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๑๗๗สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูวิลาสรัตนรังสี , เจ้าคณะต าบลห้วยเกตุ จังหวัดพิจิตร , ๒๕ มีนาคม 

๒๕๖๐. 



๒๔๔ 

             สรุปสาระส าคัญในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
 ในการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการมีส่วนร่วมภาคประชาชนด้านการบริหารงานดูแล
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร” สรุปได้ดังนี้ 
 ผู้สูงอายุ คือ ขุมทรัพย์ของสังคมเพราะผู้สูงอายุเป็นผู้ท่ีเต็มเปี่ยมด้วยประสบการณ์
สามารถเช่ือมโยงประสบการณ์ของตนเข้ากับวัยอื่นๆ ได้ มิใช่เป็นคนแก่ท่ีไร้ค่าของสังคม เปรียบได้ว่า
ผู้สูงอายุเป็นเสาหลักของครอบครัวและเป็นคลังทางปัญญาท่ีทรงพลังในการถ่ายทอดมรดกทางสังคม 
(Socialization) ให้คงอยู่ช่ัวลูกช่ัวหลาน การถ่ายทอดพลังทางปัญญา (Tacit Knowledge) ของ
ผู้สูงอายุย่อมอ่อนแรงไปตามอายุขัยท่ีช้ีให้เห็นว่าบุคคลย่อมมีพฤติกรรมเปล่ียนแปลงไปตามอายุท่ีเพิ่ม
มากขึ้นและน าไปสู่การลดลงของพลังความสามารถทางปัญญาสืบเนื่องมาจากกฎของธรรมชาติความ
ไม่เท่ียงแท้แน่นอนของสรรพส่ิง ซึ่งเป็นลักษณะของส่ิงท้ังปวงคือ “ไตรลักษณ์” ประกอบด้วยลักษณะ
สามประการ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา๑๗๘  
 ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๙ ท่ีตรัสไว้ว่า “การให้
ความเคารพตลอดจนความกตัญญูและการเล้ียงดูบุพการีเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมท่ีดี
งามและส าคัญยิ่งในสังคมไทย”  และ “ความแก่นี่เป็นก าลัง ถ้าอายุมากขึ้น ก็เป็นประโยชน์ได้เปรียบ 
เรียกว่ามีประสบการณ์ คนท่ีอายุมาก ถ้ารักษาความดีรักษาคุณสมบัติ คุณธรรม ก็ได้เปรียบคนท่ีอายุ
น้อย และในประเทศชาติ ถ้ามีคนท่ีมีอายุมากและได้เปรียบ ชาติบ้านเมืองจะก้าวหน้าได้”  พระราช
ด ารัสดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญและความเช่ือมั่นในศักยภาพและบทบาทของผู้สูงอายุท่ีมี
ต่อสังคมไทย  
 บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิจิตรประยุกต์จากแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ
ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ผู้สูงวัย
เป็นหลักชัยของสังคม” โดยมีประเด็นท่ีส าคัญ ๑) ผู้สูงอายุท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีคือ มีสุขภาพท่ีดีท้ังกาย
และจิต ครอบครัวมีสุข สังคมเอื้ออาทร อยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสม ปลอดภัย มีหลักประกันท่ีมั่นคง 
ได้รับสวัสดิการและการบริการท่ีเหมาะสม อยู่อย่างมีคุณค่า มีศักด์ิศรี พึ่งตนเองได้ เป็นท่ียึดเหนียว
ทางจิตใจและมีส่วนร่วมในครอบครัว ชุมชน และสังคม มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารอย่าง
ต่อเนื่อง ๒) ครอบครัวและชุมชนเป็นสถาบันหลักท่ีมีความเข้มแข็ง สามารถให้การเกื้อหนุนแก่
ผู้สูงอายุได้อย่างมีคุณภาพ ๓) ระบบสวัสดิการและบริการ จะต้องสามารถรองรับผู้สูงอายุให้สามารถ
ด ารงอยู่กับครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน ๔) ทุกภาคส่วนจะต้องมีส่วนร่วมใน
ระบบสวัสดิการ และบริการให้แก่ ผู้สูงอายุ โดยมีการก ากับดูแลเพื่อการคุ้มครองผู้สูงอายุในฐานะ
ผู้บริโภค ๕) ต้องมีการด าเนินการท่ีเหมาะสมเพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุท่ีทุกข์ยากและต้องการการเกื้อกูลให้
ด ารงชีวิตอยู่ในชุมชนได้อย่างดีและต่อเนื่อง๑๗๙  
 

                                                 
๑๗๘สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูวิโชติสิกขกิจ (ณรงค์ กิตฺติธโร) , ดร. ผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการ

จังหวัดพิจิตร, ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๑๗๙สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวอนันยา  เจียมศรีพงษ์, นักวิชาการศาสนาช านาญการ, ๒๕ มีนาคม 

๒๕๖๐. 



๒๔๕ 

 ดังนั้น การท่ีจะพัฒนาให้ภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจึงต้องเข้าไปศึกษาสภาพ
พื้นท่ีก่อนการเข้าไปพัฒนาการมีส่วนร่วมกับประชาชน จึงจ าเป็นจะต้องศึกษาสภาพพื้นท่ีนั้นๆให้
ชัดเจน ว่าเป็นอย่างไร มีปัญหาอะไรบ้าง จะพัฒนาอะไร เพื่ออะไร ประชาชนในพื้นท่ีเขาต้องการแบบ
ไหน หน่วยงานจะบริหารจัดการอย่างไร โดยการให้ความส าคัญเกี่ยวกับสภาพภูมิสังคมท่ีแตกต่างกัน  
โดยอาศัยวิธีการพัฒนาการมีส่วนร่วมตามหลักทฤษฎีการมีส่วนร่วมภาครัฐมาผสมผสานเข้ากับ
หลักสังคหวัตถุ ๔ เพื่อสร้างความเหมาะสมให้เกิดข้ึนในพื้นท่ีนั้นๆ๑๘๐  
                

สรุปการประเมินผลนโยบาย จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 
การประเมินผลนโยบายเป็นส่ิงท่ีต้องด าเนินการตามภารกิจหลักของทุกหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ เมื่อก าหนดนโยบายเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปแล้ว ต้องมีการติดตาม 
ตรวจสอบ และวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ว่าผลสัมฤทธิ์ของนโยบายเกิดขึ้นเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่ และท่ีส าคัญเป็นเครื่องมือวัดความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ
นโยบาย หากพบว่าล้มเหลวจะได้ยุติทัน แต่ถ้าประสบผลส าเร็จก็จะได้ขยายผลไปในหลายๆ พื้นท่ี 
ส าหรับตัวช้ีวัดท่ีดีต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์กร มีบุคคลหรือ
หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบทุกตัว สามารถวัดผลได้ เป็นท่ีเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานทุกคน และสอดคล้อง
กับความคาดหวัง ความต้องการของประชาชน การประเมินผลนโยบายการดูแลผู้สูงอายุ จะประเมิน
ในภาพรวมของแผนในแต่ละด้านตามประเด็นยุทธศาสตร์ โดยมิติด้านผู้สูงอายุยังไม่ได้แยกออกมาให้
เห็นเป็นภาพที่ชัดเจน และหน่วยงานระดับปฏิบัติมักให้ความส าคัญต่อการวัดประสิทธิภาพในขั้นตอน
กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติว่ารวดเร็ว คล่องตัว มิได้เช่ือมโยงผลการปฏิบัติงานกับประสิทธิผล
ของนโยบายว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ขาดความเช่ือมโยงของข้อมูลในมิติงานด้านผู้สูงอายุ
ของแต่ละหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หน่วยงานท่ีเป็นผู้ปฏิบัติมักให้ข้อมูลเชิงบวกเนื่องจากกลัวว่าผลการ
ประเมินจะไม่บรรลุผลส าเร็จตามนโยบาย ขาดความเท่ียงธรรมในการประเมินผลกรณีมีความสนิท
สนมชอบพอเป็นพิเศษ และผู้บริหารมีอิทธิพลต่อกระบวนการประเมินผล เพราะต้องการให้ผลการ
ประเมินออกมาในเชิงบวกหรือเป็นท่ียอมรับของประชาชน  นโยบายการดูแลผู้สูงอายุควรให้
ความส าคัญในหลายๆ มิติ มิติทางด้านกายภาพ ส่ิงแวดล้อม คุณภาพของมนุษย์ ซึ่งควรกระจายไปให้
ท่ัวถึง และต้องน าไปเช่ือมโยงกับทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องแล้วสร้างเป็นจุดเด่นให้ชัดขึ้นในมิติแต่ละ
ด้าน ท่ีส าคัญต้องเน้นการพัฒนาคนในครอบครัวให้ตระหนักและเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ เพื่อให้
ผู้สูงอายุอยู่ในครอบครัวได้อย่างมีความสุข และจัดสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ ด้วยการ
รักษาพยาบาลแบบให้เปล่ากับผู้สูงอายุ ท่ีไม่มีรายได้ หรือมีรายได้น้อยในสถานพยาบาลของ
กรุงเทพมหานคร และเพิ่มหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ีให้ความรู้และดูแลผู้สูงอายุ และจัดบริเวณและ
อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมส าหรับการออกก าลังกาย พักผ่อนหย่อนใจส าหรับผู้สูงอายุ การขับเคล่ือนนโยบาย
การดูแลผู้สูงอายุต้องก าหนดให้สอดคล้องและเช่ือมโยงกับนโยบายและแผนแม่บทท่ีมีอยู่ คือ 
รัฐธรรมนูญ แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ นโยบายของรัฐบาล การด าเนินงาน
นโยบายเกี่ยวกับผู้สูงอายุควรมีเครือข่ายท่ีกว้างขวาง และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ 
                                                 

๑๘๐สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.เลิศ  มีช้าง,  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงฯภาคประชาชน ด้านสังคม จังหวัดอุทัยธานี, ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐. 



๒๔๖ 

ภาคเอกชน และต้องมุ่งเน้นท่ีการด าเนินงานของอาสาสมัคร ด้านการฝึกอาชีพ ด้านการให้บริการ
สังคมสงเคราะห์ หรือบริการด้านการแพทย์ และการปรับปรุงสถาบันอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานผู้สูงอายุ 
เช่น สถาบันการศึกษา วัด หรือองค์กรท่ีให้บริการสาธารณะต่างๆ โดยสอดแทรกการด าเนินงาน
เกี่ยวกับผู้สูงอายุร่วมด้วย  
 
๔.๕ องค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย 

ผู้วิจัยค้นพบว่าประเด็นส าคัญ หลักการมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย  การน านโยบาย
ไปปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบายภาครัฐ และการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการ
มีส่วนร่วมนโยบายภาครัฐด้านดูแลผู้สูงอายุใน จังหวัดพิจิตร เพื่อให้เห็นภาพชัดเจน ผู้วิจัยจึงสรุปองค์
ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัยในครั้งนี้ และแสดงให้เห็นเป็นตัวแบบ (Synthesis Model) โดยสรุปองค์
ความรู้ใน ๓ ประเด็น คือ ๑) สภาพท่ัวไปหลักการมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย ๒) การน า
นโยบายไปปฏิบัติ ๓) การประเมินผลนโยบายภาครัฐ ซึ่งท้ัง ๓ ประเด็นนี้ ผู้วิจัยได้สรุปเป็นแผนภาพ
องค์ความรู้ ได้ดังแผนภาพ ๔.๑ ดังนี้  

การเก็บข้อมูลท่ัวไป กลุ่มเฉพาะผู้สูงอายุ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม
เฉพาะ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์แบบจ าลองนโยบายภาครัฐส าหรับการดูแลผู้สูงอายุใน จังหวัดพิจิตรท่ี
เหมาะสม ดังแผนภาพท่ี ๔.๑  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ ๔.๑ แบบจ าลองการมีส่วนร่วมนโยบายภาครัฐส าหรับการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร 

จังหวัดพิจิตร 

ก าหนดนโยบายให้สอดคล้องกับ
นโยบายและแผนแม่บทแห่งชาติ 
โดยปฏิบัติได้จริง เพื่อตอบสนองกับ
ผู้สูงอายุ 

ประเมินนโยบายด้วยระบบก ากับและ
ติดตามประเมินผล อ ย่างถูกต้อง 
ชั ด เ จ น  แ ล ะ ส ม่ า เ ส ม อ  เ พื่ อ
ผลประโยชน์ของผู้สูงอายุ 
 

 

นโยบายภาครัฐ
ส าหรับการดูแล

ผู้สูงอายุใน
จังหวัดพิจิตร 

การมีส่วนร่วมภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม (ครอบครัว 
ชุมชน สถาบันการศึกษา และวัด) 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ดูแลผู้สูงอายุ 
  

น านโยบายและแผนแม่บทแห่งชาติมา
เชื่อมโยง แล้วน าไปปฏิบัติ อย่างจริงจัง 
จริงใจ และต่อเน่ือง โดยยึดหลักธรรม 
สังคหวัตถุ ๔ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
การด าเนินงานด้านผู้สูงอายุ 

 



๒๔๗ 

จากแผนภาพกล่าวได้ว่า การมีส่วนร่วมนโยบายภาครัฐส าหรับการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัด
พิจิตรมีความส าคัญต่อประชาชนคนไทยผู้สูงอายุ ท่ีต้องมีการจัดการท้ังปริมาณและคุณภาพอย่างเป็น
รูปธรรมท้ังในระยะส้ันและระยะยาว โดยท้ังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และ
ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร ควรต้องร่วมกันปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมการ
มีส่วนร่วมนโยบายภาครัฐส าหรับการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตรให้มีความเหมาะสมและมีคุณภาพ
ในแต่ละพื้นท่ี แยกตามประเด็นดังนี้ 

ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ คือ ประชาชนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น น าเสนอ
ข้อมูล ข้อโต้แย้ง หรือข้อเสนอแนะท่ีเกี่ยวข้องกับการการการมีส่วนร่วมนโยบายภาครัฐส าหรับการ
ดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร หน่วยงานภาครัฐต้องลงพื้นท่ีส ารวจความต้องการของผู้สูงอายุจาก
ประชาชนอย่างจริงจัง รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะน า จากชุมชน เพื่อน ามาวิเคราะห์ในการพัฒนาการ
มีส่วนร่วมนโยบายภาครัฐส าหรับการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตรโดยเร่งด่วน ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ คือ การพัฒนาการมีส่วนร่วมนโยบายภาครัฐส าหรับการ
ดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตรมีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย และการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรม แต่ประชาชนยังไม่เห็นความส าคัญกับการเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากยังมีความ
เช่ือว่าไม่สามารถช่วยประชาชนแก้ไขปัญหาการดูแลผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
พิจิตร 

ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ คือ การพัฒนาการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมนโยบาย
ภาครัฐส าหรับการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตรมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในด้านตระหนักถึงคุณค่าและให้
ความส าคัญในการจัดการกิจกรรมต่างๆของผู้สูงอายุ เนื่องจากยังขาดความเช่ือมั่นในองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น จังหวัดพิจิตร 

ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล คือ ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากโครงการไม่
สามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น น าเสนอข้อมูล ข้อโต้แย้ง หรือข้อเสนอแนะท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ประเมินผลกระทบ เป็นการประเมินผลย่อย โดยการประเมินความก้าวหน้าของโครงการเท่านั่น ยัง
ขาดการประเมินผลรวมท้ังโครงการ การควบคุมโครงการยังเป็นของหน่วยงานองค์กร จังหวัดพิจิตร 

ในการสรุปองค์ความรู้นั้นสรุป Model โดยน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ คือ 
หลักสังคหวัตถุ ๔ ซึ่ง ประกอบด้วย ๑) ทาน คือ การให้ ๒) ปิยวาจา คือ การเจรจาหรือพูดค าอันเป็น
ท่ีรัก ๓) อัตถจริยา คือ การประพฤติส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ ๔) สมานัตตตา คือ ปฏิบัติตนอย่างสม่ าเสมอ 
เรื่องการพัฒนาการมีส่วนร่วมภาครัฐโดยจะใช้ทฤษฏีการพัฒนาภาครัฐ ท่ีประกอบไปด้วย ๑) การให้
ข้อมูลข่าวสาร ถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระต่ าท่ีสุด แต่เป็นระดับท่ีส าคัญท่ีสุดเพราะเป็น
ก้าวแรกของการท่ีภาครัฐจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆ  ๒) การ
รับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการท่ีเปิดให้ภาครัฐและประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล 
ข้อเท็จจริง และความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐด้วยวิธีต่างๆ ๓) การ
เกี่ยวข้อง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการน านโยบายไปปฏิบัติงานหรือร่วมเสนอแนะ
ทางท่ีน าไปสู่การตัดสินใจ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าข้อมูลความคิดเห็น และความต้องการ
ของประชาชนจะถูกน าไปพิจารณาเป็นทางเลือกของภาครัฐ  ๔) ความร่วมมือ เป็นการให้กลุ่ม
ประชาชน ผู้แทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วม โดยเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ 



๒๔๘ 

และมีการด าเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ๕) การเสริมอ านาจแก่ประชาชน เป็นขั้นท่ีให้บทบาท
ประชาชนในระดับสูงท่ีสุด โดยให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ เช่น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะ
ต่างๆโดยน าหลักพุทธวิธีมาบูรณาการร่วมกันกับการการมีส่วนร่วมนโยบายภาครัฐ ส าหรับการดูแล
ผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตรจ าเป็นท่ีจะต้องยึดหลักการมีส่วนร่วมทางตะวันตกมาบูรณาการร่วมกับหลัก
พระพุทธศาสนา เพราะเรามีวัฒนธรรมแบบชาวพุทธ 

กล่าวโดยสรุป สรุป Model ให้เป็นของตนเอง โดยประยุกต์ท้ังหลักธรรม ทฤษฎี จาก
การศึกษาการเรียนรู้ และการลงมือปฏิบัติอย่างชาญฉลาด เพื่อให้เป็นแนวทางในการการมีส่วน 
ร่วมนโยบายภาครัฐส าหรับการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร๑๘๑ 

การน าหลักการมีส่วนร่วมโคเฮนและนอร์แมน (John M. Cohen & Norman T. 
Uphoff, 1977)๑๘๒ การมีส่วนร่วมโดยท่ัวไปในขั้นตอนการวางแผนและตัดสินใจไม่ได้หมายความว่า 
จะเป็นการตัดสินใจและวางแผนได้เพียงอย่างเดียว ยังใช้การวางแผนและตัดสินใจควบคู่ไปกับขั้นตอน
การปฏิบัติการด้วย การวางแผนและตัดสินใจยังเกี่ยวข้องกับประชาชนในเรื่องของการรับผลประโยชน์ 
และการตรวจสอบและประเมินผล ในกิจการพัฒนาด้วย จะเห็นได้ว่าการวางแผนและตัดสินใจนั้น
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติ ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ การตรวจสอบและประเมินผลด้วย
นอกจากนี้ก็จะมีผลสะท้อนกลับจากการตรวจสอบและประเมินผลและการปฏิบัติการกลับไปสู่การ
ตัดสินใจ ท้ังนี้ได้น าการมีส่วนร่วมนโยบายภาครัฐส าหรับการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร 

โดยการมีส่วนร่วมมาใช้ให้เกิดการมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบต่อสังคม เกิดความสามัคคี
ต่อหมู่คณะ คือการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการร่วมกัน โดยอาศัยหลักสังควัตถุ ๔ 
มาเป็นส่วนช่วยเสริมในการการการมีส่วนร่วมนโยบายภาครัฐส าหรับการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๑๘๑สนทนากลุ่มเฉพาะ นายเบญจทูล  ปิ่นสุข รองนายกเทศมนตรีต าบลเนินมะกอก , ๒๕ มีนาคม 

๒๕๖๐. 
๑๘๒Cohen, John M. and Uphoff, Norman T. Rural Participation: Concepts and 

Measures for Project Design. Implementation and Evaluation. In Rural Development Monograph 
No.2 (The Rural Development Committee Center for International Studies : Cornell University, 
January, 1977), p. 59. 



๒๔๙ 

โดยการมีส่วนร่วมนโยบายภาครัฐส าหรับการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร สามารถสรุป
ได้ดังแผนภาพที่ ๔.๒ – ๔.๕ ได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๒ การมีส่วนร่วมนโยบายภาครัฐด้านดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร  
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามหลักธรรมสังคหวัตถุ๔ 

 
จากแผนภาพท่ี ๔.๒ จะเห็นได้ว่า การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามหลักหลักธรรม    

สังคหวัตถุ ๔ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ด้านการไห้คือ การมีส่วนร่วมของบุคคลจะต้องมีและเกิดขึ้นมาโดยตลอด มีการประชุม 

ปรึกษาหารือ ท้ังนี้เริมต้ังแต่ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการวางแผนโครงการ ช่วยการเสนอความคิดเห็น 
การบริหารจัดการด าเนินงานตามแผน การเสียสละกาลังแรงงานของบุคคล ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ 
ก าลังเงินหรือทรัพยากรท่ีมีอยู่ 

ด้านการเจรจา คือ การมีส่วนร่วนในการตัดสินใจเป็นผลมาจากการเห็นพ้องต้องกันใน
เรื่องของความต้องการและทิศทางการเปล่ียนแปลง  ความเห็นพ้องต้องกันนั้นจะมีมากพอจนเกิด

การไห ้

การเจรจา 

ประพฤติสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ 

ปฏิบัติตนอย่าง
สม่ าเสมอ 

- การมีส่วนร่วมในการเสนอ
นโยบายเพ่ือพัฒนาการดูแล
งานผู้สูงอาย ุ  
 

- หาแนวทางการแก้ปัญหา
ของการพัฒนาการมีส่วนร่วม
ภาค รัฐและประชาชน 

- การมีส่วนร่วมในการออก
เสียงคัดค้านนโยบายหรือ
โครงการขององค์กรใน
จังหวัดพิจิตร 
 

- มีส่วนร่วมหาแนวคดิการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการน
ดูแลผู้สูงอาย ุ
 

การมีส่วน
ร่วมนโยบาย

ภาครัฐ
ส าหรับดูแล
ผู้สูงอายุใน

จังหวัดพิจิตร 
 

การมีส่วนร่วม
ในการ

ตัดสินใจตาม
หลักสังคหวัตถุ 



๒๕๐ 

ความคิดริเริมโครงการเพื่อการปฏิบัติการ กล่าวคือ ต้องเป็นการเห็นพ้องต้องกันของคนส่วนใหญ่ท่ีจะ
เข้าร่วม ปฏิบัติการนั้น 

ด้านการประพฤติส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ คือ การเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจเกี่ยวกับ
การออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ ไว้ใช้ปฏิบัติ ไม่ล้มล้างข้อบังคับ ไม่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของชุมชน ลดปัญหา
ความขัดแย้ง เกิดความสงบสุขในชุมชน 

ด้านปฏิบัติตนอย่างสม่ าเสมอ คือ สนับสนุนกิจกรรมการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมใน
การจัดการป่าชุมชน  ให้ความส าคัญกับชาวบ้าน ช่วยกัน สืบทอดศิลปะอันดีงามไว้ให้ลูกหลานต่อไป 
มีส่วนร่วมเข้ามาร่วมงานและดูแลผู้สูงอายุและให้ข้อมูลพื้นท่ีท่ีถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๓ รูปแบบการการน านโยบายไปปฏิบัติ การมีส่วนร่วมนโยบายภาครัฐ 
ส าหรับดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตรตามหลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ 

              
จากแผนภาพท่ี ๔.๓ จะเห็นได้ว่า การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ๔ มี

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ด้านการไห้ คือ การประชุม พบปะ พูดคุย กับสมาชิกในชุมชน แต่ท้ังนั้นจะต้องให้สมาชิก

ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ การตัดสินใจ ในกระบวนการจัดการดูแลผู้สูงอายุ จึงจะเกิดการ
วางแผนท่ีดีมีข้ันตอนการปฏิบัติท่ีจัดเจน เคารพสักการบูชาปูชนียสถาน และปูชนียวัตถุ คือ การปลุก
จิตส านึกให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่าแก่นสาระและความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริม

การไห ้

การเจรจา 

ประพฤติสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ 

ปฏิบัติตนอย่าง
สม่ าเสมอ 

-มีส่วนร่วมในการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาให้กับผู้สูงอายุ  
 

- มีส่วนร่วมในการสร้าง
เครือข่ายชมรมผู้สูงอาย ุ

- มีส่วนร่วมในการจัดท า
แผน/โครงการและร่วมกัน
จัดกิจกรรม 

- ปฏิบัติอย่างซ่ือสัตย์สุจริตมี
ความเพียรพยายามค านึงถึง
ผลประโยชน์ 

การมีส่วน
ร่วมนโยบาย

ภาครัฐ
ส าหรับดูแล
ผู้สูงอายุใน

จังหวัดพิจิตร 
 

การมีส่วน
ร่วมในการ
น าไปปฏิบัติ

ตาม
หลักสังคห

วัตถุ๔ 



๒๕๑ 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ ถ่ายทอดให้คนในสังคมได้รับรู้ เกิดความ
เข้าใจ โดยผ่านสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ ด้วยการ
จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีท้องถิ่นเป็นประจ าทุกปี คือ การเสริมสร้างปราชญ์ท้องถิ่น โดยการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของชาวบ้าน บ ารุงรักษาผู้มีธรรมท้ังหลายท่ีเป็นท่ีพึ่งของ
ประชาชน ผู้ด าเนินงานให้มีโอกาสแสดงศักยภาพด้านภูมิปัญญา ความรู้ความสามารถอย่างเต็มท่ี มี
การยกย่องประกาศเกียรติคุณในลักษณะต่างๆ เช่น จัดกิจกรรมรดน้ าด าหัวผู้ใหญ่ในเทศการสงกรานต์ 
ด้วยการจัดกิจกรรมการขอพรจากผู้ใหญ่ การร าลึกและกตัญญูต่อบรรพบุรุษท่ีล่วงลับ สังคมไทย
สมัยใหม่เกิดประเพณีกลับบ้านในเทศกาลสงกรานต์ นับวันสงกรานต์เป็นวันครอบครัว ในพิธีเดิมมีการ
สรงน้ าพระท่ีน าสิริมงคล เพื่อให้เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ท่ีมีความสุข 
               ด้านการเจรจา คือ การให้กลุ่มประชาชนผู้แทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
การจัดระบบการด าเนินการของผู้สูงอายุ เพื่อความสามัคคีก็จะต้องอาศัยความพร้อมเพรียงกันทุกๆ 
ครั้ง เช่น การประชุมเพื่อหาข้อยุติการด าเนินการปฏิบัติ เพื่อก่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ทุกๆ ชุมชน ก็
ต้องมาพร้อมกันจึงจะท าการหาข้อยุติได้ ด้วยการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการพัฒนาการบริหารงานใน
รูปแบบการมีเครือข่ายของผู้สูงอายุเชิงประเพณีปฏิบัติ บ ารุงรักษาผู้มีธรรมท้ังหลายท่ีเป็นท่ีพึ่งของ
ประชาชน ผู้ด าเนินงานให้มีโอกาสแสดงศักยภาพด้านภูมิปัญญา ความรู้ความสามารถอย่างเต็มท่ี มี
การยกย่องประกาศเกียรติคุณในลักษณะต่างๆ เช่น จัดกิจกรรมรดน้ าด าหัวผู้ใหญ่ในเทศการสงกรานต์ 
ด้วยการจัดกิจกรรมการขอพรจากผู้ใหญ่ การร าลึกและกตัญญูต่อบรรพบุรุษท่ีล่วงลับ สังคมไทย
สมัยใหม่เกิดประเพณีกลับบ้านในเทศกาลสงกรานต์ นับวันสงกรานต์เป็นวันครอบครัว ในพิธีเดิมมีการ
สรงน้ าพระท่ีน าสิริมงคล เพื่อให้เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ท่ีมีความสุข 
              ด้านประพฤติส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ คือ การออกระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ การก าหนดขั้นตอน
กระบวนการต่างๆ ในการท่ีภาครัฐจะเข้ามาแก้ไขปัญหา เข้ามาช่วยเหลือประชาชน เพื่อสอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ซึ่งต้องมีการวางแผนเพื่อให้กระบวนการปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยการจัดกิจกรรมลดช่องว่างระหว่างวัย อย่างเข้มแข็ง 

ด้านการปฏิบัติตนอย่างสม่ าเสมอ คือ การปฏิบัติตามค าส่ังผู้น าชุมชนด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ชุมชนใดมีสมาชิกท่ีมีความเพียรพยายาม ชอบอิสระ สามารถพึ่งพาตนเอง สามารถแก้ไขปัญหา 
ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ตนเอง ด้วยการจัดกิจกรรมการพัฒนาแนวคิด 
จิตส านึกและสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นแก่กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ โดยมุ่งเน้นในการสร้างแกนน า
แถวสองของชุมชนให้การเคารพต่อผู้สูงวัย คือ การปลุกจิตส านึกให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่า
แก่นสาระและความส าคัญของการมีส่วนร่วมกันในการดูแลผู้สูงวัย ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ตามประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ ถ่ายทอดให้คนในสังคมได้รับรู้ เกิดความเข้าใจ โดยผ่านสถาบัน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา และการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ ด้วยการจัดกิจกรรมสืบสาน
ประเพณีท้องถิ่นเป็นประจ าทุกปี 

 
 
 
 



๒๕๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที่ ๔.๔ รูปแบบการการมีส่วนร่วมนโยบายภาครัฐส าหรับดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร 
ผลประโยชน์ตามหลักธรรมสังคหวัตถุ๔ 

 

จากแผนภาพท่ี ๔.๔ รูปแบบการมีในการการมีส่วนร่วมนโยบายภาครัฐส าหรับดูแล
ผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตรด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ตามหลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ จะเห็นได้ว่ามี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ด้านการไห้ คือ การคิดหาวิธีแก้ไขปัญหานั้น จะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มท่ี  
เพื่อหาวิธีท่ีมีความแตกต่างและหลากหลาย โดยควรจะวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีแท้จริง เสียก่อน แล้ว
พยายามใช้ความคิดสร้างสรรค์เฟ้นหาวิธีแก้ไขไว้มากๆ การะดมความคิดจากหลายๆ คน ด้วยการ
ประชุมอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อคิดหาสาเหตุและวิธีแก้ไขปัญหาท่ีถูกต้อง เหมาะสม และได้ผลดี 
โดยมุ่งเน้นการวางแผนในการจัดการและการจัดสรรผลประการบริหารงานดูแลผู้สูงอายุ 

ด้านการเจรจา คือ การท่ีประชาชนมาประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน เป็นการแสดงออกถึง
ความสามัคคี เกิดการมีส่วนร่วม ร่วมมือกับชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชุมชนให้หมดไป หรือ
เป็นหาวิธีแนวทางป้องกันเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น อุบัติเหตุต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นกับ
ผู้สูงอายุเป็นการย่นระยะเวลาในการอธิบายปัญหา ความส าคัญ  
              ด้านการประพฤติส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ คือ ความเป็นธรรมเป็นแม่แบบแนวทางต่างๆ เป็น
แนวทางในการจัดสรรผลประโยชน์ ซึ่งมีกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเป็นเครื่องมือในการท าหน้าท่ี 
ความเป็นธรรมเป็นตัวก าหนดทิศทางทางสังคม การจัดสรรประโยชน์ต้องค านึงถึงความถูกต้อง ชอบธรรม 
ให้ได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน ด้วยการจัดกิจกรรมการพัฒนาวางโครงการพัฒนาการบริหาร 
ต้องเหมาะสมกับสภาพแหล่งพื้นท่ีของผู้สูงวัยท่ีมีแต่ละท้องถิ่นเสมอ 

การไห ้

การเจรจา 

ประพฤติสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ 

ปฏิบัติตนอย่าง
สม่ าเสมอ 

- การมีส่วนร่วมในการจัดสรร
ประโยชน์งานดูแลผู้สูงอาย ุ  
 

- การมีส่วนร่วมในการรับคุณ
งามความดีที่เกิดขึ้นกับ
ผู้สูงอายุ 

- ความเป็นธรรมที่เป็น
แม่แบบแนวทางในการ
จัดสรรผลประโยชน์ 
 

- มีการอนุรักษ์ประเพณีสืบ
สานวัฒนธรรมทีด่ีงาม  

 
การมีส่วน

ร่วมนโยบาย
ภาครัฐ

ส าหรับดูแล
ผู้สูงอายุใน

จังหวัดพิจิตร 
 

การมีส่วนร่วมใน
การรับ

ผลประโยชน์ตาม
หลักสังคหวัตถุ๔ 



๒๕๓ 

ด้านปฏิบัติตนอย่างสม่ าเสมอ คือ การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีเกี่ยวกับการ
บริหารงานดูแลผู้สูงอายุให้มผีลสืบไป เป็นการปลูกฝังจิตส านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา ด้วยการปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ท าให้เกิดความ
รักความสามัคคีขึ้นในหมู่คณะท่ีร่วมท าพิธีกัน เป็นส่ิงชักน าให้พุทธศาสนิกชน เว้นจากการท าช่ัว ด้วย
การจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์เผยแพร่และสร้างกระแสในการดูแลผู้สูงวัยให้เกิดการขยายผลท้ังในระดับ
จังหวัดต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๔.๕ การมีส่วนนโยบายภาครัฐด้านการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร 

ตามหลักธรรมสังคหวัตถุ๔  
 

จากภาพท่ี ๔.๕  ด้านการมีส่วนร่วมในการร่วมประเมิลผลตามหลักธรรมสังคหวัตถุ  ๔  
จะเห็นได้ว่า มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ด้านการให้ คือ การแก้ไขปัญหาร่วมกันของชุมชน และทุกภาคส่วนเป็นวิธีการท่ี
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่าแท้จริง โดยจัดการประชุม รายงานสถานการณ์ มอบหมาย
งานให้แก่สมาชิกในชุมชน ได้ร่วมกันรับผิดชองสอดส่องดูแล เฝ้าระวัง เหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆ 
ภายในชุมชน เช่น การดูแลผู้สูงอายุท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุจ านวนท่ีมากขึ้นหากเพิ่มสูงขึ้นควรแจ้งให้เจ้า
ทราบโดยเร่งด่วน  

 

การไห ้

การเจรจา 

ประพฤติสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ 

ปฏิบัติตนอย่าง
สม่ าเสมอ 

-มีส่วนร่วมในการลงพ้ืนที่เพ่ือ
ติดตามกระบวนการท างาน
ของผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง 
 

- มีส่วนร่วมในการประเมิล
ผลในการท าโครงการแต่ละ
โครงการ 

- กฎหมายคุ้มครองผู้สูงอายุ
ก าหนดสิทธิเสรีคุ้มครองแก่
ผู้สูงอายุ 
 

- การให้ความเคารพใน
ผู้สูงอายุเป็นการเชื่อม
สัมพันธ์ภาพอย่างยั่งยืนใน
ชุมชน 

การมีส่วน
ร่วมภาค
ประชาชน
ด้านการ

บริหารงาน
ดูแลผู้สูงอายุ
ขององค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จังหวัดพิจิตร 
 

การมีส่วนร่วม
ในการร่วมกัน
ประเมิลผลตาม
หลักสังคหวัตถุ๔ 



๒๕๔ 

ด้านการเจรจา คือ ในการประชุมประธานหรือวิทยากร ควรท าความเข้าใจปัจจัยท่ี
เกี่ยวข้องในการเนื้อหาข้อมูลสารข่าวท่ีจะน าไปถ่ายทอดให้กับประชาชน อาจต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย 
เช่น การน าเสนอท่ีน่าสนใจต้องมีรูปภาพ แบบแผนการด าเนินการดูแลผู้สูงอายุ หรือท ากิจกรรม
ร่วมกับประชาชนเพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจมากขึ้น เป็นท่ีพึ่งของประชาชน คือ การ
ด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติโดยเห็นถึงความส าคัญและคุณค่าเรื่องศิลปะและ
วัฒนธรรมท่ีจ าต้องปลูกฝัง ส่งเสริมและพัฒนาส่ิงท่ีดีงาม และวัฒนธรรมท่ีพึงประสงค์ อยู่ใน
สภาพแวดล้อมท่ีสวยงามอย่างมีรสนิยมให้เกิดในจิตส านึกและในวิถีชีวิต มีความเช่ือมั่นในการ
ด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า ควบคุมการบริหารงาน ให้เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน สามารถรองรับ
กับการเปล่ียนแปลงของสังคม ด้วยการจัดกิจกรรมขอคารวะด้วยหัวใจให้กับบุคคลส าคัญของผู้สูงอายุ 

ด้านการประพฤติส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ คือ เนื่องด้วยกฎหมายไทยก าหนดสิทธิการดูแล
ผู้สูงอายุอย่างกว้างๆ จึงเป็นการเปิดช่องให้ทุกคนสามารถการมีส่วนร่วมในการประเมิลผล ท าให้ทุก
คนมีสิทธิอย่างเสรีท่ีจะเข้ามารับการให้บริการ นับเป็นต้นเหตุให้เกิดการด้อยประสิทธิภาพ ประชาชน
จะต้องรู้จักการประเมิลผล ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงวัยในท้องถิ่น
โดยองค์กรชุมชน 

ด้านการปฏิบัติตนอย่างสม่ าเสมอ คือ การเคารพเช่ือฟังผู้สูงอายุ ก่อให้เกิดสัมพันธภาพท่ี
มีความสุขในชุมชนและผลประโยชน์อื่นๆ ยังเป็นการวางรากฐานส าหรับสัมพันธภาพท่ีส าคัญยิ่งเหนือ
ส่ิงใดอีกด้วย ท่ีส าคัญยิ่งกว่าการปลูกฝังความเช่ือ ให้เคารพผู้ใหญ่เป็นการสืบทอดประเพณี สืบสาน
วัฒนธรรมอันดีงาม จึงท าให้สมาชิกในชุมชนต้ังใจท่ีจะปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ ด้วยการจัดกิจกรรม 
สืบชะตาแม่น้ า ประยุกต์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นมาใช้ในงานส่ิงแวดล้อม การด าเนินงานท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ โดยเห็นถึงความส าคัญและคุณค่าเรื่องศิลปะและวัฒนธรรมท่ีจ าต้อง
ปลูกฝัง ส่งเสริมและพัฒนาส่ิงท่ีดีงาม และวัฒนธรรมท่ีพึงประสงค์ อย่างมีรสนิยมให้เกิดในจิตส านึก
และในวิถีชีวิต มีความเช่ือมั่นในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า สามารถรองรับกับการเปล่ียนแปลงของ
สังคม ด้วยการจัดกิจกรรมขอคารวะด้วยหัวใจให้กับบุคคลส าคัญของเครือข่ายผู้สูงอายุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๕ 

องค์รวมความรู้ที่ได้จากการวิจัย  
 
ทบทวนแนวคิดทฤษฎีและหลักพุทธธรรมเกี่ยวกับการ บริหารงาน ดังแผนภาพที่ ๔.๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที่ ๔.๖ สรุปองค์รวมความรู้ท่ีได้จากการวิจัย 
 

จากแผนภาพท่ี ๔.๖ เป็นการสรุปองค์ความรู้จากการวิจัย เรื่องการมีส่วนร่วมนโยบาย
ภาครัฐด้านการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร ด้วยการบูรณาการทฤษีการมีส่วนร่วมกับหลักสังคหวัตถุ 
๔ จึงได้รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการ ๓ ด้าน ดังนี้ 

กระบวนการจัดการบริหาร การจัดการบริหารแบบมีส่วนร่วมภาครัฐ ตามหลักสังคหวัตถุ 
๔ โดยการมีส่วนร่วมกับประชาชนนั้น การเข้าร่วมประชุมในกิจกรรม โครงการเกี่ยวกับกระบวนการ
จัดการบริหารพร้อมเพียงกัน เลิกประชุมตามเวลาท่ีก าหนด แสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม มี
ส่วนร่วมในการวางแผน ออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการจัดการการบริหารงานเพื่อด้วยความ
ยุติธรรม เคารพเช่ือฟังผู้น า สนับสนุนในประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการการจัดการดูแล
ผู้สูงอายุ ด้วยการตระหนักถึงการดูแลอย่าง มีระบบให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีส่วนร่วมในการเป็น
เจ้าของโครงการเกี่ยวกับการจัดการดูแลผู้สูงอายุ ร่วมประเมินผลโครงการทุกขั้นตอน หากมีปัญหา
ร่วมกันแก้ไข ปรับปรุงต่อไป 

การมีส่วนร่วม หลักสังคหวัตถุ ๔ 

กระบวนการจัดการ การร่วมปฏิบัติการ การประเมินผลดูแล 

- มีส่วนร่วมในการวางแผน
และตัดสินใจ 
- เข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่ าเสมอ 
- ร่วมประเมินผลโครงการ 
- เข้าร่วมประชุมแสดงความ
คิดเห็น 
- เข้าร่วมค้นหาปัญหาและ
สาเหตุ 

- จัดกิจกรรมด้วยความเป็น
ธรรม 
- ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 
- เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
- เคารพเชื่อฟังองค์กร 
- ให้การช่วยเหลือด้วยความ
เท่าเทียมกัน 
- ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
อย่างเคร่งครัด 

- การจัดการประเมิลผล 
ผู้สูงอายุอย่างรูคุ้ณค่า 
- ดูแลรักษาผู้สูงอายุไม่
ปล่อยปะละเลย  
- ปลูกจิตส านึกเพ่ือดูแล
ผู้สูงอายุ 
- เป็นหน้าท่ีที่ต้องรับผิดชอบ
ร่วมกัน 
- มีจิตอาสา 

การมีส่วนร่วมนโยบายภาครัฐด้านการดูแลผู้สูงอายุใน
จังหวัดพิจิตร 



๒๕๖ 

การร่วมการปฏิบัติการภาครัฐและ ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชนบทหรือในชุมชนนั้นๆ
ท่ีต้องการมี สิทธิในการใช้การดูแลขั้นพื้นฐานของประชาชนท่ีไม่ใช่เชิงพาณิชย์ กรณีเกี่ยวกับการปกป้อง
สิทธิในการใช้สิทธิส าหรับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นท่ีท่ีคาดว่าจะมีการเปล่ียนแปลงด้านการ
พัฒนา เพื่อเป็นการประกันว่าผลประโยชน์ของผู้สูงอายุเหล่านั้นจะได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มท่ีหากมี
กระบวนการเปล่ียนแปลงใดๆ เกิดขึ้น การจัดล าดับความส าคัญในการการบริหารจ าเป็นต้องให้
ความส าคัญกับสิทธิในการดูแลผู้สูงอายุส่วนบุคคลและการคุ้มครองผู้สูงอายุในครัวเรือน นอกจากนี้ควร
ให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุในยุคสังคมไทยปัจจุบันท่ีใช้ในการป้องกัน ดูแล ความหิวโหยและโรคภัยไข้เจ็บ 
รวมถึงส่ิงท่ีจ าเป็นต่อการบรรลุข้อบังคับหลักในแต่ละสิทธิที่เป็นข้อตกลงร่วมกัน 

การประเมิลผล เป็นหน้าท่ีท่ีทุกคนในชุมชมต้องช่วยกันรับผิดชอบ ดูแลผู้สูงอายุอย่างเต็ม
รูปแบบ ในปริมาณท่ีเพียงพอต่อความต้องการของชุมชนด้วยการรับฟังค าแนะน าจากเจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงานรัฐ หมั่นเข้าร่วมประชุมหากมีการจัดประชุม เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการบริหารงาน 
เพื่อน าความรู้ท่ีได้มาประยุกต์ใช้ในพื้นท่ีของตนเอง หากมีปัญหาควรแจ้งผู้น าหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยว
เพื่อจะได้รับการช่วยเหลือได้ทันเวลา และได้ค าแนะน าท่ีสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็น ด้วยการ
ยึดน าหลักธรรมเป็นท่ีต้ัง ให้ความส าคัญกับส่วนรวมมากกว่าส่วนตน หากประชาชนเสียสละประโยชน์
ส่วนตนแล้ว ชุมชนก็จะอยู่กันอย่างสงบสุข ไม่ก่อให้เกิดปัญหาผู้สูงอายุต่อไป  

การมีส่วนร่วมนโยบายภาครัฐด้านการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร ในการทบทวนและ
ปรับปรุงพัฒนาการจัดการการบริหารดูแลผู้สูงอายุ เป็นการศึกษาข้อมูลการด าเนินงานมาท้ังหมด 
เพื่อท่ีจะแสวงหาข้อบกพร่อง ข้อเสีย จุดด้อย และแสวงหาแนวทางใหม่หรือการเสนอทางเลือกเพื่อ
การพิจารณาให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมควรจะเป็นไปอย่างไร การทบทวนและปรับปรุงพัฒนาต้อง
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบว่าโครงการนี้มีความส าเร็จมากน้อยเพียงใด มีแนวทางการ
แก้ไขอย่างไร หรือจะด าเนินอย่างไรต่อไป เช่น จะขอความร่วมมือจากประชาชนหรือไม่ จะสร้าง
จิตส านึกให้กับเยาวชนหรือไม่ หรือให้การศึกษา หรือจะต้องสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้มแข็ง
อย่างไร เป็นต้น และการประชาสัมพันธ์จะต้องออกส่ือ ออกเอกสารบ้าง ออกข่าวบ้าง และการออก
โฆษณาทีวีก็สามารถท าได้  

จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีจะท าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมยังไม่มากนัก ได้แก่ 
๑) การแบ่งความรับผิดชอบให้หลายองค์กรก่อให้เกิดผลเสียในการปฏิบัติงาน เนื่องจากปัญหาการ
หลีกเล่ียงความรับผิดชอบ ๒) นโยบายภาครัฐและเจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่สามารถควบคุมและไม่สามารถ
รักษามาตรฐานการดูแลผู้สูงวัยได้ดี ๓) ประชาชนขาดองค์ความรู้และไม่มีส่วนร่วมในการจัดการ
บริหารได้อย่างต่อเนื่อง และ ๔) คณะกรรมการผู้มีส่วนร่วมของประชาชนแต่ละหมู่บ้านไม่สามารถจะ
บูรณาการการท างานในเชิงเครือข่ายได้ ฉะนั้น การจัดการบริหารงานเพื่อดูแลผู้สูงอายุเป็นปัญหามิได้
อยู่ท่ีประชาชนอย่างเดียว แต่อยู่ท่ีภาครัฐจะต้องสร้างคน สร้างประชาชนให้มีความรู้ในด้านการจัดการ
ดูแลผู้สูงอายุเป็นการติดอาวุธทางปัญญา และการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งท่ี
สามารถเช่ือมโยงกับภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะต้องทบทวนการท างานโดยใช้รูปแบบของ
ไตรภาคี ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ องค์ความรู้ของประชาชน และงบประมาณ นอกจากนี้การทบทวน
และปรับปรุงพัฒนาจะต้องมองอีก ๗ ประการ ได้แก่ 



๒๕๗ 

ประการที่ ๑ การทบทวนและปรับปรุงด้วยการจัดเวทีชาวบ้าน การท าประชาสังคมหรือ
การท าประชาพิจารณ์เพื่อค้นหาข้อบกพร่องจากการด าเนินงานท่ีผ่านมา รวมท้ังการแสวงหาปัญหาท่ี
เช่ือมโยงข้อด้อย ข้อเสียและอุปสรรคในการจัดการบริหารงานเพื่อดูแลผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วม ซึ่ง
จะน าไปสู่การร่วมกันประชุมกันบ่อยๆ ท่ีพร้อมเพรียงกัน รวมไปถึงการปรับปรุงข้อบังคับ กฎหมาย
ส าหรับจัดการในชุมชนหรือประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มองค์กรท้องถิ่น กลุ่ม
เครือข่ายภาคประชาชน กลุ่มพระสงฆ์ เป็นต้น การน าเสนอส่ิงต่างๆ ว่าอย่างนี้ดีหรือไม่ ใครเห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วยอย่างไร จะมีการประชุม มีประชาพิจารณ์กันหลายรอบเพื่อหาบทสรุป ข้อเสนอแนะ
แนวทางใหม่ๆ ส าหรับการแก้ไขพัฒนาจุดบกพร่องท่ียังประสบอยู่ ซึ่งในกระบวนการดังกล่าวจะต้อง
ท างานร่วมกันได้และสามารถค้นหาค าตอบเพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด  

นอกจากนี้การท างานของรัฐบาลได้แต่พูดแต่ไม่เอาจริง ท าให้ขาดความเช่ือมั่นในระบบ
การบริหารจัดการดูแลผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร และประชาชนมองการ
บริหารงานของรัฐในทางลบมากกว่าทางบวกหรือมองว่าไม่จริงใจในการแก็ปัญหา ท าให้ประชาชน
ขาดความร่วมมือกับรัฐบาล บางกรณีในบางชุมชนท่ีไม่มีความรับผิดชอบ ชอบแต่ความสุขสบาย   
อย่างเดียวใครจะท าอะไรก็ช่ังไม่สนใจต่อผู้สูงอายุ หากไม่เดือดร้อนก็นิ่งเฉย ดังนั้นปัญหาหลักของคน
ไทยหากไม่มีการวางแผนท่ีดีหรือมองการณ์ไกลทุกอย่างมันก็จะติดปัญหาไปหมด สรุปก็คือ เป็นการ
รับฟังปัญหาชาวบ้านเพิ่มเติมและการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ส่วนด้านอื่นๆ จะ
เกี่ยวข้องกับการทบทวน พัฒนาการบริหารงานของรัฐ ซึ่งมิได้มองถึงประเด็นทางด้านตัวโครงการท่ี
ผ่านมาเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องเข้าถึงบริบทหลายเรื่องๆ ท่ีสามารถน ามาบูรณการเพิ่มศักยภาพ
ให้กับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการท าความเข้าใจและเรียนรู้ท่ีช่วยเหลือสังคมต่อไป ขจัด
อุปสรรค ปัญหาและข้อด้อยให้ลดลงจนน าไปสู่การเสนอทางออกส าหรับด้านการบริหารงานส าหรับ
ผู้สูงอายุได้ในระดับพื้นท่ี 

ประการที่ ๒ การน าผลท่ีได้จากการทบทวนและปรับปรุงด้วยการจัดเวทีชาวบ้าน การท า
ประชาสังคมหรือการท าประชาพิจารณ์จากการด าเนินงานท่ีผ่านมา  เพื่อน าไปเสนอต่อผู้มีส่วน
รับผิดชอบ และน าไปวางแผนการด าเนินงานในครั้งต่อไป ซึ่งพบว่า จุดอ่อนและอุปสรรค อยู่ท่ีการ
ด าเนินของฝ่ายภาครัฐไม่จริงจัง ไม่จริงใจในการจัดการปัญหา ท าให้ประชาชนไม่ต้องการร่วมมือด้วย 
และการขาดองค์ความรู้ของประชาชนในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการบริหารงาน ส าหรับจุดแข็ง 
และโอกาสในการจัดการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมนั้น พบว่า อยู่ท่ีความเข้มแข็งของเครือข่ายภาค
ประชาชน การส่งเสริมระบบการศึกษา การสร้างจิตส านึกให้เด็ก นักเรียน เยาวชน และนักศึกษา 
ประชาชนในท้องถิ่นรวมท้ังการเปิดโอกาสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนอย่างเต็มท่ี ส่ิงเหล่านี้จะน าไปวางแผนในการด าเนินงาน โดยการจัดเวทีชาวบ้าน การท า
ประชาสังคม การท าประชาพิจารณ์ เพื่อให้ได้แผนการด าเนินงานท่ีชัดเจนในครั้งต่อไป 

ประการที่ ๓ การทบทวนและปรับปรุงด้วยการจัดเวทีชาวบ้าน การท าประชาสังคมหรือ
การท าประชาพิจารณ์เพื่อก าหนดแผนกลยุทธ์ด้านการจัดการบริหารงานเพื่อผู้สูงอายุในชุมชนพบว่า 
การวางแผนกลยุทธ์ต้องมีความสอดคล้องกับอุปสรรค และจุดด้อย เป็นการพัฒนาปรับปรุงภาค
นโยบายของรัฐในการด าเนินงานด้านการจัดการบริหารงาน และการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐให้ปฏิบัติอย่างจริงจัง จริงใจ เข้มงวดและไม่ละเว้น การปฏิบัติตามหน้าท่ีของ  เจ้าหน้าท่ีภาครัฐท่ี



๒๕๘ 

จะต้องตรวจสอบ ตรวจตราเป็นประจ า เช่นทุกๆ เดือนเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการด าเนิน
กิจกรรมขององค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อต่อผู้สูงอายุ รวมท้ังจุดแข็ง และโอกาส เป็น
กลยุทธ์การสร้างองค์ความรู้ให้กับเครือข่ายของภาคประชาชน กลยุทธ์การส่งเสริมการศึกษาด้าน
ส่ิงแวดล้อม กลยุทธ์การสร้างจิตส านึกร่วมรับผิดชอบและกลยุทธ์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกๆ 
กระบวนการของประชาชนในการดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง 

ประการที่ ๔ การทบทวนและปรับปรุงด้วยการจัดเวทีชาวบ้าน การท าประชาสังคมหรือ
การท าประชาพิจารณ์เพื่อก าหนดผู้รับผิดชอบด้านการบริหารงานเพื่อผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อการ
ด าเนินการจัดท าแผนในครั้งต่อไป เห็นได้ว่า มีองค์กรท่ีรับผิดชอบอยู่ไม่กี่องค์กรท่ีเกี่ยวกับการดูแล
ผู้สูงอายุหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายมีความจริงจัง จริงใจกับการปฏิบัติหน้าท่ีและมากน้อยเพียงใด 
อย่างไรก็ตาม องค์กรท่ีรับผิดชอบมีความเหมาะสม มีศักยภาพในการด าเนินมากน้อยเพียงใดก็อยู่ท่ี
ความรับผิดชอบขององค์กรนั้นๆ ซึ่งพบว่า แผนกลยุทธ์การสร้างองค์ความรู้ให้กับเครือข่ายภาค
ประชาชนอยู่ท่ีสถาบันการศึกษาและองค์การปกครองท้องถิ่น แผนกลยุทธ์การสนับสนุนงบประมาณ
อยู่ท่ีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน แผนกลยุทธ์การสร้างจิตส านึกและ
แผนงานการสร้างการศึกษาอยู่ท่ีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โรงเรียน และมหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ์
การปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีรัฐในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 

ประการที่ ๕ จุดแข็งของภาคประชาชน ก็คือ เรื่องการสร้างเครือข่าย ในการด าเนินงาน
ตามกระบวนการภาคประชาสังคมท่ีสามารถจะน าไปสู่การศึกษาปัญหาอื่นๆ ได้ หรือศึกษาในกรณี
อื่นๆ ได้ และแก็ปัญหาด้วยเครือข่ายของประชาชนเอง บางครั้งการประชุมจะพูดเพื่อประโยชน์ของ
ชุมชนนั้นๆ ท่ีส าคัญจริงจังกับการท างาน ฉะนั้น การท่ีให้ความร่วมมือจะท าให้การบริหารงานเกิด
ความราบรื่นและสามารถสร้างความพอใจให้กับองค์กรปกครองท้องถิ่นและประชาชนได้มาก  

ท้ังนี้ โอกาสในการบริหารงานจะมีประเด็นเรื่องการศึกษา บางครั้งการให้การศึกษาแก่
ผู้ใหญ่มันจะสายไปเสียแล้ว จึงต้องมุ่งไปท่ีเด็ก เยาวชน และประชาชนทุกคน ด้วยเหตุผลอย่างน้อย  
๒ ประการ ได้แก่  

๑) สามารถสร้างจิตส านึกได้ด้วยตัวเอง  
๒) สามารถจะไปบอกต่อหรือบังคับให้พ่อแม่พี่น้องท่ีอยู่ในครอบครัวโดยทางอ้อม 
ส าหรับการบูรณาการในการมีส่วนร่วมของประชาชน มีการจัดการศึกษาด้วยตนเอง การ

พัฒนาการบริหารงานขององค์กรในท้องถิ่น การจ้างประชาชนให้มีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้กับชุมชน และการให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุเพื่อการวางพื้นฐานให้เกิด
จิตส านึก นอกจากให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการดูแลผู้สูงอายุ จะต้องเน้นไปท่ีการสร้างจิตส านึกให้
เกิดขึ้นในจิตใจของเด็กรุ่นใหม่ ซึ่งจะเป็นการสร้างเด็ก เยาวชน ให้มีจิตส านึกในการ ดูแลผู้สูงอายุ 
จะต้องเริ่มจัดสร้างประสบการณ์ต่างๆ ให้กับประชาชน โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น
บ้าน วัด โรงเรียน ประชาชน ครอบครัวและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมาร่วมกันท้ังหมด โดย
หลักการสร้างจิตส านึกซึ่งเป็นหัวใจส าคัญในการดูแลผู้สูงอายุ แต่หากชุมชนมีจิตส านึกแล้ว แต่ผู้หลัก
ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองยังเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวหรือมองข้ามความส าคัญก็ยากท่ีท าให้สังคมเกิดความ
เรียบร้อยได้  



๒๕๙ 

ประการที่ ๖ การค้นหาข้อจุดแข็งและข้อดีจากการบริหารงานเพื่อผู้สูงอายุในชุมชน 
ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องท่ีผ่านมา รวมท้ังการแสวงหาปัญหาท่ีเช่ือมโยงข้อดี จุดแข็ง
และโอกาสในการบริหารงานเพื่อผู้สูงอายุในชุมชนโดยการมีส่วนร่วม กล่าวว่า ความหลากหลายและ
ชุมชนขององค์กรนั้นๆ ถือได้ว่าเป็นบุคคลอันล้ าค่าให้แก่ชนรุ่นหลัง แม้จะได้รับการ มีประเพณีการรด
น้ าด าหัว ประเพณีวันพ่อ วันแม่ หรือวันผู้สูงอายุ สืบทอดมานาน จะมีกิจกรรมท่ีแสดงให้เห็นการมี
ปฏิสัมพันธ์ของคนในชุมชน เช่น การโยนข้าวต้มลูกโยน การให้และแลกเปล่ียน อาหารกัน เป็นการ
สอนให้คนต้องมีการพึ่งพาอาศัยกัน รู้จักแบ่งปัน เป็นการฝึกการท างานเป็นทีม รู้จักแบ่งหน้าท่ีกันท า 
และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ความน่าสนใจของงานนี้ มีการจัดสร้างวัฒนธรรมประเพณีอันดีของ
องค์กร ย่างสวยงามและ จึงขอเชิญชวนมาร่วมสัมผัสประเพณีอันเก่าแก่ของประชาชนชาวไทยในวัน
ผู้สูงอายุ ได้ในวันดังกล่าว พัฒนาคุณค่าของวัฒนธรรมเป็นหน้าท่ีของทุกคนในสังคมและชุมชน ซึ่งต้อง
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ส่ิงท่ีส าคัญคือต้องมีการประชาสัมพันธ์และปลูกฝังจิตส านึกให้
ประชาชนและเยาวชนเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงคุณค่าของ ผู้สูงอายุ ประสานงานการพัฒนาคุณค่ามรดก
วัฒนธรรมกับวิถีชีวิตในยุคใหม่ มีส่วนร่วมในการผลักดันการ ดูแลผู้สูงอายุ สังคม ส่งเสริมการ
แลกเปล่ียนวัฒนธรรมในกระบวนการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก  

ประการที่ ๗ การทบทวนและปรับปรุงด้วยการจัดเวทีชาวบ้าน การท าประชาสังคมหรือ
การท าประชาพิจารณ์ในส่วนของภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีใช้จัดการปัญหาในระดับพื้นท่ี  รวมท้ังการ
แสวงหาปัญหาท่ีเช่ือมโยงข้อดี จุดแข็งและโอกาสในการจัดการบริหารงานโดยการมีส่วนร่วม กล่าวว่า 
“มรดกทางวัฒนธรรม” ท่ีแฝงไว้ด้วย “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” ซึ่งบรรพบุรุษน าความเช่ือและศรัทธาจาก
ชาวบ้านท่ีมีต่อพุทธศาสนาและองค์พระพุทธมหาธรรมราชา ให้เกิดการดูแล ผู้สูงอายุ โดยปราชญ์
ชาวบ้าน ซึ่งเป็นเรื่องราวของคนใกล้ตัวท่ีควรค่าแก่การเทิดทูล บางครั้งแล้วความรู้ท่ีดีมีประโยชน์
ท้ังหลาย ท่ีไม่เคยมีในต ารา มักหาได้จากบรรดาผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน การปลูกพืชผักสวนครัว ตามรั้ว
สามารถกินได้ การปลูกกล้วย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ท้ังหลายเหล่านี้นั่น ปราชญ์เดินดินผู้ซึ่งคร่ าหวอดอยู่
กับส่ิงท่ีว่าจนถึงขั้นช านาญชนิดหาตัวจับยากแล้ว มักไม่ค่อยมีคนรู้จักมากนัก เพราะท่าน ผู้สูงอายุ
ท้ังหลายล้วนอยู่ในวิสัยของ ครอบครัวสังคมไทยเสียเป็นส่วนใหญ่  

โดยเฉพาะสร้างการมีส่วนร่วมแทนอ านาจส่ังการ ใช้วิธีการท างาน โดยการชักชวนคนเข้า
ร่วมจากกลุ่มเล็กๆ ก่อน ท าให้เกิดผลงานเห็นชัดเจน มีตัวอย่างรูปธรรมพิสูจน์ได้ จนเกิดการยอมรับว่า 
สามารถท าได้จริง จึงขยายผลไปสู่วงกว้าง ชักชวน สร้างแนวร่วมให้คนเข้าร่วม กระบวนการมากขึ้น
เรื่อยๆ มีหลักในการระดมความคิดร่วมกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างคิด ต่างคนต่างท า แต่จะให้ร่วมคิดกันดังๆ 
ในท่ีประชุม น าแนวคิดของแต่ละคน มาปรับปรุงพัฒนาร่วมกัน เมื่อเกิดความชัดเจนทางความคิด ก็
หาแนวทางในการปฏิบัติ ๖ ข้อ ดังนี้ 

๑) ถามถึงวิธีการ การท า ท าอย่างไร 
๒) มีใครต้องรับผิดชอบบ้าง 
๓) ต้องใช้อะไรเป็นพื้นฐานการดูแลผู้สูงอายุ  
๔) ใช้งบประมาณเท่าไหร่ ในการจัดท าโครงการหรือกิจกรรม  
๕) ตอนนี้มีงบประมาณอยู่เท่าไหร่ ต้องหามาเพิ่มอีกเท่าไหร่ 
๖) จะคุ้มค่าหรือไม่ 
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หากตั้งค าถาม หาค าตอบ ทุกประเด็น ให้ชัดเจน เมื่อคิดแล้ว จะต้องลงมือท าด้วยตัวเอง 
แต่ถ้าเพียงแต่คิด เพื่อเสนอให้คนอื่นท า จะไม่ได้ผล ยึดถือคติคิดแล้วต้องลงมือท า เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์ท้ังตนเองและชุมชน 

จึงกล่าวได้ว่า การทบทวนจุดแข็งและข้อดีของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมนโยบายภาครัฐ
ด้านการดูแลผู้สูงอายุ ตามหลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ ในการทบทวนและปรับปรุง การพัฒนาการมีส่วน
ร่วมภาคประชาชนด้านการบริหารงานดูแลผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร โดย
การมีส่วนร่วมจะพบจุดแข็งใหญ่ๆ อยู่ ๓ ประการ ได้แก่ (๑) เรื่องเครือข่ายภาคประชาชน (๒) ระบบ
การศึกษาและระเบียบวินัยท่ีมุ่งเน้นไปท่ี เยาวชน  ลูกหลานในชุมชนและ (๓) การสร้างจิตส านึก
ร่วมกันของประชาชน ส่วนโอกาสจะพบว่า ประชาชนให้ความส าคัญต่อการจัดการบริหารงานดูแล
ผู้สูงอายุ เพราะส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงรวมท้ังการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารงานเพื่อดูแลผู้สูงอายุอย่างเต็มท่ี 

การก าหนดรูปแบบการมีส่วนร่วมของภาครัฐและประชาชนตามหลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ 
ในการทบทวนและปรับปรุงพัฒนาการจัดการการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม เป็นการสรุปผลการ
ด าเนินมาท้ังหมดว่ามีข้อบกพร่อง ข้อด้อย ข้อเสีย จุดแข็ง และโอกาสในการด าเนินงานให้ส าเร็จมาก
น้อยเพียงใดในรูปแบบการจัดเวทีชาวบ้าน การท าประชาสังคมหรือการท าประชาพิจารณ์ โดยทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการวางแผน การด าเนิน การประเมินผล ติดตามตรวจสอบ และการทบทวน การ
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อมท้ังหมด พร้อมท้ังการสรุปและน าเสนอแนวทางส าหรับ
การวางแผนกลยุทธ์การจัดการบริหารงานในรอบต่อไป พบว่ามีประเด็นไม่มากนักจากการสังเคราะห์
ของผู้วิจัย ซึ่งได้แก่ ประเด็นนโยบายการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ประเด็นเรื่องการศึกษาและ
การสร้างจิตส านึกร่วมกัน หนุนเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน องค์กรส่วนท้องถิ่น ภาค
ราชการ และเครือข่ายองค์กรชุมชนในท้องถิ่น ให้เกิดกลไกการท างานเพื่อขับเคล่ือนงานบริหารงาน
การพัฒนาการมีส่วนร่วมภาครัฐและประชาชนด้านการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร การสร้างองค์
ความรู้ในกับเครือข่ายภาคประชาชน และการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานของรัฐ 

 



 
 

                                       
บทที่ ๕ 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
         

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมนโยบายภาครัฐด้านการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร” 
รูปแบบการวิจัยเป็นรูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-Methods Research) ระหว่างการวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงค์
การวิจัยไว้ เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักพุทธธรรมเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ  นโยบายการดูแล
ผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร และการพัฒนารูปแบบของนโยบายการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้โดยการด าเนินการตามวิธีวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดย
เครื่องมือในการวิจัย ๓ ชนิด ประกอบด้วย ๑) แบบสอบถาม ๒) การสัมภาษณ์เชิงลึก และ ๓) 
สนทนากลุ่ม  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามประชาชนท่ีอาศัย
บริเวณจังหวัดพิจิตรแบ่งการปกครองออกเป็น ๑๒ อ าเภอ คือ ๑) อ าเภอเมือง  ๒) อ าเภอวังทรายพูน 
๓) อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง ๔) อ าเภอตะพานหิน ๕) อ าเภอบางมูลนาก ๖) อ าเภอโพทะเล ๗) อ าเภอ
สามง่าม ๘) อ าเภอทับคล้อ ๙) อ าเภอสากเหล็ก ๑๐) อ าเภอบึงนาราง ๑๑) อ าเภอดงเจริญ  
๑๒) อ าเภอวชิรบารมี จ านวน ๓๙๘ คน ท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วน
บุคคล ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามอีกครั้ง แล้วน าข้อมูลถ่ายลงในแบบรหัส 
(Coding Form) และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์
เพื่อหาค่าสถิติต่างๆ ดังนี้ โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) และ
วิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) การทดสอบค่า (t-test) และค่าสหสัมพันธ์พหูคูณ (multiple correlation 
coefficient) การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกเก็บข้อมูลกับผู้เช่ียวชาญการโดยการ
คัดเลือกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๒๐ รูป/คน การสนทนากลุ่มเพื่อ
ก าหนดการจัดการมีส่วนร่วมนโยบายภาครัฐด้านการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร จังหวัด พิจิตร 
จ านวน  ๑๐ คน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาการมีส่วนร่วมด้านนโยบายภาครัฐส าหรับการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตรได้ท า
การสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัยโดยพบประเด็นท่ีมีสาระส าคัญดังนี้ 

๕.๑.๑ สรุปผลการวิจัยสภาพทั่วไป ของการมีส่วนร่วมนโยบายภาครัฐด้านการดูแล
ผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร 

สภาพทั่วไปของการมีส่วนร่วมนโยบายภาครัฐด้านการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร พบว่า 
การดูแลผู้สูงอายุในเขตพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรนั้นๆ มีการบริหารจัดการดูแล
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองในจังหวัดพิจิตร โดยคณะกรรมการบริหารจัดการภาคประชาชนดูแล
ผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร โดยประชาชนมีส่วนร่วม ในการประชุมหารือก าหนดแนวทางการจัดการการ
มีส่วนร่วมนโยบายภาครัฐด้านการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการดูแลผู้สูงอายุ 
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รวมท้ังมีการประชุมตกลง ก าหนดระยะเวลาเริ่มการต้นทุนที่มีอยู่ของแต่ละพื้นท่ีให้เหมาะสมกับสภาพ
พื้นท่ี ของแต่ละองค์กร ต าบล อ าเภอส่วนร่วมในการก าหนดและตัดสินใจของผู้มีส่วนได้ส่วนร่วมกลุ่ม
ต่างๆ ขาดระบบและกลไกการประสานท างานร่วมกัน 

พบว่า การวิเคราะห์ปัจจัยการมีส่วนร่วมสถานภาพหลัก (SWOT) โดยภาพรวมของการมี
ส่วนร่วมนโยบายภาครัฐด้านการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร 

จุดแข็ง (Strengths) 
มีหน่วยงานท้ังภาครัฐและประชาชนในเขตพื้นท่ี ซึ่งมีท้ังขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาด

ใหญ่ เช่น ๑) อ าเภอเมือง  ๒) อ าเภอวังทรายพูน ๓) อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง เป็นต้นและระบบการ
บริหารงานดูและผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร ค่อนข้างดีในหลายพื้นท่ี 

จุดอ่อน (Weakness) 
ขาดการวางแผนการจัดการดูแลผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร 

อย่างมีระบบ ท าให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างส้ินเปลืองเช่น ยารักษาโรค  โครงสร้างพื้นฐานทางด้าน
อุปกรณ์ ความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุขององค์กรปกครองในจังหวัดพิจิตร ไม่ได้รับการบ ารุงรักษาและ
การเรียนรู้อย่าถูกวิธีท าให้ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โอกาส (Opportunity) 
ชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนาดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร รวมท้ังเพื่อการการดูแล

ผู้สูงอายุได้ เจ้าหน้าท่ีของรัฐและเอกชนรวมท้ังคนในชุมชนให้ความร่วมมือและเข้ามาการมีส่วนร่วม
นโยบายภาครัฐด้านการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร 

อุปสรรค (Treats) 
มีการโยกย้ายถิ่นฐานของประชาชน ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการบริหาร

จัดการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร ระดับชุมชน ขาดงบประมาณในการบริหารจัดการดูแลผู้สูงอายุ
ในจังหวัดพิจิตร เช่น งบประมาณในการสาธารณสุข งบประมาณสนับสนุนการปรับปรุงพื้นท่ี ชุมชน 
ฯลฯ 

๕.๑.๒ สรุปผลการวิจัยเพื่อศึกษานโยบายส่งผลต่อการมีส่วนร่วมนโยบายภาครัฐด้าน
การดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร การวิเคราะห์ในพื้นท่ี จังหวัดพิจิตร 

๕.๑.๒.๑ สภาพข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบว่า สภาพท่ัวไปปัจจัยเบื้องต้นท่ีส่งผลให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน ๑๙๗ คน (ร้อยละ ๔๙.๕) เป็นเพศหญิงจ านวน ๒๐๑ คน 
(ร้อยละ ๕๐.๕) มีอายุ ๖๐ – ๖๔ ปี จ านวน ๒๔๔ คน (ร้อยละ ๖๑.๓) ระดับการศึกษาอยู่ในระดับ
มัธยมตอนต้น จ านวน ๑๕๕ คน (ร้อยละ ๓๙.๐) สถานภาพ สมรส ๓๐๙ คน (ร้อยละ ๗๖.๖) ในส่วน
ของอาชีพนั้น ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในปัจจุบัน เกษตรกร ๒๐๗ คน (ร้อยละ ๕๒.๐) แสดงให้เห็นว่า
ประชาชนพื้นท่ีเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ในขณะเดียวกันการศึกษาของประชาชนมีวุฒิการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กล่าวได้ว่า การมีส่วนร่วมนโยบายภาครัฐด้านการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัด
พิจิตร ให้ประชาชนได้รับความรู้อย่างสม่ าเสมอ ถูกต้อง ตามสภาพพื้นท่ีในแต่ละอ าเภอ และยัง
สามารถพัฒนาประชาชนสร้างรายได้เสริมระหว่างการว่างเว้นจากการเกษตรกรไปพร้อมกันได้ด้วย 
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๕.๑.๒.๒ ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมนโยบายภาครัฐด้านการดูแล
ผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร พบว่า การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีและหลักพุทธธรรมเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมนโยบายภาครัฐด้านการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร เพื่อการมีส่วนร่วม และหลักธรรม 
สังคหวัตถุ ๔ ในการจัดการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการบริหารงานดูแลผู้สูงอายุใน จังหวัดพิจิตร 
โดยน าทฤษฎีการมีส่วนร่วมมาบูรณาการมีส่วนร่วมของภาครัฐและประชาชนด้านดูแลผู้สูงอายุใน 
จังหวัดพิจิตร พบว่า 

สภาพข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบว่า สภาพทั่วไปปัจจัยเบื้องต้นท่ีส่งผลให้ภาครัฐและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน ๑๙๗ คน (ร้อยละ ๔๙.๕) เป็นเพศหญิงจ านวน 
๒๐๑ คน (ร้อยละ๕๐.๕) มีอายุ ๖๐ – ๖๔ ปีขึ้นไป จ านวน ๒๔๔ คน (ร้อยละ๖๑.๓) ) มีอายุ ๖๕ – 
๖๙ ปีข้ึนไป จ านวน ๑๐๔ คน (ร้อยละ๒๖.๑) และมีอายุ ๗๐ – ๗๔ ปีข้ึนไป จ านวน ๓๘ คน (ร้อยละ
๙.๕) มีอายุ ๗๕ ปีขึ้นไป จ านวน ๑๒ คน (ร้อยละ๓.๑)  ระดับการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา 
จ านวน ๑๕๕ คน (ร้อยละ ๓๙.๐) ระดับประถมศึกษา จ านวน ๑๔๗ คน(ร้อยละ ๓๖.๙)ระดับ
การศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน ๔๗ คน (ร้อยละ๑๑.๘) ระดับปริญญาตรี 
จ านวน๓๕คน (ร้อยละ๘.๘) สุงกว่าปริญญาตรี จ านวน ๑๕คน (ร้อยละ๓.๕)  ในส่วนของอาชีพนั้น       
ส่วนใหญ่ประกอบาอาชีพเกษตรกร จ านวน ๒๐๗ คน (ร้อยละ ๕๒.๐)  รับจ้างท่ัวไป จ านวน ๘๕ คน 
(ร้อยละ ๒๑.๓) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๕๕ คน (ร้อยละ๑๓.๘) ข้าราชการบ านาญจ านวน 
๑๙ คน (ร้อยละ๔.๘) แสดงให้เห็นว่าประชาชนพื้นท่ีเพศหญิงเพศชายมากกว่า ในขณะเดียวกัน
การศึกษาของประชาชนมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา กล่าวได้ว่า โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนของการบริหารงานดูแลผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร ให้ประชาชน
ได้รับความรู้อย่างสม่ าเสมอ ถูกต้อง ตามสภาพพื้นท่ีในแต่ละอ าเภอ และยังสามารถพัฒนาประชาชน
ให้มีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ 

๕.๑.๒.๒ ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาการมีส่วนร่วม
นโยบายภาครัฐด้านการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร โดยรวม และรายด้าน พบว่า ค่าเฉล่ีย  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
ของการบริหารงานดูแลผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร   โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก  ( X = ๓.๕๙) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านการร่วมตัดสินใจ
และวางแผน  ( X = ๓.๗๙) รองมาคือ ด้านร่วมรับผลประโยชน์  และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือด้าน
การร่วมปฏิบัติการ อยู่ในระดับปานกลาง ( X = ๓.๔๗) 

๑) แนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วมนโยบายภาครัฐด้านการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัด
พิจิตร ผู้วิจัยได้น าแนวคิดของโคเฮนและนอร์แมน (John M. Cohen & Norman T. Uphoff, 1977) 
ไปพัฒนาท าการวิจัยกับกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชน ในพื้นท่ีจังหวัดพิจิตรเพื่อศึกษารูปแบบของการ
มีส่วนร่วมนโยบายภาครัฐอันจะน าไปสู่การดูแลผู้สูงอายุท่ีมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยประชาชนมี
ส่วนร่วมในขั้นตอนการวางแผนและตัดสินใจ ใช้การวางแผนและตัดสินใจควบคู่ไปกับขั้นตอนการ
ปฏิบัติการ การวางแผนและการตัดสินใจยังเกี่ยวข้องกับประชาชนในเรื่องของการรับผลประโยชน์จาก
การดูแลผู้สูงอายุ และการตรวจสอบและประเมินผล ในกิจกรรมและโครงการเกี่ยวกับการจัดการมี



๒๖๔ 

 

ส่วนร่วมด้านการบริหารงานดูแลใน จังหวัดพิจิตร มีพัฒนาการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ท้ังด้าน
สังคม การศึกษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม จะส่งผลให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาวะท่ี ดี 
สามารถพึ่งตนเองมีรายได้เพื่อเล้ียงชีพและครอบครัวท าให้ผู้สูอายุไม่ใช่ภาระของครอบครัวต่อไป 

๒) หลักพุทธธรรมเกี่ยวกับการจัดการการมีส่วนร่วมนโยบายภาครัฐด้านการดูแล
ผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร ท่ีส่งผลให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการมีส่วนร่วมของ
ภาครัฐและประชาชนด้านดูแลผู้สูงอายุใน จังหวัดพิจิตร พบว่า ประเด็นหลักสังคหวัตถุ ๔ ประการนี้ 
พระพุทธเจ้าตรัสแสดงแก่เจ้าวัชชีท้ังหลายผู้ปกครองรัฐโดยระบอบสามัคคีธรรม (republic) ซึ่งรัฐคู่อริ
ยอมรับว่า เมื่อชาววัชชียังปฏิบัติตามหลักธรรมนี้ จะเอาชนะด้วยการรบไม่ได้ นอกจากจะใช้การเกล้ีย
กล่อมหรือยุแยกให้แตกสามัคคี ท่ีใช้บริหารจัดการและยังปรากฏในมหาปรินิพพานสูตร ประชาชน
สามารถน าหลักธรรมมาใช้ในการด าเนินชีวิต เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เตือนสติตนเองอยู่เสมอ ใน
การประกอบสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดความขัดแย้งในชุมชม สังคมและครอบครัว ก่อให้เกิดความสงบสุข 
                     ๕.๑.๒.๓ เพื่อน าเสนอมีการมีส่วนร่วมนโยบายภาครัฐด้านการดูแลผู้สูงอายุใน
จังหวัดพิจิตร 

สรุปผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้โดยการด าเนินการตามวิธีวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) การวิจัยและพัฒนา (Research & Development : R&D) โดยใช้เครื่องมือประกอบด้วย 
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก และสนทนากลุ่ม ได้รูปแบบการของการก าหนดนโยบายการการมี
ส่วนร่วมนโยบายภาครัฐด้านการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร รูปท่ีเหมาะสมคือ 

๑) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการการพัฒนาการมีส่วนร่วมนโยบายภาครัฐ
ด้านการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร ๒) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัตินโยบายภาครัฐด้านการดูแล
ผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร ๓) การมีส่วนร่วมในโยบายภาครัฐด้านการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร ๔) 
การมีส่วนร่วมในการประเมินผลนโยบายภาครัฐด้านการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร ผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาการการมีส่วนร่วมนโยบายภาครัฐด้านการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร โดยแบ่งออกเป็น 
๒ กระบวน คือ การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มย่อย ดังนี้ 

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
  การมีส่วนร่วมนโยบายภาครัฐด้านการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร แบ่งออกเป็น 
๓ ประเด็น ประเด็นแรก สภาพการการมีส่วนร่วมนโยบายภาครัฐด้านการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัด
พิจิตร ประเด็นที่สอง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการการมีส่วนร่วมนโยบายภาครัฐด้านการดูแลผู้สูงอายุ 
ในจังหวัดพิจิตร มีปัจจัยท่ีส าคัญ จ านวน  ๔ ปัจจัย ประกอบด้วย ปัจจัยท่ี ๑ ด้านทาน ปัจจัยท่ี ๒ 
ด้านปิยะวาจา ปัจจัยท่ี ๓ ด้านอัตถจริยา ปัจจัยท่ี ๔ ด้านสมานัตตา และประเด็นที่สาม รูปแบบการ
พัฒนาการมีส่วนร่วมนโยบายภาครัฐด้านการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร มีปัจจัยท่ีส าคัญ จ านวน  
๔ ปัจจัย ประกอบด้วย ปัจจัยท่ี ๑ ร่วมตัดสินใจและวางแผนตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของภาครัฐและ
ประชาชนในการบริหารงาน ด้านผู้สูงอายุและการพัฒนาปัจจัยท่ี ๒ ร่วมปฏิบัติการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 
ของภาครัฐและประชาชนในการบริหารงาน ด้านผู้สูงอายุและการพัฒนา ปัจจัยท่ี ๓ ร่วมรับผลตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ ของภาครัฐในการบริหารงาน ด้านผู้สูงอายุและการพัฒนา ปัจจัยท่ี ๔ ติดตามประเมินผล
ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของภาครัฐในการบริหารงาน ด้านผู้สูงอายุและการพัฒนา มีสาระส าคัญ ดังนี้ 



๒๖๕ 

 

 
สรุป ผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
ประเด็นแรกเป็นการศึกษาเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อท่ี ๑ เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ

หลักพุทธธรรมเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องและมองเห็นว่ามีความร่วมมือกับภาครัฐ คือ กลุ่มผู้สูงอายุท่ีเป็นผู้

ปฏิบติัธรรมในส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ซึ่งส านักปฏิบัติธรรมนี้อยู่ภายใต้การดูแลของคณะสงฆ์
และในหน่วยงานภาครัฐท่ีดูแลอยู่ก็คือส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร แผนงานดูแลผู้สูงอายุ
โดยส่วนใหญ่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังคงให้ความส าคัญกับการดูแลและให้ความช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุ ๓ มิติ คือ มิติทางด้านสุขภาพร่างกาย  มิติทางด้านสังคมและมิติทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งใน
ปัจจุบันยังขาดอีกมิติหนึ่ง คือ มิติทางด้านจิตใจ ท้ังนี้  เห็นว่าหน่วยงานภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร เช่น  อบต. เทศบาล ควรให้การสนับสนุนงบประมาณในด้านการส่งเสริมการ
ปฏิบัติธรรม เช่น โครงการอบรมปฏิบัติธรรมผู้สูงอายุหรือจัดปฏิบัติธรรมในวันส าคัญทางศาสนา  เป็น
ต้น  การบริหารแผนงานดูแลผู้สูงอายุร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหรือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ หาก
จะให้ยั่งยืน เห็นว่า ควรเป็นความต้องการของผู้สูงอายุท่ีจะร่วมปฏิบัติธรรมหรือร่วมกิจกรรมต่างๆกับ
ภาครัฐเพราะผู้สูงอายุต่างๆเหล่านี้ มีความต้องการหรือประสบปัญหาต่างกันแต่ละบุคคลมีความ
ต้องการและปัญหาท่ีต่างกันไม่สามารถท่ีจะก าหนดปัญหาให้เป็นประเด็นเดียวกัน แต่การจะสนับสนุน
ให้ผู้สูงอายุเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผนจะต้องจัดกิจกรรมท่ีช้ีให้เห็นถึงความพร้อมในเรื่องของการ
ปฏิบัติร่วมกัน ผู้สูงอายุ คือ ผู้ท่ีมีอายุต้ังแต่ ๖๐ ปีข้ึนไป และได้รับสวัสดิการจากทางรัฐบาลหรือท่ีเรา
เรียกว่าเงินเบ้ียเล้ียง ซึ่งก็อยู่ในการดูแลขององค์กรของรัฐบาล คือ พมจ.อบต. เทศบาล หรือท้องถิ่น
จังหวัดพิจิตร จะดูแลในเขตนั้นๆส่วนภาคประชนนั้นก็จะหายากท่ีจะเข้าไปดูแลท่ีมีก็น่าจะเป็น ชมรม
ผู้สูงอายุ ซึ่งมีท้ังในระดับอ าเภอและระดับต าบลซึ่งชมรมผู้สูงอายุก็จะดูแลตามหน้าท่ีของตนเอง เช่น 
ระดับอ าเภอก็จะมีหน้าท่ีคอยประสานงานกับทางจังหวัดแล้วก็น ามาประชุมในระดับต าบล เพื่อให้
ประธานในแต่ละต าบลน าไปช้ีแจงหรือประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับกิจกรรมหรือโครงการท่ีผู้สูงอายุ
ต้องการ นี่ก็เป็นส่วนของภาครัฐและประชาชนท่ีพอจะมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุเพื่อให้ด าเนินไป
ด้วยความเรียบร้อยดีงาม 

๑. นโยบายการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตรแผนปฏิบัติการส านักพัฒนาสังคม   
นโยบายหลักเพื่อความสุขของจังหวัดพิจิตร รวม ๖ ด้าน มีนโยบายด้านท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแล
ผู้สูงอายุ คือ นโยบายด้านที่ ๕ สุขภาพดีจริง ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความเข้มแข็ง ด้วยนโยบาย
สุขภาพที่จะท าให้ทุกคนแข็งแรง โดยเน้นไปท่ีการจัดต้ังศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และจัดต้ังกองทุน
เบี้ยยังชีพเล้ียงดูผู้สูงอายุด้วยเงินดูแลแบบขั้นบันได  ส่วนแผนงานด าเนินการในแต่ละแผน มี
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ พัฒนาผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตรให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมี
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม โดยยุทธศาสตร์ท่ี ๔ มี ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแล
ผู้สูงอายุคือ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔.๑ การสร้างเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว สังคม และ
สวัสดิการสังคมสงเคราะห์ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔.๒ การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔.๓ การพัฒนาสุขภาพและสร้างสังคมแห่งสุขภาวะ แต่ละยุทธศาสตร์ท่ี
เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุจะมีกลยุทธ์หลักคือ กลยุทธ์ ๔.๑.๓ ส่งเสริมระบบและการจัดบริการ



๒๖๖ 

 

สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส กลยุทธ์ ๔.๓.๑ 
ส่งเสริมให้ประชาชนลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคส าคัญท่ีป้องกันได้ และกลยุทธ์ ๔.๓.๔ พัฒนาความเป็นเลิศ
และเพิ่มการเข้าถึงการรักษาพยาบาลโรคเฉพาะทางในสถานพยาบาลในจังหวัดพิจิตร ในการด าเนินการ
ออกมาเป็นโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินงานเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร 

๒. การดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร 
ส านักพัฒนาสังคม จังหวัดพิจิตร เป็นองค์กรหลักในการเสริมสร้างให้ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดี มุ่งเน้นการจัดสวัสดิการและให้การสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้ประสบปัญหาทางสังคมให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามศักยภาพ โดยการจัดสวัสดิการและ
การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการสังคมเพื่อผู้สูงอายุ โดยสร้างเครือข่ายร่วมบริการด้วยศูนย์
ดูแลผู้สูงอายุเอกชน มีสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ และการจัดต้ังสถานท่ีพักพิงผู้สูงอายุแบบช่ัวคราว 
ฉุกเฉิน และจัดกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุในศูนย์บริการผู้สูงอายุ ส่วนการสงเคราะห์ผู้สูงอายุให้การ
สงเคราะห์ผู้สูงอายุท่ีเดือดร้อนและยากจน และไม่มีท่ีพึ่ง โดยจัดบริการท่ัวไป เช่น ทุนประกอบอาชีพ 
ค่าครองชีพ ฯลฯ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ ในรูปเบี้ยยังชีพเพื่อผู้สูงอายุตามขั้นบันไดคือ 
ผู้สูงอายุ ๖๐-๖๙ ปี ได้รับเงิน ๖๐๐ บาท อายุ ๗๐-๗๙ ปี ได้รับเงิน ๗๐๐ บาท อายุ ๘๐-๘๙ ปี ได้รับ
เงิน ๘๐๐ บาท อายุ ๙๐ ปีขึ้นไป ได้รับเงิน ๑,๐๐๐ บาท ส านักงานสาธารณสุข เป็นองค์กรหลักใน
การเสริมสร้างให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยมุ่งเน้นการการดูแลในเรื่องสุขภาพอนามัยด้วยการ
บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเน้นการดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยในระดับปฐมภูมิ โดยให้บริการ
เชิงรับด้วยการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษาโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ โดยศูนย์ผู้สูงอายุใน
ศูนย์บริการสาธารณสุขท้ัง ๑๒ แห่งของจังหวัดพิจิตร การให้บริการเชิงรุก ได้แก่ การเยี่ยมบ้าน 
(Home visit) และการพยาบาลท่ีบ้าน (Home Health Care) บริการส่งต่อ ดูแลผู้สูงอายุท่ีเจ็บป่วย
มากจ าเป็นต้องส่งต่อไปโรงพยาบาล บริการด้านสังคมสงเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้ด้านสุขภาพ
ให้กับผู้สูงอายุ และสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุโดยจัดกิจกรรมเชิดชูคุณค่าผู้สูงอายุ โดยมีการจัดงานใน
วันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันผู้สูงอายุสากล การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ การแสดงภูมิปัญญาผู้สูงอายุ การ
ประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดีและพิธีมอบโล่เกียรติคุณ กิจกรรมสร้างเสริมรายได้ผู้สูงอายุและเผยแพร่ภูมิ
ปัญญา  

๓. การพัฒนารูปแบบของนโยบายการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร การพัฒนา
รูปแบบของนโยบายการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตรท่ีเหมาะสม และสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางใน
การแก้ปัญหาและสร้างมาตรการทางสังคมในการดูแลผู้สูงอายุให้เกิดความมั่นคงในการด ารงชีวิต 
ผู้วิจัยได้สรุปรูปแบบของนโยบายการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร ท่ีประกอบด้วยการก าหนดนโยบาย 
การน านโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบาย จากการแสดงความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้ให้
ข้อมูลหลักกับการสนทนากลุ่มเฉพาะผู้สูงอายุ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

๓.๑ การก าหนดนโยบาย 
๓.๑.๑ หลักคิดของนโยบายการดูแลผู้สูงอายุ 
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก ต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ แผนผู้สูงอายุ
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒ ผลการสนทนากลุ่ม



๒๖๗ 

 

เฉพาะผู้สูงอายุ ควรก าหนดนโยบายให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ท่ี
เกี่ยวข้องกับสิทธิผู้สูงอายุ โดยเฉพาะมาตรา ๑๑ ซึ่งมีรายละเอียดท่ีชัดเจนในการดูแลผู้สูงอายุ 
ฐานข้อมูลส ามะโนครัวประชากรผู้สูงอายุท่ีถูกต้อง ชัดเจน เพื่อน าไปใช้ในการก าหนดนโยบาย เพราะ
ท าให้ไม่เกิดความซ้ าซ้อนในด้านงบประมาณ และปฏิญญาผู้สูงอายุไทยและปฏิญญาผู้สูงอายุในจังหวัด
พิจิตร เพื่อน าไปใช้ในการก าหนดนโยบายและแผนงาน 

๓.๑.๒ กระบวนการก าหนดนโยบายการดูแลผู้สูงอายุ 
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก ระบุปัญหาท่ีมีความเกี่ยวข้องกับ

ผู้สูงอายุ การวิเคราะห์ปัญหา ขนาดความรุนแรงของปัญหา การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา ตาม
สภาพความรุนแรงและเร่งด่วน การเตรียมเสนอร่างนโยบาย โดยวางข้อก าหนดเกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย
ของนโยบาย การอนุมัติและประกาศเป็นนโยบาย การประชุมเพื่อก าหนดโครงการ แผนงาน กิจกรรม 
สร้างระบบการนิเทศ ก ากับ ควบคุม การติดตามประเมินผล และการมอบหมายนโยบายสู่การปฏิบัติ
กับหน่วยงานท่ีก าหนดไว้เป็นภารกิจ และต้องสอดคล้องระหว่างนโยบายระดับชาติ พระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุ แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ สถานการณ์ผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ความเร่งด่วน และภารกิจท่ี
กรุงเทพมหานครรับผิดชอบ และในทางปฏิบัติต้องหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการ
ระดมสมอง ดึงศักยภาพ ทรัพยากรท่ีมีในจังหวัดพิจิตรออกมา เพื่อให้เกิดนโยบายและแผนงาน 

ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะผู้สูงอายุ ควรจัดเจ้าหน้าท่ีเข้าไปพูดคุยซักถามกับคน
ในพื้นท่ี เพื่อให้ได้ข้อมูลตามความเป็นจริง 

๓.๑.๓ การก าหนดนโยบายการดูแลผู้สูงอายุท่ีเหมาะสม 
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก ต้องมีแผนพัฒนาผู้สูงอายุในจังหวัด

พิจิตร เป็นแผนแม่บทในการบริหารจัดการท่ีสอดคล้องกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ การบริหารจัดการ
ผู้สูงอายุควรด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารงานผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร เป็นผู้ก าหนดกรอบ
นโยบายในการด าเนินการ ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว จ้างงานผู้สูงอายุ
ท่ีสามารถท างานได้ให้มีโอกาสท างานต่อในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน จัดต้ังกองทุนผู้สูงอายุและ
ด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารงานในจังหวัดพิจิตร ส่งเสริมเงินออมเพื่อยามชรา และการ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุเมื่อเกิดภัยพิบัติ หรือภัยธรรมชาติ พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ให้สามารถ
เช่ือมโยงกับฐานข้อมูลประชากรผู้สูงอายุท่ัวประเทศ พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความ
ตระหนักการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในการเข้าถึงสิทธิที่ได้รับ  

ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะผู้สูงอายุ ควรส่งเสริมให้มีการดูแลด้านสุขภาพ 
เพราะผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความเป็นห่วงเรื่องสุขภาพเป็นอันดับหนึ่ง เพราะยิ่งอายุมากขึ้นสุขภาพก็แย่
ลงไปตามสังขาร มีโอกาสท่ีจะเจ็บไข้ได้ป่วย และโรคภัยต่างๆ ก็เข้ามาเบียดเบียน  ผู้สูงอายุอยากได้
สถานท่ีออกก าลังกาย สวนสุขภาพ อยากให้มีบุคลากรหรือเจ้าหน้าท่ี มาดูแลผู้สูงอายุท่ีเจ็บป่วยทาง
ร่างกาย และจิตใจ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอยากให้ใช้บัตรทองได้ทุกโรงพยาบาล  และควรใช้ได้กับ
โรงพยาบาลเอกชน มีการตรวจสุขภาพประจ าปีทุกปีอย่างท่ัวถึง มีรถพยาบาลฉุกเฉินรับส่งผู้สูงอายุ
เวลาเจ็บป่วย ควรสนับสนุนการสร้างอาชีพและหาตลาดจ าหน่ายสินค้า เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ 
เพิ่มศูนย์การเรียนรู้ส าหรับผู้สูงอายุในหลายๆ ด้าน โดยเสนอให้กรุงเทพมหานครน าความรู้ผ่าน
วิทยุกระจายเสียงของจังหวัดพิจิตร และมีการจัดโภชนาการในชุมชน และผู้สูงอายุทุกชมรม ต้องการ



๒๖๘ 

 

ให้จังหวัดพิจิตรสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารชมรมตามความเหมาะสม ส่วนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
ควรมีการปรับเพิ่มตามภาวะเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบัน และการขึ้นรถโดยสารครึ่งราคาไม่ควรจะต้องยื่น
บัตรประชาชน รวมถึงสนับสนุนการจัดต้ังชมรมผู้สูงอายุให้มากขึ้น  และครอบคลุมทุกพื้นท่ี ๑๒ 
อ าเภอในจังหวัดพิจิตร 

๓.๑.๔ ปญัหาและอุปสรรคในการก าหนดนโยบาย 
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก โครงสร้างการบริหารจัดการและการ

มอบหมายภารกิจระหว่างจังหวัดพิจิตรกับส่วนกลางยังไม่เบ็ดเสร็จตามภารกิจหน้าท่ีของท้องถิ่น ท้ัง
หน่วยงานรองรับและงบประมาณจัดสรรเพื่อผู้สูงอายุ กิจกรรมของสถานบริการด้านผู้สูงอายุท่ีอยู่ใน
จังหวัดพิจิตร ยังไม่มีการถ่ายโอนแบบเบ็ดเสร็จและมีการท างานซ้ าซ้อนกัน การท างานและโครงสร้าง
การท างานระหว่างจังหวัดพิจิตรกับหน่วยงานหลักของรัฐบาล มีหลายหน่วยงานด าเนินการ ท าให้เกิด
ปัญหาการท างาน และระบบการก ากับและการติดตามประเมินผลของจังหวัดพิจิตร ต้องมีการจัดต้ัง
กรรมการก ากับในด้านผู้สูงอายุ การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณเพียงบางส่วนจากรัฐบาล จึงควรพิจารณาให้เต็มสัดส่วนท่ีเสนอขอจัดสรร ระบบ
การก ากับและการติดตามของจังหวัดพิจิตร ต้องมีการจัดต้ังกรรมการก ากับและการติดตามด้าน
ผู้สูงอายุ จึงควรบูรณาการทุกหน่วยงานมาพิจารณาและมอบหมายในเชิงมหภาคให้ทุกหน่วยงานวาง
ระบบการก ากับและติดตามให้เป็นขั้นตอน ตรงนี้ควรมีการด าเนินการ  

ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะผู้สูงอายุ ในจังหวัดพิจิตรขาดฐานข้อมูลด้านส ามะโน
ประชากรผู้สูงอายุ จึงไม่สามารถน าฐานข้อมูลท่ีเป็นความจริงมาก าหนดนโยบายได้ ผู้บริหารทุกระดับ
ควรมีการติดตามประเมินผลนโยบายจากเจ้าหน้าท่ีท่ีได้ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด และงบประมาณท่ี
น ามาด าเนินโครงการกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ไม่เพียงพอ ไม่สม่ าเสมอ ไม่ท่ัวถึง และถูกตัด
งบประมาณ และเวลาท่ีผู้บริหารหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานกับผู้สูงอายุโดยตรง จะมาเอาใจใส่ มาดูแล 
มาเย่ียมเยียน หรือว่ามาให้ก าลังใจบ้างนั้นน้อยมาก มักจะไม่ค่อยได้มาเอาใส่ใจดูแล  เนื่องจากปัญหา
การขาดความรู้ความเข้าใจ และความยากจนของประชากรในจังหวัดพิจิตร 
             ๔. การน านโยบายไปปฏิบัติ 

๔.๑ การน านโยบายการดูแลผู้สูงอายุไปปฏิบัติ และขั้นตอนในการน านโยบายไป
ปฏิบัติ 

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก การน านโยบายการดูแลผู้สูงอายุไปปฏิบัติ 
เป็นการน ารัฐธรรมนูญ นโยบายภาครัฐ และแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 
๒๕๔๖ นโยบายและแผนการปฏิบัติของจังหวัดพิจิตรมาเช่ือมโยงเกี่ยวข้องกันท้ังหมดไปสู่การปฏิบัติท่ี
เป็นจริง โดยค านึงถึงทรัพยากรท่ีมีอยู่ แล้วท าออกมาเป็นแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อให้เกิด
ความชัดเจนและสามารถวัดผลได้ว่านโยบายตัวนั้นถูกแปลงไปสู่การปฏิบัติหน้าตาเป็นอย่างไร และ
บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดท่ีผู้สูงอายุควรได้รับตามนโยบายท่ีได้เขียนไว้ ขั้นตอนการ
น านโยบายไปปฏิบัติ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับแผนปฏิบัติราชการจังหวัดพิจิตร มาแปลงเป็น
แผนปฏิบัติการประจ าปี จัดท าเป็นโครงการ กิจกรรม น าไปสู่การปฏิบัติ ถ้ามีแผนงานด้านผู้สูงอายุมา 
๑ แผนงาน หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบหลัก เพราะหนึ่งแผนงานในหนึ่งมิติ อาจมีหลายโครงการ
หรือหลายกิจกรรม และหลายส านักท่ีเกี่ยวข้อง ก็มอบให้เป็นเจ้าภาพหลักในการด าเนินการ เจ้าภาพ



๒๖๙ 

 

หลักเชิญผู้ท่ีมีส่วนเกีย่วข้องมาร่วมคิด ร่วมท า และร่วมวางแผน แล้วท าเป็นแนวทางในการด าเนินงาน
ออกมา ส่งให้ผู้บริหารระดับสูงได้รับทราบ แล้วจึงส่งไปให้ผู้ปฏิบัติในระดับรองๆ ด าเนินการตาม โดย
มีการรายงานผลการด าเนินงานให้รับทราบ เพื่อรายงานถึงผู้บริหารระดับสูงว่าผลการด าเนินงาน
สัมฤทธิ์ผลแค่ไหน อย่างไร ติดขัดหรืออะไรอย่างไร  

ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะผู้สูงอายุ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ มีส านัก
อนามัย ส านักการแพทย์ และส านักพัฒนาสังคม น านโยบายไปแปลงเป็นแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
เพื่อน าไปปฏิบัติ แต่การน านโยบายไปปฏิบัติยังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ และไม่เหม าะสมกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน เพราะทางหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเห็นว่ามีเรื่องอื่นท่ีส าคัญกว่า จึงไม่ค่อยให้
ความส าคัญกับผู้สูงอายุ อย่างเจ้าหน้าท่ีไม่ได้สนใจผู้สูงอายุเท่าท่ีควร ส่วนใหญ่เอาต าแหน่งหน้าท่ีของ
ตัวเองเป็นหลัก ห่วงตัวเองมากท่ีสุด เจ้าหน้าท่ีละเลยในการปฏิบัติหน้าท่ี ขาดการดูแลเอาใจใส่ ดูแล
ไม่ท่ัวถึงไม่ต่อเนื่อง ไม่จริงใจในการปฏิบัติกับผู้สูงอายุ ขาดจิตวิญญาณ ขาดการประชาสัมพันธ์ ขาด
ข้อมูลท่ีแท้จริงจากผู้สูงอายุในชุมชน และไม่มีการสร้างบุคลากรด าเนินงาน เห็นว่าขอให้ได้
งบประมาณเท่านั้น 

๔.๒ นโยบายการดูแลผู้สูงอายุที่ดีและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก ต้องไม่เป็นนโยบาย one way จากข้างบนส่ัง

ลงมา ต้องฟังเสียงจากผู้สูงอายุว่าต้องการอะไร ผู้สูงอายุต้องมีส่วนร่วม โดยมีตัวแทนผู้สูงอายุเข้าร่วม
ก าหนดนโยบาย นโยบายต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง เป็นปัญหาท่ีผู้สูงอายุต้องการ แล้วอยู่
ในศักยภาพท่ีท าได้ และต้องร่วมมือกันท าจริง นโยบายต้องมีความสมเหตุสมผล ดูจากฐานข้อมูล เช่น 
จ านวนประชากรและสถานการณ์ผู้สูงอายุ และอุบัติการณ์เกี่ยวกับผู้สูงอายุ นโยบายต้องเน้นการดูแล
แบบองค์รวมท้ังกาย จิต สังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุทุกกลุ่ม นโยบายต้องมี
แนวทางและถ่ายทอดท่ีชัดเจน และต้องเข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน และนโยบายต้องได้รับการ
สนับสนุนจากผู้บริหารระดับข้างบน แล้วผู้ก าหนดนโยบายต้องมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  

ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะผู้สูงอายุ ไม่ควรเป็นนโยบายในฝันหรือจินตนาการท่ี
มากกว่าความเป็นจริง สามารถน าไปปฏิบัติออกมาเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน มีความเสมอภาคเท่าเทียม
กัน และควรเป็นนโยบายที่มุ่งเน้นกระจายประโยชน์และความเป็นธรรมในการให้บริการกับ
ผู้สูงอายุได้อย่างทั่วถึง  

๔.๓ นโยบายการดูแลผู้สูงอายุที่น าไปปฏิบัติแล้วเห็นเป็นรูปธรรม  
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพราะเข้าถึงผู้สูงอายุทุก

คน เป็นเงินท่ีรัฐบาลอุดหนุนบางส่วน งบประมาณของการปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดให้ การจัด
กิจกรรมการเชิดชูคุณค่าผู้สูงอายุ ทุกๆ ปีในเดือนเมษายน หรือว่าตุลาคม เป็นภาพท่ีออกไปตามส่ือ
ต่างๆ มีการจัดงานเชิดชูคุณค่าผู้สูงอายุในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ผู้สูงอายุสากล และเป็นการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ การสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุ เกิดขึ้นมาเป็นรูปร่างได้ก็เพราะว่าผู้สูงอายุ และ
การดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุจะทราบบริการดูแลสุขภาพด้านการรักษาในศูนย์บริการสาธารณสุข และ
การเย่ียมบ้านผู้สูงอายุ 

 



๒๗๐ 

 

ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ได้รับท่ัวถึง 
ซึ่งเป็นท่ีพอใจส าหรับผู้สูงอายุ แต่ควรให้ตรงต่อเวลา และควรเพิ่มเติมตามภาวะเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบัน 
๒.๒ การจัดงานในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันผู้สูงอายุสากล จัดวันท่ี ๑๐ เมษายนของทุกปี การแข่งขัน
กีฬาผู้สูงอายุ การคัดเลือกผู้สูงอายุดีเด่นประจ าปี และมีการมอบโล่รางวัลให้ การจัดประกวดสุขภาพ
ผู้สูงอายุ และการแสดงภูมิปัญญาผู้สูงอายุ 

๔.๔ หลักการและวิธีการดูแลผู้สูงอายุให้เป็นไปตามนโยบาย 
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก  ถอดจากนโยบายเป็นแนวทางในการ

ด าเนินการ วิเคราะห์กับทีมงาน เชิญผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องมาร่วมวางแผน แล้วก าหนดเป็นแนวทาง
ออกมา ใช้เครือข่ายในการบูรณาการร่วมกันโดยสถาบันการศึกษา ส่งนักศึกษาเข้ามาฝึกงาน
หมุนเวียนเข้ามาช่วยเหลือกันท างาน เน้นทีมงาน เน้นทีมสหวิชาชีพเป็นหลัก และหลักการท่ีจะต้องท า
เป็นเรื่องของ Management model กับ Organization model ต้องบูรณาการไปพร้อมกัน และ
บางครั้งหลักการและวิธีการไม่เท่าไหร่ ท าไม่ท าก็เล่ียงได้ โดยมโนส านึกในแง่ของหลักพุทธธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม มองว่าอนาคตถ้าตัวเองเป็นผู้สูงอายุ ต้องการดูแลอย่างไร ก็ต้องท ากับเขาอย่าง
นั้น และต้องท าด้วยความจริงใจ ด้วยใจรัก และรักท่ีจะท างานตรงนั้น ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแล
ผู้สูงอายุ จึงควรมีหลักธรรมแห่งการสงเคราะห์คือ สังคหวัตถุ ๔ คือ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัต 
ในการท่ีจะปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ  

ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะผู้สูงอายุ เจ้าหน้าท่ีท่ีเป็นผู้ปฏิบัติงานกับผู้สูงอายุ ต้องเป็น
ผู้ท่ีมีเมตตาธรรม มีหลักธรรมะประจ าใจ โดยยึดหลัก สังคหวัตถุ ๔ และเป็นผู้ท่ีมีจิตอาสาอยู่ในจิต
วิญญาณ และมีความจริงใจในการแก้ปัญหา ถึงจะเป็นผู้บริการท่ีดีต่อผู้สูงอายุอย่างได้ผล มิใช่ท าไป
ตามหน้าท่ี อย่ามองผู้สูงอายุเป็นผู้ไร้คุณค่า ไร้ศักด์ิศรี  

๒.๕ ความเสมอภาคเท่าเทียมของการน านโยบายการดูแลผู้สูงอายุไปปฏิบัติ 
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก การด าเนินการเพื่อดูแลผู้สูงอายุในจังหวัด

พิจิตรก าหนดให้ทุกๆส่วนของจังหวัดพิจิตรร่วมด าเนินการ และมีการจัดต้ังศูนย์บริการสาธารณสุข
และโรงพยาบาลท่ัวทุกพื้นท่ีในจังหวัดพิจิตร และมีการจัดเจ้าหน้าได้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีในการ
ใหบ้ริการทุกแห่ง อย่างเท่าเทียมกันและท่ัวถึง และครบวงจรทุกด้าน เน้นผู้สูงอายุเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาและการช่วยเหลือดูแลอย่างเป็นระบบ ดังนั้น การดูแลผู้สูงอายุจึงไม่เลือกเพศ อายุ สถานะ
และการด ารงชีพ เราถือว่าท าอย่างไรให้ผู้สูงอายุอยู่อย่างสมวัยและเป็นสุขทุกด้าน 

ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุทุกคนมองว่านโยบายการดูแลผู้สูงอายุใน
จังหวัดพิจิตรยังไม่มีความเสมอภาคเท่าทียมกัน เพราะ ผู้บริหารส านักงานพัฒนาสังคมท่ีเกี่ยวข้อง 
ไม่ได้น าเอานโยบายหลักของจังหวัดพิจิตร ไปท าเป็นแผนงานโครงการ กิจกรรมออกมาให้ชัดเจน จึง
ท าให้เกิดความไม่เท่าเทียมกัน ปฏิบัติก็ไม่เหมือนกัน ผู้ปฏิบัติโดยเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง เวลามาเยี่ยม
ชุมชนสังเกตว่าจะปักหลักอยู่ท่ีหนึ่งไม่เดิน แทนท่ีจะเดินไปเยี่ยมบ้านนั้นบ้านนี้ ท าอะไรก็ท าไปอย่าง
นั้นคือ เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานขาดจิตวิญญาณด้านจิตอาสา ท าไปตามหน้าท่ีท่ีจะต้องท างบประมาณ 
ไม่มีความเท่าเทียม ไม่มีความเสมอภาค งบประมาณท่ีจะมาถึงผู้สูงอายุเราถูกตัด และยังไม่กระจายไป
ตามชุมชนได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร มี ๙ หมื่นกว่าคน ถามว่าอยู่ใน
ระบบมีเท่าไหร่ นอกระบบมีเท่าไหร่ อยู่ในระบบ หมายถึง อยู่ในชมรมอย่างมากก็ หมื่นกว่าๆ อีก  



๒๗๑ 

 

๕ - ๖ หมื่นอยู่นอกระบบ ใครอยู่ในระบบก็ย่อมดีกว่านอกระบบ อย่างผู้สูงอายุท่ีอยู่ในชมรมเขาจัด
งานนั้นให้จัดงานนี้ให้ แต่ถามว่าตาสีตาสาอยู่ในชุมชนได้ไหม ไม่ได้ คืออยู่นอกระบบไม่ได้ แล้วไม่รู้
เรื่องรู้ราว และการตรวจสุขภาพ ศูนย์บริการสาธารณสุขบางแห่งก็ตรวจให้ บางแห่งก็ไม่ตรวจให้ หรือ
ตรวจปีเว้นปี หรือสองปีตรวจครั้งหนึ่ง ไม่เท่าเทียมกัน 

๔.๖ การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะยากล าบาก และการดูแลระยะยาว  
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะยากล าบาก ดูแล

ผู้สูงอายุด้วยการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุท่ีประสบปัญหาเดือดร้อนยากล าบาก โดยให้เป็นไปตาม
ระเบียบของส านักงานพัฒนาสังคมจังหวัดพิจิตร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการ
สงเคราะห์ ท่ีสามารถรองรับผู้สูงอายุท่ีมีปัญหาต่างๆ เช่น ถูกทอดท้ิง ไม่มีผู้ดูแล  เดือดร้อนมากๆ 
บ้านพักฉุกเฉินส าหรับผู้สูงอายุ จัดบริการท่ีพักอาศัยช่ัวคราว เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ให้แก่ผู้สูงอายุ และการดูแลผู้สูงอายุในเชิงรับ มีศูนย์บริการสาธารณสุขให้บริการการรักษาในเบื้องต้น 
ในเชิงรุกมีการไปท ากิจกรรมการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุท่ีอยู่ในชุมชน การดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุ มีการ
ดูแลรักษา การฟื้นฟู เยี่ยมบ้าน (Home visit) พยาบาลท่ีบ้าน (Home health care) เน้นการมีส่วน
ร่วมต่อภาคประชาชนในชุมชน ครอบครัว ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น พยายามท่ี
จะผลักดันให้คนเตรียมตัวมากขึ้นในเรื่องกองทุนเงินออมแห่งชาติ รัฐต้องมีมาตรการบังคับให้มีการ
เก็บออมต้ังแต่หนุ่มสาว  

ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะผู้สูงอายุ ควรมีนโยบายการดูแลผู้สูงอายุท่ียากจน ผู้สูงอายุ
วัยปลาย ผู้สูงอายุท่ีอยู่คนเดียวตามล าพัง ผู้สูงอายุท่ีต้องพึ่งพา ซึ่งผู้สูงอายุเหล่านี้จะเกิดความหว้าเหว่ 
ท้อแท้ ไม่มีคุณค่า ซึมเทร้า ซึ่งเป็นอันตรายท่ีจะน าไปสู่ภาวะสุขภาพจิต รวมถึงการท าร้ายตนเอง  

๔.๗ การดูแลผู้สูงอายุในด้านการบริการทางสังคม  
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก การบริการทางสังคม ด้านสุขภาพ ด้วยการ

ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษาโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ ด้วยระบบบริการด้านการแพทย์
และสาธารณสุข ด้านการศึกษา ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ จัดให้มีการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์กับ
ผู้สูงอายุ ด้านการส่งเสริมการมีงานท า จัดท าโครงการการฝึกอาชีพตามศูนย์ฝึกอาชีพในชุมชนต่างๆ 
และในโรงเรียนฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุ และต้องหาตลาดมารองรับสินค้า ด้านบริการสาธารณะและ
นันทนาการ จัดกิจกรรมเชิดชูคุณค่าผู้สูงอายุ โดยจะมีการจัดงานในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันผู้สูงอายุ
สากล การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ และการแสดงภูมิปัญญาผู้สูงอายุทุกปี  

ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะผู้สูงอายุ ด้านสุขภาพ เป็นด้านท่ีผู้สูงอายุให้ความส าคัญ
มากท่ีสุด ซึ่งนโยบายด้านสุขภาพท่ีได้กล่าวไว้ว่าพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุข รวมถึงพัฒนาให้เป็น
ศูนย์เช่ียวชาญโรคเฉพาะทาง ซึ่งทุกแห่งยังไม่สามารถท าเรื่องการบริการตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ข้อ (๑) การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขท่ีจัดไว้โดยให้ความสะดวก
และรวดเร็วแก่ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ ก็ยังไม่เกิดและท าไม่ได้ อ้างว่า ขาดงบประมาณ และบุคลากร
ทางการแพทย์ในการด าเนินงาน ดังนั้น นโยบายท่ีก าหนดไว้ไม่สามารถน ามาปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และไม่ได้น าไปปฏิบัติได้อย่างจริงจัง ไม่ตรงกับความเป็นจริง และไม่ได้ให้ความสุขกับ
ผู้สูงอายุอย่างแท้จริง ด้านเศรษฐกิจ ได้ท าโครงการการฝึกอาชีพตามศูนย์ฝึกอาชีพในชุมชนต่างๆ และ
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ในโรงเรียนฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุ แต่พอฝึกอาชีพแล้วท าได้ แต่ไม่มีตลาดมารองรับให้กับผู้สูงอายุ 
และท่ีส าคัญขาดการส ารวจความต้องการในการฝึกอาชีพ 

๔.๘ ปัญหาและอุปสรรคการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก ในจังหวัดพิจิตรเป็นองค์กรขนาดใหญ่  

 มีหลายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท าให้การติดต่อประสานงานยากล าบากพอสมควร ผู้บริหารระดับสูง
ของหน่วยงานไม่ได้ติดตามงาน งานนั้นก็จะไม่เกิดหรือเกิดน้อย การเปล่ียนแปลงผู้บริหาร เปล่ียนไป
ด ารงต าแหน่งอื่น พอเปล่ียนไปจากคนท่ีเคยท าอยู่ พอคนใหม่มาท่านอาจจะยังไม่รู้งานก็ท าให้งานเกิด
การชะงัก แต่ละหน่วยงานมองว่าภารกิจประจ าหรืองานหลักก็มีอยู่แล้ว ถ้าเป็นงานของหน่วยงานข้าง
นอก เอาไว้ก่อนยังไม่ท า ยังไม่สนใจ ทุกคนคิดว่ามีภาระหน้าท่ี ในกรอบการท างานของตัวเองอยู่แล้ว 
ท าเกินนอกกรอบก็ไม่ใช่หน้าท่ี เหนื่อยเปล่า แล้วก็ไม่ใช่เรื่องของเรา ทุกคนมักคิดว่าท าในส่ิงท่ีเป็น
เรื่องของตัวเอง ถ้าไม่ใช่เรื่องของเราก็ไม่ยุ่ง เจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอ ขาดพยาบาล ขาดนักจิตวิทยา ขาด
นักกายภาพบ าบัด การท าTraining บุคลากรให้มีองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ เข้าใจว่ายังค่อนข้างน้อย 
และ หน่วยบริการไม่ได้จัดชุดบริการเป็นกลุ่ม กลุ่มติดสังคม ติดบ้าน และติดเตียง ท้ัง ๓ กลุ่ม เป็น
ผู้สูงอายุเหมือนกัน แต่ความต้องการบริการแตกต่างกัน 

ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะผู้สูงอายุ หน่วยงานและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแล
ผู้สูงอายุ ขาดประสิทธิภาพ ขาดความสนใจ ขาดจิตส านึก ขาดจิตวิญญาณ ขาดความรู้ความเข้าใจใน
ด้านคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และไม่มีความรู้ในปฏิญญาผู้สูงอายุไทยและปฏิญญาผู้สูงอายุ ในจังหวัด
พิจิตร และทุกหน่วยงานมองว่างานด้านผู้สูงอายุท่ีท าอยู่ในปัจจุบันเป็นงานฝากหรืองานเสริมของ
เจ้าหน้าท่ี ท าก็ได้ไม่ท าก็ได้ ผู้ใหญ่หรือผู้บริหารก็ไม่ค่อยให้ความสนใจเพราะงานประจ าและหน้าท่ีของ
ตัวเองส าคัญกว่า การท่ีจะได้ความดีความชอบ สองขั้น สามขั้น มักจะพิจารณาจากงานประจ า
มากกว่างานเสริมท่ีจะดูแลผู้สูงอายุ  

๕. การประเมินผลนโยบาย 
๕.๑ กระบวนการประเมินผลนโยบายการดูแลผู้สูงอายุ ช่วงเวลาในการประเมินผล

ของการน านโยบายไปปฏิบัติ และหลักการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของนโยบาย 
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก ใช้รูปแบบของการประเมินผลแบบ “IPO 

model” Input      Process      Output เป็นการประเมินผลตามโครงสร้างของกระบวนการท่ี
ด าเนินการในโครงการ และช่วงเวลาในการประเมินผลของการน านโยบายไปปฏิบัติ ได้ด าเนินการ
ติดตามประเมินผลนโยบายการดูแลผู้สูงอายุใน ๒ ส่วนคือ ๑) การติดตามระหว่างด าเนินโครงการ
กิจกรรม ด าเนินการใน ๔ กิจกรรม ได้แก่ ๑.๑) กระบวนการติดตามประเมินผลนโยบายการดูแล
ผู้สูงอายุ โดยอาศัยวงจรของเดมมิ่ง จากแนวคิดของ Dr.Edward Demming ประกอบด้วย ๔ 
ขั้นตอน เริ่มต้ังแต่การวางแผน (Plan) การปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบ (Check) และการด าเนินการ 
(Act) : (P-D-C-A) ๑.๒) site visit โครงการกิจกรรม ทุกส านักด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
โดยไปเยี่ยมชมสถานท่ีท่ีหน่วยงานจัดบริการแก่ผู้สูงอายุ ๑.๓) การประชุม (แนวด่ิง) เพื่อรับทราบ
ปัญหา และร่วมกันค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหา และ ๑.๔) รายงานผลการด าเนินการโครงการ 
กิจกรรม ผ่านระบบ Daily plans ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล ๒) การประเมินเมื่อส้ินสุดการ
ด าเนินโครงการ กิจกรรม ประเมินผลการด าเนินงานเมื่อส้ินสุดแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน 
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โดยให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรวบรวมผลการด าเนินงานและบันทึกรายงานผลในเบื้องต้น ซึ่งจะมีการ
ตรวจสอบเมื่อส้ินสุดระยะเวลาด าเนินการของแผนปฏิบัติการประจ าปีในรูปของคณะกรรมการ 
ส าหรับหลักการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของนโยบาย ควรมีลักษณะตัวช้ีวัดท่ีดี (Characteristics 
of Good Key Performance Indicators) ซึ่งจะต้องมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร เป็นเหตุ (Leading Indicators) และผล (Lagging Indicators) มีมิติหรือ
มุมมองท่ีหลากหลาย และมีบุคคลหรือหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบทุกตัว สามารถวัดผลได้ เป็นท่ีเข้าใจ
ของผู้ปฏิบัติงานทุกคน รวมท้ังให้สอดคล้องกับความคาดหวังและความต้องการของประชาชน 
ปัจจุบันได้ก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จของนโยบายในมิติผู้สูงอายุโดยวัดท่ีผลผลิต (output) คือ ร้อย
ละความพึงพอใจของผู้สูงอายุท่ีได้รับบริการต่างๆ  

๕.๒ การประเมินผลนโยบายการดูแลผู้สูงอายุที่น าไปปฏิบัติ 
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล มีการ

ประชุมร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องคือ ส านักพัฒนาสังคม ส านักอนามัย และส านักการแพทย์ แต่ละ
ส านักต้องรายงานผลการด าเนินให้ทราบทุกเดือนผ่านระบบ Daily Plan ซึ่งการประเมินผล จะ
ประเมินในภาพรวมของแผนในแต่ละด้านตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผน สรุปถึงผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ โดยแผนบริหารราชการในจังหวัดพิจิตรท่ีผ่านมามีการประเมินผลใน
ระยะครึ่งแผนและเมื่อส้ินสุดแผนฯ แต่มิติงานด้านผู้สูงอายุยังไม่ได้แยกออกมาให้เห็นเป็นภาพท่ี
ชัดเจน เพราะขาดความเช่ือมโยงของข้อมูลในแต่ละมิติงานด้านผู้สูงอายุของแต่ละหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ส านักพัฒนาสังคม ส านักอนามัย และส านักการแพทย์  เป็นหน่วยงานปฏิบัติ มีการ
ประเมินผลนโยบายผู้สูงอายุในระดับโครงการว่าสามารถท าได้ส าเร็จตามเป้าหมาย  จากผลการ
ด าเนินงานนโยบายการดูแลผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่จะประเมินผลในระดับผลผลิต (Output) ออกมาในรูป
ของร้อยละความพึงพอใจท่ีได้รับบริการต่างๆ จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งการประเมินความพึงพอใจ
กับคนหรือสังคมผู้สูงอายุค่อนข้างยาก และไม่นิ่ง มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ส่วนการประเมินผล
ในระดับผลลัพธ์ (Outcome) ยังไม่เห็นภาพท่ีเป็นรูปธรรม การประเมินผลนโยบายไม่ใช่แค่ส าเร็จ
หรือไม่ส าเร็จ ถ้าตัวชี้วัดไม่ค่อยดีก็วัดได้เฉพาะผลผลิต ส่วนผลลัพธ์เป็นเรื่องของการปรับปรุงท่ีจะต้อง
ท าไปเรื่อยๆ ซึ่งการประเมินผลนโยบายการดูแลผู้สูงอายุยังไม่ค่อยสัมฤทธิผลเท่าท่ีควร และยังมีปัจจัย
อื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินผลท่ีเป็นแรงจูงใจท่ีต้องท าให้หน่วยงานท างานให้บรรลุเป้าหมาย ท า
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นส่ิงท่ีน ามาซึ่งโบนัส เป็นตัวตอบโจทย์สุดท้าย และการประเมินผลการ
ด าเนินงาน ยังไม่ได้เช่ือมโยงถึงตัวเป้าประสงค์ท่ีแท้จริง เพราะถ้าท าเรื่องเหล่านี้ก็ต้องไปตอบโจทย์
สุดท้ายว่า ต้องการเห็นภาพอะไรที่เกิดประโยชน์สูงสุดในมิติของการดูแลผู้สูงอายุ แต่การเข้าถึงข้อมูล
ก็เป็นปัญหา เพราะถ้าไม่ได้วางไว้ให้เป็นหลัก ก็เหมือนอย่างท่ีบอกว่างานท่ีละลาย ก็เหมือนน้ าท่ีอยู่
รอบตัวปลา ปลาไม่เห็นน้ า ท าอยู่ทุกวันแต่ไม่ได้ Focus ให้เห็นภาพ สุดท้ายเอาค าตอบมารวมว่าท าได้
ตามเป้าหมาย แล้วยิ่งเป้าหมายวัดความพึงพอใจตกลงมีหมด 

ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะผู้สูงอายุ  ในจังหวัดพิจิตรก าหนดนโยบายออกมา  
แล้วน าไปปฏิบัติ แต่ว่าขาดการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง แล้วก็ไม่
สนใจเท่าท่ีควร ท าแบบปล่อยไป มักจะไม่ค่อยได้มาเอาใจใส่ดูแล ออกนโยบายมาแล้วเหมือนกับเป็น
ไฟไหม้ฟาง ก าหนดมาแล้วก็แล้วกัน ผ่านแล้วก็ผ่านไป ดังนั้น หน่วยงานหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับ
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การติดตามประเมินผล ควรมีการติดตามประเมินผล กับเจ้าหน้าท่ีท่ีรับนโยบายไปด าเนินการ โดยต้อง
มีการรายงานหรือว่าลงไปดูซิว่านโยบายท่ีเขียนมาหรือก าหนดมาตอนนี้ด าเนินการไปถึงไหน แล้วท า
ได้จริงไหม และท่ีส าคัญผู้บริหารทุกระดับในจังหวัดพิจิตรควรมีการติดตามประเมินผลงานท่ีท าจริง
อย่างถูกต้องว่าผลดี ผลเสียคืออะไร จุดเด่นจุดด้อยคืออะไร ต้องน าข้อเสียมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อใช้ใน
การก าหนดนโยบายและแผนงาน โดยท าเป็นโครงการหรือกิจกรรม ท่ีเหมาะสมส าหรับการดูแล
ผู้สูงอายุต่อไป 

๕.๓ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายการดูแลผู้สูงอายุ  
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายการดูแล

ผู้สูงอายุ นโยบายการดูแลผู้สูงอายุควรให้ ความส าคัญกับหลายๆ มิติ ไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพ ทาง
ส่ิงแวดล้อม ทางด้านคุณภาพของมนุษย์และควรกระจายไปให้ท่ัวถึง และต้องเอาไปเช่ือมโยงกับทุก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องแล้วก็สร้างเป็นจุดเน้นให้ชัดขึ้นในมิติแต่ละด้าน ปัจจุบันนโยบายกระจายออกไป
อยู่ในส่วนต่างๆ ท าให้ไม่เห็นภาพรวมของนโยบายด้านผู้สูงอายุท่ีชัดเจน อาจจะต้องไปดูเพิ่มเติมเพื่อ
น าไปปรับปรุงแก้ไข หรือว่ายังจะต้องมีการพัฒนาในมิติใหม่ๆ ท่ีชัดเจน ซึ่งอยากให้มีการวิเคราะห์ใน
ประเด็นในแต่ละด้านท่ีจะตอบโจทย์ได้ การขับเคล่ือนนโยบายการดูแลผู้สูงอายุต้องสอดคล้องและ
ร้อยให้ เ ช่ือมโยงกับนโยบายและแผนแม่บทท่ีมีอยู่ คือ รัฐธรรมนูญ แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ 
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ นโยบายของรัฐบาล ต้องร้อยเข้าหากัน การด าเนินงานนโยบายเกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุควรมีเครือข่ายท่ีกว้างขวาง และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ต้องมุ่งเน้นท่ีการด าเนินงานของอาสาสมัครในด้านการฝึกอาชีพ การให้บริการสังคมสงเคราะห์หรือ
บริการด้านการแพทย์ การปรับปรุงสถาบันอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานผู้สูงอายุ เช่น สถาบันการศึกษา 
วัด หรือองค์กรท่ีให้บริการสาธารณะต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และสอดแทรกการด าเนินงาน
เกี่ยวกับผู้สูงอายุร่วมด้วย ก็จะสามารถอ านวยประโยชน์ให้แก่ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น  
            ประเด็นท่ีสอง เป็นการศึกษาเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อท่ี ๒ เพื่อศึกษานโยบายการดูแล
ผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตรมีปัจจัยท่ีส าคัญ จ านวน  ๔ ปัจจัย ประกอบด้วย ปัจจัยท่ี ๑ ด้านทาน ปัจจัย
ท่ี ๒ ด้านปิยะวาจา ปัจจัยท่ี ๓ ด้านอัตถจริยา ปัจจัยท่ี ๔ ด้านสมานัตตา มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
  ปัจจัยท่ี ๑ ด้านทาน ในการพัฒนาการมีส่วนร่วมนั้นภาครัฐและประชาชนคือกลุ่มต่างๆท่ี
กล่าวมาแล้วนั้น ทุกคนมีส่วนในการดูแลผู้สูงอายุ โดยแต่ละกลุ่มก็ท างานตามหน้าท่ีของตนเอง ซึ่งเรา
ถือว่าเป็นการให้ก าลังกับผู้สูงอายุ ส่วนภาครัฐเองก็ให้การสนับสนุนงบประมาณและก าลังใจในการ
ท างานของกลุ่มเหล่านั้น 
  ปัจจัยท่ี ๒ ด้านปิยวาจา ด้านนี้กลุ่มหรือชมรมต่างๆจะมีส่วนร่วมในการไปดูแลผู้สูงอายุ
โดยการไปเยี่ยม พูดคุยให้ก าลังใจกับผู้สูงอายุท่ีอยู่บ้านเพียงล าพังเพื่อเป็นการคลายเหงาได้ 
  ปัจจัยท่ี ๓ ด้านอัตถจริยา ในด้านนี้ทางหน่วยงานพัฒนาสังคมจังหวัดพิจิตรเองก็ขอความ
ร่วมมือจากผู้สูงอายุท่ีมีความรู้ ความสามารถ (คลังสมองผู้สูงอายุ) น าความรู้ท่ีตนเองมีไปถ่ายทอด
ให้แก่เยาวชนหรือสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ถือว่าได้ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม บางคนก็ไปเป็นจิตอาสา
ตามโรงพยาบาล ช่วยดูแลผู้ป่วย เป็นต้น 



๒๗๕ 

 

  ปัจจัยท่ี ๔ ด้านสมานัตตา ในด้านของการมีส่วนร่วมของภาครัฐและประชาชนนั้นจะมี
อย่างสม่ าเสมอไม่ว่าทางจะมีโครงการอะไรหน่วยงานพัฒนาสังคมจังหวัดพิจิตรท่ีมีความเกี่ยวข้องกับ
ผู้สูงอายุกลุ่มดังกล่าวก็จะเข้ามามีส่วนร่วมตลอดไป 

ประเด็นท่ีสาม เป็นการศึกษาเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อท่ี ๓ เพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบ
ของนโยบายการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตรมีปัจจัยท่ีส าคัญ จ านวน  ๔ ปัจจัย ประกอบด้วย ปัจจัย
ท่ี ๑ ร่วมตัดสินใจและวางแผนตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของภาครัฐและประชาชนในการบริหารงาน 
ด้านผู้สูงอายุและการพัฒนาปัจจัยท่ี ๒ ร่วมปฏิบัติการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของภาครัฐและ
ประชาชนในการบริหารงาน ด้านผู้สูงอายุและการพัฒนา ปัจจัยท่ี ๓ ร่วมรับผลประโยชน์ตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ ของภาครัฐและประชาชนในการบริหารงาน ด้านผู้สูงอายุและการพัฒนา ปัจจัยท่ี 
๔ ติดตามประเมินผลตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของภาครัฐและประชาชนในการบริหารงาน ด้านผู้สูงอายุ
และการพัฒนา มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 ปัจจัยท่ี ๑ ร่วมตัดสินใจและวางแผนตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของภาครัฐและประชาชนใน
การบริหารงาน ด้านผู้สูงอายุและการพัฒนา 

หลักสังคหวัตถุ ๔ ว่าด้วยการครองคน เป็นธรรมยึดเหนี่ยวใจบุคคลและประสานหมู่ชน
เอาไว้ ซึ่งประกอบด้วย ทาน คือ การให้ ปิยวาจา คือวาจาอันเป็นท่ีรัก อัตถจริยา คือการประพฤติ
ประโยชน์และสมานัตตตา คือการมีต้นเสมอต้นเสมอปลาย ดังนั้น ในด้านการร่วมตัดสินใจและ
วางแผนตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมนั้น เห็นว่า บุคลิกของผู้บริหารท่ีควร
ยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ คือ เป็นผู้มีคุณธรรมในการบริหารจัดการและยึดหลักการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม เพื่อการเพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบของนโยบายการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร 
     ปัจจัยท่ี ๒ ร่วมปฏิบัติการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของภาครัฐและประชาชนในการ
บริหารงาน ด้านผู้สูงอายุและการพัฒนา 
 หลักสังคหวัตถุ ๔ ต้องศึกษาหลักสังคหวัตถุ ๔ หาแนวทางการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม 
โดยท่ีคุณลักษณะของผู้บริหาร ผู้น าท่ีดีจะส่งผลท าให้เป็นท่ียอมรับจากบุคลากรทุกฝ่าย ท าให้การ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพสูง ท าให้บุคลากรภาครฐัและประชาชนมีขวัญก าลังใจดี และร่วมปฏิบัติงาน
ด้วยความเอาในใส่ ผู้ท่ีเห็นความส าคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วม จะสามารถช่วยให้งานส าเร็จ
และบุคลากรภาครัฐและประชาชนมีความสุขในการท างานแบบร่วมคิดร่วมท า ร่วมปรับปรุงแก้ไขและ
ร่วมภาคภูมิใจ 
  ปัจจัยท่ี ๓ ร่วมรับผลประโยชน์ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของภาครัฐและประชาชนในการ
บริหารงาน ด้านผู้สูงอายุและการพัฒนา 
  ในการสนับสนุนบุคลากรภาครัฐและประชาชนจะต้องส่งเสริมการศึกษาของเครือข่าย 
และความเป็นผู้บริหารที่ดีจ าเป็นต้องมีคุณธรรมควบคู่กับการท างาน คุณธรรมเป็นหัวใจส าคัญในการ
บริหาร สามารถสร้างความศรัทธาและเป็นพื้นฐานท่ีท าให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ หาก
ทุกคนมีคุณธรรมประกอบกับการท างานแล้วย่อมท าให้มีสุขภาพจิตท่ีดีและเกิดบรรยากาศในการ
ท างานอย่างมีความสุขอันจะส่งผลต่อความสามารถในการจัดการให้ดีและมีคุณภาพต่อการร่วมรับ
ผลประโยชน์ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ภาครัฐและประชาชนก็เข้าไปมีส่วนร่วมในท่ีสุด 



๒๗๖ 

 

ปัจจัยท่ี ๔. ติดตามประเมินผลตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของภาครัฐและประชาชนในการ
บริหารงาน ด้านผู้สูงอายุและการพัฒนา 

การบริหารงานระบบราชการตามหลักพุทธธรรมเป็นหลักคิดร่วมสมัย ได้แก่ หลักสังคหวัตถุ 
ท่ีสนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการภาครัฐและประชาชนเกิดความรัก ความผูกพันซึ่งกันและกัน เกิด
ความไว้วางใจกัน และหลักอปริหานิยธรรม ซึ่งเป็นหลักท่ีส่งเสริมความสามัคคีกันในชุมชนเพราะ
อาศัยความสนิทสนมผ่านการด าเนินชีวิตประจ าวันท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับวัฒนธรรมทางการ
บริหาร การน าหลักพุทธธรรมไปใช้ในการบริหารระบบราชการให้มากขึ้นและภาคประชาชนสามารถ
เข้าไปมีส่วนร่วมในการประเมินโครงการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ได้เพราะเป็นธรรมส าหรับการท างาน
ร่วมกัน เพราะงานทุกอย่างไม่สามารถท าส าเร็จด้วยตนเองเพียงคนเดียว ต้องอาศัยความร่วมมือร่วม
ใจซึ่งกันและกัน ดังนั้น ธรรมท่ีเหมาะสมส าหรับการท างานร่วมกันก็คือ สังคหวัตถุ ๔ เพราะเป็นธรรม
ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้อื่น ดังนั้น ผลลัพธ์ คือ ภาครัฐและประชาชนมีความสุขในการท างานแบบร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมปรับปรุงแก้ไขและร่วมภาคภูมิใจ 

๑. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มย่อยผู้เชี่ยวชาญ 
จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ในงานวิจัยเรื่องนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิแต่

ละท่านได้แสดงความคิดเห็น ไว้ในหลายมุมมอง ซึ่งผู้วิจัยได้สังเคราะห์สาระส าคัญ ไว้ดังนี้ 
ผู้สูงอายุคือ ขุมทรัพย์ของสังคมเพราะผู้สูงอายุเป็นผู้ท่ีเต็มเป่ียมด้วยประสบการณ์สามารถ

เช่ือมโยงประสบการณ์ของตนเข้ากับวัยอื่นๆ ได้ มิใช่เป็นคนแก่ท่ีไร้ค่าของสังคม  เปรียบได้ว่าผู้สูงอายุ
เป็นเสาหลักของครอบครัวและเป็นคลังทางปัญญาท่ีทรงพลังในการถ่ายทอดมรดกทางสังคม 
(Socialization) ให้คงอยู่ช่ัวลูกช่ัวหลาน การถ่ายทอดพลังทางปัญญา (Tacit Knowledge) ของ
ผู้สูงอายุย่อมอ่อนแรงไปตามอายุขัยท่ีช้ีให้เห็นว่าบุคคลย่อมมีพฤติกรรมเปล่ียนแปลงไปตามอายุท่ีเพิ่ม
มากขึ้นและน าไปสู่การลดลงของพลังความสามารถทางปัญญาสืบเนื่องมาจากกฎของธรรมชาติความ
ไม่เท่ียงแท้แน่นอนของสรรพส่ิง ซึ่งเป็นลักษณะของส่ิงท้ังปวงคือ “ไตรลักษณ์” ประกอบด้วยลักษณะ
สามประการ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 

ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๙ ท่ีตรัสไว้ว่า “การให้
ความเคารพตลอดจนความกตัญญูและการเล้ียงดูบุพการีเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมท่ีดี
งามและส าคัญยิ่งในสังคมไทย”  และ “ความแก่นี่เป็นก าลัง ถ้าอายุมากขึ้น ก็เป็นประโยชน์ได้เปรียบ 
เรียกว่ามีประสบการณ์ คนท่ีอายุมาก ถ้ารักษาความดีรักษาคุณสมบัติ คุณธรรม ก็ได้เปรียบคนท่ีอายุ
น้อย และในประเทศชาติ ถ้ามีคนท่ีมีอายุมากและได้เปรียบ ชาติบ้านเมืองจะก้าวหน้าได้”  พระราช
ด ารัสดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญและความเช่ือมั่นในศักยภาพและบทบาทของผู้สูงอายุท่ีมี
ต่อสังคมไทย 

บทบาทขององค์กรปกครองจังหวัดพิจิตรประยุกต์จากแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับท่ี ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ผู้สูงวัยเป็นหลัก
ชัยของสังคม” โดยมีประเด็นท่ีส าคัญ ๑) ผู้สูงอายุท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีคือ มีสุขภาพท่ีดีท้ังกายและจิต 
ครอบครัวมีสุข สังคมเอื้ออาทร อยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสม ปลอดภัย มีหลักประกันท่ีมั่นคง ได้รับ
สวัสดิการและการบริการท่ีเหมาะสม อยู่อย่างมีคุณค่า มีศักด์ิศรี พึ่งตนเองได้ เป็นท่ียึดเหนียวทาง
จิตใจและมีส่วนร่วมในครอบครัว ชุมชน และสังคม มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารอย่างต่อเนื่อง ๒) 



๒๗๗ 

 

ครอบครัวและชุมชนเป็นสถาบันหลักท่ีมีความเข้มแข็ง สามารถให้การเกื้อหนุนแก่ผู้สูงอายุได้อย่างมี
คุณภาพ ๓) ระบบสวัสดิการและบริการ จะต้องสามารถรองรับผู้สูงอายุให้สามารถด ารงอยู่กับ
ครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน ๔) ทุกภาคส่วนจะต้องมีส่วนร่วมในระบบ
สวัสดิการ และบริการให้แก่ผู้สูงอายุ โดยมีการก ากับดูแลเพื่อการคุ้มครองผู้สูงอายุในฐานะผู้บริโภค 
๕) ต้องมีการด าเนินการท่ีเหมาะสมเพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุท่ีทุกข์ยากและต้องการการเกื้อกูลให้ด ารงชีวิต
อยู่ในชุมชนได้อย่างดีและต่อเนื่อง 

ดังนั้น การท่ีจะพัฒนาให้ภาครัฐและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจึงต้องเข้าไป
ศึกษาสภาพพื้นท่ีก่อนการเข้าไปการมีส่วนร่วมภาครัฐและประชาชน จึงจ าเป็นจะต้องศึกษาสภาพ
พื้นท่ีนั้นๆให้ชัดเจน ว่าเป็นอย่างไร มีปัญหาอะไรบ้าง จะพัฒนาอะไร เพื่ออะไร ประชาชนในพื้นท่ีเขา
ต้องการแบบไหน หน่วยงานจะบริหารจัดการอย่างไร โดยการให้ความส าคัญเกี่ยวกับสภาพภูมิสังคมท่ี
แตกต่างกัน  โดยอาศัยวิธีการมีส่วนร่วมตามหลักทฤษฎีการมีส่วนร่วมภาครัฐมาผสมผสานเข้ากับ
หลักสังคหวัตถุ ๔ เพื่อสร้างความเหมาะสมให้เกิดข้ึนในพื้นท่ีนั้นๆ 
 
๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมด้านนโยบายภาครัฐส าหรับการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัด
พิจิตร” มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ ได้แก่ ๑เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักพุทธธรรมเกี่ยวกับการ
ดูแลผู้สูงอายุ  ๒) เพื่อศึกษานโยบายการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตรและ ๓) เพื่อศึกษาการพัฒนา
รูปแบบของนโยบายการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร ผู้วิจัยด าเนินการอภิปรายผลโดยการสังเคราะห์
ประเด็นท่ีมีความส าคัญตามวัตถุประสงค์ และการวิเคราะห์ประเด็นส าคัญจากการสัมภาษณ์และการ
สนทนากลุ่มย่อย ประกอบด้วยประเด็นส าคัญ ๓ ประเด็น ดังนี้ 
 ๕.๒.๑ สภาพการมีส่วนร่วมด้านนโยบายภาครัฐส าหรับการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัด
พิจิตร 
 ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องและมองเห็นว่ามีความร่วมมือกับภาครัฐ คือ กลุ่มผู้สูงอายุท่ีเป็นผู้
ปฏิบัติธรรมในส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ซึ่งส านักปฏิบัติธรรมนี้อยู่ภายใต้การดูแลของคณะสงฆ์
และในหน่วยงานภาครัฐท่ีดูแลอยู่ก็คือส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร แผนงานดูแลผู้สูงอายุ
โดยส่วนใหญ่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังคงให้ความส าคัญกับการดูแลและให้ความช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุ ๓ มิติ คือ มิติทางด้านสุขภาพร่างกาย มิติทางด้านสังคมและมิติทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งใน
ปัจจุบันยังขาดอีกมิติหนึ่ง คือ มิติทางด้านจิตใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิรัชย์  ศรีราม๑  
๑) สภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นชุมชนอยู่ในเขตเกษตรกรรมและเขตอุตสาหกรรม 
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่ามีปัญหาและผลกระทบด้านการบริหารงาน ๕ 
ด้าน ดังนี้ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริการสาธารณะ ด้านการบริหารบุคคล ด้านบริหาร
การศึกษา และด้านบริหารสาธารณะสุข ๒) การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยหลัก

                                                             

 ๑พิรัชย์ ศรีราม, “ยุทธศาสตร์การพัฒนาธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยหลักพุทธธรรม
ในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



๒๗๘ 

 

พุทธธรรมในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน ตามหลักธรรมาภิบาล ๖ ด้าน และหลักทศพิธราชธรรม ๑๐ 
ด้าน พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารงานอยู่ในระดับท่ีดีมาก ซึ่งเป็นหลักการบริหารงาน
และเป็นหลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสมกับการบริหารงาน ๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาธรรมาภิบาลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยหลักพุทธธรรมในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน ได้แก่ PIRAT MODEL 
ดังนี้ (๑) Participation การมีส่วนร่วมของบุคลากรเทศบาลกับ (๒) Importance ความส าคัญกับ
วัฒนธรรมองค์กร ในด้านการบริหาร การบริการ และการสนับสนุน บุคลากรเทศบาลและประชาชน 
(๓) Responsibility ความรับผิดชอบร่วมกับระบบการบริหาร ในด้านการบริหาร การบริการ และการ
สนับสนุน บุคลากรเทศบาลและประชาชน (๔) Authority ปฏิบัติหน้าท่ีตามยุทธศาสตร์การพัฒนาใน
ด้านการบริหาร การบริการ และ (๕) Transparency หลักความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมภาคสังคม 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนทร สุวรรณพร๒ ได้กล่าวว่า ๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยเกิด
จากกฎหมายท่ีรัฐบาลกลางก าหนด ไม่ได้เกิดจากการเรียกร้องของประชาชนเหมือนในบางประเทศ 
ได้แก่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการ
พนักงานส่วนท้องถิ่นขึ้น ๓ ระดับ คือ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานส่วนท้องถิ่น 
คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ๒. สภาพปัญหาของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไทยได้แก่รัฐธรรมนูญต้องการให้มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเพียงระดับเดียว 
แต่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลก าหนดให้มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ๓ 
ระดับ ท าให้ขาดความเป็นเอกภาพในการบริหารงานบุคคล ท้ังในระดับชาติมีความซ้ าซ้อนของอ านาจ
ระหว่างคณะกรรมการกลางและกรรมการระดับจังหวัด ส่วนในระดับจังหวัด มีคณะกรรมการ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นถึง ๓ ชุด ซึ่งมีปัญหาในด้านมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และแนวทาง
ปฏิบัติของพนักงานส่วนท้องถิ่น ๓. ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไทยจะมีองค์กร ๒ ระดับคือ 
    ๑) ระดับชาติ เรียกว่าคณะกรรมการมาตรฐานการจัดการทรัพยากรมนุษย์ส่วนท้องถิ่นท า
หน้าท่ีจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ัง ๓ รูปแบบ คือองค์การบริหารส่วน
จังหวัด, เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ ๔ ฝ่ายคือผู้แทนของ
หน่วยราชการท่ีเกี่ยวข้อง, ผู้แทนของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , ผู้แทนของข้าราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ทรงคุณวุฒิ อีก ๖ คน รวมท้ังส้ิน ๒๐ รูป/ คน.๒) ระดับจังหวัด 
เรียกว่าคณะอนุกรรมการมาตรฐานการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ส่วนท้องถิ่น จะมีหน้าท่ีจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ัง ๓ รูปแบบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิตติมา 
พักเพียง๓ ได้กล่าวว่า ๑. สภาพปัญหาและอุปสรรคการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดใน

                                                             

 ๒สุนทร สุวรรณพร , “การจัดการทรัพยากรมนุษย์ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถ่ินไทย”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย,๒๕๕๗). 

 ๓จิตติมา พักเพียง, “รูปแบบการบริหารงานตามหลักพุทธธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในเขตภาคกลางตอนล่าง”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๒๗๙ 

 

เขตภาคกลางตอนล่าง ๓ ด้าน คือ ๑) ด้านการบริหารตน ๒) ด้านการบริหารคน และ ๓) ด้านการ
บริหารงาน ทุกด้านมีการน าหลักพุทธธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้อยู่ในระดับมากโดยด้านการบริหาร
ตนด้วย หลักสังคหวัตถุ ๔ หลักสัปปุริสธรรม ๗ เป็นต้น ด้านท่ีมีการน าไปประยุกต์ใช้น้อยท่ีสุดและมี
สภาพปัญหาและอุปสรรคอื่นๆ ในแต่ละด้าน คือ ๑) การบริหารตน ผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
จังหวัดต้องเป็นผู้น าในการสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงานและการให้บริการแก่ประชาชน ฉะนั้น
ผู้บริหารจึงต้องเป็นคนดี มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรอย่างรอบรู้ รอบคอบและ
มีภูมิคุ้มกันตามสภาวะแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม และเป็นแบบอย่างท่ีดีในการด ารงชีวิตและการ
ปฏิบัติงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้อื่น ส่งผลให้เกิดความเช่ือถือและศรัทธาแก่คนในองค์กรและ
ประชาชน ก่อให้เกิดการบริหารและการบริการท่ีดี มีคุณภาพต่อชุมชนและสังคม ๒) การบริหารคน 
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ของคนในองค์กรและการให้บริการท่ีดีด้วยการมีความรัก ความสามัคคี 
เสียสละ พูดจาดี มีจิตอาสาและมีส่วนร่วมในการบริหารองค์กรร่วมกัน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีความเป็นธรรมเพื่อสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานให้บริการ
ประชาชนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจและไว้วางใจแก้ไขปัญหาและติดต่อ
ประสานงานได้ทุกระดับ รับรู้ปัญหาจากประชาชนโดยตรงเพื่อน ามาเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบการบริการ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และ ๓) การบริหารงาน เป็นการบริหารท่ีต้องเกิดจากความรัก ความพอใจ ความต้ังใจในการ
ปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบในหน้าท่ี การวางแผนและก าหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน การมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน ในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ การติดตามประเมินผลรายงานผลการ
ปฏิบัติงานให้ประชาชนรับทราบ ตลอดจนการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และเกิดความคุ้มค่า โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ด้วยการพัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนา
งานไปพร้อมกันอย่างมีระบบ 
         ๒. แนวคิด ทฤษฎี และหลักพุทธธรรมาภิบาลท่ีเหมาะสมส าหรับการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย ๓ หลักธรรม คือ ๑. หลักสัปปุริสธรรม ๗ เป็นหลักธรรมท่ี
เหมาะสมในการบริหารตน ประกอบด้วย ๑) ธัมมัญญุตา : รู้จักเหตุ ๒) อัตถัญญุตา : รู้จักผล ๓) 
อัตตัญญุตา : รู้จักตน ๔) มัตตัญญุตา : รู้จักประมาณ ๕) กาลัญญุตา : รู้จักกาล ๖) ปริสัญญุตา : รู้จัก
ชุมชน และ ๗) ปุคคลัญญุตา : รู้จักบุคคล ซึ่งล้วนเป็นหลักธรรมท่ีครอบคลุมการบริหารตนในทุกด้าน
และมีความเหมาะสมในการน ามาบริหารด้านนโยบาย ๒. หลักสังคหวัตถุ ๔ เป็นหลักธรรมท่ีเหมาะสม
ในการน ามาบริหารคนในองค์กร ประกอบด้วย ๑) การให้ทาน : โอบอ้อมอารี  ๒) ปิยวาจา : วจี
ไพเราะ ๓) อัตถจริยา : สงเคราะห์ประชาชน และ ๔) สมานัตตตา : เสมอต้นเสมอปลาย ซึ่งล้วนเป็น
หลักธรรมท่ีครอบคลุมการบริหารคนและมีความเหมาะสมในการน ามาบริหารบุคคลและการให้บริการ 
และ  ๓. หลักอิทธิบาท ๔ เป็นหลักธรรมท่ีเหมาะสมในการบริหารงาน ประกอบด้วย ๑) ฉันทะ : 
ความรัก พอใจในงาน ๒) วิริยะ : ความพยายาม ขยันหมั่นเพียร ๓) จิตตะ : เอาใจใส่ รับผิดชอบ และ 
๔) วิมังสา : การพินิจพิเคราะห์และใช้ปัญญาตรวจสอบงาน ซึ่ง ล้วนเป็นหลักธรรมท่ีครอบคลุมการ
บริหารงานและมีความเหมาะสมในการน ามาบริหารงานด้านการเงินและงบประมาณ เพื่อให้การ
บริหารงานทุกด้านมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป ๓. รูปแบบการบริหารงานตามหลักพุทธ 
ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตภาคกลางตอนล่างท้ัง ๓ ด้าน คือ ด้านงานนโยบาย 
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ด้านงานบุคคล ด้านงานการเงิน และงบประมาณ ประกอบด้วย ๔ รูปแบบ คือ ๑) รูปแบบในการ
บริหารตนตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการ
ก าหนดนโยบายของผู้บริหาร๒) รูปแบบในการบริหารคนตามหลัก  สังคหวัตถุ ๔ ของผู้บริหารและ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการอยู่ร่วมกันและการให้บริการท่ีดี ๓) รูปแบบในการ
บริหารงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ของผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการ
บริหารงานด้านการเงินและงบประมาณและ ๔) รูปแบบการบริหารงานตามหลักพุทธธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในภาพรวม ซึ่งเป็นความเช่ือมโยงระหว่างการบริหารงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด โดยใช้หลักสัปปุริสธรรม ๗ ในการบริหารตน หลักสังคหวัตถุ ๔ในการบริหารคน 
และหลักอิทธิบาท ๔ ในการบริหารงานต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการบริหารงานและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุด๔ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริรัตน์ คลังเย็น๕ ได้ท าวิจัยเรื่อง การบริหารงานสู่ความเป็น
เลิศตามหลักพุทธธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการวิจัยพบว่า 

๑. การบริหารงานสู่ความเป็นเลิศตามหลักพุทธธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประกอบด้วย ๔ องค์ประกอบ ได้แก่ ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการ การให้บริการ การพัฒนาองค์กรหรือหน่วยงาน อยู่ในระดับมากทุกด้าน 

๒. การประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาล ๖ องค์ประกอบ ประกอบด้วย ๑) หลักนิติธรรม 
๒) หลักคุณธรรม ๓) หลักความโปร่งใส ๔) หลักการมีส่วนร่วม ๕) หลักความรับผิดชอบ ๖) หลัก
ความคุ้มค่า และการใช้หลักทศพิธราชธรรม ๑๐ องค์ประกอบ ประกอบด้วย ๑) ทาน ๒) ศีล  
๓) ปริจจาคะ ๔) อาชวะ ๕) มัททวะ ๖) ตปะ ๗) อักโกธะ ๘) อวิหิงสา ๙) ขันติ ๑๐) อวิโรธนะ และ
ทฤษฎีการบริหารมาประยุกต์ใช้ได้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓. รูปแบบการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศตามหลักพุทธธรรมาภิบาลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พบว่ารูปแบบการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศตามหลักพุทธธรรมาภิบาลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จะเกิดขึ้นได้นั้นจ าเป็นจะต้องมีปัจจัยในการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ด้วยตัวแบบ 
SIRIRAT Model ได้แก่ Service mind, Integration, Responsibility, Importance, Result, 
Achievement, Transparency. Service mind ได้แก่การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นท่ีนั้นๆ ต้ังแต่เกิดจนกระท่ังเสียชีวิต การบริการสาธารณะถือเป็นบทบาทท่ีส าคัญอย่างยิ่งของ
ท้องถิ่น เมื่อประชาชนมีความเดือดร้อน จะต้องด าเนินการแก้ปัญหาให้อย่างทันท่วงที  Integration 
ได้แก่ การท างานให้มีลักษณะเชิงบูรณาการ เกิดการแสวงหาความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายกับฝ่าย
ต่างๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม Responsibility ได้แก่ ความรับผิดชอบร่วมกับระบบ
การบริหาร ความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างประชาชนกับองค์การบริหารส่วนต าบล มีความสัมพันธ์กัน 

                                                             

 ๔ไพศาล เครือแสง, “รูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้น า
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตภาคเหนือตอนล่าง”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

๕ศิริรัตน์ คลังเย็น, “การบริหารงานสู่ความเป็นเลิศตามหลักพุทธธรรมาภิบาลขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถ่ิน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๘). 
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เพราะองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นจะต้องด าเนินงานโดย
รับผิดชอบต่อหลักกฎหมาย และต่อประชาชนในชุมชนท้องถิ่น Importance ได้แก่การให้ความส าคัญ
กับวัฒนธรรมองค์กร การให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเป็นระบบ จึงเป็น
เรื่องส าคัญอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ เพื่อ
ให้บริการดังกล่าวมีคุณภาพตรงตามความต้องการของประชาชน Result ได้แก่ผลลัพธ์ท่ีได้จากการ
บริหารการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลและความคุ้มค่าในเชิงภารกิจตลอดจนได้ผล
ผลิตและผลลัพธ์ท่ีดีมากจากการบริหารจัดการขององค์กรท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกลุ่มงาน
Achievement ได้แก่การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กร 
ช่วยให้การบริหารการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม มีทิศทางในการปฏิบัติงาน Transparency ได้แก่
กระบวนการท างานกฎเกณฑ์ กติกา มีความเปิดเผยตรงไปตรงมา ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในสังคม
สามารถถ่ายโอนได้อย่างเป็นอิสระ ประชาชนสามารถเข้าถึงและทราบข้อมูล หรือข่าวสารสาธารณะ
ของทางราชการได้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 ๕.๒.๒ ปัจจัยที่น านโยบายไปปฏิบัติส่งผลต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมด้านนโยบาย
ภาครัฐส าหรับการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร 

ประเด็นท่ีสอง เป็นการศึกษาเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อท่ี ๒ เพื่อศึกษานโยบายการดูแล
ผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร มีปัจจัยท่ีส าคัญ จ านวน  ๔ ปัจจัย ประกอบด้วย ปัจจัยท่ี ๑ ด้านทาน ปัจจัย
ท่ี ๒ ด้านปิยะวาจา ปัจจัยท่ี ๓ ด้านอัตถจริยา ปัจจัยท่ี ๔ ด้านสมานัตตา มีสาระส าคัญ ดังนี้ 

ปัจจัยท่ี ๑ ด้านทาน การให้ ซึ่งก็หมายความว่า การท่ีจะพัฒนาเพื่อให้ภาครัฐและ
ประชาชนมีส่วนร่วมได้นั้นทางภาครัฐจะต้องให้โอกาส กับภาคประชาชนได้เข้ามาร่วมคิด ร่วมวางแผน 
ในเรื่องต่างๆ ท่ีทางผู้สูงอายุต้องการเพื่อให้ด าเนินไปตามโครงการ ส่วนทางคณะสงฆ์นั้น ก็ต้องให้
ค าแนะน าและให้ธรรมะกับผู้สูงอายุและช่วยสงเคราะห์สนับสนุนกับทางรัฐบาล เช่น  ให้สถานท่ีเพื่อ
ใช้เป็นสถานท่ีอบรมบ้าง เป็นท่ีจัดกิจกรรมต่างๆ บ้างและให้ความร่วมมือกับทางรัฐบาลเป็นอย่างดี  
เพื่อให้ตรงกับหลักการบริหารของคณะสงฆ์ คือ สาธารณะสงเคราะห์ การพัฒนาการมีส่วนร่วมท่ีดี
ท่ีสุดคือการให้โอกาส เพราะฉะนั้น ภาครัฐเองต้องให้โอกาสกับภาคประชาชนในการร่วมคิด ร่วมท า 
ในโครงการท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิชาติ พานสุวรรณ ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนา
คุณลักษณะผู้น าชุมชนในเขตเทศบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า 

๑. ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มประชากรท่ีเป็นสมาชิกชุมชนในเขตเทศบาลในจังหวั ด
พิจิตร ผลการส ารวจข้อมูลเชิงพรรณนาของกลุ่มประชากรจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า กลุ่ม
ประชากรเป็นเพศชายและเพศหญิงในสัดส่วนประมาณ ๑:๑.๓ (เพศชาย จ านวน ๑๗๔ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๔๓.๗๐ เพศหญิง จ านวน ๒๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๓๐) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุอยู่
ในช่วง ๓๐- ๓๙ ปี (จ านวน ๑๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๔๐) รองลงมามีอายุอยู่ในช่วง ๔๐-๔๙ ปี 
(จ านวน ๑๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐๐) ระดับการศึกษาโดยส่วนใหญ่อยู่ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี 
(จ านวน ๑๘๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐๐) รองลงมา คือ ระดับปริญญาตรี (จ านวน ๑๖ คน คิดเป็น
ร้อยละ๔๒.๐๐) ต าแหน่งงานส่วนใหญ่เป็นสมาชิกในชุมชน (จ านวน ๒๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ 
๖๕.๓๐) รองลงมา คือ ประธานชุมชน (จ านวน ๘๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๑) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
มีประสบการณ์การท างานอยู่ในช่วง มากกว่า ๑๐ ปี (จ านวน ๑๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๗๐) 



๒๘๒ 

 

รองลงมา คือ อยู่ในช่วงระหว่าง ๗-๑๐ ปี (จ านวน ๑๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๖๐) ระยะเวลาท่ี
อาศัยอยู่ในชุมชนของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มากกว่า ๑๐ ปี (จ านวน ๓๐๖ คน คิดเป็นร้อยละ 
๗๖.๙๐)  รองลงมา คือ อยู่ในช่วงระหว่าง ๗-๑๐ ปี (จ านวน ๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๐๐) อาชีพ
ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ ข้าราชการการเมือง/สมาชิกเทศบาลและรับจ้าง จ านวน 
๘๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๙๐ จ านวน ๘๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๔๐ และ จ านวน ๘๐ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๒๐.๑๐ ตามล าดับ 

๒. หลักพุทธธรรม ทฤษฎีผู้น า ทฤษฎีการพัฒนาท่ีมีผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะผู้น า
ชุมชนในเขตเทศบาล  ผู้น าชุมชนควรเป็นผู้ท่ีปฏิบัติตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ โดยเฉพาะ ๓ ด้าน คือ 
๑) มัตตัญญุตาหรือรู้ตน คือมีคุณธรรม จริยธรรม มีอุดมการณ์เช่ือมั่นในตนเอง มีความกระตือรือร้น 
ขยันอดทน อุทิศเวลาให้แก่งาน พัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบ ยอมรับความผิดพลาด มีวินัยใน
ตนเองและเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่ชุมชน ๒) ปุคคลปโรปรัญญุตาหรือรู้จักบุคคล คือรู้จักเลือกใช้คนให้
เหมาะกับงาน สนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นกัลยาณมิตรต่อ
เพื่อนร่วมงาน มีความสามารถในการจูงใจคน สร้างขวัญก าลังใจให้เพื่อนร่วมงาน ๓) ปริสัญญุตาหรือรู้
ชุมชน คือ มีความรักในชุมชนท่ีอาศัย รู้ความต้องการของคนในชุมชน รู้วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน 
เป็นผู้น าในการปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เป็นผู้น าในการอนุรักษ์ฟื้นฟูวิถีชีวิตชุมชน 
เป็นผู้น าในการสร้างอาชีพ ทฤษฎีคุณลักษณะผู้น า ผู้น าชุมชนควรมีลักษณะท่ีส าคัญ ๔ ด้าน คือ     
๑) ความเป็นกันเอง ๒) ความเฉลียวฉลาด ๓) ความมุ่งมั่น และ ๔) ความมั่นใจในตนเอง 

๓. ผู้น าชุมชนควรเป็นผู้ท่ีมีความเก่งและความดีควบคู่กันไป ด้านความเก่งผู้น าชุมชน
ควรมีคุณลักษณะดังนี้ มีความรู้ทางการศึกษา สามารถวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค
ของชุมชนได้ มีวิ สัยทัศน์กว้างไกล สามารถคาดการณ์ส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นกับชุมชนในอนาคตและ
เตรียมการรองรับได้ แก้ไขปัญหาได้ทันเวลา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ผู้น าชุมชนสามารถคิดได้และ
ก าหนดแนวทางในการพัฒนาชุมชนได้เอง มีความเฉลียวฉลาด มีการวางแผนการท างาน ผู้น าชุมชน
ต้องวางแผนก่อนการท างาน มีการก าหนดเป้าหมายในการท างานทุกครั้ง สามารถก าหนดมาตรฐาน
ในการท างานได้ มีการติดตามและประเมินผลการท างาน มีความมุ่งมั่นต้ังใจในการท างาน มั่นใจใน
ตนเอง กล้าตัดสินใจ ด้านความดี ผู้น าชุมชนควรมีคุณลักษณะดังนี้ มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์
สุจริต เสียสละ เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อ่อนน้อมถ่อมตน ให้เกียรติผู้อื่น รับฟังความคิดเห็น
ผู้อื่น รู้จักกาลเทศะ มนุษยสัมพันธ์ดี วางตัวเหมาะสม เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ชุมชน มีความรับผิดชอบ 
ปรับปรุงและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ  

สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรินทร์ธร ศิธรกุล ได้วิจัยเรื่อง ผู้น าการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
ผลการวิจัยพบว่า 

องค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีท่ีน าไปใช้ในการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้แก่แนวคิด
เกี่ยวกับผู้น า แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 
และแนวคิดเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น 



๒๘๓ 

 

ความคิดเห็นของพนักงานต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมากท่ีสุดคือด้าน
หลักนิติธรรม รองลงมาหลักคุณธรรม น้อยท่ีสุดคือหลักความคุ้มค่า ส่วนความคิดเห็นของประชาชน 
ต่อการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งด้านท่ีมากท่ีสุด
คือ หลักนิติธรรม รองลงมาคือหลักคุณธรรม น้อยท่ีสุดคือด้านหลักการมีส่วนร่วม 

แนวทางในการพัฒนานโยบายภาครัฐต่อบ้านเมืองท่ีดีส าหรับจังหวัดพิจิตร คือการพัฒนา
ภาวะผู้น าโดยใช้ “SHADED Model” ท่ีมีความสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ Sociability มี
สังคมท่ีดี Human relation ผู้น าจะต้องตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรีของตัวเอง ของลูกน้อง Ability 
มีความรู้ ความสามารถ การใช้สติปัญญานั้นๆ เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ Director มี
ศิลปะในการปกครอง คือมีจิตส านึกเกิดขึ้นในตัวของผู้น า Executive เป็นนักบริหารมืออาชีพ 
Developer เป็นนักพัฒนามืออาชีพ  

สอดคล้องกับงานวิจัยของ รักษา สุดเส้นผม ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ
ของการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
พบว่า 

๑. องค์ประกอบของการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยโดยรวมอยู่
ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ีย  
สูงท่ีสุด ได้แก่ ๑) ด้านกฎหมาย อยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ ๒) นโยบายรัฐและการเมือง ๓) ด้าน
บุคลากรและส านักงานอุปกรณ์ เครื่องมือ อยู่ในระดับปานกลาง และด้านท่ีมี ค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ  
๔) ด้านงบประมาณ อยู่ในระดับปานกลางตามล าดับ เพราะการกระจายอ านาจไปสู่องค์กรปกครอง
ท้องถิ่นของไทย จะส าเร็จลุล่วงได้นั้นจ าเป็นต้องมีองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องหลายองค์ประกอบ เช่น 
องค์ประกอบด้านกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ องค์ประกอบในด้านการเมืองและนโยบายของรัฐ 
องค์ประกอบในด้านงบประมาณและการเงินการคลัง และ ด้านบุคคล พื้นท่ีและเครื่องมือต่างๆ เป็น
ต้น เพื่อให้การด าเนินการกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. หลักพุทธธรรมและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการกระจายอ านาจสู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร พบว่า หลักอปริหานิยธรรม มาใช้กับการกระจายอ านาจสู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหลักธรรมท่ีน ามาใช้ให้เกิดความเจริญท้ังส่วนตนและส่วนรวม ซึ่งเป็น
การน าความเจริญมาสู่หมู่คณะ ซึ่งเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อส่วนรวม การเคารพกฎกติกา
ของส่วนรวมซึ่งเป็นธรรมท่ีใช้ในการปกครอง ป้องกันไม่ให้เกิดความเส่ือมในหมู่คณะ เป็นหลักธรรมท่ี
ใช้ส าหรับผู้น า ผู้บริหารบ้านเมือง รวมท้ังสามารถน ามาใช้กับการบริหารงานในส่วนท้องถิ่นได้ หากน า
หลักธรรมดังกล่าวมาใช้ก็จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและความส าเร็จในการกระจายอ านาจสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้  

๓. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
จังหวัดพิจิตร นอกจากกฎหมายและนโยบายรัฐ และงบประมาณแล้วยังพบว่า ปัจจัยด้านกฎระเบียบ
กฎเกณฑ์ ในการกระจายอ านาจจะส่งผลดี ถ้าผู้บริหารและผู้ปฏิบั ติมีจิตส านึกท่ีดี แต่โดยท่ัวไป
ส่วนมากการออกกฎต่างๆ มาจากด้านบนที่ก าหนดระเบียบ กฎเกณฑ์ตลอดจนการให้การศึกษาปัจจัย
ในด้านนี้ การให้การศึกษาเพื่อเข้าใจในสิทธิและหน้าท่ี กฎหมาย กฎระเบียบและผลประโยชน์เพื่อลด
การขายสิทธิ ขายเสียงและลดการใช้อ านาจเกินขอบเขตและการใช้วาทะครอบง ากดขี่  



๒๘๔ 

 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาส ภาสสัทธา ได้วิจัยเรื่อง การบูรณาการหลักพุทธธรรมใน
การบริหารจัดการด้านความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า 

๑. สภาพปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้าน
ความโปร่งใส ด้านการน าหลักนิติธรรมมาปฏิบัติเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน ประกอบด้วย 
๓ ประเด็นส าคัญ คือ ๑) กฎเกณฑ์ ๒) ระเบียบ ๓) กฎหมายในการบริหารงานและการปฏิบัติหน้าท่ี
ของผู้บริหารงานและบุคลากร ด้านการน าการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน
ประกอบด้วย ๓ ประเด็นส าคัญ คือ ๑) ร่วมคิด ๒) ร่วมท า ๓) ร่วมตรวจสอบ ในการบริหารงานและ
การปฏิบัติหน้าท่ีของผู้บริหารและบุคลากร ด้านการน าความรับผิดชอบมาปฏิบัติเพื่อสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานประกอบด้วย ๓ ประเด็นส าคัญ คือ๑) ความรับผิดชอบต่อตนเอง ๒) ความ
รับผิดชอบต่อชุมชนท้องถิ่น ๓) ความรับผิดชอบต่อสังคม ในการบริหารงานและการปฏิบัติหน้าท่ีของ
ผู้บริหารและบุคลากร  

๒. ด้านการน าหลัก หลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติเพื่อสร้างความโปร่งใส
ในการบริหารงาน คือ ๑) ความละอายต่อการกระท าส่ิงผิด ๒) ความเกรงกลัวต่อการกระท าผิด ใน
การน าหลักธรรม อปริหานิยธรรม ๗ กับหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติเพื่อสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงาน คือ  ๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ๒) พร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียง
กันเลิกประชุมพร้อมเพรียงกันท ากิจท่ีพึงท า ๓) ไม่บัญญัติส่ิงท่ีมิได้บัญญัติไว้ไม่ล้มล้างส่ิงท่ีบัญญัติไว้ 
๔) ท่านเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่ในชุมชน (ชาววัชชี) เคารพนับถือท่านเหล่านั้นเห็นถ้อยค าของท่านว่าเป็นส่ิง
อันควรรับฟัง ๕) บรรดากุลสตรีกุลกุมารีท้ังหลายให้อยู่ดีโดยมิถูกข่มเหงหรือฉุดคร่าขืนใจ ๖) เคารพ
สักการบูชาเจดีย์  ๗) จัดให้ความอารักขาคุ้มครองป้องกันอันชอบธรรมแก่พระอรหันต์ท้ังหลายเพื่อให้
เกิดแนวทางอันดีงามในการบริหารงานและการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้บริหารและบุคลากร และในด้าน
การน าหลักพุทธธรรมบูรณาการกับหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ เพื่อสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานตามหลักพุทธธรรมมีหลักพุทธธรรมท่ีมีความเหมาะสมและครอบคลุมในการ
น ามาบริหารท้ังในระดับบุคคล ด้วยการน าหลักโลกบาลธรรมอันเป็นหลักธรรมท่ีเป็นเครื่องเตือน
ตนเองให้คิดดี ปฏิบัติดี และการน าหลักอปริหานิยธรรม ๗ อันเป็นการหลักธรรมในการท างานร่วมกัน
ด้วยความสามัคคีเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน และเมื่อมีการน ามาบูรณาการกับธรรมาภิบาล ด้วย
หลักนิติธรรม หลักการมีส่วนร่วม และหลักความรับผิดชอบ เพื่อสร้างความโปร่งใสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และ  ๓. การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการด้านความโปร่งใส
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการน าหลักพุทธธรรมบูรณาการร่วมกับหลักธรรมาภิบาลท าให้ได้
รูปแบบในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓ รูปแบบหลัก ประกอบด้วย รูปแบบ
การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อความโปร่งใสในงานบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านนิติ
ธรรมด้านการมีส่วนร่วมในด้านความรับผิดชอบรูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อความโปร่งใส
ในงานบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านนิติธรรม ในด้านการมีส่วนร่วม ในด้านความ
รับผิดชอบ และรูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อความโปร่งใสในงานสนับสนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านนิติธรรม ในด้านการมีส่วนร่วม ในด้านความรับผิดชอบ โดยน ารูปแบบ
การบูรณาการหลักพุทธธรรมและหลักธรรมาภิบาลในงานบริหาร การบริการ และงานสนับสนุนเพื่อ
ความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การบูรณาการครบถ้วนและมีความเหมาะสมใน
การน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้บริหารและบุคลากร เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนต่อไป 



๒๘๕ 

 

๕.๒.๓ รูปแบบการพัฒนานโยบายการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร  
 แนวการพัฒนานโยบายท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการส านักเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑ โดยการน าหลักธรรมท่ีน ามาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริม
ความส าเร็จในการบริหารจัดการส านักเรียนพระปริยัติธรรมหลักธรรมท่ีมีความเหมาะสมในการ
บริหารจัดการ ประกอบด้วย 
 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาส ภาสสัทธา ได้วิจัยเรื่อง การบูรณาการหลักพุทธธรรมใน
การบริหารจัดการด้านความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า 

๑. สภาพปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้าน
ความโปร่งใส ด้านการน าหลักนิติธรรมมาปฏิบัติเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน ประกอบด้วย 
๓ ประเด็นส าคัญ คือ ๑) กฎเกณฑ์ ๒) ระเบียบ ๓) กฎหมายในการบริหารงานและการปฏิบัติหน้าท่ี
ของผู้บริหารงานและบุคลากร ด้านการน าการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหา รงาน
ประกอบด้วย ๓ ประเด็นส าคัญ คือ ๑) ร่วมคิด ๒) ร่วมท า ๓) ร่วมตรวจสอบ ในการบริหารงานและ
การปฏิบัติหน้าท่ีของผู้บริหารและบุคลากร ด้านการน าความรับผิดชอบมาปฏิบัติเพื่อสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานประกอบด้วย ๓ ประเด็นส าคัญ คือ๑) ความรับผิดชอบต่อตนเอง ๒) ความ
รับผิดชอบต่อชุมชนท้องถิ่น ๓) ความรับผิดชอบต่อสังคม ในการบริหารงานและการปฏิบัติหน้าท่ีของ
ผู้บริหารและบุคลากร  

๒. ด้านการน าหลัก หิริโอตตัปปะ กับหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติเพื่อ
สร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน คือ ๑) ความละอายต่อการกระท าส่ิงผิด ๒) ความเกรงกลัวต่อ
การกระท าผิด ในการน าหลักธรรม อปริหานิยธรรม ๗ กับหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานคือ ๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ๒) พร้อมเพรียงกัน
ประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมพร้อมเพรียงกันท ากิจท่ีพึงท า ๓) ไม่บัญญัติส่ิงท่ีมิได้บัญญัติไว้ไม่ 
ล้มล้างส่ิงท่ีบัญญัติไว้ ๔) ท่านเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่ในชุมชน (ชาววัชชี) เคารพนับถือท่านเหล่านั้นเห็น
ถ้อยค าของท่านว่าเป็นส่ิงอันควรรับฟัง ๕) บรรดากุลสตรีกุลกุมารีท้ังหลายให้อยู่ดีโดยมิถูกข่มเหงหรือ
ฉุดคร่าขืนใจ ๖) เคารพสักการบูชาเจดีย์ ๗) จัดให้ความอารักขาคุ้มครองป้องกันอันชอบธรรมแก่พระ
อรหันต์ท้ังหลายเพื่อให้เกิดแนวทางอันดีงามในการบริหารงานและการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้บริหารและ
บุคลากร และในด้านการน าหลักพุทธธรรมบูรณาการกับหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ 
เพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานตามหลักพุทธธรรมมีหลักพุทธธรรมท่ีมีความเหมาะสมและ
ครอบคลุมในการน ามาบริหารทั้งในระดับบุคคล ด้วยการน าหลักโลกบาลธรรมอันเป็นหลักธรรมท่ีเป็น
เครื่องเตือนตนเองให้คิดดี ปฏิบัติดี และการน าหลักอปริหานิยธรรม ๗ อันเป็นการหลักธรรมในการ
ท างานร่วมกันด้วยความสามัคคีเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน และเมื่อมีการน ามาบูรณาการกับ 
ธรรมาภิบาล ด้วยหลักนิติธรรม หลักการมีส่วนร่วม และหลักความรับผิดชอบ เพื่อสร้างความโปร่งใส
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ๓. การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการด้านความ
โปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการน าหลักพุทธธรรมบูรณาการร่วมกับหลักธรรมาภิบาลท า
ให้ได้รูปแบบในการบริหารงานด้านนโยบายภาครัฐ ๓ รูปแบบหลัก ประกอบด้วย รูปแบบการบูรณาการ
หลักพุทธธรรมเพื่อความโปร่งใสในงานบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านนิติธรรมด้านการมี
ส่วนร่วมในด้านความรับผิดชอบรูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อความโปร่งใสในงานบริการ



๒๘๖ 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านนิติธรรม ในด้านการมีส่วนร่วม ในด้านความรับผิดชอบ และ
รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อความโปร่งใสในงานสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ด้านนิติธรรม ในด้านการมีส่วนร่วม ในด้านความรับผิดชอบ โดยน ารูปแบบการบูรณาการหลักพุทธ
ธรรมและหลักธรรมาภิบาลในงานบริหาร การบริการ และงานสนับสนุนเพื่อความโปร่งใสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การบูรณาการครบถ้วนและมีความเหมาะสมในการน าไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติหน้าท่ีของผู้บริหารและบุคลากร เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนต่อไป 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวัฒน์ อินทรประไพ ได้วิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการดูแลผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิจิตร ผลการวิจัย
พบว่า 

การน านโยบายภาครัฐไปปฏิบัติส่งผลให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการบริหารจะดูแล
ผู้สูงอายุใน จังหวัดพิจิตร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดท าให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล พบว่า โดยภาพรวมทั้งหมด ๑๐ ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง (   = ๓.๒๐) สรุปได้คือ ด้าน
คุณลักษณะคุณธรรมของผู้น า เป็นท่ีพึ่งให้กับคนชุมชน น่าเคารพ ศรัทธา มีความน่าเช่ื อถือและ
เสียสละ ด้านการให้คุณค่าทางสังคมของสมาชิกให้คุณค่าระบบอาวุโส ให้ความส าคัญระบบเครือญาติ 
สิทธิชุมชน เห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านความตระหนักของสมาชิกมีจิตส านึกรักท้องถิ่น
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น ส านึกถึงความเป็นเจ้าของทรัพยากรน้ า ตระหนักถึงปัญหาหรือการ ได้รับ
ผลกระทบร่วมกัน ด้านความใส่ใจในกิจกรรมของชุมชนสนใจรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ท่ีจัดขึ้นใน
ชุมชน มีความพร้อมร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน ด้านความเข้มแข็งของชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม
สาธารณะของหมู่บ้าน สามัคคีท้ังในระดับหมู่บ้านและครัวเรือน แสดงความคิดเห็น ประชาคมเพื่อ
ค้นหาและแก้ปัญหา การจัดกิจกรรมเรียนรู้ในชุมชน จัดท าแผนชุมชน สมาชิกชุมชนมีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าท่ี ด้านการได้รับการสนับสนุนและการยอมรับ ได้รับสนับสนุนเงินทุน ได้รับการยอมรับจาก
ชุมชนอื่นๆ ศึกษาดูงานต่างถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมสาธิต/อบรม ได้รับการยอมจากหน่วยงานภาครัฐ ด้าน
กระบวนการตัดสินใจขาดข้อมูลด้านทรัพยากรน้ าท่ีสมบูรณ์เพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจด าเนินการ
ได้ งบประมาณท่ีได้รับแต่ละปีกระจัดกระจายและหลายหน่วยงานต่างคนต่างท า ขาดการ
ประชาสัมพันธ์อย่างท่ัวถึงและต่อเนื่อง ก าหนดนโยบายและแผนงาน ไม่มีองค์กรในระดับพื้นท่ี ท่ีเป็น
เอกภาพและด าเนินการให้เป็นรูปธรรม ด้านการรับรู้ข่าวสารการรับรู้ข่าวสารโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
ลองลงมาวิทยุ วารสาร/นิตยสาร เอกสารทางราชการ ด้านการก าหนดแผนงานเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า เมื่อเกิดเหตุการณ์หรือปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์น้ าในพื้นท่ีมี ส่วนร่วมท่ีจะรับรู้
ถึงข้อเท็จจริงสมเหตุของปัญหาท่ีเกิดขึ้น มีส่วนร่วมในการคิดหาแนวทางท่ีจะช่วยแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น
และปรับปรุง ด้านการบริหารการดูแลผู้สูงอายุมีส่วนได้ส่วนเสียควรมีส่วนร่วม ในการศึกษา
สถานการณ์การดูแลผู้สูงอายุ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกแนวทางเพื่อจัดท าแผนงาน/โครงการ 
เพื่อแก้ไขปัญหา หรือสนองความต้องการของชุมชน ในการประเมินผลกระทบท่ีเกิดขึ้นแก่ชุมชน ใน
พื้นท่ีจังหวัดพิจิตร  

ผลองค์ความรู้น าเสนอรูปแบบของนโยบายการดูแลผู้สูงอายุ การพัฒนาการมีส่วนร่วม
ภาครัฐส าหรับการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร พบว่าได้ ๔ รูปแบบ คือ ๑) การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
นโยบายภาครัฐพัฒนาร่วมภาคประชาชนของการบริหารงานดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร ๒) การ





๒๘๗ 

 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของการพัฒนาการมีส่วนร่วมภาครัฐและประชาชนของการบริหารงานดูแล
ผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร ๓) องค์กรภายนอกชุมชนเช่น องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาลองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พิจิตร สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน ควรด าเนินการและให้การสนับสนุน ๔) 
บูรณาการหลักพุทธธรรมประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการมีส่วนร่วมนโยบายภาครัฐภาคส าหรับงานดูแล
ผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ เสน่ห์  ใจสิทธิ์ ได้วิจัยเรื่อง การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อ
เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผลการวิจัยพบว่า 

๑. กระบวนมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบายสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พบว่า ประกอบด้วย ๘ ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนท่ี ๑ การวางแผนก าหนดการสอบถาม
ความต้องการ ซึ่งเป็นขั้นในการที่อยู่ในระดับของแผนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขั้นตอนท่ี ๒ 
ระบบการประสานงานกับสถาบันทางพระพุทธศาสนา ชมรมผู้ใหญ่ก านัน ในจังหวัดล าพูน และการ
ประสานงานกับชมรมในท้องถิ่น ขั้นตอนท่ี ๓ การสร้างกลไกการส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อ
กระบวนการก าหนดนโยบายต่อการใช้กิจกรรมวิถีหน้าหมู่ของชาวจังหวัดล าพูน ขั้นตอนท่ี ๔ การให้
ความรู้แก่ประชาชนต่อกระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะ ท่ีเป็นการให้ความรู้ต้ังแต่การก่อตัว
ของปัญหานโยบาย การก าหนดนโยบาย การตัดสินใจนโยบายหรือวิเคราะห์หาทางเลือก การน า
นโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบาย ขั้นตอนท่ี ๕ การระดมความคิดด้วยการท าประชาคม
ในระดับหมู่บ้านท่ีเป็นเกิด การวางแผนในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขั้นตอนท่ี ๖ 
การน าข้อความคิดเห็นของประชาชนมาระบุไว้ในแผนงานท่ีจะด า เนินงานตามกรอบนโยบาย
สาธารณะท่ีมีการจัดล าดับความส าคัญต้ังแต่ส าคัญมาก ขั้นตอนท่ี ๗ การน าแผนงานผ่านการลง
ประชามติอีกครั้ง เพราะการก าหนดนโยบายสาธารณะส่วนท่ียังขาดไป และขั้นตอนท่ี ๘ การร่วมกัน
ด าเนินงาน ติดตามตรวจสอบและประเมินผลจาการน านโยบายไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพต่อการ
บริหารจัดการนโยบาย 

๒. สภาพการมีส่วนร่วมของภาครัฐและประชาชนในการก าหนดนโยบายสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่า สภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบาย
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีปัญหาอยู่ ๖ กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ ปัญหาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ปัญหาเชิงการส่ือสาร ปัญหาเชิงโครงสร้าง ปัญหาเชิงกระบวนการมีส่วนร่วม ปัญหาทาง
การเมืองท้องถิ่น และปัญหาเชิงการบริหารจัดการ 

๓. แนวทางการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า ความเข้าใจและการประชาสัมพันธ์
ถึงกิจกรรมการจัดการประชุม การประชาพิจารณ์  การท าประชาคมหมู่บ้าน และการส่ือสารใน
รูปแบบอื่น ๆ (การประชุมบ่อยๆ) จะสามารถท าให้ประชาชนทราบถึงกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมกันให้
ความร่วมมือในระดับท่ีน่าพอใจ (ความพร้อมเพรียง) เพื่อให้เกิดความเข้าใจระดับกา รลงพื้นท่ีจน
สามารถทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน (ความเข้าใจชุมชน) และความมีใจเป็นกลาง 
(อุเบกขา) ท่ีท าให้เห็นถึงแนวคิดของความเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมมากขึ้น
ต่อการสร้างระบบความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรทางพระพุทธศาสนา รวมท้ังองค์กรในชุมชนกับองค์กร



๒๘๘ 

 

ปกครองส่วนท้องถิ่นในการวางแนวทางส าหรับวางรากฐานให้กับประชาชนได้มีความรู้และมีส่วนร่วม
ต่อกระบวนการก าหนดนโยบายต้ังแต่เริ่มต้นอันประกอบด้วย การร่วมคิดนโยบาย การร่วมใจต่อ
นโยบาย การร่วมท าตามนโยบาย การร่วมแรงตามนโยบาย การร่วมทุนตามนโยบาย การร่วมรับ
ผลประโยชน์อย่างเหมาะสม การร่วมดูแลรักษานโยบาย และการร่วมเป็นเจ้าของนโยบาย อันเป็น
แนวทางส าหรับการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ียังคงเป็นมนต์คลังของ
ชาวจังหวัดล าพูนท่ีเรียกว่า “วิถีครูบาโมเดล”๖ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนทร  สุวรรณพร ได้วิจัยเรื่อง ระบบการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยตามหลักธรรมาภิบาล ผลการวิจัยพบว่า ระบบการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยจะมีองค์กร ๒ ระดับ คือ 

๑. ระดับชาติ เรียกว่าคณะกรรมการมาตรฐานการจัดการทรัพยากรมนุษย์ส่วนท้องถิ่น 
ท าหน้าท่ีจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ัง ๓ รูปแบบ คือ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด, เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ ๔ ฝ่าย คือ ผู้แทน
ของหน่วยราชการท่ีเกี่ยวข้อง, ผู้แทนของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้แทนของข้าราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ทรงคุณวุฒิอีก ๖ คน รวมท้ังส้ิน ๒๔ คน และให้ประธาน
คณะกรรมการมาตรฐานการจัดการทรัพยากรมนุษย์ส่วนท้องถิ่นมาจากการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ท่ีประชุมนั้น ซึ่งมีอ านาจในการก าหนดมาตรฐานกลางในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้มี
มาตรฐานเดียวกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๓ รูปแบบ 

๒. ระดับจังหวัด เรียกว่าคณะอนุกรรมการมาตรฐานการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
ส่วนท้องถิ่นจะมีหน้าท่ีจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ัง ๓ รูปแบบภายใน
จังหวัดนั้น โดยท าหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยคณะกรรมการมาตรฐานการจัดการทรัพยากรมนุษย์ส่วนท้องถิ่น
ประกอบด้วยคณะอนุกรรมการ ๔ ฝ่ายเช่นเดียวกัน คือ ผู้แทนของหน่วยราชการท่ีเกี่ยวข้อง, ผู้แทน
ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , ผู้แทนของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ผู้ทรงคุณวุฒิอีก ๖ คน รวมท้ังส้ิน ๒๔ คน และให้ประธานคณะอนุกรรมการมาตรฐานการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ส่วนท้องถิ่นมาจากการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากท่ีประชุมนั้น ซึ่งคณะอนุกรรมการ
มาตรฐานการจัดการทรัพยากรมนุษย์ส่วนท้องถิ่นนี้จะมีอ านาจในการน ามาตรฐานกลางไปประกาศ
เป็นมาตรฐานท่ัวไปในจังหวัดของตัวเองโดยต้องไม่ขัดหรือแย้งกับมาตรฐานกลาง๗ 

อภิชญาณัฐโศภา อบสิน ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงพุทธในการบริหาร
จัดการองค์กรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่า 

๑. สภาพของภาวะผู้น าในการบริหารจัดการองค์กรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย โดยท่ัวไปมีลักษณะเด่นเป็นไปตามคุณลักษณะผู้น าท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย การมี

                                                             
๖เสน่ห์  ใจสิทธ์ิ, “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนด

นโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘). 

๗สุนทร  สุวรรณพร,“ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไทยตามหลัก
ธรรมาภิบาล”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗). 



๒๘๙ 

 

สายตากว้างไกล มีวิสัยทัศน์ มีความช านาญในการบริหารงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี ซึ่งส่งผลให้
มหาวิทยาลัยมีความเจริญก้าวหน้าและมีช่ือเสียงท้ังในและต่างประเทศ เมื่อวิเคราะห์จากข้อมูลท่ี
ส ารวจจากประชากร กลุ่มตัวอย่าง ก็ปรากฏผลในลักษณะเดียวกัน กล่าวคือผู้น ายึดหลักการบริหาร
จัดการแบบธรรมาธิปไตยและปฏิบัติงานโดยยึดประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ 

๒. ภาวะผู้น าในการบริหารจัดการองค์กรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพลเหนือคนอื่นในกลุ่มหรือมีบทบาทส าคัญในการน ากลุ่มไปสู่ความส าเร็จตาม
เป้าหมาย เป็นผู้มีอ านาจ มีความรู้ ความสามารถ มีอิทธิพล มีศิลปะ ในการน าหรือการจูงใจผู้อื่นให้
กระท าหรือด าเนินกิจการต่างๆ โดยมีเครื่องมือของผู้น าในการบริหารพัฒนาตน งาน และคนให้
บรรลุผลส าเร็จ โดยมีภาวะผู้น าท่ีมีศักยภาพในส่วนท่ีเป็นศาสตร์และศิลป์ในการเป็นผู้น าซึ่งมีลักษณะ
พิเศษของผู้ท่ีเป็นผู้น าท้ังเทคนิควิธีการและคุณธรรมจริยธรรม สติปัญญา อันประกอบไปด้วย  
(๑) คุณลักษณะภายใน ได้แก่คุณธรรมจริยธรรม ระบบคิด และศักยภาพในการใช้สติปัญญาเพื่อแก้ไข
ปัญหาหรือใช้สติปัญญาเพื่อการพัฒนาสร้างสรรค์ส่ิงท่ีดีให้เกิดกับตนเองและสังคม (๒) คุณลักษณะ
ภายนอก คือมีบุคลิกลักษณะท่ีดีพร้อมและสามารถท่ีจะมีอิทธิพลต่อผู้อื่น ด้วยบทบาทหน้าท่ีของผู้น า
ตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

๓. รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงพุทธในการบริหารจัดการองค์กรของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตามพันธกิจ ๔ ด้าน โดยมีความสัมพันธ์กันระหว่างสุภาษิต ปรัชญา ปณิธาน 
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนาโดยอิงอาศัยศรัทธาและความเช่ือมั่นในภาวะผู้น า
ของผู้บริหารอันเป็นแบบอย่างของวัฒนธรรมชาวพุทธและองค์กรพระพุทธศาสนา ดังท่ีพระพุทธเจ้า
ตรัสไว้ในทุติยปาปณิกสูตร ประกอบด้วย (๑) รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าในการบริหารจัดการองค์กร
ด้านจักขุมา คือ เป็นผู้บริหารพัฒนาตนตามหลักสัปปุริสธรรม เป็นต้น มีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกลมอง
สภาพเหตุการณ์ สถานการณ์ออกและสมารถวางแผนเตรียมรับหรือรุกได้ท้ังระยะส้ัน ระยะกลาง และ
ระยะยาวเป็นผู้น าแบบธรรมาภิบาล ด้วยความรู้ (ปัญญา) บารมี (อ านาจ) และกล้าตัดสินใจได้อย่าง
ถูกต้อง (๒) รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงพุทธในการบริหารจัดการองค์กรด้านวิธูโร คือเป็น
ผู้บริหารพัฒนาตนตามหลักอิทธิบาทธรรม เป็นต้น มีความเช่ียวชาญช านาญในการบริหารจัดการใน
การวางแผน การน าแผนไปปฏิบัติ การติดตามประเมินผล และการปรับมาตรฐานซึ่งเป็นการ
บริหารงานตามแบบผู้น าการเปล่ียนแปลง ด้วยความรู้ (ปัญญา) บารมี (อ านาจ) และกล้าตัดสินใจได้
อย่างถูกต้อง (๓) รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงพุทธในการบริหารจัดการองค์กรด้านนิสสยสัมปันโน 
คือ เป็นผู้บริหารพัฒนาตนตามหลักทศพิธราชธรรม เป็นต้น เป็นผู้ท่ีมีมนุษย์สัมพันธ์ดี ประสานงาน 
ประสานใจ ประสานประโยชน์ ได้รับการยอมรับและความเช่ือถือจากผู้อื่น ซึ่งเป็นผู้น าแบบพุทธจริย
ธรรมาภิบาล ด้วยความรู้ (ปัญญา) บารมี (อ านาจ) และกล้าตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง๘ 
 
 

                                                             
๘อภิชญาณัฐโศภา อบสิน, “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงพุทธในการบริหารจัดการองค์กรของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘). 



๒๙๐ 

 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยงยุทธ ข าคง ได้วิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าเชิงพุทธในการบริหาร
จัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ผลการวิจัยพบว่า  

๑. ความคิดเห็นของครูผู้สอนในโรงเรียนวิถีพุทธจังหวัดนครนายกต่อภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ด้านท่ีแสดงภาวะผู้น ามากท่ีสุด ได้แก่ ภาวะผู้น า
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม รองลงมา คือ ภาวะผู้น าด้านบุคลิกภาพ และภาวะผู้น าด้านวิชาการ
ตามล าดับ ด้านท่ีน้อยท่ีสุด ได้แก่ ภาวะผู้น าด้านการบริหาร ความคิดเห็นของครูผู้สอนในโรงเรียนวิถี
พุทธจังหวัดนครนายกต่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ด้านท่ีแสดง
ระดับของการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านกายภาพ รองลงมา คือ ด้าน
พฤติกรรมนักเรียน ครู และผู้บริหาร ด้านการเรียนการสอน และ ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ ตามล าดับ 
น้อยท่ีสุดได้แก่ ด้านกิจกรรมประจ าวันพระ 

๒.  หลักธรรมท่ีผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธควรน ามาใช้ในการท างานได้แก่ ปาปณิกธรรม ๓ 
องค์คุณแห่งพ่อค้าซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้กับผู้น าและผู้บริหาร ได้แก่ ๑) จักขุมา การมีโลกทัศน์มี
วิสัยทัศน์กว้างไกล มองการณ์ไกล มุ่งพัฒนาไปสู่อนาคต ๒) วิธูโร การท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สร้างผลงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ๓) นิสสยสัมปันโน มีใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายมีมนุษย
สัมพันธ์ดี 

๓.  ภาวะผู้น าเชิงพุทธในการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธท่ีผู้วิจัยสังเคราะห์ขึ้น เรียกว่า 
Yongyut Model ซึ่งมีองค์ประกอบ “๓ ดี ๔ เก่ง ๕ สมบูรณ์” หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธมี
การบูรณาการ ๓ องค์ประกอบของภาวะผู้น าและการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธอย่างกลมกลืน  
๓ ดี คือ หลักธรรมปาปณิกธรรม ๓ และมีความเก่งในภาวะผู้น าท้ัง ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) ภาวะผู้น าด้าน
การบริหาร ๒) ภาวะผู้น าด้านวิชาการ ๓) ภาวะผู้น าด้านบุคลิกภาพ ๔) ภาวะผู้น าด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม ผู้บริหารควรพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธให้มีความสมบูรณ์ใน ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านกายภาพ ๒) 
ด้านพฤติกรรมนักเรียน ครูและผู้บริหาร ๓) ด้านกิจกรรมประจ าวันพระ ๔) ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ 
๕) ด้านการเรียนการสอน 

 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาการมีส่วนร่วมด้านนโยบายภาครัฐส าหรับดูแลผู้สูงอายุของใน
จังหวัดพิจิตร มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของการวิจัย ประกอบด้วย 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการและข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไปมี
สาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากผลการศึกษาวิจัยท่ีได้น ามาสรุป และอภิปรายผล ท าให้ผู้วิจัยเกิดแนวคิดในการ

น าเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อให้ภาครัฐและผู้ท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวข้อง หรือผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย ใช้
เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนานโยบายการดูแลผู้สูงอายุท่ีเหมาะสมในประเด็นดังต่อไปนี้ 

๑. ภาครัฐควรจัดท านโยบายและแผนการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณาการความ
ร่วมมือกันในการดูแลผู้สูงอายุกับหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องอย่างจริงจัง เพื่อเป็นการบูรณาการใน
ด้านท่ีส าคัญๆ เช่น ด้านงบประมาณ กลุ่มเป้าหมาย และผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพราะจะได้ไม่



๒๙๑ 

 

เกิดความซ้ าซ้อนต่อการด าเนินงาน และยังเป็นการพัฒนาปรับปรุงระบบการดูแลเกี่ยวกับคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดในบั้นปลายของชีวิต 

๒. ควรมีนโยบายส่งเสริมการเป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพด้วยการสร้างหลักประกันด้าน
สุขภาพ หลักประกันด้านรายได้ ให้ครอบคลุมผู้สูงอายุทุกกลุ่ม แต่ควรมุ่งเน้นไปท่ีผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ
ยากล าบาก ตามความจ าเป็นอย่างเหมาะสม โดยเตรียมความพร้อมต้ังแต่เริ่มท างานในวันแรก
หลังจากมีงานท า เพื่อวางแผนการเก็บออมไว้ใช้จ่ายในยามชราภาพ 

๓. ควรก าหนดนโยบายการดูแลผู้สูงอายุ เป็นแนวทางในการน าไปปฏิบัติอย่างกว้างๆ เพื่อ
ประยุกต์ใช้เป็นรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีในแต่ละภูมิภาค 
เพราะสภาพพื้นท่ีในแต่ละภูมิภาคจะมีค่านิยม ความเช่ือ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และวิถีชีวิตของ
คนในชุมชนท่ีแตกต่างกัน จึงไม่ควรก าหนดรูปแบบของนโยบายการดูแลผู้สูงอายุเดียวกันท้ังประเทศ 
เพราะท าให้ผลท่ีเกิดขึ้นเป็นเพียงรูปแบบแต่ไม่สามารถน าไปด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
และภาครัฐควรรณรงค์แนวคิดการดูแลผู้สูงอายุให้เป็นเรื่องของคนทุกคนมากกว่ารับทราบนโยบาย
จากภาครัฐ 

๔. ภาครัฐต้องรับภาระเพิ่มงบประมาณด้านผู้สูงอายุจ านวนมหาศาลทุกปี ตามสัดส่วน
ผู้สูงอายุท่ีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องมาใช้ในด้านการจัดสวัสดิการและสงเคราะห์ ด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข ซึ่งในแต่ละด้านเกิดปัญหาขาดแคลนงบประมาณ การดูแลไม่ท่ัวถึง จึงควรเน้นให้ชุมชน
จัดท าแผนชุมชนด้านผู้สูงอายุ เพื่อการพัฒนาดูแลผู้สูงอายุของตนเองอย่างมีคุณภาพ และหา
มาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยการน าเอาทุนทางสังคมท้ังหมดในชุมชน มาบูรณาการ
โดยร้อยเรียงเช่ือมโยงให้เป็นหนึ่งเดียวในการดูแลผู้สูงอายุใหด้ ารงชีวิตได้อย่างเป็นสุขในบั้นปลายชีวิต 

๕. ควรส ารวจข้อมูลผู้ท่ีมีสิทธิรับเบี้ยยังชีพที่ถูกต้องและชัดเจน เพราะทุกวันนี้เบี้ยยังชีพมี
ความซ้ าซ้อนกับเบี้ยอื่นๆ หรือว่ามีการรับซ้ าซ้อนกันในหลายพื้นท่ี เพราะว่าการเก็บข้อมูลตรงส่วนเบ้ีย
ยังชีพนั้น ยังไม่ดีเท่าท่ีควร เนื่องจากว่าข้อมูลเบ้ียยังชีพยังไม่สามารถเช่ือมโยงกับเบี้ยบ าเหน็จบ านาญ 
ท าให้เกิดเป็นภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐเกินสมควร และเกินความจ าเป็น ท าให้ไม่เกิดความเป็นธรรม
กับผู้ท่ีสมควรได้รับการสงเคราะห์หรือการช่วยเหลือจากภาครัฐจริง  

๖. ควรด าเนินการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ ในเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อไป แต่
ควรมีการทบทวนการจ่ายเบี้ยยังชีพที่เน้นให้กับผู้สูงอายุท่ียากจน ยากไร้ขาดแคลน ไม่มีผู้ดูแล ซึ่งเป็น
ผู้สูงอายุท่ีต้องได้รับการช่วยเหลือหรือได้รับการสงเคราะห์จากภาครัฐจริง เพราะไม่เช่นนั้นชีวิต
ผู้สูงอายุจะแร้นแค้น และต่ ากว่าเส้นมาตรฐานความเป็นมนุษย์ จึงต้องยกระดับผู้สูงอายุเหล่านี้ขึ้นมาสู่
ความเป็นมาตรฐานของความเป็นมนุษย์ 

๗. การท างานและโครงสร้างการท างานระหว่างประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดพิจิตรกับ
หน่วยงานหลักของรัฐบาล มีหลายหน่วยงานด าเนินการ ความเบ็ดเสร็จในการด าเนินการยังไม่มี  จึง
ควรเน้นเรื่องการมอบหมายให้ท้องถิ่นแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ในส่วนงานท่ีถ่ายโอนมา ต้องแยกการ
ท างานท่ีซ้ าซ้อนกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร  เพราะบางกิจกรรมท่ีอยู่ในภารกิจของท้องถิ่น กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ยังเป็นหลักในการด าเนินการ 
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๘. ควรรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้สูงอายุ เพราะทุกคน ทุกหน่วยงานท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุมักชอบพูดว่า “จะดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีอย่างเหมาะสม” แต่
ข้อเท็จจริง หรือว่านโยบายต่างๆ ท่ีได้ท าให้กับผู้สูงอายุนั้นอาจจะไม่ใช่ความต้องการของผู้สูงอายุอย่าง
แท้จริง รวมถึงต้องยอมรับแนวคิดของหน่วยงานท่ีน านโยบายผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติ เพื่อจะได้น า
ข้อมูลท่ีส าคัญๆ มาประยุกต์ใช้ในการก าหนดนโยบายและแผนงานในด้านผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับ
ความต้องการท่ีแท้จริงของผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะระดับหน่วยปฏิบัติ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีมีหน้าท่ีในการน านโยบายการดูแลผู้สูงอายุไปปฏิบัติ ควรตระหนัก

และให้ความส าคัญกับนโยบายท่ีได้ก าหนดไว้ เพื่อดูแลผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้สูงอายุได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยมีรายละเอียดท่ีส าคัญดังต่อไปนี้ 

๑. ควรเปิดโอกาสให้ตัวแทน กลุ่ม หรือองค์กรผู้น าด้านผู้สูงอายุ เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดท าหรือก าหนดนโยบาย แผนงาน และกิจกรรมท่ีส าคัญๆ ในด้านผู้สูงอายุโดยตรง เพื่อให้ได้รูปแบบ
ของนโยบายการดูแลผู้สูงอายุท่ีสอดคล้อง ตรงตามความต้องการ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
น านโยบายไปปฏิบัติต่อผู้สูงอายุได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน 

๒. ควรตระหนักถึงการจัดท าระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุ (ส ามะโนครัวประชากรผู้สูงอายุ
ของจังหวัดพิจิตร) เพราะสามารถน ามาใช้ในการก าหนดนโยบายได้อย่างครอบคลุมและถูกต้องเพิ่ม
มากขึ้น โดยถึงเวลาแล้วที่กรุงเทพมหานครควรต้องท าส ามะโนครัวประชากรผู้สูงอายุอย่างจริงจัง 

๓.  ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ ผู้สูงอายุในชุมชนรวมกลุ่มกันจัดต้ังชมรมผู้สูงอายุ ให้
ครอบคลุมทุกพื้นท่ี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมต่างๆ ท่ีท าร่วมกัน เพื่อไม่ให้ผู้สูงอายุรู้สึก
เหงา และรู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่า 

๔. ควรจัดโครงการหรือกิจกรรมท่ีเหมาะสมให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย
ความสมัครใจ มีการส ารวจความต้องการการฝึกอาชีพของผู้สูงอายุ และท่ีส าคัญหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ต้องท าการช่วยเหลือและสนับสนุนในเรื่องของตลาดมารองรับให้กับผู้สูงอายุ 

๕. ควรมีการจ้างงานผู้สูงอายุท่ีสามารถท างานได้ ให้มีโอกาสท างานต่อในองค์กรภาครัฐ
และภาคเอกชน เพราะผู้สูงอายุในวัย ๖๐ – ๗๐ ปี บางท่านยังแข็งแรง ไม่มีโรคภัยเบียดเบียนมากนัก 
สามารถท่ีจะปฏิบัติงานได้ โดยเน้นไปท่ีการสร้างเสริมภูมิปัญญาผู้สูงวัย โดยถ่ายทอดประสบการณ์ 
ความรู้ ความสามารถไปสู่คนรุ่นหลังได้อย่างเต็มศักยภาพ 

๖. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในชุมชนทุกชุมชน ทุกเขต ทุกวัย รวมกลุ่มกันจัดต้ัง
กองทุนสวัสดิการชุมชนอย่างจริงจัง น าร่องไปทีละเขต ทีละชุมชน และด าเนินการโดยบุคคลในเขต
และชุมชนของตนเอง เพื่อเป็นการวางแผนระยะยาวในการสะสมเงินออมไว้ใช้เมื่อยามชราภาพ และ
ยังสามารถเป็นหลักประกันให้กับตนเองได้อย่างยั่งยืน และท าให้คนในชุมชนสามารถดูแลกันเองได้
อย่างแข็งแกร่ง โดยท่ีทุกคนไม่ต้องพึ่งพิงจากภาครัฐ 

๗. ควรมีการคัดเลือกและเพิ่มบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และต้องเป็นผู้ท่ีมีเมตตา
ธรรม เป็นบุคลากรท่ีมีจิตสาธารณะ มีจิตวิญาณในการปฏิบัติหน้าท่ี เสียสละ โอบอ้อมอารี รับรู้ด้วย
อายตนะท้ัง ๖ ประการ และมีความรับผิดชอบสูง เข้ามารับผิดชอบงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ รวมท้ัง
การเพิ่มค่าตอบแทนให้กับบุคลากรท่ีมาท าหน้าท่ีตรงส่วนนี้ได้อย่างเหมาะสม 
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๘. ควรจัดต้ังหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงแก่ผู้สูงอายุ และจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
ในการด าเนินการด้านคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทุกๆ ด้าน 

๙. ควรมีการท างานอย่างบูรณาการ คือ ร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ท้ังจากภาครัฐ 
และภาคเอกชน และส่งเสริมบทบาทของครอบครัว ชุมชนมาดูแลผู้สูงอายุ เน้นการพัฒนาคนใน
ครอบครัวให้ตระหนักและเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ 

๑๐. ควรด าเนินการเกี่ยวกับระบบการก ากับการด าเนินงานและการติดตามประเมินผล      
ในส่วนของนโยบายท่ีได้น าไปปฏิบัติอย่างจริงจัง  และถูกต้องชัดเจน และควรเช่ือมโยงข้อมูลการ
ด าเนินงานในหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ โดยการแลกเปล่ียนข้อมูลเพื่อให้ได้รับทราบถึง
ข้อมูลต่างๆ ของการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุของแต่ละหน่วยงาน 

๑๑. ควรมีการจัดต้ังคณะกรรมการก ากับการด าเนินงานและการติดตามประเมินผลด้าน
ผู้สูงอายุ โดยใหทุ้กหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมาร่วมพิจารณา และมอบหมายให้ทุกหน่วยงานได้วางระบบ
การก ากับและติดตามเป็นไปตามข้ันตอนของการประเมินผล  

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแนวคิดของผู้วิจัยท่ีน าเสนอให้ผู้ท่ีสนใจใช้เป็นแนวทาง

ในการวิจัยและพัฒนารูปแบบของนโยบายการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาและวิจัย 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงขอเสนอข้อเสนอแนะในการวิจัย เพื่อพัฒนาต่อยอดในด้านการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 

๑. ศึกษารูปแบบของนโยบายการดูแลผู้สูงอายุท่ีอยู่ในภาวะยากล าบาก เพราะผู้สูงอายุ
เหล่านี้มีคุณภาพชีวิตท่ีต่ ากว่าเส้นมาตรฐานของความเป็นมนุษย์ จึงควรต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 
เพื่อยกระดับผู้สูงอายุเหล่านี้ขึ้นมาสู่ความเป็นมาตรฐานของความเป็นมนุษย์ 

๒. ศึกษานโยบายการดูแลผู้สูงอายุในเชิงเปรียบเทียบระหว่างหน่วยงานของจังหวัดพิจิตร
กับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ เพื่อค้นหาแนวทางหรือรูปแบบท่ีเหมาะสมในการสร้าง
ความร่วมมือและประสานงานในการดูแลผู้สูงอายุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

๓. ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดจากนโยบายถ่ายโอนภารกิจไปให้จังหวัดพิจิตร ซึ่ง
เป็นหน่วยปฏิบัติการ ในด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรว่ามีประสิทธิภาพท่ีเพิ่มขึ้น หรือ
ลดลงมากน้อยเพียงใด และมีปัจจัยใดบ้างท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 

๔. ศึกษาแนวทางหรือรูปแบบท่ีท าให้องค์กรผู้น าด้านผู้สูงอายุ องค์กรของชุมชน หรือภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจของจังหวัดพิจิตร ท้ังนี้เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ
กระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่นท่ีต้องการให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และเป็นการสร้างระบบการ
ตรวจสอบการท างานของจังหวัดพิจิตร 

๕. ควรศึกษาวิจัยในหัวข้อเดียวกัน แต่ไปศึกษาในภาคต่างๆ โดยใช้เทคนิคการวิจัยแบบ
ผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้นโยบายการดูแลผู้สูงอายุท่ี
เหมาะสมในระดับชาติต่อไป 
 
                  
 



  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ก 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๑๕ 
 

 
 



๓๑๖ 
 

 
 
 
 
 
 



๓๑๗ 
 

 

 
 
 
 



๓๑๘ 
 

 
 
 
 
 

 



๓๑๙ 
 

 
 
 
 
 



๓๒๐ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๒๑ 
 

 
 

 
 
 

 



๓๒๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนเุคราะห์เกบ็ข้อมูล (สัมภาษณ์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๒๓ 
 

 
 
 
 
 



๓๒๔ 
 

 
 
 
 
 



๓๒๕ 
 

 
 
 
 
 



๓๒๖ 
 

 
 
 
 
 



๓๒๗ 
 

 
 
 
 
 



๓๒๘ 
 

 
 
 
 
 



๓๒๙ 
 

 
 
 
 
 



๓๓๐ 
 

 
 
 
 
 



๓๓๑ 
 

 
 
 
 
 



๓๓๒ 
 

 
 
 
 
 



๓๓๓ 
 

 
 
 
 
 



๓๓๔ 
 

 
 
 
 
 



๓๓๕ 
 

 
 
 
 



๓๓๖ 
 

 
 
 
 



๓๓๗ 
 

 
 
 
 



๓๓๘ 
 

 
 
 
 



๓๓๙ 
 

 
 
 
 



๓๔๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ง 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



๓๔๑ 
 

 



๓๔๒ 
 



๓๔๓ 
 

 
 
 
 



๓๔๔ 
 

 
 

 
 

 



๓๔๕ 
 

 

 
 
 



๓๔๖ 
 

 



๓๔๗ 
 

 



๓๔๘ 
 

 
 
 
 



๓๔๙ 
 

 
 
 
 



๓๕๐ 
 

 
 
 
 

 



๓๕๑ 
 

 
 
 
 



๓๕๒ 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕๔ 

แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
เร่ือง  การมีส่วนร่วมด้านนโยบายภาครัฐส าหรับการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร 

 PARTICIPATION IN GOVERNMENT POLICY FOR ELDERIY CARE IN PHICHIT PROVINCE   
 

ค าช้ีแจง 
แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลทาง
วิชาการส าหรับศึกษาค้นคว้าและเพื่อประโยชน์ส าหรับการวิจัยและขอรับรองว่าจะไม่มีผลกระทบใดๆ 
ต่อผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้วิ จัยจึงใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อตาม
ความเห็นของท่าน เพื่อจะน าไปวิเคราะห์ให้เป็นประโยชน์ดังท่ีกล่าว ข้อมูลท่ีท่านตอบจะถือเป็น
ความลับและน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลบนแบบภาพรวมเท่านั้น 
  แบบสอบถามชุดนี้ เป็นแบบสอบถามเพื่อการวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมด้านนโยบาย
ภาครัฐส าหรับการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร โดยแบ่งออกเป็น ๔ ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี ๑ แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไป 
 ตอนท่ี ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการมีส่วนร่วมของการบริหารงานดูแลผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร 
 ตอนท่ี ๓ แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมภาคประชาชนของการบริหารงานดูแล
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิจิตรตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 

ตอนท่ี๔ แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาการมีส่วนร่วมภาคประชาชนของการ
บริหารงานดูแลผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร 
   
  

   ผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านท่ีกรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามนี้เป็นอย่างสูง 
 
 
 

พระครูพิพฒัน์สุตคุณ 
นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

คณะสังคมศาสตร์ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
 
 
 

 



๓๕๕ 

ตอนที่ ๑  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิ

การศึกษา สถานภาพ อาชีพในปัจจุบัน  ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List) 
๑. เพศ 
  ชาย   หญิง 

๒. อายุ  
    อายุระหว่าง ๖๐ – ๖๔          อายุระหว่าง ๖๕ – ๖๙ 
  อายุระหว่าง ๗๐ – ๗๔          อายุ ๗๕ ขึ้นไป 

๓. ระดับการศึกษา 
    ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า        ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ

เทียบเท่า 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  ระดับปริญญาตรี 
  สูงกว่าปริญญาตรี  

                ๔. สถานภาพ  
  สมรส       หย่าร้าง 
  โสด       หม้าย 

๕. อาชีพในปัจจุบัน 
  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ       เกษตรกร 
  ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว       รับจ้างท่ัวไป 
  ข้าราชการบ านาญ       
 

ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการมีส่วนร่วมด้านการบริหารงานดูแลผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร 

 
ข้อที่ 
 

การมีส่วนร่วมของการบริหารงานดูแลผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

จังหวัดพิจิตร 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ที่สุด 
(๑) 

 ด้านการร่วมตัดสินใจและวางแผน      
๑ มีการร่วมตัดสินใจและวางแผนสนับสนุนกิจกรรม

ในชุมชน 
     

๒ มีการร่วมตัดสินใจและวางแผนส่งเสริมการเป็น
สมาชิกกับหน่วยงานเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี
ของผู้สูงอายุ 

     

๓ มีการร่วมตัดสินใจและวางแผนส่งเสริมสุขภาพ 
และสุขภาวะตลอดชีวิต 

     

 



๓๕๖ 

 
ข้อที่ 
 

การมีส่วนร่วมของการบริหารงานดูแลผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

จังหวัดพิจิตร 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ที่สุด 
(๑) 

๔ ภาคประชาชนมีการร่วมตัดสินใจและวางแผนท า
กิจกรรมในชุมชน 

     

๕ มีการร่วมตัดสินใจและวางแผนส่งเสริมให้มีการ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมศักยภาพของครอบครัวในการ
ดูแลผู้สูงอายุ      

 ด้านการร่วมปฏิบัติการ      
๖ มีการเข้าร่วมปฏิบัติการในกิจกรรมด้าน

สาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุ 
     

๗ มีการเข้าร่วมปฏิบัติการเป็นพี่เล้ียงให้แก่ ผู้ช่วย
เหลือดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) 

     

๘ มีการเข้าร่วมปฏิบัติการประสานความร่วมมือใน
การสนับสนุนโครงการต่างๆ  

     

๙ มีการเข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น      
๑๐ มีการเข้าร่วมกิจกรรมดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ      

 ด้านร่วมรับผลประโยชน์      
๑๑ ได้รับผลประโยชน์จากหน่วยงานในการจัดบริการ

ส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน 
     

๑๒ ได้รับผลประโยชน์จากผู้ให้บริการต่อผู้สูงอายุ
อย่างท่ัวถึง 

     

๑๓ ได้รับผลประโยชน์และรับบริการจากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล  

     

๑๔ มีการร่วมตัดสินใจและวางแผนสนับสนุนกิจกรรม
ในชุมชน 

     

๑๕ ไ ด้รับผลประโยชน์จากการบริหารงานดูแล
ผู้สูงอายุจากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยภาค
ประชาชน 

     

 ด้านร่วมประเมินผล      
๑๖ มีส่วนร่วมประเมินด้านภาพลักษณ์ด้านการ

บริหารงานดูแลผู้สูงอายุ   
     

๑๗ มีส่วนร่วมในการประเมินโครงการการบริหารงาน
ดูแลผู้สูงอายุ   

     

 การมีส่วนร่วมของการบริหารงานดูแลผู้สูงอายุ ระดับความคิดเห็น 



๓๕๗ 

ข้อที่ 
 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จังหวัดพิจิตร 

มาก
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ที่สุด 
(๑) 

๑๘ มีส่วนร่วมในการประเมินขั้นตอนด าเนินงาน การ
บริหารงานดูแลผู้สูงอายุ 

     

๑๙ มีส่วนร่วมในการประเมินผลลัพธ์บริหารงานดูแล
ผู้สูงอายุ        

๒๐ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานดูแล
ผู้สูงอายุ      

 
ตอนที่ ๓ แบบสอบถามเก่ียวกับการมีส่วนร่วมภาคประชาชนด้านการบริหารงานดูแลผู้สูงอายุของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดพิจิตรตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 

 
ข้อที่ 
 

การมีส่วนร่วมด้านการบริหารงานดูแลผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

จังหวัดพิจิตร 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ที่สุด 
(๑) 

 ๑.ด้านการร่วมตัดสินใจและวางแผน 
ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 

     

๑ ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมของ
สังคมผู้อายุ 

     

๒ มีการเจรจา พูดคุย ตกลงกับผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริม
ความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุ 

     

๓ ได้ร่วมตัดสินใจและวางแผนกิจกรรมเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวมของผู้สูงอาย ุ

     

๔ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและวางแผนพัฒนา
องค์กรสังคมผู้สูงอายุอย่างสม่ าเสมอ 

     

 ๒. ด้านการร่วมปฏิบัติการตามหลักสังคหวัตถุ ๔      
๕ ได้เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งปันด้านสาธารณสุขส าหรับ

ผู้สูงอายุ 
     

๖ เป็นพี่เล้ียงในการพูดคุยส่ิงท่ีเป็นประโยชน์เพื่อ
ช่วยเหลือกิจกรรมผู้สูงอายุ  

     

๗ ได้เข้าร่วมปฏิบัติการในโครงการหรือกิจกรรมท่ี
เป็นประโยชน์ของผู้สูงอายุ 

     

๘ มีการเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
อย่างสม่ าเสมอ 

     



๓๕๘ 

 
ข้อที่ 
 

การมีส่วนร่วมด้านการบริหารงานดูแลผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

จังหวัดพิจิตร 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ที่สุด 
(๑) 

 ๓. ด้านร่วมรับผลประโยชน์ 
ตามหลักสังคหวัตถุ ๔      

๙ ได้รับผลประโยชน์จากโครงการหรือกิจกรรมของ
ผู้สูงอายุอย่างท่ัวถึง 

     

๑๐ ร่วมรับผลประโยชน์จากผู้ให้บริการส่ือสารใน
โครงการพัฒนารูปแบบระยะยาวส าหรับกลุ่ม
ผู้สูงอายุท่ีต้องพึ่งพิง 

     

๑๑ ร่วมรับผลประโยชน์รูปแบบบริการใหม่ท่ีใส่ใจ
ผู้สูงอายุ: รพ. สต. เอื้ออาทรผู้สูงอายุ 

     

๑๒ ร่วมรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม
กันของ เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ดูแล
ผู้สูงอายุ 

     

 ๔. ด้านร่วมประเมินผล ตามหลักสังคหวัตถุ ๔      
๑๓ มีส่วนร่วมประเมินการบริจาคด้านบริบทการ

บริหารงานดูแลผู้สูงอายุ   
     

๑๔ มีส่วนร่วมในการประเมินการปัจจัยส่ือสารในส่ิงท่ี
เป็นคุณประโยชน์การบริหารงานดูแลผู้สูงอายุ   

     

๑๕ มีส่วนร่วมในการประเมินการเสียสละแรงงาน 
แรงใจและเวลาในกระบวนการบริหารงานดูแล
ผู้สูงอายุ 

     

๑๖ มีส่วนร่วมในการประเมินการปฏิบัติอย่างเท่า
เทียมกันของผลลัพธ์การบริหารงานดูแลผู้สูงอายุ 

     

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕๙ 

ตอนที่ ๔ แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมภาคประชาชนด้านการบริหารงานดูแลผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร (เป็นค าถามท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ตอบได้แสดงความ
คิดเห็นอย่างอิสระ) 

๑. สภาพการมีส่วนร่วมภาคประชาชนของการบริหารงานดูแลผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิจิตรเป็นอย่างไร 

๑.๑ ปัญหาการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการตัดสินใจและวางแผน 
……………………………………………………………...……………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………………………….……………………………
………………………..…………………………………………………………………………………………………………………… 

๑,๒ ข้อเสนอแนะแก้ปัญหาการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการตัดสินใจและวางแผน 
……………………………………………………………...……………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
……………………………………………………………...……………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

๑.๓. ปัญหาการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการการร่วมปฏิบัติการ 
……………………………………………………………...……………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
……………………………………………………………...……………………………………………………………….…………… 
……………………………………………………………...……………………………………………………………….…………… 

๑.๔. ข้อเสนอแนะแก้ปัญหาการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการร่วมปฏิบัติการ 
……………………………………………………………...……………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
……………………………………………………………...……………………………………………………………….…………… 
……………………………………………………………...……………………………………………………………….…………… 

๑.๕ ปัญหาการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการร่วมรับผลประโยชน์ 
……………………………………………………………...……………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………….. 
……………………………………………………………...……………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

๑.๖ ข้อเสนอแนะการแก้ปัญหาการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการร่วมรับผลประโยชน์ 
……………………………………………………………...……………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
……………………………………………………………...……………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
 



๓๖๐ 

๑.๗ ปัญหาการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการร่วมประเมินผล 
……………………………………………………………...……………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………...……………………………………………………………….…………… 
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

๑.๘ ข้อเสนอแนะการแก้ปัญหาการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการร่วมประเมินผล 
……………………………………………………………...……………………………………………………………….……………
……………………………………………………………...……………………………………………………………….……………
……………………………………………………………...……………………………………………………………….……………
……………………………………………………………...……………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

๒. มีภาคประชาชนกลุ่มใดบ้างท่ีเกิดจากการรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร 
…………………………………………………………………………….……………………………………………………..………… 
……………………………………………………………...……………………………………………………………….…………… 
……………………………………………………………...……………………………………………………………….…………… 
……………………………………………………………...……………………………………………………………….…………… 
……………………………………………………………...……………………………………………………………….…………… 

๓. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมภาคประชาชนของด้านบริหารงานดูแล
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพจิิตร มีอะไรบ้าง 
…………………………………………………………………………….……………………………………………………..………… 
……………………………………………………………...……………………………………………………………….…………… 
……………………………………………………………...……………………………………………………………….…………… 
……………………………………………………………...……………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

๔. การมีส่วนร่วมภาคประชาชนด้านการบริหารงานดูแลผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร ควรเป็นอย่างไร 
…………………………………………………………………………….……………………………………………………..………… 
……………………………………………………………...……………………………………………………………….…………… 
……………………………………………………………...……………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
……………………………………………………………...……………………………………………………………….…………… 

 
 

ขอขอบคุณในความร่วมมือตอบแบบสอบถาม 



๓๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ประมวลภาพการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๖๒ 

 

 
 

สัมภาษณ์ พระศรีวิกรมมุนี, ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 

 
 

นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร, ๑๙ พ.ย.๒๕๕๙ 
 
 



๓๖๓ 

 
 
น.ส.สิรภัทร  บุญธรรม  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองตะพานหิน,  ๒๙ พ.ย. ๒๕๕๙ 
 

 
 

นายสุรเดช  เดชคุ้มวงศ์  ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิจิตร, ๑๙ ต.ค.๒๕๕๙ 
 

 
 



๓๖๔ 

 
 

นายกมล  ยิ้มกล่ า ประธานชมรมผู้สูงอายุอ าเภอบางมูลนาก, ๑๓ พ.ย.๒๕๕๙ 
 

 
 

นายสนั่น  จันทร์ขวาง  ประธานชมรมผู้สูงอายุอ าเภอโพทะเล,  ๒๑ พ.ย.๒๕๕๙ 



๓๖๕ 

 
 

นายสมพร  แป้นแก้ว  ประธานชมรมผู้สูงอายุอ าเภอตะพานหิน, ๑๗ ต.ค.๒๕๕๙ 
 

 
 

นายมงคล  จินดามัง  ผู้อ านวยการโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร,  ๑๗  ธ.ค.๒๕๕๙ 



๓๖๖ 

 
 

นายบุญชัด  เพ็ญสิน  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนต าบลบางไผ่, 
๙ พ.ย.๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ประมวลภาพการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๖๘ 

การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
ณ หน่วยวิทยบริการจังหวัดพิจิตร วิทยาเขตนครสวรรค์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วันที่  ๒๕  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประวัติผู้วิจัย 

 
ช่ือ   :  พระครูพิพัฒน์สุตคุณ (ธัญพิสิษฐ์   จ ำนิล) 
เกิด   :  เมื่อวันท่ี  ๑๓  เดือน  พฤศจิกำยน  พ.ศ. ๒๕๑๑ 
สถำนท่ีเกิด  :  เลขท่ี  ๑๗  หมู่  ๑๑ บ้ำนหนองแข้  ต ำบลกล้วยกว้ำง  อ ำเภอห้วยทับทัน  

จังหวัดศรีสะเกษ 
กำรศึกษำ 
พ.ศ.๒๕๒๙  : นักธรรมช้ันเอก ส ำนักเรียนวัดชัยมงคล อ ำเภอบำงมูลนำก จังหวัดพิจิตร 
พ.ศ.๒๕๓๔  : ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย ศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียน   

อ ำเภอบำงมูลนำก  จังหวัดพิจิตร 
พ.ศ.๒๕๔๕ : ปริญญำพุทธศำสตรบัณฑิต (พธ.บ.)  สำขำวิชำพระพุทธศำสนำ  

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  วิทยำลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
พ.ศ. ๒๕๔๘  : ปริญญำโท กำรศึกษำมหำบัณฑิต (กศ.ม.) สำขำหลักสูตรและกำรสอน 
            มหำวิทยำลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
อุปสมบท  : เมื่อวันท่ี  ๑๑  พฤษภำคม  พ.ศ.๒๕๓๓  วัดพอกนำดี  ต ำบลกล้วยกว้ำง   

อ ำเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ 
สังกัด   : มหำนิกำย 
หน้ำท่ี : เจ้ำอำวำสวัดโพธิ์ทอง,รองเจ้ำคณะอ ำเภอบำงมูลนำก 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน  : วัดโพธิ์ทอง  ต ำบลเนินมะกอก  อ ำเภอบำงมูลนำก  จังหวัดพิจิตร 

: โทร.๐๖๕-๒๒๖๕-๕๙๗ 
: Email. Tunpisitmcu1@gmail.com 

 
 
 

 
 


