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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการปรับตัวของผู้สูงอายุใน
ด�ำรงชีวิตอยู่ในชุมชน และแนวทางการบริหารจัดการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส�ำหรับ
ให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนได้อย่างสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ใช้ระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ท�ำการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างค�ำถาม
แน่นอน กับประชากรผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในอ�ำเภอนามน จังหวัด
กาฬสินธุ์ แล้วท�ำการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาเพื่อตอบวัตถุประสงค์
ตามที่ก�ำหนดไว้
ผลการวิ จั ย พบว่ า กลุ ่ ม ผู ้ สู ง อายุ ใ นปั จ จุ บั น มี ก ารด� ำ เนิ น ชี วิ ต ที่ ขึ้ น อยู ่ กั บ
สภาพทางด้ า นอาชี พ รายได้ การศึ ก ษา และการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมอื่ น ๆ โดยมี
การปรับตัวการด�ำเนินชีวิตในชุมชน ได้แก่ การประกอบอาชีพเกษตร การค้าขาย และ
รับจ้างทั่วไป มีรายได้ มาจากการอุดหนุนจากรัฐบาล (เบี้ยยังชีพ) ขายผลิตผลทาง
การเกษตร การเลี้ยงดูของบุตรหลาน การเข้ามีส่วนร่วมกับสังคม เป็นสมาชิกของ
ชมรมต่างๆ เป็นผู้น�ำในการท�ำกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
ช่วยดูแลความสะอาดภายในหมู่บ้าน
ส�ำหรับแนวทางในการบริหารจัดการของภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการเข้ามาเป็นผู้ด�ำเนินการจัดตั้งชมรม สมาคมต่างๆ (ให้เป็นทางการ/ไม่เป็น
ทางการ) เพื่ อ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น ด้ า นต่ า งๆ ทั้ ง นโยบาย การปฏิ บั ติ
การพัฒนา ตลอดจนยึดหลักผลประโยชน์ของชุมชนความพอเพียงสามารถด�ำรงอยู่ได้
อย่างยั่งยืน
ค�ำส�ำคัญ : ผู้สูงอายุ, การปรับตัว, แนวทางการบริหารจัดการ

Abstract
This article has the objective for studying the adaptation
status presently of the elder living in the community and the
management method of the agencies relating to the elder living in the

[160]

วารสารรัฐศาสตร์และนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2558)

community to consistent with the present environment. The qualitative
method is utilized by collecting the data with the interview having the
certain structural questions for the elder who are more than 60 years
old living in the 6 villages of the Namon district, Kalasin province. Then,
the data are analyzed the consistency among the contents to answer
the defined objectives.
The research results found that the elder live depending on
the conditions of occupation, income, education, and other involved
activities. The adaptation to live in the community such as agricultural
working, trading, general employees, having the income from the
government subsidy, selling the agricultural products, feeding their
grand children, participating in the society, being the members of
various clubs, being the leader of religion, culture, local tradition
activities, and taking care of cleaning in the village.
The management methods of the government and other
related agencies are to establish the clubs (formal/informal) for helping
in the policy, practice, development as well as keeping the benefits of
the community to be sustainability.
Keywords : elder, adaptation, management method

บทน�ำ
สังคมไทยก�ำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ซึ่งหมายถึงสังคม
ที่ประกอบด้วยประชากรผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปตั้งแต่ 10% ของขนาดประชากร
ทั้งหมด ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่อยู่ในวัยสุดท้ายของวงจรชีวิต องค์การสหประชาชาติ
ได้ก�ำหนดเกณฑ์สังคมผู้สูงอายุไว้ว่า ประเทศใดที่มีประชากรอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
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เป็นสัดส่วนเกินร้อยละ 10 หรืออายุ 65 ปีขึ้นไป เกินร้อยละ 7 ของประชากร ทั้ง
ประเทศ ถือว่าประเทศนั้นได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) จากเกณฑ์
ดังกล่าว ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ พบว่า
จ�ำนวนและสัดส่วนของประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปในปัจจุบันมีประมาณ 8 ล้านคน
หรื อ ร้ อ ยละ 11.5 ของประชากรทั้ ง หมด นอกจากนี้ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดว่าประชากรของไทยจะเพิ่มขึ้น
เป็น 70.65 ล้านคน ในปี 2568 และจะค่อยๆ ลดลง (Depopulation) เป็น 70.63
ล้านคน ในปี 2573 และใน พ.ศ. 2563 คาดว่าจ�ำนวนประชากรผู้สูงอายุจะมีจ�ำนวน
เพิ่มขึ้นถึง 10.8 ล้านคน หรือร้อยละ 15.3 ของจ�ำนวนประชากรทั้งหมด (ส�ำนักงาน
สถิติแห่งชาติ. 2557) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดัง กล่าวส่งผลกระทบต่อ
สังคม เศรษฐกิจ และระบบบริการ ต่างๆ เพราะประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นมักมี
ปัญหา สุขภาพอนามัยมากขึ้นตามวัย เจ็บป่วยต้องพึ่งพิงการช่วย เหลือดูแล ในด้าน
สังคมผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งหรือไม่สามารถ อยู่ร่วมกับครอบครัวและไม่สามารถด�ำรงชีพ
ในชุมชนโดย ล�ำพังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น การจัดระบบบริการรองรับความ ต้องการด้าน
สุขภาพและสถานบริการดูแลผู้สูงอายุจะเป็น ภาระที่มากขึ้นตามล�ำดับ(เศรษฐวัฒน์
โชควรกุล, 2555)
ภาครัฐได้ให้ความสนใจในเรื่องของผู้สูงอายุนับ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 เป็นต้น
มา โดยเริ่มน�ำนโยบายผู้สูงอายุมาใช้ในการพัฒนาประเทศ และได้มีการพัฒนาการ
รูปแบบการด�ำเนินงานด้านผู้สูงอายุเรื่อยมา ดังจะเห็นได้ จากการจัดตั้งคณะกรรมการ
ผู้สูงอายุแห่งชาติ มีการจัดท�ำแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 1 ต่อเนื่องด้วยแผนผู้สูงอายุ
แห่งชาติฉบับที่ 2 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกาศ ใช้พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.
2546 กฎหมายฉบับดังกล่าวได้ก�ำหนดสิทธิที่ผู้สูงอายุจะต้องได้รับตามกฎหมาย
เช่น การบริการทางการแพทย์ การบริการทางการศึกษา การประกอบอาชีพ การมี
ส่วนร่วมทางสังคมและการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ เป็นต้น (ปิยกร หวังมหาพร,
2550)
ส� ำ นั ก งานจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ ์ ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานภาครั ฐ ในระดั บ ภู มิ ภ าค
หน่วยงานหนึ่ง ได้เสนอแนะหลักการเบื้องต้นให้หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดน�ำไป
หาวิ ธี ก ารต่ า งๆ เพื่ อ เป็ น มาตรการรองรั บ สั ง คมผู ้ สู ง อายุ ที่ ก� ำ ลั ง เกิ ด ขึ้ น ร่ ว มกั น
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ในฐานะหน่วยงานราชการในพื้นที่จึงน�ำหลักการนี้เข้าสู่
การพิจารณาของผู้บริหารระดับนโยบายของหน่วยงาน และในคราวการจัดท�ำร่าง
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ยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ผลการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 ปรากฏว่า ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2 ได้แก่ การสร้าง
ศักยภาพเพื่อพัฒนาสังคม วัฒนธรรมที่ดีงาม อันมีกลยุทธ์ย่อยที่ 3 ได้แก่ การสร้าง
สุขสู่ผู้สูงวัย ประกอบด้วย 3 แนวทาง คือ 1) แนวทางการจัดสวัสดิการส�ำหรับ
ผู้สูงอายุ 2) การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ของผู้สูงอายุในชุมชน และ 3) การสร้าง
ความอบอุ่นของครอบครัวในชุมชนอีสาน (มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์, 2555)
จากผลของการมาตรการรองรั บ สั ง คมผู ้ สู ง อายุ ที่ ด� ำ เนิ น การอยู ่ ทั้ ง ใน
ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น ผู้วิจัยในฐานะผู้ที่รับผิดชอบในการ
ด� ำ เนิ น การตามกลยุ ท ธ์ แ ละยุ ท ธศาสตร์ ข องหน่ ว ยงานตามที่ ก� ำ หนดไว้ จึ ง เห็ น
ความส�ำคัญของสังคมผู้สูงอายุที่มีภูมิล�ำเนารอบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อัน
ได้แก่ อ�ำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการที่จะได้รับการตอบสนองในฐานะผู้ที่จะ
ได้รับการส�ำรวจสภาวะการณ์เกี่ยวกับปัจจุบันของผู้สูงอายุ และแนวทางในการท�ำงาน
ของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถด�ำรงตนในสังคมได้อย่างมี
ความสุข ตามปณิธานของการพัฒนาสังคมของส�ำนักงานคณะกรรมการการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ได้ตั้งหมุดไว้ในนโยบายหลักของชาติ ประกอบกับ
เป็นการวิจัยนี้เพื่อบริการวิชาการสู่ชมชนรอบมหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมที่น่าอยู่เคียงคู่
การพัฒนาเชิงวิชาการของสถาบันการศึกษาในพื้นที่สืบไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพการปรับตัวในการด�ำเนินชีวิตในปัจจุบันของกลุ่มผู้สูงอายุ
ในเขตอ�ำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
2. เพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการส�ำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
กลุ่มผู้สูงอายุในเขตอ�ำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมและ
ชุมชนได้
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ขอบเขตและวิธีการวิจัย
ผู้วิจัยได้ท�ำการศึกษาวิจัยในด้านการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)
ซึ่งผู้วิจัยเก็บรวบรวมด้วย วิธีการต่าง ๆ ดังนี้
1) การวิจัยจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2) การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างค�ำถามแน่นอนจากผู้สูงอายุที่มีภูมิล�ำเนา
ในพื้นที่หมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน 3 ต�ำบล ของอ�ำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ ต�ำบล
สงเปลือย ประกอบด้วย บ้านสงเปลือย หมู่ที่ 1, บ้านเหล่างิ้ว หมู่ที่ 3 ต�ำบลหลักเหลี่ยม
ประกอบด้วย บ้านอุทัยวัน หมู่ที่ 5 , บ้านห้วยแกง หมู่ที่ 10 และต�ำบลยอดแกง
ประกอบด้วย บ้านพัฒนาอนามัย หมู่ที่ 4 บ้านสังคมพัฒนา หมู่ที่ 8 รวมจ�ำนวน
60 คน
3) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมในพื้นที่ ได้แก่ การร่วมงานงานบุญประจ�ำปี
ภายในหมู่บ้าน การร่วมประทานอาหารกับกลุ่มผู้สูงอายุในหมู่บ้าน เป็นต้น
ส�ำหรับขั้นตอนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualita tive methodology
research) ที่ผู้วิจัยใช้ด�ำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลของข้อมูลมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 : แหล่งข้อมูลที่ใช้วิจัย
ขั้นตอนที่ 2 : วิธีการศึกษา
ขั้นตอนที่ 3 : เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ขั้นตอนที่ 4 : การเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนที่ 5 : การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาโดยท�ำการ
รวบรวมข้อมูลดิบมาจัดแบ่งประเภทหมวดหมู่ (Categories) จัดระบบของข้อมูล
แล้วนามาแยกประเภทของข้อมูลตามประเด็นของกรอบแนวคิดที่ก�ำหนดไว้และน�ำมา
วิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytical Induction) คือใช้การตีความหมาย และการวิเคราะห์
แบบการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากนั้นน�ำข้อมูลมาสังเคราะห์เป็น
ค� ำ ตอบเชิ ง เหตุ ผ ลทางตรรกะเพื่ อ สร้ า งข้ อ สรุ ป จากข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น รู ป ธรรมหรื อ เป็ น
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดยใช้การบรรยายเชิงพรรณนา (Descriptive) เพื่อให้ได้
ข้ อ สรุ ป และแนวคิ ด ทางนามธรรมที่ จ ะสามารถอธิ บ ายปรากฏการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้
(สุภางค์ ฉันทวานิช, 2542)
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ผลการวิจัย
ในการน� ำ เสนอผลการศึ ก ษาที่ เ กิ ด ขึ้ น ผู ้ วิ จั ย ได้ จ ากการอุ ป นั ย ตาม
วัตถุประสงค์การศึกษาที่ก�ำหนดไว้ ซึ่งได้ข้อมูลดังนี้
1. การศึกษาสภาพการปรับตัวในการด�ำเนินชีวิตในปัจจุบันของกลุ่มผู้สูง
อายุในเขตอ�ำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการศึกษาพบว่า
		 ด้านการประกอบอาชีพ ปัจจุบันผู้สูงอายุมีการประกอบอาชีพ ด้าน
การเกษตร ได้แก่ การท�ำนา ท�ำไร่ ท�ำสวนยาง ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป การด�ำเนิน
ชีวิตที่ต้องการ ได้แก่ ต้องการให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อบต,เทศบาล), พัฒนาชุมชน, หน่วยงานระดับอ�ำเภอ เข้ามาช่วยเหลือ
เช่น การประกันราคาสินค้าทางการเกษตร ทั้งนี้ผู้สูงอายุที่ยังคงประกอบอาชีพด้าน
การเกษตรจะได้มีรายได้ที่สูงและพอเพียง มีแหล่งจ�ำหน่ายสินค้าที่ได้มาตรฐาน
		 ด้านการศึกษา ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับชั้นปฐมศึกษา
ชั้นปีที่ 4 ท�ำให้การด�ำเนินชีวิตที่พบว่ามีความต้องการให้หน่วยงานภาครัฐช่วยเหลือ
เช่น การอบรมความรู้ใหม่ๆ ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคทางด้านการเกษตร และ
ต้องการให้รัฐบาลจัดการศึกษาให้มีคุณภาพทุกคนมีการศึกษาดีเมื่ออายุสูงขึ้นจะได้
ไม่ล�ำบาก
		 ด้านรายได้ รายได้ของผู้สูงอายุมาจากการอุดจากรัฐบาล (เบี้ยยังชีพ)
จากการขายผลผลิตทางการเกษตร การเลี้ยงดูของบุตรหลาน การค้าขาย แต่ไม่ยอม
เปิดเผยรายได้จริง การด�ำเนินชีวิตที่ต้องการ ได้แก่ 1) ให้เพิ่มเบี้ยยังชีพให้มากขึ้น
2) มีรายได้ท่ีแน่นอน จากการประกอบอาชีพทางการเกษตร 3) ให้รัฐช่วยเหลือคนที่
ป่วยเป็นโรคเบาหวาน เป็นรายเดือนเหมือนกับเบี้ยยังชีพ 4) ให้หน่วยงานภาครัฐจัด
งบประมาณให้ผู้สูงอายุมีอาชีพเสริมจะได้มีอาชีพและรายได้เพิ่มสามารถด�ำรงชีพ
อยู่ได้
		 ด้านการมีส่วนร่วมกับสังคม ผู้สูงอายุให้ความร่วมมือกับสังคมกลุ่ม
ต่างๆ โดยเป็นสมาชิกของชมรม เช่น ชมรมผู้สูงอายุ, ชมรมของธนาคาร ธกส., ชมรม
ชาวไร่อ้อย, ชมรมก�ำนันผู้ใหญ่บ้าน, สมาชิกฌาปนกิจหมู่บ้าน, ชมรมล�ำไม้พอง,
สมาชิกกลุ่มทอสื่อ และผู้สูงอายุยังคงเป็นผู้น�ำชุมชนท�ำกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน
และชุมชมทั้งด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี เป็นผู้น�ำ เป็นปราชญ์ชาวบ้าน
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โดยคนในชุ ม ชนให้ ก ารเคารพนั บ ถื อ ได้ รั บ การยกย่ อ ง การด� ำ เนิ น ชี วิ ต ที่ ต ้ อ งการ
ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นของ
รัฐจัดโครงการให้มีความต่อเนื่องยั่งยืนใส่ใจไม่เปลี่ยนนโยบายตามวาระของผู้น�ำ
ท้องถิ่น ช่วยจัดอาชีพเสริมให้กับผู้สูงอายุให้เหมาะสม และ จัดตั้งกลุ่มเสริมอาชีพ
ที่ชัดเจนมีความต่อเนื่องและรัฐบาลให้การสนับสนุนอย่างจริงจังทั้งด้านงบประมาณ
เทคนิควิธีการและหาแหล่งตลาดจ�ำหน่ายสินค้าที่ผลิตให้ครบถ้วน
		 ด้านเศรษฐกิจ ผู้สูงอายุมีสภาวะด้านเศรษฐกิจ ตามที่พบ 1) การจ�ำหน่าย
สิ น ค้ า ทางการเกษตร เช่ น ข้ า ว อ้ อ ย มั น ส� ำ ปะหลั ง ยางพารา พื ช ผั ก สวนครั ว
จ�ำหน่ายได้ในราคาต�่ำท�ำให้รายได้ต�่ำไปด้วย 2) ราคาสินค้าทางการเกษตรไม่สามารถ
ก�ำหนดราคาเองได้ ตกอยู่ในกลุ่มพ่อค้าคนกลางและกดราคาทางการเกษตรให้ต�่ำลง
3) จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มทอเสื่อกก แต่มีเพียงเล็กน้อยบางหมู่บ้าน 4) สินค้า
อุปโภคบริโภคมีราคาสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายในการครองชีพสูงมาก รายได้ไม่เพียงพอต่อ
การใช้จ่ายในครัวเรือน การด�ำเนินชีวิตจึงต้องการให้ภาครัฐจัดโซนในการเพาะปลูกจะ
ท�ำให้สินค้าทางการเกษตรไม่ล้นตลาดและสามารถก�ำหนดราคาสินเองได้ ต้องการให้
ภาครัฐประกันราคาสินค้าทางการเกษตรอย่างชัดเจนและก�ำกับราคาสินค้าให้เหมาะสม
กับรายได้และค่าครองชีพ จัดหาแหล่งจ�ำหน่ายสินค้าที่มาจากกลุ่มทางการเกษตร
และชมรมต่างๆ
		 ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและอนามั ย ผู้สูงอายุมีส ภาวะด้ า นสิ่ งแวดล้ อ มและ
อนามัย ตามที่พบ 1) มีการก�ำจัดขยะมูลฝอยตามสภาพ 2) การปลูกต้นไม้ภายใน
หมู่บ้านหรือในบ้านเพื่อความร่มรื่น 3) การรับประทานอาหารส่วนมากจะเป็นการซื้อ
อาหารส�ำเร็จรูปเพราะมีความประหยัดมากกว่าการปรุงอาหารเองส่วนน�้ำดื่มพบว่า
ชาวบ้านซื้อน�้ำดื่มเกือบทุกครัวเรือน 4) สุขภาพอนามัยผู้สูงอายุเป็นโรคเบาหวานเป็น
อันดับหนึ่ง รองลงมาได้แก่ โรคความดันโลหิต โรคกระดูก ไขข้อ และโรคเกี่ยวกับ
สายตา 5) ไม่มีการตรวจสุขภาพประจ�ำปี หรือตรวจเช็คร่างกายเป็นประจ�ำ 6) ผู้สูงอายุ
จะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�ำต�ำบลในเบื้องต้นเท่านั้น
การด�ำเนินชีวิตที่ต้องการ 1) ต้องการให้เทศบาล หรือ อบต. จัดหาถังขยะและ
จั ด เก็ บ ขยะให้ ทั่ ว ถึ ง โดยมี เจ้ า หน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานรั ฐ มาท� ำ การเก็ บ ขยะทุ ก วั น
2) มีแหล่งก�ำจัดขยะที่ถูกสุขะลักษณะ 3) ต้องการให้มีการปลูกต้นไม้ หรือไม้ประดับ
ภายในหมู่บ้านเพื่อความร่มรื่นและสวยงาม 4) ต้องการให้โรงพยาบาลประจ�ำอ�ำเภอ
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หรือจังหวัดรับการรักษาไม่ปล่อยให้คนไข้ต้องเดินทางไกลๆ เพื่อไปรับการรักษากับ
แพทย์ หมอ ที่มีชื่อเสียงในโรงพยาบาลในจังหวัดอื่น
		 ด้านกีฬาและนันทนาการในปัจจุบัน ผู้สูงอายุมีสภาวะด้านนี้ ตามที่พบ
1) ไม่มีกิจกรรมด้านกีฬาที่ชัดเจน 2) ไม่มีหน่วยงานใดของรัฐเป็นผู้ด�ำเนินการด้าน
กีฬาอย่างชัดเจน 3) ไม่มีงบประมาณสนับสนุนด้านการกีฬาที่ชัดเจน 4) กิจกรรมที่
จัดจะเป็นเพียงบางโอกาสภายในครอบครัวหรือชุมชน ส่วนการด�ำเนินชีวิตที่ต้องการ
1) ต้องการให้จัดให้มีกิจกรรมการออกก�ำลังกายให้กับผู้สูงอายุให้ทั่วถึงและแน่นอน
2) ควรมีหน่วยงานดูแลกิจกรรมที่ชัดเจน เพราะจะท�ำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง ลดการเจ็บป่วย 3) ชุมชนมีความเข้มแข็งจากการเล่นกีฬา 4) เด็กวัยรุ่นทั่วไป
ใช้ประโยชน์จากกิจกรรมด้านกีฬา 5) เกิดทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ มีความสามัคคี
ในหมู่คณะและชุมชน
		 การพักผ่อนหย่อนใจ ไม่มีแหล่งหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในเขต
ชุมชน การด�ำเนินชีวิตที่ต้องการ เช่น ต้องการให้ผู้สูงอายุมีโอกาสได้พักผ่อนหย่อนใจ
จัดให้มีสถานที่ที่เหมาะสมกับชุมชนในแต่ละท้องถิ่นในการพักผ่อนหย่อน วัด บ้าน
โรงเรียน เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลผู้สูงอายุร่วมกัน และหน่วยงานราชการควร
ตระหนักถึงความส�ำคัญที่จะท�ำให้ผู้สูงอายุลดความเครียด ท�ำให้ไม่คิดฟุ้งซ่าน ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์
2. การหาแนวทางในการบริ ห ารจั ด การส�ำหรั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุในเขตอ�ำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ สามารถใช้ชีวิตอยู่
ร่วมกับสังคมและชุมชนได้อย่างมีความสุข ผลการศึกษาพบว่า
		 ด้านการประกอบอาชีพ แนวทางการปรับตัว ผู้สูงอายุจะต้องปรับตัวใน
ด้านความสามารถในการท�ำงานเพราะอาชีพหลักคือ 1) ด้านการเกษตร ได้แก่ การท�ำนา
ท�ำไร่ ท�ำสวนยาง 2) ค้าขาย 3) รับจ้างทั่วไป เมื่อเป็นผู้สูงอายุความเสื่อมถอยและ
ความสามารถในการประกอบอาชีพ ก�ำลังการผลิตก็ลดน้อยลงไม่มีความสามารถ
ในการแข่งขัน การสร้างอาชีพเสริมให้แก่ผู้สูงอายุและรูปแบบการบริหารจัดการ
1) ภาครัฐเป็นผู้ให้ความช่วยเหลืออาชีพเสริมให้เหมาะสม 2) ควรให้บุตรหลานเป็น
ผู้ท�ำหน้าที่แทนในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร
		 ด้านการศึกษา แนวทางการปรับตัว ผู้สูงอายุจบการศึกษาเพียงระดับ
ระดับประถมมศึกษาชั้นปีที่ 4 ฉะนั้นอาชีพที่สามารถท�ำได้คือ อาชีพเกษตรกร ภาครัฐ
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หรือเอกชน ชมรม กลุ่มต่างๆ ควรเสริมความรู้ใหม่ๆ ให้กับผู้สูงอายุ การให้ความรู้
เกี่ ย วกั บ เทคนิ ค ทางด้ า นการเกษตรให้ กั บ ชุ ม ชนและกลุ ่ ม ผู ้ สู ง อายุ ส่ ว นรู ป แบบ
การบริหารจัดการ 1) ภาครัฐ หรือเอกชนเป็นผู้ด�ำเนินการในการเสริมความรู้ เทคนิค
ใหม่ๆ 2) จัดการศึกษาให้มีคุณภาพทุกคนมีการศึกษาดีเมื่ออายุสูงขึ้นจะได้ไม่ลำ� บาก
โดยภาครัฐเป็นผู้ด�ำเนินการ
		 ด้านรายได้ แนวทางการปรับตัว โดยผู้สูงอายุร่างกายเริ่มเสื่อมสภาพ
สุ ข ภาพไม่ แข็ ง แรงท� ำ งานได้ น ้ อ ยลงส่ ง ผลต่ อ รายได้ ที่ ม าจากการประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม รูปแบบการบริหารจัดการ มอบภาระในการหารายได้ให้เป็นภาระของ
บุตรหลาน
		 ด้านการมีส่วนร่วมกับสังคม แนวทางการปรับตัว 1) จัดกิจกรรมเสริม
ทั้งทางด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี ให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการท�ำกิจกรรมร่วมกัน
ทั้ง 3 ส่วน คือ วัด บ้าน โรงเรียน 2) จัดอาชีพเสริมให้กับผู้สูงอายุให้เหมาะสมให้ครบ
ทุกหมู่บ้าน 3.จัดชมรม กลุ่ม สมาคม ให้ครบทุกหมู่บ้าน ผู้สูงอายุรู้สึกถึงความมีคุณค่า
ที่เกิดจากการเป็นผู้น�ำชุมชน เกิดความภาคภูมิใจ เสียสละเวลาแรงกายแรงใจในการ
ท�ำงานร่วมกับสังคม รูปแบบการบริหารจัดการ จัดตั้งกลุ่ม ชมรม สมาคม (ให้เป็น
ทางการ/ไม่เป็นทางการ) ให้มีความยั่งยืน ต่อเนื่อง
		 ด้านเศรษฐกิจ แนวทางการปรับตัว 1) จ�ำหน่ายผลิตทางการเกษตรให้มี
ราคาสูงขึ้น 2) ท�ำให้มีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้น 3) ลดภาระค่าใช้จ่ายในการผลิตให้
ต�่ำลง ลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน รูปแบบการบริหารจัดการ 1) ภาครัฐเป็น
ผู้ด�ำเนินการ ให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ 2) ยึดหลักความพอเพียง
		 ด้านสิ่งแวดล้อมและอนามัย แนวทางการปรับตัว 1) ดูแลสุขภาพอนามัย
ของตัวเองบ้านเรือน และชุมชน ด้านกายภาพให้ถูกสุขลัษณะ สะอาด ชุมชนมี
ความร่มรื่น 2) ส�ำหรับด้านอาหารต้องปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารโดยเลือก
รั บ ประทานอาหารที่ มี ป ระโยชน์ ห ลี ก เลี่ ย งอาหารที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด อั น ตรายต่ อ ตั ว เอง
มีการตรวจสุขภาพสม�่ำเสมอ ปฏิบัติตนตามค�ำแนะน�ำของแพทย์และไปพบแพทย์ให้
ตรงเวลา ออกก�ำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอ รูปแบบการบริหารจัดการ 1) ชุมชน
และสังคม ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ เช่น องค์การบริหารส่วนต�ำบล เทศบาล อาสาสมัคร
หมู่บ้าน สถานีอนามัย สาธารณสุขอ�ำเภอ และจังหวัด ให้ความส�ำคัญกับอนามัย
และสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างแท้จริง 2) มีงบประมาณสนับสนุนการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมและอนามัยอย่างชัดเจน
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ด้านกีฬาและนันทนาการ แนวทางการปรับตัว 1) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
ได้ออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอโดยอาศัยทรัพยากรที่มีตามธรรมชาติ เช่น เดินออก
ก�ำลังกายตามหมู่บ้าน หรือชุมชน 2) ออกก�ำลังกายอาจใช้สถานที่ เช่น โรงเรียน
หรือ วัด เป็นสถานที่ด้านกีฬาหรือนันทนาการ 3) เวลาในการออกก�ำลังกายอาจเป็น
ช่วงเช้าตื่นนอนใช้เวลา ประมาณ 5-10 นาที หรือ 15-20 นาที 4) มีผู้ดูแลอย่าง
ใกล้ชิด รูปแบบการบริหารจัดการ 1. จัดให้มีกิจกรรมการออกก�ำลังกายให้กับผู้สูงอายุ
ให้ทั่วถึง 2) มีหน่วยงานที่รับผิดชอบชัดเจน 3) บุตรหลานควรดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว
อย่างใกล้ชิด ไม่ปล่อยให้เป็นภาระของสังคม
		 การพักผ่อนหย่อนใจ แนวทางการปรับตัว 1) บุตรหลาน ควรเอาใจใส่
ในเรื่องการพักผ่อนอย่างถูกวิธี 2) จัดกิจกรรมสันทนาการภายในครอบครัว พบปะ
พูดคุยกับผู้สูงอายุให้มากขึ้น เพราะจะท�ำให้ผู้สูงอายุลดความเครียด ท�ำให้ไม่คิด
ฟุ้งซ่าน ไม่รู้สึกถูกทอดทิ้ง ไม่ว้าเหว่เดียวดาย เกิดความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัว
3) กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี ฮีต 12 คอง 14 จะช่วยจรรโลงใจให้
ผู้สูงอายุได้ร่วมกิจกรรม 4) ผู้สูงอายุมีเพื่อนบ้านเป็นเพื่อนมีการแลกเปลี่ยน พูดคุย
ปรึกษาหารือ รับประทานอาหารร่วมกัน ท�ำกิจกรรมร่วมกันจะช่วยผ่อนคลายความ
ทุกข์สอบถามความเป็นอยู่ระหว่างกันและให้ค�ำแนะน�ำแก่กันได้ 5) มีสัตว์เลี้ยงภายใน
บ้าน เช่น สุนัข แมว ปลาตู้จะท�ำให้ผู้สูงอายุได้ผ่อนคลายความทุกข์ใจได้ มีสัตว์เลี้ยง
เป็นเพื่อนช่วยคลายความเหงาลดความเครียดได้ 6) การปลูกต้นไม้ ดอกไม้ประดับ
ภายในบ้าน จะช่วยคลายความเหงาลดความเครียดได้ 7) การได้พูดคุยสื่อสารกับบุตร
หลานที่ไปประกอบอาชีพที่อื่นโดยอาศัยการสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือ สอบถาม
ข่าวสารบุตรหลานจะช่วยผ่อนคลายความเหงาใจได้เป็นอย่างดี รูปแบบการบริหาร
จัดการ 1) ครอบครัวเป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด 2) หน่วยงานราชการต้องจัดให้มีสถานที่
ที่เหมาะสม เหมาะกับชุมชนในแต่ละท้องถิ่นในการพักผ่อนหย่อนใจ 3) ให้ชุมชน
เพื่อนบ้าน วัดในชุมชน เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลผู้สูงอายุร่วมกัน

อภิปรายผล
จากสภาพผู ้ สู ง อายุ ใ นการด� ำ เนิ น ชี วิ ต ในปั จ จุ บั น พบว่ า ผู ้ สู ง อายุ ที่ มี อ ายุ
ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น การท�ำนา ท�ำไร่ ท�ำสวนยางพารา เมื่อ
ร่ า งกายมี ค วามเสื่ อ มถอยและความสามารถในการการผลิ ต ลดน้ อ ยลง ก็ จ ะไม่ มี
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ความสามารถในการแข่งขัน ในการพัฒนาอาชีพ อีก ทั้ง การศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ อ ยู ่ ใ น
ระดับชั้นประถมการศึกษาที่ 4 ท�ำให้โอกาสในการท�ำงานอื่นๆ มีน้อย สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ด�ำรงค์ เบญจคีรี (2544) ที่พบว่า แบบแผนการด�ำเนินชีวิตส่วนใหญ่ของ
ผู้สูงอายุมีความคล้ายคลึงกัน ซึ่งเป็นความคล้ายคลึงกันกับผู้สูงอายุที่พบเห็นในชนบท
ทั่ ว ไปแต่ จ ะมี ค วามแตกต่ า งกั น บ้ า งในข้ อ ปลี ก ย่ อ ย เป็ น เพราะเงื่ อ นไขฐานะทาง
เศรษฐกิจ และการศึกษา เป็นต้น ส่วนด้านการมีส่วนร่วมกับสังคม พบว่าผู้สูงอายุได้มี
ส่ ว นร่ ว มกั บ สั ง คมในการจั ด กิ จ กรรมเสริ ม ทั้ ง ทางด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมประเพณี
ให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการท�ำกิจกรรมร่วมกันกับทั้ง 3 ส่วน คือ วัด บ้าน โรงเรียน
ผู ้ สู ง อายุ รู ้ สึ ก ถึ ง ความมี คุ ณ ค่ า ที่ เ กิ ด จากการเป็ น ผู ้ น� ำ ชุ ม ชน เกิ ด ความภาคภู มิ ใจ
เสียสละเวลาแรงกายแรงใจในการท�ำงานร่วมกับสังคม สอดคล้องกับงานวิจัยของ
มะลิวัลย์ บุษบงค์ (2544) ที่พบว่าการมีส่วนร่วมทางสังคมนั้นผู้สูงอายุส่วนมากจะร่วม
กิจกรรมทางศาสนา เข้าวัดฟังธรรมและปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี เนื่องจากผู้สูงอายุ
ได้ปลดเกษียณจากการท�ำงานมาอยู่ที่บ้านท�ำให้การพบปะสังสรรค์กับบุคคลภายนอก
ลดลงมีเวลาพักผ่อนอยู่กับบ้านมากขึ้นสามารถเลือกท�ำกิจกรรมที่ตนเองชอบได้มาก
ขึ้น มีการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม การเข้าเป็นสมาชิกชมรม หรือกลุ่มต่างๆ
ส่ ว นแนวทางการปรั บ ตั ว ของผู ้ สู ง อายุ แ ละรู ป แบบการบริ ห ารจั ด การให้
สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนได้นั้น พบว่าผู้สูงอายุจะต้องปรับตัวในด้าน
ความสามารถในการท� ำ งานเพื่ อ หารายได้ โดยผู ้ สู ง อายุ ร ่ า งกายเริ่ ม เสื่ อ มสภาพ
ความสามารถในการท�ำงานลดน้อยลงไปด้วยก�ำลังการผลิตลดลงไม่มีความสามารถใน
ด้านการแข่งขัน ร่างกายเริ่มมีการเจ็บป่วยซึ่งโรคที่พบมากคือ โรคเบาหวาน รองลงมา
ได้แก่โรคความดันโลหิต โรคกระดูกไขข้อและโรคเกี่ยวกับสายตา ตามล�ำดับท�ำให้
สุขภาพไม่แข็งแรง สอดคล้องกับงานวิจัยของนิวัฒน์ สาระขันธ์ (2555) ที่พบว่า
ปัญหาที่ผู้สูงอายุประสบในระดับรุนแรงได้แก่ ปัญหาสุขภาพ คือ โรคเบาหวาน
โรคหัวใจ โรคกระดูก/ไขข้อ และโรคพิษสุราเรื้อรัง ปัญหาเศรษฐกิจ คือ รายได้
ไม่เพียงพอและขาดอาชีพเสริม ท�ำงานได้น้อยลงส่งผลต่อรายได้ที่ได้รับไม่มั่นคงและ
ท�ำให้ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ ด้านรายได้ ผู้สูงอายุมีรายได้หลักจากเบี้ยยังชีพซึ่งไม่มาก
มาจากการเลี้ยงดูของบุตรหลานและจากการขายผลิตผลทางการเกษตรซึ่งไม่แน่นอน
ผู้สูงอายุต้องปรับตัวโดยการใช้จ่ายอย่างประหยัดมอบภาระด้านการหารายได้ให้เป็น
หน้าที่ของบุตรหลาน ส�ำหรับด้านอาหารต้องปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
โดยเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หลีกเลี่ยงอาหารที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อ
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ตัวเอง อาหารที่บริโภคมาจากการปลูกเพื่อการบริโภค มีการตรวจสุขภาพสม�่ำเสมอ
ปฏิบัติตนตามค�ำแนะน�ำของแพทย์และไปพบแพทย์ให้ตรงเวลาการดูแลสุขภาพจะใช้
บริการจากโรงพยาบาลในชุมชนและจังหวัดท�ำให้ประหยัด ออกก�ำลังกายและพักผ่อน
ให้ เ พี ย งพอลดความเครี ย ดให้ กั บ ผู ้ สู ง อายุ โ ดยภายในครอบครั ว ต้ อ งพบปะพู ด คุ ย
ไม่ปล่อยให้ผู้สูงอายุรู้สึกเดียวดายหว้าเหว่ ไม่ปล่อยให้รู้สึกถูกทอดทิ้ง รวมทั้งงานวิจัย
ของ ไธพัตย์ สุนทรวิภาต (2549) ที่พบว่า ผู้สูงอายุตอนต้นอายุ 60-69 ปี จะมีปัญหา
ด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคฟันผุ โรคกระดูกผุหรือกระดูกโปร่ง โรคความดันโลหิตสูง
โรคความเครียด โรคอุจจาระ โรคการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ โรคเกาต์ โรคเบาหวาน
โรคผิวหนัง และโรคปอดอักเสบเนื่องจากความทรุดโทรมของสภาพร่างกายซึ่งปัญหา
เหล่ า นี้ ผู ้ สู ง อายุ ป ระสบปั ญ หาในการปรั บ ตั ว เพราะเป็ น วั ย ผู ้ สู ง อายุ ต อนต้ น มี
การเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่รวดเร็ว ส�ำหรับผู้สูงอายุตอนปลายอายุ 70 ปีขึ้นไป
หรือคนชรา จะมีปัญหาด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคหัวใจ โรคสมองฝ่อ โรคซึมเศร้า
โรคข้อเสื่อม โรคเกี่ยวกับตา การหกล้ม โรคนอนไม่หลับ โรคหูตึง โรคไตและโรคที่
เกี่ยวกับต่อมลูกหมาก วัยผู้สูงอายุตอนปลายสภาพความเสื่อมโทรมของร่างกายจะมี
ลักษณะอาการที่มากกว่าวัยผู้สูงอายุตอนต้น ดังนั้นปัญหาสุขภาพจึงมีผลต่อการปรับตัว
ในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุเป็นอย่างมา

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. จากการด�ำเนินการวิจัยครั้งนี้พบว่าปัจจัยที่จะท�ำให้ผู้สูงอายุมีแนวทาง
ในการปรับตัวและรูปแบบของการบริหารจัดการให้ผู้สูงอายุสามารถด�ำรงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุขได้นั้นจะต้องมาจากหน่วยงานภาครัฐ (Government : G)
ให้การสนับสนุน ด้านงบประมาณก่อให้เกิดกิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลาย ทั้งด้าน
การประกอบอาชีพ ด้านสังคมสุขภาพอนามัย การศึกษา การเศรษฐกิจ โดยออกมาใน
รูปของนโยบายภาครัฐ (Policy : P) หน่วยงานราชการต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
กิจกรรมทั้งหลายในแต่ละส่วนงานน�ำกิจกรรมมาช่วยพัฒนา (Development : D)
ผลักดันให้แต่ละกิจกรรม สามารถขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย โดยทั้งสองฝ่ายจะต้อง
เข้าใจกิจกรรม วัตถุประสงค์ อย่างแท้จริง หน่วยงานภาครัฐจะต้องให้การช่วยเหลือให้
ผู้สูงอายุ ชุมชนสามารถด�ำเนินการให้บรรลุเป้าหมายจากนั้นก็ช่วยส่งเสริมพัฒนา
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รู ป แบบการบริ ห ารงานให้ ส� ำ เร็ จ อยู ่ ไ ด้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น จนสามารถน� ำ ไปใช้ ป ระโยชน์
(Application : A) ต่อตนเองชุมชนและสังคมได้
2. ข้อเรียกร้องต่างๆ จากผู้สูงอายุพบว่า หน่วยงานราชการจะต้องเป็น
ผู้ด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือเกือบจะทุกด้านทั้งด้านการประกอบอาชีพต้องการให้
ภาครัฐช่วยจัดหาอาชีพเสริม โดยเมื่อจัดอาชีพเสริมแล้วต้องหาแหล่งจ�ำนวนสินค้า
พร้อมด้วยโดยหน่วยงานราชการ ทั้งนี้กิจกรรมต่างๆ ต้องการให้ต่อเนื่องยั่งยืนไม่เป็น
ไปตามวาระของนักการเมือง หรือด้านการศึกษา ผู้สูงอายุมีการศึกษาเพียงระดับต้น
ส่งผลต่อการประกอบอาชีพซึ่งก็สามารถท�ำได้เพียงอาชีพเกษตรกรรม ต้องการให้ภาครัฐ
จัดการเสริมความรู้เทคนิคใหม่ๆ ให้กับผู้สูงอายุหรือชุมชน เป็นต้น
ข้อเสนอแนะในการท�ำการวิจัยในครั้งต่อไป
1. ในการท�ำวิจัยครั้งต่อไปควรเจาะกลุ่มไปที่กลุ่มที่มีอายุก่อน 60 ปี เช่น
ระหว่าง 50-60 ปี เพราะจะเป็นแนวทางและข้อมูลให้กับผู้สูงอายุจะได้เตรียมตัวและ
สามารถปรับตัวได้
2. การศึกษาแนวทางการปรับตัวของผู้สูงอายุควรเพิ่มไปที่หน่วยงานภาครัฐ
ร่วมกับกลุ่มผู้สูงอายุจะได้ศึกษาและหาแนวคิดร่วมกัน
3. ควรศึกษากระบวนการท�ำงานเชิงนโยบายของรัฐบาลเพื่อการบริหารจัด
เกี่ยวกับผู้สูงอายุ
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