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บทคัดย่อ

	 ประเทศไทยเป็นสังคมที่สูงวัยมาต้ังแต่	 ปี	 พ.ศ.2548	 และจะกลายเป็นสังคมสูงวัยอย่าง

สมบูรณ์ใน	ปี	2564	ภารกิจในการจัดสรรสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	จึงมิใช่เพียง

อ�านาจหน้าที่ของรัฐ	หากต้องบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่น	โดยเฉพาะประการส�าคัญคือผู้สูงอายุ

ต้องมีส่วนร่วมจัดสวัสดิการสนองตอบและสอดคล้องความต้องการอย่างเหมาะสมในช่วงชีวิตท่ีส�าคัญ	

การวิจัยครั้งนี้	 มีวัตถุประสงค์	 เพื่อศึกษารูปแบบระบบสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ	 บทบาทขององค์กร	

และเง่ือนไขการมีส่วนร่วม	 ที่มีอิทธิพลต่อการจัดบริการสวัสดิการสังคมแบบมีส่วนร่วมส�าหรับผู้สูง

อายุ	 ด�าเนินการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ	 ในการวิจัย

เชิงปริมาณเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากประชาชนผู้ที่มีอายุ	 60	 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล

เมืองของจังหวัดนครปฐม	4	แห่ง	ประกอบด้วย	เทศบาลเมืองสามพราน	เทศบาลเมืองไร่ขิง	เทศบาล

เมืองกระทุ่มล้ม	และเทศบาลเมืองนครปฐม	ก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์	20	 เท่าของ

ตัวแปร	 และเก็บเพิ่มร้อยละ	 20	 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ตอบแบบสอบถามจ�านวน	380	 ราย	 สุ่ม

ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน	 วิเคราะห์ด้วยแบบจ�าลองสมการโครงสร้าง	 ส�าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ

เก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์	 โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้บริหาร	 ได้แก่	 นายกเทศมนตรี	 ปลัด

เทศบาล	หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุข	และประธานชมรมผู้สูงอายุ	ในเขตเทศบาลเมืองสามพราน	คัดเลือก

กลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง	รวมจ�านวน	20	ราย	และวิเคราะห์เนื้อหา	ผลการวิจัยพบว่า	รูปแบบ

ระบบสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ	 และเงื่อนไขการมีส่วนร่วมมีอิทธิพลต่อการจัดบริการสวัสดิการสังคม

แบบมีส่วนร่วมส�าหรับผู้สูงอายุ	 โดยบทบาทขององค์กร	 ไม่มีอิทธิพลต่อการจัดบริการสวัสดิการสังคม

แบบมีส่วนร่วมส�าหรับผู้สูงอายุ

ค�าส�าคัญ:	ผู้สูงอายุ	สวัสดิการสังคม	และการมีส่วนร่วม	
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Abstract

	 The	change	in	the	population	demography	has	led	many	countries	including	

Thailand	to	an	aging	society	that	has	caused	a	wide	effect	at	the	macro	and	micro	

levels	of	the	economy.	As	such,	preparing	society	and	associated	services	in	line	with	

the	aging	society	is	an	important	agenda	for	the	nation.	The	objectives	of	this	research	

were	to	examine	influence	of	a	model	of	social	welfare	system	for	an	aging	society,	

organizational	roles,	and	conditions	for	participation	on	the	participatory	social	welfare	

provision	for	elderly	people	in	Nakhon	Pathom	Province	town	municipalities.	This	re-

search	employed	a	mixed	research	methodology	combining	quantitative	and	qualita-

tive	methods.	 In	a	quantitative	 research	part,	 the	 sample	consisted	of	380	elderly	

people	above	the	age	of	60	years	who	lived	in	four	town	municipalities	of	the	Nakhon	

Pathom	Province	including	Sam	Phran	Town	Municipality,	Raikhing	Town	Municipality,	

Krathum	Lom	Town	Municipality,	and	Muang	Nakhon	Pathom	Town	Municipality.	They	

were	selected	by	multi-stage	sampling.	The	sample	size	was	determined	based	on	20	

times	the	observed	variables.	Data	were	collected	with	the	use	of	a	questionnaire	and	

analyzed	with	a	structural	equation	model.	As	for	the	qualitative	research	component,	

in-depth	interviews	were	conducted	with	20	key	informants	including	mayors,	munic-

ipal	clerks,	chiefs	of	the	public	health	division,	and	the	presidents	of	the	elderly	peo-

ple	club.	They	were	selected	by	purposive	sampling.	The	data	were	analyzed	with	

content	analysis.	Research	findings	indicated	that	a	model	of	a	social	welfare	system	

for	the	aging	society	had	the	overall	greatest	direct	influence	on	the	participatory	social	

welfare	provision,	followed	by	conditions	for	participation	whereas	organizational	roles	

had	no	influence	on	the	participatory	social	welfare	provision	at	all.	

Keywords:	Elderly	People,	Social	Welfare	and	Participation
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ความเป็นมา และความส�าคัญของปัญหา

	 รัฐได้แปลงนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่

การปฏิบัติเพื่อสนองตอบต่อปัญหาและความ

ต้องการของผู ้สูงอายุโดยมีมาตรการเพื่อการ

ปฏิบัติที่มีพื้นฐานสอดคล้องกับแนวคิดสิทธิ

มนุ ษยชนและแนวนโยบายขององค ์ ก าร

สหประชาชาติ	เช่น	แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ	ฉบับที่	

2	 (พ.ศ.	 2545-2564)	 นโยบายรัฐบาลด้านผู้สูง

อายุ	 นโยบายกรมกิจการผู้สูงอายุ	 โดยมีสาระ

ส�าคัญที่สอดคล้องกันคือ	 เพ่ือเตรียมความพร้อม

และเตรียมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ	ส่ง

เสริมคุณภาพชีวิตและหลักประกันท่ีเหมาะสม

ส�าหรับผู้สูงอายุ	 เพื่อเป็นกรอบและแนวทางให้

ประชาชน	 ครอบครัว	 ชุมชน	 องค์กรภาครัฐและ

เอกชนได้ตระหนักถึงความส�าคัญของผู้สูงอายุ	

และเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจด้านผู ้สูงอายุ	

(กรมกิจการผู้สูงอายุ,	 2559)	 และมีการจัดท�า

แผนผู้สูงอายุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ	 ฉบับที่	 12	 (พ.ศ.	 2560-2564)	 โดยให้

ความส�าคัญกับการจัดบริการของรัฐที่มีคุณภาพ

ทั้งด้านสาธารณสุข	 ท่ีอยู่อาศัย	 สนับสนุนในเรื่อง

อาชีพและรายได้ให้กับผู ้สูงอายุ	 ผู ้ด้อยโอกาส	

รวมทั้งกระจายการจัดบริการภาครัฐให้มีความ

ครอบคลุมและทั่ วถึงทั้ ง ในเชิงปริมาณและ

คุณภาพ	ตลอดจนสร้างชุมชนเข้มแข็งให้เป็นพลัง

ร่วมทางสังคมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและพร้อม

รับผลประโยชน์จากการพัฒนา	 โดยส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพในชุมชน	 การสนับสนุนศูนย์ฝึก

อาชีพชุมชน	 ส่งเสริมให้ชุมชนจัดสวัสดิการและ

บริการในชุมชน	 และท่ีส�าคัญ	 สนับสนุนการ

ด� า เนิ น ง านอย ่ า ง เป ็ น เครื อข ่ ายระหว ่ า ง

สถาบันวิจัย	 สถาบันการศึกษา	 ภาครัฐ	 เอกชน	

ชุมชนและประชาชน	 เพื่อร่วมพัฒนานวัตกรรม

ทางสังคมให้เป็นกลไกในการลดความเหล่ือมล�้า

แ ละยกระ ดับคุณภาพชี วิ ต ขอ ง ผู ้ สู ง อ า ย	ุ

(ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ,	2559)	

	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงมีอ�านาจ

หน้าที่ในการจัดสวัสดิการสังคมและการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนเพ่ือส่งเสริม

สิทธิของผู้สูงอายุด้านต่าง	 ๆ	 เช่น	 จัดกิจกรรม

นันทนาการ	 ส่งเสริมอาชีพและรายได้	 การ

สาธารณสุข	 การรักษาพยาบาล	 การป้องกัน	

เป็นต้น	 โดยสาระบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ

ก�าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ�านาจให้

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 พ.ศ.	 2542	

มาตราที่	 16	 ยังได้กล่าวถึงการบริการสาธารณะ

ด้านการมีส่วนร่วมคือ	 ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น	ประกอบ

กับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย	ฉบับพุทธศักราช	2560	มาตรา	43	ข้อ	4	มี

สาระบัญญัติ	 ความว่า	 บุคคลและชุมชนย่อมมี

สิทธิที่จะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ

รัฐในการด�าเนินการจัดให้มีระบบสวัสดิการ

ชุมชน	 จากกฎหมายบทบัญญัติดังกล่าว	 สะท้อน

ว่า	 ภารกิจในการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยเฉพาะผู้

สูงอายุ	 ไม่ใช่เป็นเพียงอ�านาจหน้าที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเดียว	 หากเป็นภารกิจ

ของประชาชนในชุมชนที่สามารถเข้ามามีส่วน

ร่วมในการพัฒนา	 อันเข้าถึงประเด็นที่เป็นปัญหา	

ตอบสนองต่อความต้องการของผู้สูงอายุในชุมชน	

เพื่อให้เกิดการพัฒนาภารกิจด้านผู้สูงอายุเหมาะ

สมกับชุมชนแห่งนั้น	ๆ	อันสอดคล้องกับนโยบาย

และยุทธศาสตร์ของชาติที่สนับสนุนการด�าเนิน

การอย่างมีส่วนร่วมได้
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 เพื่อศึกษารูปแบบระบบสวัสดิการสังคม

ผู้สูงอายุ	 บทบาทขององค์กร	 และเงื่อนไขการมี

ส่วนร่วม	 ที่มีอิทธิพลต่อการจัดบริการสวัสดิการ

สังคมแบบมีส่วนร่วมส�าหรับผู้สูงอายุ

ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. การจัดบริการสวัสดิการสังคมแบบมีส่วน

ร่วมส�าหรับผู้สูงอายุ	 หมายถึง	 การท่ีหน่วยงาน

ภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิด

โอกาสให้ผู้สูงอายุในชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการ

ก�าหนดกฎเกณฑ์	 นโยบาย	 กระบวนการบริหาร

จัดบริการสวัสดิการและกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ท่ีจัดข้ึน	

เพื่อมุ่งป้องกัน	 แก้ไขปัญหา	 พัฒนาและส่งเสริม

ความมั่นคงทางสังคม	 เพื่อตอบสนองความ

จ�าเป็นขั้นพื้นฐานของผู้สูงอายุเพื่อให้มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น	ตามขั้นตอนคือ	การร่วมริเริ่ม	การร่วม

วางแผน	 การร่วมด�าเนินการ	 การร่วมรับผล

ประโยชน์	และการร่วมประเมินผล

การร่วมริเริ่ม (initiative)

 	 การเริ่มต้นจัดท�าโครงการนั้น	 จะต้อง

เริ่มต้นจากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง	 ใน

ที่นี้คือ	 การศึกษาชุมชน	 เป็นการเสาะแสวงหา

ข้อมูลต่าง	ๆ	ในชุมชน	

	 อรทัย	 ก๊กผล	 (2552)	 ได้กล่าวถึงการมี

ส่วนร่วมในขั้นตอนการเริ่มการพัฒนาว่า	 เริ่ม

ตั้งแต่การเกิดจิตส�านึกในตนเอง	 และถือเป็น

หน้าที่ของตนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม

หรือชุมชนที่ตนเองอยู่	 ร่วมกันคิดด้วยว่า	 อะไรที่

เป็นปัญหาของชุมชน	มีสาเหตุอย่างไร	และจะจัด

ล�าดับความส�าคัญของเป้าหมายอย่างไร	และควร

ที่จะจัดการกับปัญหาใดก่อนหลัง	 สรุปได้ว่า	 การ

เริ่มการพัฒนา	 เริ่มต้นด้วยการศึกษาข้อมูลของ

ชุมชน	 รับฟังความคิดเห็นและปัญหาของชุมชน	

จั ด ให ้ มี ก า รประชุ ม เพื่ อปรึ กษาหารื อกั บ

ประชาชนในชุมชน	 เพื่อที่จะได้ทราบถึงปัญหา	

สาเหตุของปัญหา	 และระดับความต้องการของ

ชุมชนได้อย่างทั่วถึง	 น�ามาสู ่การตัดสินใจและ

ก�าหนดแผนการของการพัฒนาได้

การร่วมวางแผน (planning) 

	 ก า ร ว า ง แผน เป ็ น ก ร ะบวนกา รที่

เก่ียวข้องกับการตัดสินใจ	 จัดสรรทรัพยากรใน

ปัจจุบันเพื่อให้เกิดความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์

ในอนาคตซ่ึงมีความส�าคัญและมีคุณค ่าต ่อ

บุคลากรและหน่วยงานท้ังหน่วยงานขนาดเล็ก

และขนาดใหญ่เป็นการช่วยให้ผู้บริหารหน่วยงาน

ทราบว่าจะท�าอะไรและเมื่อใด	 ใช้ทรัพยากร

อ ย ่ า ง ไ ร ใ ห ้ เ กิ ด ป ร ะ โ ย ช น ์ สู ง สุ ด แ ล ะ มี

ประสิทธิภาพเป็นเครื่องชี้ทางการด�าเนินงานซ่ึง

จะช่วยให้การบริหารจัดการราบรื่นหากมีปัญหา

อุปสรรคสามารถแก้ไขได้ทันทีช่วยลดต้นทุนการ

ปฏิบัติงานลดการท�างานที่ไม่สัมพันธ์กัน	(ยุทธนา	

พรหมณี,	2559)	

การร่วมด�าเนินการ (actuation)

	 การด�าเนินการ	 คือ	 การน�าแผนหรือ

โครงการไปปฏิบัติ	 โดยผู ้มีอ�านาจตัดสินใจ	 ผู ้

ด�าเนินนโยบาย/โครงการ	 และประชาชนร่วมกัน

จัดการ	 ด�าเนินการตามนโยบายหรือโครงการนั้น	

ๆ	 เป ็นการปฏิบัติตามนโยบาย	 หรือด�าเนิน

โครงการร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้า

หมายที่วางไว้	 (บวรศักดิ์	 อุวรรณโณ	และถวิลวดี	

บุรีกุล,	2549)	กล่าวคือ	เมื่อได้จัดท�าแผนโครงการ

และได้ตรวจสอบความเป็นไปได้จนแน่ใจแล้ว	 ก็

ต้องน�าแผนเสนอผู้มีอ�านาจตามล�าดับ	 เพ่ือขอ

อนุมัติงบประมาณด�าเนินการตามแผน	 และเมื่อ

ได้รับอนุมัติแล้วก็จะน�าไปปฏิบัติ	
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การร่วมรับผลประโยชน์ (advantage) 

	 ในการมีส่วนร่วมในพัฒนาชุมชน	การรับ

ผลประโยชน์นับว่าเป็นขั้นตอนหน่ึงของการมี

ส่วนร่วม	 กล่าวคือ	 หลังจากที่ประชาชนเข้ามามี

ส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนแล้ว	 ย่อมจะได้รับ

ผลประโยชน์ร่วมกัน	 ซึ่งผลประโยชน์นั้น	 ไม่

จ�าเป็นที่จะต้องอยู่ในรูปของเงิน	วัตถุสิ่งของเพียง

อย่างเดียว	แต่อาจเป็นความสุขสบาย	ความพอใจ

ในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามสภาพของ

แต่ละชุมชนแตกต่างกันไป	(อรทัย	ก๊กผล,	2552)	

การร่วมประเมินผล (evaluation) 

	 เป็นขั้นตอนการเปิดโอกาสให้องค์กร	

สมาชิกในองค์กร	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ได้รับ

ผลประโยชน์จากกิจกรรมหรือโครงการ	 ร่วม

พิจารณาสิ่งที่ได้ด�าเนินการมา	การประเมินผลจะ

มีความหมายมากย่ิงข้ึน	 เมื่อด�าเนินการโดย

ประชาชนหลายฝ่ายท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการ	

การประเมินผลโดยวิธีนี้เรียกว่า	“การประเมินผล

โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน”	

2. รูปแบบระบบสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ	หมาย

ถึง	 กระบวนการที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อการแก้ไข

ปัญหาอุปสรรคของการพัฒนาคุณภาพชีวิต	 ส่ง

เสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้ตรงตาม

เป้าหมายที่สังคมก�าหนด	 อันจะท�าให้ผู้สูงอายุได้

รับความช่วยเหลือด้านต่าง	 ๆ	 ที่จ�าเป็น	 เพื่อ

ให้การด�ารงชีวิตของผู้สูงอายุเป็นไปอย่างสะดวก

สบาย	มีคุณภาพและประสิทธิภาพ	โดยมีรูปแบบ

พื้นฐาน	4	ด้าน	ประกอบด้วย	การประกันสังคม	

การช่วยเหลือสาธารณะ	 การบริการสังคม	 และ

การช่วยเหลือเกื้อกูลภาคประชาชน

การประกันสังคม (social insurance) 

	 คือ	 การสร้างหลักประกันในการด�ารง

ชีวิตในกลุ่มของสมาชิกที่มีรายได้และจ่ายเงิน	

สมทบเข้ากองทุนประกันสังคม	เพื่อรับผิดชอบใน

การเฉล่ียความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเจ็บ

ป่วย	คลอดบุตร	ทุพพลภาพ	ตาย	สงเคราะห์บุตร	

ชราภาพและว่างงาน	 เพ่ือให้ได้รับการรักษา

พยาบาลและมีรายได้อย่างต่อเนื่อง	 (ส�านักงาน

ประกันสังคม,	 2557)	 ในปัจจุบัน	 ประเทศไทยมี

ระบบประกันสังคมผู้สูงอายุ	 ประกอบด้วยระบบ

และกองทุนต่างๆ	 ดังต่อไปนี้	 1)	 ระบบบ�านาญ

แห่งชาติ	 2)	 กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	

หรือ	กบข.	3)	กองทุนผู้สูงอายุ	4)	กองทุนส�ารอง

เลี้ยงชีพ	5)	กองทุนการออมแห่งชาติ	หรือ	กอช.	

นอกจากระบบประกันสังคมผู้สูงอายุที่กล่าวมา

แล ้วนี้ 	 ยังมีระบบประกันสังคมที่ เกี่ยวข ้อง	

ประกอบด้วยกองทุนต่างๆ	 ได้แก่	 1)	 กองทุน

ประกันสังคมกรณีชราภาพ	 2)	 กองทุนส�ารอง

เล้ียงชีพส�าหรับลูกจ้างประจ�าของส่วนราชการซ่ึง

จดทะเบียน	 (กสจ.)	 3)	 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง

ชีพ	4)	กองทุนสงเคราะห์	ครูใหญ่และครูโรงเรียน

เอกชน	 5)	 กองทุนทวีสุข	 และ	 6)	 กองทุน

สวัสดิการชุมชน)	(สุดารัตน์	สุดสมบูรณ์,	2557)

การช่วยเหลือสาธารณะ (public assis-

tance) 

	 เป็นการสงเคราะห์แบบให้เปล่าส�าหรับ

ผู้ท่ีต้องการความช่วยเหลือ	 เนื่องจากผู้สูงอายุท้ัง

หลายช่วยเหลือตนเองไม่ได้	 ด้อยโอกาสทาง

สังคม	 และไร้ท่ีพึ่ง	 รูปแบบของสวัสดิการที่มีอยู่	

คือ	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	กองทุนดูแลผู้สูงอายุที่ขาด

ที่พึ่ง	การได้รับค�าปรึกษาในทางคดี	การยกเว้นค่า

เข ้าชมสถานที่ของรัฐ	 และการช่วยเหลือค่า

โดยสารสาธารณะ	(สุดารัตน์	สุดสมบูรณ์,	2557)	

ได้แก่	 1)	 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	 2)	กองทุนดูแลผู้สูง

อายุที่ขาดที่พึ่ง	 3)	 การได้รับค�าปรึกษาในทางคดี	

การช่วยเหลือจากการทารุณกรรมและถูกทอดทิ้ง	
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4)	 การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ	 เช ่น	

ก ร ะ ท ร ว ง ค ม น า ค ม 	 แ ล ะ ก ร ะ ท ร ว ง

ทรัพยากรธรรมชาติ	 ฯลฯ	 5)	 การช่วยเหลือด้าน

ค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม	

การบริการสังคม (social services) 

	 เป ็นระบบบริการที่ตอบสนองความ

ต้องการขั้นพื้นฐานและสภาพความเป็นอยู่ของ

ประชาชนด้านต่าง	 ๆ	 ซึ่งโดยทั่วไป	 ขอบเขตของ

งานสวัสดิการสังคมท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา

สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในสังคมให้มี

ความเป็นอยู่ที่ดีมีอยู่	7	ด้าน	คือ	(1)	การมีสุขภาพ

อนามัยที่ดี	(2)	การมีการศึกษาที่ดี	(3)	การมีที่อยู่

อาศัยที่ดี	(4)	การมีงานท�า	รายได้	และสวัสดิการ

แรงงาน	 (5)	 การมีความมั่นคงทางรายได้	 (6)	

นันทนาการ	 และ	 (7)	 การบริการสังคมทั่วไป	

(กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์,	2549)	

การช่วยเหลือภาคประชาชน (assistance of 

people sector) 

	 เรียกอีกอย่างหนึ่งว ่า	 การช่วยเหลือ

เกื้อกูลและบริการสังคมทางเลือก	 (alternative	

social	 welfare)	 ซึ่ง	 อุทัย	 ปริญญาสุทธินันท	์

(2559)	กล่าวว่า	นอกจากสวัสดิการสังคมทั้งสาม

รูปแบบซึ่งมักเป็นการจัดตั้งให้โดยภาครัฐแล้ว	ยัง

มีรูปแบบการช่วยเหลือเก้ือกูลและบริการสังคม

ทางเลือกท่ีจัดตั้งให้โดยภาคเอกชนและภาค

ประชาชน	 ไม่ว่าจะเป็นกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	

การประกันชีวิต	การประกันภัย	การเกื้อกูลชุมชน	

หรือสวัสดิการชุมชน	 ด้วยเหตุนี้	 “สวัสดิการ

ชุมชน”	จึงเป็น	“ส่วนหนึ่ง”	ของสวัสดิการสังคม	

3. บทบาทขององค์กร	 หมายถึง	 การกระท�าที่

เป็นหน้าที่หรือการช่วยเหลือส่งเสริมจากหน่วย

งานต่าง	 ๆ	 ที่ด�าเนินการเกี่ยวกับจัดบริการ

สวัสดิการสังคมส�าหรับผู้สูงอายุ	 ซึ่งเป็นไปตาม

ความคาดหวังและลักษณะการรับรู้ของผู้สูงอาย	ุ

โดยมีองค์กรที่รับผิดชอบและด�าเนินการเกี่ยวกับ

การจัดบริการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในงานวิจัย

นี้	 มี	 3	 องค์กร	 ประกอบด้วย	 องค์กรภาครัฐ	

องค์กรภาคเอกชน	 และองค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่น

องค์กรภาครัฐ (state) 

	 ชัยอนันต์	 สมุทวณิช	 (2552)	 ได้ศึกษา

บทบาทหน้าที่ของรัฐในงานเขียนชื่อ	 “รัฐ”	 ว่า	

กลไกของรัฐมีกลไกย่อย	 13	 ด้าน	 ซ่ึงท้ังหมด

ประกอบเข้าเป็นแก่นแกนของกลไกของรัฐ	 ซ่ึง

ตามการแบ่งประเภทข้างต้นนี้	 มีหน้าที่หลัก	 4	

ด้านคือ	การสร้างความสมานฉันท์	การผลิต	บูรณ

าการ	และการบริหาร	ดังนี้คือ	1)	กลไกย่อยของ

รัฐทางการเมืองในการสร้างความสมานฉันท์	 2)	

กลไกย่อยของรัฐด้านการผลิต	 3)	 กลไกย่อยของ

รัฐด้านบูรณาการ	 และ	 4)	 กลไกย่อยด้านการ

บริหาร	

	 รูปแบบการจัดการสวัสดิการสังคมย่อม

ขึ้นอยู ่กับองค์กรรัฐที่เกี่ยวข้องต่างกันไป	 ซ่ึง

หน่วยงานของรัฐ	หรือกระทรวงที่ดูแลรับผิดชอบ

ด้านสวัสดิการสังคมส�าหรับผู ้สูงอายุ	 ได ้แก	่

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์	 กระทรวงสาธารณสุข	 กระทรวงการท่อง

เที่ยวและกีฬา	 กระทรวงคมนาคม	 กระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 กระทรวง

วัฒนธรรม	 กระทรวงมหาดไทย	 กระทรวง

ศึกษาธิการ	 กระทรวงแรงงาน	 และกระทรวง

ยุติธรรม	(วิจิตรา	วิเชียรชม,	2555)

องค์กรภาคเอกชน (private sector) 

	 สังคมไทย	ภาคเอกชนหันมาสนใจในการ

จัดบริการด้านการดูแลมากขึ้นเรื่อย	ๆ 	แต่รูปแบบ
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ยังคงจ�ากัดอยู่เพียงศูนย์จัดส่งผู ้ดูแลผู้สูงอายุที่

บ้านพักคนชรา	สถานบริการกายภาพบ�าบัด	หรือ

ที่อยู่อาศัยเฉพาะส�าหรับผู้สูงอายุ	 และส่วนใหญ่

จะกระจุกตัวในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใหญ่

บางจังหวัดเท่าน้ัน	 (วิพรรณ	 ประจวบเหมาะ,	

2553)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (local adminis-

tration municipality) 

	 การลดภาระของรัฐบาลโดยการให ้

ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครอง

ตนเอง	 เพื่อการสนองตอบต่อความต้องการของ

ชุมชน	 จะได้เกิดความสะดวก	 รวดเร็ว	 และตรง

กับความมุ่งประสงค์ของชุมชนนั้น	 ๆ	 จึงเป็นผล

ให้การปกครองท้องถิ่นมีบทบาทขึ้น	 (สิวาพร	 สุข

เอียด	และ	จเร	พันธุ์เปรื่อง,	2559)	ส�าหรับภารกิจ

ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความมั่นคงให้กับผู ้สูง

อายุ	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึงเป็นหน่วย

งานที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด	 สามารถ

รับรู้รับฟังความต้องการและสภาพปัญหาที่แท้

จริงของประชากรผู้สูงอายุซึ่งอาจแตกต่างกันไป

ในแต่ละชุมชน	 ย่อมต้องรับภาระหน้าท่ีในการ

ก�าหนดทิศทาง	 นโยบาย	 บริหารจัดการ	 ตาม

ภาระหน้าท่ี	 รวมถึงจัดท�าบริการสาธารณะและ

สวัสดิการด้านต่าง	 ๆ	 ให้ครอบคลุมกับความ

ต้องการของกลุ ่มเป้าหมายคือผู ้สูงอายุ	 เสริม

สร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามความเหมาะสม

กับสภาพท้องถิ่น

4. เงื่อนไขการมีส่วนร่วม หมายถึง	ปัจจัยที่มีผล

ต่อการมีส่วนร่วม	 เป็นแรงจูงใจที่ท�าให้ผู้สูงอายุ

ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก�าหนดทิศทาง	

นโยบาย	 แนวทางการจัดบริการสวัสดิการสังคม

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 ซึ่งจะน�ามาสู่ผล

ของการจัดบริการสวัสดิการสังคมแบบมีส่วนร่วม

ส�าหรับผู้สูงอายุ	 โดยประกอบด้วยตัวแปรผู้น�า	

ความพึงพอใจ	 ความรู ้ความเข้าใจ	 และการ

ประชาสัมพันธ์

ผู้น�า (leader) 

	 หมายถึง	 บุคคลที่มีบารมีและมีบทบาท	

รวมทั้งมีอิทธิพลเหนือผู้อื่น	สามารถชักจูง	สั่งการ	

หรือชี้ น� าบุคลอื่น ให ้ปฏิ บัติ งานส� า เร็ จตาม

วัตถุประสงค ์ที่วางไว ้ขององค ์กรได ้อย ่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 โดยผู้น�าอาจได้รับ

ต�าแหน่งเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้	 แต่

ทั้งนี้	ต้องได้รับการยอมรับจากคนในองค์กร	โดย

ผู้น�าท่ีมีประสิทธิภาพ	 ควรมีรูปแบบหรือลักษณะ

ที่แสดงออกให้ผู ้อื่นเห็นถึงความดีหรือลักษณะ

เด่น	 โดยพฤติกรรมที่แสดงออกมานั้นจะขึ้นอยู่

กับสถานการณ์ที่มีความแตกต่างกัน	 ลักษณะ

ผู้น�าควรมีรูปแบบที่ผสมผสานกันทั้งในแง่ของ

ความเป ็นประชาธิปไตยและแบบเผด็จการ	

(สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน,	2553)	

ความพึงพอใจ (satisfaction)

	 หมายถึง	 ความรู้สึกและทัศนคติท่ีดีท่ีมี

ต่อการด�าเนินงานและปัจจัยต่าง	ๆ	ในการปฏิบัติ

งาน	 ซึ่งความพึงพอใจดังกล่าวจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อ

เมื่อองค์กรมีการตอบสนองความต้องการของ

บุคคล	 ทั้งทางด้านร่างกาย	 จิตใจ	 และสภาวะ

แวดล้อม	 จะเห็นได้ว่า	 ความพึงพอใจมีบทบาท

ส�าคัญในการก�าหนดพฤติกรรมของสมาชิกใน

องค์กร	 ที่ล้วนส่งผลต่อผลการด�าเนินงานและ

ความก้าวหน้าขององค์กร	 เพราะถ้าพนักงานมี

ความพึงพอใจในการท�างานแล้ว	 ผลการปฏิบัติ

งานจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น	(Kosteas,	2009)

ความรู้ความเข้าใจ (understanding) 

	 หมายถึง	สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่า

เรียน	 ประสบการณ์	 รวมทั้งความสามารถเชิง
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ปฏิบัติและทักษะความเข้าใจ	 ที่ได้รับมาจาก

ประสบการณ์สิ่งที่ได้รับมาจากการได้ยิน	 ได้ฟัง	

การคิด	 หรือการปฏิบัติองค์วิชาในแต่ละสาขา	

ส�าหรับพฤติกรรมความเข้าใจแบ่งได้เป็น	 3	 รูป

แบบคือ	การแปลความ	การตีความ	และการสรุป

อ้างอิง

การประชาสัมพันธ์ (public relations)

	 หมายถึง	 ความพยายามที่มีการวางแผน

และเป็นการกระท�าที่ต ่อเนื่อง	 ในอันที่จะมี

อิทธิพลเหนือความคิดจิตใจของประชาชนกลุ่ม

เป้าหมาย	 โดยการกระท�าสิ่งที่ดีมีคุณค่าให้กับ

สังคม	 เพื่อให้ประชาชนเหล่านี้	 มีทัศนคติท่ีดีต่อ

หน่วยงาน	 กิจกรรมและบริการ	 หรือสินค้าของ

หน่วยงาน	และเพื่อที่จะได้รับการสนับสนุนความ

ร่วมมือที่ดีจากประชาชนเหล่านั้นในระยะยาว	

(พรทิพย์	 พิมลสินธุ์,	 2551)	 การประชาสัมพันธ	์

เป็นวิธีการหรือกระบวนการสื่อสารเพื่อเสริม

สร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่าง

องค์กร	สมาชิกในองค์กร	และประชาชนผู้สูงอายุ

ในชุมชน	 เพ่ือจะให้เกิดความเข้าใจ	 ทัศนคติที่ด	ี

ส่งผลต่อร่วมมือและการมีส่วนร่วม	สนับสนุนการ

ด�าเนินงานในการจัดสวัสดิการสังคมผู ้สูงอายุ

แบบมีส่วนร่วม	 เพราะปัจจัยส�าคัญหนึ่งที่จะ

ท� า ใ ห ้ ก า ร มี ส ่ ว น ร ่ ว ม ข อ ง ป ร ะ ช า ช น มี

ประสิทธิภาพนั้น	(จุฑารัตน์	ชมพันธุ์,	2555)

 

วิธีด�าเนินการวิจัย

	 วิจัยด้วยวิจัยแบบผสมผสานระหว่าง

การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ	 ใน

การวิจัยเชิงปริมาณเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม

จากประชาชนผู้ที่มีอายุ	 60	 ปีข้ึนไปท้ังชายและ

หญิงในระดับเทศบาลเมืองของจังหวัดนครปฐม	

4	 แห่ง	 ประกอบด้วย	 เทศบาลเมืองสามพราน	

จ�านวน	 1,779	 คน	 เทศบาลเมืองไร่ขิง	 จ�านวน	

5,554	 คน	 เทศบาลเมืองกระทุ ่มล้ม	 จ�านวน	

1,955	 คน	 และเทศบาลเมืองนครปฐม	 จ�านวน	

1,256	คน	รวมทั้งสิ้นจ�านวน	7,544	คน	ค�านวณ

หาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์	 20	 เท่าของ

ตัวแปรประจักษ	์ และเก็บเพิ่มร้อยละ	 20	 เคร่ือง

มือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล	คือแบบสอบถาม	ผ่าน

การทดสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหา	 จากผู้ทรง

คุณวุฒิจ�านวน	5	ท่าน	ได้ค่า	IOC	มากกว่า	0.50	

ทุกข้อค�าถาม	 ส่วนการทดสอบความเชื่อถือได	้

โดยได้ค่าครอนบัค	อัลฟ่า	ระหว่าง	0.702	-	0.973	

วิเคราะห์ผลด้วยเทคนิคแบบจ�าลองสมการ

โครงสร้าง	 ส�าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพเก็บข้อมูล

ด้วยแบบสัมภาษณ์	 โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก	

ผู้บริหาร	 ได้แก่	 นายกเทศมนตรี	 ปลัดเทศบาล	

หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุข	 และประธานชมรมผู้สูง

อายุ	ในเขตเทศบาลเมืองสามพราน	คัดเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง	รวมจ�านวน	20	ราย	

และวิเคราะห์เนื้อหา	

สรุป และอภิปรายผล 

	 ผลจากการวิเคราะห์แบบจ�าลอง	 เมื่อ

พิจารณาโดยรวมแล้วพบว่า	 ตัวช้ีวัดการเข้าได้ดี

กับข้อมูลทุกตัว	 พบว่า	 Chi-square/df	 =1.44,	

RMSEA=	 0.034,	 GFI=0.96,	 CFI=0.99,	

PGFI=0.53,	RMR=0.01	แสดงว่าตัวชี้วัดการเข้า

ได้ดีกับข้อมูลทุกตัวตามที่นักวิชาการ	(Joreskog,	

&	Sorbom,	1996)	ก�าหนดไว้	กล่าวคือ	ข้อมูลเชิง

ประจักษ์กับแบบจ�าลองเข้ากันได้ดี	(good	fit)	

	 1)	 การจัดบริการสวัสดิการสังคมแบบมี

ส่วนร่วมส�าหรับผู้สูงอายุ	(SWPAE)	ได้รับอิทธิพล

จาก	 (1)	 รูปแบบระบบสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ	

(SYESW)	(2)	บทบาทขององค์กร	(ROORG)	และ	
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(3)	 เงื่อนไขการมีส่วนร่วม	 (COPAR)	 สามารถ

เขียนเป็นสมการโครงสร้าง	ดังนี้

SWPAE = 0.343*SYESW – 0.877*ROORG 

+ 

	 (0.132)			 (1.192)

	 2.598		 	 -0.890

 0.332*COPAR, R2 = 0.998

		 (0.554)	

		 5.613	

	 ผลการวิเคราะห์	 พบว่า	 การจัดบริการ

สวัสดิการสังคมแบบมีส่วนร่วมส�าหรับผู้สูงอายุ	

ได้รับอิทธิพลจาก	รูปแบบระบบสวัสดิการสังคมผู้

สูงอายุและ	 เงื่อนไขการมีส่วนร่วมโดยสามารถ

อธิบายการผันแปรของการจัดบริการสวัสดิการ

สังคมแบบมีส่วนร่วมส�าหรับผู้สูงอายุ	 ได้ร้อยละ	

99.8	 ผู้วิจัยมีความคิดว่า	 จากภาวะวิกฤตด้าน

เศรษฐกิจในปี	 พ.ศ.	 2540	 เป็นต้นมา	 รัฐไม่

สามารถที่ จะจัดบริการในลักษณะของรั ฐ

สวัสดิการ	 (welfare	 state)	 ได้อีกต่อไป	การจัด

สวัสดิการสังคมจึงได้พยายามปรับตัวใหม่ใน

ลักษณะของสวัสดิงาน	 (workfare)	 ถูกน�ามาใช้

เป็นทางเลือก	 เสริมกับการจัดสวัสดิการแบบ	

Welfare	 เพื่อช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการ

สร ้างงานและสร ้างแรงจูงใจให ้แรงงานที่มี

ศักยภาพเข้าสู่ตลาดแรงงาน	 มีรายได้ช่วยเหลือ

ตนเองได้	และสามารถช่วยแบ่งเบาภาระทางการ

ภาพ 1	ผลการวิเคราะห์ภายหลังการปรับปรุงแบบจ�าลอง
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คลังของรัฐลง	สวัสดิการแบบ	Workfare	จึงช่วย

เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการสวัสดิการโดย

รวมได้โดยค�าถึงสิทธิมนุษยชน	 ความต้องการขั้น

พื้นฐานของประชาชน	 ความยุติธรรมทางสังคม	

การมีส ่วนร่วมของคนในสังคมทุกระดับและ

ความโปร่งใส	 ค�านึงถึงต้นทุนหรืองบประมาณ	

ผลกระทบ	 ผลประโยชน์	 และการจัดล�าดับความ

ส�าคัญของปัญหา	ซึ่งการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่

ผู้สูงอายุเป็นการบริการพื้นฐานท่ีมีความส�าคัญ	

โดยมีจุดศูนย์กลางของงานสวัสดิการสังคมคือผู้

สูงอายุ	เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและมีหลักประกัน	ไม่

เพียงแต่จะช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาแก่ผู้สูงอายุ

ที่ประสบความเดือดร้อนเท่าน้ัน	 แต่ยังรวมถึง

มาตรการป้องกันและส่งเสริมสวัสดิการสังคมให้

ดีขึ้นด้วย	 ระบบการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุนี้	

ต้องค�านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิที่ผู้

สูงอายุควรได้รับ	 และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ต้อง

ค�านึงถึง	 “หลักการเข้ามามีส่วนร่วม”	 (partici-

pation)	ในจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ	

	 อน่ึงผู ้บริหารปลัดเทศบาลเมืองของ

จังหวัดนครปฐม	 กล่าวย�้าว่า	 “…มีการประเมิน

ความพึงพอใจของผู้สูงอายุ โดยกองสวัสดิการ

สังคม อยู่ในระดับดีมาก มีการติดตามประเมินผล

การให้บริการงานผู้สูงอายุ และน�าข้อบกพร่องมา

วางแผนการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นในปีถัดไป แต่

ผู้สูงอายุยังไม่ค่อยให้ความส�าคัญกับการติดตาม

ผลการด�าเนินงานให้บริการของเทศบาล ท�าให้

เทศบาลไม่ค่อยได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน เพื่อ

น�ามาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งข้ึน ส่วนใหญ่จะใช้วิธี

การติดตามประเมินผลในด้านความพึงพอใจของ

ผู ้ สู งอายุ  ยั ง ไม ่ ได ้ มี การประเมินผลด ้ าน

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพการให้บริการและ

การด�าเนินงานผู้สูงอายุ…”	ซึ่งเป็นไปตามแนวคิด

ของ	Cohen	and	Uphoff	(1980)	ที่จ�าแนกการ

มีส่วนร่วมของประชาชน	ได้แก่	1)	การมีส่วนร่วม

ในการตัดสินใจ	(decision	making)	ซึ่งประกอบ

ด้วยการริเริ่มตัดสินใจ	 การด�าเนินการตัดสินใจ	

ก�าหนดนโยบายจากความต้องการและการตัดสิน

ใจปฏิบัติการ	 อาจจะเป็นการตัดสินใจในช่วง

ระยะเวลาเร่ิมแรก	 การตัดสินใจในช่วงของ

กิจกรรมหรือการตัดสินใจในช่วงการด�าเนิน

กิจกรรม	2)	การมีส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรม	

(implementation)	 ซึ่งอาจเป็นในรูปแบบของ

การเข้าร่วมโครงการ	 โดยให้การสนับสนุนด้าน

วิชาการ	 การประสานความร่วมมือ	 รวมทั้งการ

รวมมือปฏิบัติด ้วยแรงงาน	 แรงเงินและการ

สนับสนุนทรัพยากรอื่น	 3)	 การมีส่วนร่วมในผล

ประโยชน์	(benefits)	เป็นการร่วมกันที่จะรับผิด

ชอบต่อผลที่จะเกิดข้ึน	 หรือการมีส่วนร่วมต่อผล

ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในทุก	ๆ	ด้าน	และ	4)	การมี

ส ่วนร ่วมในการประเมินผล	 (evaluation)	

เป็นการร่วมกันควบคุม	 ตรวจสอบผลการด�าเนิน

งานตลอดจนเข้าไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น	

	 อย่างไรก็ตาม	 การจัดบริการสวัสดิการ

สังคมแบบมีส่วนร่วมส�าหรับผู้สูงอายุ	 ไม่ได้รับ

อิทธิพลจากบทบาทขององค์กร	 ผู้วิจัยมีความคิด

เห็นว่าในปัจจุบันบทบาทขององค์กร	 ได้แก่	

องค์กรภาครัฐ	 องค์กรภาคเอกชนและ	 องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	 ยังเข้าไม่ถึงการจัดบริการ

สวัสดิการสังคมแบบมีส่วนร่วมส�าหรับผู้สูงอายุ	

กล่าวคือ	ผู้สูงอายุขาดการร่วมริเริ่ม	ร่วมวางแผน	

ร่วมด�าเนินการ	 ร่วมรับผลประโยชน์	 และ	 ร่วม

ประเมินผลในแต่ละองค์กรดังกล่าว	 โดยองค์กร

ยังด�าเนินการด้วยแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	

และเน้นการสงเคราะห์	 ให้เปล่า	 โดยไม่ได้หารือ

หรือส�ารวจข้อมูลความต้องการท่ีแท้จริงของผู้สูง
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อายุ	

	 2)	 เง่ือนไขการมีส่วนร่วม	 (COPAR)	 ได้

รับอิทธิพลจาก	(1)	รูปแบบระบบสวัสดิการสังคม

ผู้สูงอายุ	 (SYESW)	และ	 (2)	บทบาทขององค์กร	

(ROORG)	 สามารถเขียนเป็นสมการโครงสร้าง	

ดังนี้

COPAR = 0.271*SYESW + 0.272*ROORG 

		 	(0.621)		 	 (0.464)			

		 	0.336			 	1.416		

 , R2 = 0.799

	 ผลการวิเคราะห์	 พบว่า	 เงื่อนไขการมี

ส ่วนร ่วมได ้รับอิทธิพลจาก	 รูปแบบระบบ

สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุและบทบาทขององค์กร

ผู้วิจัยมีความเห็นด้วยว่า	 เงื่อนไขการมีส่วนร่วม	

คือ	 ผู้น�า	 ความพึงพอใจ	 ความรู้ความเข้าใจและ

การประชาสัมพันธ์ได้รับอิทธิพลจาก	 รูปแบบ

ระบบสวัสดิการสังคมผู ้สูงอายุในการประกัน

สังคม	 การช่วยเหลือสาธารณะ	 การบริการสังคม	

และการช่วยเหลือภาคประชาชน	 และบทบาท

ขององค์กรท้ังองค์กรภาครัฐ	 องค์กรภาคเอกชน	

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 สอดคล้องกับผู้

บริหาร	 นายกเทศมนตรี	 เทศบาลเมืองของ

จังหวัดนครปฐม	กล่าวว่า	“…ผู้น�าเข้าร่วมกิจกรรม

กับผู ้สูงอายุทุกเดือน	 ให้ความส�าคัญและร่วม

กิจกรรมทุกเดือนโดยสามารถดึงผู ้สูงอายุใน

ชุมชนมามีส่วนร่วมในชุมชนได้	 หากผู้น�ามีความ

เอาใจใส่ดูแลในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุจะ

เป็นแรงก�าลังใจให้ผู้สูงอายุมีความร่วมมือร่วมใจ

ที่จะเข้าร ่วมกิจกรรมนั้น	 ๆ	 …สอดคล้องกับ

ประธานชมรมผู้สูงอายุ	 กล่าวว่า	 …	 ผู้สูงอายุมี

ส่วนร่วมสนับสนุนการด�าเนินงานสวัสดิการ	 มี

ศักด์ิศรีและด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างผาสุก	 แต่

ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุมักไม่ค่อยเข้าร่วมกิจกรรมของ

ชุมชน	 ซ่ึงควรมีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

และการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ	ใช้ศักยภาพความ

รับผิดชอบและคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลัก	 เชื่อม

โยงกับวัดและการปฎิบัติธรรม	 เช่น	 เป็นแกนน�า

ในการช่วยให้ชุมชนเป็นหมู่บ้านรักษาศีลห้า…	

สอดคล้องกับแนวคิดของ	ถวิลวดี	บุรีกุล	 (2552)	

กล่าวถึงเงื่อนไขพื้นฐานที่ท�าให้ประชาชนเจ้ามามี

ส่วนร่วมคือ	 (1)	 การมีอิสรภาพในการเข้าร่วม	

หมายถึง	 การเข้าร่วมต้องเป็นไปด้วยความสมัคร

ใจ	 (2)	 ความเสมอภาคในการเข้าร่วมกิจกรรม	

หมายถึง	 ทุกคนที่เข้าร่วมต้องมีสิทธิเท่าเทียมกัน	

และ	(3)	ผู้เข้าร่วมต้องมีความสามารถพอที่จะเข้า

ร่วมกิจกรรม	หมายถึง	มีความเข้าใจในเรื่องนั้น	ๆ	

แต่หากกิจกรรมท่ีก�าหนดไว้มีความซับซ้อนเกิน

ความสามารถของกลุ่มเป้าหมาย	 ก็จะต้องมีการ

พัฒนาศักยภาพให้พวกเขาสามารถเข้ามามีส่วน

ร่วมได้	

	 3)	บทบาทขององค์กร	 (ROORG)	 ได้รับ

อิทธิพลจาก	 รูปแบบระบบสวัสดิการสังคมผู้สูง

อายุ 	 (SYESW)	 สามารถเขียนเป ็นสมการ

โครงสร้าง	ดังนี้

ROORG = 0.982*SYESW, R2 = 0.964 

		 	(0.091)	

		 	14.696	

	 ผลจากการวิเคราะห์	พบว่า	บทบาทของ

องค์กรได้รับอิทธิพลจากรูปแบบระบบสวัสดิการ

สังคมผู้สูงอายุโดยสามารถอธิบายการผันแปร

ของบทบาทขององค์กร	 ได้ร้อยละ	 96.4	 ผู้วิจัยมี

ความคิดเห็นด้วย	 โดยบทบาทขององค์กร	 คือ	

องค์กรภาครัฐ	 องค์กรภาคเอกชนและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับอิทธิพลจาก	 รูปแบบ

ระบบสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ	 ทั้งการประกัน

สังคม	 การช่วยเหลือสาธารณะ	 การบริการสังคม	
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และการช่วยเหลือภาคประชาชน	 โดยเป็นตัว

จูงใจให้เกิดการมีส่วนร่วมในสังคมผู้สูงอายุ	 มี

ความต่อเน่ืองในการให้บริการและมีการติดตาม

คิดค้น	พัฒนาการให้บริการที่มีความเป็นเลิศมาก

ขึ้น	 การจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นเรื่องส�าคัญโดยตรงกับ

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	 รูปแบบสวัสดิการสังคมจึง

ต้องเข้าถึงได้โดยง่าย	 และรวดเร็วสอดคล้องกับผู้

บริหาร	 หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุข	 เทศบาลเมือง

ของจังหวัดนครปฐม	กล่าวว่า	...การประกันสังคม	

เทศบาลได้มีการจัดท�าประกันสังคมส�าหรับผู้สูง

อายุ	60	ปีขึ้นไปที่ไม่มีรายได้ประจ�า	หรือมีรายได้

น้อยไม่สามารถซื้อประกันกับเอกชนได้	มีตัวแทน

จากส�านักงานประกันสังคม	มาประชาสัมพันธ์รูป

แบบสวัสดิการ	 โดยมีเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลใน

ส ่วนของพัฒนาชุมชนเป ็นผู ้ รับผิดชอบ. . .	

สอดคล้องกับงานวิจัยของคณะกรรมการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (2549)	 และ	 สุดา

รัตน์	สุดสมบูรณ์	(2557)	พบว่า	ปัจจุบัน	รูปแบบ

ของสวั สดิ การสั งคมส� าหรับผู ้ สู งอายุ 	 ใน

ประเทศไทย	มีอยู่	4	ประเภทใหญ่	ได้แก่	1)	การ

ประกันสังคม	 ซึ่งเป็นการออมเงินเพื่อสร้างหลัก

ประกันความมั่นคงในการด�ารงชีวิตและคุ้มครอง

ลูกจ้าง	จากปัญหาการขาดรายได้เมื่อเกษียณอายุ

การท�างาน	 ซึ่งประกอบด้วยกองทุนต่าง	 ๆ	 เช่น	

กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ	 กองทุน

ส�ารองเลี้ยงชีพ	กองทุนการออมชราภาพ	เป็นต้น	

2)	 การช ่วยเหลือสาธารณะ	 โดยเป ็นการ

สงเคราะห์แบบให้เปล่าส�าหรับผู้สูงอายุที่ต้องการ

ความช่วยเหลือเนื่องจากช่วยเหลือตนเองไม่ได	้

ด้อยโอกาสทางสังคม	และไร้ที่พึ่ง	 3)	 การบริการ

สังคม	 เป ็นระบบบริการท่ีตอบสนองความ

ต้องการขั้นพื้นฐานผู้สูงอายุ	 ประกอบด้วยบริการ

ด้านสุขภาพอนามัย	การศึกษา	ที่อยู่อาศัย	การมี

งานท�าและรายได ้ 	 ด ้ านบริการสังคมและ

นันทนาการ	 และ	 4)	 การช่วยเหลือเกื้อกูลของ

ภาคประชาชน	ซึ่งเป็นการจัดสวัสดิการสังคมโดย

กลุ่มต่าง	ๆ	ได้แก่	ภาคเอกชน	ชุมชนท้องถิ่น	ภาค

ประชาชน	เป็นผู้ด�าเนินการหลัก	

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 1.	เทศบาลเมืองของจังหวัดนครปฐม	น�า

ข้อค้นพบจากผลการวิจัยครั้งนี้ไปเป็นข้อมูล

ประกอบการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์	 แผนพัฒนา

ท้องถิ่น	 และแผนชุมชนด้านการจัดบริการสังคม

แบบมีส่วนร่วมส�าหับผู้สูงอายุ	โดยเปิดโอกาสให้ผู้

สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนร่วมการ

ประชุม	 เวทีประชาคมเพื่อการวางแผนแต่ละขั้น

ตอน	 ใน	 เร่ือง	 การประกันสังคม	 การช่วยเหลือ

สาธารณะ	 การบริการสังคม	 และการช่วยเหลือ

ภาคประชาชน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือ

สาธารณะ	 ที่เทศบาลเมืองของจังหวัดนครปฐม

ต ้องสนับสนุนให ้มีการบริการความสะดวก

ส�าหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะห้องน�้า	 ราวจับทาง

เดิน	 และทางลาดเพื่อเป็นทางของรถเข็นส�าหรับ

ผู้สูงอายุในสถานท่ีของรัฐ	 เช่น	 โรงพยาบาล	 ท่ี

ว่าการอ�าเภอ	และสถานีต�ารวจ

	 2.	 เทศบาลเมืองของจังหวัดนครปฐม	

สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการผู ้สูงอาย	ุ

โดยให้ความส�าคัญกับผู ้สูงอายุที่ขาดที่พึ่งเป็น

อันดับแรก	ก�าหนดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ซึ่งเป็นการ

จ่ายเงินแบบให้เปล่าจากรัฐในด้านเงินสงเคราะห์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด�ารงชีวิตวัยชรา	 อย่าง

เสมอภาคและเป็นธรรม	พิจารณาแบบขั้นบันไดที่
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