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บทคัดยอ
โครงการวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาข อ มู ล พื้ น ฐานของผู สู ง อายุ ใ นด า นที่ อ ยู อ าศั ย และ
สภาพแวดล อม และศึ กษาความคิ ด เห็นของผูสูงอายุแ ละผู ใกลชิด เกี่ ย วกับแนวทางการจั ดบริ การในดาน
ดังกลาวอยางเหมาะสม จากนั้นจึงนําขอมูลที่ไดมาพัฒนารูปแบบหรือแนวทางในการจัดบริการใหความรูดานที่
อยูอาศัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
กลุมตัวอยางประกอบดวย ผูสูงอายุทั้งชายและหญิงในสาขาอาชีพตาง ๆ กัน ซึ่งมีอายุระหวาง 55-70 ป
และผูดูแลผูสูงอายุซึ่งอาศัยอยูในจังหวัดตาง ๆ ซึ่งคัดเลือกมาภาคละ 2 จังหวัด รวม 8 จังหวัดทั่วประเทศ
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลคือ แบบสัมภาษณอยางมีโครงสรางสําหรับกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม
แบบสอบถามเพื่อรวบรวมขอมูลพื้นฐานทั่ว ๆ ไปของผูสูงอายุ และแบบสังเกตชุมชน เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้
เปนการผสมผสานระหวางการวิจัยกับการพัฒนา วิธีการวิจัยจึงประกอบดวยทั้งการวิจัยเชิงสํารวจ และเชิง
ทดลอง โดยแบงการวิจัยออกเปน 3 ระยะ แตละระยะมีกลุมตัวอยางและรายละเอียดดังนี้
ระยะที่ 1 เปนการศึกษาขอมูลเบื้องตนจากเอกสาร งานวิจัย รายงาน บทความ และเอกสารอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ รวมทั้งการศึกษาขอมูลจากผูสูงอายุกลุมขนาดเล็กจํานวน 50 คน ในพื้นที่และการศึกษาสภาพชุมชน
เพื่อรวบรวมขอมูลมาพัฒนาเครื่องมือสําหรับเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางทั่วประเทศ
ระยะที่ 2 เปนการรวบรวมขอมูลภาคสนามจากกลุมตัวอยางผูสูงอายุจาก 8 จังหวัดทั่วประเทศ จํานวน
500 คน และกลุมผูใกลชิดผูสูงอายุที่เปนกลุมตัวอยางอีก 500 คน นําขอมูลมาวิเคราะห (โดยใชคาความถี่ รอย
ละ การหาคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) และสังเคราะหเพื่อเสนอรูปแบบการพัฒนาผูสูงอายุทางดานที่อยู
อาศัยและสภาพแวดลอม
ระยะที่ 3 เปนการทดลองใชรูปแบบที่พัฒนาขึ้นกับกลุมตัวอยางผูสูงอายุทั้ง 4 ภาค ภาคละ 1 จังหวัด
จังหวัดละ 30 คน นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางกอนและหลังการทดลองใชรูปแบบ โดยใช
คาสถิติ t-test และสรุปผล
ผลการวิจัยในประเด็นหลัก ๆ สรุปไดดังนี้คือ
สภาพทั่วไปของที่อยูอาศัยของผูสูงอายุไมมีสวนใด สิ่งใดที่จัดทําใหเหมาะสมกับการอยูอาศัยในวัย
สูงอายุโดยเฉพาะ ที่อยูอาศัยมีความสะดวกสบายตามอัตภาพของผูอยูอาศัยในวัยแข็งแรง ผูสูงอายุสวนใหญอยู
กับครอบครัว และหรือมีบุตรหลานที่คาดวาจะอยูอาศัยดวยไดในบั้นปลายชีวิต

ผู สู ง อายุ ไ ม มี ก ารเตรี ย มการเกี่ ย วกั บ ที่ พั ก อาศั ย ขาดความรู ค วามเข า ใจในการจั ด ทํ า และตกแต ง
บานเรือนใหเหมาะสมกับการอยูอาศัย เพื่อใหชีวิตมีความสะดวกสบาย ปลอดภัย และยืดเวลาการพึ่งพาหรือ
เปนภาระแกบุตรหลานออกไป ผูสูงอายุคิดวาเมื่อถึงวันชวยตนเองไมได ลูกหลานก็คงจะเลี้ยงดู ไมมีการมอง
การณไกลในเรื่องนี้ และไมมีความรูวารัฐมีการจัดบริการสวัสดิการใหแกผูสูงอายุในเรื่องนี้อยางใด
ผูสูงอายุพอใจอยูอาศัยในที่สงบ ใกลชิดธรรมชาติ ในแวดวงความอบอุนของครอบครัวญาติมิตร
ลักษณะบานที่ชอบคือ บานเดี่ยว มีขนาด และบริเวณบานพอสมควร ไมใหญโต เพียงมิใหคับแคบอึดอัด มี
สิ่งของเครื่องใชที่อํานวยความสะดวกในดานการดํารงชีวิตประจําวันตามความจําเปน ตองการใหรัฐจัดบริการ
สวัสดิการหลากหลายในลักษณะที่ชวยใหผูสูงอายุไดอยูกับครอบครัวยาวนานที่สุด และเปนภาระตอครอบครัว
นอยที่สุด สิ่งที่ตองการใหรัฐจัดบริการใหคือ บริการดานการแพทย การใหคําปรึกษาหารือ เปนเพื่อนชวยคิด
สโมสร สถานดูแลผูสูงอายุกลางวัน อาหารปนโต และการซักรีดเสื้อผา และใหมีสวัสดิการเลี้ยงดูผูสูงอายุที่
เจ็บปวย ยากไร และขาดที่พึ่ง
ในดานสภาพแวดลอมหรือชุมชนไรที่อยูอาศัยของผูสูงอายุ แมจะมีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกพอประมาณ แตยังขาดคุณภาพ และมีชองวางใหปรับปรุงไดอีกมากกวาจะถึง
ขีด “ชุมชนที่มีสภาพแวดลอมดี” ซึ่งจะทําใหผูคนทุกเพศวัย ไมเฉพาะแตผูสูงอายุไดอยูอาศัยอยางมีความสุข
ชุมชนที่ผูสูงอายุตองการอยูอาศัยคือ ชุมชนที่มีบริการทําใหชีวิตสะดวกสบายขึ้น รวมถึงบริการทางสังคม เชน
การศึกษา อนามัย และการพักผอนหยอนใจ มีความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและภัยจากมนุษย
ในเรื่ อ งที่ อ ยู อ าศั ย และสภาพแวดล อ ม ประเด็ น ที่ ผู สู ง อายุ ส นใจอยากทราบมากที่ สุ ด คื อ บริ ก าร
สวัสดิการดานที่อยูอาศัย และดานอื่น ๆ ที่รัฐจัดใหผูสูงอายุ รองลงมาคือ เรื่องการจัดบานใหสะดวก สบาย
ปลอดภัยแกการอยูอาศัย
สําหรับสื่อหรือวิธีการที่ตองการรับความรู ตองการรับจากโทรทัศนมากที่สุด รองลงมาคือ วิทยุ การ
สัมมนากลุมระหวางผูสูงอายุเอง และการอบรมบรรยาย รูปแบบการนําเสนอตองการรายการแบบสัมภาษณ เลา
เรื่อง หรือบรรยาย
ผลการวิจัยดังกลาวขางตน หนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําไปใชเปนแนวทางการดําเนินงานเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในสังคมไทย ดวยการใหความรูแกผูสูงอายุและสังคม และการจัดบริการ
สวัสดิการที่กวางขวางครอบคลุมความตองการของผูสูงอายุทุกกลุม ตลอดไปถึงการทําเมืองและชุมชนใหนาอยู
อันจะเปนอานิสงฆไมเฉพาะแตผูสูงอายุ แตกับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวมดวย
นอกจากนี้ ผูวิจัยไดนําขอมูลจากการวิจัยระยะที่ 2 มาจัดทําเปนรูปแบบการทดลองใหความรูแก
ผูสูงอายุในหัวขอที่ผูสูงอายุอยากทราบ โดยใชวิธีฝกอบรมดวยวิทยากร ผลปรากฏวา หลังการทดลองผูสูงอายุมี
ความรูความเขาใจในเรื่องการจัดแตงบานใหอยูสบายปลอดจากอุบัติเหตุ และเรื่องบริการสวัสดิการที่รัฐจัด
ใหแกผูสูงอายุโดยมีความรูเพิ่มขึ้นจากกอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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