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ศูนย์การเรียนรู้จังหวัดปัตตานี 

 

บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา 

รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
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การพัฒนารูปแบบการดูแลผูสู้งอายุของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม      

ผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา1 

 

นางสาววาสนา  สาเมาะ2 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จิตนุพงศ์3 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

ผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุของ

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ

ของผู้สูงอายุต่อรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้าน

ทักษิณ จังหวัดยะลา และ 3) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรค์ และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนารูปแบบ

การดูแลผู้สูงอายุของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา ซึ่งเป็น

การวิจัยตามแนวทางเชิงคุณภาพท่ีใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างท่ี 

เจ้าหน้าท่ีและผู้สูงอายุท่ีอยู่ในความดูแลของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ 

จังหวัดยะลา ผลการวิจัยพบว่า 

รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ 

จังหวัดยะลา ประกอบด้วย 1) การให้บริการด้านการเลี้ยงดูท่ีเน้นกิจกรรมท่ีสามารถตอบสนอง

ความต้องการทางปัจจัย 4 ท่ีความจ าเป็นต่อชีวิต เช่น จัดท่ีพักอาศัย อาหารวันละ 3 มื้อ 

เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค เป็นต้น 2) การให้บริการทางด้านการแพทย์ เช่น การให้ความรู้

เกี่ยวกับสุขอนามัย การฟื้นฟูพัฒนาสุขภาพให้แข็งแรง ด้วยการบริหารร่างกาย การออกก าลังกาย

ด้วยตนเองและด้วยเครื่องตามสภาพร่างกายของผู้สูงอายุ การท ากายบ าบัด นอกจากนี้ก็ยังมี

                                                           
1 บทความเรียบเรียงจากการศึกษาอิสระ การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายขุองศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดกิารสังคมผู้สูงอายุบา้นทักษิณ จังหวัด
ยะลา โดยมีที่ปรกึษา คือ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จิตนุพงศ์ 
2 นักศึกษาปริญญาโท โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
3 อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ 
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กิจกรรมอื่นๆ เป็นรายกรณีอย่าง 3) การให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์ เพื่อท าหน้าท่ีให้ค าแนะน า 

ปรึกษา แก้ไขปัญหาแก่ผู้รับบริการเมื่อประสบปัญหา 4) การให้บริการงานอาชีวะบ าบัด อย่างการ

สอนงานประดิษฐ์ต่าง ๆ แก่ผู้สูงอายุ เช่น การท าดอกไม้จันทน์ ท าช่อประธาน การท าการบูรการ

ท าดอกไม้จากถุงน่อง และ เครื่องจักรสานต่าง ๆ เป็นต้น 5) การให้บริการนันทนาการ เป็น

กิจกรรมท่ีเน้นให้ผู้สูงอายุได้แสดงออก ได้รับความบันเทิงสนุกสนานคลายความวิตกกังวล เกิด

ความเพลิดเพลิน และคลายเครียด 6) การให้บริการด้านศาสนา เพื่อให้ผู้สูงอายุ มีโอกาสประกอบ

พิธีกรรมทางศาสนาประเพณีนิยมในวันส าคัญ ๆ และยังอนุญาตให้ผู้สูงอายุไปประกอบศาสนกิจ

ภายนอก 7) การให้บริการด้านการฌาปนกิจ ในกรณีท่ีผู้สูงอายุท่ีมีญาติ หรือไร้ญาติ ท่ีไม่สามารถ

จัดท าพิธีบ าเพ็ญกุศลศพหรือหากญาติมีความประสงค์ต้องการน าศพไปบ าเพ็ญกุศล ก็จะอ านวย

ความสะดวกตามความประสงค์ของญาติ ซึ่งจากการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวส่งผลต่อสภาพร่างกาย

และจิตใจของผู้สูงอายใุนทางท่ีดีขึ้น 

ผู้สูงอายุของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา มีความ

พึงพอใจต่อรูปแบบการดูแลโดยให้ความเห็นว่าทุกรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุของศูนย์พัฒนาการจัด

สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลาดีหมด และมีความเพียงพอต่อความต้องการของ

ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการท่ีดีของพี่เลี้ยงหรือเจ้าหน้าท่ี ส่วนความชอบในรูปแบบ

การดูแลผู้สูงอายุจะมีความแตกต่างกันตามสภาพความพร้อมของร่างกายผู้สูงอายุแต่ละคน บาง

คนชอบกิจกรรมนันทนาการแบบสนุกสนาน เช่น การร้องเพลง เต้นร่ า ไปเท่ียว เป็นต้น บางคน

ชอบกิจกรรมอาชีวะบ าบัด เช่น งานประดิษฐ์สิ่งของท าดอกไม้หรือการพับกระดาษเป็นผีเสื้อ     

การปลูกผักปลอดสารพิษ เป็นต้น หรือบางคนชอบออกก าลังกายหรือเล่นกีฬา 

ส าหรับปัญหาอุปสรรค์ต่อการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ

สังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา มีดังนี้ 1) ผู้สูงอายุบางรายไม่สามารถตอบสนองกับ

กิจกรรมได้ส่งผลท าให้ผู้สูงอายุไม่ได้รับประโยชน์จากกิจกรรม 2) ผู้สูงอายุบางรายไม่ให้ความ

ร่วมมือไม่เต็มร้อย เนื่องด้วยสุขภาพไม่เอื้อ ร่างกายอ่อนล้า 3) สถานท่ียังไม่เอ้ืออ านวย อุปกรณ์ไม่

พร้อม และไม่ได้มาตรฐานพอสมควร และ 4) เจ้าหน้าท่ีของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

ผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา ท่ีรับผิดชอบงานด้านการดูแลผู้สูงอายุมีไม่เพียงพอต่อภาระงาน
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ด้านการดูแลผู้สูงอายุ และขาดแคลนเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้เฉพาะด้าน ส่วนข้อเสนอแนะต่อการ

พัฒนารูปแบบการดูแลผู้ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา 

มีดังนี้ 1) อยากให้หน่วยงานที่ดูแลจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ 2) อยากให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

จัดสรร นักกายภาพบ าบัด นักจิตวิทยา นักฟื้นฟูสมรรถนะท่ีมีความรู้เฉพาะด้านมาดูแล ควบคู่กัน

ไปกับพี่เล้ียง เพื่อการพัฒนาฟื้นฟูดูแลผู้ป่วยให้เป็นไปในทางท่ีดีขึ้น 
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บทน า 

สถานการณ์และคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  จีราพร ทองดี 

และคณะ (ม.ป.ป.) ได้ศึกษาภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

พบว่า ผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีสังคมวัฒนธรรม ความเช่ือ วิถีชีวิต ตลอดจน

ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีแตกต่างจากพื้นท่ีอื่น และต้องประสบกับเหตุการณ์ความไม่สงบต่างๆ 

ซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 59.1               

( = 85.70, range = 44-117, SD = 1.27) และ 51.60 ( = 90.60, range = 43-119, SD = 12.3) 

ตามล าดับ เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2556) ได้ศึกษาเรื่องจาก

ปัญหาสู่นโยบาย: ศึกษากรณีผู้สูงอายุในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า ใน พ.ศ.2553 ประชากร

ผู้สูงอายุหรือตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งครอบคลุมจังหวัดสงขลา ปัตตานี  

ยะลา และนราธิวาส มีจ านวน 347,858 คน หรือร้อยละ 10.16 ของประชากรท้ังหมดในสี่จังหวัด

เหล่านั้น และในอีก 5 ปีถัดไปหรือ พ.ศ. 2558 ประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 423,944 คน

หรือร้อยละ 11. 65 ของประชากรท้ังหมด หากพิจารณาตามเกณฑ์ของกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งก าหนดว่าพื้นท่ีใดท่ีมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 10 ของ

ประชากรท้ังหมด พื้นท่ีนั้นก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงนับได้ว่าเป็น

พื้นท่ีท่ีก าลังเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุแล้ว ส าหรับปัญหาของผู้สูงอายุมีปัญหาหลัก 4 ประการ คือ 

1) การลดคุณค่า และบทบาทผู้สูงอายุในครอบครัวซึ่งมีสาเหตุจากการลดลงของการเคารพนับถือ

สมาชิกอาวุโสในครอบครัว 2) การถูกทอดท้ิงและความโดดเดี่ยวซึ่งมีสาเหตุคือการไปท างานต่าง

ถิ่นของบุตรในประเทศมาเลเซียหรือต่างจังหวัด การสูญเสียบุตรหลานในเหตุการณ์ความไม่สงบใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการขยายตัวของค่านิยมแบบปัจเจกชนนิยม 3) ความยากล าบากใน

การเข้าถึงบริการและสิทธิ มีสาเหตุจากหน่วยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบในการด าเนินงานไม่

จัดบริการให้เพียงพอ ขาดการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิของผู้สูงอายุอย่างท่ัวถึง และขาดการ

ปฏิบัติงานในเชิงรุกเพื่อเอื้ออ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิ และ 4) ปัญหาองค์กรหรือชมรม

ผู้สูงอายุยังมีจ านวนน้อยและขาดความเข้มแข็ง 
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ฉะนั้นจากสภาพปัญหาสังคมด้านผู้อายุท่ีเกิดขึ้นกอปรกับสถานการณ์ความไม่สงบท่ีเป็นอยู่

ในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างกว้างขวางท่ีไม่ใช่เฉพาะประชาชนผู้

บริสุทธิ์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงประชาชนผู้สูงอายุก็ต้องรับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นเช่นกัน 

ฉะนั้น ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา ในฐานะหน่วยงานของ

รัฐ สังกัดส านักบริการสวัสดิการสังคม กรมกิจกการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อพัฒนาสังคมและให้บริการอย่างท่ัวถึงได้มาตรฐาน 

กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตท่ีดี พึ่งตนเองได้และสังคมมั่นคง โดยก าหนดพันธกิจหลัก จัด

สวัสดิการผู้สูงอายุให้ได้มาตรฐานอย่างท่ัวถึง ดูแล คุ้มครอง พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของเครือข่ายในด้านผู้สูงอายุ ปัจจุบันมีผู้สูงอายุท่ีอยู่ในความดูแลของศูนย์

พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา ประเภทอยู่ประจ าเพศชายและ

หญิงจ านวนท้ังสิ้น 70 คน โดยรับผู้สูงอายุท่ีคุณสมบัติเป็นเพศชายหรือหญิงมีอายุ 60 ปีขึ้นไป ไม่

เป็นผู้ต้องหาว่ากระท าผิดอาญา และอยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรืออยู่

ระหวา่งการพิจารณาคดีของศาล ไม่เป็นโรคเร้ือรัง หรือโรคติดต่อร้ายแรง ไม่พิการทุพพลภาพหรือ

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในกิจวัตรประจ าวัน และท่ีส าคัญ คือ 

ผู้สูงอายุท่ีมีความประสงค์เข้าอยู่ในบ้านพักผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนอย่าง

หนึ่งอย่างใดคือ ฐานะยากจน ไม่มีท่ีอยู่อาศัย ขาดผู้อุปการะ หรือผู้ให้ความช่วยเหลือ ไม่สามารถ

อยู่กับครอบครัวได้อย่างปกติสุข (ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัด

ยะลา, 2561: ออนไลน์) 

ส าหรับการให้บริการด้านการดูแลผู้สูงอายุของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

บ้านทักษิณ จังหวัดยะลา จะเป็นการเน้นกิจกรรมท่ีสามารถตอบสนองความต้องการทางปัจจัย 4 

กล่าวคือความจ าเป็นต่อชีวิต เช่น จัดที่พักอาศัย อาหารวันละ 3 มื้อ เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค 

ให้มีความเป็นอยู่ตามสมควรแก่อัตภาพ มีโรงเรียนผู้สูงอายุ การให้บริการทางการแพทย์ มี

เจ้าหน้าท่ีหรือพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ท้ังการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัย การฟื้นฟูพัฒนา

สุขภาพให้แข็งแรง ด้วยการบริหารร่างกาย การออกก าลังกายด้วยตนเองและด้วยเครื่องตามสภาพ
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ร่างกายของผู้สูงอายุ การท ากายบ าบัด กรณีเจ็บป่วยเฉพาะโรค จะส่งเข้ารับการรักษาท่ี

โรงพยาบาลศูนย์ยะลา งานอาชีวะบ าบัด ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมในยามว่างให้เป็นประโยชน์

ให้เหมาะสมกับความสามารถและความสมัครใจ การนันทนาการให้ผู้สูงอายุได้รับความบันเทิง 

การให้บริการทัศนศึกษานอกสถานท่ีเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีความรู้ ความเพลิดเพลินจาก

สังคมภายนอก บริการด้านศาสนา เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุปฏิบัติธรรมประเพณีทางศาสนา  (ศูนย์

พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา, 2561: ออนไลน์) 

อย่างไรก็ตาม จากการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ 

จังหวัดยะลา พบว่า ปัญหาผู้สูงอายุท่ีประสบพบเจอในมิติของการด าเนินงานด้านกิจกรรมการดูแล

ผู้สูงอายุท่ีผ่านมา คือ (1) สภาวะของผู้สูงอายุติดบ้าน คิดถึงบ้าน อยากกลับบ้าน แต่ในขณะท่ี

ลูกหลานไม่มีเวลาดูแล หรือไม่มีญาต-ลูกหลาน (2) ผู้อายุสูงจะมีอาการซึมเศร้า ไม่ยอมให้ความ

ร่วมมือทุกๆ กิจกรรม เช่น ไม่ยอมทานข้าวร่วมกับ ผู้อายุท่านอื่นๆ รวมถึงไม่ยอมด าเนินกิจกรรม

ใดๆ ของศูนย์จัดเกิดด้วย และ (3) ผู้สูงอายุจะมีพฤติกรรมในลักษณะชอบเรียกร้องความสนใจ ไม่

เชื่อฟัง มีปัญหา หรือมีพฤติกรรมคล้ายๆ กับเด็ก ดังนั้น จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะ

เป็นเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ซึ่งมีภารกิจงานส่วนหนึ่งท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุของ

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา จึงได้จัดท าบทความวิจัยเพื่อ

น าเสนอผลวิจัยจากการศึกษาการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ

สังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา ท้ังเพื่อเป็นข้อมูลในการก าหนดแนวทางเพ่ิมศักยภาพของ

ศูนย์ในการดูแลผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้อายุอย่างยั่งยืน

ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้าน

ทักษิณ จังหวัดยะลา 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุของศูนย์พัฒนาการจัด

สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา 
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3. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรค์ และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการดูแล

ผูสู้งอายขุองศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา : ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบดูแลผู้สูงอายุท่ีศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ

สังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลาด าเนินการอยู่ และระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

(ผู้สูงอายุ) ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อน ามาพัฒนารูปแบบการดูแลผู้อายุ

ต่อไป 

2. ขอบเขตด้านประชากร : ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าท่ีของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

ผูสู้งอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา 

3. ขอบเขตด้านพื้นท่ี : พื้นท่ีจังหวัดยะลา (ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้าน

ทักษิณ จังหวัดยะลา) 

 4. ขอบเขตด้านระยะเวลา : เร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน 2561 

 

นิยามศัพท์ของการวิจัย 

 รูปแบบการดูแล หมายถึง แผนปฏิบัติ แบบแผน หรือวิธีการท่ีได้ใช้ในการบริการหรือ

ด าเนินกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ 

จังหวัดยะลา 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความคิดเห็น หรือทัศคติทางบวกของผู้สูงอายุต่อรูปแบบการดูแล

ผู้สูงอายุของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา 

ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้สูงอายุหรือผู้รับบริการท่ีอยู่เข้ามาอยู่ในสถานสงเคราะห์คนชราของ

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบา้นทักษิณ จังหวัดยะลา 

 

 

 

 



5 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการศึกษา 

การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

ผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา เป็นการวิจัยตามแนวทางเชิงคุณภาพ (Qualitative Research 

Approach) โดยใช้แบบสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) 

เจ้าหน้าท่ีศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา จ านวน 3 คน และ 

2) ผู้สูงอายุของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา จ านวน 3 คน 

โดยการได้มาของขนาดกลุ่มตัวอย่างนั้น ผู้วิจัยใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง อาศัยความสามารถ

 

รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุ 

 

ความพึงพอใจ 

การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุของ 

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ 

จังหวัดยะลา 
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ของผู้วิจัยในฐานะเป็นเจ้าหน้าท่ีรับผิดงานดูแลผู้อายุคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีเหมาะสม และคาดว่า

จะสามารถให้ข้อมูลต่อประเด็นวิจัยอย่างครบถ้วนซึ่งผลท่ีได้จะน ามาวิเคราะห์โดยการท าความ

เข้าใจกับความหมายของแต่ละเรื่องและประเด็น หาความสอดคล้องของเนื้อหาในแต่ละประเด็น

และหาความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นโดยยึดหลักตรรกะเทียบเคียงกับแนวทฤษฎีและบริบทของ

พื้นท่ีศึกษา การน าเสนอผลการศึกษาใช้วิธีการพรรณนา 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุที่ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

ผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา พบว่า รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุของศูนย์พัฒนาการจัด

สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา ประกอบด้วย 1) การให้บริการด้านการเลี้ยงดูท่ี

เน้นกิจกรรมท่ีสามารถตอบสนองความต้องการทางปัจจัย 4 ท่ีความจ าเป็นต่อชีวิต เช่น จัดท่ีพัก

อาศัย อาหารวันละ 3 มื้อ เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค เป็นต้น โดยการบริการจากเจ้าหน้าท่ี

อย่างสม่ าเสมอ ตลอดเวลา อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งการให้บริการผู้สูงอายุในด้านนี้ถือเป็นรูปแบบ

การดูแลผู้สูงอายุท่ีส าคัญและเป็นการบริการท่ีมาตรฐานท่ีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุท่ัวไปก็ได้จัดให้มีการ

บริการเป็นล าดับส าคัญ 2) การให้บริการทางด้านการแพทย์ เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัย 

การฟื้นฟูพัฒนาสุขภาพให้แข็งแรง ด้วยการบริหารร่างกาย การออกก าลังกายด้วยตนเองและด้วย

เครื่องตามสภาพร่างกายของผู้สูงอายุ การท ากายบ าบัด นอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆ เป็นราย

กรณีอย่าง แม้ปัจจุบันคนท่ีคอยดูแลด้านนี้อาจจะไม่ใช่เจ้าหน้าท่ีด้านสาธารณสุขโดยตรง แต่

เจ้าหน้าท่ีหรือพี่เลี้ยงแต่ละคนก็ได้ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดี  3) การให้บริการด้านสังคม

สงเคราะห์ โดยนักสังคมสงเคราะห์ประจ าศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ 

จังหวัดยะลา คอยท าหน้าท่ีให้ค าแนะน า ปรึกษา แก้ไขปัญหาแก่ผู้รับบริการเมื่อประสบปัญหา  4) 

การให้บริการงานอาชีวะบ าบัด อย่างการสอนงานประดิษฐ์ต่าง ๆ แก่ผู้สูงอายุ เช่น การท า

ดอกไม้จันทน์ ท าช่อประธาน การท าการบูรการท าดอกไม้จากถุงน่อง และ เครื่องจักรสานต่าง ๆ 

เป็นต้น รวมท้ังเป็นการส่งเสริม และสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ เช่น การพับกระดาษเป็นผีเสื้อ การ

ปลูกผักปลอดสารพิษ เป็นต้น 5) การให้บริการนันทนาการ เป็นกิจกรรมท่ีเน้นให้ผู้สูงอายุได้

แสดงออก ได้รับความบันเทิงสนุกสนานคลายความวิตกกังวล เกิดความเพลิดเพลิน และคลาย
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เครียด 6) การให้บริการด้านศาสนา เพื่อให้ผู้สูงอายุ มีโอกาสประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

ประเพณีนิยมในวันส าคัญ ๆ และยังอนุญาตให้ผู้สูงอายุไปประกอบศาสนกิจภายนอก เช่น ไป

บ าเพ็ญกุศลตามวัดต่าง ๆ ตามความสมัครใจ ไปฟังบรรยายพิเศษต่างๆ ส าหรับผู้สูงอายุท่ีนับถือ

ศาสนาอิสลามได้จัดให้มีกิจกรรมทางศาสนา คือ น าผู้สูงอายุไปละหมาดวันศุกร์ ณ มัสยิดกลาง 

จังหวัดยะลา และ 7) การให้บริการด้านการฌาปนกิจ ในกรณีท่ีผู้สูงอายุท่ีมีญาติ หรือไร้ญาติ ท่ีไม่

สามารถจัดท าพิธีบ าเพ็ญกุศลศพหรือหากญาติมีความประสงค์ต้องการน าศพไปบ าเพ็ญกุศล ก็จะ

อ านวยความสะดวกตามความประสงค์ของญาติ 

จากรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ 

จังหวัดยะลา ท่ีได้กล่าวมาข้างต้นส่งผลต่อสภาพร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ เช่น ผู้สูงอายุมี

สภาพร่างกายท่ีแข็งแรงจากเล่นกีฬาหรือออกก าลังเท่าท่ีตนเองสามารถท าได้ ผู้สูงอายุท่ีติดเตียง

ร่างกายได้รับการฟื้นฟูท่ีดีด้วยการท ากายภาพบ าบัดอยู่เสมอจากเจ้าหน้าท่ี ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมี

สภาพจิตท่ีดีไม่เครียด รักสงบ และบอกมองโลกในงานดี เนื่องจากได้ผ่านกิจกรรมต่างๆ ท่ีศูนย์

พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลาจัดขึ้น ฉะนั้นเจ้าหน้าท่ีจึงให้ความ

คิดเห็นว่ารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ 

จังหวัดยะลา ยังไม่จ าเป็นต้องปรับปรุงแต่อย่างใด แต่สิ่งท่ีอยากให้มีปรับปรุงเพิ่มเติม คือ การ

จัดสรรทรัพยากรบุคคลให้พอกับภาระงานและความต้องการของผู้รับบริหาร รวมท้ังการจัดสรร

ก าลังทรัพยากรท่ีเหมาะสมกับงานด้วย เพราะการจัดสรรทรัพยากรบุคคลถือมีความส าคัญต่อดูแล

ผู้สูงอายุของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งการจัดสรรนักจิตวิทยา นักกายภาพบ าบัด ท่ีมีความรู้โดยตรงมาดูแล ท้ังนี้เพื่อให้การดูแล

ผู้สูงอายุให้ดีขึ้นกว่าเดิม 

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุของศูนย์

พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา พบว่า ผู้สูงอายุท้ังสามคนตอบ

เป็นเสียงเดียวกันว่าทุกรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

บ้านทักษิณ จังหวัดยะลาดีหมด ส่วนความชอบในรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุจะมีความแตกต่างกัน

ตามสภาพความพร้อมของร่างกายผู้สูงอายุแต่ละคน อย่างคุณตาสมชาย ภักดี จะชอบกิจกรรม
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นันทนาการแบบสนุกสนาน เช่น การร้องเพลง เต้นร่ า ไปท่ีเท่ียว เป็นต้น เพราะสภาพร่างกายของ

คุณลุงยังมีความแข็งแรงดี ส่วนคุณยายละไม ชัยยากิจ ชอบกิจกรรมอาชีวะบ าบัด เช่น งาน

ประดิษฐ์สิ่งของท าดอกไม้หรือการพับกระดาษเป็นผีเสื้อ การปลูกผักปลอดสารพิษ เป็นต้น 

เนื่องจากตนเองจะมีปัญหาเรื่องการเดินของขาท่ีไม่ค่อยแข็งแรง ส าหรับคุณตาวิเชียรโชค ไชยอ า

พร ชอบออกก าลังกายหรือล่นกีฬา โดยเฉพาะการเล่นตะกร้อยิงเข้าตาข่ายเป็นสิ่งท่ีคุณตาวิเชียร

โชคฯ ชอบมากเนื่องจากเดิมเคยเป็นนักกีฬา ซึ่งสภาพร่างกายยังแข็งแรงฉะนั้น กลุ่มตัวอย่างจึง

เห็นว่าไม่จ าเป็นต้องเสริมหรือพัฒนาแล้ว เพราะกิจกรรมท่ีทางศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

ผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา จัดให้มีความเพียงพอต่อความต้องการของผู้สูงอายุ และจาก

การสัมภาษณ์ถึงความพึงพอใจ พบว่า โดยภาพรวมแล้ว ผู้สูงอายุท้ังสามคนมีความพึงพอใจมากต่อ

รูปแบบการดูแลของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการท่ีดีของพี่เลี้ยงหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเปรียบเสมือนลูกๆ หลานๆ มาคอย

ดูแล จนบางครั้งท าให้ผู้สูงอายุบางคนรู้สึกว่าเจ้าหน้าท่ีก็ท าหน้าท่ีได้ดีกว่าคน ท่ีบ้านอีก จากท่ีมี

ความทุกข์เมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ 

จังหวัดยะลา จัดประกอบการได้รับความจริงใจจากเจ้าหน้าท่ีก็สามารถท าให้ความทุกข์เหล่านี้เริ่ม

จางหายไปบ้าง 

3. ผลการศึกษาปัญหาอุปสรรค์ และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนารูปแบบการดูแล

ผู้สูงอายุของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างได้สะท้อนถึงปัญหา อุปสรรค์ของการด าเนินการดูแลผู้สูงอายุ ดังนี้  1) ผู้สูงอายุหรือ

ผู้สูงอายุบางรายไม่สามารถตอบสนองได้เนื่องจากสมองฝ่อ เมื่อเล่นกิจกรรมก็จะไม่สามารถ

ตอบสนองกับกิจกรรมได้ เช่น ไม่สามารถแยกสีได้ หรือไม่รู้จักตัวเลข เป็นต้น ส่งผลท าให้ผู้สูงอายุ

ไม่ได้รับประโยชน์จากกิจกรรม 2) สถานท่ีไม่เอื้ออ านวย อุปกรณ์ไม่พร้อม และไม่ได้มาตรฐาน เช่น 

เครื่องช่วยพยุงมีแต่ไม่สามารถน ามาใช้ได้เนื่องจากเครื่องใหญ่เกินไป ไม่เหมาะสมกับห้องหรือ

สถานท่ีของศูนย์ด้วย 3) ผู้สูงอายุบางรายไม่ให้ความร่วมมือไม่เต็มร้อย เนื่องด้วยสุขภาพไม่เอื้อ 

ร่างกายอ่อนล้า จนคิดว่าชีวิตไม่มีความหมาย ไม่มีก าลังใจท่ีจะสู้ เสี่ยงต่อการเข้าสู่สภาวะซึมเศร้า 

จิตใจไม่สุข เพราะได้รับผลกระทบจากท่ีบ้าน จากครอบครัว บางรายถูกท าร้ายร่างกายและจิตใจ
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จากที่บ้านมา และ 4) เจ้าหน้าท่ีของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัด

ยะลา ท่ีรับผิดชอบงานด้านการดูแลผู้สูงอายุมีไม่เพียงพอต่อภาระงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ และ

ขาดแคลนเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้เฉพาะด้าน ส่วนข้อเสนอแนะมีดังนี้ 1) อยากให้หน่วยงานท่ีดูแล

จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ มีการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีมีมาตรฐาน 2) อยากให้หน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องจัดสรร นักกายภาพบ าบัด นักจิตวิทยา นักฟื้นฟูสมรรถนะท่ีมีความรู้เฉพาะด้านมาดูแล 

ควบคู่กันไปกับพี่เลี้ยง เพราะปัจจุบันเจ้าหน้าท่ีท่ีดูแลผู้สูงอายุมีแค่ความรู้จากท่ีมีการจัดอบรมมา

เท่านั้น และบางเรื่องเป็นการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นพี่สู้รุ่นน้อง ท่ีส าคัญอยากให้มีการคัดแยก

ประเภทผู้สูงอายุที่ป่วย และมีเจ้าหน้าท่ีดูแลเฉพาะทาง เพื่อการพัฒนาฟื้นฟูดูแลผู้สูงอายุให้เป็นไป

ในทางท่ีดีขึ้น 

อภิปรายผลการวิจัย 

ประเด็น การศึกษารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

ผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา พบว่า รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุของศูนย์พัฒนาการจัด

สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา ประกอบด้วย 1) การให้บริการด้านการเลี้ยงดูท่ี

เน้นกิจกรรมท่ีสามารถตอบสนองความต้องการทางปัจจัย 4 ท่ีความจ าเป็นต่อชีวิต เช่น จัดท่ีพัก

อาศัย อาหารวันละ 3 มื้อ เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค เป็นต้น โดยการบริการจากเจ้าหน้าท่ี

อย่างสม่ าเสมอ ตลอดเวลา อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งการให้บริการผู้สูงอายุในด้านนี้ถือเป็นรูปแบบ

การดูแลผู้สูงอายุท่ีส าคัญและเป็นการบริการท่ีมาตรฐานท่ีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุท่ัวไปก็ได้จัดให้มีการ

บริการเป็นล าดับส าคัญเนื่องจากว่าปัจจัย 4 จะเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของผู้อายุ สอดคล้อง

กับ ศรีทับทิม รัตนโกศล (2527, หน้า 4) ได้กล่าวถึงความต้องการทางกายและจิตใจ เป็นความ

ต้องการขั้นพื้นฐานท่ีสุดในชีวิตมนุษย์ ความต้องการทางด้านร่างกาย ได้แก่ ปัจจัย 4 ความต้องการ

ทางด้านจิตใจ ได้แก่ ความมั่นคงปลอดภัยโดยเฉพาะความต้องการด้านท่ีอยู่อาศัยท่ีปลอดภัย 

คลายจากความวิตกกังวลและความหวาดกลัว ความต้องการได้รับการยอมรับนับถือ ความต้องการ

ท่ีจะได้รับการยอมรับว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มสังคมและครอบครัว ความต้องการโอกาสก้าวหน้า 

โดยเฉพาะในเรื่องของความส าเร็จของการท างานในบั้นปลายชีวิต 2) การให้บริการทางด้าน

การแพทย์ เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัย การฟื้นฟูพัฒนาสุขภาพให้แข็งแรง ด้วยการ
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บริหารร่างกาย การออกก าลังกายด้วยตนเองและด้วยเครื่องตามสภาพร่างกายของผู้สูงอายุ การ

ท ากายบ าบัด นอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆ เป็นรายกรณี แม้ปัจจุบันคนท่ีคอยดูแลด้านนี้อาจจะ

ไม่ใช่เจ้าหน้าท่ีด้านสาธารณสุขโดยตรง แต่เจ้าหน้าท่ีหรือพี่เลี้ยงแต่ละคนก็ได้ผ่านการฝึกอบรมมา

อย่างดี 3) การให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์ โดยนักสังคมสงเคราะห์ประจ าศูนย์พัฒนาการจัด

สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา คอยท าหน้าท่ีให้ค าแนะน า ปรึกษา แก้ไขปัญหา

แก่ผู้รับบริการเมื่อประสบปัญหา 4) การให้บริการงานอาชีวะบ าบัด อย่างการสอนงานประดิษฐ์

ต่าง ๆ แก่ผู้สูงอายุ เช่น การท าดอกไม้จันทน์ ท าช่อประธาน การท าการบูรการท าดอกไม้จากถุง

น่อง และ เครื่องจักรสานต่าง ๆ เป็นต้น รวมท้ังเป็นการส่งเสริม และสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ 

เช่น การพับกระดาษเป็นผีเสื้อ การปลูกผักปลอดสารพิษ เป็นต้น 5) การให้บริการนันทนาการ 

เป็นกิจกรรมท่ีเน้นให้ผู้สูงอายุได้แสดงออก ได้รับความบันเทิงสนุกสนานคลายความวิตกกังวล เกิด

ความเพลิดเพลิน และคลายเครียด 6) การให้บริการด้านศาสนา เพื่อให้ผู้สูงอายุ มีโอกาสประกอบ

พิธีกรรมทางศาสนาประเพณีนิยมในวันส าคัญ ๆ และยังอนุญาตให้ผู้สูงอายุไปประกอบศาสนกิจ

ภายนอก เช่น ไปบ าเพ็ญกุศลตามวัดต่าง ๆ ตามความสมัครใจ ไปฟังบรรยายพิเศษต่างๆ ส าหรับ

ผู้สูงอายุท่ีนับถือศาสนาอิสลามได้จัดให้มีกิจกรรมทางศาสนา คือ น าผู้สูงอายุไปละหมาดวันศุกร์ ณ 

มัสยิดกลาง จังหวัดยะลา และ 7) การให้บริการด้านการฌาปนกิจ ในกรณีท่ีผู้สูงอายุท่ีมีญาติ หรือ

ไร้ญาติ ท่ีไม่สามารถจัดท าพิธีบ าเพ็ญกุศลศพหรือหากญาติมีความประสงค์ต้องการน าศพไป

บ าเพ็ญกุศล ก็จะอ านวยความสะดวกตามความประสงค์ของญาติ นอกจากนี้ผลการวิจัยยัง

สอดคล้องกับ ศิริพันธุ์ สาสัตย์ และคณะ (2552) ศึกษารูปแบบการปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุระยะ

ยาวในสถานบริการในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า บ้านพักคนชรา ดูแลผู้สูงอายุท้ังท่ีช่วยเหลือ

ตนเองได้และช่วยเหลือตนเองไม่ได้ มีจุดเด่นคือบริการสวัสดิการสังคม การดูแลด้านสุขภาพ การ

ฟื้นฟูสภาพ การส่งต่อ การปรับปรุงส่ิงแวดล้อมและภูมิทัศน์ ใช้กลไกการตั้งมูลนิธิฯ เพื่อเอื้อในการ

บริหารจัดการ ผ่านการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม บริการท่ีมี

คุณภาพ เช่น ระบบการป้องกันการติดเชื้อ การส่งต่อ บุคลากรสหสาขาวิชาชีพ การจัดการด้าน

คุณภาพท่ีเป็นจุดเด่น เช่น การประชุมทีม แบ่งงาน ตรวจสอบการท างานและรายงาน ผู้บริหาร

สนใจติดตามงานอย่างใกล้ชิด ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุร่วมกิจกรรมต่างๆ ไม่สามารถประเมินความ
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คุ้มค่าคุ้มทุนได้เนื่องจากเป็นบริการแบบสงเคราะห์ นโยบายสาธารณะท่ีจ าเป็น เช่น การเลี้ยงดู

บุพการี การจัดบริการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 

จากรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ 

จังหวัดยะลา ท่ีได้กล่าวมาข้างต้นส่งผลต่อสภาพร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ เช่น ผู้สูงอายุมี

สภาพร่างกายท่ีแข็งแรงจากเล่นกีฬาหรือออกก าลังกายเท่าท่ีตนเองสามารถท าได้ ผู้สูงอายุท่ีติด

เตียงร่างกายได้รับการฟื้นฟูท่ีดีด้วยการท ากายภาพบ าบัดอยู่เสมอจากเจ้าหน้าท่ี ผู้สูงอายุส่วนใหญ่

จะมีสภาพจิตที่ดีไม่เครียด รักสงบ และบอกมองโลกในงานดี เนื่องจากได้ผ่านกิจกรรมต่างๆ ท่ีศูนย์

พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลาจัดขึ้น ฉะนั้นเจ้าหน้าท่ีจึงให้ความ

คิดเห็นว่ารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ 

จังหวัดยะลา ยังไม่จ าเป็นต้องปรับปรุงแต่อย่างใด แต่สิ่งท่ีอยากให้มีปรับปรุงเพิ่มเติม คือ การ

จัดสรรทรัพยากรบุคคลให้พอกับภาระงานและความต้องการของผู้รับบริการ รวมท้ังการจัดสรร

ก าลังทรัพยากรท่ีเหมาะสมกับงานด้วย เพราะการจัดสรรทรัพยากรบุคคลถือมีความส าคัญต่อดู

การแลผู้สูงอายุของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดสรรนักจิตวิทยา นักกายภาพบ าบัด ท่ีมีความรู้โดยตรงมาดูแล ท้ังนี้

เพื่อให้การดูแลผู้สูงอายุให้ดีขึ้นกว่าเดิม สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์ และ

คณะ (2550) ศึกษาการดูแลผู้สูงอายุท่ีต้องพึ่งพาในสถานสงเคราะห์คนชรา พบว่า สถาน

สงเคราะห์ต้องรับภาระในการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีปัญหาสุขภาพ มีโรคเรื้อรังและมีภาวะทุพพลภาพ 

และการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีปัญหาสุขภาพท่ีซับซ้อนภายหลังออกจากโรงพยาบาล อยู่ท่ามกลางความ

ไม่พร้อมของเจ้าหน้าท่ีซึ่งไม่ใช่บุคลากรทางด้านสุขภาพ รวมท้ังขาดแคลนอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 

ประเด็น การศึกษาความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุของศูนย์

พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา พบว่า ผู้สูงอายุท้ังสามคนตอบ

เป็นเสียงเดียวกันว่าทุกรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

บ้านทักษิณ จังหวัดยะลาดีหมด ส่วนความชอบในรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุจะมีความแตกต่างกัน

ตามสภาพความพร้อมของร่างกายผู้สูงอายุแต่ละคน อย่างคุณตาสมชาย ภักดี จะชอบกิจกรรม

นันทนาการแบบสนุกสนาน เช่น การร้องเพลง เต้นร่ า ไปเท่ียว เป็นต้น เพราะสภาพร่างกายของ
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คุณตายังมีความแข็งแรงดี ส่วนคุณยายละไม ชัยยากิจ ชอบกิจกรรมอาชีวะบ าบัด เช่น งาน

ประดิษฐ์สิ่งของท าดอกไม้หรือการพับกระดาษเป็นผีเสื้อ การปลูกผักปลอดสารพิษ เป็นต้น 

เนื่องจากตนเองจะมีปัญหาเรื่องการเดินของขาท่ีไม่ค่อยแข็งแรง ส าหรับคุณตาวิเชียรโชค ไชยอ า

พร ชอบออกก าลังหรือล่นกีฬา โดยเฉพาะการเล่นตะกร้อยิงเข้าตาข่ายเป็นสิ่งท่ีคุณตาวิเชียรโชคฯ 

ชอบมากเนื่องจากเดิมเคยเป็นนักกีฬา ซึ่งสภาพร่างกายยังแข็งแรง สอดคล้องกับ กุลยา ตันติผลา

ชีวะ (2524, หน้า 5) ท่ีได้อธิบายความต้องการของผู้สูงอายุท่ีเน้นถึงความต้องการของผู้สูงอายุโดย

ยึดแนวคิดของคลาร์ค (Clark) พบว่า ผู้สูงอายุต้องการในสิ่งต่อไปนี้ 1) ต้องการท าตนให้เป็น

ประโยชน์ต่อส่วนรวม 2) ต้องการมีส่วนร่วมหรือเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ชุมชน 3) ต้องการใช้เวลา

ว่างให้เป็นประโยชน์ 4) ต้องการเข้าร่วมสนุกกับเพื่อนตามปกติ 5) ต้องการการยอมรับนับถือ 6) 

ต้องการแสดงออกในผลส าเร็จของตน 

ฉะนั้น กลุ่มตัวอย่างจึงเห็นว่าไม่จ าเป็นต้องเสริมหรือพัฒนาแล้ว เพราะกิจกรรมท่ีทางศูนย์

พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา จัดให้มีความเพียงพอต่อความ

ต้องการของผู้สูงอายุ และจากการสัมภาษณ์ถึงความพึงพอใจ พบว่า โดยภาพรวมแล้ว ผู้สูงอายุท้ัง

สามคนมีความพึงพอใจมากต่อรูปแบบการดูแลของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้าน

ทักษิณ จังหวัดยะลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการที่ดีของพี่เล้ียงหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเปรียบเสมือน

ลูกๆ หลานๆ มาคอยดูแล จนบางครั้งท าให้ผู้สูงอายุบางคนรู้สึกว่าเจ้าหน้าท่ีก็ท าหน้าท่ีได้ดีกว่าคน

ท่ีบ้านอีก จากท่ีมีความทุกข์เมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

ผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลาจัด ประกอบกับการได้รับความจริงใจจากเจ้าหน้าท่ีก็สามารถท า

ให้ความทุกข์เหล่านี้เริ่มจางหายไปบ้าง สอดคล้องกับงานวิจัยของ อังคณา ตัณฑ์เอกคุณ (2545) 

ศึกษาคุณภาพการดูแลตามความคาดหวังของผู้สูงอายุที่พักอาศัยในสถานสงเคราะห์คนชรา โดยใช้

เทคนิคการสนทนากลุ่ม (focus group discussion) ในผู้สูงอายุท่ีพักอาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์

คนชราประเภทสามัญจ านวน 7 แห่ง รวม 58 คนผลการวิจัยพบว่าคุณภาพการดูแลตามความ

คาดหวังของผู้สูงอายุท่ีพักอาศัยในสถานสงเคราะห์คนชรามี 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) อาหาร 2) 

การดูแล 3) สิ่งแวดล้อม และ 4) บุคลากร 
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ประเด็น การศึกษาปัญหาอุปสรรค์ และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนารูปแบบการดูแล

ผู้สูงอายุของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างได้สะท้อนถึงปัญหา อุปสรรค์ของการด าเนินการดูแลผู้สูงอายุ ดังนี้ 1) ผู้สูงอายุท่ีบางราย

ไม่สามารถตอบสนองได้เนื่องจากสมองฝ่อ เมื่อเล่นกิจกรรมก็จะไม่สามารถตอบสนองกับกิจกรรม

ได้ เช่น ไม่สามารถแยกสีได้ หรือไม่รู้จักตัวเลข เป็นต้น ส่งผลท าให้ผู้สูงอายุไม่ได้รับประโยชน์จาก

กิจกรรม 2) สถานท่ีไม่เอื้ออ านวย อุปกรณ์ไม่พร้อม และไม่ได้มาตรฐาน เช่น เครื่องช่วยพยุงมีแต่

ไม่สามารถน ามาใช้ได้เนื่องจากเครื่องใหญ่เกินไป ไม่เหมาะสมกับห้องหรือสถานท่ีของศูนย์ด้วย     

3) ผู้สูงอายุบางรายไม่ให้ความร่วมมือไม่เต็มร้อย เนื่องด้วยสุขภาพไม่เอื้อ ร่างกายอ่อนล้า จนคิดว่า

ชีวิตไม่มีความหมาย ไม่มีก าลังใจท่ีจะสู้ เสี่ยงต่อการเข้าสู่สภาวะซึมเศร้า จิตใจไม่สุข เพราะได้รับ

ผลกระทบจากท่ีบ้าน จากครอบครัว บางรายถูกท าร้ายร่างกายและจิตใจจากท่ีบ้านมา และ        

4) เจ้าหน้าท่ีของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา ท่ีรับผิดชอบ

งานด้านการดูแลผู้สูงอายุมีไม่เพียงพอต่อภาระงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ และขาดแคลนเจ้าหน้าท่ี

ท่ีมีความรู้เฉพาะด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์ และคณะ (2550) ศึกษา

การดูแลผู้สูงอายุท่ีต้องพึ่งพาในสถานสงเคราะห์คนชรา พบว่า สถานสงเคราะห์ต้องรับภาระในการ

ดูแลผู้สูงอายุท่ีมีปัญหาสุขภาพ มีโรคเรื้อรังและมีภาวะทุพพลภาพ และการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีปัญหา

สุขภาพท่ีซับซ้อนภายหลังออกจากโรงพยาบาล อยู่ท่ามกลางความไม่พร้อมของเจ้าหน้าท่ีซึ่งไม่ใช่

บุคลากรทางด้านสุขภาพ รวมท้ังขาดแคลนอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น ส่วนข้อเสนอแนะมีดังนี้ 1) อยากให้

หน่วยงานท่ีดูแลจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ มีการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีมีมาตรฐาน 2) อยาก

ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดสรร นักกายภาพบ าบัด นักจิตวิทยา นักฟื้นฟูสมรรถนะท่ีมีความรู้

เฉพาะด้านมาดูแล ควบคู่กันไปกับพี่เลี้ยง เพราะปัจจุบันเจ้าหน้าท่ีท่ีดูแลผู้สูงอายุมีแค่ความรู้จากท่ี

มีการจัดอบรมมาเท่านั้น และบางเรื่องเป็นการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นพี่สู้รุ่นน้อง ท่ีส าคัญอยากให้

มีการคัดแยกประเภทผู้สูงอายุท่ีป่วย และมีเจ้าหน้าท่ีดูแลเฉพาะทาง เพื่อการพัฒนาฟื้นฟูดูแล

ผู้สูงอายุให้เป็นไปในทางท่ีดีขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ อังคณา ตัณฑ์เอกคุณ (2545) ศึกษา

คุณภาพการดูแลตามความคาดหวังของผู้สูงอายุท่ีพักอาศัยในสถานสงเคราะห์คนชรา โดยใช้
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เทคนิคการสนทนากลุ่ม (focus group discussion) ในผู้สูงอายุท่ีพักอาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์

คนชราประเภทสามัญจ านวน 7 แห่ง รวม 58 คนผลการวิจัยพบว่าคุณภาพการดูแลตามความ

คาดหวังของผู้สูงอายุท่ีพักอาศัยในสถานสงเคราะห์คนชรามี 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) อาหาร 2) 

การดูแล 3) สิ่งแวดล้อม และ 4) บุคลากร ผลจากการวิจัยครั้งนี้ท าให้ทราบถึงคุณภาพการดูแล

ความคาดหวังของผู้สูงอายุท่ีต้องรับการดูแลจากสถานสงเคราะห์คนชรา เพื่อเป็นแนวทางในการ

วางแผนจัดบริการ และพัฒนาการดูแลให้มีคุณภาพตามความคาดหวังของผู้สูงอายุ และในการวิจัย

ทางการพยาบาลเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพต่อไป 
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