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บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความต้องการทางานของผู้สูงอายุที่มีความสามารถและต้องการทางานให้
มีงานทาและมีรายได้ ที่เหมาะสม และ (2) ศึกษารูปแบบและแนวทางการส่งเสริมการมีงานทาและสวัสดิการที่เหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ ผู้สูงอายุในพื้นที่อาเภอพรหมคีรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และ โรงพยาบาลพรหมคีรี เก็บข้อมูลระหว่างกุมภาพันธ์–ธันวาคม 2556 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้การวิเคราะห์ สถิติ
พรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์โดเมน
ผลการศึกษาด้านความต้องการทางานของผู้สงู อายุพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความต้องการทางานเพื่อเพิ่มรายได้/มี
รายได้เสริม (ร้อยละ 80.00) ต้องการมีสังคมและเป็น การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ (ร้อยละ 43.30) โดยลักษณะงานที่
เหมาะสมกับผู้สูงอายุคือ งานที่ทาเป็นครั้งเป็นคราวสามารถปรับเปลี่ยนเวลาในการทางานได้ (ร้อยละ 60.00) ประเภทงานที่
เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ได้แก่ งานที่มีคุณค่า เช่น งานที่ใช้ภูมิปัญญาหรือเป็นงานที่ทาในลักษณะของการรวมกลุ่มอาชีพ (ร้อยละ
70.00) ทั้งนี้ต้องเป็นงานที่ไม่เป็นทางการ (ร้อยละ 100.00) ส่วนด้านแนวทางการส่งเสริมการมีงานทานั้น ผู้สูงอายุทั้งหมดมี
ความต้องการให้ส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีงานทาอย่างต่อเนื่อง มีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทโดยตรงในการส่งเสริม
ผู้สูงอายุให้มีงานทาอย่างเหมาะสม หน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐซึ่งต้องมีการสนับสนุนงานในลักษณะส่วนบุคคล
ในด้านเทคนิค ด้านอาชีพ และด้านงบประมาณ นอกจากนั้นต้องประสานความร่วมมือกับกลุ่มอาชี พต่าง ๆ ในพื้นที่เพื่อให้
ผู้สูงอายุมีบทบาทในการทางานที่เหมาะสมร่วมกับคนในวัยอื่น ๆ โดยกลุ่มอาชีพที่เหมาะกับผู้สูงอายุ คือกลุ่มอาชีพ อาชีพที่ใช้
ฝีมือและประสบการณ์ เช่น กลุ่ม OTOP
คาสาคัญ: ผู้สูงอายุ ลักษณะงาน ผลตอบแทน สวัสดิการ
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Abstract
The aims of this research are (1) to study the expectation about work of elderly people who are able to
work, want to work, and earn suitable income; and (2) to study appropriate operational models and guidelines in
promoting the employment and welfare that are suitable for the elderly people. Research samples are the
elderly people in Promkiri district and relevant organizations including Promkiri Hospital and local government
organizations. The data were collected during February-December 2013, then they were analyzed using descriptive
statistics such as percentages, mean, standard deviation.The qualitative analysis using Domain Analysis was applied.
The study of expectation about work of elderly people found that the majority wants to work in
order to increase their income/extra money (80.00%), as well as to join the community and to spend time
effectively (43.30%). Working conditions that are appropriate for the elderly people should be on part
time basis, flexible working hours (60.0 0 %). Types of job that are suitable for the elderly people are
valuable jobs using their local wisdoms or group working (70.00%). All works should be informal (100.00%).
Most of the elderly people express that they want to have consistent employment promotion. As a result,
government agencies have to be directly involved in promoting the employment in terms of know-hows,
careers, and budgets. In addition, it is necessary for the cooperation among local career groups as the
elderly people will have appropriate roles when working with other age groups. The most suitable career
group for elderly people is the skillful and experienced intensive group (e.g. OTOP group).
Key words: Elderly; Occupation; Earned Income; Welfare

บทนา
ประเทศไทยมี จ านวนประชากรสู งอายุ มากขึ้ น
อย่างรวดเร็วจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร
เป็นที่แน่ชัดว่าคนไทยจะยิ่งมีอายุเฉลี่ยสูงขึ้น สถานการณ์
ผู้สูงอายุไทยที่มีสัดส่วนของประชากรสูงอายุเพิ่มสูงขึ้นอย่าง
รวดเร็ว พ.ศ. 2554 ประเทศไทยมีผู้สู งอายุ (ร้อยละ 12.3)
ของจ านวนประชากรทั้ งประเทศ (ส านั กงานสถิ ติแห่ งชาติ ,
2554) ทาให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นที่เรียบร้อย
แล้วตามคานิยามขององค์การสหประชาชาติ (UN) ที่กาหนด
ไว้ว่าประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปสัดส่วนเกินร้อยละ
10 ของประชากรทั้งประเทศถือว่าประเทศนั้นได้ก้าวเข้าสู่
สั งคมผู้ สู งอายุ (Aging Society) และในอี ก 20 ปี ข้ างหน้ า
(พ.ศ. 2573) จะเพิ่มเป็นมากกว่า 2 เท่าตัวอยู่ที่ร้อยละ 25
ซึ่ งถื อ ว่ า เป็ น สั งคมผู้ สู งอายุ โดยสมบู รณ์ (Aged Society)
ในขณะที่ ประชากรวั ยแรงงานที่ เกื้ อหนุ นดู แลผู้ สู งอายุ นั้ น
ลดลงจากปี พ.ศ. 2553 มีประชากรแรงงานโดยเฉลี่ย 6 คนต่อ
การดูแลผู้สูงอายุ 1 คนจะลดลงเหลือแค่เพียง 2 คนในปี
พ.ศ. 2573 (มู ลนิ ธิ สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาผู้ สู งอายุ ไทย,
2554) ซึ่ งจะส่ งผลให้ คนวั ยแรงงานมีภาระที่ ต้องเกื้ อหนุ น
ดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันผู้สูงอายุไทยนั้นมีอายุ
ยืนขึ้นและกลุ่มผู้ สูงอายุวัยกลางและวัยปลายเพิ่ มขึ้นด้ วย
นอกจากนี้ ยั งมี สั ด ส่ ว นผู้ สู งอายุ ห ญิ งมากกว่ าชายซึ่ งมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

การเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุจะมีผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจทั้งในระดับจุลภาคและระดับมหภาค กล่าวคือ
การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุไม่เพียงแต่นาไปสู่การลงทุนลดลง
แต่การที่ประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นยังมีผลต่อการออมลดลง
รูปแบบการบริโภคและรูปแบบของการลงทุนเปลี่ยนแปลง
ไปด้วย ทั้งนี้เนื่องมาจากเหตุผลหลายประการ ประการแรก
ผู้สูงอายุทั่วไปมีความสามารถในการออมน้อยกว่าคนอยู่ใน
วัยทางาน การออมลดลงซึ่งจะนาไปสู่การสะสมทุนที่ต่าลง
ประการที่สอง รูปแบบการบริโภคของผู้สูงอายุจะใช้จ่าย
เกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัย บริการสังคม และการดูแลสุขภาพ
และใช้จ่ายน้อยในเรื่องการศึกษา กิจกรรมนันทนาการ และ
สินค้าฟุ่มเฟือย นอกจากนี้การเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุ
ยังมีผลกระทบต่อโครงสร้างอุปสงค์รวมของประเทศ จาเป็น
ต้องส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ ลดการพึ่งพิง
และมีรายได้เพียงพอต่อการดารงชีพในวัยชราทั้งนี้ “การออม”
เป็นเครื่องมือจัดการความเสี่ยงและเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง (สมรักษ์ รักษาทรัพย์ และคณะ, 2553)
ส าหรั บ จั งหวั ด นครศรี ธรรมราชนั้ น ได้ ให้ ก าร
สนับสนุนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพที่ดีของ
ประชาชน และสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่ งเสริ ม
พัฒนาสุขภาพโดยให้คนไทยทุกคนมีสุขภาวะดีตามวิถีไทย
การจัดการสุขภาพชุมชนด้วยกระบวนการชุมชนพึ่งตนเอง
ทั้ งนี้ จั งหวัดนครศรีธรรมราช จั ดให้ อ าเภอพรหมคี รีเป็ น
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“เมือ งสุข ภาพ” เพื ่อ สร้า งกระบวนการเรีย นรู้ร่ว มกัน
ด้านสุขภาพในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนพรหมคีรีมี
สุขภาวะดีตามวิถีไทยอย่างยั่งยืน และเพื่อประชาสัมพันธ์
ความเป็นเมืองพรหมคีรี เมืองสุขภาพอันจะส่งผลที่ดีต่อการ
ท่องเที่ยวและการประกอบอาชีพในอนาคต โดยมีหมู่บ้าน
ต้ นแบบ 5 หมู่ บ้ าน โดยแต่ ละหมู่ บ้ านมี แกนน าส าคั ญ คื อ
อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจ าหมู่ บ้ า น (อสม.) ที่ ร่ ว ม
ผลักดันอาเภอพรหมคีรีให้เป็น “เมืองสุขภาพ” ที่ผ่านมา
มีการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้านจัดการสุขภาพด้วยชุมชน
เพื ่อ การพึ ่ง ตนเองและเพื ่อ การอยู ่ร อดปลอดภัย โดย
จั ด ตั้ งเครื อ ข่ า ยสุ ข ภาพการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการ
บริโภค การออกกาลังกาย ชมรมเดิน วิ่ง ขับ ขี่จัก รยาน
การตรวจสุข ภาพอย่า งต่อ เนื่อ งตลอดระยะเวลาร่ว ม 3
ปี จนได้รับการประเมิน ผลจากศูน ย์อ นามัยสิ่งแวดล้อ ม
เขต 11 (7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน) กรมอนามัยกระทรวง
สาธารณสุขเป็นอาเภอดีเด่นในการบริหารจัดการส่งเสริม
สุขภาพตามเกณฑ์ มาตรฐานรางวั ล HPMQA เนื่ องจากมี
องค์ประกอบศักยภาพประสบความสาเร็จหลายด้าน ทั้ ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับสู ง วัดส่งเสริมสุ ขภาพ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
น่ าอยู่ สู่ ก ารเรีย นรู้ชุ มชน เทศบาล/องค์ ก ารบริ ห ารส่ วน
ตาบล (อบต.) น่าอยู่ ชมรมสร้างสุขภาพระดับเหรียญทอง
ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพดีเด่น ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว
คุณภาพ ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพดีเด่น เป็นต้น ประเด็น
ต่าง ๆ เหล่านี้เป็นพื้นฐานสาคัญของการมีภูมิคุ้มกันที่ดีตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการทางานอย่างมีความสุขและ
นาไปสู่รายรับ รายจ่ายที่เหมาะสม รวมถึงการสร้างอาชีพ
เพื ่อ เสริม สร้า งรายได้ที ่เพีย งพอ จึงมีค วามจ าเป็น ต้อ ง
ศึกษาความต้ องการท างาน/ประกอบอาชีพของผู้สู งอายุ
เหตุผลที่ผู้สูงอายุยังคงต้องทางาน/ประกอบอาชีพ ลักษณะ
งานที่เ หมาะสมกับ ผู้สูงอายุร วมถึง สวัส ดิก ารที่จาเป็น
ควรกาหนดอย่างไรนั้น เป็น ประเด็น ที่ผู้วิจัย มีแ นวคิด ที่
น่าสนใจศึกษาวิเคราะห์
ดังนั้ น การวิ จัย นี้ มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ (1) ศึก ษา
ความต้องการทางานของผู้สูงอายุ ที่มีความสามารถและ
ต้องการทางาน ให้มีงานทาและมีรายได้ ที่เหมาะสมและ
(2) ศึกษารูปแบบและแนวทางการส่งเสริมการมีงานทาที่
เหมาะสมกับผู้สูงอายุ รวมถึงสวัสดิการและเงื่อนไขจาเป็น
ของการทางานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุซึ่งเป็นประโยชน์กับ
ผู้สู งอายุ ที่ จ ะได้ รั บ การส่ งเสริม ให้ มี งานท าได้ ต ามความ
ต้อ งการและเหมาะสมกั บ สถานภาพของผู้สู งอายุนั้ น ๆ
รวมถึงได้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงาน
นโยบายด้านผู้สูงอายุของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
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วิธีการวิจัย
ข้ อ มู ล ที่ ใช้ ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ แ บ่ งออกเป็ น 2
ลักษณะ คือ (1) ข้อมูลเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ใช้ แบบสอบถามโดยกลุ่ มตั วอย่ าง คือ ผู ้ส ูง อายุที ่ม ีอ ายุ
ตั ้ง แต่ 55 ปีขึ ้น ไปในพื ้น ที ่อ าเภอพรหมคีร ีจ ากพื ้น ที่
รับ ผิด ชอบของ 2 องค์ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่ น (อปท.)
แผนการสุ่ มตั วอย่ างที่ ใช้ เป็ นแบบ Stratified Multi-Stage
Sampling โดยมี อปท. เป็ นสตราตั ม (Stratum) จ านวน 2
เทศบาล ได้แก่ เทศบาลตาบลพรหมโลก และ เทศบาลตาบล
พรหมคีรี จากนั้นสุ่มตัวอย่างจากแต่ละ อปท. ได้ตัวอย่าง
จาก อปท.ละ 30 คน รวมตั ว อย่ า งทั้ ง หมด 60 ค น
(2) ข้อ มูล เชิงคุณ ภาพ ใช้ว ิธ ีก ารสัม ภาษณ์เชิ งลึ ก และ
สนทนากลุ่ มบุ คคล/ตั วแทนหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง 2 กลุ่ ม
ได้ แก่ (2.1) หน่ วยงานภาครั ฐ ได้ แก่ อปท. จ านวน 3 คน
โรงพยาบาลพรหมคีรี จานวน 2 คน และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลพรหมโลก จานวน 3 คน และ (2.2) กองทุน
สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชนระดั บ ต าบลจ านวน 12 คน โดยกลุ่ ม
ตัวอย่างสาหรับข้อมูลเชิงคุณ ภาพ ในการสนทนากลุ่ม /
สัม ภาษณ์เชิงลึก เพื่อ ศึก ษาว่า มีหน่วยงาน /องค์กรมีการ
ส่งเสริมการมีงานทา การประกันรายได้ การจัดสวัสดิการ
ให้กับผู้สูงอายุ เช่น การจ้างงานผู้สูงอายุหรืออบรมด้านต่าง
ๆ ให้ แก่ ผู้ สู งอายุ เป็ นต้ น รวมทั้ งทั ศนคติ ต่ อ การจ้ างงาน
ผู้สูงอายุและสภาพการ/มาตรการ/การสนับสนุนในการจ้าง
งานผู้สูงอายุ เช่น การให้เงินอุดหนุนหรือการจ้างงานบาง
ช่ว งเวลา หรือ การอุด หนุน การฝึก อบรมระหว่า งการ
ทางาน เป็นต้ น โดยสนทนากลุ่ ม/สั มภาษณ์ เชิ งลึ กระดั บ
กลุ่มที่มีผู้สูงอายุทางานอย่างน้อย 1 ตาบล/อปท.
การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล และสถิ ติ มี ดั งนี้ (1) สถิ ติ เชิ ง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อบรรยายลักษณะทั่วไปของ
กลุ่ ม ตั วอย่ างประกอบด้ วย เพศ อายุ การศึ ก ษา อาชี พ
จานวนสมาชิก ในครัว เรือ น รูป แบบการส่งเสริม การมี
งานทา การประกันรายได้ การจัดสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ
เพื่ อ วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความต้ อ งการท างานของ
ผู้สูงอายุเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อ (1) และ (2) ข้อมูลเชิง
คุณภาพวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการสนับสนุนการทางานของ
ผู้สูงอายุของหน่วยงานและกลุ่มอาชีพโดยใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลแบบ Domain Analysis (ภาณี วงษ์เอก, 2551)

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. ผลการศึกษาความต้องการทางานของผู้สูงอายุ
เป็นการศึกษาทางด้านอุปสงค์ ได้แก่
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(1.1) ข้อมูลทั่ วไป พบว่า กลุ่มตัวอย่ างผู้สูงอายุ
โดยภาพรวมส่วนใหญ่ เ ป็น ผู้ห ญิง มากกว่า ผู้ช าย (หญิง
ร้อ ยละ 93.30, ชาย ร้อยละ 6.70) มีอายุระหว่าง 56-74
ปี อายุเฉลี่ย 64.20 ปี ส่วนใหญ่ ยังอยู่กับคู่สมรส (ร้อยละ
76.70) รองลงมามีสถานภาพหม้าย ยังโสด และไม่ได้สมรส
ตามลาดั บ (ร้อยละ 13.30, ร้อยละ 10.00) สถานภาพใน
ครัวเรือน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับหัวหน้า
ครั ว เรื อ นในฐานะเป็ นสามี -ภรรยา (ร้ อ ยละ 59.30)
รองลงมาเป็นหัวหน้าครัวเรือน และ บิดา-มารดาตามลาดับ
(ร้อยละ37.00, ร้อยละ 3.70) จานวนสมาชิ กในครัวเรือน
เฉลี่ ย 3.00 คน เป็ น สมาชิ ก ที่ อ ายุ ต่ ากว่ า 15 ปี เฉลี่ ย
ประมาณ 2.00 คน อายุมากกว่า 55 ปีและอายุมากกว่า 60
ปี เฉลี่ยประมาณ 1.64 คน และ 1.68 คน ตามลาดับ ส่วน
จานวนสมาชิกในครัวเรือนที่ทางาน/ประกอบอาชีพเฉลี่ย
ประมาณ 2.45 คน
(1.2) สถานการณ์ ท างด้ า นเศรษฐกิ จ -สั งคม
พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีรายได้จากการประกอบอาชีพ
เฉลี่ย 9,178.57 บาทต่อเดือน รายได้จากบาเหน็จ-บานาญ
เฉลี่ ย 3,725 บาทต่ อ เดื อ น รายได้ จ ากบุ ต ร-หลานเฉลี่ ย
5,100 บาทต่ อ เดือ น รายได้จ ากญาติ พี่ น้ องเฉลี่ ย 3,000
บาทต่อเดือน และรายได้อื่น ๆ เฉลี่ย 600 บาทต่อเดือน
ซึ่ งแสดงถึ ง แหล่ ง รายได้ ห ลั ก ของผู้ สู ง อายุ ม าจากการ
ประกอบอาชีพ และแหล่งรายได้รองลงมานั้ นจากบุ ตรหลาน และญาติพี่น้อง ตามลาดับ
ด้ า นรายจ่ า ย (ต่ อ เดื อ น) พบว่ า ผู้ สู ง อายุ มี
ค่าใช้ จ่ ายส่ วนตั วเพื่ อการอุ ปโภค-บริโภคเฉลี่ ย 4,166.67
บาทต่อ เดือ น โดยเฉพาะค่า อาหารและเครื่อ งดื ่ม เฉลี่ ย
3,181.82 บาทต่อ เดือ น มีค ่า ใช้จ ่า ยเพื ่อ กิจ กรรมทาง
สังคม เช่น ทาบุ ญซองกฐิน ผ้ าป่ า งานแต่งงาน งานบวช
เป็นต้นเฉลี่ย 1,114.29 บาทต่อเดือน และมีค่าใช้จ่ายเพื่อ
สุขภาพ/รักษาพยาบาลเฉลี่ย 5,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบรายได้กับรายจ่ายต่อเดือนของผู้สูงอายุ จะเห็น
ได้ว่าสถานการณ์ด้านรายจ่ายของผู้สูงอายุต่อเดือนค่อนข้าง
น้อยเมื่อเปรียบเที ยบกับรายได้ ซึ่งสอดคล้องกับด้านการ
เป็นหนี้สิน โดยพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่มีหนี้สิน (ร้อยละ
60.70) ที่เหลือมีหนี้สิน (ร้อยละ 39.30) โดยเป็นหนี้สินใน
ระบบมากกว่ าหนี้ สิ น นอกระบบ (หนี้ สิ น ในระบบเฉลี่ ย
146,714.29 บาท หนี้สินนอกระบบเฉลี่ย 15,666.67 บาท)
ซึ่งจานวนเงินที่จ่ายคืนหนี้สินเฉลี่ย 1,666.67 บาทต่อเดือน
ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงินของผู้สูงอายุส่วนใหญ่กู้
เงินไปเพื่อการประกอบอาชีพ (ร้อยละ 46.70) รองลงมากู้
เงินไปเพื่ อเป็ น ค่ าใช้ จ่ ายในการอุ ปโภค-บริ โภคและกู้ ยื ม
เพื ่อ ที ่อ ยู่อ าศัย (ร้อ ยละ 20.00 เท่า กัน ) ผู้สูงอายุที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประมาณ 4 ใน 5 ได้รับเงินช่วยเหลือ/

เงิน สงเคราะห์/ เบี ้ย ยังชีพ จากภาครัฐ (ร้อ ยละ82.60)
ส่วนที่เหลือ (ร้อยละ 17.40) ยังไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ เนื่องจาก
อายุยังไม่ครบ 60 ปี และกรณีได้รับเงินช่วยเหลือ /ได้รับ
เบี้ยยังชีพจากภาครัฐเฉลี่ย 600 บาท/เดือน
(1.3) สุขภาพอนามัยและสวัสดิการด้านสุขภาพ
ของผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุที่เป็นส่วนใหญ่มีโรคประจาตัว
(ร้อยละ 83.37) โดยโรคประจ าตั วที่ เป็ นมากที่ สุ ด ได้ แก่
โรคความดันโลหิต (ร้อยละ 68.20) รองลงมาคือ โรคอื่น ๆ
เช่ น ปวดเมื่ อ ย (ร้ อ ยละ 22.70) ตามด้ ว ยโรคเบาหวาน
(ร้อยละ 9.10) ด้านความพิการ ผู้สูงอายุทั้งหมดที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างไม่มีความพิการ (ร้อยละ100) จึงไม่มีสวัสดิการเบี้ย
ยังชีพ ผู้พิ การ ส่ วนสวั สดิ การด้ านสุ ขภาพอนามั ยที่ ได้รั บ
พบว่ า ผู้ สู งอายุส่ วนใหญ่ ใช้ สิ ทธิ บั ตรทอง (ร้อยละ 9.11)
รองลงมาคือ สวัสดิการของกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบล
(ร้ อ ยละ 23.10) และสวั ส ดิ ก ารสิ ท ธิ ก ารรั ก ษาพยาบาล
ข้าราชการ (ร้อยละ 8.33)
(1.4) การทางานและการประกอบอาชีพของ
ผู้สูงอายุพบว่า ผู้สูงอายุ 4 ใน 5 ยังทางาน/ประกอบอาชีพ
(ร้อยละ 80.00) โดยมี เหตุ ผ ลที่ สาคัญ คื อ ใช้ เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์มากที่สุด (ร้อยละ 43.30) รองลงมาต้องการ
ทางานเพื่อเลี้ยงชีพหรือหารายได้เลี้ยงครอบครัว (ร้อยละ
30.00) ต้อ งเลี้ย งดูส มาชิก ในครัว เรือ น (ร้อยละ13.32)
และต้องการมีเงินเก็บ (ร้อยละ 3.34)
ในด้านการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุพบว่า กลุ่ม
ตั วอย่ างที่ ท างานมี อาชี พหลั กส่ วนใหญ่ คื อ ท าการเกษตร
(ร้อยละ 66.70) รองลงมาคือ การผลิตของใช้/ผลิตภัณฑ์ (เช่น
จั กสานเสื่ อตะกร้ าฯลฯ) (ร้ อยละ 23.32) และอาชี พอื่ น ๆ
(ร้อยละ10.00) ผู้ สู งอายุ ส่ วนใหญ่ มี สถานภาพเป็ นเจ้ าของ
ธุ รกิ จเองหรื ออาชี พส่ วนตั ว (ร้ อยละ 85.70) รองลงมาคื อ
มีสถานภาพเป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพ (กลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP)
(ร้อยละ 14.35) การจ าแนกตามภาคเศรษฐกิ จ พบว่า กลุ่ ม
ตัวอย่างผู้ สูงอายุ ทั้ งหมดท างานในภาคการเกษตร (ร้อยละ
100) โดยผู้สูงอายุที่ทางานมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนจากอาชีพ
หลักประมาณ 4,271 บาทต่อเดือน ด้านเวลาการทางานของ
กลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้สูงอายุที่ทางานประกอบอาชีพมีชั่วโมง
การทางานต่อสัปดาห์เฉลี่ย 17.14 ชั่วโมงหรือมีชั่วโมงทางาน
เฉลี่ยต่ากว่าที่ กฎหมายก าหนด (กฎหมายแรงงานกาหนดว่า
ทางานไม่เกินสัปดาห์ละ 48 ชั่วโมง) อย่างไรก็ตามผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่ มีรายได้ ไม่ เพี ยงพอต่ อการยั งชี พ (ร้อยละ 71.40)
ส่วนผู้ที่มีรายได้เพียงพอต่อการดารงชีพนั้น (ร้อยละ 28.62)
มีเงินเหลือเก็บเฉลี่ย 2,333.33 บาทต่อเดือน
(1.5) ความคิ ดเห็ นของผู้ สูงอายุต่ อการท างาน
ประกอบอาชีพ พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เห็นว่าผู้สูงอายุควร
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ยังต้องทางาน/ประกอบอาชีพ (ร้อยละ70.00) และเมื่อถาม
ตัวผู้สูงอายุเองว่ามีความต้องการที่จะทางานหรือไม่ พบว่า
ผู้ สู งอายุ ส่ วนใหญ่ ทั้ งหมด (ร้ อยละ 100) ต้ องการท างาน
ทั ้งนี ้ใ ห้เหตุผ ลว่า ต้อ งการใช้เ วลาว่า งให้เป็น ประโยชน์
(ร้อยละ 43.30) รองลงมาต้องการเพิ่มรายได้/มีรายได้เสริม
(ร้อยละ 30.00) ต้องการเลี้ยงดูสมาชิกในครัวเรือน (ร้อยละ
13.35) และต้ องการมี สั งคม ไม่ เหงา (ร้ อยละ 10.00) เมื่ อ
ถามถึ งลั กษณะงานที่ เหมาะสมกั บ ผู้ สู งอายุ พ บว่ า กลุ่ ม
ตั วอย่ างผู้ สู งอายุ ส่ วนใหญ่ เห็ นว่ างานที่ เหมาะสมส าหรั บ
ผู้ สู งอายุ คื อ งานที่ ท าเป็ นครั้งคราว เช่ น งานตามฤดู กาล
(ร้อยละ 60.00) รองลงมาคื องานประจ าที่ มี เวลาแน่ นอน
(ร้อยละ 40.00) โดยสถานที่ทางานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
คือ ที่บ้านของผู้สูงอายุเอง (ร้อยละ 63.36) และในหมู่บ้าน/
ชุมชนหรือกลุ่มอาชีพ (ร้อยละ 36.70)
สาหรับประเภทงานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุพบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เห็ นว่างานที่ เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
ได้แก่ งานที่มี คุณ ค่า งานที่ ใช้ภู มิปั ญญา (ร้อยละ 70.00)
รองลงมา ได้ แก่ งานที่ เน้ น ทั กษะ/ฝี มื อ/ประสบการณ์ /
ความสามารถเฉพาะด้าน (ร้อยละ 30.00) โดยกลุ่มตัวอย่าง
ผู้สูงอายุทั้งหมดเห็นว่าประเภทงานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
ได้แก่ งานในภาคที่ไม่เป็นงานประจา (ร้อยละ 100) ทั้งนี้
รายได้ที่ เหมาะสมจากการทางานที่เพียงพอต่อการยังชีพ
ของผู้สูงอายุเฉลี่ยเท่ากับ 6,833.33 บาทต่อเดือน ส่วนอายุ
ในการเกษี ย ณที่ เหมาะสมพบว่ า ผู้ สู งอายุ เกื อ บทั้ งหมด
(ร้อยละ 93.12) มีความเห็นว่าอายุเกษียณ 60 ปีเหมาะสม
ดีแล้ว และเมื่อถามผู้สูงอายุที่เห็นว่าไม่เหมาะสมนั้นว่าถ้า
จะให้ขยายอายุเกษียณออกไปจากเดิมขยายไปจนถึงอายุ 70 ปี
(1.6) ความคิด เห็น ต่อ แนวทางการส่งเสริม
การมีงานทาของผู้สูงอายุพบว่า ความต้องการส่งเสริมการ
มีงานท าของผู้ สู งอายุ ส่ ว นใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็ น ในเรื่ อ ง
ข้อจากัดของผู้สูงอายุต่อ การทางาน โดยที่ก ลุ่ม ตัว อย่า ง
ส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นความเสื่อมถอยด้านร่างกาย/สุขภาพเป็น
ข้ อ จ ากั ด ของผู้ สู ง อายุ ต่ อ การท างาน (ร้ อ ยละ 77.80)
รองลงมาคือ ความเสื่อมถอยทางด้านสมอง (ร้อยละ 11.15)
และความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่จานวนเท่ากัน (ร้อย
ละ 11.15) เมื่อถามถึงอุปสรรคต่อการทางานของผู้สูงอายุที่
ต้องการทางานส่วนใหญ่เห็นว่าทัศนคติของสังคมต่อการให้
ผู้สูงอายุทางาน เช่น อายุมากแล้วไม่ควรต้องทางาน ควร
อยู่บ้านเลี้ยงดูบุตรหลาน เป็นต้น เป็นอุปสรรคที่สาคัญของ
ผู้สูงอายุที่ ต้องการทางาน (ร้อยละ 59.30) รองลงมาเป็ น
เรื่องการกีดกันไม่ให้ผู้สูงอายุทางาน (ร้อยละ 40.70) และ
เมื่อสอบถามถึงเรื่องการส่งเสริมการมีงานทาของผู้สูงอายุ
มีความจาเป็นหรือไม่นั้นพบว่า กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมด
(ร้อยละ 92.62) เห็นว่าการส่งเสริมการมีงานทาของผู้สูงอายุ
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มีความจาเป็น ทั้งนี้เกือบทั้งหมด (ร้อยละ 83.90) ต้องการ
ที่จะได้รับการส่งเสริมให้มีงานทาหรือทางานหลังอายุ 60 ปี
ต่อไปอี ก โดยหน่วยงานที่ ควรเข้ามามีบทบาทโดยตรงใน
การส่งเสริมการมีงานทาของผู้สูงอายุ ได้แก่ กลุ่มอาชีพ ใน
ท้องถิ่น (เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม OTOP) มากที่สุด (ร้อยละ
77.8) รองลงมาเป็นหน่วยงานภาครัฐในระดับท้องถิ่น (ร้อยละ
18.53) และหน่วยงานอื่น ๆ (ร้อยละ 3.70)
ส่วนความคิดเห็นในด้านการดาเนินการส่งเสริม
การมีงานทาที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุควรมีลักษณะใดบ้าง
และแต่ ละลั กษณะมี ความเห็ นด้ วยระดั บ ใด พบว่ า ควร
ดาเนินการส่งเสริมการมีงานทา ควรมีการอบรมให้ความรู้
เพื่อสร้างเสริมทักษะในการทางานอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
ที่สุด ( X =4.61) การดาเนินการส่งเสริมการมีงานทานั้ น
ควรมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงหรือไม่เสียค่าใช้จ่ายอยู่ในระดับเห็น
ด้วยมากที่สุด ( X =4.52) ควรติดตามผลการทากิจกรรม
ส่ งเสริ ม การมี งานท าอยู่ ในระดั บ เห็ น ด้ ว ยมากที่ สุ ด ( X
=4.26) ควรมี กิ จ กรรมที่ ด าเนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ งอยู่ ใน
ระดั บ เห็ น ด้ ว ย ( X =4.13) ควรมี ก ารสอบถามความ
ต้ อ งการของผู้ สู งอายุ แ ละความต้ อ งการมี น ายจ้ างหรื อ
สถานประกอบการอยู่ในระดับเห็นด้วย ( X =4.83) ควรให้
ผู้สู งอายุ มีส่ วนร่วมทุ ก ขั้น ตอนของการด าเนิ นงานอยู่ใน
ระดับเห็นด้วย ( X =3.48) และควรมีการดาเนินการที่ใช้
ระยะเวลาสั้น อยู่ในระดับเห็นด้วย ( X =3.26)
2. แนวทางการส่งเสริมการมีรายได้ และสวัสดิการ
ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ การสร้างหลักประกันด้านรายได้
ของผู้สูงอายุ ประการแรกควรเริ่มตั้งแต่อยู่ในวัยแรงงานที่มี
การสะสมเงินออมหรือเงินสมทบในระยะยาว แรงงานลูกจ้าง
ภาคเอกชนนอกจากระบบประกันสังคมรองรับซึ่งมีกองทุน
ประกันสังคมที่ได้ขยายสวัสดิการเพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ประกันตน
ให้มี “การประกันชราภาพ” เกิดขึ้นโดยจ่ายเป็นบาเหน็จ
ชราภาพหรือบานาญชราภาพประการต่อมา ในระดับพื้นที่
ผู้สูงอายุยังมีทางเลือกด้วยการเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการ
ตาบลที่มี อยู่ในพื้ นที่ของตาบลที่ช่วยเหลือด้ านสวัสดิการ
และประการสุดท้าย การสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้กับ
ผู้สูงอายุไทยทุกคน (นอกเหนือจากข้าราชการ) ตามนโยบาย
สร้ างหลั กประกั น ด้ านรายได้ ให้ กั บ ผู้ สู งอายุ ให้ ได้ รั บ เงิ น
สวัสดิการยามชราภาพหรือที่เรียกว่า “เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ”
จานวน 500 บาท จากเดิมที่เคยจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ
ที่ยากไร้เท่านั้น โดยถือเป็นสิทธิสวัสดิการแบบถ้วนหน้าที่
เกิดขึ้นใหม่ สาระสาคัญของแต่ละกองทุนสิทธิประโยชน์
และผู้รับประโยชน์ปี พ.ศ.2553 มีดังต่อไปนี้
(2.1) เบี้ ยยั งชี พ ผู้ สู ง อายุ ใ นปี พ .ศ.2550
ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ 500 บาท ซึ่งเป็น
สวัสดิ การสั งคมแบบถ้ วนหน้ า เพื่ อเป็ นหลั กประกั นด้าน
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รายได้ขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนเมื่อถึงวัยสูงอายุ (อายุ 60
ปีขึ้นไป) โดยในพื้ นที่ศึกษาวิจัยมี เทศบาลตาบลพรหมคีรี
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบมีโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งและยั งประสานงานกั บ ส านั ก งานพั ฒ นาสั งคม
จังหวัดนครศรีธรรมราช เกี่ยวกับเงินสงเคราะห์ครอบครัวและ
เงินฌาปนกิ จให้ แก่ผู้ สูงอายุที่ ยากจน จากการดาเนิ นงานที่
ผ่ านมาทั้ งจ านวนผู้ สู งอายุ ที่ ได้ รับ เบี้ ยยั งชี พและจ านวน
งบประมาณที่ใช้เพิ่มขึ้น
(2 .2 ) ก า ร ส่ ง เส ริ ม สุ ข ภ า พ ผู้ สู ง อ า ยุ
โรงพยาบาลพรหมคี รี ได้ เข้ าร่ วมโครงการระบบบริ ห าร
จั ด การกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพในระดั บ พื้ น ที่ ตาม
นโยบายรัฐ บาลในการสร้า งหลั ก ประกั น สุ ข ภาพเพื่ อ ให้
ผู้สูงอายุทุกคนได้รับบริการที่มีคุณ ภาพตามความจาเป็น
และอย่า งเสมอภาคเท่ าเที ยมกั น โครงการที่ ส าคั ญ ที่
เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ได้แก่ โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ผู้
พิการเทศบาลตาบลพรหมคีรี โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตาบลพรหมคีรี โครงการชมรมสายใย
รักแห่งครอบครัวแบบบูรณาการทุกครัวเรือน โดยโครงการ
ต่าง ๆ ของเทศบาลตาบลพรหมคีรี ได้เชื่อ มโยงกับ ชมรม
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของโรงพยาบาลพรหมคีรี ซึ่ง มี
ทั้งแพทย์และพยาบาลไปจัดกิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกับผู้สูงอายุในทุก ๆ วันศุกร์ที่ 3 ของทุกเดือน
ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้สูงอายุอย่างดีเยี่ยม นอกจากนั้น
ยังได้จัดโครงการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานเพื่อการ
ประกอบอาชีพจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้มาพบปะสังสรรค์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้มารับเบี้ยยังชีพและจัดพิธีรดน้าดาหัว
ในวันสงกรานต์ เป็นต้น
(2.3) กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบล เป็นกองทุน
ที่จัดตั้งขึ้นจากการระดมทุนและการออมร่วมกันของคนใน
ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
สวัสดิการชุมชนที่มีความครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม
วั ย ในชุ ม ชน ตั้ ง แต่ เ ด็ ก แรกเกิ ด จนถึ งวั ย สู งอายุ โดยมี
กระบวนการด าเนิ น งานตามข้ อ ตกลงหรื อ ระเบี ย บของ
กองทุนที่เกิดขึ้นจากความเห็นชอบร่วมกันของคนในชุมชนที่
ให้ความสาคัญในเรื่องของการสร้างระบบการดูแลและการ
เกื้ อหนุ นซึ่ งกั นและกั น การด าเนิ นงานกองทุ น สวั สดิ การ
ชุมชนได้รับความสนับสนุนและส่งเสริมขีดความสามารถใน
การดาเนินงานจากสถาบันพั ฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ซึ่ง
รัฐบาลได้ให้งบประมาณสนับสนุนการดาเนินงานในสัดส่วน
1:1:1 (ชุมชน: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: รัฐบาล) โดยได้มี
การสร้ างเครื อ ข่ ายของการจั ดสวั ส ดิ ก ารชุ มชนขึ้ นทั้ งใน
ระดั บ ชาติ ที่ มี น ายกรั ฐ มนตรี เป็ น ประธานและในระดั บ
จังหวัดที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อน

สวัสดิการชุมชนจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
มี ผู้ น าองค์ ก รสวั ส ดิ ก ารชุ ม ชนเป็ น รองประธาน และมี
ประธานกองทุ นสวั ส ดิ การชุ ม ชนเป็ นเลขานุ การร่ วมกั บ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด มีหน้าที่หลัก
ในการประสานและอานวยความสะดวกในการดาเนินงาน
ร่วมกับองค์กรภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการด าเนิ น การจั ด สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชนในแต่ ล ะพื้ น ที่ ให้
ครอบคลุมและตอบสนองต่อความต้องการของคนในชุมชน
ในพื้ น ที่ ศึ ก ษานั้ น มี ก องทุ น สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชน
เทศบาลตาบลพรหมคีรี ซึ่งกองทุนฯ ดังกล่าว ได้สนับสนุน
ผู้สูงอายุเป็นอย่างดี นอกจากการจัดสวัสดิการพื้นฐาน ได้แก่
สวัสดิการ เกิด แก่ เจ็บ และ ตาย ให้กับสมาชิกแล้ว ยังได้มี
การพั ฒ นาสวั สดิ การที่ สนั บสนุ นการประกอบอาชี พด้ วย
ได้แก่ สมาชิกสามารถกู้ยืมเงินกองทุน ฯ เพื่อเป็นเงินทุนใน
การประกอบอาชีพในอัตราดอกเบี้ยที่ต่าหรือไม่มีดอกเบี้ย
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนฯ นอกจากนั้น
ยังสนับสนุนการฝึกอบรมการประกอบอาชีพตามกลุ่มอาชีพ
ในพื้นที่ รูปแบบการจัดสวัสดิการของกองทุนสวัสดิการใน
พื้ นที่ มี การปรับเปลี่ ยนตามความต้องการของสมาชิ กและ
สถานะทางการเงินของกองทุน ทั้งนี้ตามระเบียบข้อบังคับ
พบว่า มีการจัดสวัสดิการ กรณีการคลอดบุตร เจ็บป่วยนอน
โรงพยาบาล เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ สวัสดิการผู้ด้อยโอกาส
และสวัสดิการคณะกรรมการ
3. รู ป แบบการท างานของผู้ สู ง อายุ รวมถึ ง
สวัสดิการและสุข ภาพ รูปแบบการทางานของผู้สูงอายุ
ในอาเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นลักษณะ
ของการรวมกลุ่มเป็น 2 ลัก ษณะ คือ การรวมกลุ่ม เพื่ อ
การประกอบอาชีพ (ได้แ ก่ กลุ่ม ผลิต ภัณ ฑ์ตาบลและ
กลุ่มอาชีพเพาะเห็ ด) และการรวมกลุ่ มในด้ านสวัสดิการ
และสุขภาพ (ได้แก่ กลุ่มชมรมผู้สูงอายุและชมรมส่งเสริม
สุขภาพ)
ส าหรั บ การส่ งเสริ ม การมี งานท าของผู้ สู งอายุ
อาเภอพรหมคี รี จังหวัดนครศรีธรรมราช มี ลักษณะการ
ทางานผ่านองค์กรที่มีอยู่ในพื้นที่ที่ดาเนินการมานานและมี
ความยั่ งยื นโดยต่ อยอดจากวิสาหกิ จชุมชนหรือโครงการ
OTOP ที่ เน้ นการสร้างงานในหมู่บ้ านและยกระดั บความ
เป็นอยู่ที่ดีของคนในชุมชน รูปแบบที่เด่นชัดของการทางาน
เป็ น รู ป แบบที่ เชื่ อ มโยงกั บ วั ต ถุ ดิ บ /ทรั พ ยากรในชุ ม ชน
ได้แ ก่ กลุ่ม ฟื้น ฟูอ าชีพ ที่รวมกลุ่ม กัน ท าอาหารขบเคี้ย ว
ต่าง ๆ การทาผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคจากธรรมชาติ เป็นต้น
กลุ่ ม อาชี พ เพาะเห็ ด และแปรรู ป มี ผู้ สู งอายุ เป็ น สมาชิ ก
จานวนมาก และที่สาคัญมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน
โดยจะให้ ผู้ สู งอายุเป็ นผู้ ถ่ ายทอดภู มิ ปั ญ ญาพื้ นบ้ านตาม
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ความถนัด เช่น ทาก้อนเห็ ดและขายก้อนเห็ด ชั่งน้าหนั ก
ก้อนเห็ด และแปรรูปเห็ด เป็นต้น
ในด้ านสวัสดิการและด้ านสุ ขภาพของผู้ สูงอายุ
อาเภอพรหมคี รี มีการรวมกลุ่มในรูปแบบชมรมผู้สู งอายุ
และชมรมส่งเสริมสุขภาพ โดยการรวมกลุ่มในลักษณะนี้
เป็ น การช่ วยเหลื อจุ นเจื อกั นทางสั งคมมากกว่า กล่ าวคื อ
สมาชิ กชมรมผู้ สู งอายุ ได้สมทบเงินเข้ ากองทุ นสวัสดิ การ
ชุ ม ชนในอั ต ราเดื อ นละ 30 บาท โดยเงิ น กองทุ น ฯ ก็
นาไปใช้จัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่สมาชิก ได้แก่ สวัสดิการ
พื้นฐานเกิด แก่ เจ็บ และ ตาย ทั้งนี้ในการบริหารจัดการ
กองทุน ฯ ได้แบ่งโครงสร้างการทางานกันอย่างชัดเจน มี
กิจกรรมร่วมกันทุกวันศุกร์ ที่เทศบาลพรหมคีรี
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ส าหรั บ การส่ งเสริ ม การมี งานท าของผู้ สู งอายุ
อาเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการส่งเสริม
จากหน่ วยงานต่ าง ๆ ในพื้ นที่ เป็ นอย่ างดี ได้ แก่ เทศบาล
พรหมคีรี ที่นอกจากจะสนับสนุนงบประมาณแล้วยังสนับสนุน
ในด้านอื่น ๆ อีกด้วย เช่น สถานที่ประชุม สถานที่ออกกาลัง
กาย การอานวยความสะดวกทางด้านโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ
เป็ นต้ น ส่ วนโรงพยาบาลพรหมคี รี ได้ สนั บสนุ นกิ จกรรมที่
ส่ งเสริ มสุ ขภาพและนั นทนาการเป็ นหลั ก ในรู ป ของการ
สนั บสนุ นบุ คลากรเกื อบทุ กครั้ งที่ มี กิ จกรรม เช่ น แพทย์
พยาบาล มาให้ ความรู้เกี่ ยวกั บสุ ขภาพ การออกก าลั งกาย
และกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ เป็นต้น

รูปที่ 1 รูปแบบการทางาน สวัสดิการและสุขภาวะของผู้สูงอายุ
จากการศึกษาสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ความต้องการทางานของผู้สูงอายุที่มีความสามารถ
และต้ องการท างานให้ มี งานท า และมี รายได้ ที่ เหมาะสม
รวมถึ งแนวทางการส่ งเสริมการมี รายได้ และสวัสดิ การที่
เหมาะสมกั บผู้ สู งอายุ ในครั้งนี้ ผู้ สู งอายุ มี ความต้ องการ
ทางานที่ไม่เป็นทางการ เป็นงานที่ไม่ใช้แรงงานมากนักแต่
เป็นงานที่ใช้ทักษะและฝีมือจึงจะเหมาะสม ซึ่งเบื้องหลัง
การทางานที่เหมาะสมผู้สูงอายุจาเป็นต้องมีพื้นฐานของ
การมี สุ ข ภาวะที่ ดี ทั้ งสุ ขภาพกายและสุ ขภาพใจ รวมถึ ง
จาเป็นต้องมีส วัส ดิก ารระดับ ที่เพีย งพอซึ่งสอดคล้อ งกับ
ผ ล ก า ร ศ ึก ษ า ของสถาบั นวิ จั ย ประชากรและสั งคม
มหาวิทยาลัยมหิดล (2554) ที่ได้กล่าวไว้ว่าการดาเนินการ
ควรต่อ ยอดจากชมรมผู ้ส ูง อายุ ห รือ ต่อ ยอดจากกลุ ่ม
อาชีพที่มีอยู่เดิม รวมถึงการส่งเสริม ให้หน่วยงานภาครัฐ

และเอกชนจัด แนะแนวอาชีพ แต่อ ย่า งไรก็ตามรูปแบบ
และแนวทางการส่งเสริมต่าง ๆ นั้น จะต้องมีการบูรณาการ
ทั้ งด้ านการท างาน ด้ านสวั สดิ การ และด้ านสุ ขภาวะ ไป
พร้อม ๆ กันด้วย
2. รูป แบบการท างานของผู ้ส ูง อายุใ นอ าเภอ
พรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นลักษณะของการ
รวมกลุ่ ม เป็ น 2 ลั ก ษณะ คื อ การรวมกลุ่ ม เพื่ อ การ
ประกอบอาชี พ (ได้ แ ก่ กลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต าบลและกลุ่ ม
อาชีพ เพาะเห็ ด ) และการรวมกลุ่มในด้ านสวั สดิ การและ
สุ ข ภาพ (ได้ แ ก่ กลุ่ ม ชมรมผู้ สู งอายุ แ ละชมรมส่ งเสริ ม
สุ ข ภาพ) เป็ น การท ากิ จ กรรมควบคู่ กั น สอดคล้ อ งกั บ
งานวิจัย ของสมรักษ์ รัก ษาทรัพ ย์ และคณะ (2553) ใน
โครงการศึก ษาอาชีพและโอกาสที่จ ะได้ รับ ค่าตอบแทน
ที่เ หมาะสมสอดคล้อ งกับ ผู้ สูง อายุ โดยการส่ง เสริม ให้
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ผู้สูงอายุประกอบอาชีพ นั้น ควรรณรงค์ให้ประชาชนได้
ดูแ ลสุข ภาพตั้ง แต่อ ยู่ใ นวัย ท างานในทุก ๆ ด้า นตั้งแต่
เรื ่อ งอาหาร การออกก าลัง กาย การตรวจสุข ภาพ
ประจาปีแ ละการดูแ ลสุข ภาพในด้านอื่น ๆ เพื่อเป็ นการ
ป้องกันการเสื่ อมสภาพของร่างกายเร็วเกินไป เพื่ อจะได้
ขยายโอกาสการทางานให้ยาวออกไปแม้จ ะย่า งเข้า สู่วัย
สูงอายุแล้วก็ตาม

เงินงบประมาณอย่ างต่ อเนื่ อง เพื่ อสนั บสนุ นทั้ งด้ านการ
ทางานมีรายได้ และสวัสดิการต่าง ๆ ของผู้สูงอายุทั้งที่เป็น
ตัวเงินและไม่ เป็ นตัวเงิน เช่ น การช่ วยเหลื อเกื้ อกู ล การ
ดู แ ลเอาใจใส่ เป็ น อย่ างดี เนื่ อ งจากการด าเนิ น งานของ
กองทุ น ในพื้ น ที่ ได้ ใกล้ ชิ ด กั บ ผู้ สู งอายุ ที่ เป็ น สมาชิ ก จึ ง
ตอบสนองได้รวดเร็ว

สรุป

ควรมีการศึกษาการพัฒนายกระดับด้านอาชีพและ
การเสริมสร้างสุขภาวะให้กับผู้สูงอายุ ขยายผลให้ มากขึน้
ในเชิงพื้นที่ ไปยังพื้นที่อื่นๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช หรือ
จังหวัดอื่น ๆ เพื่อที่จะได้นารูปแบบและแนวทางนาไปสู่การ
พัฒนาและปฏิบัติได้อย่างยั่งยืน และควรมีการศึกษาวิจัย
ในด้านการสร้างการเรียนรู้ทางการเงินบุคคลระดับ ชุม ชน
ให้กับผู้สูงอายุ เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านการเงินที่
ถูก ต้อ ง ซึ่ง ช่ว ยลดปัญ หาค่า ใช้จ่า ย ทั้งระดับบุคคลและ
กลุ่ม/องค์กรภาครัฐได้ หากมีความรู้และวางแผนทางการ
เงิน ที่ถู กต้อ ง อั นเป็ นการสร้างภู มิคุ้ มกั นทางการเงิน ซึ่ ง
เป็นเรื่องสาคัญตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

จากความต้องการของผู้สูงอายุ ที่จะมีงานทาพบว่า
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังมีความต้องการทางานเพื่อเพิ่มรายได้
มีรายได้เสริม และเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทั้งนี้
ลักษณะงานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุคือ งานที่ทาเป็นครั้งเป็น
คราว สามารถปรับเปลี่ยนเวลาในการทางานได้ อีกทั้งเป็น
งานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ได้แก่ งานที่ใช้ภูมิปัญญาหรือ
เป็น งานที่ทาในลัก ษณะของการรวมกลุ่ม อาชีพ ดังนั้น
เพื่ อตอบสนองความต้องการดั งกล่าวแนวทางการส่งเสริม
การมีงานทานั้นมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ
ควรเข้ามามีบทบาทโดยตรงในการส่งเสริมการมีงานทาให้
เหมาะสมกับผู้สูงอายุ หน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ หน่วยงาน
ภาครัฐ ซึ่งต้องมีการสนับสนุนงานในลักษณะส่วนบุคคลใน
ด้านเทคนิค ด้านอาชีพ และด้านงบประมาณ นอกจากนั้น
ต้ องประสานความร่ วมมื อกั บ กลุ่ มอาชี พ ต่ าง ๆ ในพื้ น ที่
เพื่อให้ผู้สูงอายุมีบทบาทในการทางานที่เหมาะสมร่วมกับคน
ในวั ยอื่ น ๆ โดยกลุ่ มอาชี พที่ เหมาะกั บผู้ สู งอายุ คื อ กลุ่ ม
อาชีพที่ใช้ทักษะฝีมือและประสบการณ์ อย่างไรก็ตามการ
ส่ งเสริมให้ ผู้ สู งอายุ มี รายได้ และประกอบอาชี พ นั้ น ต้ อง
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ดูแลสุขภาพ และสุขภาวะตั้งแต่อยู่ใน
วัยทางานในทุกด้าน ตั้งแต่เรื่องอาหาร การออกกาลังกาย
การตรวจสุขภาพประจาปีและการดูแลสุขภาพในด้านอื่น ๆ
อย่ างต่ อเนื่ อง ซึ่ งต้ องเป็ นนโยบายของรัฐและสร้างความ
เข้าใจตั้งแต่ยังอยู่ในวัยทางาน

ข้อเสนอแนะ
1. หน่ ว ยงานภาครัฐควรปรับ ยุ ท ธศาสตร์ในการ
ทางานด้านการส่งเสริมการมีงานทาของผู้สูงอายุ โดยให้
การสนับสนุนงานในลักษณะส่วนบุคคล ทั้งทางด้านเทคนิค
การประกอบอาชีพ และงบประมาณ
2. หน่วยงานภาครัฐควรสร้างความร่วมมือกับกลุ่ม
อาชีพ ในพื้ น ที่ เพื่ อให้ ผู้ สูงอายุมี บ ทบาทในการท างานที่
เหมาะสมร่วมกับคนในวัยอื่น ๆ
3. การส่งเสริมการดาเนินงานของกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนในรูปแบบของเงินสมทบจากรัฐบาลจะต้องสมทบ

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
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