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56601301 : สาขาวชิาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน 
คาํสาํคญั :  ผูสู้งอาย/ุคุณภาพชีวติ/ความตอ้งการ/สถานสงเคราะห์คนชรา 
  จรรญารักษ ์ พนัธ์ยิม : คุณภาพชีวิตและความตอ้งการของผูสู้งอายุในสถานสงเคราะห์
คนชรา จงัหวดันครปฐม.  อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  : อ.ดร.สวรรยา  ธรรมอภิพล.  98 หนา้. 

 การศึกษานีมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาคุณภาพชีวิตและความต้องการของผูสู้งอายุในสถาน
สงเคราะห์คนชรา จงัหวดันครปฐม ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกบักลุ่มผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกั 3 กลุ่ม คือ ผูป้กครองสถานสงเคราะห์คนชรา เจา้หนา้ทีประจาํสถานสงเคราะห์คนชรา และ
ผูสู้งอายุทีพกัอยู่ในสถานสงเคราะห์คนชรา จาํนวน 18 คน ขอ้มูลเชิงคุณภาพทีไดม้าจะนาํมาตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของขอ้มูลแบบสามเส้าดา้นวิธีการ จดัหมวดหมู่ของขอ้มูล สรุปผลการศึกษา และนาํเสนอ
ขอ้มลูในรูปแบบพรรณนาความ  

จากผลการศึกษาสรุปไดว้่า ในด้านเศรษฐกิจ รายไดข้องผูสู้งอายุส่วนใหญ่มาจากการไดรั้บเงิน
บริจาค โดยจะนาํเงินทีไดไ้ปใชใ้นการทาํบุญและใชจ่้ายในชีวิตประจาํวนั  ไม่มีภาระหนีสินและมีเงินเก็บ
ออม ด้านสังคม สาเหตุของการเขา้รับการสงเคราะห์ คือ มีความเดือดร้อนและประสบปัญหาในการ
ดาํรงชีวิต โดยมีทงัผูสู้งอายุทีถูกนาํตวัมาส่งและผูสู้งอายุทีสมคัรใจเขา้มาอยู่ดว้ยตนเอง ซึงผูสู้งอายุตอ้งมี
การปรับตวัให้เขา้กบัสภาพสังคมและปรับตวัให้เขา้กบัผูอื้น โดยผูสู้งอายุจะมีปฏิสัมพนัธ์กนัเพียงผิวเผิน 
แต่จะมีความกระตือรือร้นทีจะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทีจัดขึนทุกครัง และให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบติังานร่วมกนัเป็นอย่างดี ด้านสิงแวดล้อม สถานสงเคราะห์มีสภาพแวดลอ้มทีร่มรืน มีความสะอาด 
และมีการรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดี  มีสิงอํานวยความสะดวกจัดไว้ให้ใช้อย่างเพียงพอ  
สาธารณูปโภคเขา้ถึงไดท้งันาํและไฟ และสามารถเดินทางไปยงัสถานพยาบาลไดส้ะดวก ด้านร่างกาย 
ผูสู้งอายุทีแข็งแรงจะมีโรคประจาํตวั แต่ไม่ใช่โรคทีร้ายแรงและยงัมีความสามารถในการดูแลตวัเองใน
กิจวตัรประจาํวนั ส่วนผูสู้งอายุทีป่วยนนัจะมีอาการป่วยทีรุนแรงและไม่สามารถทาํกิจวตัรตนเองไดเ้ลย 
โดยทางสถานสงเคราะห์จะเป็นผูดู้แลในเรืองของโภชนาการและการตรวจสุขภาพใหแ้ก่ผูสู้งอายุทุกคน 
ด้านจติใจ ผูสู้งอายมีุความรู้สึกดีขึนหลงัจากทีไดเ้ขา้มารับการสงเคราะห์ มีความรู้สึกดีต่อคนรอบขา้งและ
บุคคลภายนอก มีความสุข และมีความพอใจในชีวิตปัจจุบนั โดยทางสถานสงเคราะห์จะมีการดูแลดา้น
จิตใจใหผู้สู้งอาย ุเพือใหผู้สู้งอายสุามารถดาํรงชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุข  

ขอ้มลูทีไดจ้ากการศึกษาสามารถนาํไปเป็นแนวทางในการช่วยเหลือ เกียวกบัการดูแล และพฒันา
คุณภาพชีวิตของผูสู้งอายทีุพกัในสถานสงเคราะห์คนชรา จงัหวดันครปฐม 
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 JANYARAK  PUNYIM : QUALITY OF LIFE AND DEMAND OF ELDERLY IN 

NURSING HOME, NAKHON PATHOM PROVINCE. THESIS ADVISOR :  SAWANYA 

THAMMA-APIPON, Ph.D..  98 pp. 

 

This research aimed to study the quality of life and demand of the elderly in nursing home, 

Nakhon Pathom province. Using in-depth interviews with 3 groups of key informants were parent, staff 

and elderly 18 people. Qualitative information acquired be used to determine the accuracy of the 

information on the methodological triangulation. classification of information, conclusion and presents 

information in the form portray. 

The study concluded that the economic income of the elderly, money was donated. The 

proceeds went to charity and spended on a daily basis. No debt and saving money. Social, the cause of 

relief  was suffering and have problems in life. Both elderly were brought forward and the elderly who 

came on their own. The elderly need to be adapted to the conditions and adapted to others. The elderly 

will interact only superficial but were eager to attend the event held each time and cooperated in 

working together very well. Environment, The environment at nursing home are shady, clean and safe. 

A facilities provided adequate. Access to both water and power utilities and easy access to medical 

facilities. Physical, the elderly who had strong will have a slight diseases but not a serious disease and 

ability to take care of themselves in their daily activities. The elderly patients were severely ill and could 

not do their routine at all. Nursing home would be in charge of nutrition and health check for the elderly. 

Psychological, the elderly were feeling better after them came relief. Have a nice feel to the people 

around them and the third party. Happy and satisfied in life. Nursing home care to mentally adjust to the 

elderly to give the elderly can living with happiness. 

The data from the study can be used as a guide to help with the care and quality of life of the 

elderly in nursing home, Nakhon Pathom province. 
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กติติกรรมประกาศ 

 
 วทิยานิพนธ์ฉบบันีสําเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี ดว้ยความกรุณาอยา่งดียิงจากอาจารย ์ดร. สวรรยา 
ธรรมอภิพล ซึงเป็นอาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. วิโรจน์  เจษฎาลกัษณ์ 
ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย ์ดร. สุทิศา  ลุ่มบุตร ทีไดส้ละเวลาให้คาํปรึกษา
และให้คาํแนะนาํ ตลอดจนการแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ตลอดระยะเวลาในการทาํวิทยานิพนธ์ จน
วทิยานิพนธ์ฉบบันีสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี 

 

ขอขอบคุณ ผูดู้แลสถานสงเคราะห์คนชราบา้นนครปฐม และผูดู้แลสถานสงเคราะห์คนชรา
เฉลิราชกุมารี (หลวงพ่อเปินอุปถมัภ)์ รวมทงัเจา้หน้าทีทุกท่านทีให้ความร่วมมือในการเก็บขอ้มูล 

รวมทงัชีแนะขอ้มูลทีเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูว้จิยั 

 

ขอขอบคุณ คุณตา คุณยาย ผูสู้งอายุทีอาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์คนชรา ในจังหวดั
นครปฐมทุกท่าน ทียินดีให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์เก็บขอ้มูลและเล่าประสบการณ์ชีวิตต่างๆ 
ใหฟั้งดว้ยความใจดี  
 

ขอขอบคุณเจา้หนา้ทีคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร รวมทงัเจา้หนา้ทีบณัฑิต
วิทยาลยั ทีอาํนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน ซึงมีส่วนให้สนบัสนุนให้วิทยานิพนธ์
ฉบบันีสาํเร็จ  

 

และทา้ยทีสุดขอกราบขอบพระคุณคุณพอ่ คุณแม่ รวมไปถึงนอ้งชายและมิตรสหายทุกท่าน 

ทีคอยใหค้าํปรึกษา ใหค้วามห่วงใยและเป็นกาํลงัใจให้ผูว้ิจยัเสมอมา จนสามารถทาํให้วิทยานิพนธ์
ฉบบันีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
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