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บทคััดย่่อ

ที่่�มาของปััญหา: ประเทศไทยก้้าวเข้้าสู่่�สัังคมผู้้�สงอายุุ
การแสวงหาที่่อ� ยู่่�อาศััยที่่เ� หมาะสมสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุจำำ�เป็็น
ที่่�ต้้องมีีการจััดระบบบริิหารจััดการสาธารณะในรููปแบบ
ใหม่่ที่่�มิิใช่่แต่่เพีียงความรัับผิิดชอบของภาครััฐฝ่่ายเดีียว 
ทางเลืือกหนึ่่�งก็็คืือการทำำ�งานของคณะคามิิลเลีียนที่่�เป็็น
องค์์กรที่่�ไม่่แสวงหากำำ�ไร ในกรณีีของจัังหวััดจัันทบุุรีี  
คณะคามิิลเลีียนได้้ทำำ�งานเกี่่�ยวกัับบ้้านพัักผู้้�สููงอายุุมา
เป็็ น เวลานาน ภายใต้้ ก ารสนัั บ สนุุ น ของชุุ ม ชนวัั ด
โรมัันคาทอลิิก ดัังนั้้�น เพื่่�อพััฒนาให้้งานบ้้านพัักผู้้�สููงอายุุ
ของของภาคเอกชน ดัังกล่่าวมีีบทบาทกว้้างขวางมากขึ้้น�
ผู้้�วิจัิ ยั จึึงสนใจที่่จ� ะศึึกษาผลการดำำ�เนิินงานมีีปััจจัยั อะไรที่่�
มีีผลต่่อระบบบริิหารจััดการบ้้านพัักผู้้�สููงอายุุของคณะ
คามิิลเลีียน และในการจะขยายงานดัังกล่่าวให้้กว้้างขวาง
ในสัังคมไทยขึ้้�นควรพััฒนาตััวแบบระบบบริิหารจััดการที่่�
อยู่่�อาศััยในชุุมชนที่่เ� ป็็นมิิตรกัับผู้้�สููงอายุุเพื่่�อการดำำ�รงชีีพ
อย่่างยั่่�งยืืนอย่่างไร
วััตถุุประสงค์์: เพื่่�อศึึกษาปััจจััยที่่�มีีผลต่่อระบบบริิหาร
จััดการบ้้านพัักผู้้�สููงอายุุของคณะคามิิลเลีียน โซเชีียล
เซ็็นเตอร์์ จัันทบุุรีี  รวมถึึงเพื่่�อนำำ�เสนอตััวแบบระบบ
บริิหารจััดการที่่�อยู่่�อาศััยในชุุมชนที่่�เป็็นมิิตรกัับผู้้�สููงอายุุ
เพื่่�อการดำำ�รงชีีพอย่่างยั่่�งยืืนในบริิบทวััฒนธรรมไทย
วิิธีีการศึึกษา: ใช้้ศึึกษาแนวสหวิิทยาการแบบข้้ามพ้้น
สาขาโดยใช้้กระบวนการวิิจัยั ในเชิิงผสมผสานแบบรัับลููก
ต่่อกัันโดยศึึกษาวิิจััยเชิิงปริิมาณและคุุณภาพตามลำำ�ดัับ
เวลา โดยเทคนิิคในการทำำ�วิิจััยที่่�สำำ�คััญได้้แก่่ การวิิจััย
เอกสาร การสัังเกตการณ์์ การถอดบทเรีียน และการ
สััมภาษณ์์เจาะลึึกผู้้บ� ริิหารของคณะคามิิลเลีียน 2 คน เจ้้า
หน้้าที่่�ปฏิิบััติิงาน 10 คนและสััมภาษณ์์ผู้้�อายุุที่่�พัักอาศััย
ในบ้้านพัักผู้้�สููงอายุุคามิิลเลีียน โซเชีียล เซ็็นเตอร์์ จันั ทบุุรีี
37 คน เครื่่อ� งวิิจัยั  คืือ แบบสััมภาษณ์์และวิิเคราะห์์เนื้้อ� หา

ผลการศึึกษา: พบว่่า ปััจจัยั ที่่มีีผ
� ลต่่อระบบบริิหารจััดการ
บ้้านพัักผู้้�สููงอายุุคามิิลเลีียน โซเชีียล เซ็็นเตอร์์ ได้้แก่่
บริิบทของชุุมชนที่่�เป็็นมิิตรต่่อการดำำ�รงชีีพของผู้้�สููงอายุุ
ได้้แก่่ ชุุมชนทางศาสนาของอาสนวิิหารพระนางมารีีอา
ปฏิิสนธิินิิรมล หรืือ วััดโรมัันคาทอลิิกจัันทบุุรีี  ซึ่่�งพบว่่า
เป็็นปััจจัยั เชิิงซ้้อนที่่มิ� ใิ ช่่มิติิ ขิ องพื้้น� ที่่ท� างกายภาพแต่่เป็็น
มิิติิความสััมพัันธ์์ทางศาสนา ทุุนทางวััฒนธรรม ทุุนทาง
สัังคม อภิิการบริิหารจััดการ ระบบการให้้บริิการ และรููป
แบบการประกอบการเพื่่�อสัังคม นอกจากนี้้�ข้้อเสนอตััว
แบบระบบบริิ ห ารจัั ด การดัั ง กล่่ า วที่่� ค วรประยุุ ก ต์์ ใ ห้้
สอดคล้้องกัับวััฒนธรรมไทยควรพิิจารณาจากปััจจััยที่่�
สำำ�คัญ
ั คืือ บริิบทชุุมชนไทยที่่เ� ป็็นมิิตรต่่อการดำำ�รงชีีพของ
ผู้้�สููงอายุุ ทุนุ ทางสัังคมในสัังคมไทย อภิิการบริิหารจััดการ
แบบพุุทธธรรม ระบบการให้้บริิการที่่�มีีมาตรฐาน และรููป
แบบการประกอบการเพื่่�อสัังคม และพบว่่ารููปแบบที่่�
เหมาะสมต่่อการบริิหารจััดการที่่�ดีีควรเป็็นรููปแบบของ
การประกอบการเพื่่�อสัังคม
สรุุป: ปััจจััยสำำ�คััญที่่�มีีผลต่่อการดำำ�เนิินงานตามระบบ
บริิหารจััดการบ้้านพัักผู้้�สููงอายุุดัังกล่่าวได้้แก่่ บริิบทของ
ชุุมชนที่่�เป็็นมิิตรต่่อการดำำ�รงชีีพของผู้้�สููงอายุุ ทุุนทาง
วััฒนธรรม ทุุนทางสัังคม อภิิการบริิหารจััดการ ระบบการ
ให้้บริิการ และรููปแบบการประกอบการเพื่่�อสัังคม ข้้อ
เสนอแนะในเชิิ ง นโยบายก็็ คืื อ คณะคามิิ ล เลีียนควร
ประยุุ ก ต์์ แ นวคิิ ด ของพุุ ทธธ รรมมาใช้้ ใ ห้้ ส อดคล้้ องกัั บ
วััฒนธรรมไทย กระทรวงการพััฒนาเพื่่�อสัังคมควรศึึกษา
แนวทางในการรองรัับค่่าใช้้จ่า่ ยในการอยู่่�บ้้านพัักผู้้�สููงอายุุ
ในอนาคต  กลุ่่�มประกอบการเพื่่�อสัังคมควรมีีการรวมตััว
กัันเพื่่�อเป็็นกลไกในการทำำ�งานร่่วมกััน
คำำ�สำำ�คััญ: ผู้้�สููงอายุุ, ระบบบริิหารจััดการ, การดำำ�รงชีีพ
อย่่างยั่่�งยืืน, ที่่�อยู่่�อาศััยสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ
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ORIGINAL ARTICLE
Housing Governance for Sustainable Livelihood of the Elderly in an Age - Friendly Community:
A Case Study of Camillian Social Centre in the Cathedral of the Immaculate Conception
Community, Chanthaburi
Teerayuth Namkanisorn, Ph.D. (Interdisciplinary for Sustainable Development)
Faculty of Humanities and Social Sciences, Rambhai Barni Rajabhat University

ABSTRACT

BACKGROUND: As Thailand becomes an aging
society, the search for suitable housing for the elderly   
requires a new public management system that is not
only the responsibility of the government. One option
is provided by the work of the Camillians, a non - profit
organization. In the case of Chanthaburi Province,
Thailand, the Camillians have been operating elderly
nursing homes for a long time under the support of the
Roman Catholic Church community. Therefore, with
the aim of developing the work of the elderly nursing
homes of the said private sector to broaden its roles,
the researcher studied the factors affecting the         
management system of the Camillians’ elderly nursing
homes. However, in order to expand such work more
widely in Thai society, how should the model of the
housing management system in the elderly friendly
community be developed for sustainable living?
OBJECTIVES: The objectives of this study were to study
the performance of a service system and factors affecting the housing governance for the elderly at the      
Camillian Social Center, Chanthaburi and to propose a
model for the housing governance for the sustainable
livelihood of the elderly in an age - friendly community
in the context of Thai culture.
METHODS: Research methodology was used to study
transdisciplinary approaches across disciplines by using
a cross - disciplinary integrated research process based
on quantitative and qualitative studies in chronological
order. The key research techniques were document       
research, observation, lessons learned, and in - depth
interviews with two Camillian executives, 10 operational
staffs, and 37 aged residents of the aforementioned center.
RESULTS: It was found that the factors affecting the

management system of the Camillian Social Center were
the community contexts that were friendly to the living of
the elderly, including the religious community of the
Cathedral of the Immaculate Conception or Roman
Catholic Church, Chanthaburi. This was found to be a
complex factor that was not a physical space dimension,
but a religious relationship  dimension, cultural capital,
social capital, metagovernance service system, and
social entrepreneurship model. In addition, the proposed
management system model that should be applied in
accordance with Thai culture should be considered from
important factors, including the Thai community context
that would be friendly to the livelihood of the elderly’s
social capital in Thai society, Buddhist’style metagovernance, standard service system, and social entrepreneurship model. Moreover, it was found that the appropriate
form for good management should be one of social
entrepreneurship.
CONCLUSIONS: The important factors affecting the
implementation of the nursing home management system
were as follows: The community context should be
friendly to the livelihood of the elderly, have cultural
capital, social capital, metagovernance, service system,
and a social entrepreneurship model. Moreover, the
policy recommendations were the Camillians should  
apply the concept of Buddhist’style metagovernance in
accordance with Thai culture. The Ministry of Social
Development should also study the guidelines to support
the expenses of the elderly to reside in a nursing home
in the future. Likewise, social enterprise groups should
come together as a cooperative mechanism.
KEYWORDS: elderly, governance, sustainable              
livelihood, housing for the elderly

Vol.38 No.4 Oct. - Dec. 2021

บทนำำ�

J Prapokklao Hosp Clin Med Educat Center

449

การโดยองค์์กรพััฒนาเอกชนทางศาสนาได้้ดำำ�เนิินการ
ประเทศไทยที่่กำ� �ลั
ำ งั ก้้าวเข้้าสู่่�สัังคมสููงวััย (ageing ด้้ า นนี้้� ม าเป็็ น เวลานานได้้ แ ก่่  มูู ลนิิ ธิิ ค ณะนัั ก บุุ ญ                  
society) ผู้้�สููงอายุุ ที่่มีี� อายุุตั้้ง� แต่่ 60 ปีีขึ้้น� ไป จะมีีจำำ�นวน คามิิลโลแห่่งประเทศไทย หรืือที่่�เรีียกกัันทั่่�วไปว่่า “คณะ
ร้้อยละ 10 ในปีี พ.ศ. 2548 และเป็็นร้้อยละ 15 ในปีี พ.ศ. คามิิ ล เลีียน” ถืือว่่ า เป็็ น องค์์ ก รที่่� ไ ม่่ แ สวงหาผลกำำ� ไร     
2557 ดัังนั้้�นอาจคาดว่่าประเทศไทยจะเป็็นสัังคมผู้้�สููงอายุุ (non - profit organization) ที่่�ได้้รัับการจดทะเบีียนเป็็น
โดยสมบููรณ์์ ในปีี พ.ศ. 2564 โดยมีีจำำ�นวนผู้้�สููงอายุุ (อายุุ นิิติิบุุคคลในรููปของมููลนิิธิิเพื่่�อดำำ�เนิินการด้้านสาธารณ
ตั้้�งแต่่ 60 ปีีขึ้้�นไป) ร้้อยละ 20 และจะเป็็น “สัังคมสููงวััย กุุศล เมื่่�อวัันที่่� 9 เดืือนมกราคม พ.ศ. 2516 มููลนิิธิิได้้จััด
สููงสุุดยอด” (super aged society) ในปีี พ.ศ. 2578 อาจ บ้้านพัักผู้้�สููงอายุุเครืือคามิิลเลีียน (Camillian social care
จะมีีประชากรผู้้�สููงอายุุเพิ่่�มเป็็นร้้อยละ 28 ของจำำ�นวน department) ในประเทศไทย 5 แห่่ง ได้้แก่่ อำำ�เภอ
ประชากรทั้้�งหมด1
สามพราน - นครปฐม พััฒนาการ - กรุุงเทพ อำำ�เภอเมืือง
ถ้้าจะวิิเคราะห์์ถึึงปััจจััยพื้้�นฐานในการดำำ�รงชีีวิิต จัังหวััดจัันทบุุรีี อำำ�เภอศรีีมโหสถ จัังหวััดปราจีีนบุุรีี  และ
ของผู้้�สููงอายุุที่่�จำำ�เป็็นที่่�ขาดเสีียมิิได้้ คืือ อาหาร ที่่�อยู่่�  อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดนครราชสีีมา5 ซึ่่�งในบรรดาบ้้านพััก    
เครื่่�องนุ่่�งห่่มและยารัักษาโรค ดัังนั้้�นในการสร้้างหลััก ผู้้�สูู งอายุุ เ ครืือคามิิ ล เลีียนทั้้� ง 5 แห่่ ง  บ้้ า นผู้้�สูู งอายุุ
ประกัันสำำ�หรัับชีีวิิตของผู้้�สููงอายุุนั้้�นการเตรีียมการที่่�อยู่่� คามิิลเลีียน โซเชีียล เซ็็นเตอร์์ จัันทบุุรีี ถืือได้้ว่่าเป็็น
อาศััยสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุถืือได้้ว่่าเป็็นหลัักประกัันพื้้�นฐาน โครงการการจััดหาที่่�อยู่่�อาศััยสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุที่่�มีีความ
หนึ่่�งในการสร้้างรููปแบบการดำำ�รงชีีพอย่่างยั่่�งยืืนของผู้้�สููง โดดเด่่นเป็็นพิิเศษในแง่่ที่เ่� ป็็นการดำำ�เนิินงานการประกอบ
อายุุ
การเพื่่�อสัังคม มีีการบริิหารแบบธุุรกิิจ  โดยนำำ�กำำ�ไรไปใช้้
มีีงานวิิจัยั พบว่่าการจััดการที่่อ� ยู่่�อาศััยของภาครััฐ ประโยชน์์เพื่่�อสัังคม และได้้กลายมาเป็็นต้้นแบบบริิหาร
พบว่่า มีีปััญหาหลายอย่่าง เช่่น สถานที่่�อยู่่�ไกลจาก          จััดการบ้้านผู้้�สููงอายุุของคณะคามิิลเลีียนในปััจจุุบััน บ้้าน
โรงพยาบาล2 เจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ให้้บริิการมีีความเครีียด3 สถาน พัักผู้้�สููงอายุุแห่่งนี้้�ยัังได้้ดำำ�เนิินการอยู่่�ภายใต้้บริิบทของ
ที่่พั� กั อาศััยของผู้้�สููงอายุุไม่่ปลอดภััย4 ซึ่ง่� งานวิิจัยั ดัังกล่่าว ชุุมชนที่่เ� ป็็นมิิตรกัับผู้้�สููงอายุุโดยตรงคืือ ชุุมชนอาสนวิิหาร
จะพบว่่า การจััดการที่่�อยู่่�อาศััยผู้้�สููงอายุุโดยภาครััฐ นอก วััดพระนางมารีีอาปฏิิสนธิินิิรมล จัันทบุุรีี  หรืือที่่�เรีียกกััน
เหนืือจากการดููแลของครอบครััวยัังมีีปััญหาอย่่างมาก ที่่� ว่่าชุุมชนวััดโรมัันคาทอลิิกจัันทบุุรีี
เป็็นเช่่นนี้้�ก็็เนื่่�องมาจากการจััดหาที่่�อยู่่�อาศััยโดยภาครััฐ
การที่่ชุ� มุ ชนวััดโรมัันคาทอลิิก ได้้ชื่่อ� ว่่าเป็็นชุุมชน
นั้้�นเป็็นการใช้้การบริิหารจััดการในรููปแบบเก่่าภายใต้้ เป็็นมิิตรกัับผู้้�สููงอายุุเนื่่�องจากในชุุมชนมีีปรากฎการณ์์ที่่�
แนวคิิดการปกครอง (government) ซึ่่ง� ในปััจจุุบันั ได้้มีีการ สะท้้อนให้้เห็็นเบื้้อ� งต้้น คืือ การมีีการจััดตั้้ง� ชมรมผู้้�สููงอายุุ
ยอมรัับในทางวิิชาการว่่าการบริิหารโดยรััฐประสบความ และมีีคำำ�สอนที่่�สนัับสนุุนการทำำ�งานของผู้้�สููงอายุุตาม
ล้้มเหลว  (state failure) ดัังนั้้�น ในการจััดหาที่่�อยู่่�อาศััย     สัังคายนาวาติิกัันครั้้�งที่่� 2 เป็็นต้้น
ผู้้�สููงอายุุปัจั จุุบันั จึึงมีีแนวคิิดใหม่่ว่า่ ควรให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับ
กล่่าวโดยสรุุป ในการก้้าวสู่่�สัังคมผู้้�สููงอายุุของ
ระบบบริิหารจััดการ (governance) ที่่�เน้้นการทำำ�งานใน ประเทศไทยนั้้� น การแสวงหาที่่� อ ยู่่�อาศัั ย ที่่� เ หมาะสม
แนวราบมิิใช่่กระบวนการกำำ�หนดจากบนลงล่่าง นอกจาก สำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุจำำ�เป็็นที่่ต้� อ้ งมีีการจััดระบบบริิหารจััดการ
นี้้� การบริิหารจััดการยัังให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการทำำ�งานร่่วม สาธารณะในรููปแบบใหม่่ที่่�มิิใช่่แต่่เพีียงความรัับผิิดชอบ
กัันของหลายๆ ภาคีีทั้้�งภาครััฐ ภาคเอกชนและภาค ของภาครััฐหรืือภาคธุุรกิิจแต่่เพีียงฝ่่ายเดีียว ทางเลืือก
ประชาสัังคม มิิใช่่ให้้รััฐผููกขาดการทำำ�งานสาธารณะแต่่ หนึ่่�งก็็คืือ การทำำ�งานในรููปแบบภาคประชาสัังคมของคณะ
เพีียงผู้้เ� ดีียว  แต่่อย่่างไรก็็ดีีภาคเอกชนแม้้จะหาที่่อ� ยู่่�อาศััย คามิิลเลีียน เกี่่ย� วกัับบ้้านพัักผู้้�สููงอายุุคามิิลเลีียนที่่ดำ� ำ�เนิิน
ที่่มีี� ความสะดวกสบายและปลอดภััย แต่่มีีปัญ
ั หาที่่ป� ระชาชน งานมาเป็็ น เวลานานภายใต้้ ก ารสนัั บ สนุุ น ของชุุ ม ชน      
ส่่วนใหญ่่ไม่่สามารถใช้้บริิการได้้เนื่่อ� งจากมีีค่่าใช้้จ่า่ ยสููง
วััดโรมัันคาทอลิิก ดัังนั้้�น เพื่่�อพััฒนาให้้งานบ้้านพัักผู้้�สููง
ในการจััดหาที่่�อยู่่�อาศััยสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุที่่�ดำำ�เนิิน อายุุของคณะคามิิลเลีียนได้้ขยายตััวแบบนำำ�ไปใช้้ได้้กว้้าง
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ขวางมากขึ้้�น ผู้้�วิิจััยจึึงสนใจที่่�จะศึึกษาผลการดำำ�เนิินงาน
มีีปััจจััยอะไรที่่�มีีผลต่่อระบบบริิหารจััดการบ้้านพัักผู้้�สููง
อายุุของคณะคามิิลเลีียน และในการจะขยายงานดัังกล่่าว
ให้้กว้้างขวางในสัังคมไทยขึ้้�นควรพััฒนาตััวแบบระบบ
บริิหารจััดการที่่�อยู่่�อาศััยในชุุมชนที่่�เป็็นมิิตรกัับผู้้�สููงอายุุ
เพื่่�อการดำำ�รงชีีพอย่่างยั่่�งยืืนอย่่างไร

วิิธีีการศึึกษา

ในการวิิ จัั ย ครั้้� ง นี้้� ผู้้�วิิ จัั ย ได้้ ศึึ ก ษาเอกสารและ
แนวคิิ ด ที่่� สำำ�คัั ญ ได้้ แ ก่่ แนวคิิ ด ระบบบริิ ห ารจัั ด การ
สาธารณะ (public governance) แนวคิิ ด การจัั ด
อสัังหาริิมทรััพย์์สำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ (property management
for elderly) แนวคิิดเกี่่�ยวกัับสวััสดิิการผู้้�สููงอายุุ (social
welfare for elderly) ในสัังคมไทย แนวคิิดเกี่่ย� วกัับชุุมชน
ที่่�เป็็นมิิตรกัับผู้้�สููงอายุุ (age - friendly community)
แนวคิิ ด เกี่่� ย วกัั บ การประกอบการเพื่่� อ สัั ง คม (social      
enterprise) และงานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง
การวิิจััยครั้้�งนี้้�เป็็นการวิิจััยเชิิงผสมผสาน (mixed
method) โดยใช้้การวิิจััยผสมผสานแบบรัับลููกต่่อกััน   
(sequential mixed designs) ซึ่่�งเป็็นการผสมผสานวิิธีี
การวิิจััยเชิิงปริิมาณและเชิิงคุุณภาพตามลำำ�ดัับเวลา
เทคนิิคในการทำำ�วิิจััยที่่�ผู้�วิ้ ิจััยใช้้กระบวนแสวงหา
คำำ�ตอบเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การตอบวััตถุุประสงค์์ที่ว่� างไว้้โดยแบ่่ง
ออกเป็็น 3 ขั้้�นตอนได้้แก่่ การเก็็บรวบรวมข้้อมููล การ
ตรวจสอบข้้อมููลและการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล การเก็็บรวบรวม
ข้้อมููลมีีวิิธีีการดัังนี้้� การวิิจััยเอกสาร การวิิจััยเชิิงสำำ�รวจ
โดยใช้้แบบสอบถามสััมภาษณ์์ผู้้�สููงอายุุที่พั่� กั อาศััยในบ้้าน
พัักผู้้�สููงอายุุคามิิลเลีียน โซเชีียล เซ็็นเตอร์์ จัันทบุุรีีที่่�
สามารถช่่วยเหลืือตััวเองและตอบสอบถามเองได้้ จำำ�นวน
37 คน โดยสอบถามความพึึงพอใจของผู้้�สููงอายุุในฐานะ
ผู้้�รัั บ บริิ ก ารของศููนย์์ ค ามิิ ล เลีียน การตรวจสอบ
แบบสอบถาม มีีการสอบ 2 อย่่างคืือ การตรวจสอบความ
ตรง (validity) โดยผู้้เ� ชี่่ย� วชาญจำำ�นวน 5 ท่่าน ซึ่่ง� แบ่่งเป็็น
ผู้้เ� ชี่่ย� วชาญด้้านการพยาบาลผู้้�สููงอายุุ 4 ท่่าน ผู้้เ� ชี่่ย� วชาญ
ด้้านการวางแผนงานผู้้�สููงอายุุ 1 ท่่าน และตรวจสอบความ
เที่่ย� ง (reliability) โดยใช้้แบบสอบถามจำำ�นวน 30 คน และ
ได้้ค่่า Cronbach’s Alpha เท่่ากัับ 0.74 การสััมภาษณ์์
แบบเจาะลึึกในกลุ่่�มผู้้�บริิหารของคณะคามิิลเลีียน 2 คน

และเจ้้าหน้้าที่่ที่� ดูู่� แลผู้้�สููงอายุุมามากกว่่าหนึ่่�งปีีจำำ�นวน 10
คน การสัังเกตการณ์์แบบมีีส่่วนร่่วมผู้้�วิิจััยเข้้าไปร่่วมใน
กลุ่่�มผู้้�สููงอายุุเพื่่�อเข้้าไปมีีส่่วนในการเรีียนรู้้�ระดัับต่่างๆ
เริ่่�มตั้้�งแต่่การเข้้าร่่วมประชุุม การตั้้�งประเด็็นคำำ�ถาม การ
เก็็บรวบรวมข้้อมููลข้้อมููล การวิิเคราะห์์ข้้อมููลและการ
สัังเกตพฤติิกรรมของกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�เข้้าร่่วมกิิจกรรม
ต่่างๆ ด้้วย โดยไม่่ได้้พัักค้้างคืืนร่่วมกัับผู้้�สููงอายุุ ซึ่่�งงาน
วิิจััยนี้้�ผ่่านการพิิจารณาจากคณะกรรมการจริิยธรรมการ
วิิ จัั ย ในมนุุ ษ ย์์  จัั ง หวัั ดจัั น ทบุุ รีี /เขตสุุ ข ภาพที่่� 6                      
โรงพยาบาลพระปกเกล้้า เอกสารรัับรองเลขที่่� CITREC
021/64 วัันที่่� 18 เดืือนมีีนาคม พ.ศ. 2564
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ปัั จจัั ย ที่่� มีีผ ลต่่ อ ระบบบริิ ห ารจัั ด การบ้้ า นพัั ก          
ผู้้�สููงอายุุคณะคามิิลเลีียน โซเชีียล เซ็็นเตอร์์ จัันทบุุรีี 
ได้้แก่่
1. บริิบทชุุมชนที่่�เป็็นมิิตรต่่อการดำำ�รงชีีพของ    
ผู้้�สููงอายุุ ปัจจั
ั ยั แวดล้้อมที่่มีีผ
� ลต่่อระบบบริิหารจััดการของ
บ้้านพัักผู้้�สููงอายุุคามิิลเลีียน โซเชีียล เซ็็นเตอร์์ จัันทบุุรีี 
ได้้แก่่ชุุมชนที่่�เป็็นมิิตรต่่อการดำำ�รงชีีพของผู้้�สููงอายุุ ซึ่่�งก็็
คืือชุุ ม ชนทางศาสนาของอาสนวิิ ห ารพระนางมารีีอา
ปฏิิสนธิินิริ มล หรืือเรีียกสั้้น� ๆ ว่่า วััดโรมัันคาทอลิิกจัันทบุุรีี
อย่่างไรก็็ดีีปััจจััยของชุุมชนวััดโรมัันคาทอลิิกจัันทบุุรีี    
พบว่่า เป็็นปััจจัยั เชิิงซ้้อนที่่มิ� ใิ ช่่มิติิ ขิ องพื้้น� ที่่ท� างกายภาพ
แต่่เป็็นมิิติิความสััมพัันธ์์ทางศาสนาที่่�เชื่่�อมโยงระหว่่าง
พระศาสนจัักรคาทอลิิกสากลที่่�มีีศููนย์์กลางที่่�วาติิกััน กัับ
พระศาสนจัั ก รคาทอลิิ ก ไทยซึ่่� ง แบ่่ ง พื้้� น ที่่� อ อกเป็็ น           
สัังฆมณฑลต่่างๆ โดยมีีการเชื่่�อมโยงภายใต้้สภาประมุุข
บาทหลวงโรมัันคาทอลิิกแห่่งประเทศไทย และการบริิหาร
วััดโรมัันคาทอลิิกจัันทบุุรีี
2. ปััจจััยด้้านทุุนทางสัังคม ทุุนทางสัังคมที่่จ� ะนำำ�
มาวิิ เ คราะห์์ ร ะบบบริิ ห ารจัั ด การบ้้ า นพัั ก ผู้้�สูู งอายุุ
คามิิลเลีียน โซเชีียล เซ็็นเตอร์์ จัันทบุุรีี  เป็็นเรื่่�องของ  
เครืือข่่ายความสััมพัันธ์์ทางสัังคมที่่มีี� องค์์ประกอบที่่สำ� ำ�คัญ
ั
คืือ ความเป็็นชุุมชนเดีียวกัันของคณะคามิิลเลีียน และ
ความไว้้เนื้้อ� เชื่่�อใจของสมาชิิกในคณะคามิิลเลีียน ทุุนทาง
สัั ง คมของคณะคามิิ ล เลีียนเป็็ น ปัั จจัั ย ที่่� มีีผ ลต่่ อ ระบบ
บริิหารจััดการผู้้�สููงอายุุเพื่่�อการดำำ�รงชีีพอย่่างยั่่�งยืืนในเขต
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ชุุมชนอาสนวิิหารพระนางมารีีอาปฏิิสนธิินิิรมล จัันทบุุรีี 
เนื่่�องจากความเป็็นชุุมชนเดีียวกัันและความไว้้เนื้้อ� เชื่่�อใจ
ที่่�มีีต่่อกัันของสมาชิิกในคณะคามิิลเลีียนนั้้�นมีีผลในการ
ก่่อรููประบบบริิหารจััดการของบ้้านพัักผู้้�สููงอายุุคามิิลเลีียน
โซเชีียล เซ็็นเตอร์์ จัันทบุุรีี  โดยก่่อให้้เกิิดการสร้้างบ้้าน
พัักผู้้�สููงอายุุคามิิลเลีียน โซเชีียล เซ็็นเตอร์์ จัันทบุุรีี  ได้้
สำำ�เร็็จจากที่่�ดิินที่่�ได้้รัับมอบจากสัังฆมณฑลจัันทบุุรีี
3. ปัั จจัั ย ทางด้้ า นทุุ น วัั ฒ นธรรม ทุุ น ทาง
วััฒนธรรมของคณะคามิิลเลีียนเป็็นปััจจัยั ที่่มีีผ
� ลต่่อการก่่อ
รููประบบบริิหารจััดการผู้้�สููงอายุุเพื่่�อการดำำ�รงชีีพอย่่าง
ยั่่�งยืืนในเขตชุุมชนอาสนวิิหารพระนางมารีีอาปฏิิสนธิิ
นิิรมล จัันทบุุรีี เนื่่�องจากทุุนวััฒนธรรมส่่วนที่่�เป็็นฮาบิิตุุส
หรืือส่่วนที่่�เป็็นอุุปนิิสััยของสมาชิิกของคามิิลเลีียนเป็็น  
จิิตตารมณ์์ตามแบบนัักบุุญคามิิลโลที่่�ดำำ�รงอยู่่�ถึึง 400 ปีี
จิิตตารมณ์์ดังั กล่่าวเป็็นพลัังก่่อรููปการบริิหารจััดการที่่มุ่่�� ง
ช่่วยเหลืือผู้้�สููงอายุุ โดยเฉพาะผู้้�ป่่วยให้้ได้้รัับการดููแลทั้้�ง
ทางด้้านร่่างกาย จิิตใจและจิิตวิิญญาณ นอกจากนี้้�ทุุน
วััฒนธรรมในรููปแบบความเป็็นสถาบัันก็็ก่อ่ ให้้การบริิหาร
จััดการที่่�มีีอััตลัักษณ์์แบบคามิิลเลีียนคืือ โลกทััศน์์และ
อุุดมการณ์์ ที่่มีี� การมองผู้้�สููงอายุุในฐานะที่่เ� ป็็นทั้้�งผู้้ใ� ห้้และ
ผู้้�รัับ และการสร้้างวิิสััยทััศน์์สัังคมที่่�พึึงปรารถนาสำำ�หรัับ
ผู้้�สููงอายุุอีีกด้้วย
4. ปััจจัยั ด้้านอภิิการบริิหารจััดการ อภิิการบริิหาร
จััดการในที่่�นี้้�หมายถึึง ฐานคิิดหรืือแนวคิิดที่่�อยู่่�เบื้้�องหลััง
ที่่� กำำ�กัั บ การบริิ ห ารจัั ด การของคณะคามิิ ล เลีียน ซึ่่� ง มีี
แนวคิิดที่่�สำำ�คััญ 2 ประการคืือ แนวคิิดการพััฒนาคนตาม
แบบคาทอลิิก และการใช้้หลัักเมตตาจิิตในการบริิหาร
จััดการ การทำำ�งานพััฒนาแบบคาทอลิิกมีีแนวคิิดที่่�เรีียก
ว่่า การพััฒนาคนทั้้�งครบ (total human development)
โลกทััศน์์การพััฒนาคนทั้้�งครบมีีผลให้้เกิิด  ระบบบริิหาร
จััดการที่่เ� น้้นการบริิหารแบบองค์์รวมของคณะคามิิลเลีียน
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โดยคำำ�นึึ ง ถึึ ง มิิ ติิ ด้้ า นต่่ า งๆ ของผู้้�สูู งอายุุ ทั้้� ง ทางด้้ า น
ร่่างกาย ด้้านจิิตใจ ด้้านสัังคม และด้้านจิิตวิิญญาณ ส่่วน
การใช้้ ห ลัั ก เมตตาจิิ ต ในการบริิ ห ารจัั ด การบ้้ า นพัั ก            
ผู้้�สูู งอายุุ เราจะพบว่่ า บ้้ า นพัั ก ผู้้�สูู งอายุุ ค ามิิ ล เลีียน            
โซเชีียล เซ็็นเตอร์์ จัันทบุุรีี ถึึงแม้้จะมีีรููปแบบการบริิหาร
จััดการที่่�เราเรีียกว่่าการประกอบการเพื่่�อสัังคมซึ่่�งหมาย
ถึึงการดำำ�เนิินธุุรกิิจเกี่่�ยวกัับการจััดที่่�อยู่่�อาศััยผู้้�สููงอายุุ
เพื่่�อนำำ�ผลกำำ�ไรมาทำำ�งานเพื่่�อประโยชน์์ของสัังคมในกรณีี
ผู้้�สููงอายุุก็็ตาม แต่่ในการดำำ�เนิินงานนั้้�นคณะคามิิลเลีียน
ดำำ�เนิินธุุรกิิจผู้้�สููงอายุุภายใต้้การกำำ�กับั ของหลัักเมตตาจิิต
เป็็นสำำ�คััญ ซึ่่�งในทางธุุรกิิจนั้้�นผู้้�สููงอายุุก็็เป้้าหมายที่่�ต้้อง
จ่่ายค่่าบริิการในการอยู่่�อาศััยเบื้้�องต้้น 13,000 บาทต่่อ
เดืือน แต่่ในสถานการณ์์การดำำ�เนิินงานที่่�เป็็นจริิงนั้้�นจะ
พบว่่ามีีผู้้�สููงอายุุที่เ่� ป็็นกลุ่่�มผู้้�รับั บริิการเป้้าหมายหลายคน
ไม่่สามารถจ่่ายค่่าบริิการดัังกล่่าวได้้ตลอดก็็จะพบว่่าทาง
ศููนย์์คามิิลเลีียน ก็็จะมีีการอนุุโลมค่่าบริิการในรููปแบบ
ต่่างๆ เช่่น จ่่ายค่่าบริิการครึ่่�งเดีียว หรืือปรัับเป็็นรููปแบบ
การสงเคราะห์์ให้้ฟรีี เป็็นต้้น6
5. ปััจจััยด้้านระบบการให้้บริิการ ระบบการให้้
บริิการของบ้้านพัักผู้้�สููงอายุุของคณะคามิิลเลีียน โซเชีียล
เซ็็นเตอร์์ จัันทบุุรีี ที่่�มีีผลต่่อระบบบริิหารจััดการผู้้�สููงอายุุ
ดัังกล่่าวในที่่�นี้้�หมายถึึง ระบบที่่�เป็็นเหตุุปััจจััยที่่�นำำ�ไปสู่่�
ความพึึงพอใจของผู้้�สููงอายุุในฐานะผู้้�รัับบริิการของศููนย์์
คามิิลเลีียน เนื่่�องจากในการประเมิินระบบบริิการใดๆ นั้้�น
จะต้้องประเมิินจากความรู้้�สึกึ พึึงพอใจของผู้้�รับั บริิการเป็็น
สำำ�คัญ
ั  ผลการศึึกษาผู้้�สููงอายุุทุกุ รายที่่ช่� ว่ ยเหลืือตััวเองได้้
และไม่่มีีภาวะสมองเสื่่�อมหรืือความจำำ�เสื่่�อมที่่�อาศััยใน
บ้้านพัักผู้้�สููงอายุุคามิิลเลีียน โซเชีียล เซ็็นเตอร์์ จัันทบุุรีี
จำำ�นวน 37 คน ซึ่่�งเป็็นชาย 7 คน หญิิง 30 คน พบว่่า
ระดัับความพึึงพอใจที่่มีีต่
� อ่ กิิจกรรมการให้้บริิการของศููนย์์
คามิิลเลีียน (ตาราง 1)

ผลการศึกษาผู้สูงอายุทุกรายที่ช่วยเหลือตัวเองได้และไม่มีภาวะสมองเสื่อมหรือความจำเสื่อมที่อาศัยในบ้านพักผู้สูงอายุคา
ม ิล เล ีย น โซ เช ีย ล เซ ็น เต อ ร ์ จ ัน ท บ ุร ีจ ำ น ว น 37 ค น ซ ึ่ง เป ็น ช า ย 7 ค น ห ญ ิง 30 ค น พ บ ว ่า
ระดับความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมการให้บริการของศูนย์คามิลเลียน (ตาราง 1)
ต
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ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มประชากรจำแนกตามระดับความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมการให้บริการของศูนย์คามิลเลียน
ตาราง
(n = 37)1 ค่่าเฉลี่่�ยและส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐานของกลุ่่�มประชากรจำำ�แนกตามระดัับความพึึงพอใจที่่�มีีต่่อกิิจกรรมการให้้บริิการของศููนย์์
คามิิลเลีียน (n = 37)
กิจกรรมที่ให้บริการ
การตีความ
ลำดับที่
µ
σ
1. การทำความสะอาดเสื้อผ้า
4.57
0.60
พอใจมาก
1
2. งานวันสำคัญทางพุทธศาสนา
4.24
1.28
พอใจมาก
2
3. การจัดงานฉลองนักบุญคามิลโลประจำปี
4.19
1.29
พอใจค่อนข้างมาก
3
4. การจัดงานวันคริสต์มาส
4.19
1.31
พอใจค่อนข้างมาก
3
5. การจัดงานวันลอยกระทง
4.14
1.25
พอใจค่อนข้างมาก
5
6. การจัดงานวันพ่อ
4.13
1.15
พอใจค่อนข้างมาก
6
7. การทำกิจกรรมรวมหมู่
4.05
1.43
พอใจค่อนข้างมาก
7
8. การจัดการป้องกันการลักขโมย
3.86
1.67
พอใจค่อนข้างมาก
8
9. การจัดงานวันสงกรานต์
3.76
1.80
พอใจค่อนข้างมาก
9
10. การทำกายภาพบำบัด
3.70
1.71
พอใจค่อนข้างมาก
10
11. การจัดงานวันแม่
3.65
1.65
พอใจค่อนข้างมาก
11
12. การออกกำลังกายตอนเช้า
3.62
1.88
พอใจค่อนข้างมาก
12
13. การเช็ดตัวอาบน้ำผู้สูงอายุ
3.54
1.88
พอใจค่อนข้างมาก
13
14. การเสริมคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร
3.51
1.12
พอใจค่อนข้างมาก
14
15. การทำกิจกรรมดนตรีบำบัด
3.46
1.45
พอใจค่อนข้างมาก
15
16. การจัดอาหารที่ถูกปาก
3.32
1.10
พอใจปานกลาง
16
รวม
3.87
1.41
พอใจค่อนข้างมาก
-

จากตาราง 1 พบว่่ า กลุ่่�มผู้้�สูู งอายุุ ใ นศููนย์์ มีีผลต่่อความรู้้�สึึกพึึงพอใจหรืือไม่่พึึงพอใจของผู้้�สููงอายุุ
คามิิ
จ าลเลีียน มีีความพึึ
ก ต า ร า งพอใจต่่
ง 1 อพกิิจกรรมของการให้้
บ ว ่า ก บล ริิกุ่มาร ผ ู้สนั้้�นูงก็็จอะเป็็านระบบการให้้
ย ุใ น ศ บูนริิกยาร ์ค(service
า ม ิลsystem)
เ ล ีย ที่่น�
ในศููนย์์
อยู่่�ใงนระดัั
บค่่ออนข้้
งมากในภาพรวม
3.87)
ง ให้้ เ กิิ ด ความพึึ
พอใจของ               
มีค วามพึ
พอใจต่
กิจากร
ร มของการ ให้(บμร =ิก าร
ในศูน ย์ออกแบบขึ้้�
อ ยู่ใ นร ะดันบมาเพื่่�
ค่อ นข้อ าหวัั
งมากในภาพร
วม ง(µ
= 3.87)
7
โดยมีีกิิ
�ดัับบแรก
ผู้้�สููงอายุุ โดยในที่่�นี้้�จ้อะแบ่่
ระบบการให้้
ริิการออกเป็็
น5
โดยมีกจิ กรรมที่่
กรรมที�มีี่มความพึึ
ีความพึงงพอใจสููงใน
พอใจสูงใน3 ลำำ
3 ลำดั
แรกได้้ได้แก่่แก่ การทำความสะอาดเสื
ผ้างงานวั
นสำคัญบทางพุ
ทธศาสนา
การทำำ
ผ้้า งานวัั
นสำำ�คัดญ
ั งานฉลองวั
ทางพุุทธศาสนา
อย คืือ ระบบความรวดเร็็
วในการให้้บริิการ นระบบ
การจั�ดความสะอาดเสื้้
งานวัน คริส ต์มอ� าส
และการจั
ด นัก บุญ ระบบย่่
คามิโลประจำปี
และเมื่อ พิจ ารณาในรายประเด็
แล้ว
การจัั
ดงานวัันคริิงความพึ
สต์์มาส งและการจัั
ักบุุาญว ออกเป็
ความเป็็
ธรรมในการให้้
การ ระบบความต่่
อเนื่่�องใน
เราสามารถแบ่
พอใจที่มดีตงานฉลองวัั
่อกิจกรรม ดนั
ดังกล่
น 3นกลุ
่มใหญ่ คือ กิบจริิกรรมที
่ได้รับความพอใจมาก
คามิิ
อพิิจพารณาในรายประเด็็
แล้้าก
ว เราแ ล ะ การให้้
ก ิจ กโลประจำำ
ร ร ม ท�ปี
ี่ไ ดี และเมื่่�
้ร ับ ค วาม
ึง พ อ ใจ ค ่อ น ข ้านงม
ก ิจ ก รบรริิมกทารี่ไ ดระบบความพอเพีียงของการจัั
้ร ับ ค วาม พ ึง พ อ ใจ ป าน กดทรั
ล างัพยากร
ด ัง น ี้
กิจ กรรมที่ไงด้ความพึึ
ร ับ ความพึ
ง พอใจมาก
ได้แ ก่ งการทำความสะอาดเสื
้อ ผ้า งานวัน สำคัาวหน้้
ญ าในการให้้
ทางพุ
สามารถแบ่่
งพอใจที่่
�มีีต่่อกิิจกรรม ดัั
กล่่าว ออก บริิการ และระบบความก้้
บริิกทารธศาสนา
ก ิจนก 3ร รกลุ่่�
ม ทมี่ไใหญ่่
ด ้ร ับ คืืคอ กิิ
วามจพกรรมที่่
ึง พ อ �ใจค
น ข ้า งม าก ได ้แ ก ่ ก าร จัผลการวิิ
ด งาน ฉจััยลพบว่่
อ งวัาด ปัั
น จจั
ัก บัยุญด้้าคนระบบความรวดเร็็
าม ิล โล ป ระจำปว ี
เป็็
ได้้รัับ่อความพอใจมาก
กิิจกรรมที่่ไ� ด้้รับั ความพึึงพอใจค่่อนข้้างมาก และกิิจกรรม ในการให้้ บ ริิ ก าร มีีผลต่่ อความพึึ ง พอใจของผู้้�สูู งอายุุ
ที่่�ได้้รัับความพึึงพอใจปานกลาง ดัังนี้้� กิิจกรรมที่่�ได้้รัับ เนื่่�องจาก การจััดระบบของคามิิลเลีียนเน้้นความรวดเร็็ว
ความพึึงพอใจมาก ได้้แก่่ การทำำ�ความสะอาดเสื้้อ� ผ้้า งาน ในการให้้บริิการแก่่ผู้้�สููงอายุุ กรณีีที่่ผู้� ้�สููงอายุุประสบปััญหา
วัันสำำ�คัญ
ั ทางพุุทธศาสนา กิิจกรรมที่่ไ� ด้้รับั ความพึึงพอใจ ความเจ็็บป่่วยอย่่างกระทัันหัันจะมีีผู้้�ดููแลทัันท่่วงทีีหลัังมีี
ค่่อนข้้างมาก ได้้แก่่ การจััดงานฉลองวััดนัักบุุญคามิิลโล การกดกริ่่ง� ทุุกครั้้ง�  ดัังคำำ�กล่่าวของผู้้�สููงอายุุท่า่ นหนึ่่�งที่่ว่� า่
ประจำำ�ปีี การจััดงานวัันคริิสต์์มาส การจััดงานวัันลอย “กดปุ๊๊�บมาปั๊๊�บ” ระบบความเป็็นธรรมในการให้้บริิการ มีี
กระทง เป็็นต้้น และกิิจกรรมที่่�ได้้รัับความพึึงพอใจปาน ผลต่่อความพึึงพอใจของผู้้�สููงอายุุ ตััวอย่่างเช่่น ทางศููนย์์
กลาง ได้้แก่่ รสชาติิอาหาร คุุณภาพอาหาร
คามิิลเลีียน ได้้จััดให้้มีีการทำำ�ความสะอาดห้้องตามลำำ�ดัับ
ดัั ง นั้้� น ความพึึ ง พอใจในที่่� นี้้� จึึ ง เป็็ น ความรู้้�สึึ ก     ก่่อนหลััง อีีกทั้้�งทางศููนย์์ยังั จััดให้้มีีการทำำ�กายภาพบำำ�บัดั
(feeling) ซึ่ง่� เป็็นปฏิิกริิยาที่่มีีต่
� อ่ งานบริิการ (service job) ตามลำำ�ดับั ก่่อนหลััง ผู้้�สููงอายุุได้้ระบุุว่า่ “มาคอยกัันแบบนี้้�
เกี่่�ยวกัับผู้้�สููงอายุุเช่่น การทำำ�ความสะอาดเสื้้�อผ้้า การจััด ทุุกวััน ใครมาก่่อนก็็ได้้ทำำ�กายภาพก่่อน” ระบบความต่่อ
อาหาร การทำำ�กายภาพบำำ�บััด  เป็็นต้้น ส่่วนเหตุุปััจจััยที่่� เนื่่�องในการให้้บริิการมีีผลต่่อความพึึงพอใจของผู้้�สููงอายุุ
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ในฐานะของผู้้�รัั บ บริิ ก ารเนื่่� อ งจากการจัั ด ระบบของ
คามิิลเลีียนเน้้นความต่่อเนื่่�อง โดยจััดให้้มีีการสวดมนต์์
หรืือภาวนาเป็็นประจำำ�ทุกุ วััน และยัังจััดให้้มีีการออกกำำ�ลังั
กายที่่�เหมาะสมอย่่างน้้อย 3 ครั้้�งต่่อสััปดาห์์ นอกจากนี้้�
ปััจจััยด้้านระบบความพอเพีียงของทรััพยากรในการให้้
บริิการ มีีผลต่่อความพึึงพอใจของผู้้�สููงอายุุในฐานะของ
ผู้้�รับั บริิการ ดัังตััวอย่่างเช่่น ทางศููนย์์คามิิลเลีียน ได้้จัดั ให้้
มีีพััดลมในห้้องพัักพร้้อมให้้บริิการตลอดเวลา และยััง     
พบว่่า ทางศููนย์์ได้้จัดั ให้้มีีอาหารเพีียงพอให้้ทานจนอิ่่ม� ใน
ทุุกมื้้�อ และปััจจััยท้้ายสุุดในเรื่่�องระบบการสร้้างความ
ก้้าวหน้้าในการให้้บริิการ พบว่่ามีีผลต่่อความพึึงพอใจ
ของผู้้�สููงอายุุ ดัังตััวอย่่างเช่่น ทางศููนย์์คามิิลเลีียน ได้้จััด
พััฒนากิิจกรรมเพิ่่�มเติิมเพื่่�อสร้้างความสััมพัันธ์์ระหว่่าง   
ผู้้�สููงอายุุด้้วยกััน และยัังได้้จััดให้้มีีกิิจกรรมศิิลปะบำำ�บััด
เสริิมอีีกด้้วย
6. ปััจจััยด้้านรููปแบบการประกอบการเพื่่�อสัังคม
รููปแบบการประกอบการเพื่่�อสัังคมที่่มีีผ
� ลต่่อระบบบริิหาร
จััดการผู้้�สููงอายุุเพื่่�อการดำำ�รงชีีพอย่่างยั่่�งยืืนในเขตชุุมชน
อาสนวิิหารพระนางมารีีอาปฏิิสนธิินิิรมล จัันทบุุรีี  พบว่่า
เป็็นรููปแบบที่่�เรีียกว่่า การให้้บริิการในเชิิงบููรณาการแก่่
กลุ่่�มเป้้าหมายโดยตรง8 การให้้บริิการในเชิิงบููรณการแก่่
กลุ่่�มเป้้าหมายโดยตรงมีีลัักษณะพื้้�นฐานของการทำำ�งาน
โดยมีีการกำำ�หนดกลุ่่�มเป้้าหมายในการดำำ�เนิินการว่่าไม่่ได้้
เป็็นผู้้�สููงอายุุที่ม่� ารัับบริิการสงเคราะห์์ฟรีีแต่่เป็็นผู้้�สููงอายุุ
ที่่�มีีความสามารถที่่�จะจ่่ายค่่าบริิการขั้้�นพื้้�นฐานได้้โดยไม่่
จำำ� เป็็ น ต้้ อ งมีีฐานะการเงิิ น ที่่� ดีี มาก นอกจากนั้้� น คณะ
คามิิ ล เลีียน ยัั ง มีีการบููรณาการกิิ จ กรรมหลัั ก เข้้ า กัั บ
กิิจกรรมที่่�ทำำ�กำำ�ไรด้้วย โดยพบว่่าสมาชิิกคามิิลเลีียน
สามารถดำำ�เนิินการควบคู่่�กัันไปในการดููแลผู้้�สููงอายุุตาม
จิิ ตต ารมณ์์ ข องคณะในขณะเดีียวกัั น สามารถบริิ ห าร
จััดการให้้มีีและทำำ�กำำ�ไรที่่�เกิิดขึ้้�นได้้ด้้วยเพื่่�อช่่วยเหลืือ
กิิจการของคามิิลเลีียนที่่อื่่� น� นอกเหนืือจากการทำำ�บ้า้ นพััก
สููงอายุุ
ส่่วนข้้อค้้นพบเกี่่�ยวกัับระบบบริิหารจััดการผู้้�สููง
อายุุเพื่่�อการดำำ�รงชีีพอย่่างยั่่�งยืืนที่่�ประยุุกต์์ให้้สอดคล้้อง
กัั บ วัั ฒ นธรรมไทยนั้้� น ควรคำำ�นึึ ง ถึึ ง ปัั จจัั ย ที่่� สำำ�คัั ญ 5
ประการด้้วยกัันคืือ (รููปที่่� 1)
ประการที่่� 1 บริิบทชุุมชนไทยที่่�เป็็นมิิตรต่่อการ
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ดำำ� รงชีีพของผู้้�สูู งอายุุ ในกรณีีของคณะคามิิ ล เลีียน          
โซเชีียล เซ็็นเตอร์์ จัันทบุุรีี จะพบว่่า บริิบทที่่�เป็็นมิิตรต่่อ
การดำำ�รงชีีพของผู้้�สููงอายุุเป็็นชุุมชนทางศาสนาคริิสต์์
นิิกายโรมัันคาทอลิิกที่่มีี� ความสััมพัันธ์์เชิิงซ้้อนตั้้�งแต่่ระดัับ
รััฐวาติิกััน ระดัับประเทศจนถึึงชุุมชนวััดทางกายภาพ    
ดัังนั้้�นเมื่่�อนำำ�มาประยุุกต์์กัับสัังคมไทยจะต้้องคำำ�นึึงถึึง
รากฐานทางวััฒนธรรมไทยแทนที่่ชุ� มุ ชนทางศาสนาคริิสต์์
บริิบทชุุมชนไทยตั้้�งอยู่่�บนวััฒนธรรมที่่�มีีพื้้�นฐานอยู่่�บน   
คำำ�สอนของพระพุุทธศาสนาตั้้�งแต่่อดีีตมาจนถึึงปััจจุุบััน
พระพุุทธศาสนาถืือว่่าเป็็นปััจจัยั ที่่เ� อื้้อ� ต่่อการดำำ�รงชีีพของ
ผู้้�สูู งอายุุ เ นื่่� อ งจากพระพุุ ทธศ าสนามีีคำำ� สอนที่่� ถืื อว่่ า           
ผู้้�สููงอายุุควรได้้รัับความเคารพนัับถืือ เช่่น คำำ�สอนเรื่่�อง
ทิิศทั้้�งหกโดยคำำ�สอนดัังกล่่าวเป็็นพื้้�นฐานของสัังคมไทย
ที่่�นำำ�มาสู่่�ค่่านิิยมเกี่่�ยวกัับการกตััญญููรู้้�คุุณผู้้�สููงอายุุ
ประการที่่� 2 ในทางสัังคมในสัังคมไทย ทุุนทาง
สัังคมที่่�เหมาะสมต่่อการประกอบการเพื่่�อสัังคมเกี่่�ยวกัับ
การดููแลผู้้�สููงอายุุมิิอาจนำำ�รููปแบบทุุนทางสัังคมของศููนย์์
คามิิลเลีียนมาใช้้ได้้โดยตรง เนื่่�องจากเป็็นทุุนที่่�สร้้างขึ้้�น
จากเครืือข่่ า ยของคณะคามิิ ล เลีียนภายใต้้ บ ริิ บ ทของ     
พระศาสนจัักรคาทอลิิกซึ่่�งถืือว่่าเป็็นทุุนทางสัังคมที่่�ไม่่มีี
ใครเหมืือน (unique) ดัังนั้้�นจึึงควรพััฒนาทุุนทางสัังคมใน
การทำำ�งานประกอบการเพื่่�อสัังคมของผู้้�สููงอายุุในรููปแบบ
ใหม่่ที่่�อาศััยเครืือข่่ายระหว่่างภาคส่่วนในสัังคมไทยทั้้�ง
ภาคประชาสัั ง คม ภาครัั ฐ และภาคธุุ ร กิิ จ ของเอกชน
ตััวอย่่างเช่่น สภากาชาดไทยในฐานะภาคประชาสัังคม
โรงพยาบาลรามาธิิบดีีในฐานะภาครััฐ และวิิลลามีีสุุข    
เรสซิิเดนท์์เซสในฐานะภาคธุุรกิิจเอกชน เป็็นต้้น
ประการที่่� 3 อภิิการบริิหารจััดการแบบพุุทธธรรม
แนวคิิดอภิิการบริิหารจััดการของคณะคามิิลเลีียน ตั้้�งอยู่่�
บนความเชื่่�อทางเทววิิทยาของคริิสตศาสนาเกี่่ย� วกัับเรื่่อ� ง
พระเป็็นเจ้้า โลกนี้้�และโลกหน้้า รวมถึึงวิิญญาณอมตะ
(soul) ซึ่่� ง แสดงออกมาเป็็ น จิิ ตต ารมณ์์ ใ นการบริิ ห าร
จััดการผู้้�สููงอายุุของคณะคามิิลเลีียน
ประการที่่� 4 ระบบการให้้บริิการที่่�มีีมาตรฐาน ใน
การบริิหารจััดการบ้้านพัักผู้้�สููงอายุุในรููปของการประกอบ
การเพื่่�อสัังคมที่่�มีีหน่่วยงานที่่�ไม่่แสวงหากำำ�ไรเป็็นตััวขัับ
เคลื่่อ� นหลัักนั้้�น ถืือได้้ว่า่ เป็็นสิ่่ง� ใหม่่สำำ�หรัับสัังคมไทยที่่แ� ต่่
เดิิมจะเป็็นการดำำ�เนิินการโดยภาครััฐ เช่่น บ้้านพัักคนชรา
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เป็็นหลััก ดัังนั้้�นจึึงจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องมีีมาตรฐานในการจััด ผู้้�สูู งอายุุ จ ะต้้ อ งจ่่ า ยค่่ า บริิ ก ารให้้ แ ก่่ อ งค์์ ก ารดัั ง กล่่ า ว 
ระบบการให้้บริิการ ซึ่ง่� มีีมาตรฐานที่่ก� ระทรวงสาธารณสุุข อย่่างไรก็็ดีีองค์์การการประกอบการเพื่่�อสัังคมสำำ�หรัับผู้้�สููง
ได้้กำำ�หนดขึ้้�นในปีี พ.ศ. 2563 ซึ่่�งเป็็นกฎหมายลููกที่่�ออก อายุุในสัังคมไทยส่่วนใหญ่่เป็็นองค์์การที่่ไ� ม่่แสวงหากำำ�ไร
ตามพระราชบััญญััติิ สถานประกอบการเพื่่�อสุุขภาพ พ.ศ. ซึ่ง่� มัักจะประสบปััญหาการขาดแคลนทุุน ดัังนั้้�นจึึงจำำ�เป็็น
2559 มาตรา 3 (3) ในรููปของกฎกระทรวงมากำำ�หนด ที่่�จะต้้องได้้รัับการสนัับสนุุนจากองค์์กรภาครััฐและภาค
มาตรฐานการดููแลผู้้�สูู งอายุุ ทั้้� ง ในด้้ า นสถานที่่� ความ ธุุรกิิจในการสนัับสนุุนทางด้้านเงิิน โดยภาครััฐอาจใช้้งบ
ปลอดภััย และการให้้บริิการในสถานประกอบการ9 เช่่น ประมาณจากภาษีีของประชาชน เช่่น องค์์การบริิหารส่่วน
บ้้านพัักผู้้�สููงอายุุควรมีีการปรัับพื้้�นที่่�ให้้เรีียบเพื่่�อสะดวก จัั ง หวัั ด  กองทุุ น ผู้้�สูู งอายุุ สำำ�นัั ก ส่่ ง เสริิ ม และพิิ ทัั ก ษ์์9:
ต่่กระทรวงการพั
อการเดิินของผู้้ฒ�สููนาสั
งอายุุงคมและความมั
 มีีระบบสััญญาณเตืือนเพลิิ
สำำ�นั่องค์
ักงานส่่
งเสริิรกิมจสวัั
สดิิภบาพและพิิ
ทัักปษ์์ของการบริ
เด็็ก เยาวชน       
่นคงของมนุษงย์ไหม้้
ในขณะที
กรภาคธุ
จะสนั
สนุนเงินในรู
จาค
เป็็
ต้้น อเป็นส่วนหนึ่งของงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิผู้้่ง�ด้แวดล้
อ้ ยโอกาสและผู้้
กระทรวงการพัั
นาสัังคมและ
ซึ่งนอาจถื
อมขององค์�สููกงรอายุุ
(corporate
socialฒresponsibility
ประการที่่� 5 รููปแบบการประกอบการเพื่่�อสัังคม ความมั่่�นคงของมนุุษย์์ ในขณะที่่�องค์์กรภาคธุุรกิิจจะ
หรือ CSR)
รููปแบบการประกอบการเพื่่�อสัังคมที่่�น่่าจะมีีผลต่่อระบบ สนัับสนุุนเงิินในรููปของการบริิจาค ซึ่่�งอาจถืือเป็็นส่่วน
บริิหารจััดการที่่�อยู่่�อาศััยของผู้้�สููงอายุุในสัังคมไทยนั้้�นจะ หนึ่่�งของงานความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
ต้้องเป็็นรููปแบบองค์์การการประกอบการเพื่่�อสัังคมที่่�มุ่่�ง ขององค์์กร (corporate social responsibility; CSR)
การให้้บริิการแก่่ผู้้�สููงอายุุที่เ่� ป็็นกลุ่่�มเป้้าหมายโดยตรงซึ่ง่�
บริิ
�รงชีีพของผู้้
�สููงอายุุ
บริบบทชุุ
ทชุมมชนไทยที่่
ชนไทยที�เป็็เ่ ป็นนมิิตมิรต่่อการดำำ
ตรต่อการดำรงชี
พของผู
้สูง
อายุ
ทุนทางสังคมในสังคมไทย
อภิการบริหารจัดการ
แบบพุทธธรรม
ระบบการให้การบริการที่มีมาตรฐาน

ระบบบริหารจัดการที่อยู่อาศัย
ของผู้สูงอายุขององค์กร
ประกอบการเพื่อสังคม

รูปแบบการประกอบการเพื่อสังคม
รููปที่่� 1 ตััรูวปแบบระบบริิ
หารจััดการที่่ห�อารจั
ยู่่�อาศััดการที
ยในชุุม่อชนที่่
�เป็็นยมิิในชุ
ตรกััมบชนที
ผู้้�สููงอายุุ
ยืืนที่่� ประยุุพกต์์อย่
ใช้้ากังยั
ับวัั่งฒยืนธรรมไทย
ที่ 1 ตัวแบบระบบริ
ยู่อาศั
่เป็นเพื่่�มิอตการดำำ
รกับผู�รงชีีพอย่่
้สูงอายุเาพืงยั่่�่องการดำรงชี
นที่

ประยุกต์ใช้กับวัฒปฏิินธรรมไทย
บัติั งิ าน (performance management) มิิติด้ิ า้ นการให้้
อภิ
ป
รายผล
ั กัับการจััดการทางกลยุุทธ์ที่์ เ่� น้้นการปรัับปรุุง
จากข้้ อ ค้้ น พบที่่� ไ ด้้ จ ากการศึึ ก ษาวิิ จัั ย นี้้� พ บว่่ า ความสำำ�คัญ
จากข้
อ
ค้
น
พบที
ไ
่
ด้
จ
ากการ
ศึ
ก
ษาวิ
จ
ย
ั
นี
พ
้
บว่
า
แนวคิ
ด
อภิ
ก าร บร ิห าร จัวนทั้้�
ด การ
(metagovernance)
งหมด มิิ
ติด้ิ า้ นการจััดการ
แนวคิิดอภิิการบริิหารจััดการ (metagovernance) ที่่�ได้้ การจััดการของระบบภาคีีส่่
ทจากการศึึ
ี่ไ ด ้จ า กกษาของคณะคามิิ
ก า ร ศ ึก ษ า ข อลเลีียน
ง ค ณ ได้้
ะ คขายายองค์์
ม ิล เล คียวามรู้้
น ไ � ด ้ขที่่ย�มีีาการควบคุุ
ย อ ง ค ์คมวจากหน่่
า ม ร ู้ทวี่มยงานที่่
ีอ ย ู่เ ด�สููงกว่่
ิม ไดา ้ และมิิ
ต ัว อ ติยิด้่า้างนการ
เช ่น
10
่มีอดยูอภิิ
่เดิกมารบริิ
จากการนำเสนอโดยปี
เตอร์มหน่่มีวลยงานระดัั
ักษณะของคุ
ค่าในเชิเงครื่่
ที่เ�อป็งมืือแบบอ่่
นอุปกรณ์ (inบล่่ณ
างโดยใช้้
อน
ที่่แนวคิ
�มีีอยู่่�เดดิิอภิ
มได้้การบริ
 ตััวอย่่หาารจั
งเช่่ดนการที
แนวคิิ
หารจััดการ ควบคุุ
10
strumental
value)
ม
า
ก
ก
ว
า
่
จ
ะ
เ
ป
น
็
ค
ณ
ุ
ค
า
่
ส
ง
ู
ส
ด
ุ
(ultimate
value)
ที่่�มีีอยู่่�เดิิมจากการนำำ�เสนอโดยปีีเตอร์์  มีีลัักษณะของ (soft instrument)
ด ค่่ยาในเชิิ
ใ ห ง้คที่่เ� วป็็นา อุุมปกรณ์์
ส ำ ค(instrumental
ัญ ก ับ อ value)
ภ ิก า มากกว่่
ร บ ร าิห า ร จ ัด แต่่
ก จา ากการศึึ
ร ท ี่ส ำกคษาของงานวิิ
ัญ 5 ม ิต จัิดั ย นี้้�้ว พย บว่่
ก าันคณะ
ค ือ
คุุโ ณ
ม ิต ิดน้าคุุณ
น ค่่กาาสููงสุุ
ร ร ด 
ัก (ultimate
ษ า ค ว า มvalue)
ส ม ดโดยให้้
ุล ย ์ร คะวามสำำ
ห ว ่า�คั
ง กัญา ร คคามิิ
ว บลคเลีียน
ุม แ ลเน้้ะนกอภิิ
า รกใารบริิ
ห ้อ ิสหารจัั
ร ะ ดแการในระดัั
ก ่ห น ่ว ย บง ที่่า �เนรีียกว่่
ย ่อ าย
จะเป็็
้า น หการจััา ดร การที่่
ใ ช สำ� ้วำ�คัิธญ
า ติร ด้ิ ทว้ ยกัั
ี่เ นนคืือ มิิ
้น ผติด้ิลา้ นก า รโลกทัั
ป ฏศน์ิบ คืื
ัต ิง า น ห(performance
์ อในการบริิ
ารจััดการระบบผู้้�สููmanagement)
งอายุุของคณะ
กััมบิตอภิิิดการบริิ
ั ีก 5 มิิ
มิต ิด ้ากนการให้
ค วามสำคั
ญ กับางการควบคุุ
การจัด การทางกลยุ
ท ธ์ท ี่เน้คามิิ
น การปรั
บ ปรุงงการจั
ด การของระบบภาคี
้ง หมด
ลเลีียน จะตั้้�
อยู่่�บนความเชื่่�
อที่่เ� ป็็นฐานคิิสด่วที่่นทั
สำ� ำ�คั
ญ
ั 2
การรัั
ษาความสมดุุ
ลย์์ระหว่่
มและการให้้
ิต ิดหน่่้า วนยงานย่่
ก าอย มิิ
ร จติด้ิ ัดา้ นการใช้้
ก า ร วิธีีิ ทการที่่
ี่ม เ� ีกน้้นาผลการ
ร ค ว ประการคืือ
บ ค ุม จ การมองผู้้
า ก ห �สููนงอายุุ
่ว ใยนฐานะมนุุ
ง า น ษทย์์ที่ี่ส่�ถููกสร้้
ูง กางมา
ว ่า
อิิมสระแก่่
และมิติด้านการควบคุมหน่วยงานระดับล่างโดยใช้เครื่องมือแบบอ่อน (soft instrument)
แต่จากการศึกษาของงานวิจัยนี้พบว่าคณะคามิลเลียน เน้นอภิการบริหารจัดการในระดับที่เรียกว่า โลกทัศน์
คือในการบริหารจัดการระบบผู้สูงอายุของคณะคามิลเลียน จะตั้งอยู่บนความเชื่อที่เป็นฐานคิดที่สำคัญ 2 ประการคือ
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ตามภาพลัักษณ์์ (image) ของพระผู้้เ� ป็็นเจ้้าและ การมอง
ผู้้�สููงอายุุตามหลัักการเคารพชีีวิิต 
การมองผู้้�สููงอายุุในฐานะมนุุษย์์ที่่�ถููกสร้้างมาตาม
ภาพลัักษณ์์ของพระผู้้�เป็็นเจ้้าเห็็นว่่าผู้้�สููงอายุุก็็มีีบทบาท
ที่่�เหมาะสมในกระบวนการบรรลุุวุุฒิิภาวะอย่่างค่่อยเป็็น
ค่่อยไปตามเส้้นทางมุ่่�งสู่่�ชีีวิิตนิิรัันดร นอกจากนี้้�ผู้้�สููงอายุุ
ยัังช่่วยให้้เราได้้มองกิิจการของมนุุษย์์ด้ว้ ยปััญญาที่่ก� ว้้าง
ไกลขึ้้�นเพราะความเปลี่่ย� นแปลงต่่างๆ ในชีีวิิต ดังั นั้้�นการ
เพิิกเฉยต่่อผู้้�สููงอายุุก็คืื็ อ การปฏิิเสธอดีีต ซึ่ง่� เป็็นรากฐาน
ที่่�มั่่�นคงของปััจจุุบััน
การมองผู้้�สููงอายุุตามหลัักการเคารพชีีวิิตสร้้าง
วิิสััยทััศน์์ของสัังคมที่่�ประกอบด้้วยมนุุษย์์วััยแตกต่่างกััน
วิิสััยทััศน์์เช่่นนี้้�จะเกิิดเป็็นจริิงขึ้้�นได้้ก็็ต่่อเมื่่�อสัังคมนั้้�นอยู่่�
บนพื้้�นฐานของการเคารพชีีวิิตในทุุกช่่วงวััย การที่่�ผู้�สูู้ ง
อายุุสามารถมีีคุุณููปการต่่อกระบวนการทำำ�ให้้สัังคมและ
วััฒนธรรมของเรามีีความเป็็นมนุุษย์์มากขึ้้�น โดยอาศััย
ประสบการณ์์ของพวกเขานั้้�น มีีคุุณค่่าเป็็นพิิเศษ เรา
จำำ�เป็็นจะต้้องส่่งเสริิมผู้้�สููงอายุุให้้มีีคุุณููปการนี้้� โดยการ   
ส่่งเสริิมสิ่่�งที่่�ถืือกัันว่่าเป็็นพระพรพิิเศษเฉพาะสำำ�หรัับ       
ผู้้�สููงอายุุ นั่่�นคืือ การไม่่เห็็นแก่่ผลประโยชน์์ส่่วนตน11
นอกจากนี้้� เ มื่่�อพิิจารณาถึึง อภิิบริิหารจััดการที่่�
สอดคล้้ อ งกัั บ วัั ฒ นธรรมไทย การวิิ จัั ย ยัั ง ชี้้� ใ ห้้ เ ห็็ น ว่่ า
แนวคิิดการบริิหารจััดการของคณะคามิิลเลีียน ก็็ยัังไม่่
สอดคล้้องกัับวััฒนธรรมไทยนััก เนื่่�องจากแนวคิิดอภิิการ
บริิหารจััดการของคณะคามิิลเลีียน ตั้้�งอยู่่�บนความเชื่่�อ
ทางเทววิิทยาของคริิสตศาสนาเกี่่ย� วกัับเรื่่อ� งพระเป็็นเจ้้า
โลกนี้้�และโลกหน้้า รวมถึึงวิิญญาณอมตะ (soul) ซึ่่�งอาจ
มีีข้้อจำำ�กััดในการประยุุกต์์ใช้้กัับวััฒนธรรมไทยเนื่่�องจาก
ความเชื่่�อเกี่่ย� วกัับสิ่่ง� สููงสุุดทางศาสนาในสัังคมไทยซึ่่�งตั้้�ง
อยู่่�บนความเชื่่� อ อีีกแบบหนึ่่� ง ที่่� เ รีียกว่่ า จิิ ตวิิ ญ ญาณ      
(spirituality) แนวคิิดจิตวิ
ิ ญ
ิ ญาณของพุุทธธรรมก็็สามารถ
เป็็นฐานคิิดที่่�นำำ�ไปสู่่�ความเมตตากรุุณา (compassion)
ได้้เช่่นเดีียวกัับหลัักเมตตาจิิตของคณะคามิิลเลีียน ดัังนั้้�น
จึึงควรนำำ�หลัักพรหมวิิหารมาใช้้เป็็นจิิตตารมณ์์ในการ
บริิ ห ารจัั ด การผู้้�สูู งอายุุ ใ นสัั ง คมไทย พรหมวิิ ห ารสี่่�
ประกอบด้้วยคุุณธรรม 4 ประการ ที่่�สามารถใช้้ดููแลผู้้�สููง
อายุุได้้ดัังนี้้� คืือ
เมตตา คืือ ความเป็็นมิิตรมีีไมตรีีจิิตต่่อผู้้�สููงอายุุ
ในฐานะที่่�ผู้้�สููงอายุุเป็็นเพื่่�อนมนุุษย์์ร่่วมเกิิดแก่่เจ็็บตาย
ด้้วยกััน
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กรุุณา คืือ การมีีใจสงสาร ควรประยุุกต์์ใช้้เมื่่�อ      
ผู้้�สููงอายุุต้้องประสบกัับความเดืือดร้้อนหรืือโรคภััยไข้้เจ็็บ
มุุทิิตา คืือ ความพลอยยิินดีี ควรประยุุกต์์ใช้้เมื่่�อ
ผู้้�สููงอายุุอยู่่�ดีีมีีสุุข และเจริิญงอกงามทางอายุุ วรรณะ   
สุุขะ พละ
อุุเบกขา คืือ ความมีีใจเป็็นกลางด้้วยปััญญา ควร
นำำ�ใช้้ในกรณีีที่่�ไม่่สามารถช่่วยผู้้�สููงอายุุได้้ หรืือในกรณีีที่่�
ช่่วยแล้้วกัับได้้รัับการตอบสนองในทางไม่่พึึงปรารถนา  
ดัังนั้้�นจึึงต้้องรู้้�จัักการรอคอยเวลา
กลุ่่�มผู้้�สููงอายุุในศููนย์์คามิิลเลีียน มีีความพึึงพอใจ
ต่่อกิิจกรรมของการให้้บริิการในศููนย์์อยู่่�ในระดัับค่่อนข้้าง
มากในภาพรวม
ข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบาย จากข้้อค้้นพบที่่�ได้้จาก
การศึึกษา ผู้้�วิจัิ ยั เห็็นว่่าควรมีีข้้อเสนอแนะที่่เ� ป็็นนััยยะใน
เชิิ ง นโยบายที่่� สำำ�คัั ญ ดัั ง นี้้�  ข้้ อ เสนอแนะสำำ� หรัั บ คณะ
คามิิลเลีียน เพื่่�อให้้คณะสามารถทำำ�งานให้้สอดคล้้องกัับ
วััฒนธรรมไทยมากขึ้้�น คณะคามิิลเลีียนฯ ควรมีีการปรัับ
ระบบบริิหารจััดการใช้้หลัักคำำ�สอนหลัังคายนาวาติิกััน
ครั้้�งที่่� 2 ไว้้ 3 ประการด้้วยกัันคืือ การปรัับการทำำ�งาน   
ของคณะให้้ มีีลัั ก ษณะของความเป็็ น พื้้� น เมืืองมากขึ้้� น
(indigenization) เช่่น บาทหลวงทำำ�งานผู้้�สููงอายุุเป็็น     
คนไทย หลัักที่่�สองคืือ การปรัับแนวคิิดของคาทอลิิกให้้
สอดคล้้องกัับวััฒนธรรมไทยมากขึ้้�น (inculturation) เช่่น
การปรัับเกี่่�ยวกัับคำำ�สอนจากปรััชญาของเพลโต (นัักบุุญ
ออกััสติิน) โดยใช้้แนวคิิดของพุุทธธรรมมาอธิิบายคำำ�สอน
มากขึ้้�น เช่่น การใช้้อภิิการบริิหารจััดการเชื่่�อในวิิญญาณ
เป็็นอมตะมาเป็็นเรื่่�องจิิตวิิญญาณของหลัักธรรมพรหม
วิิหารสี่่� เป็็นต้้น และหลัักที่่�สาม การร่่วมทุุกข์์ร่่วมสุุขกัับ
ประชาชนคนไทย (incarnation) มากขึ้้�น เนื่่�องจากผลการ
วิิจัยั ครั้้ง� นี้้�พบว่่า การดำำ�เนิินงานเกี่่ย� วกัับการประกอบการ
เพื่่�อสัังคมในการดููแลผู้้�สููงอายุุให้้มีีการดำำ�รงชีีพอย่่างยั่่�งยืืน
ผู้้�สููงอายุุซึ่่�งเป็็นผู้้�รัับบริิการจะต้้องมีีค่่าใช้้จ่่ายในการดููแล
ตนเองค่่อนข้้างสููง และมีีแนวโน้้มจะสููงขึ้้�นไปมากขึ้้�น       
ค่่าใช้้จ่า่ ยเหล่่านี้้�เป็็นสิ่่ง� ที่่ผู้� �สูู้ งอายุุส่ว่ นใหญ่่อาจไม่่สามารถ
จััดหาได้้อย่่างครบครััน ควรมีีการพััฒนากลไกในการช่่วย
ประสานการประกอบการเพื่่�อสัังคมเกี่่�ยวกัับผู้้�สููงอายุุใน
สัังคมไทยโดยเคลื่่อ� นไหวอาจเป็็นรููปแบบของสมาพัันธ์์ที่่�
ได้้รัับการสนัับสนุุนจากรััฐธรรมนููญเพื่่�อสนัับสนุุนให้้รวม
พลัังระหว่่างกลุ่่�มการประกอบการเพื่่�อสัังคม ตามที่่�ระบุุ
ในรััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทยพุุทธศัักราช 2560
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มาตรา 42 ที่่�ว่่า
“บุุคคลย่่อมมีีเสรีีภาพในการรวมกัันเป็็นสมาคม
สหกรณ์์ สหภาพ องค์์กร ชุุมชน หรืือหมู่่�คณะอื่่น� การจำำ�กัดั
เสรีีภาพตามวรรคหนึ่่�งจะกระทำำ�มิิได้้ เว้้นแต่่โดยอาศััย
อำำ�นาจตามบทบััญญััติแิ ห่่งกฎหมายที่่ต� ราขึ้้น� เพื่่�อคุ้้�มครอง
ประโยชน์์สาธารณะ เพื่่�อรัักษาความสงบเรีียบร้้อย หรืือ
ศีีลธรรมอัันดีีของประชาชนหรืือเพื่่�อการป้้องหรืือขจััดการ
กีีดกัันหรืือการผููกขาด”12
ข้้อเสนอแนะในการทำำ�วิจัิ ยั ครั้้ง� ต่่อไป หลัังจากที่่ไ� ด้้
ดำำ�เนิินการวิิจัยั เรื่่อ� งระบบบริิหารจััดการที่่อ� ยู่่�อาศััยเพื่่�อการ
ดำำ�รงชีีพอย่่างยั่่ง� ยืืนของผู้้�สููงอายุุในชุุมชนที่่เ� ป็็นมิิตร: กรณีี
ศึึกษา คามิิลเลีียน โซเชีียล เซ็็นเตอร์์ ในเขตชุุมชนอาสน
วิิหารพระนางมารีีอาปฏิิสนธิินิริ มล จัันทบุุรีี เป็็นที่่เ� รีียบร้้อย
แล้้ว  ผู้้�วิจัิ ยั เห็็นว่่าควรมีีการดำำ�เนิินวิิจัยั หลัังจากนี้้�คืือ ด้้าน
เนื้้อ� ควรศึึกษาว่่าค่่าใช้้จ่า่ ยดัังกล่่าวควรมีีภาคส่่วนใดหรืือ
กลุ่่�มใดในสัังคมมีีส่่วนร่่วมในการสมทบบ้้างและในสััดส่ว่ น
เท่่าไหร่่ที่�เ่ หมาะสม ด้้านพื้้�นที่่�ในการวิิจััย เพื่่�อขยายองค์์
ความรู้ใ�้ นการทำำ�งานของคณะคามิิลเลีียนให้้กว้้างขวางยิ่่ง�
ขึ้้น� ควรมีีการศึึกษาเปรีียบเทีียบการดููแลผู้้�สููงอายุุของคณะ
คามิิลเลีียนที่่ดำ� �ำ เนิินการอยู่่�ในเขตอาเซีียนระหว่่างประเทศ
กััมพููชา ลาว เมีียนมา และเวีียดนาม ด้้านขอบเขตของเวลา
ในการวิิจัยั ควรมีีการศึึกษาในเชิิงประวััติศิ าสตร์์เกี่่ย� วกัับ
การดููแลผู้้�สููงอายุุภายในประเทศไทย ที่่�เคยทำำ�มาในอดีีต
เพื่่�อเป็็นองค์์ความรู้เ�้ พิ่่�มเติิมเกี่่ย� วกัับบริิบทพื้้น� ฐานสำำ�หรัับ
ใช้้ในการบริิหารจััดการสถานประกอบการที่่�เหมาะสมต่่อ
สัั ง คมไทยและด้้ า นรููปแบบการวิิ จััย ในภาพรวมระดัั บ
ประเทศ  ควรมีีการทำำ�วิจัิ ยั เชิิงปริิมาณเพื่่�อสำำ�รวจเกี่่ย� วกัับ
การประกอบการผู้้�สููงอายุุ
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