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The research on “Social welfare needs of the elderly in Laemchabang City Municipality,
Sriracha District, Chonburi Province” has the objectives to: (1) study the welfare needs of the elderly in
Laemchabang City Municipality, Sriracha District, Chonburi Province; and (2) study the comparison of
the welfare needs of the elderly in Laemchabang City Municipality, Sriracha District, Chonburi
Province classified by personal factors, collected data from the sample of the elderly in Laemchabang
City Municipality, a total of 200 people, a tool used in the study were questionnaires, the statistics used
in data analysis in the research was descriptive statistics such as frequency, percentage, mean and
standard deviation, and comparative analysis of the welfare needs of the elderly in Laemchabang City
Municipality, Sriracha District, Chonburi Province by using inferential statistics such as t-test and Oneway ANOVA, as well as Multilateral comparison by using LSD (Least Significant difference test) at the
significance level .05.
The result found that the social welfare needs of the elderly in Laemchabang City
Municipality, Sriracha District, Chonburi Province, in overall, it was found that the social welfare needs
of the elderly were at a high level in all aspects, when considering each aspect, it was found that health
and medical care has the most needs, followed by income, housing, service creation, social security and
recreation respectively; the comparison of the social welfare needs of the elderly in Laemchabang City
Municipality, which have different gender, the social welfare needs were not different, but the elderly
who have different age, marital status, education level, occupation, income and accommodation
characteristics, the social welfare needs have different statistical significance at the level of .05.
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ผูส้ ูงอายุ ถือว่าเป็ นทรัพยากรที่สาคัญของสังคม และประเทศชาติ เป็ นต้นทุนทางสังคมที่
มีค่าโดยเฉพาะอย่างยิง่ สังคมไทย ที่นบั ถือผูส้ ู งอายุในฐานะผูม้ ีประสบการณ์มาก่อน และเป็ นผูส้ ั่ง
สมภูมิปัญญาของท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ เพื่อสื บทอดถึงบุคคลรุ่ นหลัง นอกจากนี้ผสู ้ ู งอายุยงั
เปรี ยบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของลูกหลานที่คอยให้ความอบอุ่น และคาแนะนาสั่งสอนแก่บุคคลรุ่ น
หลังในครอบครัว เมื่อก้าวสู่วยั สูงอายุซ่ ึงเป็ นวัยท้ายของชีวิต ที่เป็ นช่วงที่ควรได้รับการช่วยเหลือ
ประคับประคองจากสังคม ในสังคมไทย มีวฒั นธรรมในการดูแลพ่อแม่ ญาติ ผูส้ ูงอายุ แต่ปัจจุบนั
ต้องยอมรับว่า สภาพเศรษฐกิจ และสังคมเปลี่ยนไป ย่อมมีผลกระทบต่อวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของ
คนไทย ซึ่งมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็ นอยูข่ องผูส้ ูงอายุอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม
สังคมควรตะหนักถึงภาระความรับผิดชอบต่อกลุ่มผูส้ ูงอายุ เพราะเป็ นวัยที่สภาพร่ างกาย จิตใจ
และสถานภาพทางสังคมเปลี่ยนแปลงเสื่ อมถอยลง ตามธรรมชาติ
โลกของเรากาลังมีอายุสูงขึ้นเรื่ อย ๆ ในปี 2560 โลกมีประชากรสู งอายุหรื อคนที่มีอายุ
60 ปี ขึ้นไปมากถึง 962 ล้านคน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 13 ของประชากรโลกทั้งหมด 7,550 ล้านคน
เรี ยกได้วา่ โลกได้กลายเป็ นสังคมสูงอายุแล้ว ที่จริ งทุกทวีปในโลก ยกเว้นเพียงแอฟริ กา ที่ได้
กลายเป็ นสังคมสู งอายุแล้ว ประชากรในอาเซียน ก็กาลังมีอายุสูงขึ้นอย่างรวดเร็ วเช่นกัน ประเทศใน
อาเซียนที่เป็ นสังคมสูงอายุแล้ว 3 ประเทศ เรี ยงตามลาดับร้อยละของประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไป
คือ สิ งคโปร์ (ร้อยละ 20)ไทย (ร้อยละ 17) และเวียดนาม (ร้อยละ 11) ในปี 2560 ประเทศไทย
มีประชากร สู งอายุ 60 ปี ขึ้นไป 11 ล้านคน คิดเป็ นร้อยละ 17 ของประชากรทั้งหมด 65.5 ล้านคน
ประเทศไทยกาลังมีอายุสูงขึ้นอย่างเร็ วมาก คาดประมาณว่าอีกไม่เกิน 4 ปี ข้างหน้านี้ ประเทศไทย
ก็จะกลายเป็ นสังคมสู งอายุอย่างสมบูรณ์ เมื่อมีสัดส่ วนประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไปสู งขึ้นถึงร้อยละ 20
จานวนประชากรสู งอายุในประเทศไทยเพิม่ มากขึ้นอย่างรวดเร็ วด้วยเหตุที่ “คลื่นประชากรรุ่ นเกิด
ล้าน” ซึ่งเกิดในช่วงปี 2506-2526 กาลังเคลื่อนตัวกลายเป็ นผูส้ ูงอายุ อีก 20 ปี ข้างหน้า ประเทศไทย
จะมีประชากรสูงอายุมากถึง 20 ล้านคน และที่สาคัญคือ กลุ่มประชากรสูงอายุวยั ปลาย (อายุ 80 ปี
ขึ้นไป) จะเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 1.5 ล้านคนในปี 2560 เป็ น 3.5 ล้านคนในอีก 20 ปี ข้างหน้า
สถานการณ์ผสู ้ ูงอายุไทยในปี 2560 นี้ มีขอ้ มูลว่า ประชากรสู งอายุไทย ยังมีปัญหาเรื่ องสุ ขภาพในปี
2560 ผูส้ ู งอายุที่อยูใ่ นภาวะช่วยตัวเองไม่ได้ (ไม่สามารถประกอบกิจวัตรพื้นฐาน คือ กินอาหารเอง
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เข้าห้องน้ าเอง แต่งตัวได้เอง) มากถึงร้อยละ 5 โดยเฉพาะผูส้ ู งอายุวยั ปลายที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้
มีมากถึงร้อยละ 19 ของผูส้ ู งอายุในวัยเดียวกันนี้ การสู งวัยของประชากรเป็ นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
ทัว่ โลกในช่วงต้นสหัสวรรษนี้ขณะนี้โลกของเราได้กลายเป็ นสังคมสู งอายุไปแล้ว สาหรับประเทศ
ไทย ประชากรกาลังมีอายุสูงขึ้นอย่างเร็ วมาก ประเทศไทยจะกลายเป็ นสังคมสู งอายุระดับสุดยอด
ในเวลาไม่เกิน 15 ปี ข้างหน้านี้ (บรรลุ ศิริพานิช, 2560)
สิ่ งที่ทาให้จานวนประชากรผูส้ ู งอายุเพิ่มขึ้น มีสาเหตุจากหลายปัจจัย เช่น การแต่งงาน
แล้วไม่นิยมมีบุตร แต่งงานช้า ส่งผลให้อตั ราการเกิดลดต่า นอกจากนี้การที่ปัจจุบนั วิวฒั นาการทาง
การแพทย์พฒั นามากขึ้น คนจึงหันมาใส่ ใจในเรื่ องสุ ขภาพ เลือกทานอาหารการกินที่มีประโยชน์
และให้ความสาคัญกับการออกกาลังกาย ทาให้คนไทยมีอายุยนื ยาวมากขึ้น ส่ งผลให้สัดส่ วน
ประชากรผูส้ ู งอายุเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากการที่คนวัยแรงงาน
ต้องปรับเปลี่ยนเข้าสู่วยั สูงอายุเป็ นจานวนมาก โดยไม่มีการทดแทน จะส่งผลให้เกิดการพึ่งพาของ
คนสูงอายุ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ และสังคมจนกลายเป็ นปัญหาใหญ่ ต่อการพัฒนา
ประเทศอย่างเลี่ยงไม่ได้ ในการดาเนินงานด้านสวัสดิการสังคมสาหรับผูส้ ูงอายุที่ผา่ นมาจนถึง
ปัจจุบนั พบว่า มีปัญหาอุปสรรคหลายประการ คือ การบริ การที่มีอยูไ่ ม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการ และบริ การต่าง ๆ ที่ผสู ้ ูงอายุตอ้ งการ แต่รัฐไม่สามารถจัดให้ได้อย่างเพียงพอ เหมาะสม
เป็ นธรรม ทัว่ ถึง ถึงแม้วา่ รัฐบาลจะมีนโยบายที่เห็นได้ชดั แต่ก็ยงั มีปัญหาในการจัดการบริ หาร
ด้านงบประมาณ ทรัพยากรทางสังคม บุคลากร และการขาดแคลนข้อมูลทัว่ ไปผูส้ ู งอายุ ทาให้ส่งผล
ถึงการดาเนินงานที่ไม่ต่อเนื่องมีความต่อเนื่องและจริ งจัง จึงจาเป็ นอย่างยิง่ ที่ภาครัฐ
จะต้องช่วยเหลือร่ วมมือกัน ตอบสนองความต้องการ ในการจัดสวัสดิการในด้านต่าง ๆ
ได้นานาประการ เช่น ด้านความมัน่ คงของรายได้และการทางาน ด้านการศึกษาด้านสุ ขภาพอนามัย
ด้านสังคม และวัฒนธรรม ด้านสวัสดิการสังคม เป็ นต้น
เทศบาลนครแหลมฉบัง เป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นหนึ่งในอาเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี มีหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นด้านต่าง ๆ โดยกระทรวงมหาดไทยมีคาสั่งที่ 236/2535
ลงวันที่ 27 มีนาคม 2535 กาหนดให้เทศบาลตาบลแหลมฉบัง รวมทั้งเทศบาลตาบลมาบตาพุด
มีหน้าที่เพิ่มขึ้นจากหน้าที่ ที่จะต้องปฏิบตั ิ นอกเหนือจากพระราชบัญญัติเทศบาลฯ
และพระราชบัญญัติกาหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอานาจ เนื่ องจากเป็ นพื้นที่พิเศษ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมภายในประเทศ อีก 6 ด้าน
ได้แก่ ด้านสิ่ งแวดล้อม ด้านที่อยูอ่ าศัย และปรับปรุ งแหล่งเสื่ อมโทรม ด้านการควบคุมความ
ปลอดภัย ด้านสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ ด้านสังคมสงเคราะห์ และด้านกีฬา เพื่อส่งเสริ มคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน จานวนประชากรทั้งสิ้ น 87,556 คน แยกเป็ นชาย 42,993 คน หญิง 44,563 คน
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จานวนครัวเรื อน 23,754 ครัวเรื อน จานวนบ้าน 78,862 หลัง ผูส้ ูงอายุ 7,351 คน ส่วนประชากรแฝง
ที่เข้ามาทางานตามสถานประกอบการต่าง ๆ อีกไม่นอ้ ยกว่า 60,000 คน (สานักทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาลนครแหลมฉบัง, 2562)
เทศบาลนครแหลมฉบัง มีการจัดสวัสดิการผูส้ ูงอายุ ได้ดาเนินการจัดสวัสดิการ
ตามบทบาท อานาจหน้าที่ตามกฎหมายกาหนด ได้แก่ การจ่ายเบี้ยยังชีพ การดูแลสุ ขภาพ
นันทนาการ ที่อยูอ่ าศัย และรายได้ แต่ในเขตเทศบาลยังมีโรงเรี ยนผูส้ ูงอายุและศูนย์ดูแลผูส้ ูงอายุ
ที่ไม่เพียงพอ ที่จะกระจายตามพื้นที่อย่างทัว่ ถึง ซึ่งในปัจจุบนั จานวนผูส้ ู งอายุเพิ่มมากขึ้นเนื่ องจาก
ความเจริ ญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ และการพัฒนาระบบบริ การสาธารณสุ ข
เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดงั กล่าว
ผูว้ ิจยั ได้เลือกศึกษาความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี เพราะเห็นว่าปัจจุบนั จานวนผูส้ ู งอายุเพิ่มสู งขึ้น
เนื่องมาจากการพัฒนาระบบบริ การสาธารณสุข และความเจริ ญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
และเพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมรับสถานการณ์ดงั กล่าว รวมถึงเพื่อเป็ นการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้สามารถดาเนินไปได้โดยไม่เป็ นภาระแก่สังคม และครอบครัว

คาถามการวิจัย
1. ความต้องการสวัสดิการของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี เป็ นอย่างไร
2. เปรี ยบเทียบความต้องการสวัสดิการของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง
อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล แตกต่างกันอย่างไร

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความต้องการด้านสวัสดิการของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง
อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
2. เพื่อศึกษาการเปรี ยบเทียบความต้องการด้านสวัสดิการของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

สมมติฐานการวิจัย
1. ผูส้ ูงอายุที่มีเพศต่างกัน มีระดับความต้องการสวัสดิการด้านสังคมของผูส้ ูงอายุ
ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน
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2. ผูส้ ูงอายุที่มีอายุต่างกัน มีระดับความต้องการสวัสดิการด้านสังคมของผูส้ ูงอายุ
ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน
3. ผูส้ ูงอายุที่มีสถานภาพต่างกัน มีระดับความต้องการสวัสดิการด้านสังคมของผูส้ ูงอายุ
ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน
4. ผูส้ ูงอายุที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับความต้องการสวัสดิการด้านสังคม
ของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน
5. ผูส้ ูงอายุที่มีอาชีพต่างกัน มีระดับความต้องการสวัสดิการด้านสังคมของผูส้ ูงอายุ
ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน
6. ผูส้ ูงอายุที่มีรายได้ต่างกัน มีระดับความต้องการสวัสดิการด้านสังคมของผูส้ ูงอายุ
ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน
7. ผูส้ ูงอายุที่มีลกั ษณะที่พกั อาศัยต่างกัน มีระดับความต้องการสวัสดิการด้านสังคม
ของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน

กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษา ความต้องการเกี่ยวกับสวัสดิการของผูส้ ู งอายุ
ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้นา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้องมาเป็ นกรอบแนวคิดของการวิจยั ดังนี้
ตัวแปรต้น (Independent Variable) ได้แก่
1) เพศ (สมพล นะวะกะ, 2555; จารุ วรรณ สุกใส, 2555; วันชัย ชูประดิษฐ์, 2555;
ลัดดา บุญเกิด, 2557; นันทนา อยูส่ บาย, 2557; อัจฉรา วงนารี , 2558)
2) อายุ (สมพล นะวะกะ, 2555; วันชัย ชูประดิษฐ์, 2555; ลัดดา บุญเกิด, 2557;
นันทนา อยูส่ บาย, 2557)
3) สถานภาพ (สมพล นะวะกะ, 2555; จารุ วรรณ สุกใส, 2555; วันชัย ชูประดิษฐ์,
2555; ลัดดา บุญเกิด, 2557; นันทนา อยูส่ บาย, 2557)
4) ระดับการศึกษา (สมพล นะวะกะ, 2555; จารุ วรรณ สุกใส, 2555; วันชัย ชู
ประดิษฐ์, 2555; ลัดดา บุญเกิด, 2557; นันทนา อยูส่ บาย, 2557; อัจฉรา วงนารี , 2558)
5) อาชีพ (สมพล นะวะกะ, 2555; วันชัย ชูประดิษฐ์, 2555; ลัดดา บุญเกิด, 2557;
นันทนา อยูส่ บาย, 2557)
6) รายได้ (สมพล นะวะกะ, 2555; วันชัย ชูประดิษฐ์, 2555; ลัดดา บุญเกิด, 2557;
นันทนา อยูส่ บาย, 2557)
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7) ลักษณะที่พกั อาศัย (จารุ วรรณ สุกใส, 2555; ลัดดา บุญเกิด, 2557)
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ผูว้ ิจยั ได้นาแนวคิดเกี่ยวกับแนวทาง
การจัดทามาตรฐานการจัดบริ การเพื่อสงเคราะห์ผสู ้ ูงอายุ (กรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย, 2542) มาประยุกต์กาหนดเป็ นตัวแปรตาม ได้แก่ (1) ด้านสุขภาพ
และการรักษาพยาบาล (2) ด้านรายได้ (3) ด้านที่อยู่อาศัย (4) ด้านนันทนาการ (5) ด้านความมัน่ คง
ทางสังคม ครอบครัว ผูด้ ูแลและการคุม้ ครอง (6) ด้านการสร้างบริ การและเครื อข่ายการเกื้อหนุน
โดยได้นาตัวแปรดังกล่าวข้างต้นมาใช้ในการกาหนดกรอบแนวคิดการวิจยั ดังนี้
ตัวแปรต้น
(Independent Variable)
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้
ลักษณะที่พกั อาศัย

ตัวแปรตาม
(Dependent Variable)
ความต้ องการสวัสดิการสั งคมของผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี
1.
2.
3.
4.
5.

ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล
ด้านรายได้
ด้านที่อยูอ่ าศัย
ด้านนันทนาการ
ด้านความมัน่ คงทางสังคม
ครอบครัว ผูด้ ูแลและการคุม้ ครอง
6. ด้านการสร้างบริ การและเครื อข่าย
การเกื้อหนุน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับจากการวิจัย
1. ทราบถึงความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง
อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
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2. ทราบถึงผลการเปรี ยบเทียบความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของผูส้ ูงอายุ
ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
3. เพื่อเป็ นแนวทางในการแก้ไขและปรับปรุ ง ด้านการให้บริ การสวัสดิการสังคม
ของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจยั ครั้งนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการของผูส้ ู งอายุ ในเขตเทศบาลนคร
แหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วย
1.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
และลักษณะที่พกั อาศัย
1.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล ด้านรายได้ ด้านที่อยู่อาศัย
ด้านนันทนาการ ด้านความมัน่ คงทางสังคม ครอบครัว ผูด้ ูแลและการคุม้ ครอง และด้านการสร้าง
บริ การและเครื อข่ายการเกื้อหนุน
2. ขอบเขตด้านพื้นที่และประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผูส้ ู งอายุ ซึ่งเป็ นบุคคลที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป
ทั้งเพศชายและเพศหญิง และอาศัยอยู่ ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
จานวน 7,351 คน (กรมกิจการผูส้ ูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์,
2562)
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา
ขอบเขตด้านระยะเวลาในการวิจยั เดือน สิ งหาคม พ.ศ. 2562-เดือน มีนาคม 2563

นิยามศัพท์ เฉพาะการวิจัย
สวัสดิการสังคม หมายถึง การจัดบริ การทางสังคมซึ่งเกี่ยวกับการป้องกัน การแก้ไข
ปัญหา การพัฒนา และการส่ งเสริ มความมัน่ คงทางสังคม เพื่อตอบสนองความ จาเป็ นขั้นพื้นฐาน
ของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้อย่างทัว่ ถึง เหมาะสม และให้เป็ นไปตาม
มาตรฐาน ทั้งทางด้านการศึกษา สุ ขภาพอนามัย ที่อยูอ่ าศัย กีฬาและนันทนาการ และบริ การทาง
สังคมทัว่ ไป โดยเป็ นสิ ทธิที่ประชาชนจะต้องได้รับ และการมีส่วนร่ วมในการจัดสวัสดิการสังคม
ทุกระดับ
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ผูส้ ู งอายุ หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปทั้งเพศชาย และเพศหญิงที่อาศัย
ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
ความต้องการสวัสดิการสังคม หมายถึง ความประสงค์ ของผูส้ ูงอายุที่ตอ้ งการให้มีระบบ
การจัดบริ การสังคมทั้งจากภาครัฐและเอกชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม และพัฒนาสังคม
รวมทั้งการส่ งเสริ มความมัน่ คงทางสังคมเพื่อให้ประชาชน สามารถดารงชีวิตในสังคมได้ในระดับ
มาตรฐาน ซึ่งแบ่งเป็ น 6 ด้าน ดังนี้
1. ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล หมายถึง การให้บริ การด้านการดูแล แนะนา
ให้คาปรึ กษาเรื่ องสุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ
2. ด้านรายได้ หมายถึง การให้บริ การที่มีเรื่ องรายได้เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น เบี้ยยังชีพ
การจัดตั้งกองทุนสารอง ส่ วนลดค่าบริ การสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เป็ นต้น
3. ด้านที่อยู่อาศัย หมายถึง การให้บริ การที่เกี่ยวกับที่พกั อาศัย เช่น การได้รับเครื่ องนุ่งห่ม
และที่พกั อาศัย การตรวจที่พกั อาศัยให้ถูกสุขลักษณะ การจัดบริ การครอบครัวอุปการะ
การจัดศูนย์บริ การผูส้ ูงอายุ เป็ นต้น
4. ด้านนันทนาการ หมายถึง การให้บริ การกิจกรรมที่สมัครใจทาในยามว่าง
เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน ผ่อนคลายความตึงเครี ยดทั้งทางร่ างกายและจิตใจ
5. ด้านความมัน่ คงทางสังคม ครอบครัว ผูด้ ูแลและการคุม้ ครอง หมายถึง การให้บริ การ
เกี่ยวกับความมัน่ คงในชีวิตประจาวันของผูส้ ู งอายุ เช่น การตั้งหน่วยให้บริ การเคลื่อนที่สาหรับ
ให้คาปรึ กษา แนะนา แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ และข้อมูลข่าวสาร มีการส่งเสริ ม ฝึ กอบรมให้ความรู ้
แก่สมาชิกในครอบครัวให้มีศกั ยภาพในการดูแลผูส้ ูงอายุ จัดบริ การสิ่ งอานวยความสะดวก
อย่างเหมาะสมแก่ผสู ้ ู งอายุ เป็ นต้น
6. ด้านการสร้างบริ การและเครื อข่ายการเกื้อหนุน หมายถึง การสร้างเครื อข่ายสาหรับ
การให้บริ การการดูแลผูส้ ูงอายุ เช่น อาสาสมัครผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุในชุมชน การสร้างเครื อข่ายผูส้ ูงอายุ
เพื่อให้ผสู ้ ูงอายุช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชนและกับชุมชนใกล้เคียง การจัดหาแม่บา้ นสาหรับ
การจ่ายของ ทาความสะอาดบ้าน ประกอบอาหาร และการช่วยเหลืออื่น ๆ เป็ นต้น

บทที่ 2
แนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษาวิจยั ความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง
อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้า รวบรวมเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดัง
นาเสนอ ตามลาดับดังนี้
1 แนวคิดเกี่ยวกับผูส้ ูงอายุ
2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์
3 แนวคิดเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม
4 แนวทางการจัดทามาตรฐานการสงเคราะห์ผสู ้ ูงอายุ
5 นโยบายรัฐและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ ทธิ และสวัสดิการของผูส้ ูงอายุ
6 ข้อมูลเทศบาลนครแหลมฉบัง
7 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดเกีย่ วกับผู้สูงอายุ
ความหมายของผูส้ ู งอายุ คา ว่า “ผูส้ ู งอายุ” เป็ นคาที่ใช้เป็ นสากลสาหรับผูท้ ี่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป
และมีสัญชาติไทย (พระราชบัญญัติผสู ้ ูงอายุ พ.ศ. 2546 (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2553)) ทั้งนี้ ผสู ้ ู งอายุมิได้มี
ลักษณะเหมือนกันหมด แต่จะมีความแตกต่างกันไปตามช่วงอายุ สาหรับองค์การอนามัยโลก
ได้แบ่งเกณฑ์อายุตามสภาพของการมีอายุเพิ่มขึ้น ดังนี้
1. ผูส้ ูงอายุ (elderly) มีอายุระหว่าง 60-74 ปี
2. คนชรา (old) มีอายุระหว่าง 60-74 ปี
3. คนชรามาก (very old) มีอายุ 90 ปี ขึ้นไป
พีรสิ ทธิ์ คานวณศิลป์ (2550, หน้า 4-8) วัยสูงอายุ คือ วัยที่คนมีอายุนาน จนสังขารเริ่ ม
เสื่ อมถอยลง ความชราเป็ นผลของการสูญเสี ยอย่างช้า ๆ และไปเรื่ อย ๆ ของความสามารถ ในการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ของสภาพแวดล้อมของร่ างกาย รวมทั้งเนื้ อเยือ่ ต่าง ๆ เกณฑ์ที่กาหนดว่า
ใคร คือคนชรา คือ อายุ ซึ่งวัดโดยจานวนปี ที่ได้มีชีวิตอยู่ มีการจาแนกขึ้นอยูก่ บั แต่ละสังคม และ
เวลาที่อา้ งถึงในสังคมที่มีลกั ษณะสังคมสมัยใหม่ (Modernized) ส่วนมากก็จะกาหนดอายุที่จะ
จาแนกว่าเป็ นคนชราไว้สูง ส่วนสังคมล้าหลัง หรื อดั้งเดิมก็จะกาหนดอายุจาแนกว่าคนชราไว้ต่า
เช่น ประเทศไทย คนชราคือคนที่มีอายุต้ งั แต่ 60 ปี ขึ้นไป ในประเทศสหรัฐอเมริ กา คือ ผูท้ ี่มีอายุ 65
ปี ขึ้นไป
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นพ.บรรลุ ศิริพานิช (2560) ได้นิยามคาว่า ผูส้ ูงอายุ ไว้วา่ ปัจจุบนั สหประชาชาติ
(United Nations) ยังไม่มีนิยามที่แน่นอนว่าอายุเท่าไรจึงจะเรี ยกว่าเป็ น ผูส้ ูงอายุ (Older/Elderly person)
แต่สหประชาชาติใช้อายุ 60 ปี ขึ้นไปในการนาเสนอสถิติขอ้ มูล และตัวชี้วดั ที่เกี่ยวข้องกับผูส้ ู งอายุ
ประเทศพัฒนา แล้วส่วนใหญ่ใช้อายุ 65 ปี ขึ้นไป เป็ นเกณฑ์ในการเรี ยกผูส้ ูงอายุ สาหรับประเทศไทย
กาหนดนิยาม ผูส้ ูงอายุ ไว้ในพระราชบัญญัติผสู ้ ูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 3 ผูส้ ูงอายุ หมายความว่า
บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิ บปี บริ บูรณ์ข้ ึนไป และมีสัญชาติไทย ในรายงานสถานการณ์ผสู ้ ู งอายุไทย
พ.ศ. 2560 ผูส้ ูงอายุ หมายถึงผูม้ ีอายุ 60 ปี ขึ้นไป และประชากรสู งอายุ หมายถึงประชากรอายุ 60 ปี
ขึ้นไป
เรวดี สุวรรณนพเก้า (2556) ได้นิยามคาว่า ผูส้ ูงอายุ ไว้วา่ ผูส้ ูงอายุควรใช้เป็ นตัวเลขที่อายุ
65 ปี ขึ้นไป เนื่ องจาก เป็ นความเห็นส่ วนใหญ่ ของผูส้ นทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึก
และมีหลักฐานเชิงประจักษ์เชิงตัวเลข ทางด้านวิชาการประชากรศาสตร์ คนไทยมีอายุยนื ยาวขึ้น
ได้แก่การมีอายุที่เหลืออยูข่ องผูท้ ี่มีอายุ 65 ปี ในปั จจุบนั เท่ากับของผูท้ ี่มีอายุ 60 ปี เมื่อกว่าห้าสิ บปี ที่
ผ่านมา (ปราโมทย์ ประสาทกุล และ ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์, 2553) และการกาหนดด้วยอายุอย่างเดียว
จะทาให้สามารถบริ หารจัดการกาลังคนได้ เนื่องจากเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
อย่างไรก็ตามคาว่า ผูส้ ูงอายุ หรื อวัยชรา ในแต่ละสังคมหรื อ ในแต่ละประเทศจะให้
ความหมายที่ต่างกัน ไป อยูก่ บั บริ บทของแต่ละประเทศ เช่นในประเทศสหรัฐอเมริ กาถือ อายุ 65 ปี
เป็ นวัยสูงอายุ เป็ นต้น แต่อายุไม่ได้บ่งบอกว่า ใครเป็ นผูส้ ูงอายุ เพราะมีบางคนแม้จะอายุ 60 ปี
หรื อ 65 ปี แต่ยงั มีร่างกาย และสุขภาพที่แข็งแรง สาหรับประเทศไทย ดังที่ได้กล่าวมา ในข้างต้น
ผูส้ ูงอายุ จะหมายถึง บุคคลที่มีอายุต้ งั แต่ 60 ปี ขึ้นไปตามเกณฑ์ของกฎหมาย ปลดเกษียณอายุ
ข้าราชการ และตามกฎหมายอื่น ๆ รวมทั้งจารี ต ประเพณี บางอย่าง ทาให้พบได้วา่ มีผใู ้ ห้ความหมาย
ของผูส้ ูงอายุไว้มาก แต่โดยความหมาย โดยรวมค่อนข้างใกล้เคียงกัน โดยสรุ ปว่า ผูส้ ูงอายุจะเป็ นวัย
ที่มีการดาเนินชีวิตที่แปรเปลี่ยนไป ดังนั้น ผูศ้ ึกษาจึงได้กาหนดให้ผสู ้ ูงอายุคือ บุคคลที่มีอายุต้ งั แต่
60 ปี ขึ้นไป ทั้งเพศหญิง และเพศชายซึ่งในการวิจยั ได้กาหนดให้เป็ นผูส้ ูงอายุ
ที่อาศัยอยูใ่ นเขตเทศบาลนคร แหลมฉบัง

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความต้ องการ
แนวคิดเกีย่ วกับความต้องการ
ความต้องการของมนุษย์ เป็ นเครื่ องกระตุน้ และเป็ นแรงผลักดันให้มนุษย์แสดง
พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาในสิ่ งที่จะปฏิบตั ิงาน ให้สาเร็ จบนพื้นฐานความเชื่อ
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หรื อสมมุติฐานว่ามนุษย์มีความต้องการ และพฤติกรรมของมนุษย์ จากความต้องการทางจิตวิทยาที่
ทาการศึกษา เกี่ยวข้องกับความต้องการของมนุษย์ที่เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไปก็คือ
Samuelson (1917, อ้างถึงใน งามจิต อินทวงศ์, 2556, หน้า 19) กล่าวว่า มนุษย์น้ นั
มีความเพียรพยายามที่จะทาทุกวิถีทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทีละขั้น เมื่อความต้องการขั้นแรก
ได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการในขั้นนั้น ก็จะหมดความสาคัญลง ไม่เป็ นแรงกระตุน้
อีกต่อไป แต่จะเกิดเป็ นความต้องการ และความสนใจ ในสิ่ งใหม่ในขั้นต่อไป แต่ความต้องการ
ขั้นต้น ๆ ที่ได้รับการตอบสนองไปแล้วนั้น อาจจะสามารถกลับมาเป็ นความจาเป็ น
หรื อความต้องการครั้งใหม่อีกครั้งได้ เมื่อการตอบสนองความต้องการครั้งแรก ได้สูญเสี ย
หรื อขาดหายไป และความต้องการที่เคยมีความสาคัญ ที่จะลดความสาคัญลง เมื่อมีความต้องการ
สิ่ งใหม่ ๆ เข้ามาแทนที่
French and Bell (1961, อ้างถึงใน เดชวุฒิ พสุธาตระกูล, 2557, หน้า 8) ได้กล่าวว่า คนเรา
มีความต้องการ และความหวังในการใช้เหตุผลของตัวเอง และใช้ความพยายามในการปฏิบตั ิงาน
ในองค์กรให้ดีที่สุดจึงต้องมีความคิดที่กว้างไกล การวางแผนพัฒนา คือ คนจะสามารถพัฒนา
ได้ในด้านส่วนตัว และประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน ผูน้ าการเปลี่ยนแปลงทาให้มีบทบาท
ที่จะทางานร่ วมกัน (Collaboration) ตั้งเป้าหมาย (Goal setting) วินิจฉัยและแก้ปัญหา
(Diagnosing and solving problems) และนาแผนไปปฏิบตั ิ (Implementing plan)
มณฑิรา สุวรรณมณี รัตน์ (2553, อ้างถึงใน เดชวุฒิ พสุธาตระกูล, 2557, หน้า 8) ได้ให้
ความหมายของความต้องการ หมายถึง ความต้องการอยากได้ หรื อประสงค์จะได้ และแสวงหา
เพื่อตอบสนองความต้องการนั้น ๆ
วิจิตร อาวกุล (2540, อ้างถึงใน เดชวุฒิ พสุธาตระกูล, 2557, หน้า 8) ได้กล่าวว่า
ความต้องการ (Need) เป็ นความต้องการของมนุษย์ หมายถึง สภาวะที่บุคคลยังไม่มีสิ่งใดสิ่ งหนึ่ง
และมีความต้องการที่จะมีหรื อให้ได้มาซึ่งสิ่ งเหล่านั้น ซึ่งมีความต้องการจาเป็ นที่เป็ นพื้นฐานแล้ว
มนุษย์ก็จะมีความต้องการทางด้านสังคม การที่บุคคลขวนขวายให้ได้มาซึ่งตนยังขาดอยูจ่ ะเป็ น
แรงผลักดัน ให้บุคคลมีการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมภายในตนเองอย่างไม่หยุดยั้งด้วยการ
เรี ยนรู ้ ศึกษาจากวิชาการประสบการณ์จนกว่าจะได้รับสิ่ งที่ตนปรารถนาตามความต้องการ
ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546, หน้า 48-51 อ้างถึงใน วันชัย ชูประดิษฐ์, 2555,
หน้า 10 -11) ได้แบ่งความต้องการของมนุษย์ เป็ น 2 ด้าน ดังนี้
1. ความต้องการทางกายภาพ (Physiological Needs) เป็ นแรงผลักดันที่เกิดขึ้น พร้อมกับ
ความต้องการมีชีวิต การดารงชีวิต วุฒิภาวะ ไม่จาเป็ นต้องอาศัยประสบการณ์ การเรี ยนรู ้แต่อย่างใด
ซึ่งเกิดขึ้นเนื่ องจาก ความต้องการทางร่ างกายของบุคคลเป็ นสิ่ งสาคัญ ที่เป็ นแรงขับเคลื่อนเบื้องต้น
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ที่ทาให้ร่างกายถูกกระตุน้ ให้เกิดความรู ้วอ่ งไว กระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวาที่จะตอบสนองต่อสิ่ งเร้า
เกิดขึ้นจากสภาวะอารมณ์ สิ่ งกระตุน้ ที่เกิดจาก ทั้งจากภายนอก และภายใน ได้แก่
1.1 ความต้องการอุณหภูมิที่เหมาะสม คนเราจะดารงชีวิตอยูได้ตอ้ งอาศัยความสมดุล
ทางร่ างกาย อุณหภูมิที่ไม่สูงเกินไป และต่าเกินไปพอ ที่ร่างกายจะทนรับได้
1.2 ความต้องการการขับถ่าย เป็ นการขับของเสี ยจากร่ างกาย ซึ่งเป็ นสิ่ งจาเป็ น
เช่นเดียวกับอาหาร เพราะของเสี ยเหล่านั้น เป็ นสิ่ งที่ร่างการต้องการขับออกมา ถ้าหากไม่ขบั ถ่าย
ออกมา จะทาให้เราอึดอัดไม่สบาย บางครั้งอาจจะสามารถทาลายชีวิตได้
1.3 ความต้องการอาหาร เพื่อหล่อเลี้ยงชีวิต อาหารเป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับชีวิต
1.4 ความต้องการทางเพศ ความต้องการด้านนี้เริ่ มขึ้นเมื่อคนเราย่างเข้าสู่ วยั รุ่ น
และเป็ นผูใ้ หญ่ การแสดงออกถึงความต้องการทางเพศขึ้นอยูก่ บั ปัจจัยอื่น ๆ เช่น ความพึงพอใจใน
รสนิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี ของสังคมนั้น ๆ
1.5 ความต้องการหลีกเลี่ยงความเจ็บปวด เพื่อที่จะทาให้ร่างกายเกิดความปลอดภัยความ
ป่ วย เจ็บเป็ นไข้ของร่ างกาย ทาให้ร่างกายต้องพยายามสร้าง ภูมิคมุ ้ กันขึ้นมา เมื่อมีคนอื่นมาทาร้าย
คนเราก็จะหนี หรื อต่อสู้ป้องกันตัวเอง
1.6 ความต้องการพักผ่อน เพื่อผ่อนคลายเพื่อที่จะให้ร่างกายมีการสะสมพลังงานใหม่
และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่ างกาย
1.7 ความต้องการอากาศบริ สุทธิ์ มีก๊าซออกซิเจนสาหรับการหายใจ เราอาจที่จะ
สามารถอดอาหารได้หลายชัว่ โมง แต่กลับไม่สามารถกลั้นหายใจได้นาน
1.8 ความต้องการน้ า เพื่อรักษาความสมดุลของร่ างกาย ร่ างกายของคนเราเสี ยน้ า
เนื่องจาก อากาศร้อน การออกกาลังกาย การทางานหนัก ทาให้เหงื่อออกจากร่ างกาย
2. ความต้องการทางสังคม และจิตใจ (Social and Psychological Needs) ความต้องการ
เช่นนี้ค่อนข้างจะซับซ้อน เกิดขึ้นจากสภาพ สังคม วัฒนธรรม การเรี ยนรู ้ประสบการณ์ที่บุคคลนั้น
ได้รับ และเป็ นสมาชิกอยูค่ วามต้องการทางจิตใจ และสังคมนี้ ยังแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล
แต่ละสังคม และฐานะทางสังคมของบุคคลรวมทั้งเวลา และโอกาสที่แตกต่างกันออกไป
ด้วยลักษณะสาคัญของความต้องการ ทางจิตใจและสังคม ดังนี้
2.1 ความต้องการที่ มองไม่เห็นเป็ นนามธรรมมากกว่ารู ปธรรม
2.2 ความต้องการทางจิตใจ และสังคมมีอิทธิพลที่จะผลักดันให้คนเราสามารถทา
อะไรก็ได้ บางครั้งก็ปราศจากเหตุผล และคุณธรรม
2.3 ความต้องการนี้เป็ นพฤติกรรมปกปิ ดมากกว่าพฤติกรรมเปิ ดเผย
2.4 ความต้องการนี้มีมากขึ้นเมื่ออยู่รวมกลุ่ม มากกว่าอยูค่ นเดียว
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2.5 ความต้องการนี้เปลี่ยนแปลงได้แม้ในบุคคลเดียวกัน
2.6 ความต้องการที่เกิดจากสังคมเป็ นมรดกตกทอดทางวัฒนธรรม และลักษณะนิสัย
ประจาตัวของแต่ละคน สิ่ งเหล่านี้แตกต่างกันไปในแต่ละสังคม
2.7 ความต้องการทางสังคม ที่เกิดจากการเรี ยนรู ้ และประสบการณ์เราต้องมี
ประสบการณ์ และการเรี ยนรู ้มาก่อนจึงจะเข้าใจและเลือกกระทาได้ บางทีเราก็ตอ้ งการ ศึกษาว่าจะ
เริ่ มต้นอย่างไร และควรทาอย่างไรต่อไป
ดังนั้น สรุ ปได้วา่ ความต้องการของมนุษย์หมายถึง สิ่ งที่มนุษย์แสดงกริ ยาออกมา
ว่าต้องการได้รับการตอบสนองจากสิ่ งเหล้านั้น ไม่วา่ จะเป็ น อาหาร ของใช้ ความรัก เป็ นต้น เพื่อให้
ตนเองรู ้สึกถึงความพึงพอใจ ไม่วา่ จะมากหรื อน้อยก็ตาม

ทฤษฎีเกีย่ วกับความต้ องการ
Maslow (1943, p.370 อ้างถึงใน นันทนา อยูส่ บาย, 2557, หน้า 16) แนวคิด และทฤษฎี
เกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์ จะเกี่ยวข้องกับความต้องการความจาเป็ น และการจูงใจของมนุษย์
ทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการของมนุษย์ (Hierarchy of Needs Theory) เป็ นทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับ
อย่างกว้างขวาง และนาไปประยุกต์ใช้ ทฤษฎีของมาสโลว์มีสมมติฐาน ดังนี้
1. มนุษย์มีความต้องการ และความต้องการนี้ จะมีอยูต่ ลอดเวลาไม่สิ้นสุ ด
2. ความต้องการของมนุษย์จะสามารถเรี ยงลาดับตามความสาคัญ ตั้งแต่ระดับต่าสุ ด
คือ ความต้องการพื้นฐาน สู งขึ้นไปจนถึงระดับสูงสุ ด
3. ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เป็ นสิ่ งจูงใจพฤติกรรมของมนุษย์
ต่อไป มนุษย์จะมีความต้องการในระดับสู งขึ้น ซึ่งจะกลายเป็ นสิ่ งจูงใจแทน
4. ความต้องการของมนุษย์มีความสลับซับซ้อน มนุษย์มีความต้องการหลายอย่าง
พร้อมกันได้ ความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่ง อาจยังไม่ทนั หมดไป ความต้องการอย่างอื่ น จะเกิดขึ้นได้
ลาดับขั้นความต้องการของมนุษย์ ประกอบด้วยความต้องการ 5 ประเภท ดังนี้
1. ความต้องการทางกาย (Physiological Needs) ได้แก่ ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์
เพื่อดารงชีวิต เช่น อาหาร น้ า ที่อยูอ่ าศัย อากาศ การพักผ่อน เป็ นต้น ซึ่งเป็ นความต้องการ ในระดับต่า
ที่สุด
2. ความต้องการความมัน่ คงปลอดภัย (Safety and Security Needs) ได้แก่ ความต้องการ
ความปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ เช่น ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ความมัน่ คงในงาน
ตลอดจนความปลอดจากความวิตกกังวล ที่อาจขึ้นได้จากการทางาน เป็ นต้น
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3. ความต้องการทางสังคม (Social or belongingness Needs) ได้แก่ ความต้องการ
อยูใ่ นสังคมหรื อความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน รวมทั้งความต้องการมิตรภาพ ความรัก และการเป็ น
ส่วนหนึ่งของสังคมหรื อที่ทางาน
4. ความต้องการเกียรติยศ และชื่อเสี ยง (Esteem Needs) ประกอบ ด้วยความต้องการ
ที่เป็ นการตอบสนองความรู ้สึกนึกคิดในคุณค่าของตัวเอง ความต้องการที่จะทา ให้ผอู ้ ื่นมายอมรับ
นับถือ และความต้องการได้รับการยกย่องสรรเสริ ญมีชื่อเสี ยง และเกียรติยศ โดยการสร้างผลสาเร็ จ
ของงานให้เกิดคุณค่า และชื่อเสี ยงบุคคลที่มีความต้องการมีเกียรติยศชื่อเสี ยง ต้องการให้ผคู ้ นอื่น
ยอมรับในผลงานของตน และรับรู ้ถึงความเป็ นผูท้ ี่มี ความสามารถในการ ทางานนั้น
5. ความต้องการประสบความสาเร็จในชีวิต (Self-Actualization Needs) ได้แก่ ความ
ต้องการที่จะใช้ความพยายาม ทักษะ และศักยภาพสูงสุดที่มีอยูใ่ นตัวบุคคลให้เกิดผลสาเร็ จตามความนึก
คิด หรื อเป็ นไปดังที่คาดหวังไว้ ความต้องการความสาเร็ จในชีวิต เป็ นความต้องการสู งสุดที่มนุษย์
คาดหวัง ซึ่งอาจเป็ นไปได้ยาก และถ้าหากบุคคลใดบรรลุความต้องการขั้นนี้ได้แล้วจะได้รับการยกย่อง
ว่าเป็ นบุคคลพิเศษ
ดังนั้น สรุ ปได้วา่ ทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการ หมายถึง ความต้องการของมนุษย์มีอยู่
ทุกคน และมีอยู่ตลอดเวลา ซึ่งมีต้ งั แต่ความต้องการพื้นฐานไปจนถึงระดับสู ง และความต้องการของ
มนุษย์สามารถเกิดขึ้นพร้อมกันหลาย ๆ อย่างได้ ลาดับความต้องการของมนุษย์มี 5 ประเภท ได้แก่
ความต้องการทางกาย ความต้องการความมัน่ คงปลอดภัย ความต้องการทางสังคม ความต้องการ
เกียรติยศชื่อเสี ยง และความต้องการความสาเร็จในชีวิต

ความต้ องการของผู้สูงอายุ
ความต้องการของผูส้ ู งอายุแต่ละคนแตกต่างกันออกไป ดังนั้นความต้องการของผูส้ ู งอายุ
จึงแตกต่างกัน และถ้าหากไม่ได้รับการตอบสนองย่อมก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา ความต้องการ
ของผูส้ ูงอายุ นักวิชาการได้เสนอไว้ ดังนี้
ศรี ทบั ทิม (รัตนโกศล) พานิชพันธ์ (2534, อ้างถึงใน วันชัย ชูประดิษฐ์, 2555, หน้า 13-14)
สามารถแบ่งความต้องการของผูส้ ู งอายุเป็ นด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ความต้องการได้รับการสนับ สนุนจากภายในครอบครัว (Family Support)
ผูส้ ู งอายุเมื่อถูกทิ้งให้อยูอ่ ย่างโดดเดี่ยว หรื อแยกตัวคนเดียว จะขาดความมัน่ คง ทางอารมณ์ จิตใจ
รวมไปถึงทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งจะต้อง ไปพึ่งพาการช่วย เหลือจากบุคคล หรื อองค์กรสังคม
สงเคราะห์ ภายนอกครอบครัว ดังนั้น ผูส้ ู งอายุ จึงต้อง มีความต้องการสนับสนุน จากครอบครัวเดิม
ของตน ควบ คู่ไปด้วยกัน กับการช่วยเหลือ จากภายนอกครอบครัว อาจจะเป็ นกลุ่ม อาสาสมัคร

14
องค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อองค์การภาคเอกชน ที่เป็ นองค์กรศาสนา และองค์กรที่ไม่ใช่
ศาสนาก็ได้
2. ความต้องการด้านการประกันรายได้ โดยเฉพาะการประกันสังคม ประเภทประกัน
ชราภาพ เมื่อเข้าสู่ ช่วงวัยชราภาพ และเลิกทางานแล้วจะได้รับเงินบานาญเพื่อช่วยให้สามารถมีชีวิต
อย่างมัน่ คงปลอดภัย และสงบสุขตามสมควรแก่สภาพในบั้นปลายของชีวิต โดยไม่เป็ นภาระแก่
ลูกหลาน และสังคม
3. ความต้องการมีส่วนร่ วมในชุมชน โดยเฉพาะการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมบางอย่าง
ที่ผสู ้ ู งอายุสามารถเข้าร่ วมได้ สังคมจึงจาเป็ นที่จะต้องให้โอกาสแก่ผสู ้ ู งอายุเหล่านี้ได้มีโอกาสมีส่วน
ร่ วมในการปรับปรุ งวิถีชีวิตของชุมชนให้ดียงิ่ ขึ้น ให้มีโอกาสได้ เรี ยนรู ้สิ่งใหม่ ในการพัฒนาตัวเอง
ทั้งในการปรับตัวเอง ให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงยุคสมัยต่าง ๆ ในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
และในการดูแลสุ ขภาพทั้งทางด้านร่ างกาย และจิตใจให้แข็งแรง และเข้มแข็งอยูเ่ สมอ
4. ความต้องการที่จะลดการพึ่งพาคนอื่นให้ลดลง ถ้าหากสังคม และครอบครัวได้
ส่งเสริ มสนับสนุนให้ผสู ้ ูงอายุ มีโอกาสได้ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ กับสังคม จะเป็ นการทาให้ผสู ้ ูงอายุ
นั้นรู ้จกั การทาตัวไม่เป็ นภาระแก่สังคม และสามารถพึงพาตัวเองได้ในอนาคต
5. ความต้องการทางสังคมของผูส้ ูงอายุ (The Elderly of Social Needs)
5.1 ความต้องการที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั ครอบครัว สังคม และสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสังคมยุคใหม่ได้ (Better Relationships and Adaptation Adjustment)
5.2 ความต้องการที่จะทาในสิ่ งที่ตนปรารถนา (Sense of Opportunity)
5.3 ความต้องการที่จะเป็ นคนที่มีความสาคัญในสายตาของคนในครอบครัว และ
ของสังคม (Sense of Importance)
5.4 ความต้องการที่จะได้รับการเป็ นส่วนหนึ่งของครอบครัว และสังคม (Sense of
Belonging)
5.5 ความต้องการที่จะได้รับการยอมรับ และเคารพยกย่องนับถือจากสมาชิกใน
ครอบครัว และสังคม (Sense of Recognition)
6. ความต้องการทางร่ างกาย และจิตใจ (Physical and Psychological Needs)
เป็ นความต้องการด้านพื้นฐานที่สุดในชีวิตมนุษย์ทุกคน เป็ นสิ่ งที่ของร่ างกายต้องการเพื่อสร้าง
เสริ มร่ างกายให้สามารถที่จะดารงอยูไ่ ด้ ความต้องการด้านร่ างกาย คือ ความต้องการปั จจัย 4 ได้แก่
อาหาร เครื่ องนุ่งห่ม ที่อยูอ่ าศัย และยารักษาโรค ส่ วนความต้องการ ทางด้านจิตใจนั้นเป็ นสิ่ งที่ไม่
สามารถมองเห็นไม่สามารถสัมผัสได้ แต่สามารถรับรู ้และรู ้สึกได้ เช่น ความต้องการ ความมัน่ คง
และปลอดภัย (Security Needs) โดยเฉพาะ ความต้องการด้านที่อยูอ่ าศัยในที่ปลอดภัย ไม่เกิดความ
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วิตกกังวลหรื อความหวาดกลัว และการมีสุขภาพกาย และสุ ขภาพจิตที่ดี นอกจากนั้น ยังจะมีความ
ต้องการที่จะได้รับการนับถือ และยอมรับจากสังคม (Recognition Needs) ซึ่งเป็ นความต้องการ
ที่ได้รับการยอมรับว่า เป็ นสมาชิกคนนึงของสังคม และครอบครัว ความต้องการที่จะมีโอกาส
ความก้าวหน้า (Opportunity Needs) โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรื่ องความประสบความสาเร็ จของการ
ทางานในบั้นปลายชีวิต
7. ความต้องการทางการเงิน ผูส้ ูงอายุตอ้ งการที่จะได้รับการช่วยเหลือทางด้านการเงิน
จากบุตรหลานของตน เพื่อที่จะนามาสะสมไว้ใช้จ่ายในเวลาที่ตวั เองเจ็บป่ วย ผูส้ ูงอายุตอ้ งการให้รัฐ
ช่วยในการจัดหาอาชีพให้ เพื่อเป็ นการเพิ่มรายได้ เพื่อที่จะทาให้ตวั เองได้มีบทบาททางเศรษฐกิจ
คือ ความต้องการที่จะช่วยตัวเองให้พน้ จากสภาวะความบีบคั้นทางเศรษฐกิจในสถานการณ์ปัจจุบนั
พันธุ์ทิพย์ รามสูตร (2524, อ้างถึงใน วันชัย ชูประดิษฐ์, 2555, หน้า 13) จาแนกความ
ต้องการของผูส้ ู งอายุ ออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
1. ความต้องการพื้นฐาน คือ ความต้องการเบื้องต้น ที่ผสู ้ ู งอายุในโลก ต้องการ
แสวงหาให้ได้มาเท่ากับเป็ นเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิตของผูส้ ู งอายุ ไม่วา่ จะอยูใ่ นสังคมไหนก็ตาม
จากการสารวจความต้องการเบื้องต้นในวัฒนธรรมต่าง ๆ กัน อาจจะสรุ ปได้วา่ ผูส้ ู งอายุในโลก
ต่างก็มีความต้องการเหมือนกันที่จิตใจ กล่าวคือ
1.1 ผูส้ ูงอายุพยายามรักษาศักยภาพทางด้านร่ างกาย และทางสมอง ให้คงอยู่
ให้มากที่สุด และสามารถใช้ประโยชน์จากศักยภาพดังกล่าว ให้สูงที่สุดเท่าที่จะทาได้
1.2 ผูส้ ูงอายุพยายามปกป้องสิ ทธิพิเศษที่เคยเป็ นในชีวิตวัยรุ่ น เช่น ทรัพย์สมบัติ
ความรู ้ เกียรติยศ ความชานาญ และอานาจ
1.3 ผูส้ ูงอายุพยายามมีชีวิตให้อยูไ่ ด้นานที่สุดเท่าที่จะทาได้ หรื ออย่างน้อย ๆ
ก็จะอยูไ่ ปจนกว่าความพึง พอใจในสิ่ งรอบ ๆ ตัวนั้นไม่มีคุณค่าหรื อเมื่อถึงแก่ความตาย
2. ความต้องการขั้นสู ง คือ ความต้องการที่มีลกั ษณะที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่าย
อาจจะเพราะเป็ นความต้องการแค่ตรงนั้นหรื อระยะยาว หรื อเป็ นจุดมุ่งหมายปลายทางของผูส้ ู งอายุ
ที่เป็ นความต้องการ โดยสอดคล้องกับสังคม และวัฒนธรรมของผูส้ ูงอายุ และจะถูกปรุ งแต่ง
โดยวัฒนธรรมนนั้น ๆ ให้เกิดเป็ นลักษณะที่เข้ากับวิถีชีวิตของผูส้ ู งอายุ ซึ่งเป็ นผลจากการขัดเกลา
จากพฤติกรรมของสังคม
ดังนั้น สรุ ปได้วา่ ความต้องการของผูส้ ู งอายุ คือ ความต้องการในด้านต่าง ๆ ที่จะทาให้
ตนเองหลุดพ้นจากสิ่ งไม่ดี เช่น การเป็ นภาระทางสังคม ความไม่มนั่ คงปลอดภัย เป็ นต้น ซึ่งความ
ต้องการเหล่านี้ในแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันไปตามชีวิตที่ตอ้ งเผชิญของตนเอง
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แนวคิดและขอบเขตเกีย่ วกับสวัสดิการสั งคม
ความหมายของสวัสดิการสั งคม
สวัสดิการสังคมเป็ นงานที่มีขอบข่ายกว้างขวาง ช่วยเสริ มสร้างการพัฒนาทางด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ให้ดียงิ่ ขึ้น และยังเป็ นหลักคุณภาพชีวิตที่ดี ทาให้การดาเนินชีวิตเป็ นไปอย่างเรี ยบง่าย
ถือว่าเป็ นสิ่ งสาคัญต่อมนุษย์ มีผใู ้ ห้ความหมายของงานสวัสดิการสังคมไว้มากมาย ดังนี้
Encyclopedia of Social Work (1971, อ้างถึงใน วันชัย ชูประดิษฐ์, 2555, หน้า 17)
ได้ให้ความหมายว่า สวัสดิการสังคมหมายถึง การทาต่าง ๆ ที่จดั ตั้งขึ้นโดยหน่วยงาน ทั้งของรัฐบาล
และอาสาสมัครเพื่อขจัดปัญหาสังคม และมุ่งป้องกันหรื อปรับปรุ งให้มีความเป็ นอยูท่ ี่ ดีข้ นึ
ของชุมชนและบุคคล
Friendlander and Apte (1980, อ้างถึงใน วันชัย ชูประดิษฐ์, 2555, หน้า 17) ได้ให้
ความหมายว่า สวัสดิการสังคมเป็ นผลประโยชน์ ระเบียบนโยบาย และบริ การซึ่งจะทาให้การ
ดาเนินการจัดบริ การต่าง ๆ เป็ นไปโดยสอดคล้องกับความต้องการของสังคม โดยส่วนใหญ่บริ การ
สังคม คือ การจัดบริ การที่สาคัญของรัฐขั้นพื้นฐาน ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ถาวร และรวดเร็ว
เปลี่ยนแปลงจากสภาวะที่เคยตกทุกข์ได้ยาก เปลี่ยนแปลงไปสู่ สิ่งที่ดีกว่าและสมบูรณ์กว่า
วิจิตร ระวิวงศ์ (2532, อ้างถึงใน วันชัย ชูประดิษฐ์, 2555, หน้า 17-18) ได้ให้ความหมาย
ว่า สวัสดิการสังคม หมายถึง กิจกรรมที่รัฐบาล และเอกชนทุกระดับจัดให้มีข้ ึนทั้งที่เป็ นทางการ
และไม่เป็ นทางการ เพื่อรับประกันความเป็ นอยูท่ ี่ดีให้แก่ประชาชน โดยอาศัยผูป้ ฏิบตั ิงานที่มีความรู ้
ความสามารถ จากหลายสาขา ไม่ใช่เฉพาะนักสังคม สงเคราะห์เท่านั้น ทั้งนี้จุดศูนย์กลางของงาน
สวัสดิการสังคม คือ การที่ประชากรมีหลักประกัน และจุดหมาย เพื่อชีวิตที่ดี งานสวัสดิการไม่ใช่
แค่แก้ไขปัญหา หรื อช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบความปัญหาเท่านั้น ยังรวมถึงการส่งเสริ ม
และป้องกันให้มีประสิ ทธิภาพขึ้นด้วย สิ่ งที่สาคัญสวัสดิการสังคมถือว่าคือหนึ่งในงานพัฒนาสังคม
กระทรวงพัฒนาสังคม และความมัน่ คงของมนุษย์ (2548) ได้กล่าวความหมายไว้วา่
สวัสดิการสังคม หมายถึง ระบบการจัดบริ การทางสังคมเพื่อแก้ไข ป้องกันปัญหาสังคม และพัฒนา
สังคม รวมกระทัง่ การส่ งเสริ มความมัน่ คงทางสังคม เพื่อให้ประชาชนสามารถที่จะดารงชีวิต
ในสังคมได้ระดับมาตรฐาน โดยการบริ การ ดังกล่าว จะเป็ นการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน
ของประชาชนให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเป็ นธรรม และทัว่ ถึงทั้งด้านการมีที่อยูอ่ าศัย
การศึกษา การมีสุขภาพอนามัย การมีรายได้ การมีสวัสดิการแรงงาน การมีงานทา การมีนนั ทนาการ
การมีความมัน่ คงทางสังคม และบริ การสังคมทัว่ ไป โดยระบบบริ การสังคมจะต้องคานึงถึงศักดิ์ศรี
ความเป็ นมนุษย์ สิ ทธิที่ประชาชนจะต้องได้รับ และเข้ามามีส่วนร่ วมในระบบการจัดบริ การทางสังคม
ทุกระดับ
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ดังนั้น สรุ ปได้วา่ สวัสดิการสังคม หมายถึง ระบบการจัดบริ การสังคมเพื่อป้องกัน แก้ไข
และพัฒนาสังคม ให้ประชาชนสามารถดารง ชีวิตได้ในระดับมาตรฐาน และต้องตั้งอยูบ่ นพื้นฐาน
ของความต้องการขั้นพื้นฐานของบุคคลแต่ละวัย
แนวคิดเกีย่ วกับการจัดสวัสดิการสังคม
ในปัจจุบนั การจัดสวัสดิการสังคมของไทยได้คานึงถึง หลักการที่สอดคล้องกับความเป็ น
สากลโลก โดย ระพีพรรณ คาหอม (2549, หน้า 25, อ้างถึงใน นันทนา อยูส่ บาย, 2557 หน้า 19) ได้
กล่าวไว้วา่ หลักการของสวัสดิการในสังคมไทยที่สาคัญ ได้แก่
1. สิ ทธิมนุษยชน (Human Rights) สาระสาคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540 ได้คานึงถึงสิทธิของคนชรา เด็ก สตรี ผูพ้ ิการ และสิ ทธิของบุคคล ซึ่งเน้นให้มีการ
ปกป้องและคุม้ ครองกลุ่มเป้าหมายที่กล่าวมา โดยเฉพาะอย่างยิง่ บริ การในขั้นพื้นฐานที่ประชาชน
คนไทยควรที่จะได้รับ เช่น การประกันรักษาสุขภาพจากโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค หรื อ
การศึกษาภาคบังคับ เป็ นต้น
2. ความต้องการขั้นพื้นฐาน (Basic Needs) ประชาชนทุกคนควรต้องได้รับบริ การ
สวัสดิการสังคมขั้นพื้นฐานจากรัฐบาล การให้บริ การที่จะมุ่งตอบสนองความต้องการ และปัญหา
ของประชาชนในสังคม โดยทัว่ ไปบริ การพื้นฐานมักถือเป็ นบริ การขั้นต่าที่สุด (Minimum Needs)
ที่รัฐต้องจัดให้กบั ประชาชนในสังคม เช่น บริ การสุขภาพ อนามัยของรัฐบาล การศึกษาภาคบังคับ
เป็ นต้น ซึ่งทางรัฐบาลมีการกาหนด ให้มีเครื่ องมือชี้วดั ถึงความจาเป็ นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.) เพื่อให้
สามารถที่จะตอบสนองกับความต้องการ และแก้ปัญหาของประชาชนในสังคมไทยได้ในระดับนึง
3. ความถูกต้องทางสังคม (Social Justice) หลักการสาคัญข้อนี้ การจัดบริ การ
สวัสดิการสังคมที่ดีจะต้องเป็ นบริ การที่อยูบ่ นพื้นฐานความถูกต้องทางสังคม ความยุติธรรม
ทางกฎหมาย บริ การทุกคนไม่วา่ ผูร้ ับบริ การจะอยูใ่ นฐานะอะไรหรื อความเป็ นอยู่เช่นไร รัฐบาล
ก็ตอ้ งที่จะจัดสวัสดิการให้อย่างเท่าเทียมและยุติธรรม ไม่เกิดความเหลื่อมล้ ากันเพื่อเป็ นการบีบ
ช่องว่างระหว่างประชาชน ไม่ให้มีการแบ่งแยก ซึ่งยาแก่การควบคุม และไปสู่ การแตกร้าวในสังคม
ด้วยกัน เช่น การจัดสร้างแฟลตให้ประชาชนในราคาถูกขาย แต่มีประชาชนจานวนมาก จึงควรจะใช้
วิธีการจับสลาก เพื่อความเท่าเทียมยุติธรรม
4. ความสม่าเสมอ บริ การที่จดั ให้แก่ประชาชนในพื้นที่น้ นั ต้องมีการจัดการให้อย่าง
สม่าเสมอ ไม่ใช่จะจัดตามความพึงพอใจของรัฐบาลเพียงอย่างเดียวหรื อผูใ้ ห้บริ การจัดสวัสดิการให้
5. การไม่โยนภาระให้แก่แก่ประชาชน การจัดสวัสดิการเพื่อลดความเดือดร้อน
และเป็ นการคืนความสุขให้กบั ประชาชน เช่นนั้นการจัดสวัสดิการก็ไม่ควรที่จะเป็ นภาระให้แก่
ประชาชน
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ดังนั้น สรุ ปได้วา่ หลักของการสวัสดิการสังคมไทยต้องยึดถือเป็ นหลักปฏิบตั ิ สาหรับ
การจัดสวัสดิการสังคม สาหรับผูส้ ู งอายุน้ นั ประกอบด้วย ประการต่าง ๆ คือ ความเป็ นธรรมทาง
สังคม การไม่เป็ นภาระแก่ประชาชน ความต้องการขั้นพื้นฐาน สิ ทธิมนุษยชน และความสม่าเสมอ
งานสวัสดิการสั งคมผู้สูงอายุ
งานสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุ รัฐควรมุ่งให้ผสู ้ ู งอายุมีชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ นึ มีสุขภาพ
กายสุขภาพจิตที่ดี สามารถพึ่งตนเองได้ และมีความรู ้สึกว่าเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งหมายถึงว่า
ผูส้ ู งอายุน้ นั เป็ นผูท้ ี่มีคุณภาพชีวิตที่ดี (Quality of Life) ดังนั้น แนวคิดที่ยดึ ถือกันมานาน และใช้เป็ น
รากฐานในการปฏิบตั ิต่อผูส้ ูงอายุ ประกอบด้วยแนวคิด 2 ประการ คือ
1. แนวคิดด้านมนุษยธรรม (Humanitarian Aspect of Aging) หมายถึง ผูส้ ูงอายุควรที่จะ
ได้รับการช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรม ความต้องการในด้านสุขภาพอนามัย โภชนาการ ที่อยูอ่ าศัย
สภาพแวดล้อม ครอบครัว สวัสดิการสังคม ความมัน่ คง ทางรายได้ และการจ้างงาน รวมถึง
การศึกษา
2. แนวคิดด้านพัฒนา (Developmental Aspect of Aging) หมายถึง แนวคิดที่มีต่อ
บทบาทของผูส้ ูงอายุ ในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม การบริ การสวัสดิการสังคม
ผูส้ ูงอายุให้มีความชัดเจน และเริ่ มเป็ นกระบวนการที่ต่อเนื่ องภายในสังคมมากยิง่ ขึ้น ซึ่งองค์การ
สหประชาชาติ ได้กาหนดให้วนั ที่ 1 ตุลาคมของทุก ๆ ปี เป็ นวันผูส้ ูงอายุสากลโดยมีการประกาศ
เจตนารมณ์ที่ชดั เจน และในวันที่ 16 ธันวาคม 2534 สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ได้รับรอง
หลักการ 18 ประการสาหรับผูส้ ู งอายุ ดังนี้
หลักการที่ 1 การมีเสรี ภาพ
1. ผูส้ ู งอายุควรที่จะได้รับ เครื่ องนุ่งห่ม อาหาร น้ า การดูแลสุ ขภาพอนามัย
และที่อยูอ่ าศัย อย่างเพียงพอ โดยการมีรายได้ การสนับสนุนของ ครอบครัวและชุมชน
และการช่วยเหลือตนเอง
2. ผูส้ ูงอายุควรที่จะได้รับโอกาสในการทางาน หรื อสามารถได้รับรายได้อื่น ๆ
3. ผูส้ ูงอายุควรที่จะมีส่วนในการตัดสิ นใจว่าเมื่อใดจะต้องพ้นจากการทางาน
4. ผูส้ ูงอายุควรที่จะได้รับการฝึ กอบรม และศึกษาตามความเหมาะสม
5. ผูส้ ูงอายุควรที่จะอยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่สงบปลอดภัยด้วยความพึงพอใจ ตามกาลัง
ความสามารถ
6. ผูส้ ูงอายุควรที่จะได้อาศัยอยูใ่ นบ้านของตนเองให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้
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หลักการที่ 2 การมีส่วนร่ วม
1. ผูส้ ูงอายุควรที่จะได้มีส่วนร่ วมในการกาหนด และดาเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ ที่
จะส่งผลโดยตรง ต่อความเป็ นอยูท่ ี่ดีของตนเอง และสามารถถ่ายทอดความรู ้ และทักษะให้กบั
ประชากรรุ่ นหลังได้
2. ผูส้ ูงอายุควรที่จะได้รับโอกาสการเป็ นส่วนหนึ่งในการร่ วมพัฒนาชุมชน และเป็ น
อาสาสมัครในตาแหน่งที่เหมาะสมตามความสนใจ และกาลังความสามารถของตน
3. ผูส้ ู งอายุควรที่จะมีบทบาทที่จะจัดตั้งกลุ่มหรื อสมาคมของผูส้ ู งอายุเองได้
หลักการที่ 3 การได้รับการดูแล
1. ผูส้ ูงอายุควรที่จะได้รับการดูแลจากครอบครัว และชุมชน และได้รับการคุม้ ครอง
2. ผูส้ ู งอายุควรที่จะได้รับการดูแลด้านสุ ขภาพอนามัย เพื่อให้ได้รับการฟื้ นฟูทาง
ร่ างกายจิตใจและอารมณ์ให้ดีข้ นึ เพื่อเป็ นการป้ องกันหรื อชะลอการเจ็บป่ วยในระยะเริ่ มต้นได้
3. ผูส้ ูงอายุควรที่จะได้รับโอกาสในการเข้าถึงกฎหมาย และบริ การทางสังคม
เพื่อเป็ นการสนับสนุน ส่งเสริ มการเป็ นอิสระการได้รับการดูแล และการคุม้ ครอง
4. ผูส้ ู งอายุควรที่จะได้รับการส่ งเสริ มทางด้านสังคม ดูแลคุม้ ครอง และฟื้ นฟูจิตใจ
อย่างเหมาะสม จากสถานสงเคราะห์ผสู ้ ูงอายุที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
5. ผูส้ ูงอายุควรที่จะได้รับสิ ทธิมนุษยชน และเสรี ภาพขั้นพื้นฐานในการดารงชีวิต
หลักการที่ 4 การบรรลุความพึงพอใจของตนเอง
1. ผูส้ ูงอายุควรที่จะได้รับโอกาสในการจัดกิจกรรมนันทนาการ การศึกษา สังคม
วัฒนธรรม และจิตใจ
2. ผูส้ ูงอายุควรที่จะได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่าง
เต็มความสามารถ
หลักการที่ 5 ความมีศกั ดิ์ศรี
1. ผูส้ ูงอายุควรที่จะดารงชีวิตอยูด่ ว้ ยศักดิ์ศรี และความปลอดภัยโดยปราศจากการถูก
แสวงหาประโยชน์ และถูกทาร้ายร่ างกายและจิตใจ
2. ผูส้ ูงอายุควรที่จะได้รับการปฏิบตั ิอย่างเหมาะสมตามสถานภาพภูมิหลัง
และมีอิสระในการช่วยเหลือตนเองทางด้านเศรษฐกิจ
ดังนั้น สรุ ปได้วา่ งานสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุ เพื่อให้ผสู ้ ู งอายุเป็ นผูม้ ีคุณภาพชีวิตที่ดี
ประกอบด้วยแนวคิด 2 ประการ คือ แนวคิดด้านมนุษยธรรม หมายถึง ผูส้ ูงอายุควรได้รับการ
ช่วยเหลือ ตามหลักมนุษยธรรม และแนวคิดด้านพัฒนา หมายถึง แนวคิดที่มีต่อบทบาทของผูส้ ูงอายุ
ในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
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แนวทางการจัดทามาตรฐานการสงเคราะห์ ผ้สู ู งอายุ
แนวทางการจัดทามาตรฐานการจัดบริ การเพื่อสงเคราะห์ผสู ้ ูงอายุมาจากการประมวล
และสังเคราะห์กรอบแนวคิดในการจัดสวัสดิการสังคม และการบริ การสาธารณะแก่ผสู ้ ู งอายุ
และข้อกาหนด ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อสรุ ปเป็ นมาตรฐานแนวทางการจัดทามาตรฐานการจัดบริ การสงเคราะห์ผสู ้ ู งอายุ โดยได้
แบ่งเป็ นประเภทมาตรฐานด้านต่าง ๆ รวม 6 ด้านดังนี้ (กรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย, 2542)
1. มาตรฐานด้ านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล
1.1 จังตั้งศูนย์บริ การสาธารณสุ ขสาหรับผูส้ ู งอายุ
1.2 บริ การตรวจสุขภาพที่บา้ น
1.3 บริ การให้ความรู ้ แนะนา การดูแลสุขภาพที่ถูกวิธีให้กบั ผูท้ ี่ดูแลผูส้ ูงอายุ เช่น
การจัดโครงการฝึ กอบรมให้ผทู ้ ี่ตอ้ งดูแลผูส้ ูงอายุในครัวเรื อน
1.4 บริ การตรวจสุขภาพประจาปี
1.5 บริ การให้คาแนะนาเกี่ยวกับสุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บเป็ นรายบุคคล
1.6 ออกบัตรประจาตัวให้กบั ผูส้ ูงอายุเพื่อรักษาฟรี ในโรงพยาบาล ผูส้ ูงอายุมีสิทธิ
ได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลแห่งนั้น โดยไม่เสี ยค่ารักษาพยาบาล
1.7 การบริ การทางแพทย์ฉละการบริ การสาธารณสุขที่จดั ไว้โดยให้ความสะดวก
และรวดเร็ วแก่ผสู ้ ู งอายุเป็ นกรณี พิเศษ
1.8 บริ การช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
1.9 การประกันสุขภาพ
1.10 บริ การด้านกายภาพบาบัด
2. มาตรฐานด้านรายได้
2.1 จัดสวัสดิการด้านรายได้แก่ผสู ้ ู งอายุที่ยากจนและไม่มีแหล่งพึ่งพิงที่เพียงพอ
2.2 ส่ งเสริ มการจัดตั้งกองทุนส่ งเสริ มสวัสดิการผูส้ ู งอายุในชุมชน
2.3 การช่วยเหลือค่าครองชีพประจาวัน
2.4 จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผสู ้ ู งอายุ
2.5 การช่วยเหลือค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม
2.6 กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
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2.7 ให้ส่วนลดในรายการต่าง ๆ เช่น ค่ายา ค่าโดยสาร ค่าโรงแรม และสถานที่
ราชการ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน อุทยานแห่งชาติ ฯลฯ ตลอดจน ค่าบริ การด้านทันตกรรม
2.8 ให้ทุนประกอบอาชีพที่เหมาะสม
3. มาตรฐานด้านที่พกั อาศัย
3.1 บ้านพักคนชรา เป็ นบริ การที่จดั ให้แก่ผสู ้ ู งอายุที่มีปัญหาด้านสุ ขภาพร่ างการ
และอารมณ์ ผูส้ ูงอายุที่ประสบปัญหาทางด้านการเงินและปัญหาอื่น ๆ อันเป็ นเหตุจาเป็ นที่ตอ้ งแยก
ออกจากครอบครัว หรื อผูม้ ีรายได้นอ้ ย
3.2 สถานพยาบาล เป็ นบริ การที่พกั อาศัยสาหรับผูส้ ูงอายุที่ตอ้ งการรักษาพยาบาล
เป็ นประจาอย่างต่อเนื่อง หรื อต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด
3.3 บ้านพักคนชราที่ตอ้ งเสี ยค่าบริ การส่วนหนึ่ง
3.4 บริ การครอบครัวอุปการะ เป็ นบริ การที่จดั ให้ผสู ้ ูงอายุที่อยูค่ นเดียว หรื อไร้ที่พ่ึง
3.5 การจัดที่พกั อาศัยและเครื่ องนุ่งห่มให้ตามความจาเป็ นอย่างทัว่ ถึง
4. มาตรฐานด้านนันทนาการ
4.1 การจัดตั้งชมรมผูส้ ู งอายุ เพื่อเป็ นศูนย์กลางข่าวสาร แหล่งพบปะสังสรรค์
ของผูส้ ู งอายุ รวมทั้งเพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เป็ นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรม
ในวันสาคัญทางศาสนา
4.2 ศูนย์บริ การผูส้ ู งอายุเพื่อให้คาปรึ กษาแก่ผสู ้ ู งอายุ และสมาชิกในครอบครัว
4.3 สโมสรผูส้ ูงอายุ เพื่อเป็ นศูนย์รวมผูส้ ูงอายุในการพักผ่อน ออกกาลังการ
พบปะสังสรรค์ การรับบริ การตรวจสุขภาพ การเรี ยนอาชีพ การเรี ยนภาษา การรับปรึ กษาปัญหา
การบาเพ็ญประโยชน์ให้สังคม
4.4 บริ การนันทนาการ งานรื่ นเริ งในวันนักขัตฤกษ์
4.5 การจัดกิจกรรมนันทนาการร่ วมกับเยาวชน คนในชุมชน กลุ่มเครื อข่าย
4.6 การทัศนศึกษาแหล่งธรรมชาติ ศาสนสถาน แหล่งท่องเที่ยวนอกสถานที่
5. มาตรฐานด้านความมั่นคงทางด้ านสั งคม ครอบครัว ผู้ดูแลและการคุ้มครอง
5.1 โอกาสในการเรี ยนรู ้ และพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง
5.2 การอานวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผสู ้ ู งอายุในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ
หรื อบริ การอื่น ๆ
5.3 การสงเคราะห์การจัดการศพตามประเพณี
5.4 จัดตั้งศูนย์บริ การทางสังคมผูส้ ู งอายุ
5.5 บริ การด้านศาสนกิจ
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5.6 จัดฌาปนกิจสงเคราะห์
5.7 ลดหย่อนภาษีเงินได้ให้แก่บุตร ซึ่งเป็ นผูอ้ ุปการะเลี้ยงดูผสู ้ ู งอายุที่เป็ นบุพการี
และไม่มีรายได้ หรื อมีรายได้นอ้ ยกว่า 30,000 บาท
5.8 จัดให้มีกฎหมายและแนวปฏิบตั ิในการคุม้ ครองและพิทกั ษ์สิทธิของผูส้ ูงอายุ
5.9 ส่งเสริ มให้ผสู ้ ูงอายุได้อยูก่ บั ครอบครัวอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่องจนวาระ
สุดท้ายของชีวิต
5.10 รณรงค์ให้คนในครอบครัว และชุมชนเห็นคุณค่าของผูส้ ูงอายุ
5.11 ส่งเสริ มค่านิยมในการอยูร่ ่ วมกันกับผูส้ ูงอายุ
5.12 ส่งเสริ มสมาชิกในครอบครัวให้มีศกั ยภาพในการดูแลผูส้ ูงอายุ โดยการให้ความรู ้
และข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลผูส้ ูงอายุ
5.13 บริ การด้านกฎหมาย เพื่อป้องกันรักษาความปลอดภัย สิ ทธิ และสวัสดิการ
5.14 การช่วยเหลือผูส้ ูงอายุซ่ ึงได้รับอันตรายจากการทารุ ณกรรมหรื อถูกแสวงหา
ผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรื อถูกทอดทิ้ง
5.15 การให้คาแนะนา ปรึ กษา หรื อดาเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทางคดีหรื อ
ในทางการแก้ไขปัญหาครอบครัว
6. มาตรฐานด้านการสร้ างบริการและเครื อข่ ายการเกื้อหนุน
6.1 ศูนย์เอนกประสงค์สาหรับผูส้ ูงอายุ
6.2 ศูนย์ดูแลผูส้ ูงอายุในเวลากลางวัน
6.3 บริ การเยีย่ มบ้าน
6.4 ระบบดูแลผูส้ ูงอายุในชุมชน
6.5 บริ การชุมชนเคลื่อนที่ไปในพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล
6.6 จัดตั้งระบบเฝ้าระวัง เกื้อกูล และดูแลผูส้ ูงอายุโดยชุมชน
6.7 จัดให้มีอาสาสมัครดูแลผูส้ ูงอายุในชุมชน
6.8 ให้ความรู ้ความสามารถให้กบั ผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุและอาสาสมัครผูด้ ูแล
6.9 สนับสนุนให้ผสู ้ ูงอายุมีเครื อข่ายช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชน
6.10 บริ การแม่บา้ น โดยการจัดส่งแม่บา้ นไปช่วยเหลือผูส้ ูงอายุในการทางานบ้าน
เช่น การจ่ายของ ทาความสะอาดบ้าน ประกอบอาหาร และการช่วยเหลืออื่น ๆ ที่จะช่วยให้ผสู ้ ูงอายุ
สบายขึ้น
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นโยบายรัฐและกฎหมายที่เกีย่ วข้ องกับสิ ทธิและสวัสดิการของผู้สูงอายุ
นโยบายรัฐและแผนผู้สูงอายุ
แผนผูส้ ูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545-2564 (กรมกิจการผูส้ ูงอายุ (ผส.) กระทรวงการ
พัฒนาสังคม และความมัน่ คงของมนุษย์, 2561) ในปัจจุบนั จานวนผูส้ ูงอายุ และอัตราส่วนผูส้ ูงอายุ
(ผูท้ ี่มีอายุต้ งั แต่ 60 ปี ขึ้นไป) ของประเทศไทยเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่รวดเร็ว ทาให้โครงสร้างประชากร
ของประเทศไทย กาลังเคลื่อนเข้าสู่ระยะที่เรี ยกว่า "สภาวะประชากรผูส้ ูงอายุ (population ageing)"
ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสภาวะทางสังคม สภาพเศรษฐกิจ และสภาวะการจ้างงาน ตลอดจนการจัดสรร
ทรัพยากรทางสุขภาพและสังคมของประเทศอย่างต่อเนื่อง ในระยะยาว การกาหนดแผนระยะยาว
ที่เหมาะสม และเป็ นรู ปธรรมสาหรับการเปลี่ยนและพัฒนาจึงเป็ นที่ตระหนักทั้งของรัฐ
และประชาชนต่าง ๆ ว่ามีความสาคัญในลาดับต้น ยิง่ ไปกว่านั้น การศึกษาวิจยั ต่อเนื่อง การติดตาม
ประเมินผล การปรับปรุ งแผนในระยะยาว ด้านผูส้ ูงอายุเป็ นระยะ ๆ ก็มีความจาเป็ นเช่นเดียวกัน
นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้ระบุในมาตรา 54 และมาตรา 80
ถึงภารกิจที่จะต้องมีต่อประชากรสูงอายุ และปี พ.ศ. 2542 ได้มีการจัดทาปฏิญญาผูส้ ู งอายุไทยขึ้น
อันเป็ นภารกิจที่สังคม และรัฐพึงมีต่อผูส้ ูงอายุ โดยมีสาระสาคัญ 9 ประการ ซึ่งจากเหตุผลข้างต้น
เป็ นไปเพื่อให้ถึงเป้าหมายแห่ งความมัน่ คงของสังคม
แผนผูส้ ูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) จัดแบ่งเป็ น 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ดา้ นการเตรี ยมความพร้อมของประชากร เพื่อวัยสูงอายุ
ที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย 3 มาตรการหลัก
1.1 มาตรการ หลักประกัน ด้านรายได้ เพื่อวัยสูงอายุ
1.2 มาตรการ การปลุกจิตสานึกให้คน ในสังคมตระ หนักถึงคุณค่า และศักดิ์ศรี
ของผูส้ ูงอายุ
1.3 มาตรการ การให้การศึกษา และการเรี ยนรู ้ ตลอดชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริ ม ผูส้ ูงอายุ ประกอบด้วย 6 มาตรการหลัก
2.1 มาตรการ ส่งเสริ มการอยูร่ ่ วมกัน และสร้างความ เข้มแข็งขององค์กรผูส้ ูงอายุ
2.2 มาตรการ ส่งเสริ มด้าน การทางาน และการหาราย ได้ของผูส้ ูงอายุ
2.3 มาตรการ ส่งเสริ มความรู ้ ด้านการส่งเสริ มสุขภาพ ป้องกัน ดูแลตนเอง
เบื้องต้น
2.4 มาตรการ สนับสนุนผูส้ ูงอายุ ที่มีศกั ยภาพ
2.5 มาตรการ ส่งเสริ ม และสนับสนุนให้ผสู ้ ูงอายุมีที่อยู่อาศัย และสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสมและปลอดภัย
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2.6 มาตรการส่งเสริ ม สนับสนุนสื่ อทุกประเภทให้มีรายการเพื่อผูส้ ูงอายุ
และสนับสนุนให้ผสู ้ ูงอายุได้รับความรู ้ และสามารถเข้าถึงข่าวสารและสื่ อ
3. ยุทธศาสตร์ ด้านการคุม้ ครองทางสังคมสาหรับผูส้ ูงอายุ ประกอบไปด้วย
4 มาตรการหลัก
3.1 มาตรการด้านครอบครัวผูด้ ูแล และการคุม้ ครอง
3.2 มาตรการระบบบริ การ และเครื อข่ายการเกื้อหนุน
3.3 มาตรการคุม้ ครองด้านรายได้
3.4 มาตรการหลักประกันด้านคุณภาพ
4. ยุทธศาสตร์ดา้ นการบริ หารจัดการเพื่อการพัฒนางานด้านผูส้ ูงอายุระดับชาติ
และการพัฒนาบุคลากรด้านผูส้ ูงอายุ ประกอบด้วย 2 มาตรการหลัก
4.1 มาตรการส่งเสริ ม และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านผูส้ ูงอายุ
4.2 มาตรการการบริ หารจัดการเพื่อการพัฒนางานด้านผูส้ ูงอายุระดับชาติ
5. ยุทธศาสตร์ดา้ นการประมวล และพัฒนาองค์ความรู ้ดา้ นผูส้ ูงอายุ และการติดตาม
ประเมินผลการดาเนินการตามแผนผูส้ ูงอายุแห่งชาติ ประกอบด้วย 4 มาตรการหลัก
5.1 มาตรการสนับสนุน และส่งเสริ มการศึกษาวิจยั ด้านผูส้ ูงอายุ โดยเฉพาะที่เป็ น
ประโยชน์ต่อการกาหนดนโยบาย การส่งเสริ มให้ผสู ้ ูงอายุสามารถดารงชีวิตอยูใ่ นสังคมอย่าง
เหมาะสม และการพัฒนาการบริ การ
5.2 มาตรการสนับสนุน และส่งเสริ มให้หน่วยงานวิจยั ดาเนินการประมวล
และพัฒนาองค์ความรู ้ดา้ นผูส้ ูงอายุ ที่จาเป็ นสาหรับการพัฒนา และการกาหนดนโยบายการบริ การ
หรื อการดาเนินการที่เป็ นประโยชน์แก่ผสู ้ ู งอายุ
5.3 มาตรการพัฒนาระบบข้อมูลทางด้านผูส้ ูงอายุให้เป็ นระบบ และทันสมัย
5.4 มาตรการดาเนินการให้มีการติดตามประเมินผลการดาเนินการตามแผน
ผูส้ ูงอายุแห่งชาติที่มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
และคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อสภานิติบญั ญัติ
แห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ซึ่งมีนโยบายที่เกี่ยวข้องด้านผูส้ ู งอายุ ดังต่อไปนี้
ข้อ 3 การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริ การของรัฐ
3.4 เตรี ยมความพร้อมเข้าสู่สังคมผูส้ ูงอายุ เพื่อเสริ มสร้างคุณภาพชีวิต และการมีงาน
หรื อกิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อสร้างสรรค์ และไม่ก่อภาระแก่สังคมในอนาคต โดยจัดเตรี ยมระบบการ
ดูแลในบ้าน สถานพักฟื้ น และโรงพยาบาล ที่เป็ นความร่ วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และ
ครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลังสาหรับการดูแลผูส้ ูงอายุ
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ดังนั้น สรุ ปได้วา่ นโยบายรัฐและแผนผูส้ ู งอายุ เป็ นสิ่ งที่ทาเพื่อให้ผสู ้ ูงอายุสามารถ
ดารงชีวิตอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งตนเองได้ มีศกั ดิ์ศรี และมีหลักประกัน เพื่อให้ผสู ้ ูงอายุ ครอบครัว
ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่ วมใน ภารกิจด้านผูส้ ูงอายุ และเพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
สาหรับส่วนต่าง ๆ และเพื่อให้มีกรอบในสังคมทั้งภาคประชาชนชุมชน องค์กรภาครัฐ และเอกชนที่
ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับผูส้ ูงอายุได้ปฏิบตั ิงานอย่างประสาน และสอดคล้องกัน

กฎหมายที่เกีย่ วข้ อง
บทบัญญัติคมุ ้ ครองสิ ทธิผสู ้ ู งอายุ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีดงั ต่อไปนี้
(กรมกิจการผูส้ ูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์, 2558)
รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2534
เป็ นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่มีบทบัญญัติกล่าวถึงผูส้ ูงอายุซ่ ึงเป็ นบทบัญญัติภายใต้หมวด
5 ว่าด้วยแนวนโยบายแห่งรัฐดังนี้
หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
- มาตรา 81 รัฐพึงช่วยเหลือและสงเคราะห์ผสู ้ ูงอายุ และผูพ้ ิการให้มีสุขภาพ
กาลังใจและความหวังในชีวิต เพื่อสามารถดารงตนอยูไ่ ด้ตามสมควร
รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540
มีบทบัญญัติเกี่ยวกับผูส้ ู งอายุไว้ดงั นี้
หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
- มาตรา 54 บุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปี บริ บูรณ์ และไม่มีรายได้เพียงพอ แก่การยัง
ชีพ มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ
- มาตรา 80 รัฐต้องคุม้ ครองและพัฒนาเด็ก และเยาวชนส่ งเสริ มความเสมอภาค
ของชาย และหญิงเสริ มสร้างและพัฒนาความเป็ นปึ กแผ่นของครอบครัว และความเข้มแข็งของ
ชุมชน
รัฐต้องสงเคราะห์คนชราผูย้ ากไร้ ผูพ้ ิการหรื อทุพพลภาพ และผูด้ อ้ ยโอกาสให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี และพึ่งตนเองได้
รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550
มีบทบัญญัติที่บรรจุหลักการให้ความช่วยเหลือผูส้ ู งอายุไว้ดงั นี้
หมวด 3 สิ ทธิและเสรี ภาพของชนชาวไทย
- มาตรา 40 บุคคลย่อมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรมดังต่อไปนี้
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(6) เด็กเยาวชนสตรี ผสู ้ ูงอายุ หรื อผูพ้ ิการ หรื อ ทุพพลภาพ ย่อมมีสิทธิได้รับความ
คุม้ ครองในการดาเนินกระบวนการพิจารณาคดีอย่างเหมาะสม และย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบตั ิ
ที่เหมาะสมในคดีที่เกี่ยวกับความรุ นแรงทางเพศ
หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
- มาตรา 53 บุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปี บริ บูรณ์ และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยัง
ชีพมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการสิ่ งอานวยความสะดวกอันเป็ นสาธารณะอย่างสมศักดิ์ศรี และความ
ช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ
- มาตรา 80 รัฐบาลต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้านการศึกษา สังคม
วัฒนธรรม และสาธารณสุ ข ดังต่อไปนี้
(1) คุม้ ครองพัฒนาเยาวชน และเด็กสนับสนุน การอบรมเลี้ยงดู และให้การศึกษา
ปฐมวัยส่ง เสริ มความเสมอ ภาคของชาย และหญิง เสริ มสร้าง และพัฒนาความ เป็ นแผ่นของชุมชน
และสถาบันครอบครัว รวมทั้งต้องสงเคราะห์ และจัดสวัสดิการให้แก่ผสู ้ ู งอายุ ผูย้ ากไร้ผพู ้ ิการ
หรื อทุพพลภาพ และผูอ้ ยูใ่ นสภาวะยากลาบาก ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยิง่ ขึ้น
- มาตรา 84 รัฐต้องดาเนิ นการตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ ดังต่อไปนี้
(4) จัดให้มีการออมเพื่อการดารงชีพในยามชรา แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อย่างทัว่ ถึง

สิ ทธิและสวัสดิการของผู้สูงอายุ
ผูส้ ูงอายุมีสิทธิได้รับการคุม้ ครอง การส่งเสริ ม และการสนับสนุน ในด้านต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้ (กรมกิจการผูส้ ูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมัน่ คงของมนุษย์, 2559)
1. ด้านการแพทย์ และสาธารณสุข
2. ด้านการศึกษา การศาสนา และข้อมูลข่าวสาร
3. ด้านการประกอบอาชีพ ฝึ กอาชีพที่เหมาะสม
4. ด้านการพัฒนาตนเอง การมีส่วนร่ วม ในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุ่ม
ในลักษณะเครื อข่าย/ชุมชน
5. ด้านการอานวยความสะดวก และความปลอดภัยในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ
บริ การสาธารณะอื่น ๆ
6. ด้านการลดหย่อนค่าโดยสาร และการอานวยความสะดวก ในการเดินทางรถไฟ
แห่งประเทศไทย
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7. ด้านการยกเว้นค่าเข้าชม สถานที่ของรัฐ
8. ด้านการช่วยเหลือผูส้ ูงอายุ ซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุ ณกรรม
หรื อถูกแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรื อถูกทอดทิ้ง
9. การให้คาแนะนา ปรึ กษา ดาเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทางคดี และในทางแก้ไข
ปัญหาครอบครัว
10. ด้านการช่วยเหลือที่พกั อาศัย อาหาร และเครื่ องนุ่งห่มให้ตามความจาเป็ น
อย่างทัว่ ถึง
11. ด้านการช่วยเหลือเงินเบี้ยยังชีพ
12. การสงเคราะห์ในการ จัดการศพตามประเพณี
13. การจัดบริ การสถานที่ท่องเที่ยว การจัดกีฬา และนันทนาการตามที่คณะกรรมการ
ผูส้ ูงอายุแห่งชาติประกาศกาหนด
14. การจัดบริ การเพื่ออานวยความสะดวกด้านพิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน หอจดหมาย
เหตุแห่งชาติ และการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ตามที่คณะกรรมการผูส้ ูงอายุ
แห่งชาติประกาศกาหนด
15. ด้านการลดหย่อยภาษีเงินได้ และการลดหย่อนภาษีให้แก่ผบู ้ ริ จาคทรัพย์สิน
ให้แก่ทองทุนผูส้ ูงอายุ
16. ด้านกองทุนผูส้ ูงอายุ
ดังนั้น สรุ ปได้วา่ สิ ทธิและสวัสดิการของผูส้ ู งอายุที่ได้กล่าวมาข้างต้น ล้วนเป็ นสิ ทธิ
ที่ผสู ้ ูงอายุจาเป็ นต้องได้รับ เพื่อให้สามารถดารงชีวิตในสังคมปัจจุบนั ได้

ข้ อมูลเทศบาลนครแหลมฉบัง
ประวัติความเป็ นมาของเทศบาลนครแหลมฉบัง
การพัฒนาเขตพื้นที่อาเภอแหลมฉบัง เป็ นหนึ่งในของการพัฒนาตั้งแต่ปี 2524
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) และฉบับที่ 6
(พ.ศ. 2530-2534) ซึ่งได้กาหนดเขตพื้นที่แหลมฉบังให้เป็ นพื้นที่ ที่เป็ นจุดมุ่งหมายสาหรับการพัฒนา
คุณภาพ และศักยภาพของพื้นที่ก่อสร้าง และเพื่อดาเนิ นการพัฒนาให้เกิดเป็ นชุมชนเมืองใหม่
ด้วยการพัฒนา และก่อสร้างระบบสาธารณูปการโครงสร้างระบบพื้นฐาน และสาธารณูปโภค
ให้สามารถรับรองการขยายตัวของชุมชนพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม โดยการดาเนินการก่อสร้าง
อาคาร เคหะชุมชนแหลมฉบัง ฯลฯ ก่อสร้างทางรถไฟสาย ท่าเรื อแหลมฉบัง เพื่อการเชื่อมต่อ
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กับทางรถไฟสายท่าเรื อกรุ งเทพฯ-สัตหีบ และก่อสร้างท่าเรื อระหว่างประเทศน้ าลึก
นิคมอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกสิ นค้า
ถัดมาในแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539)
ได้ลงกาหนดให้พ้นื ที่เขตแหลมฉบังเป็ นเศรษฐกิจเขตใหม่ ในพื้นที่บริ เวณชายฝั่งทะเลตะวันออก
และได้มีการจัดตั้งองค์การขึ้นมาดูแลรับผิดชอบหน้าที่ในการสร้างบริ การสาธารณะหรื อพัฒนา
ในเขตเมือง และชุมชนเมืองเทศบาลนครแหลมฉบังได้ก่อตั้งเป็ นเทศบาลตาบลตาม
“พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลอาเภอบางละมุง และตาบลแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
พุทธศักราช 2534” โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 108 ตอนที่ 211 ลงวันที่ 4 ธ.ค. 2534
มีผลบังคับ ใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 3 ม.ค. 2535 โดยเป็ นการยกระดับสถานะพื้นที่บางส่วนของสุขาภิบาล
บางละมุง (เดิม) อาเภอบางละมุง (อันประกอบไปด้วย พื้นที่บางส่ วนของ ตาบลบางละมุง จานวน 5
หมู่บา้ น คือ หมู่ที่ 4, 6, 7, 8 และ 9) รวมเป็ น 2 อาเภอ 5 ตาบล 24 หมู่บา้ น และในบางช่วง
ของสุขาภิบาลอ่าวอุดม (เดิม) อาเภอศรี ราชา (อันประกอบไปด้วย 4 ตาบล 9 หมู่บา้ น คือ ตาบลบึง
หมู่ที่ 1, 5, 9 ตาบลทุ่งสุขลา หมู่ที่ 1-12 ตาบลหนองขาม หมู่ที่ 11 และตาบลสุรศักดิ์ หมู่ที่ 3, 9)
ด้วยเหตุผลที่ว่า "เนื่ องจากพื้นที่ในตาบลทุ่งสุ ขลา และพื้นที่บางส่ วนของตาบลสุ รศักดิ์ ตาบลหนองขาม
ตาบลบึง อาเภอศรี ราชา และตาบลบางละมุง อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็ นพื้นที่ ที่เป็ นที่ต้ งั
ของท่าเรื อน้ าลึก เป็ นท่าเรื อพาณิ ชย์หลักของประเทศไทยตลอดจนเป็ นเขตพัฒนาอุตสาหกรรม
และศูนย์พาณิชย์กรรมเพื่อการส่ งออกตามโครงการพัฒนาพื้นที่บริ เวณชายฝั่งทะเลตะวันออก
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติสมควรจัดตั้งท้องถิ่นในเขตพื้นที่ดงั กล่าวเป็ นเทศบาล
ตาบลแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา และอาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็ นองค์กรการปกครอง
ท้องถิ่นทาหน้าที่ควบคุม และบังคับใช้แผนพัฒนาเมือง ซึ่ งเป็ นหน่วยงานที่ให้บริ การกับชุมชน
และดาเนินกิจการของอุตสาหกรรมต่าง ๆ กับให้ประชาชนบารุ งท้องถิ่น และได้ดูแลของตนเอง
ต่อมาเมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2553 กระทรวงมหาดไทย ได้ทาการประกาศเปลี่ยนแปลงสถานะ
เทศบาลตาบลแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา และอาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็ นเทศบาลนครแหลมฉบัง
โดยให้สาเหตุวา่ เทศบาลมีประชากร ตั้งแต่ 50,000 คนขึ้นไป ซึ่งมีรายได้เพียงพอแก่การที่จะปฏิบตั ิ
หน้าที่ ที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามได้กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
พื้นที่ของเทศบาลนครแหลมฉบัง
เทศบาลนครแหลมฉบังมีพ้นื ที่รับผิดชอบทั้งหมด 109.65 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็ น
2.1 พื้นที่บางส่ วนของสุ ขาภิบาลอ่าวอุดม (เดิม) อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี มีพ้นื ที่
จานวน 72.56 ตารางกิโลเมตรหรื อ 45,350 ไร่
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2.2 พื้นน้ า (ทะเล) มีพ้นื ที่จานวน 21.06 ตารางกิโลเมตร ทางด้านตะวันตก
ของเขตเทศบาล
2.3 พื้นที่บางส่ วนของ สุ ขาภิบาล บางละมุง (เดิม) อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
มีพ้นื ที่จานวน 16.03 ตารางกิโลเมตร หรื อ 10,018.75 ไร่

ภาพที่ 2 แผนที่แสดงอาณาเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง
พื้นที่โดยทัว่ ไป เป็ นชายฝั่งทะเลอยูใ่ นพื้นที่การพัฒนาตามโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเลตะวันออก หรื ออีสเทิร์นซีบอร์ด (Eastern Sea Board) ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรม
ท่าเรื อพาณิชย์ เคหะชุมชนของ โรงเรี ยน การเคหะแห่งชาติ ศูนย์บริ การสาธารณสุข
ชุมชนผูม้ ีรายได้นอ้ ย สนามกีฬา สนามเด็กเล่น ฯลฯ
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ตราสัญลักษณ์ ของเทศบาลนครแหลมฉบัง

ภาพที่ 3 ตราสัญลักษณ์เทศบาลนครแหลมฉบัง
เรื อ หมายถึง เป็ นเมืองท่าเรื อพาณิชย์ระหว่างประเทศ
ปล่องไฟ หมายถึง เป็ นเมืองอุตสาหกรรม
ภูเขา หมายถึง ที่ต้ งั ของเทศบาล
ดวงอาทิตย์ หมายถึง ความรุ่ งโรจน์
หน้ าที่ของเทศบาลนครแหลมฉบัง
เทศบาลนครแหลมฉบัง มีหน้าที่ ที่ตอ้ งปฏิบตั ิตา มมาตรา 56 แห่ง พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่12) พ.ศ. 2546 ดังนี้
1. กิจการตามที่ ระบุไว้ในมาตรา 53 (ซึ่งเป็ นหน้ าที่ของเทศบาลเมืองอันประกอบ
ไปด้วยกิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 50 (หน้าที่ของเทศบาลตาบล) และหน้าที่เพิ่มเติม
ได้แก่ ให้มีโรงฆ่าสัตว์ ให้มีน้ าสะอาดหรื อการประปา บารุ งสถาน รักษาคนเจ็บไข้ และที่ทาการ
พิทกั ษ์ ให้มีและบารุ งส้วมสาธารณะ และบารุ งรักษาทางระบายน้ า และบารุ งรักษาการไฟฟ้า
หรื อแสงสว่างโดยวิธีอื่น และให้มีการดาเนินกิจการโรงรับจานาหรื อสถานสิ นเชื่อท้องถิ่น)
2. บารุ งการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
3. กิจการอย่างอื่นซึ่งจาเป็ นเพื่อการสาธารณสุข
4. การวางผังเมือง และการควบคุมการก่อสร้าง
5. การส่งเสริ มกิจการท่องเที่ยว
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6. จัดการเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัย และการปรับปรุ งแหล่งเสื่ อมโทรม
7. การควบคุมสุขลักษณะ และอนามัยในร้านจาหน่ายอาหาร โรงมหรสพ
และสถานบริ การอื่น
8. จัดให้มี และควบคุมตลาดท่าเทียบเรื อ ท่าข้าม และที่จอดรถ
กระทรวงมหาดไทยมีคาสั่งที่ 236/2535 ลงวันที่ 27 มี.ค. พ.ศ. 2535 กาหนดให้เทศบาล
ตาบลมาบตาพุด รวมทั้งเทศบาลตาบลแหลมฉบัง มีหน้าที่เพิ่มขึ้นจากหน้าที่ที่จะต้องปฏิบตั ิ
นอกเหนือจาก พระราชบัญญัติเทศบาลฯ และพระราชบัญญัติกาหนดขั้นตอน และแผนการ
แบ่งอานาจ เนื่องจากเป็ นพื้นที่พิเศษในการพัฒนาเศรษกิจใหม่ เพื่อรับรองการขยายตัวของนิคม
อุตสาหกรรมทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ ด้านการควบคุมความปลอดภัย
ด้านสิ่ งแวดล้อม ปรับปรุ งแหล่งเสื่ อมโทรมและที่อยูอ่ าศัย ด้านการกีฬา และด้านสังคมสงเคราะห์
นอกจากนั้น เทศบาลนครแหลมฉบังยังมีหน้าที่อานาจในกระบวนการจัดบริ การสาธารณะ
เพื่อให้ประชนชนมีความสุข ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 (โดยมี 31 ภารกิจ)
ลักษณะพิเศษของเทศบาลนครแหลมฉบัง
เทศบาลนครแหลมฉบังเป็ นเทศบาลที่แตกตางกับเทศบาลทัว่ ไป ๆ ดังนี้
1. การก่อตั้งเทศบาลนครแหลมฉบัง เกิดขึ้นมาจากชุมชนเมือง มาเป็ นเทศบาล
โดยไม่ได้ยกระดับสถานะมาจากสุ ขาภิบาล ซึ่งมีพ้นื ที่ก้ ากึ่งระหว่าง 2 อาเภอ คือบางส่วนของอาเภอ
บางละมุงและอาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
2. การดูแลควบคุมตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งเทศบาลนครแหลมฉบังกาหนดให้
เทศบาลอยูใ่ นความดูแลภายใต้กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็ นอานาจหน้าที่ของรัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงมหาดไทย หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายโดยรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย
โดยกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดชลบุรีเป็ นคนดูและควบคุมแทน (ตามคาสั่ง
กระทรวงมหาดไทย ที่ 958/2534 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2534)
3. หน้าที่ของเทศบาลนครแหลมฉบัง กระทรวงมหาดไทยได้มีคาสั่งที่ 236/2535
ลงวันที่ 27 มี.ค. 2535 ให้เทศบาลนครแหล่มฉบังมีหน้าที่ที่ตอ้ งปฏิบตั ินอนเหนือจากแผนการ
กระจายอานาจ พ.ร.บ. เทศบาลนครแหลมฉบัง และพ.ร.บ. กาหนดขั้นตอน
4. การแปรเปลี่ยนสถานะในปัจจุบนั เทศบาลนครแหลมฉบัง เป็ นเทศบาลเดียว
และเทศบาลแรก ที่ได้รับการแปรเปลี่ยนสถานะจาก “เทศบาลตาบลมาเป็ นเทศบาลนคร” และถือว่า
เป็ นลาดับที่ 25 ของประเทศไทย และเป็ นเทศบาลนครที่แรกในจังหวัดชลบุรี
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วิสัยทัศน์ ของการพัฒนาเทศบาลนครแหลมฉบัง
“อุตสาหกรรมไร่ มลพิษ เศรษฐกิจรุ่ งเรื อง เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม”
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเทศบาลนครแหลมฉบัง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลนครแหลมฉบังด้วยกัน 6 ด้าน ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุข
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริ หาร
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ
ประชากรของเทศบาลนครแหลมฉบัง
ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง มีจานวน ประชากรทั้งสิ้ น 87,556 คน แยกเป็ นชาย 42,993 คน
หญิง 44,563 คน จานวนครัวเรื อน 23,754 ครัวเรื อน จานวนบ้าน 78,862 หลัง (ส่วนประชากรแฝงที่
เข้ามาทางานตามสถานประกอบการต่าง ๆ อีกไม่นอ้ ยกว่า 60,000 คน) (สานักทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาลนครแหลมฉบัง, 2562)
อาชีพของประชากรในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง
ประชากรในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพรับจ้าง (ตามสถาน
ประกอบการต่าง ๆ ที่มีไม่นอ้ ยกว่า 200 บริ ษทั ) และอาชีพค้าขาย บางส่วนประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม และประมง
ข้ อมูลผู้สูงอายุ
เทศบาลนครแหลมฉบัง มีหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นด้านต่าง ๆ โดยกระทรวงมหาดไทย
มีคาสัง่ ที่ 236/2535 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2535 กาหนดให้เทศบาลตาบลแหลมฉบัง (ในขณะนั้น)
รวมทั้งเทศบาลตาบลมาบตาพุด (ซึ่งปัจจุบนั ได้ยกระดับสถานะเป็ นเทศบาลเมืองมาบตาพุด)
มีหน้าที่เพิ่มขึ้น จากหน้าที่ที่จะต้องปฏิบตั ินอกเหนือจากพระราชบัญญัติเทศบาลฯ
และพระราชบัญญัติกาหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอานาจฯ เนื่ องจากเป็ นพื้นที่พิเศษ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมภายในประเทศ อีก 6 ด้าน
ได้แก่ ด้านสิ่ งแวดล้อม ด้านที่อยูอ่ าศัย และปรับปรุ งแหล่งเสื่ อมโทรม ด้านการควบคุมความ ปลอดภัย
ด้านสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจ ด้านสังคมสงเคราะห์ และด้านกีฬา เพื่อส่งเสริ มคุณภาพชีวิต
ของประชาชน จานวนประชากรทั้งสิ้ น 87,556 คน แยกเป็ นชาย 42,993 คน หญิง 44,563 คน
จานวนครัวเรื อน 23,754 ครัวเรื อน จานวนบ้าน 78,862 หลัง ส่วนประชากรแฝงที่เข้ามาทางาน
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ตามสถานประกอบการต่าง ๆ อีกไม่นอ้ ยกว่า 60,000 คน (สานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครแหลม
ฉบัง, 2562)
เทศบาลนครแหลมฉบัง มีการจัดสวัสดิการผูส้ ูงอายุได้ดาเนินการจัดสวัสดิการ ตามบทบาท
อานาจหน้าที่ ตามกฎหมายกาหนด ได้แก่ การจ่ายเบี้ยยังชีพ การดูแลสุ ขภาพ นันทนาการ ที่อยูอ่ าศัย
และรายได้ แต่ในเขตเทศบาลยังไม่มีโรงเรี ยนผูส้ ู งอายุ และศูนย์ดูแลผูส้ ู งอายุที่กระจายตามพื้นที่
อย่างทัว่ ถึง ผูส้ ู งอายุ ซึ่งเป็ นบุคคลที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปทั้งเพศชายและเพศหญิง และอาศัยอยูใ่ นเขต
เทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี จานวน 7,351 คน (กรมกิจการผูส้ ู งอายุ (ผส.)
กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมัน่ คงของมนุษย์, 2562) ถือเป็ นจานวนตัวเลขที่เยอะมาก
ซึ่งในปัจจุบนั จานวนผูส้ ู งอายุเพิม่ มากขึ้น เนื่ องจากความเจริ ญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์
และการพัฒนาระบบ บริ การสาธารณสุขเพื่อ เป็ นการเตรี ยมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์
ดังกล่าว

งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
นันทนา อยูส่ บาย (2557) ได้ศึกษาเรื่ องความต้องการของผูส้ ูงอายุดา้ นสวัสดิการสังคม
ในองค์กรบริ หารส่วนตาบลศีรษะจรเข้นอ้ ย อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษา เปรี ยบเทียบความต้องการของผูส้ ูงอายุดา้ นสวัสดิการสังคมในด้านต่าง ๆ ในองค์การ
บริ หารส่วนตาบลศีรษะจรเข้นอ้ ย อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการและความต้องการของ
ผูส้ ูงอายุดา้ นสวัสดิการสังคม ในองค์การบริ หารส่วนตาบลศีรษะจรเข้นอ้ ย อาเภอบางเสาธง จังหวัด
สมุทรปราการ จาแนกตาม รายได้ อาชีพ เพศระดับการศึกษา อายุ และ สถานภาพสมรส
โดยมีตวั แปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
ส่วนตัวแปรตาม ได้แก่ ความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุ ด้านสุ ขภาพอนามัย ด้านการศึกษา
ด้านนันทนาการ ด้านที่อยู่อาศัย ด้านความปลอดภัยในชีวิต โดยเลือกประชากร คือ ผูส้ ู งอายุ
ซึ่งเป็ นผูท้ ี่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่อาศัยในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบลศีรษะ
จรเข้นอ้ ย อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ จานวน 813 คน และกลุ่มตัวอย่างจานวน 269 คน
ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ สถิติการแจกแจงความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การวิเคราะห์ความแปรปรวน F-test กรณีพบ
ความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จะทาการตรวจสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 หรื อระดับความเชื่อมัน่ 95%โดยใช้สูตรตามวิธีของ Scheffe’ จากผลสรุ ป
พบว่า ผูส้ ูงวัยที่อาศัยในองค์การบริ หารส่วนตาบลศีรษะจรเข้นอ้ ย อาเภอบางเสาธงจังหวัด
สมุทรปราการ โดยส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 149 คน อาชีพรับจ้าง จานวน 119 คน
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สถานภาพสมรส จานวน 201 คน รา ยได้ต่อเดือน 5,001-10,000 บาท จานวน 211 อายุ 60-65 ปี
จานวน 238 คน คนระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา จานวน 226 คน พบว่า ผูส้ ูงอายุมีความต้องการ
ของอยูใ่ นระดับมาก ด้านที่มีความต้องการมากที่สุดคือ ด้านความปลอดภัยในชีวิต และน้อยที่สุด
คือ ด้านที่อยูอ่ าศัย การเปรี ยบเทียบ ความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ูงอายุ ในองค์การบริ หาร
ส่วนตาบลศีรษะจรเข้นอ้ ย อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ จาแนกตาม อายุ เพศ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน อาชีพ พบว่า ผูส้ ูงอายุที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน จะมี
ความต้องการด้านสวัสดิการสังคมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ลัดดา บุญเกิด (2557) ได้ศึกษาเรื่ องความต้องการของผูส้ ูงอายุ ด้านสวัสดิการ ในเขต
เทศบาลตาบลเกาะจันทร์ อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการ
ของผูส้ ูงอายุดา้ นสวัสดิการในเขตเทศบาลตาบลเกาะจันทร์ อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี และเพื่อ
เปรี ยบเทียบ ความต้องการของผูส้ ูงอายุ ด้านสวัสดิการ ในเขตเทศบาลตาบลเกาะจันทร์ อาเภอเกาะ
จันทร์ จังหวัดชลบุรี จาแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และลักษณะที่
พักอาศัย ตัวแปรต้น ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส เพศ รายได้ ระดับการศึกษา อาชีพ และลักษณะที่
พักอาศัย ตัวแปรตาม ได้แก่ ความต้องการสวัสดิการผูส้ ู งอายุ ด้านรายได้ ด้านสุ ขภาพ
และการรักษาพยาบาล ด้านนันทนาการ ด้านความมัน่ คงทางสังคมครอบครัวผูด้ ูแล ด้านที่พกั อาศัย
และการคุม้ ครอง และด้านการสร้างบริ การและเครื อข่ายการเกื้อหนุน กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้
คือ ผูส้ ู งอายุที่มีอายุต้ งั แต่ 60 ปี ขึ้นไป ในเขตเทศบาลตาบลเกาะจันทร์ อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัด
ชลบุรี จานวน 184 คน โดยผูศ้ ึกษาใช้เครื่ องมือในการวิจยั ประกอบไปด้วย แบบสอบถาม สารวจ
รายการ (Check List) ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามได้แก่ อายุ สถานภาพ เพศ อาชีพ
ที่พกั อาศัย รายได้ และระดับการศึกษา แบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการของผูส้ ูงอายุ
ด้านสวัสดิการ ในเขตเทศบาลตาบลเกาะจันทร์ อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี โดยสถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ย และทดสอบ
ใช้ค่าสถิติ t-test และ One-way ANOVA จากผลการวิจยั พบว่า โดยรวมความต้องการของผูส้ ูงอายุดา้ น
สวัสดิการอยูใ่ นระดับมาก เมื่อวิเคราะห์ตามรายด้าน พบว่า ด้านสุขภาพ และด้านการรักษาพยาบาล
ความต้องการของผูส้ ูงอายุอยู่ในระดับมาก โดยให้ความสาคัญเป็ นอันดับที่ 1 ครื อข่ายการเกื้อหนุน
และด้านการสร้างบริ การ ความต้องการของผูส้ ูงอายุอยูใ่ นระดับมาก โดยให้ความสาคัญเป็ นอันดับ
ที่ 2 ผูด้ ูแล ด้านความมัน่ คงทางการคุม้ ครอง และสังคมครอบครัว ความต้องการของผูส้ ูงอายุอยูใ่ น
ระดับมาก โดยให้ความสาคัญเป็ นอันดับที่ 3 ด้านรายได้ความต้องการของผูส้ ูงอายุอยูใ่ นระดับมาก
โดยให้ความสาคัญเป็ นอันดับที่ 4 ด้านที่พกั อาศัยความต้องการของผูส้ ูงอายุอยูใ่ นระดับมากโดย ให้
ความสาคัญ เป็ นอันดับที่ 5 ด้านนันทนาการ ความต้องการของผูส้ ูงอายุอยูใ่ นระดับมากโดยให้
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ความสาคัญเป็ นอันดับที่ 6 และผลการเปรี ยบเทียบความต้องการด้านสวัสดิการของผูส้ ูงอายุ
พบว่า ผูส้ ูงอายุที่มีระดับการศึกษา ลักษณะที่พกั อาศัย สถานภาพสมรส ต่างกันมีความต้องการ
ด้านของผูส้ ูงอายุสวัสดิการไม่แตกต่างกันแต่ผสู ้ ูงอายุที่มี รายได้ อาชีพ อายุ เพศ ต่างกัน
มีความต้องการของผูส้ ูงอายุดา้ นสวัสดิการ แตกต่างกันอย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อัจฉรา วงนารี (2558) ได้ศึกษาเรื่ องความต้องการสนับสนุนด้านสวัสดิการของผูส้ ูงอายุ
ในเขตเทศบาลตาบลหนองหลวง อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความ
ต้องการสนับสนุนด้านสวัสดิการของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลตาบลหนองหลวง อาเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด และเพื่อเปรี ยบเทียบความต้องการสนับสนุนด้านสวัสดิการของผูส้ ูงอายุ
ในเขตเทศบาลตาบลหนองหลวง อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ข้อมูลทัว่ ไปของผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตาบลหนองหลวง อาเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ เพศและระดับการศึกษา ตัวแปรตาม ได้แก่ ความต้องการได้รับสวัสดิการ
สังคมของผูส้ ูงอายุ 5 ด้าน คือ ด้านการได้รับการบริ การจากภาครัฐ ด้านการดาเนินชีวิตประจาวัน
ด้านการดูแลสุขภาพ ด้านกิจกรรมสาหรับผูส้ ูงอายุ ด้านการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารและความต้องการอื่น
ขอบเขตด้านประชากรในการศึกษา คือ ผูส้ ู งอายุที่อาศัยอยู่ ในพื้นที่เทศบาลตาบลหนองหลวง
อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จานวน 350 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การหาค่าความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test (One way ANOVA)
จากผลการศึกษาพบว่า 1. ผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลตาบลหนองหลวง อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
มีความต้องการสนับสนุนด้านสวัสดิการในภาพรวม และรายด้านทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก
เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการได้รับการบริ การจากภาครัฐ ด้านการดูแล
สุขภาพ ด้านความต้องการสนับสนุนอื่น ๆ ด้านกิจกรรมสาหรับผูส้ ูงอายุดา้ นกิจกรรมสาหรับ
ผูส้ ูงอายุ และด้านการดาเนินชีวิตประจาวัน ตามลาดับ 2. ผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลตาบลหนองหลวง
อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีระดับการศึกษและเพศต่างกัน มีความต้องการสนับสนุน
ด้านสวัสดิการ โดยรวมและเป็ นรายด้าน ไม่แตกตางกัน
วันชัย ชูประดิษฐ์ (2555) ได้ทาการศึกษาเรื่ องความต้องการของผูส้ ูงอายุดา้ นสวัสดิการ
สังคม ในเขตเทศบาลตาบลลาทับ อาเภอลาทับ จังหวัดกระบี่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัย
ที่กาหนดความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลตาบลลาทับ อาเภอลาทับ จังหวัด
กระบี่ และเพื่อศึกษาข้อมูลทัว่ ไปและสถานภาพของผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตาบลลาทับ อาเภอลาทับ
จังหวัดกระบี่ โดยมีตวั แปรต้นที่สาคัญ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การเทศบาลตาบลลาทับ
อาเภอลาทับ จังหวัดกระบี่ รายได้ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพการสมรส และอาชีพ
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความต้องการได้รับสวัสดิการของผูส้ ู งอายุ ในเขตเทศบาลตาบลลาทับ
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อาเภอลาทับ จังหวัดกระบี่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาคือผูส้ ูงอายุที่มีผสู ้ ูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป
ในเขตเทศบาลตาบลลาทับ อาเภอลาทับ จังหวัดกระบี่จานวน 178 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) จาก
ผลการวิจยั พบว่า ความต้องการของผูส้ ูงอายุได้รับสวัสดิการสังคมในเขตเทศบาลตาบลลาทับ
อาเภอลาทับ จังหวัดกระบี่ ในแต่ละด้านโดยภาพรวมของผูส้ ูงอายุตอ้ งการในระดับมาก และรายจ่าย
ในการใช้บริ การเทศบาลตาบลลาทับจะมีผลต่อความต้องการได้รับสวัสดิการของผูส้ ูงอายุกล่าวคือ
หากมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การ ณ เทศบาลตาบลลาทับน้อยจะทาให้มีความต้องการของผูส้ ูงอายุ
ได้รับสวัสดิการเพิ่มขึ้น ปัจจัยด้านอายุพบว่ากลุ่มผูส้ ู งอายุที่มีอายุนอ้ ยจะมีผลทาให้มีความต้องการ
ได้รับสวัสดิการเพิ่มขึ้น และหากรายได้ของผูส้ ู งอายุนอ้ ยจะทาให้ความต้องการได้รับสวัสดิการ
เพิ่มขึ้น และชี้ให้เห็นว่าการจัดสวัสดิการสาหรับผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตาบลลาทับผูเ้ กี่ยวข้อง
ในการจัดสวัสดิการผูส้ ูงอายุ ควรพิจารณาสถานภาพของผูส้ ูงอายุดา้ นค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การ
ณ เทศบาลตาบลลาทับ พิจารณาถึงรายได้ อายุเพื่อให้การจัดสวัสดิการสาหรับผูส้ ูงอายุ
ในเขตองค์การบริ หารส่วนตาบลอ่าวลึกใต้ เหมาะสมตรงตามความต้องการของผูส้ ูงอายุ อย่างแท้จริ ง
ซึ่งจะส่ งผลให้การจัดสวัสดิการสาหรับผูส้ ู งอายุมีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิผลมากยิง่ ขึ้น
จารุ วรรณ สุกใส (2555) ได้ศึกษาเรื่ องปัญหา และความต้องการสวัสดิการของผูส้ ูงอายุ
ที่รับเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ สานักงานเขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
ปัญหาและความต้องการสวัสดิการของผูส้ ู งอายุที่รับเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ สานักงานเขตดินแดง
กรุ งเทพมหานคร และเปรี ยบเทียบปัญหา และความต้องการสวัสดิการของผูส้ ู งอายุที่รับเบี้ยยังชีพ
ผูส้ ูงอายุ สานักงานเขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร ตามเพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
จานวนสมาชิกในครอบครัว และลักษณะที่อยูอ่ าศัย ตัวแปรอิสระได้แก่ ปัจจัยส่ วนบุคคล ตัวแปร
ตามได้แก่ ความต้องการของผูส้ ู งอายุที่รับเบี้ยยังชีพ กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรผูส้ ู งอายุที่รับเบี้ยยัง
ชีพผูส้ ูงอายุ ในเขตดินแดง โดยมีจานวนกลุ่มตัวอย่าง 318 ราย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน คือ t-Test จากผลการศึกษา
พบว่า 1) ระดับปั ญหาสวัสดิการของผูส้ ู งอายุที่รับเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ สานักงานเขตดินแดง
กรุ งเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรี ยงลาดับดังนี้ คือ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
ปัญหาด้านนันทนาการ ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยและ ปัญหาด้านสังคม 2) ระดับความต้องการ
สวัสดิการของผูส้ ู งอายุที่รับเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุสานักงานเขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร
โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เรี ยงลาดับดังนี้ คือ ด้านเศรษฐกิจด้านนันทนาการ ด้านสังคม
และสุ ขภาพอนามัย 3) การเปรี ยบเทียบปัญหาของผูส้ ู งอายุที่รับ เบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุสานักงานเขตดิน
แดง กรุ งเทพมหานคร พบว่าปัญหาสวัสดิการของผูส้ ู งอายุที่มารับเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ ไม่แตกต่างกัน
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ตามเพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา จานวนสมาชิ กในครอบครัว และลักษณะที่อยูอ่ าศัย
และ4) การเปรี ยบเทียบ ความต้องการสวัสดิการของผูส้ ู งอายุที่มารับเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ
พบว่า แตกต่างกัน ตามเพศ และจานวนสมาชิก ในครอบครัว อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
แต่ไม่แตกต่างกัน ตามสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และลักษณะที่อยูอ่ าศัย
สมพล นะวะกะ (2555) ได้วิจยั เรื่ องความต้องการของผูส้ ู งอายุ ในการได้รับสวัสดิการ
ในเขตองค์การบริ หารส่วนตาบลอ่าวลึกใต้ อาเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
สถานภาพ และข้อมูลทัว่ ไป ของผูส้ ูงอายุในเขตองค์การบริ หารส่วนตาบลอ่าวลึกใต้ อาเภออ่าวลึก
จังหวัดกระบี่ และเพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่กาหนดความต้องการของผูส้ ูงอายุ ในได้รับสวัสดิการ
ในเขตองค์การบริ หารส่วนตาบลอ่าวลึกใต้โดยมีตวั แปรต้นที่สาคัญ ได้แก่ รายจ่ายในการใช้บริ การ
ณ ที่ทาการองค์การบริ หารส่ วนตาบลอ่าวลึกใต้ รายได้ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพ
การสมรส และอาชีพ ตัวแปรตาม ได้แก่ ความต้องการได้รับสวัสดิการของผูส้ ู งอายุ ในเขตองค์การ
บริ หารส่วนตาบลอ่าวลึกใต้ อาเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา คือ ผูส้ ูงอายุ
ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบลอ่าวลึกใต้ จานวน 204 คน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test
จากผลการศึกษาพบว่า ความต้องการของผูส้ ูงอายุ ในได้รับสวัสดิการ ในเขตองค์การบริ หารส่วน
ตาบลอ่าวลึกใต้ อาเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ในด้านต่าง ๆ ในภาพรวมมีความต้องการอยูใ่ นระดับ
มาก และรายจ่ายในการใช้บริ การ ที่ทาการองค์การบริ หารส่วนตาบลอ่าวลึกใต้ จะส่งผลต่อความ
ต้องการได้รับสวัสดิการของผูส้ ูงอายุ สรุ ปคือถ้าหากมีรายจ่ายในการใช้บริ การ ณ องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลอ่าวลึกใต้นอ้ ย จะทาให้ผสู ้ ู งอายุมีความต้องการได้รับสวัสดิการเพิ่มขึ้น ปั จจัยด้านอายุ
พบว่ากลุ่มผูส้ ู งอายุที่มีอายุนอ้ ยจะมีผลทาให้มีความต้องการได้รับสวัสดิการเพิ่มขึ้น และหากรายได้
ของผูส้ ูงอายุนอ้ ยจะทาให้ความต้องการได้รับสวัสดิการเพิ่มขึ้น และชี้ให้เห็นว่าการจัดสวัสดิการ
สาหรับผูส้ ูงอายุในเขตองค์การบริ หารส่วนตาบลอ่าวลึกใต้ ผูเ้ กี่ยวข้องในการจัดสวัสดิการผูส้ ูงอายุ
ควรพิจารณาสถานภาพของผูส้ ูงอายุ ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การ ณ ที่ทาการองค์การบริ หาร
ส่วนตาบลอ่าวลึกใต้พิจารณาถึงรายได้ อายุเพื่อให้การจัดสวัสดิการสาหรับผูส้ ูงอายุในเขตองค์การ
บริ หารส่วนตาบลอ่าวลึกใต้ เหมาะสมตรงตามความต้องการของผูส้ ูงอายุอย่างแท้จริ ง
ซึ่งจะส่ งผลให้การจัดสวัสดิการสาหรับผูส้ ู งอายุมีประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผลมากยิง่ ขึ้น

การสรุปตัวแปรที่ใช้ ในการวิจัย
ตารางที่ 1 สรุ ปตัวแปรต้นที่มีความสัมพันธ์กบั ความต้องการด้านสวัสดิการของผูส้ ูงอายุ ในเขต
เทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
ปัจจัยส่ วนบุคคลต่ าง ๆ (ตัวแปรต้ น)
ชื่ อผู้วิจัย (ปี การศึกษา)
สมพล นะวะกะ
จารุ วรรณ สุกใส
วันชัย ชูประดิษฐ์
ลัดดา บุญเกิด
นันทนา อยูส่ บาย
อัจฉรา วงนารี
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ลักษณะ
ที่พกั
อาศัย
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ตารางที่ 2 ตารางรายละเอียดการสรุ ปตัวแปรต้นและตามที่ใช้ในการวิจยั
ลาดับ ตัวแปร
แนวคิด / ทฤษฎี / งานวิจัย
1
เพศ สมพล นะวะกะ (2555) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง ความต้องการได้รับสวัสดิการ
ของผูส้ ูงอายุ ในเขตองค์การบริ หารส่วนตาบลอ่าวลึกใต้ อาเภออ่าวลึก
จังหวัดกระบี่ จากการศึกษาพบว่า เพศของผูส้ ูงอายุที่รับบริ การ มีนยั สาคัญ
ในการอธิบาย ความต้องการได้รับสวัสดิการของผูส้ ูงอายุ ในเขตองค์การ
บริ หารส่วนตาบลอ่าวลึกใต้
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ลาดับ

ตัวแปร
แนวคิด / ทฤษฎี / งานวิจัย
เพศ จารุ วรรณ สุกใส (2555) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง ปัญหา และความต้องการ
สวัสดิการของผูส้ ู งอายุที่รับเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ สานักงานเขตดินแดง
กรุ งเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า ความต้องการสวัสดิการของ
ผูส้ ู งอายุที่มารับเบี้ยยังชีพ แตกต่างกันตามเพศเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั
ไว้ เนื่องจากเพศเป็ นตัวกาหนดความแตกต่างของบทบาทหน้าที่
และบุคลิกภาพของบุคคลในสังคมเป็ นสิ่ งที่แสดงถึงค่านิยมของบุคคล
ที่บ่งบอกถึงคุณภาพผลการวิจยั พบว่า ผูส้ ูงอายุเพศชายมีความต้องการ
ด้านสุขภาพอนามัยมากกว่าผูส้ ูงอายุเพศหญิง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
วันชัย ชูประดิษฐ์ (2555) ได้ศึกษาเรื่ องความต้องการสวัสดิการสังคม
ของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลตาบลลาทับ อาเภอลาทับ จังหวัดกระบี่
จากการศึกษาพบว่า ไม่มีนยั สาคัญในการอธิบายความต้องการได้รับ
สวัสดิการของผูส้ ูงอายุ
ลัดดา บุญเกิด (2557) ได้ศึกษาเรื่ องความต้องการด้านสวัสดิการ
ของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลตาบลเกาะจันทร์ อาเภอเกาะจันทร์
จังหวัดชลบุรี จากการศึกษาพบว่า แตกตางกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 จึงสอดคล้องกับสมมติฐาน
นันทนา อยูส่ บาย (2557) ได้ศึกษาเรื่ องความต้องการสวัสดิการสังคม
ของผูส้ ูงอายุ ในองค์การบริ หารส่วนตาบลศีรษะจรเข้นอ้ ย อาเภอบางเสา
ธง จังหวัดสมุทรปราการ จากการวิจยั พบว่า ผูส้ ูงอายุมีความต้องการ
สวัสดิการสังคม ในองค์การบริ หารส่วนตาบลศีรษะจรเข้นอ้ ย อาเภอบาง
เสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐาน
อัจฉรา วงนารี (2558) ได้ศึกษาเรื่ องความต้องการสนับสนุนด้าน
สวัสดิการของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลตาบลหนองหลวง อาเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด จากการศึกษาพบว่า ผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลตาบล หนอง
หลวง อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มี เพศต่างกัน มีความต้องการ
สนับสนุนด้านสวัสดิการโดยรวมและเป็ นรายด้านไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ลาดับ
2

ตัวแปร
อายุ

แนวคิด / ทฤษฎี / งานวิจัย
สมพล นะวะกะ (2555) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง ความต้องการได้รับ
สวัสดิการของผูส้ ูงอายุ ในเขตองค์การบริ หารส่วนตาบลอ่าวลึกใต้
อาเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ จากการศึกษาพบว่า ไม่เป็ นไปตาม
สมมุติฐาน โดยอายุของผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นตัวแปรหนึ่งที่มีอิทธิพล
ต่อความต้องการได้รับสวัสดิการของผูส้ ูงอายุ กล่าวคือ หากอายุของ
ผูต้ อบแบบสอบถามน้อย จะมีผลทาให้ผสู ้ ูงอายุ มีความต้องการได้รับ
สวัสดิการเพิ่มขึ้น ด้วยนัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.1
หรื อมีความเชื่อถือได้ดว้ ยระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 90
วันชัย ชูประดิษฐ์ (2555) ได้ศึกษาเรื่ องความต้องการสวัสดิการสังคม
ของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลตาบลลาทับ อาเภอลาทับ จังหวัดกระบี่
จากการศึกษาพบว่า ไม่เป็ นไปตามสมมุติฐาน
โดยอายุของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นตัวแปรหนึ่งที่มีอิทธิพล
ต่อความต้องการได้รับสวัสดิการของผูส้ ูงอายุ กล่าวคือ หากอายุ
ของผูต้ อบแบบสอบถามน้อยจะมีผลทาให้ผสู ้ ูงอายุมีความต้องการ
ได้รับสวัสดิการเพิ่มขึ้น ด้วยนัยสาคัญทางสถิติณ ระดับ 0.1 หรื อมีความ
เชื่อถือได้ดว้ ยระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 90
ลัดดา บุญเกิด (2557) ได้ศึกษาเรื่ องความต้องการด้านสวัสดิการ
ของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลตาบลเกาะจันทร์ อาเภอเกาะจันทร์
จังหวัดชลบุรี จากการศึกษาพบว่า แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 จึงสอดคล้องกับสมมติฐาน
นันทนา อยูส่ บาย (2557) ได้ศึกษาเรื่ องความต้องการสวัสดิการสังคม
ของผูส้ ูงอายุ ในองค์การบริ หารส่วนตาบลศีรษะจรเข้นอ้ ย
อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ จากการวิจยั พบว่า ผูส้ ูงอายุ
มีความต้องการสวัสดิการ ในองค์การบริ หารส่วนตาบลศีรษะจรเข้นอ้ ย
อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ลาดับ
3

ตัวแปร
สถานภาพ

4

ระดับ
การศึกษา

แนวคิด / ทฤษฎี / งานวิจัย
สมพล นะวะกะ (2555) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง ความต้องการได้รับ
สวัสดิการของผูส้ ูงอายุ ในเขตองค์การบริ หารส่วนตาบลอ่าวลึกใต้
อาเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ จากการศึกษาพบว่า ไม่มีนยั สาคัญ
ในการอธิบายความต้องการได้รับสวัสดิการของผูส้ ูงอายุ
จารุ วรรณ สุกใส (2555) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง ปัญหาและความต้องการ
สวัสดิการของผูส้ ู งอายุที่รับเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ สานักงานเขตดินแดง
กรุ งเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า ความต้องการสวัสดิการ
ของผูส้ ู งอายุที่มารับเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุไม่แตกต่างกัน
วันชัย ชูประดิษฐ์ (2555) ได้ศึกษาเรื่ องความต้องการสวัสดิการสังคม
ของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลตาบลลาทับ อาเภอลาทับ จังหวัดกระบี่
จากการศึกษาพบว่า ไม่มีนยั สาคัญในการอธิบายความต้องการได้รับ
สวัสดิการของผูส้ ูงอายุ
ลัดดา บุญเกิด (2557) ได้ศึกษาเรื่ องความต้องการด้านสวัสดิการของ
ผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลตาบลเกาะจันทร์ อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัด
ชลบุรี จากการศึกษาพบว่า แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
นันทนา อยูส่ บาย (2557) ได้ศึกษาเรื่ องความต้องการสวัสดิการสังคม
ของผูส้ ูงอายุ ในองค์การบริ หารส่วนตาบลศีรษะจระเข้นอ้ ย
อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ จากการวิจยั พบว่า ผูส้ ูงอายุ
มีความต้องการสวัสดิการสังคมขององค์การบริ หารส่วนตาบลศีรษะ
จรเข้นอ้ ย อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ไม่แตกต่างกัน
ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
สมพล นะวะกะ (2555) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง ความต้องการได้รับ
สวัสดิการขอผูส้ ูงอายุ ในเขตองค์การบริ หารส่วนตาบลอ่าวลึกใต้
อาเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ จากการศึกษาพบว่า ไม่มีนยั สาคัญ
ในการอธิบายความต้องการได้รับสวัสดิการของผูส้ ูงอายุ
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ลาดับ

ตัวแปร
ระดับ
การศึกษา

แนวคิด / ทฤษฎี / งานวิจัย
จารุ วรรณ สุกใส (2555) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง ปัญหาและความต้องการ
สวัสดิการของผูส้ ู งอายุที่รับเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ สานักงานเขตดินแดง
กรุ งเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า ความต้องการสวัสดิการ
ของผูส้ ู งอายุที่มารับเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุไม่แตกต่างกัน
วันชัย ชูประดิษฐ์ (2555) ได้ศึกษาเรื่ องความต้องการสวัสดิการสังคม
ของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลตาบลลาทับ อาเภอลาทับ จังหวัดกระบี่
จากการศึกษาพบว่า ไม่มีนยั สาคัญในการอธิบายความต้องการ
ได้รับสวัสดิการของผูส้ ูงอายุ
ลัดดา บุญเกิด (2557) ได้ศึกษาเรื่ องความต้องการด้านสวัสดิการ
ของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลตาบลเกาะจันทร์ อาเภอเกาะจันทร์
จังหวัดชลบุรี จากการศึกษาพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
นันทนา อยูส่ บาย (2557) ได้ศึกษาเรื่ องความต้องการของผูส้ ูงอายุ
ด้านสวัสดิการสังคม ในองค์การบริ หารส่วนตาบลศีรษะจรเข้นอ้ ย
อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ จากการวิจยั พบว่า มีความ
ต้องการสวัสดิการในตัวผูส้ ูงอายุ ในองค์การบริ หารส่วนตาบลศีรษะ
จรเข้นอ้ ย อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ แตกตางกันอย่างมี
นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
อัจฉรา วงนารี (2558) ได้ศึกษาเรื่ องความต้องการสนับสนุน
ด้านสวัสดิการของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลตาบลหนองหลวง
อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จากการศึกษาพบว่า ผูส้ ูงอายุในเขต
เทศบาลตาบลหนองหลวง อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มี ระดับ
การศึกษาต่างกัน มีความต้องการสนับสนุนด้านสวัสดิการโดยรวม
และเป็ นรายด้านไม่แตกต่างกัน

40
ตารางที่ 2 (ต่อ)
ลาดับ
5

ตัวแปร
อาชีพ

6

รายได้

แนวคิด / ทฤษฎี / งานวิจัย
สมพล นะวะกะ (2555) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง ความต้องการได้รับ
สวัสดิการของผูส้ ูงอายุ ในเขตองค์การบริ หารส่วนตาบลอ่าวลึกใต้
อาเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ จากการศึกษาพบว่าไม่มีนยั สาคัญในการ
อธิบาย
ความต้องการได้รับสวัสดิการของผูส้ ูงอายุ
วันชัย ชูประดิษฐ์ (2555) ได้ศึกษาเรื่ องความต้องการสวัสดิการสังคม
ของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลตาบลลาทับ อาเภอลาทับ จังหวัดกระบี่
จากการศึกษาพบว่า ไม่มีนยั สาคัญในการอธิบายความต้องการ
ได้รับสวัสดิการของผูส้ ูงอายุ
ลัดดา บุญเกิด (2557) ได้ศึกษาเรื่ องความต้องการด้านสวัสดิการ
ของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลตาบลเกาะจันทร์ อาเภอเกาะจันทร์
จังหวัดชลบุรี จากการศึกษาพบว่า แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
นันทนา อยูส่ บาย (2557) ได้ศึกษาเรื่ องความต้องการสวัสดิการ ของ
ผูส้ ูงอายุ ในองค์การบริ หารส่วนตาบลศีรษะจรเข้นอ้ ย อาเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ จากการวิจยั พบว่า ผูส้ ูงอายุมีความต้องการ
สวัสดิการสังคมในองค์การบริ หารส่วนตาบลศีรษะจรเข้นอ้ ย
อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ แตกตางกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
สมพล นะวะกะ (2555) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง ความต้องการได้รับ
สวัสดิการของผูส้ ูงอายุ ในเขตองค์การบริ หารส่วนตาบลอ่าวลึกใต้
อาเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ จากการศึกษาพบว่า พบว่าไม่เป็ นไปตาม
สมมุติฐาน ทั้งนี้หากรายได้ของผูต้ อบแบบสอบถามลดลง จะมีผล
ทาให้ผสู ้ ูงอายุ มีความต้องการได้รับสวัสดิการของผูส้ ู งอายุเพิ่มขึ้น
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ลาดับ

ตัวแปร
รายได้

7

ลักษณะที่
พักอาศัย

แนวคิด / ทฤษฎี / งานวิจัย
วันชัย ชูประดิษฐ์ (2555) ได้ศึกษาเรื่ องความต้องการสวัสดิการสังคม
ของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลตาบลลาทับ อาเภอลาทับ จังหวัดกระบี่
จากการศึกษาพบว่า ไม่เป็ นไปตามสมมุติฐาน ทั้งนี้หากรายได้
ของผูต้ อบแบบสอบถามลดลง จะมีผลทาให้ผสู ้ ูงอายุมีความต้องการ
ได้รับสวัสดิการของผูส้ ู งอายุเพิม่ ขึ้น ด้วยนัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับ
0.05 หรื อมีความเชื่อถือได้ดว้ ยระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
ลัดดา บุญเกิด (2557) ได้ศึกษาเรื่ องความต้องการด้านสวัสดิการ
ของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลตาบลเกาะจันทร์ อาเภอเกาะจันทร์
จังหวัดชลบุรี จากการศึกษาพบว่า แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
นันทนา อยูส่ บาย (2557) ได้ศึกษาเรื่ องความต้องการของผูส้ ูงอายุ
ด้านสวัสดิการสังคม ในองค์การบริ หารส่วนตาบลศีรษะจรเข้นอ้ ย
อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ จากการวิจยั พบว่า ผูส้ ูงอายุ
มีความต้องการสวัสดิการในองค์การบริ หารส่วนตาบลศีรษะจรเข้นอ้ ย
อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
จารุ วรรณ สุกใส (2555) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง ปัญหาและความต้องการ
สวัสดิการของผูส้ ู งอายุที่รับเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ สานักงานเขตดินแดง
กรุ งเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า ความต้องการสวัสดิการ
ของผูส้ ู งอายุที่มารับเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุไม่แตกต่างกัน
ลัดดา บุญเกิด (2557) ได้ศึกษาเรื่ องความต้องการด้านสวัสดิการ
ของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลตาบลเกาะจันทร์ อาเภอเกาะจันทร์
จังหวัดชลบุรี จากการศึกษาพบว่า แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
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ตารางที่ 3 มิติที่ตอ้ งการวัดแต่ละตัวแปร
ตัวแปร
ประเด็นย่อย
ปัจจัยส่ วนบุคคล 1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. รายได้
7. ลักษณะที่พกั อาศัย
ด้ านสุ ขภาพและ การให้บริ การสวัสดิการ
การรักษาพยาบาล ด้านสุขภาพและการ
รักษาพยาบาลสาหรับ
ผูส้ ูงอายุ

มิติที่จะวัด
1. เพศชายและเพศหญิง
2. อายุเต็มเป็ นปี
3. โสด/สมรสและหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่
4. ระดับการศึกษาสูงสุดที่จบ
5. อาชีพที่ทาให้ปัจจุบนั
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ได้ประจาทุกเดือน
7. ลักษณะที่พกั อาศัยในปัจจุบนั
1. ได้รับการบริ การให้คาแนะนา ปรึ กษาหรื อ
ให้ความรู ้เกี่ยวกับสุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บ
2. ได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี

ด้านรายได้

การให้บริ การสวัสดิการ 1. ได้รับเบี้ยยังชีพที่เหมาะสมกับสภาพ
ด้านรายได้สาหรับ
เศรษฐกิจ
ผูส้ ูงอายุ
2. ได้รับการส่งเสริ มและฝึ กอบรมด้านอาชีพ
3. ได้รับการให้มีการจัดตั้งกองทุนสารอง

ด้ านที่อยู่อาศัย

การให้บริ การสวัสดิการ
ด้านที่อยูอ่ าศัยสาหรับ
ผูส้ ูงอายุ

1. ได้รับเครื่ องนุ่งห่มและที่พกั อาศัย
แก่ผสู ้ ู งอายุที่พ่ งึ พาตนเองไม่ได้
2. ได้รับการตรวจที่พกั อาศัยให้ถูกสุขลักษณะ
3. ได้รับการจัดบริ การครอบครัวอุปการะ
ผูส้ ูงอายุ
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
ตัวแปร
ด้านนันทนาการ

ด้านความมั่นคง
ทางสังคม
ครอบครัว ผู้ดูแล
และการคุ้มครอง
ด้านการสร้ าง
บริการและ
เครื อข่ายการ
เกื้อหนุน

ประเด็นย่อย
มิติที่จะวัด
การให้บริ การสวัสดิการด้าน 1. ได้รับการจัดกิจกรรมนันทนาการ
นันทนาการสาหรับผูส้ ูงอายุ ในวันสาคัญ
2. ได้รับการจัดตั้งชมรมกีฬาสาหรับ
ผูส้ ูงอายุ
3. ได้รับการจัดทัศนศึกษาแก่ผสู ้ ู งอายุ
การให้บริ การสวัสดิการด้าน 1. ได้รับบริ การหน่วยให้คาแนะนา
ความมัน่ คงทางสังคม
ปรึ กษาแก้ไขปัญหาเคลื่อนที่
ครอบครัว ผูด้ ูแลและการ
2. ได้รับการตรวจเยีย่ มบ้านปี ละ 2 ครั้ง
คุม้ ครองสาหรับผูส้ ูงอายุ
3. ได้รับการจัดบริ การสิ่ งอานวยความ
สะดวกอย่างเหมาะสม
การให้บริ การสวัสดิการด้าน 1. ตัดตั้งศูนย์บริ การชุมชนเอนกประสงค์
การสร้างบริ การและ
2. ได้รับอาสาสมัครดูแลผูส้ ูงอายุ
เครื อข่ายการเกื้อหนุน
ในชุมชน
สาหรับผูส้ ูงอายุ
3. ได้รับการจัดหาแม่บา้ นไปช่วยเหลือ
ในการทางานบ้าน

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาความต้องการ
สวัสดิการสังคมของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
มีวิธีการดาเนิ นการวิจยั ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
6. เกณฑ์การแปลผล

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร และกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ูงอายุ
ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี มีดงั นี้
1. ประชากรของการวิจยั คือ ผูท้ ี่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปทั้งชายและหญิง ซึ่งอาศัยอยูใ่ นเขต
เทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี จากสถิติกรมกิจการผูส้ ูงอายุ (ผส.)
จานวน 7,351 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูท้ ี่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ทั้งชายและหญิง ซึ่งอาศัย
อยูใ่ นเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ผูท้ ี่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ทั้งชายและหญิง ซึ่งอาศัยอยูใ่ นเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง
อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี กาหนดกลุ่มตัวอย่างจากประชากรจานวน 7,351 คน โดยการใช้เกณฑ์
การกาหนดโควต้าขนาดกลุ่มตัวอย่าง 200 คน
และทาการสุ่ มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) จากผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี แบ่งออกเป็ น 5 ตาบล จากนั้นทาการสุ่ มตัวอย่าง
โดยการ เลือกตัวอย่างแบบง่าย (Simple Sampling)
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ตารางที่ 4 จานวนประชากร และจานวนกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่

1.
2.
3.
4.
5.

พื้นที่
ตาบลทุ่งสุขลา
ตาบลบางละมุง
ตาบลบึง
ตาบลสุรศักดิ์
ตาบลหนองขาม
รวม

จานวนผู้สูงอายุ
4,125
1,085
986
367
788
7,351

จานวนกลุ่มตัวอย่ าง
40
40
40
40
40
200

เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการศึกษาค้นคว้านี้ เป็ นแบบสอบถาม
(questionnaires) ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นจากการศึกษาแนวคิดจากทฤษฎี เอกสารต่าง ๆ ตลอดจนงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 2 ส่ วนเพื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบไปด้วยข้อคาถามแบบเลือกตอบ จานวน 7 ข้อ
ได้แก่ เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา, อาชีพ, รายได้ และลักษณะที่พกั อาศัย
ส่วนที่ 2 ความต้องการด้านบริ การสวัสดิการสังคม เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล 2) ด้านรายได้ 3) ด้านที่อยูอ่ าศัย
4) ด้านนันทนาการ 5) ด้านความมัน่ คงทางสังคม ครอบครัว ผูด้ ูแลและการคุม้ ครอง
และ 6) ด้านการสร้างบริ การและเครื อข่ายการเกื้อหนุน จานวน 28 ข้อ
ลักษณะคาถามในส่วนที่ 2 เป็ นคาถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
โดยแต่ละคาถามมีคาตอบให้เลือก 5 ระดับ คือ
ระดับมากที่สุด
ให้น้ าหนักคะแนนเท่ากับ 5
ระดับมาก
ให้น้ าหนักคะแนนเท่ากับ 4
ระดับปานกลาง
ให้น้ าหนักคะแนนเท่ากับ 3
ระดับน้อย
ให้น้ าหนักคะแนนเท่ากับ 2
ระดับน้อยที่สุด
ให้น้ าหนักคะแนนเท่ากับ 1
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การสร้ างและตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
การสร้างแบบสอบถามเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้
มีรายละเอียด ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการสร้างแบบสอบถาม
2. สร้างแบบสอบถามขึ้นตามกรอบข้อมูลที่ตอ้ งการศึกษา โดยใช้คาจากัดความ
หรื อนิยามปฏิบตั ิการตามตัวแปรที่กาหนดไว้เป็ นหลักในการสร้างคาถามต่าง ๆ ให้ครอบคลุมตัวแปร
ที่ศึกษาทั้งหมด เพื่อให้แบบสอบถามสามารถวัดได้ในสิ่ งที่ตอ้ งการจะวัด (Validity)
3. นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้น พร้อมทั้งคาจากัดความหรื อนิยามปฏิบตั ิการของตัวแปร
เพื่อผูศ้ ึกษานาไปปรับปรุ งแก้ไข และส่ งให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ได้แก่
3.1 ดร.กฤษฎา นันทเพ็ชร
อาจารย์วิทยาลัยการบริ หารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยบูรพา
3.2 ผศ.ดร.สุปราณี ธรรมพิทกั ษ์ อาจารย์วิทยาลัยบริ หารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยบูรพา
3.3 นายละออ สมุทรสิ นธุ์
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนผูส้ ูงอายุ
ชุมชนบ้านไร่ หนึ่ง
เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยวิเคราะห์ดชั นีความเห็น
สอดคล้องกันระหว่างข้อคาถามแต่ละข้อกับวัตถุประสงค์ (IOC : Index Objective Congruence)
∑𝑅

IOC =
𝑁
IOC = ดัชนีความเห็นสอดคล้อง
∑R = ผลรวมความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
N = จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
โดยกาหนดค่าคะแนนสาหรับการพิจารณาความสอดคล้องดังนี้
1 หมายถึง ข้อคาถามนั้นสอดคล้อง
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าสอดคล้อง
-1 หมายถึง ข้อคาถามนั้นไม่สอดคล้อง
ซึ่งหากผลการคานวณค่า IOC ในแต่ละข้อมีค่ามากกว่าหรื อเท่ากับ 0.5 แสดงว่าข้อคาถาม
นั้นมีความสอดคล้องสามารถนาไปใช้ได้ แต่ถา้ ข้อใดมีค่าน้อยกว่า 0.5 แสดงว่าข้อความนั้น
ไม่สอดคล้องควรตัดทิ้งหรื อแก้ไขปรับปรุ งให้เหมาะสม ตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
4. ปรับปรุ งแก้ไขแบบสอบถามให้มีความเหมาะสมยิง่ ขึ้น ก่อนนาไปทดลองใช้
(try-out)
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5. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้ว ไปทดสอบความเที่ยง (Reliability)
ในภาคสนามกับกลุ่มที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มประชากรของการศึกษา ที่มิใช่กลุ่มตัวอย่างจริ ง
ของการวิจยั ครั้งนี้ จานวน 30 คน ในพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุ ข เนื่องจากมีบริ บททางสังคม
ของผูส้ ูงอายุที่คล้ายคลึงกัน แล้วนามาหาค่าความเที่ยงหรื อความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม
โดยวิธีของ คอนบราคได้ค่าความความเที่ยงหรื อความเชื่อถือของแบบสอบถามได้ .877
ถือว่าแบบสอบถามนี้มีความเชื่อถือได้สามารถนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจริ งเพื่อการวิจยั
ต่อไป

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้แบ่งวิธีการรวบรวมข้อมูลออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษา และเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้านเอกสารจากแหล่งข้อมูลที่เป็ นเอกสาร ตาราวิชาการ หนังสื อทางราชการ และสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม มีข้นั ตอนการดาเนิ นการ ดังนี้
2.1 การขออนุมตั ิเก็บข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ทาหนังสื อขออนุญาตจาก นายกเทศมนตรี
นครแหลมฉบัง เพื่อขอเก็บข้อมูลจากผูส้ ู งอายุ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ทั้งเพศชายและหญิง
2.2 การเก็บข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ส่งแบบสอบถามไปยัง ผูส้ ูงอายุ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่มีอายุ 60 ปี
ขึ้นไป ทั้งเพศชายและหญิง และอาศัยอยูใ่ นเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
ทั้งนี้จะใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ตั้งแต่เดือน สิ งหาคม พ.ศ. 2562-เดือน มีนาคม
2563 เมื่อได้ขอ้ มูลแล้ว ก็จะนามาตรวจสอบความสมบูรณ์ และความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง
เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการแบบสอบถามมาใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป

การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล สาหรับการวิจยั ครั้งนี้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ น 3 ตอน โดยสถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั เลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูล
และตอบวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติการแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ
2. วิเคราะห์ความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง
โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

48
3. การทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน คือ การทดสอบ t-test
สาหรับทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระ 2 กลุ่ม และวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว One-way ANOVA

เกณฑ์ การแปลผล
การวิจยั ในครั้งนี้ ได้กาหนดเกณฑ์ในการแปลผลค่าเฉลี่ยความต้องการสวัสดิการ
ของผูส้ ูงอายุ ได้มีการกาหนดเกณฑ์ในการแปลผลค่าเฉลี่ย โดยการเลือกอันตรภาคชั้น
(Class Interval) หรื อขนาดชั้น (Class Limits)
ความกว้างของขนาดชั้น

=
=

คะแนนสูงสุ ด−คะแนนต่าสุด
จานวนชั้น

5-1/5

= 0.80
ดังนั้น จึงกาหนดเกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยได้ ดังนี้
4.21-5.00 มีความต้องการสวัสดิการสังคม
3.41-4.20 มีความต้องการสวัสดิการสังคม
2.61-3.40 มีความต้องการสวัสดิการสังคม
1.81-2.60 มีความต้องการสวัสดิการสังคม
1.00-1.80 มีความต้องการสวัสดิการสังคม

ในระดับมากที่สุด
ในระดับมาก
ในระดับปานกลาง
ในระดับน้อย
ในระดับน้อยที่สุด

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ อง ความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง
อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) เพื่อศึกษาความ
ต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
และเปรี ยบเทียบความต้องการด้านสวัสดิการของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง
อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี จาแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล ซึ่งในบทนี้จะเป็ นการเสนอผลการวิจยั
โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีทางสถิติ
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการนาเสนอผลการวิเคราะห์และการแปล
ความหมาย จึงกาหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อทางสถิติที่ใช้ ดังนี้
สั ญลักษณ์ และอักษรย่ อทางสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
n
หมายถึง จานวนผูต้ อบแบบสอบถาม
หมายถึง ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean)
X
SD
หมายถึง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
t
หมายถึง การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
F
หมายถึง การวิเคราะห์ความแปรปรวน (F-distribution)
Sig.
หมายถึง ความน่าจะเป็ นสาหรับบอกนัยสาคัญทางสถิติ
*
หมายถึง มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

การนาเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี แบ่งได้เป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลทัว่ ไปของผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง
อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาเกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ูงอายุ
ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน
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ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้ อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี
ตารางที่ 5 จานวนและร้อยละของผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน (คน)
110
90
200

ร้ อยละ
55.00
45.00
100.00

จากตารางที่ 5 แสดงจานวนและร้อยละของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง
อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี จาแนกตามเพศ พบว่า ผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง
อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี ส่วนใหญ่เป็ นเป็ นเพศชาย จานวน 110 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.00
และเพศหญิง จานวน 90 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.00 ตามลาดับ
ตารางที่ 6 จานวนและร้อยละของผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี จาแนกตามอายุ
อายุ
60-65 ปี
66-70 ปี
71-75 ปี
76-80 ปี
80 ปี ขึ้นไป
รวม

จานวน (คน)
81
73
20
15
11
200

ร้ อยละ
40.50
36.50
10.00
7.50
5.50
100.00

จากตารางที่ 5 แสดงจานวนและร้อยละของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง
อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี จาแนกตามอายุ พบว่า ผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง
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อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี ส่วนใหญ่มีอายุ 60-65 ปี จานวน 81 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.5 อายุ 66-70 ปี
จานวน 73 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.5 อายุ 71-75 ปี จานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 10 อายุ 76-80 ปี
จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.5 และอายุ 80 ปี ขึ้นไป จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.5 ตามลาดับ
ตารางที่ 7 จานวนและร้อยละของผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี จาแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้าย/หย่าร้าง
รวม

จานวน (คน)
37
132
31
200

ร้ อยละ
18.50
66.00
15.50
100.00

จากตารางที่ 7 แสดงจานวนและร้อยละของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง
อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี จาแนกตามสถานภาพ พบว่า ผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง
อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จานวน 132 คน คิดเป็ นร้อยละ 66
สถานภาพโสด จานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.5 และสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง จานวน 31 คน
คิดเป็ นร้อยละ 15.5 ตามลาดับ
ตารางที่ 8 จานวนและร้อยละของผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาต้น
มัธยมศึกษาปลาย
อนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
รวม

จานวน (คน)
62
53
41
13
27
4
200

ร้ อยละ
31.00
26.50
20.50
6.50
13.50
2.00
100.00

52

จากตารางที่ 8 แสดงจานวนและร้อยละของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง
อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง
อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา ประถมศึกษา จานวน 62 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 31 มัธยมศึกษาต้น จานวน 53 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.5 มัธยมศึกษาปลายจานวน 41 คน
คิดเป็ นร้อยละ 20.5 ปริ ญญาตรี จานวน 27 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.5 อนุปริ ญญา จานวน 13 คน
คิดเป็ นร้อยละ 6.5 และ สูงกว่าปริ ญญาตรี จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 2 ตามลาดับ
ตารางที่ 9 จานวนและร้อยละของผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี จาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
ผูป้ ระกอบการ/นายจ้าง
รับจ้างทัว่ ไป
ค้าขาย
เกษตรกร
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
รวม

จานวน (คน)
22
67
65
24
22
200

ร้ อยละ
11.00
33.50
32.50
12.00
11.00
100.00

จากตารางที่ 9 แสดงจานวนและร้อยละของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง
อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี จาแนกตามอาชีพ พบว่า ผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง
อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี ส่วนใหญ่มีอาชีพ รับจ้างทัว่ ไป จานวน 67 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.5
ค้าขาย จานวน 65 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.5 เกษตรกรจานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 12
ผูป้ ระกอบการ/นายจ้าง จานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 11 และไม่ได้ประกอบอาชีพ จานวน 22 คน
คิดเป็ นร้อยละ 11 ตามลาดับ
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ตารางที่ 10 จานวนและร้อยละของผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี จาแนกตามรายได้
รายได้
ต่ากว่า 4,000 บาท
4,001-8,000 บาท
8,001-12,000 บาท
12,001-16,000 บาท
16,001-20,000 บาท
20,001 บาท ขึ้นไป
รวม

จานวน (คน)
32
69
45
25
17
12
200

ร้ อยละ
16.00
34.50
22.50
12.50
8.50
6.00
100.00

จากตารางที่ 10 แสดงจานวนและร้อยละของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง
อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี จาแนกตามรายได้ พบว่า ผูส้ ู งอายุ ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง
อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี ส่วนใหญ่มีรายได้ 4,001-8,000 บาท จานวน 69 คน คิดเป็ นร้อยละ
34.50 รายได้ 8,001-12,000 บาท จานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.50 รายได้ต่ากว่า 4,000 บาท
จานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 16 รายได้ 12,001-16,000 บาท จานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.50
รายได้ 16,001-20,000 บาท จานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.50 และรายได้ 20,001 บาทขึ้นไป
จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 6 ตามลาดับ
ตารางที่ 11 จานวนและร้อยละของผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี จาแนกตามลักษณะที่พกั อาศัย
ลักษณะที่พกั อาศัย
บ้านของตนเอง
บ้านของบุตร,หลาน
บ้านของญาติพี่นอ้ ง
รวม

จานวน (คน)
125
39
36
200

ร้ อยละ
62.50
19.50
18.00
100.00
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จากตารางที่ 11 แสดงจานวนและร้อยละของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง
จาแนกตามลักษณะที่พกั อาศัย พบว่า ผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี ส่วนใหญ่พกั อาศัยที่บา้ นของตนเอง จานวน 125 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.50
บ้านของบุตร,หลาน จานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.50 และบ้านของญาติพี่นอ้ ง จานวน 36 คน
คิดเป็ นร้อยละ 18 ตามลาดับ

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาเกีย่ วกับความต้ องการสวัสดิการสั งคมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ตารางที่ 12 จานวน ค่าร้อยละ และอันดับ ความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ูงอายุ ด้านสุขภาพ
และการรักษาพยาบาล
ด้านสุขภาพและ
การ
รักษาพยาบาล
1. ท่านต้องการ
ให้มีบริ การให้
คาแนะนา
ปรึ กษา หรื อให้
ความรู้เกี่ยวกับ
สุขภาพและ
โรคภัยไข้เจ็บ
ให้แก่ผสู ้ ูงอายุ
อย่างน้อยปี ละ 1
ครั้ง
2. ท่านต้องการ
ให้มีการตรวจ
สุขภาพประจาปี
ให้แก่ผสู ้ ูงอายุ
อย่างน้อยปี ละ 1
ครั้ง

ความต้องการ
มาก
ที่สุด
55
(27.50)

56
(28.00)

มาก

𝑋̅

SD

ระดับความ
ต้องการ

อันดับ

น้อย

น้อยที่สุด

107
(53.50)

ปาน
กลาง
31
(15.50)

4
(2.00)

3
(1.50)

4.04

.80

มาก

2

111
(55.50)

24
(12.00)

6
(3.00)

3
(1.50)

4.06

.81

มาก

1

4.05

.66

ภาพรวม

มาก

จากตารางที่ 12 ผลการศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี พบว่าโดยภาพรวมผูส้ ูงอายุ มีความต้องการสวัสดิการ

55
สังคมด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล อยูใ่ นระดับ มาก ( X = 4.05, SD = 0.66)
เมื่อจาแนกรายข้อได้ ดังนี้
ท่านต้องการให้มีการตรวจสุขภาพประจาปี ให้แก่ผสู ้ ูงอายุ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
พบว่า ผูส้ ูงอายุมีความต้องการอยูใ่ นระดับ มาก ( X = 4.05, SD = 0.81) ผูส้ ูงอายุให้ความสาคัญ
เป็ นอันดับที่ 1
ท่านต้องการให้มีบริ การให้คาแนะนา ปรึ กษา หรื อให้ความรู ้เกี่ยวกับสุขภาพและโรคภัย
ไข้เจ็บให้แก่ผสู ้ ูงอายุอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง พบว่า ผูส้ ูงอายุมีความต้องการอยูใ่ นระดับ มาก
( X = 4.04, SD = 0.80) ผูส้ ูงอายุให้ความสาคัญเป็ นอันดับที่ 2
ตารางที่ 13 จานวน ค่าร้อยละ และอันดับ ความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ูงอายุ ด้านรายได้
ด้านรายได้

1. ท่านต้องการ
ให้มีการจ่ายเบี้ย
ยังชีพแก่ผสู ้ ุ ง
อายุให้
เหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจ
2. ท่านต้องการ
ที่จะได้การ
ส่งเสริ มและ
ฝึ กอบรมด้าน
อาชีพ ตามความ
เหมาะสม
3. ท่านต้องการ
ให้มีการจัดตั้ง
กองทุนสารอง
เลี้ยงชีพ

ความต้องการ

X

SD

ระดับ
ความ
ต้องการ

อันดับ

4.22

.88

มากที่สุด

1

มาก
ที่สุด
92
(46.00)

มาก

ปานกลาง

น้อย

68
(34.00)

33
(16.50)

5
(2.50)

น้อย
ที่สุด
2
(1.00)

67
(33.50)

79
(39.50)

36
(18.00)

17
(8.50)

1
(0.50)

3.97

.95

มาก

3

55
(27.50)

88
(44.00)

44
(22.00)

11
(5.50)

2
(1.00)

3.92

.90

มาก

4
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ตารางที่ 13 (ต่อ)
ด้านรายได้

4. ท่านต้องการ
ให้มีการจัดตั้ง
กองทุนส่งเสริ ม
สวัสดิการ
ผูส้ ูงอายุใน
ชุมชน
5. ท่านต้องการ
ให้มีส่วนลดใน
รายการต่าง ๆ
สาหรับผูส้ ูงอายุ
เช่น สถานที่
ท่องเที่ยวหรื อ
แหล่ง
วัฒนธรรมทาง
ท้องถิ่น

มาก
ที่สุด
65
(35.50)

ความต้องการ
มาก
ปาน
น้อย
กลาง
87
37
10
(43.50) (18.50)
(5.00)

น้อย
ที่สุด
1
(0.50)

48
(24.00)

104
(52.00)

4
(2.00)

ภาพรวม

35
(17.50)

9
(4.50)

X

SD

อันดับ

.87

ระดับ
ความ
ต้องการ
มาก

4.03

3.92

.88

มาก

5

4.01

.59

2

มาก

จากตารางที่ 13 ผลการศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี พบว่าโดยภาพรวมผูส้ ูงอายุ มีความต้องการสวัสดิการ
สังคมด้านรายได้ อยูใ่ นระดับ มาก ( X = 4.01, SD = 0.59) เมื่อจาแนกรายข้อได้ ดังนี้
ท่านต้องการให้มีการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผสู ้ ุ งอายุให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
พบว่า ผูส้ ูงอายุมีความต้องการอยูใ่ นระดับ มากที่สุด ( X = 4.22, SD = 0.88)
ผูส้ ูงอายุให้ความสาคัญเป็ นอันดับที่ 1
ท่านต้องการให้มีการจัดตั้งกองทุนส่ งเสริ มสวัสดิการผูส้ ู งอายุในชุมชน พบว่า ผูส้ ูงอายุ
มีความต้องการอยูใ่ นระดับ มาก ( X = 4.03, SD = 0.87) ผูส้ ูงอายุให้ความสาคัญเป็ นอันดับที่ 2
ท่านต้องการที่จะได้การส่งเสริ มและฝึ กอบรมด้านอาชีพตามความเหมาะสม
พบว่า ผูส้ ูงอายุมีความต้องการอยูใ่ นระดับ มาก ( X = 3.97, SD = 0.95) ผูส้ ูงอายุให้ความสาคัญ
เป็ นอันดับที่ 3
ท่านต้องการให้มีการจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พบว่า ผูส้ ูงอายุมีความต้องการ
อยูใ่ นระดับ มาก ( X = 3.92, SD = 0.90) ผูส้ ูงอายุให้ความสาคัญเป็ นอันดับที่ 4

57
ท่านต้องการให้มีส่วนลดในรายการต่าง ๆ สาหรับผูส้ ูงอายุ เช่น สถานที่ท่องเที่ยว
หรื อแหล่งวัฒนธรรมทางท้องถิ่น พบว่า ผูส้ ูงอายุมีความต้องการอยูใ่ นระดับ มาก
( X = 3.92, SD = 0.88) ผูส้ ูงอายุให้ความสาคัญเป็ นอันดับที่ 5
ตารางที่ 14 จานวน ค่าร้อยละ และอันดับ ความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ูงอายุ
ด้านที่อยูอ่ าศัย
ด้านที่อยู่อาศัย

1. ท่านต้องการ
ให้มีการจัดหา
เครื่ องนุ่งห่มและ
ที่พกั อาศัยแก่ผสู ้ ุง
อายุที่พ่งึ ตนเอง
ไม่ได้ตามความ
จาเป็ น
2. ท่านต้องการ
ให้มีการตรวจที่
พักอาศัยให้ถูก
สุขลักษณะที่
เหมาะสมอย่าง
น้อยปี ละ 1 ครั้ง
3. ท่านต้องการ
ให้มีการ
จัดบริ การ
ครอบครัว
อุปการะผูส้ ูงอายุ
ในชุมชน
4. ท่านต้องการ
ให้มีศูนย์บริ การ
แก่ผสู ้ ู งอายุโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ความต้องการ

𝑋̅

SD

ระดับ
ความ
ต้องการ

อันดับ

3.89

.94

มาก

2

มาก
ที่สุด
53
(26.50)

มาก

ปานกลาง

น้อย

91
(45.50)

41
(20.50)

10
(5.00)

น้อย
ที่สุด
5
(2.50)

43
(21.50)

81
(40.50)

61
(30.50)

8
(4.00)

7
(3.50)

3.73

.96

มาก

4

51
(25.50)

90
(45.00)

48
(24.00)

8
(4.00)

3
(1.50)

3.89

.88

มาก

3

64
(32.00)

87
(43.50)

34
(17.00)

13
(6.50)

2
(1.00)

3.99

.92

มาก

1

3.87

.64

ภาพรวม

มาก
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จากตารางที่ 14 ผลการศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี พบว่าโดยภาพรวมผูส้ ูงอายุ มีความต้องการสวัสดิการ
สังคมด้านที่อยูอ่ าศัย อยูใ่ นระดับ มาก ( X = 3.87, SD = 0.64) เมื่อจาแนกรายข้อได้ ดังนี้
ท่านต้องการให้มีศูนย์บริ การแก่ผสู ้ ู งอายุโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย พบว่า ผูส้ ูงอายุ
มีความต้องการอยูใ่ นระดับ มาก ( X = 3.99, SD = 0.92) ผูส้ ูงอายุให้ความสาคัญเป็ นอันดับที่ 1
ท่านต้องการให้มีการจัดหาเครื่ องนุ่งห่มและที่พกั อาศัยแก่ผสู ้ ุ งอายุที่พ่ งึ ตนเองไม่ได้
ตามความจาเป็ น พบว่า ผูส้ ูงอายุมีความต้องการอยูใ่ นระดับ มาก ( X = 4.89, SD = 0.94)
ผูส้ ูงอายุให้ความสาคัญเป็ นอันดับที่ 2
ท่านต้องการให้มีการจัดบริ การครอบครัวอุปการะผูส้ ูงอายุในชุมชน พบว่า ผูส้ ูงอายุ
มีความต้องการอยูใ่ นระดับ มาก ( X = 3.89, SD = 0.88) ผูส้ ูงอายุให้ความสาคัญเป็ นอันดับที่ 3
ท่านต้องการให้มีการตรวจที่พกั อาศัยให้ถูกสุขลักษณะที่เหมาะสมอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
พบว่า ผูส้ ูงอายุมีความต้องการอยูใ่ นระดับ มาก ( X = 3.73, SD = 0.96) ผูส้ ูงอายุให้ความสาคัญ
เป็ นอันดับที่ 4
ตารางที่ 15 จานวน ค่าร้อยละ และอันดับ ความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ูงอายุ
ด้านนันทนาการ
ด้านนันทนาการ

1. ท่านต้องการ
ให้มีการจัด
กิจกรรม
นันทนาการในวัน
สาคัญ เช่น วัน
สงกรานต์ วัน
ลอยกระทง เป็ น
ต้น

ความต้องการ
มาก
ที่สุด
44
(21.00)

มาก

ปานกลาง

น้อย

87
(43.50)

53
(26.50)

14
(7.00)

น้อย
ที่สุด
2
(1.00)

X

SD

ระดับ
ความ
ต้องการ

อันดับ

3.79

.90

มาก

3
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ตารางที่ 15 (ต่อ)
ด้านนันทนาการ
มาก
ที่สุด
41
(20.50)

2. ท่านต้องการ
ให้มีการจัดตั้ง
ชมรมกีฬาสาหรับ
ผูส้ ูงอายุ เช่น
เปตอง หมากรุ ก
เป็ นต้น
3. ท่านต้องการ
55
ให้มีการส่งเสริ ม (27.50)
การรวมกลุ่มผูส้ ุง
อายุในรู ปแบบ
ชมรม หรื อ
สมาคมผูส้ ูงอายุ
ในชุมชน
4. ท่านต้องให้มี
52
การจัดตั้งสโมสร (26.00)
ผูส้ ูงอายุในชุมชน
5. ท่านต้องการ
58
ให้มีการจัดทัศน (29.00)
ศึกษาแก่ผสู ้ ู งอายุ
เช่น แหล่ง
ท่องเที่ยวทาง
ศาสนา
วัฒนธรรม และ
แหล่งท่อเที่ยว
นอกสถานที่ อย่าง
น้อยปี ละ 1 ครั้ง

ความต้องการ
มาก
ปาน
น้อย
กลาง
83
61
14
(41.50) (30.50)
(7.00)

น้อย
ที่สุด
1
(0.50)

75
(37.50)

55
(27.50)

12
(6.00)

79
(39.50)

47
(23.50)

89
(44.50)

35
(17.50)

ภาพรวม

X

SD

อันดับ

.88

ระดับ
ความ
ต้องการ
มาก

3.75

3
(1.50)

3.84

.95

มาก

2

15
(7.50)

7
(3.50)

3.77

1.03

มาก

4

13
(6.50)

5
(2.50)

3.91

.97

มาก

1

3.81

.67

5

มาก

จากตารางที่ 15 ผลการศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี พบว่าโดยภาพรวมผูส้ ูงอายุ มีความต้องการสวัสดิการ
สังคมด้านนันทนาการ อยูใ่ นระดับ มาก ( X = 3.81, SD = 0.67) เมื่อจาแนกรายข้อได้ ดังนี้

60
ท่านต้องการให้มีการจัดทัศนศึกษาแก่ผสู ้ ู งอายุ เช่น แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา
วัฒนธรรม และแหล่งท่อเที่ยวนอกสถานที่ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง พบว่า ผูส้ ูงอายุมีความต้องการ
อยูใ่ นระดับ มาก ( X = 3.91, SD = 0.97) ผูส้ ูงอายุให้ความสาคัญเป็ นอันดับที่ 1
ท่านต้องการให้มีการส่งเสริ มการรวมกลุ่มผูส้ ุงอายุในรู ปแบบ ชมรม หรื อสมาคม
ผูส้ ูงอายุในชุมชน พบว่า ผูส้ ูงอายุมีความต้องการอยูใ่ นระดับ มาก ( X = 3.84, SD = 0.95)
ผูส้ ูงอายุให้ความสาคัญเป็ นอันดับที่ 2
ท่านต้องการให้มีการจัดกิจกรรมนันทนาการในวันสาคัญ เช่น วันสงกรานต์
วันลอยกระทง เป็ นต้น พบว่า ผูส้ ูงอายุมีความต้องการอยูใ่ นระดับ มาก ( X = 3.79, SD = 0.90)
ผูส้ ูงอายุให้ความสาคัญเป็ นอันดับที่ 3
ท่านต้องให้มีการจัดตั้งสโมสรผูส้ ู งอายุในชุมชน พบว่า ผูส้ ูงอายุมีความต้องการ
อยูใ่ นระดับ มาก ( X = 3.77, SD = 1.03) ผูส้ ูงอายุให้ความสาคัญเป็ นอันดับที่ 4
ท่านต้องการให้มีการจัดตั้งชมรมกีฬาสาหรับผูส้ ู งอายุ เช่น เปตอง หมากรุ ก เป็ นต้น
พบว่า ผูส้ ูงอายุมีความต้องการอยูใ่ นระดับ มาก ( X = 3.75, SD = 0.88) ผูส้ ูงอายุให้ความสาคัญ
เป็ นอันดับที่ 5
ตารางที่ 16 จานวน ค่าร้อยละ และอันดับ ความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ูงอายุ
ด้านความมัน่ คงทางด้านสังคม ครอบครัว ผูด้ ูแลและการคุม้ ครอง
ด้านความมัน่ คง
ทางด้านสังคม
ครอบครัว ผูด้ ูแลและ
การคุม้ ครอง
1. ท่านต้องการให้มี
หน่วยบริ การเคลื่อนที่
แก่ผสู ้ ู งอายุให้
คาแนะนาปรึ กษาแก้ไข
ปัญหา บริ การด้าน
สุขภาพอนามัย และ
บริ การด้านข้อมูล
ข่าวสาร เป็ นต้น

ความต้องการ
มาก
ที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อย
ที่สุด

70
(35.00)

89
(44.50)

29
(14.50)

9
(4.50)

3
(1.50)

X

SD

ระดับ
ความ
ต้องการ

อันดับ

4.07

.90

มาก

1

61

ตารางที่ 16 (ต่อ)
ด้านความมัน่ คงทางด้าน
สังคม ครอบครัว ผูด้ ูแล มากที่สุด
และการคุม้ ครอง
2. ท่านต้องการให้มีการ
41
ประสานหน่วยงานที่
(20.50)
เกี่ยวข้องเพื่อให้ผูส้ ูงอายุ
ที่มีคุณสมบัติตาม
กฎหมายกาหนดได้รับ
การสงเคราะห์ในการ
จัดการศพตามประเพณี
3. ท่านต้องการให้มีการ
42
เยี่ยมบ้านผูส้ ู งอายุอย่าง
(21.00)
น้อยปี ละ 2 ครั้ง
4. ท่านต้องการ
40
ให้บริ การด้านศาสนกิจ
(20.00)
และบริ การฌาปนกิจให้
คนชราที่ไม่มีญาติ
5. ท่านต้องการให้
53
เทศบาลจัดบริ การสิ่ง
(26.50)
อานวยความสะดวกอย่าง
เหมาะสมแก่ผสู ้ ู งอายุ
เช่น ห้องน้ าผูส้ ูงอายุ
ทางลาด ทางเดิน ทางเท้า
เป็ นต้น
6. ท่านต้องการให้มีการ
58
ส่งเสริ ม ฝึ กอบรมให้
(29.00)
ความรู้แก่สมาชิกใน
ครอบครัวให้มีศกั ยภาพ
ในการดูแลผูส้ ูงอายุ

ความต้องการ
มาก
ปาน
น้อย
กลาง
87
51
18
(43.50) (25.50)
(9.00)

X

SD

น้อย
ที่สุด
3
(1.50)

86
(43.00)

55
(27.50)

14
(7.00)

99
(49.50)

48
(24.00)

86
(43.00)

77
(38.50)

ระดับ อันดับ
ความ
ต้องการ
มาก
8

3.73

.94

3
(1.50)

3.75

.92

มาก

7

8
(4.00)

5
(2.50)

3.86

.89

มาก

5

45
(22.50)

12
(6.00)

4
(2.00)

3.78

.95

มาก

4

49
(24.50)

12
(6.00)

4
(2.00)

3.87

.97

มาก

2
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ตารางที่ 16 (ต่อ)
ด้านความมัน่ คงทางด้าน
สังคม ครอบครัว ผูด้ ูแล
และการคุม้ ครอง
7. ท่านต้องการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชนในชุมชนและ
ส่ งเสริ มค่านิยมในการอยู่
ร่ วมกันกับผูส้ ูงอายุ
8. ท่านต้องการจัดให้มีการ
ส่ งเสริ มให้ผสู ้ ูงอายุได้อยู่
กับครอบครัวอย่างมี
คุณภาพและต่อเนื่องจน
วาระสุดท้ายของชีวิต

ความต้องการ
มากที่สุด มาก
ปาน
น้อย
กลาง
52
82
55
9
(26.00) (41.00) (27.50) (4.50)

น้อย
ที่สุด
2
(1.00)

50
(25.00)

2
(1.00)

73
(36.50)

ภาพรวม

61
(30.50)

14
(7.00)

X

SD

3.87

.89

3.78

.94

3.84

.56

ระดับ อันดับ
ความ
ต้องการ
มาก
3

มาก

6

มาก

จากตารางที่ 16 ผลการศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี พบว่าโดยภาพรวมผูส้ ูงอายุ มีความต้องการสวัสดิการ
สังคมด้านความมัน่ คงทางด้านสังคม ครอบครัว ผูด้ ูแลและการคุม้ ครอง อยูใ่ นระดับ มาก
( X = 3.84, SD = 0.56) เมื่อจาแนกรายข้อได้ ดังนี้
ท่านต้องการให้มีหน่วยบริ การเคลื่อนที่แก่ผสู ้ ู งอายุให้คาแนะนาปรึ กษาแก้ไขปัญหา
บริ การด้านสุขภาพอนามัย และบริ การด้านข้อมูลข่าวสาร เป็ นต้น พบว่า ผูส้ ูงอายุมีความต้องการ
อยูใ่ นระดับ มาก ( X = 4.07, SD = 0.90) ผูส้ ูงอายุให้ความสาคัญเป็ นอันดับที่ 1
ท่านต้องการให้มีการส่ งเสริ ม ฝึ กอบรมให้ความรู ้แก่สมาชิกในครอบครัวให้มีศกั ยภาพ
ในการดูแลผูส้ ูงอายุ พบว่า ผูส้ ูงอายุมีความต้องการอยูใ่ นระดับ มาก ( X = 3.87, SD = 0.97)
ผูส้ ูงอายุให้ความสาคัญเป็ นอันดับที่ 2
ท่านต้องการสร้างความรู ้ความเข้าใจแก่ประชาชนในชุมชนและส่ งเสริ มค่านิยม
ในการอยูร่ ่ วมกันกับผูส้ ูงอายุ พบว่า ผูส้ ูงอายุมีความต้องการอยูใ่ นระดับ มาก
( X = 3.87, SD = 0.89) ผูส้ ูงอายุให้ความสาคัญเป็ นอันดับที่ 3
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ท่านต้องการให้เทศบาลจัดบริ การสิ่ งอานวยความสะดวกอย่างเหมาะสมแก่ผสู ้ ู งอายุ
เช่น ห้องน้ าผูส้ ู งอายุ ทางลาด ทางเดิน ทางเท้า เป็ นต้น พบว่า ผูส้ ูงอายุมีความต้องการ
อยูใ่ นระดับ มาก ( X = 3.86, SD = 0.95) ผูส้ ูงอายุให้ความสาคัญเป็ นอันดับที่ 4
ท่านต้องการให้บริ การด้านศาสนกิจ และบริ การฌาปนกิจให้คนชราที่ไม่มีญาติ
พบว่า ผูส้ ูงอายุมีความต้องการอยูใ่ นระดับ มาก ( X = 3.81, SD = 0.89) ผูส้ ูงอายุให้ความสาคัญเป็ น
อันดับที่ 5
ท่านต้องการจัดให้มีการส่ งเสริ มให้ผสู ้ ูงอายุได้อยูก่ บั ครอบครัวอย่างมีคุณภาพ
และต่อเนื่องจนวาระสุดท้ายของชีวิต พบว่า ผูส้ ูงอายุมีความต้องการอยูใ่ นระดับ มาก
( X = 3.78, SD = 0.94) ผูส้ ูงอายุให้ความสาคัญเป็ นอันดับที่ 6
ท่านต้องการให้มีการเยีย่ มบ้านผูส้ ู งอายุอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง พบว่า ผูส้ ูงอายุ
มีความต้องการอยูใ่ นระดับ มาก ( X = 3.75, SD = 0.92) ผูส้ ูงอายุให้ความสาคัญเป็ นอันดับที่ 7
ท่านต้องการให้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผสู ้ ูงอายุที่มีคุณสมบัติ
ตามกฎหมายกาหนดได้รับการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี พบว่า ผูส้ ูงอายุ
มีความต้องการอยูใ่ นระดับ มาก ( X = 3.73, SD = 0.94) ผูส้ ูงอายุให้ความสาคัญเป็ นอันดับที่ 8
ตารางที่ 17 จานวน ค่าร้อยละ และอันดับ ความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ูงอายุ
ด้านการสร้างบริ การและเครื อข่ายการเกื้อหนุน
ด้านการสร้าง
บริ การและ
เครื อข่ายการ
เกื้อหนุน
1. ท่านต้องการ
ให้มีศูนย์บริ การ
ชุมชน
เอนกประสงค์แก่
ผูส้ ูงอายุ
2. ท่านต้องการ
ให้มีอาสาสมัคร
ผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุใน
ชุมชน

ความต้องการ

X

SD

ระดับ
ความ
ต้องการ

อันดับ

มาก
ที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อย
ที่สุด

44
(22.00)

101
(50.50)

40
(20.00)

11
(5.50)

4
(2.00)

3.85

.90

มาก

3

47
(23.50)

96
(48.00)

40
(20.00)

15
(7.50)

2
(1.00)

3.86

.90

มาก

2
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ตารางที่ 17 (ต่อ)
ด้านการสร้างบริ การ
และเครื อข่ายการ
เกื้อหนุน
3. ท่านต้องการให้
ส่งเสริ มการสร้าง
เครื อข่ายผูส้ ูงอายุ
เพื่อให้ผูส้ ูงอายุ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ในชุมชนและกับชุมชน
ใกล้เคียง
4. ท่านต้องการให้
จัดหาบริ การแม่บา้ นไป
ช่วยเหลือผูส้ ูงอายุใน
การทางานบ้านเช่น
การจ่ายของ ทาความ
สะอาดบ้าน ประกอบ
อาหาร และการ
ช่วยเหลืออื่น ๆ

ความต้องการ
มากที่สุด

มาก
86
(43.00)

ปาน
กลาง
37
(18.50)

64
(32.00)

38
(19.00)

9
(4.50)

น้อย
ที่สุด
4
(2.00)

104
(52.00)

41
(20.50)

9
(4.50)

8
(4.00)

ภาพรวม

น้อย

X

SD

ระดับ อันดับ
ความ
ต้องการ

3.99

.93

มาก

1

3.78

.94

มาก

4

3.87

.64

มาก

จากตารางที่ 17 ผลการศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี พบว่าโดยภาพรวมผูส้ ูงอายุ มีความต้องการสวัสดิการ
สังคมด้านการสร้างบริ การและเครื อข่ายการเกื้อหนุน อยู่ในระดับ มาก ( X = 3.87, SD = 0.64) เมื่อ
จาแนกรายข้อได้ ดังนี้
ท่านต้องการให้ส่งเสริ มการสร้างเครื อข่ายผูส้ ูงอายุเพื่อให้ผูส้ ูงอายุช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ในชุมชนและกับชุมชนใกล้เคียง พบว่า ผูส้ ูงอายุมีความต้องการอยูใ่ นระดับ มาก
( X = 3.99, SD = 0.93) ผูส้ ูงอายุให้ความสาคัญเป็ นอันดับที่ 1
ท่านต้องการให้มีอาสาสมัครผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุในชุมชน พบว่า ผูส้ ูงอายุมีความต้องการ
อยูใ่ นระดับ มาก ( X = 3.86, SD = 0.90) ผูส้ ูงอายุให้ความสาคัญเป็ นอันดับที่ 2
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ท่านต้องการให้มีศูนย์บริ การชุมชนเอนกประสงค์แก่ผสู ้ ูงอายุ พบว่า ผูส้ ูงอายุ
มีความต้องการอยูใ่ นระดับ มาก ( X = 3.85, SD = 0.90) ผูส้ ูงอายุให้ความสาคัญเป็ นอันดับที่ 3
ท่านต้องการให้จดั หาบริ การแม่บา้ นไปช่วยเหลือผูส้ ูงอายุในการทางานบ้าน
เช่น การจ่ายของ ทาความสะอาดบ้าน ประกอบอาหาร และการช่วยเหลืออื่น ๆ พบว่า ผูส้ ูงอายุ
มีความต้องการอยูใ่ นระดับ มาก ( X = 3.78, SD = 0.94) ผูส้ ูงอายุให้ความสาคัญเป็ นอันดับที่ 4
ตารางที่ 18 สรุ ปความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ูงอายุ
ด้านสวัสดิการสังคม
ของผู้สูงอายุ

X

SD

ระดับความต้ องการ

อันดับ

1. ด้านสุขภาพและ
การรักษาพยาบาล
2. ด้านรายได้
3. ด้านที่อยูอ่ าศัย

4.05

.66

มาก

1

4.01
3.87

.59
.64

มาก
มาก

2
3

4. ด้านนันทนาการ
5. ด้านความมัน่ คง
ทางสังคม
6. ด้านการสร้าง
บริ การและเครื อข่าย
การเกื้อหนุน
รวม

3.81
3.84

.67
.56

มาก
มาก

6
5

3.87

.64

มาก

4

3.91

.45

มาก

จากตารางที่ 18 ผลการศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี พบว่าโดยภาพรวมผูส้ ูงอายุ มีความต้องการสวัสดิการ
อยูใ่ นระดับ มาก ( X = 3.91, SD = 0.45)
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ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ผูส้ ูงอายุที่มีเพศต่างกัน มีระดับความต้องการสวัสดิการด้านสังคม
ของผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน
ตารางที่ 19 การเปรี ยบเทียบผูส้ ูงอายุที่มีเพศต่างกัน มีความต้องการด้านสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุ
ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง

N
110
90

S.D.
.43
.47

X

3.95
3.85

t
1.56

Sig.
.31

จากตารางที่ 19 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความต้องการสวัสดิการสังคม
ของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี จาแนกตามเพศ
โดยใช้ค่าสถิติ t-test เพื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูส้ ูงอายุที่มีเพศต่างกัน มีระดับความต้องการ
สวัสดิการด้านสังคมของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
สมมติฐานที่ 2 ผูส้ ูงอายุที่มีอายุต่างกัน มีระดับความต้องการสวัสดิการด้านสังคม
ของผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน
ตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน เพื่อเปรี ยบเทียบความต้องการด้านสวัสดิการสังคม
ผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี จาแนกตามอายุ
แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

df
4
195
199

SS
4.26
36.05
40.32

MS
1.07
.18

F
5.76

Sig
.00*
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จากตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรี ยบเทียบความต้องการสวัสดิการ
ของผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี โดยใช้ค่าสถิติ One-way
ANOVA เพื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูส้ ูงอายุที่มีอายุต่างกัน มีระดับความต้องการสวัสดิการ
ด้านสังคมของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน
จึงเป็ นการยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
ตารางที่ 21 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความต้องการ ด้านสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุ
ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี จาแนกตามอายุ
X
อายุ
60-65 ปี
60-65 ปี
3.82
66-70 ปี
3.87
71-75 ปี
4.03
76-80 ปี
4.01
81 ปี ขึ้นไป
4.43
*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

66-70 ปี
.06
-

71-75 ปี
.22*
.16
-

76-80 ปี
.19
.13
.03
-

80 ปี ขึ้นไป
.62*
.56*
.40*
.42*
-

จากตารางที่ 21 การทดสอบรายคู่ดว้ ยวิธีการของ LSD พบว่า ผูส้ ูงอายุที่มีอายุแตกต่างกัน
มีความต้องการสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
แตกต่างกัน 5 คู่
1. ผูส้ ูงอายุที่มีอายุระหว่าง 71-75 ปี มีความต้องการสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุ มากกว่า
ผูส้ ูงอายุที่มีอายุระหว่าง 60-65 ปี
2. ผูส้ ูงอายุที่มีอายุ 80 ปี ขึ้นไป มีความต้องการสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุ มากกว่า
ผูส้ ูงอายุที่มีอายุระหว่าง 60-65 ปี
3. ผูส้ ูงอายุที่มีอายุ 80 ปี ขึ้นไป มีความต้องการสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุ มากกว่า
ผูส้ ูงอายุที่มีอายุระหว่าง 66-70 ปี
4. ผูส้ ูงอายุที่มีอายุ 80 ปี ขึ้นไป มีความต้องการสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุ มากกว่า
ผูส้ ูงอายุที่มีอายุระหว่าง 71-75 ปี
5. ผูส้ ูงอายุที่มีอายุระหว่าง 80 ปี ขึ้นไป มีความต้องการสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุ มากกว่า
ผูส้ ูงอายุที่มีอายุระหว่าง 76-80 ปี
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สมมติฐานที่ 3 ผูส้ ูงอายุที่มีสถานภาพต่างกัน มีระดับความต้องการสวัสดิการด้านสังคม
ของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน
ตารางที่ 22 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน เพื่อเปรี ยบเทียบความต้องการสวัสดิการสังคม
ผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
จาแนกตามสถานภาพ
แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

df
2
197
199

SS
1.41
38.91
40.32

MS
.70
.20

F
3.56

Sig
.03*

จากตารางที่ 22 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรี ยบเทียบความต้องการสวัสดิการ
สังคมผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี โดยใช้ค่าสถิติ
One-way ANOVA เพื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูส้ ูงอายุที่มีสถานภาพต่างกัน
มีระดับความต้องการสวัสดิการด้านสังคมของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง
อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน จึงเป็ นการยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
ตารางที่ 23 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน เพื่อเปรี ยบเทียบความต้องการด้านสวัสดิการสังคม
ผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
จาแนกตามสถานภาพ
X
สถานภาพ
โสด
3.86
สมรส
3.87
หม้าย/ หย่าร้าง
4.10
*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

โสด

สมรส
.01

หม้าย/ หย่าร้าง
.24*
.23*
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จากตารางที่ 23 การทดสอบรายคู่ดว้ ยวิธีการของ LSD พบว่า ผูส้ ูงอายุที่มีสถานภาพ
แตกต่างกันมีความต้องการสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน 2 คู่
1. ผูส้ ูงอายุที่มีสถานภาพหม้าย/ หย่าร้าง มีความต้องการสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุ
มากกว่าผูส้ ูงอายุที่มีสถานภาพโสด
2. ผูส้ ูงอายุที่มีสถานภาพหม้าย/ หย่าร้าง มีความต้องการสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุ
มากกว่าผูส้ ูงอายุที่มีสถานภาพสมรส
สมมติฐานที่ 4 ผูส้ ูงอายุที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับความต้องการสวัสดิการสังคม
ของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน
ตารางที่ 24 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน เพื่อเปรี ยบเทียบความต้องการด้านสวัสดิการสังคม
ผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
จาแนกตามระดับการศึกษา
แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df
5
194
199

SS
6.8
33.51
40.32

MS
1.36
.17

F
7.88

Sig
.00*

*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 24 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรี ยบเทียบความต้องการ
สวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี โดยใช้ค่าสถิติ
One-way ANOVA เพื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูส้ ูงอายุที่มีระดับการศึกษาต่างกัน
มีระดับความต้องการสวัสดิการด้านสังคมของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน จึงเป็ นการยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
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ตารางที่ 25 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน เพื่อเปรี ยบเทียบความต้องการด้านสวัสดิการสังคม
ผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี จาแนกตามระดับ
การศึกษา
ระดับ
การศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาต้น
มัธยมศึกษา
ปลาย
อนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญา
ตรี

X

ประถมศึกษา

4.06
4.01
3.79
3.96
3.56
3.45

มัธยมศึกษา มัธยมศึกษา
ต้น
ปลาย
.05

.27*
.22*

อนุปริ ญญา ปริ ญญา สู งกว่า
ตรี
ปริ ญญา
ตรี
.10
.51*
.61*
.05
.45*
.56*
.17
.23*
.34
.41*

.51*
.11

*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 25 การทดสอบรายคู่ดว้ ยวิธีการของ LSD พบว่า ผูส้ ูงอายุที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกันมีความต้องการสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน 9 คู่
1. ผูส้ ูงอายุที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา มีความต้องการสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุ
มากกว่าผูส้ ูงอายุที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาปลาย
2. ผูส้ ูงอายุที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา มีความต้องการสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุ
มากกว่าผูส้ ูงอายุที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี
3. ผูส้ ูงอายุที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา มีความต้องการสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุ
มากกว่าผูส้ ูงอายุที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริ ญญาตรี
4. ผูส้ ูงอายุที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาต้น มีความต้องการสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุ
มากกว่าผูส้ ูงอายุที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาปลาย
5. ผูส้ ูงอายุที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาต้น มีความต้องการสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุ
มากกว่าผูส้ ูงอายุที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี
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6. ผูส้ ูงอายุที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาต้น มีความต้องการสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุ
มากกว่าผูส้ ูงอายุที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริ ญญาตรี
7. ผูส้ ูงอายุที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาปลาย มีความต้องการสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุ
มากกว่าผูส้ ูงอายุที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี
8. ผูส้ ูงอายุที่มีระดับการศึกษาอนุปริ ญญา มีความต้องการสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุ
มากกว่าผูส้ ูงอายุที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี
9. ผูส้ ูงอายุที่มีระดับการศึกษาอนุปริ ญญา มีความต้องการสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุ
มากกว่าผูส้ ูงอายุที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริ ญญาตรี
สมมติฐานที่ 5 ผูส้ ูงอายุที่มีอาชีพต่างกัน มีระดับความต้องการสวัสดิการด้านสังคม
ของผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน
ตารางที่ 26 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน เพื่อเปรี ยบเทียบความต้องการด้านสวัสดิการสังคม
ผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี จาแนกตามอาชีพ
แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

df
4
195
199

SS
6.92
33.39
40.32

MS
1.73
.17

F
10.11

Sig
.00*

จากตารางที่ 26 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรี ยบเทียบความต้องการ
สวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี โดยใช้ค่าสถิติ
One-way ANOVA เพื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูส้ ูงอายุที่มีอาชีพต่างกัน มีระดับความต้องการ
สวัสดิการด้านสังคมของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
แตกต่างกัน จึงเป็ นการยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
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ตารางที่ 27 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน เพื่อเปรี ยบเทียบความต้องการสวัสดิการสังคม
ผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี จาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
ผูป้ ระกอบการ/
นายจ้าง
รับจ้างทัว่ ไป
ค้าขาย
เกษตรกร
ไม่ได้ประกอบ
อาชีพ

X

ผูป้ ระกอบการ/
นายจ้าง

3.68
4.04
3.73
3.93
4.24

รับจ้าง
ทัว่ ไป
.36*

ค้าขาย

เกษตรกร

ไม่ได้ประกอบอาชีพ

.05

.26*

.57*

.31*

.10
.21*

.21*
.52*
.31*

*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 25 การทดสอบรายคู่ดว้ ยวิธีการของ LSD พบว่า ผูส้ ูงอายุที่มีอาชีพ
แตกต่างกันมีความต้องการสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน 8 คู่
1. ผูส้ ูงอายุที่มีอาชีพรับจ้างทัว่ ไป มีความต้องการสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุ
มากกว่าผูส้ ูงอายุที่มีอาชีพผูป้ ระกอบการ/นายจ้าง
2. ผูส้ ูงอายุที่มีอาชีพเกษตรกร มีความต้องการสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุ มากกว่าผูส้ ูงอายุ
ที่มีอาชีพผูป้ ระกอบการ/นายจ้าง
3. ผูส้ ูงอายุที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ มีความต้องการสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุ
มากกว่าผูส้ ูงอายุที่มีอาชีพผูป้ ระกอบการ/นายจ้าง
4. ผูส้ ูงอายุที่มีอาชีพรับจ้างทัว่ ไป มีความต้องการสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุ
มากกว่าผูส้ ูงอายุที่มีอาชีพค้าขาย
5. ผูส้ ูงอายุที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ มีความต้องการสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุ
มากกว่าผูส้ ูงอายุที่มีประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ ไป
6. ผูส้ ูงอายุที่มีอาชีพเกษตรกร มีความต้องการสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุ มากกว่าผูส้ ูงอายุ
ที่มีอาชีพค้าขาย
7. ผูส้ ูงอายุที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ มีความต้องการสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุ
มากกว่าผูส้ ูงอายุที่มีอาชีพค้าขาย
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8. ผูส้ ูงอายุที่มีอาชีพไม่ได้ประกอบอาชีพ มีความต้องการสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุ
มากกว่าผูส้ ูงอายุที่มีประกอบอาชีพเกษตรกร
สมมติฐานที่ 6 ผูส้ ูงอายุที่มีรายได้ต่างกัน มีระดับความต้องการสวัสดิการด้านสังคมของ
ผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน
ตารางที่ 28 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน เพื่อเปรี ยบเทียบความต้องการสวัสดิการสังคม
ผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี จาแนกตามรายได้
df
5
194
199

แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
12.49
27.83
40.32

MS
2.50
.14

F
17.42

Sig
.00*

*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 28 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรี ยบเทียบความต้องการด้าน
สวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี โดยใช้ค่าสถิติ
One-way ANOVA เพื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูส้ ูงอายุที่มีรายได้ต่างกัน มีระดับความต้องการ
สวัสดิการด้านสังคมของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
แตกต่างกัน จึงเป็ นการยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
ตารางที่ 29 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน เพื่อเปรี ยบเทียบความต้องการด้านสวัสดิการสังคม
ผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี จาแนกตามรายได้
รายได้

X

ต่ากว่า 4,000
4.18
บาท
4,001-8,000 บาท 3.96
8,001-12,000
3.92
บาท

ต่ากว่า
4,000
บาท

4,0018,000 บาท

8,00112,000 บาท

.23*

.26*
.04

12,00116,000
บาท
.23*
.01
.03

16,00020,001
20,000 บาท บาทขึ้น
ไป
.52*
1.13*
.29*
.26*

.91*
.87*
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ตารางที่ 29 (ต่อ)
รายได้

12,001-16,000
บาท
16,001-20,000
บาท
20,001 บาทขึ้น
ไป

X

ต่ากว่า
4,000
บาท

3.95
3.67

4,001-8,000
บาท

8,00112,000 บาท

12,00116,000
บาท

16,00020,000
บาท
.28*

20,001
บาทขึ้น
ไป
.90*
.61*

3.05

*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 29 การทดสอบรายคู่ดว้ ยวิธีการของ LSD พบว่า ผูส้ ู งอายุท่ีมีรายได้
แตกต่างกันมีความต้องการสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน 12 คู่
1. ผูส้ ูงอายุที่มีรายได้ต่ากว่า 4,000 บาท มีความต้องการสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุ
มากกว่าผูส้ ูงอายุที่มีรายได้ 4,001-8,000 บาท
2. ผูส้ ูงอายุที่มีรายได้ต่ากว่า 4,000 บาท มีความต้องการสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุ
มากกว่าผูส้ ูงอายุที่มีรายได้ 8,001-12,000 บาท
3. ผูส้ ูงอายุที่มีรายได้ต่ากว่า 4,000 บาท มีความต้องการสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุ
มากกว่าผูส้ ูงอายุที่มีรายได้ 12,001-16,000 บาท
4. ผูส้ ูงอายุที่มีรายได้ต่ากว่า 4,000 บาท มีความต้องการสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุ
มากกว่าผูส้ ูงอายุที่มีรายได้ 16,001-20,000 บาท
5. ผูส้ ูงอายุที่มีรายได้ต่ากว่า 4,000 บาท มีความต้องการสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุ
มากกว่าผูส้ ูงอายุที่มีรายได้ 20,001 บาทขึ้นไป
6. ผูส้ ูงอายุที่มีรายได้ 4,001-8,000 บาท มีความต้องการสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุ
มากกว่าผูส้ ูงอายุที่มีรายได้ 16,001-20,000 บาท
7. ผูส้ ูงอายุที่มีรายได้ 4,001-8,000 บาท มีความต้องการสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุ
มากกว่าผูส้ ูงอายุที่มีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
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8. ผูส้ ูงอายุที่มีรายได้ 8,001-12,000 บาทมีความต้องการสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุ
มากกว่าผูส้ ูงอายุที่มีรายได้ 16,001-20,000 บาท
9. ผูส้ ูงอายุที่มีรายได้ 8,000-12,000 บาท มีความต้องการสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุ
มากกว่าผูส้ ูงอายุที่มีรายได้ 20,001 บาทขึ้นไป
10. ผูส้ ูงอายุที่มีรายได้ 12,001-16,000 บาท มีความต้องการสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุ
มากกว่าผูส้ ูงอายุที่มีรายได้ 16,001-20,000 บาท
11. ผูส้ ูงอายุที่มีรายได้ 12,001-16,000 บาท มีความต้องการสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุ
มากกว่าผูส้ ูงอายุที่มีรายได้ 20,001 บาทขึ้นไป
12. ผูส้ ูงอายุที่มีรายได้ 16,001-20,000 บาท มีความต้องการสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุ
มากกว่าผูส้ ูงอายุที่มีรายได้ 20,001 บาทขึ้นไป
สมมติฐานที่ 7 ผูส้ ูงอายุที่มีลกั ษณะที่พกั อาศัยต่างกัน มีระดับความต้องการสวัสดิการ
ด้านสังคม ของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน
ตารางที่ 30 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน เพื่อเปรี ยบเทียบความต้องการด้านสวัสดิการสังคม
ผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี จาแนกตาม
ลักษณะที่พกั อาศัย
แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

df
2
197
199

SS
2.56
37.75
40.32

MS
1.28
.19

F
6.69

Sig
.00*

จากตารางที่ 30 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรี ยบเทียบความต้องการสวัสดิการ
ของผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี โดยใช้ค่าสถิติ
One-way ANOVA เพื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูส้ ูงอายุที่มีลกั ษณะที่พกั อาศัยต่างกัน
มีระดับความต้องการสวัสดิการด้านสังคมของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง
อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน จึงเป็ นการยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
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ตารางที่ 31 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน เพื่อเปรี ยบเทียบความต้องการด้านสวัสดิการสังคม
ผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี จาแนกตาม
ลักษณะที่พกั อาศัย
ลักษณะที่พกั อาศัย

X

บ้านของตนเอง
3.83
บ้านของบุตร,
4.12
หลาน
บ้านของญาติพี่
3.93
น้อง
*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บ้านของตนเอง

บ้านของบุตร,
หลาน
.29*

บ้านของญาติพี่
น้อง
.10
.19

จากตารางที่ 29 การทดสอบรายคู่ดว้ ยวิธีการของ LSD พบว่า ผูส้ ูงอายุที่มีลกั ษณะที่พกั อาศัย
แตกต่างกันมีความต้องการสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน 1 คู่
1. ผูส้ ูงอายุที่มีลกั ษณะที่พกั อาศัยบ้านของบุตร, หลาน มีความต้องการสวัสดิการสังคม
ผูส้ ูงอายุ มากกว่าผูส้ ูงอายุที่มีลกั ษณะที่พกั อาศัยบ้านของตนเอง
ตารางที่ 32 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
ผูส้ ูงอายุที่มีเพศต่างกัน มีระดับความต้องการสวัสดิการสังคม
ของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน
ผูส้ ูงอายุที่มีอายุต่างกัน มีระดับความต้องการสวัสดิการสังคม
ของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน

ผลการทดสอบสมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน

ยอมรับสมมติฐาน
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ตารางที่ 32 (ต่อ)
สมมติฐาน
ผูส้ ูงอายุที่มีสถานภาพต่างกัน มีระดับความต้องการสวัสดิการ
สังคมของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง
อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน

ผลการทดสอบสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน

ผูส้ ูงอายุที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับความต้องการ
สวัสดิการด้านสังคม ของผูส้ ู งอายุ ในเขตเทศบาลนคร
แหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน
ผูส้ ูงอายุที่มีอาชีพต่างกัน มีระดับความต้องการสวัสดิการสังคม
ของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน
ผูส้ ูงอายุที่มีรายได้ต่างกัน มีระดับความต้องการสวัสดิการสังคม
ของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน
ผูส้ ูงอายุที่มีลกั ษณะที่พกั อาศัยต่างกัน มีระดับความต้องการ
สวัสดิการสังคมของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง
อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน

ยอมรับสมมติฐาน

ยอมรับสมมติฐาน

ยอมรับสมมติฐาน

ยอมรับสมมติฐาน

จากตารางที่ 32 พบว่า ผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี ที่มี เพศ แตกต่างกันมีความต้องการสวัสดิการสังคมไม่แตกต่างกันแต่ผสู ้ ู งอายุที่มี อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และลักษณะที่พกั อาศัย มีความต้องการสวัสดิการสังคม
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดั้งนั้น ยอมรับสมมติฐานการวิจยั

บทที่ 5
สรุป อภิปราย และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง
อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการสวัสดิการของผูส้ ูงอายุ
ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี และเพื่อศึกษาการเปรี ยบเทียบ
ความต้องการด้านสวัสดิการของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research)
โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากผูท้ ี่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป
ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี จานวน 200 คน และแบ่งระดับ
ความต้องการเป็ น 5 ระดับ เพื่อสอบถามความต้องการสวัสดิการผูส้ ูงอายุ แล้วนาผลการสารวจ
มาประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยสถิติที่ใช้ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X )
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาข้อมูลทัว่ ไป พบว่า ผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุ 60-65 ปี
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาของผูส้ ูงอายุส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับประถมศึกษา
มีอาชีพรับจ้างทัว่ ไป รายได้ 4,001-8,000 บาท และอาศัยที่บา้ นของตนเองมากที่สุด
2. ผลการศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลนครแหลม
ฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับน้อย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ
สู งสุ ด ได้แก่ ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล รองลงมาคือ ด้านรายได้ ด้านที่อยูอ่ าศัย ด้านการ
สร้างบริ การและเครื อข่ายการเกื้อหนุน ด้านความมัน่ คงทางสังคม และด้านนันทนาการ ตามลาดับ
2.1 สวัสดิการด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
ได้แก่ ต้องการให้มีการตรวจสุขภาพประจาปี ให้แก่ผสู ้ ูงอายุ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
และท่านต้องการให้มีบริ การให้คาแนะนา ปรึ กษา หรื อให้ความรู ้เกี่ยวกับสุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บ
ให้แก่ผสู ้ ูงอายุอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง ตามลาดับ
2.2 สวัสดิการด้านรายได้ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ต้องการให้มีการจ่าย
เบี้ยยังชีพแก่ผสู ้ ุ งอายุให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ รองลงมาคือ ต้องการให้มีการจัดตั้งกองทุน
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ส่งเสริ มสวัสดิการผูส้ ูงอายุในชุมชน น้อยที่สุดคือต้องการให้มีส่วนลดในรายการต่าง ๆ
สาหรับผูส้ ูงอายุ เช่น สถานที่ท่องเที่ยวหรื อแหล่งวัฒนธรรมทางท้องถิ่น ตามลาดับ
2.3 สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ต้องการให้
มีศูนย์บริ การแก่ผสู ้ ู งอายุโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย รองลงมาคือ ต้องการให้มีการจัดหาเครื่ องนุ่งห่ม
และที่พกั อาศัยแก่ผสู ้ ุ งอายุที่พ่ งึ ตนเองไม่ได้ตามความจาเป็ น น้อยที่สุดคือ ต้องการให้มีการตรวจ
ที่พกั อาศัยให้ถูกสุขลักษณะที่เหมาะสมอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
2.4 ด้านการสร้างบริ การและเครื อข่ายการเกื้อหนุน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
ได้แก่ ต้องการให้ส่งเสริ มการสร้างเครื อข่ายผูส้ ูงอายุเพื่อให้ผสู ้ ูงอายุช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ในชุมชนและกับชุมชนใกล้เคียง รองลงมาคือ ต้องการให้มีอาสาสมัครผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุในชุมชน
น้อยที่สุดคือ ต้องการให้จดั หาบริ การแม่บา้ นไปช่วยเหลือผูส้ ูงอายุในการทางานบ้าน
เช่น การจ่ายของ ทาความสะอาดบ้าน ประกอบอาหาร และการช่วยเหลืออื่น ๆ ตามลาดับ
2.5 ด้านความมัน่ คงทางสังคม โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ต้องการให้
มีหน่วยบริ การเคลื่อนที่แก่ผสู ้ ู งอายุให้คาแนะนาปรึ กษาแก้ไขปัญหา บริ การด้านสุขภาพอนามัย
และบริ การด้านข้อมูลข่าวสาร เป็ นต้น รองลงมาคือ ต้องการให้มีการส่งเสริ ม ฝึ กอบรมให้ความรู ้
แก่สมาชิกในครอบครัวให้มีศกั ยภาพในการดูแลผูส้ ูงอายุ น้อยที่สุดคือ ต้องการให้มีการประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผสู ้ ูงอายุที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายกาหนดได้รับการสงเคราะห์
ในการจัดการศพตามประเพณี ตามลาดับ
2.6 ด้านนันทนาการ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ต้องการให้มีการจัดทัศนศึกษา
แก่ผสู ้ ู งอายุ เช่น แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา วัฒนธรรม และแหล่งท่อเที่ยวนอกสถานที่
อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง รองลงมาคือ ต้องการให้มีการส่งเสริ มการรวมกลุ่มผูส้ ุงอายุในรู ปแบบชมรม
หรื อ สมาคมผูส้ ูงอายุในชุมชน น้อยที่สุดคือ ต้องการให้มีการจัดตั้งชมรมกีฬาสาหรับผูส้ ู งอายุ
เช่น เปตอง หมากรุ ก เป็ นต้น ตามลาดับ
3. จากการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรี ยบเทียบความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ูงอายุ
ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี ผลการทดสอบ เพศ แตกต่างกัน
มีความต้องการสวัสดิการสังคมไม่แตกต่างกันแต่ผสู ้ ูงอายุที่มี อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้ และลักษณะที่พกั อาศัย มีความต้องการสวัสดิการสังคมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ดั้งนั้น ยอมรับสมมติฐานการวิจยั
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การอภิปรายผล
จากการศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง
อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี มีประเด็นตามวัตถุประสงค์ที่นามาอภิปรายผล ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 เพื่อศึกษาความต้องการด้านสวัสดิการของผูส้ ูงอายุ
ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ูงอายุ
ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี พบว่า ผูส้ ูงอายุมีความต้องการ
สวัสดิการสังคม ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ต้องการให้มีการตรวจสุขภาพประจาปี ให้แก่ผสู ้ ูงอายุ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นันทนา อยูส่ บาย (2557) ศึกษาวิจยั เรื่ องความต้องการสวัสดิการสังคม
ของผูส้ ูงอายุ ในองค์การบริ หารส่วนตาบลศีรษะจรเข้นอ้ ย อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
พบว่า ความต้องการด้านสุขภาพอนามัยของผูส้ ูงอายุ ในองค์การบริ หารส่วนตาบลศีรษะจรเข้นอ้ ย
อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ลัดดา บุญเกิด (2557) ศึกษาวิจยั
เรื่ องความต้องการด้านสวัสดิการของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลตาบลเกาะจันทร์ อาเภอเกาะจันทร์
จังหวัดชลบุรี พบว่า ความต้องการด้านสุ ขภาพ และ ด้านการรักษาพยาบาลความต้องการ
ของผูส้ ูงอายุอยูใ่ นระดับมาก อัจฉรา วงนารี (2558) ได้ศึกษาเรื่ องความต้องการสนับสนุน
ด้านสวัสดิการของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลตาบลหนองหลวง อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
พบว่า ความต้องการด้านการดูแลสุขภาพอยูใ่ นระดับมาก วันชัย ชูประดิษฐ์ (2555) ได้ศึกษาเรื่ อง
ความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลตาบลลาทับ อาเภอลาทับ จังหวัดกระบี่
พบว่า ความต้องการโดยภาพรวมในเขตเทศบาลตาบลลาทับ อาเภอลาทับ จังหวัดกระบี่ โดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก สมพล นะวะกะ (2555) ศึกษาวิจยั เรื่ องความต้องการได้รับสวัสดิการของผูส้ ูงอายุ
ในเขตองค์การบริ หารส่วนตาบลอ่าวลึกใต้ อาเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ พบว่า ความต้องการ
ด้านบริ การสังคมของผูส้ ูงอายุ ในเขตองค์การบริ หารส่วนตาบลอ่าวลึกใต้ อาเภออ่าวลึก
จังหวัดกระบี่ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของจารุ วรรณ สุกใส (2555) ได้ศึกษาเรื่ องปัญหา
และความต้องการสวัสดิการของผูส้ ู งอายุที่รับเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ สานักงานเขตดินแดง
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ความต้องการด้านสุ ขภาพอยูใ่ นระดับปานกลาง
นอกจากนี้ ตามความเห็นของผูว้ ิจยั เห็นว่า เทศบาลนครแหลมฉบังอยูใ่ นพื้นที่
เขตอุตสาหกรรม ซึ่งอาจจะเกิดจากการมีมลพิษที่ตกค้างอยูใ่ นอากาศ ทาให้ผสู ้ ูงอายุมีความเสี่ ยง
ด้านสุขภาพ จึงมีความต้องการด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาลที่อยูใ่ นระดับมาก
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ด้านรายได้ ความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง
อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี พบว่า ผูส้ ูงอายุมีความต้องการสวัสดิการสังคมด้านรายได้อยูใ่ นระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ต้องการให้มีการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผสู ้ ุ งอายุให้เหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของลัดดา บุญเกิด (2557) ศึกษาวิจยั เรื่ องความ
ต้องการด้านสวัสดิการของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลตาบลเกาะจันทร์ อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
พบว่า ความต้องการด้านรายได้ ความต้องการของผูส้ ูงอายุอยูใ่ นระดับมากสมพล นะวะกะ (2555)
ศึกษาวิจยั เรื่ องความต้องการได้รับสวัสดิการของผูส้ ูงอายุ ในเขตองค์การบริ หารส่วนตาบลอ่าวลึก
ใต้ อาเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ พบว่า ความต้องการด้านบริ การสังคมของผูส้ ูงอายุ
ในเขตองค์การบริ หารส่วนตาบลอ่าวลึกใต้ อาเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
นอกจากนี้ ตามความเห็นของผูว้ ิจยั เห็นว่า ผูท้ ี่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปส่ วนใหญ่
ไม่ได้รับการจ้างงาน และเบี้ยยังชีพไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในปัจจุบนั จึงมีความต้องการ
ด้านรายได้ที่อยูใ่ นระดับมาก
ด้านที่อยูอ่ าศัย ความต้องการสวัสดิการของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง
อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี พบว่า ผูส้ ูงอายุมีความต้องการสวัสดิการสังคมด้านที่อยูอ่ าศัย
อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ต้องการให้มีศูนย์บริ การแก่ผสู ้ ู งอายุ
โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นันทนา อยูส่ บาย (2557)
ศึกษาวิจยั เรื่ องความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ูงอายุ ในองค์การบริ หารส่วนตาบลศีรษะจรเข้
น้อย อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ความต้องการด้านที่อยูอ่ าศัยของผูส้ ูงอายุ
ในองค์การบริ หารส่วนตาบลศีรษะจรเข้นอ้ ย อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก ลัดดา บุญเกิด (2557) ศึกษาวิจยั เรื่ องความต้องการด้านสวัสดิการของผูส้ ูงอายุ
ในเขตเทศบาลตาบลเกาะจันทร์ อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี พบว่า ความต้องการด้านที่อยูอ่ าศัย
ความต้องการของผูส้ ูงอายุอยู่ในระดับมาก
นอกจากนี้ ตามความเห็นของผูว้ ิจยั เห็นว่า บริ บทพื้นที่ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง
นั้นเป็ นเป็ นสังคมเมือง ที่ผนู ้ าครอบครัวต้องเน้นการทามาหากินเพื่อเอาตัวรอดในสังคม ซึ่งอาจทาให้
ผูส้ ูงอายุตอ้ งอยูใ่ นบ้านคนเดียว จึงมีความต้องการด้านที่อยู่อาศัยในตนเองที่อยูใ่ นระดับมาก
ด้านการสร้างบริ การและเครื อข่ายการเกื้อหนุน ความต้องการสวัสดิการสังคม
ของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี พบว่า ผูส้ ูงอายุ
มีความต้องการสวัสดิการสังคมด้านการสร้างบริ การและเครื อข่ายการเกื้อหนุน อยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ต้องการให้ส่งเสริ มการสร้างเครื อข่ายผูส้ ูงอายุเพื่อให้ผสู ้ ูงอายุ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชนและกับชุมชนใกล้เคียง ซึ่งสอดคล้องกับ ลัดดา บุญเกิด (2557)
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ศึกษาวิจยั เรื่ องความต้องการด้านสวัสดิการของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลตาบลเกาะจันทร์
อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี พบว่า ความต้องการด้านการสร้างบริ การและเครื อข่ายการเกื้อหนุน
ความต้องการของผูส้ ูงอายุอยู่ในระดับมาก อัจฉรา วงนารี (2558) ได้ศึกษาเรื่ องความต้องการ
สนับสนุนด้านสวัสดิการของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลตาบลหนองหลวง อาเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ความต้องการด้านการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารและความต้องการอื่น ๆ
ความต้องการของผูส้ ูงอายุอยู่ในระดับมาก
นอกจากนี้ ตามความเห็นของผูว้ ิจยั เห็นว่า ผูส้ ูงอายุในแต่ละชุมชนของเขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง มีปัญหาและความต้องการที่แตกต่างกัน ซึ่งผูส้ ูงอายุมีตอ้ งการที่จะแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จึงมีความต้องการด้านการสร้างบริ การและเครื อข่ายการ
เกื้อหนุนที่อยูใ่ นระดับมาก
ด้านความมัน่ คงทางสังคม ความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี พบว่า ผูส้ ูงอายุมีความต้องการสวัสดิการสังคม
ด้านความมัน่ คงทางสังคม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ต้องการให้มีหน่วยบริ การ
เคลื่อนที่แก่ผสู ้ ู งอายุให้คาแนะนาปรึ กษาแก้ไขปัญหา บริ การด้านสุขภาพอนามัย และบริ การ
ด้านข้อมูลข่าวสาร เป็ นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ลัดดา บุญเกิด (2557) ศึกษาวิจยั เรื่ อง
ความต้องการด้านสวัสดิการของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลตาบลเกาะจันทร์ อาเภอเกาะจันทร์
จังหวัดชลบุรี พบว่า ความต้องการด้านความมัน่ คงทางสังคม ความต้องการของผูส้ ูงอายุ
อยูใ่ นระดับมาก
ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของจารุ วรรณ สุกใส (2555) ได้ศึกษาเรื่ องปัญหา
และความต้องการสวัสดิการของผูส้ ู งอายุที่รับเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ สานักงานเขตดินแดง
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ความต้องการด้านสังคมอยูใ่ นระดับปานกลาง
นอกจากนี้ ตามความเห็นของผูว้ ิจยั เห็นว่า ผูส้ ูงอายุอาจจะมีการเข้าถึงสื่ อโซเชียลมีเดีย
ที่นอ้ ยทาให้มีโอกาสที่จะรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ไม่ทนั กับสถานการณ์ปัจจุบนั
จึงมีความต้องการด้านความมัน่ คงทางสังคมที่อยูใ่ นระดับมาก
ด้านนันทนาการ ความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี พบว่า ผูส้ ูงอายุมีความต้องการสวัสดิการสังคม
ด้านนันทนาการ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ต้องการให้มีการจัดทัศนศึกษาแก่ผสู ้ ู งอายุ
เช่น แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา วัฒนธรรม และแหล่งท่อเที่ยวนอกสถานที่ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของนันทนา อยูส่ บาย (2557) ศึกษาวิจยั เรื่ องความต้องการสวัสดิการสังคม
ของผูส้ ูงอายุ ในองค์การบริ หารส่วนตาบลศีรษะจรเข้นอ้ ย อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
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พบว่า ความต้องการด้านนันทนาการของผูส้ ูงอายุ ในองค์การบริ หารส่วนตาบลศีรษะจรเข้นอ้ ย
อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ลัดดา บุญเกิด (2557) ศึกษาวิจยั
เรื่ องความต้องการด้านสวัสดิการของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลตาบลเกาะจันทร์ อาเภอเกาะจันทร์
จังหวัดชลบุรี พบว่า ความต้องการด้านนันทนาการ ความต้องการของผูส้ ูงอายุอยูใ่ นระดับมาก
อัจฉรา วงนารี (2558) ได้ศึกษาเรื่ องความต้องการสนับสนุนด้านสวัสดิการของผูส้ ูงอายุ
ในเขตเทศบาลตาบลหนองหลวง อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ความต้องการด้านนันทนาการ
อยูใ่ นระดับมาก
นอกจากนี้ ตามความเห็นของผูว้ ิจยั เห็นว่า บริ บทพื้นที่ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง
นั้นเป็ นเป็ นสังคมเมืองและเป็ นเขตอุตสาหกรรม ทาให้อาจจะมีสถานที่ ที่สามารถพักผ่อน
ผ่อนคลายน้อย อาจทาให้ จึงมีความต้องการด้านนันทนาการ ที่อยูใ่ นระดับมาก
2. วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 เพื่อศึกษาการเปรี ยบเทียบความต้องการด้านสวัสดิการ
ของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล
ซึ่งสามารถอภิปรายผลจาแนกตามตัวแปรอิสระ ได้ดงั นี้
2.1 เพศ ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั พบว่า ผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลนคร
แหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี ที่มีเพศต่างกันมีความต้องการสวัสดิการสังคมแตกต่างกัน
ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจยั ซึ่งสอดคล้องกับ วันชัย ชูประดิษฐ์ (2555) ได้ศึกษาเรื่ อง
ความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลตาบลลาทับ อาเภอลาทับ จังหวัดกระบี่
จากการศึกษาพบว่า ไม่มีนยั สาคัญในการอธิบายความต้องการได้รับสวัสดิการของผูส้ ู งอายุ
นันทนา อยูส่ บาย (2557) ได้ศึกษาเรื่ องความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ูงอายุ
ในองค์การบริ หารส่วนตาบลศีรษะจรเข้นอ้ ย อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ จากการวิจยั
พบว่า ผูส้ ูงอายุ มีความต้องการสวัสดิการสังคมของ ในองค์การบริ หารส่วนตาบลศีรษะจรเข้นอ้ ย
อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐาน อัจฉรา วงนารี (2558)
ได้ศึกษาเรื่ องความต้องการสนับสนุนด้านสวัสดิการของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลตาบลหนองหลวง
อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จากการศึกษาพบว่า ผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลตาบล หนองหลวง
อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มี เพศต่างกัน มีความต้องการสนับสนุนด้านสวัสดิการ
โดยรวมและเป็ นรายด้านไม่ แตกต่างกัน
ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สมพล นะวะกะ (2555) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง
ความต้องการได้รับสวัสดิการของผูส้ ูงอายุ ในเขตองค์การบริ หารส่วนตาบลอ่าวลึกใต้ อาเภออ่าวลึก
จังหวัดกระบี่ จากการศึกษาพบว่า เพศของผูส้ ูงอายุที่รับบริ การ มีนยั สาคัญในการอธิบาย
ความต้องการได้รับสวัสดิการของผูส้ ูงอายุ ในเขตองค์การบริ หารส่วนตาบลอ่าวลึกใต้
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จารุ วรรณ สุกใส (2555) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง ปัญหา และความต้องการสวัสดิการของผูส้ ู งอายุ
ที่รับเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ สานักงานเขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า ความต้องการ
สวัสดิการของผูส้ ู งอายุที่มารับเบี้ยยังชีพ แตกต่างกันตามเพศเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
เนื่องจากเพศเป็ นตัวกาหนดความแตกต่างของบทบาทหน้าที่ และบุคลิกภาพของบุคคลในสังคม
เป็ นสิ่ งที่แสดงถึงค่านิยมของบุคคลที่บ่งบอกถึงคุณภาพผลการวิจยั พบว่า ผูส้ ู งอายุเพศชาย
มีความต้องการ ด้านสุขภาพอนามัยมากกว่าผูส้ ูงอายุเพศหญิง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ลัดดา บุญเกิด (2557) ได้ศึกษาเรื่ องความต้องการด้านสวัสดิการของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลตาบล
เกาะจันทร์ อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี จากการศึกษาพบว่า แตกตางกัน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 จึงสอดคล้องกับสมมติฐาน
โดยผูว้ ิจยั เห็นว่า ผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
เพศชายและเพศหญิงมีความต้องการไม่แตกต่างกัน อาจเนื่องจาก ความต้องการที่ได้รับจาก
ทางเทศบาลนครแหลมฉบัง ไม่เพียงพอต่อสถานการณ์ในปัจจุบนั
2.2 อายุ ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั พบว่า ผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลนคร
แหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี ที่มีอายุต่างกันมีความต้องการสวัสดิการสังคมไม่แตกต่างกัน
ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจยั ซึ่งสอดคล้องกับ สมมติฐาน นันทนา อยูส่ บาย (2557) ได้ศึกษา
เรื่ องความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ูงอายุ ในองค์การบริ หารส่วนตาบลศีรษะจระเข้นอ้ ย
อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ จากการวิจยั พบว่า ผูส้ ูงอายุมีความต้องการสวัสดิการสังคม
ในองค์การบริ หารส่วนตาบลศีรษะจรเข้นอ้ ย อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สมพล นะวะกะ (2555) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง
ความต้องการได้รับสวัสดิการขอผูส้ ูงอายุ ในเขตองค์การบริ หารส่วนตาบลอ่าวลึกใต้ อาเภออ่าวลึก
จังหวัดกระบี่ จากการศึกษาพบว่า ไม่เป็ นไปตามสมมุติฐาน โดยอายุของผูต้ อบแบบสอบถาม
เป็ นตัวแปรหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อความต้องการได้รับสวัสดิการของผูส้ ูงอายุ กล่าวคือ หากอายุ
ของผูต้ อบแบบสอบถามน้อย จะมีผลทาให้ผสู ้ ู งอายุ มีความต้องการได้รับสวัสดิการเพิ่มขึ้น
ด้วยนัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.1 หรื อมีความเชื่อถือได้ดว้ ยระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 90
และยังสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ วันชัย ชูประดิษฐ์ (2555) ได้ศึกษาเรื่ องความต้องการสวัสดิการ
สังคมของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลตาบลลาทับ อาเภอลาทับ จังหวัดกระบี่ จากการศึ กษาพบว่า
ไม่เป็ นไปตามสมมุติฐาน โดยอายุของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นตัวแปรหนึ่งที่มีอิทธิพล
ต่อความต้องการได้รับสวัสดิการของผูส้ ูงอายุ กล่าวคือ หากอายุของผูต้ อบแบบสอบถามน้อย
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จะมีผลทาให้ผสู ้ ู งอายุมีความต้องการได้รับสวัสดิการเพิ่มขึ้น ด้วยนัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.1
หรื อมีความเชื่อถือได้ดว้ ยระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 90
โดยผูว้ ิจยั เห็นว่า ผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
ที่มีอายุต่างกันมีความต้องการสวัสดิการสังคมต่างกัน เนื่องจากผูส้ ู งอายุที่มีอายุเพิม่ มากขึ้นนั้น ยิง่ มี
ความสามารถที่จะช่วยเหลือตนเองลดลง จึงทาให้มีความต้องการสวัสดิการสังคมที่แตกต่างกัน
2.3 สถานภาพ ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั พบว่า ผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี ที่มีสถานภาพต่างกันมีความต้องการสวัสดิการสังคม
ไม่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจยั ซึ่งสอดคล้องกับ ลัดดา บุญเกิด (2557) ได้ศึกษา
เรื่ องความต้องการด้านสวัสดิการของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลตาบลเกาะจันทร์ อาเภอเกาะจันทร์
จังหวัดชลบุรี จากการศึกษาพบว่า แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐาน
ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สมพล นะวะกะ (2555) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง
ความต้องการได้รับสวัสดิการขอผูส้ ูงอายุ ในเขตองค์การบริ หารส่วนตาบลอ่าวลึกใต้ อาเภออ่าวลึก
จังหวัดกระบี่ จากการศึกษาพบว่าไม่มีนยั สาคัญในการอธิบายความต้องการได้รับสวัสดิการ
ของผูส้ ูงอายุ จารุ วรรณ สุกใส (2555) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง ปัญหาและความต้องการสวัสดิการ
ของผูส้ ู งอายุที่รับเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ สานักงานเขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร จากการศึกษา
พบว่า ความต้องการสวัสดิการของผูส้ ู งอายุที่มารับเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุไม่แตกต่างกัน วันชัย ชูประดิษฐ์
(2555) ได้ศึกษาเรื่ องความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลตาบลลาทับ
อาเภอลาทับ จังหวัดกระบี่ จากการศึกษาพบว่า ไม่มีนยั สาคัญในการอธิบายความต้องการ
ได้รับสวัสดิการของผูส้ ูงอายุ นันทนา อยูส่ บาย (2557) ได้ศึกษาเรื่ องความต้องการสวัสดิการสังคม
ของผูส้ ูงอายุ ในองค์การบริ หารส่วนตาบลศีรษะจรเข้นอ้ ย อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
จากการวิจยั พบว่า ผูส้ ูงอายุมีความต้องการสวัสดิการสังคมขององค์การบริ หารส่วนตาบลศีรษะจรเข้
อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ไม่แตกต่างกันซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
โดยผูว้ ิจยั เห็นว่า ผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
ที่มีสถานภาพต่างกันมีความต้องการสวัสดิการสังคมแตกต่างกัน เนื่องจากผูส้ ูงอายุที่มีสถานภาพ
หม้ายหรื อหย่าร้างนั้น อาจจะขาดสมดุลในการดาเนินชีวิต จึงเกิดความต้องการสวัสดิการสังคม
ที่แตกต่างจากสถานภาพโสดและสมรส
2.4 ระดับการศึกษา ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั พบว่า ผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความต้องการสวัสดิการ
ไม่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานการซึ่งสอดคล้องกับ ลัดดา บุญเกิด (2557) ได้ศึกษาเรื่ อง
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ความต้องการด้านสวัสดิการของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลตาบลเกาะจันทร์ อาเภอเกาะจันทร์
จังหวัดชลบุรี จากการศึกษาพบว่า แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐาน นันทนา อยูส่ บาย (2557) ได้ศึกษาเรื่ องความต้องการของผูส้ ูงอายุดา้ นสวัสดิการ
สังคม ในองค์การบริ หารส่วนตาบลศีรษะจรเข้นอ้ ย อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
จากการวิจยั พบว่า มีความต้องการสวัสดิการสังคมในตัวผูส้ ูงอายุ ในองค์การบริ หารส่วนตาบล
ศีรษะจรเข้นอ้ ย อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สมพล นะวะกะ (2555) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง
ความต้องการได้รับสวัสดิการขอผูส้ ูงอายุ ในเขตองค์การบริ หารส่วนตาบลอ่าวลึกใต้ อาเภออ่าวลึก
จังหวัดกระบี่ จากการศึกษาพบว่า ไม่มีนยั สาคัญในการอธิบายความต้องการได้รับสวัสดิการ
ของผูส้ ูงอายุ จารุ วรรณ สุกใส (2555) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง ปัญหาและความต้องการสวัสดิการ
ของผูส้ ู งอายุที่รับเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ สานักงานเขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร จากการศึกษา
พบว่า ความต้องการสวัสดิการของผูส้ ู งอายุที่มารับเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุไม่แตกต่างกัน วันชัย ชูประดิษฐ์
(2555) ได้ศึกษาเรื่ องความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุ ในเขตเทศบาลตาบลลาทับ
อาเภอลาทับ จังหวัดกระบี่ จากการศึกษาพบว่า ไม่มีนยั สาคัญในการอธิบายความต้องการ
ได้รับสวัสดิการของผูส้ ูงอายุ อัจฉรา วงนารี (2558) ได้ศึกษาเรื่ องความต้องการสนับสนุน
ด้านสวัสดิการของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลตาบลหนองหลวง อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
จากการศึกษาพบว่า ผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลตาบล หนองหลวง อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความต้องการสนับสนุนด้านสวัสดิการโดยรวมและเป็ นรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน
โดยผูว้ ิจยั เห็นว่า ผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความต้องการสวัสดิการสังคมแตกต่างกัน อาจเนื่องจากระดับการศึกษา
ที่นอ้ ย ส่งผลกระทบต่อการดารงชีวิตของผูส้ ูงอายุ ความต้องการสวัสดิการสังคมจึงแตกต่างกัน
2.5 อาชีพ ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั พบว่า ผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลนคร
แหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี ที่มีอาชีพต่างกันมีความต้องการสวัสดิการสังคม
ไม่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจยั ซึ่งสอดคล้องกับ ลัดดา บุญเกิด (2557)
ได้ศึกษาเรื่ องความต้องการด้านสวัสดิการของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลตาบลเกาะจันทร์
อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี จากการศึกษาพบว่า แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน นันทนา อยูส่ บาย (2557) ได้ศึกษาเรื่ องความต้องการ
สวัสดิการสังคมของผูส้ ูงอายุ ในองค์การบริ หารส่วนตาบลศีรษะจรเข้นอ้ ย อาเภอบางเสาธง
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จังหวัดสมุทรปราการ จากการวิจยั พบว่า ผูส้ ูงอายุมีความต้องการสวัสดิการสังคมในองค์การบริ หาร
ส่วนตาบลศีรษะจรเข้นอ้ ย อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ แตกตางกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สมพล นะวะกะ (2555) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง
ความต้องการได้รับสวัสดิการขอผูส้ ูงอายุ ในเขตองค์การบริ หารส่วนตาบลอ่าวลึกใต้ อาเภออ่าวลึก
จังหวัดกระบี่ จากการศึกษาพบว่าไม่มีนยั สาคัญในการอธิบายความต้องการได้รับสวัสดิการ
ของผูส้ ูงอายุ วันชัย ชูประดิษฐ์ (2555) ได้ศึกษาเรื่ องความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ูงอายุ
ในเขตเทศบาลตาบลลาทับ อาเภอลาทับ จังหวัดกระบี่ จากการศึกษาพบว่า ไม่มีนยั สาคัญ
ในการอธิบายความต้องการได้รับสวัสดิการของผูส้ ูงอายุ
โดยผูว้ ิจยั เห็นว่า ผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
ที่มีอาชีพต่างกันมีความต้องการสวัสดิการสังคมแตกต่างกัน อาจเนื่องจากผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาล
นครแหลมฉบังส่วนใหญ่ มีอาชีพที่ไม่ค่อยมัน่ คง จึงมีความต้องการสวัสดิการสังคมมีที่แตกต่างกัน
2.6 รายได้ ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั พบว่า ผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลนคร
แหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี ที่มีรายได้ต่างกันมีความต้องการสวัสดิการสังคม
ไม่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานการซึ่งสอดคล้องกับ นันทนา อยูส่ บาย (2557) ได้ศึกษา
เรื่ องความต้องการของผูส้ ูงอายุดา้ น สวัสดิการสังคม ในองค์การบริ หารส่วนตาบลศีรษะจรเข้นอ้ ย
อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ จากการวิจยั พบว่า ผูส้ ูงอายุมีความต้องการสวัสดิการสังคม
ของในองค์การบริ หารส่วนตาบลศีรษะจรเข้นอ้ ย อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สมพล นะวะกะ (2555) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง
ความต้องการได้รับสวัสดิการขอผูส้ ูงอายุ ในเขตองค์การบริ หารส่วนตาบลอ่าวลึกใต้ อาเภออ่าวลึก
จังหวัดกระบี่ จากการศึกษาพบว่า พบว่าไม่เป็ นไปตามสมมุติฐาน ทั้งนี้หากรายได้
ของผูต้ อบแบบสอบถามลดลง จะมีผลทาให้ผสู ้ ูงอายุ มีความต้องการได้รับสวัสดิ การของผูส้ ูงอายุ
เพิ่มขึ้น วันชัย ชูประดิษฐ์ (2555) ได้ศึกษาเรื่ องความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ูงอายุ
ในเขตเทศบาลตาบลลาทับ อาเภอลาทับ จังหวัดกระบี่ จากการศึกษาพบว่า ไม่เป็ นไปตามสมมุติฐาน
ทั้งนี้หากรายได้ของผูต้ อบแบบสอบถามลดลง จะมีผลทาให้ผสู ้ ูงอายุมีความต้องการได้รับสวัสดิการ
ของผูส้ ู งอายุเพิ่มขึ้น ด้วยนัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 หรื อมีความเชื่อถือได้ดว้ ยระดับ
ความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 โดยผูว้ ิจยั เห็นว่า ผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี ที่มีรายได้ต่างกันมีความต้องการสวัสดิการสังคมแตกต่างกัน เนื่องจากความแตกต่าง
ของรายได้ จึงทาให้เกิดความต้องการที่ความแตกต่างกัน
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โดยผูว้ ิจยั เห็นว่า ผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
ที่มีรายได้ต่างกันมีความต้องการสวัสดิการสังคมแตกต่างกัน อาจเนื่องจากผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาล
นครแหลมฉบังมีรายได้ที่ไม่เพียงพอต่อการดารงชีวิตในปัจจุบนั จึงมีความต้องการสวัสดิการสังคม
มีที่แตกต่างกัน
2.7 ลักษณะที่พกั อาศัย ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั พบว่า ผูส้ ูงอายุ
ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี ที่มีรายได้ต่างกันมีความต้องการ
สวัสดิการสังคมไม่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานการซึ่งสอดคล้องกับ ลัดดา บุญเกิด
(2557) ได้ศึกษาเรื่ องความต้องการด้านสวัสดิการของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลตาบลเกาะจันทร์
อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี จากการศึกษาพบว่า แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จารุ วรรณ สุกใส (2555) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง
ปัญหาและความต้องการสวัสดิการของผูส้ ู งอายุที่รับเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ สานักงานเขตดินแดง
กรุ งเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า ความต้องการสวัสดิการของผูส้ ู งอายุที่มารับเบี้ยยังชีพ
ผูส้ ูงอายุไม่แตกต่างกัน
โดยผูว้ ิจยั เห็นว่า ผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
ที่มีลกั ษณะที่พกั อาศัยต่างกันมีความต้องการสวัสดิการสังคมแตกต่างกัน อาจเนื่องจากผูส้ ูงอายุ
ที่อาศัยอยูก่ บั บุตร,หลาน อาจะต้องการที่จะช่วยเหลือตนเองได้ ไม่ให้เป็ นภาระของบุตร หลาน
จึงมีความต้องการสวัสดิการที่แตกต่างจากผูส้ ูงอายุที่อาศัยที่บา้ นของตนเอง

ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ด้านนันทนาการ โดยภาพรวมผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี มีความต้องการสวัสดิการสังคมอยูใ่ นระดับมาก ซึ่งเทศบาลนครแหลมฉบัง
ควรมีนโยบายการจัดตั้งชมรมกีฬาประเภทต่าง ๆ ที่ผสู ้ ู งอายุสามารถมีส่วนร่ วมได้
2. ด้านความมัน่ คงทางสังคม ครอบครัว ผูด้ ูแลและการคุม้ ครอง โดยภาพรวมผูส้ ูงอายุ
ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี มีความต้องการสวัสดิการสังคม
อยูใ่ นระดับมาก ซึ่งเทศบาลนครแหลมฉบัง ควรมีนโยบายการจัดบริ การแม่บา้ น เข้าช่วยเหลือ
ผูส้ ูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
3. ด้านการสร้างบริ การและเครื อข่ายเกื้อหนุน โดยภาพรวมผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลนคร
แหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี มีความต้องการสวัสดิการสังคมอยูใ่ นระดับ มาก

86
ซึ่งเทศบาลนครแหลมฉบัง ควรมีนโยบายการสงเคราะห์การจัดการศพตามประเพณี
สาหรับผูส้ ู งอายุที่ไม่มีญาติ พี่นอ้ ง หรื อผูส้ ู งอายุที่โดนทอดทิ้ง
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1. เทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี ควรมีการจัดตั้งชมรมกีฬา
ประเภทต่าง ๆ ที่ผสู ้ ูงอายุสามารถมีส่วนร่ วมได้และมีการจัดรายการแข่งขันเพื่อชิ งเงินรางวัลใหญ่
เพื่อให้ผสู ้ ูงอายุสามารถส่วนร่ วมกับกิจกรรม และได้เพลิดเพลินกับการแข่งกีฬาต่าง ๆ
2. เทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี ควรจัดหาบริ การแม่บา้ น
เข้าช่วยเหลือการทางานบ้านต่าง ๆ สาหรับผูส้ ูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากพอ
เพื่อให้ผสู ้ ูงอายุรู้สึกว่าได้รับการดูแลที่ดี
3. เทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี ควรมีการช่วยเหลือการจัดการ
ศพตามประเพณี สาหรับผูส้ ู งอายุที่ไม่มีญาติ พี่นอ้ ง หรื อผูส้ ู งอายุที่โดนทอดทิง้ และผูส้ ู งอายุ
ที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายกาหนด เพื่อให้เป็ นไปตามประเพณีของแต่ละศาสนา
ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
1. ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาระดับความต้องการด้านสวัสดิการสังคม
ของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลใกล้เคียง เพื่อเปรี ยบเทียบผลการศึกษา และเป็ นแนวทาง
ในการนามากาหนดนโยบายในการปฏิบตั ิ
2. ควรศึกษาในรู ปแบบของการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative research) เพื่อให้ทราบถึง
ความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุในเชิงลึกมากยิง่ ขึ้น และเป็ นแนวทางในการพัฒนา
หรื อปรับปรุ งสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอาย
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แบบสอบถาม
ความต้ องการสวัสดิการสั งคมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี
คาชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้จดั ทาขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อจะศึกษาความต้องการ
สวัสดิการสังคมของผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี เป็ นส่วน
หนึ่งของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งผลที่ได้จากการตอบ
แบบสอบถามผูศ้ ึกษาวิจยั จะใช้เป็ นข้อมูลในการศึกษาวิจยั เท่านั้น และจะเก็บรักษาไว้เป็ นความลับ
ซึ่งแบบสอบถามที่ตอบนี้ได้แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย √ ลงใน  หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็ นจริ ง สาหรับตัวท่านมากที่สุด
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 60 - 65 ปี
 65 - 70 ปี
 70 - 75 ปี
 75 - 80 ปี
 80 ปี ขึ้นไป
3. สถานภาพ
 โสด
 สมรส
 หม้าย/ หย่าร้าง
4. ระดับการศึกษา
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษาต้น  มัธยมศึกษาปลาย
 อนุปริ ญญา
 ปริ ญญาตรี
 สูงกว่าปริ ญญาตรี
5. อาชีพ
 ผูป้ ระกอบการ/ นายจ้าง
 รับจ้างทัว่ ไป
 ค้าขาย
 เกษตรกร
 ไม่ได้ประกอบอาชีพ
 อื่น ๆ (โปรดระบุ).....
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6. รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
 ต่ากว่า 4,000 บาท
 12,001-16,000 บาท
7. ลักษณะที่พกั อาศัย
 บ้านของตนเอง
 บ้านของญาติพี่นอ้ ง

 4,001-8,000 บาท
 16,000-20,000 บาท

 8,001-12,000 บาท
 20,000 บาทขึ้นไป

 บ้านของบุตร, หลาน
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ..............................

ส่ วนที่ 2 ความต้ องการได้ รับการจัดสวัสดิการสั งคมสาหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย √ ลงในช่องว่างที่ตรงตามความเป็ นจริ ง
5 หมายถึง มีความต้องการได้รับสวัสดิการสังคม สาหรับผูส้ ูงอายุใน ระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีความต้องการได้รับสวัสดิการสังคม สาหรับผูส้ ูงอายุใน ระดับมาก
3 หมายถึง มีความต้องการได้รับสวัสดิการสังคม สาหรับผูส้ ูงอายุใน ระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความต้องการได้รับสวัสดิการสังคม สาหรับผูส้ ูงอายุใน ระดับน้ อย
1 หมายถึง มีความต้องการได้รับสวัสดิการสังคม สาหรับผูส้ ูงอายุใน ระดับน้ อยที่สุด
การจัดสวัสดิการสั งคมสาหรับผู้สูงอายุ
เทศบาลนครแหลมฉบัง
ด้ านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล
1. ท่านต้องการให้มีบริ การให้คาแนะนา ปรึ กษา
หรื อให้ความรู ้เกี่ยวกับสุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บให้แก่
ผูส้ ูงอายุอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
2. ท่านต้องการให้มีการตรวจสุขภาพประจาปี
ให้แก่ผสู ้ ูงอายุ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
ด้านรายได้
3. ท่านต้องการให้มีการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผสู ้ ุ งอายุ
ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
4. ท่านต้องการที่จะได้การส่ งเสริ มและฝึ กอบรม
ด้านอาชีพ ตามความเหมาะสม
5. ท่านต้องการให้มีการจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
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การจัดสวัสดิการสั งคมสาหรับผู้สูงอายุ
เทศบาลนครแหลมฉบัง
6. ท่านต้องการให้มีการจัดตั้งกองทุนส่ งเสริ ม
สวัสดิการผูส้ ูงอายุในชุมชน
7. ท่านต้องการให้มีส่วนลดในรายการต่าง ๆ สาหรับ
ผูส้ ูงอายุ เช่น สถานที่ท่องเที่ยวหรื อแหล่งวัฒนธรรม
ทางท้องถิ่น
ด้ านที่อยู่อาศัย
8. ท่านต้องการให้มีการจัดหาเครื่ องนุ่งห่มและที่พกั
อาศัยแก่ผสู ้ ุ งอายุที่พ่ งึ ตนเองไม่ได้ตามความจาเป็ น
9. ท่านต้องการให้มีการตรวจที่พกั อาศัยให้ถูก
สุขลักษณะที่เหมาะสมอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
8. ท่านต้องการให้มีการจัดบริ การครอบครัวอุปการะ
ผูส้ ูงอายุในชุมชน
9. ท่านต้องการให้มีศูนย์บริ การแก่ผสู ้ ู งอายุโดยไม่เสี ย
ค่าใช้จ่าย
ด้านนันทนาการ
10. ท่านต้องการให้มีการจัดกิจกรรมนันทนาการในวัน
สาคัญ เช่น วันสงกรานต์ วันลอยกระทง เป็ นต้น
11. ท่านต้องการให้มีการจัดตั้งชมรมกีฬาสาหรับ
ผูส้ ูงอายุ เช่น เปตอง หมากรุ ก เป็ นต้น
12. ท่านต้องการให้มีการส่งเสริ มการรวมกลุ่มผูส้ ุงอายุ
ในรู ปแบบ ชมรม หรื อ สมาคมผูส้ ูงอายุในชุมชน
13. ท่านต้องให้มีการจัดตั้งสโมสรผูส้ ู งอายุในชุมชน
14. ท่านต้องการให้มีการจัดทัศนศึกษาแก่ผสู ้ ู งอายุ
เช่น แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา วัฒนธรรม และแหล่ง
ท่องเที่ยวนอกสถานที่ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
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การจัดสวัสดิการสั งคมสาหรับผู้สูงอายุ
เทศบาลนครแหลมฉบัง
ด้านความมั่นคงทางด้ านสั งคม ครอบครัว ผู้ดูแลและ
การคุ้มครอง
15. ท่านต้องการให้มีหน่วยบริ การเคลื่อนที่แก่ผสู ้ ู งอายุ
ให้คาแนะนาปรึ กษาแก้ไขปัญหา บริ การด้านสุขภาพ
อนามัย และบริ การด้านข้อมูลข่าวสาร เป็ นต้น
16. ท่านต้องการให้มีการประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้ผสู ้ ูงอายุที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย
กาหนดได้รับการสงเคราะห์ในการจัดการศพตาม
ประเพณี
17. ท่านต้องการให้มีการเยีย่ มบ้านผูส้ ูงอายุอย่างน้อย
ปี ละ 2 ครั้ง
18. ท่านต้องการให้บริ การด้านศาสนกิจ และบริ การ
ฌาปนกิจให้คนชราที่ไม่มีญาติ
19. ท่านต้องการให้เทศบาลจัดบริ การสิ่ งอานวยความ
สะดวกอย่างเหมาะสมแก่ผสู ้ ู งอายุ เช่น ห้องน้ า
ผูส้ ูงอายุ ทางลาด ทางเดิน ทางเท้า เป็ นต้น
20. ท่านต้องการให้มีการส่งเสริ ม ฝึ กอบรมให้ความรู ้
แก่สมาชิกในครอบครัวให้มีศกั ยภาพในการดูแล
ผูส้ ูงอายุ
21. ท่านต้องการสร้างความรู ้ความเข้าใจแก่ประชาชน
ในชุมชนและส่ งเสริ มค่านิยมในการอยูร่ ่ วมกันกับ
ผูส้ ูงอายุ
22. ท่านต้องการจัดให้มีการส่ งเสริ มให้ผสู ้ ูงอายุ
ได้อยูก่ บั ครอบครัวอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง
จนวาระสุดท้ายของชีวิต
ด้านการสร้ างบริการและเครื อข่ ายการเกื้อหนุน
23. ท่านต้องการให้มีศูนย์บริ การชุมชนเอนกประสงค์
แก่ผสู ้ ูงอายุ
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การจัดสวัสดิการสั งคมสาหรับผู้สูงอายุ
เทศบาลนครแหลมฉบัง
24. ท่านต้องการให้มีอาสาสมัครผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุ
ในชุมชน
25. ท่านต้องการให้ส่งเสริ มการสร้างเครื อข่ายผูส้ ูงอายุ
เพื่อให้ผสู ้ ูงอายุช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชนและ
กับชุมชนใกล้เคียง
26. ท่านต้องการให้จดั หาบริ การแม่บา้ นไปช่วยเหลือ
ผูส้ ูงอายุในการทางานบ้านเช่น การจ่ายของ ทาความ
สะอาดบ้าน ประกอบอาหาร และการช่วยเหลืออื่น ๆ
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ตารางที่ 33 วิเคราะห์ดชั นีความเห็นสอดคล้องกันระหว่างข้อคาถามแต่ละข้อกับวัตถุประสงค์
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

คนที่ 1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 2
+1
+1
+1
+1
+1
0
0
0
0
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
0
0
0
0

คนที่ 3
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

ค่ าดัชนีความสอดคล้ อง
I.O.C.
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.66
0.66
0.66
0.66
1.0
1.0
1.0
1.0
0.66
1.0
1.0
0.66
0.66
0.66
0.66
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จากสูตร

I .O.C =

R
N

เมื่อ I.O.C. คือ ดัชนีความสอดคล้อง (Index Of Consistency)
R
N

คือ ผลรวมของการพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
คือ จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ

จากตารางที่ 33 พบว่าค่าดัชนีความเห็นสอดคล้องกันระหว่างข้อคาถามแต่ละข้อกับ
วัตถุประสงค์จากผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน จากแบบวัดความรู ้ 20 ข้อ ผลที่ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง
ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ .847 ถือว่าแบบทดสอบมีความสอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์การวิจยั
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ตารางที่ 34 ทดสอบความเที่ยง (Reliability) ข้อที่ 1-10
ผู้ตอบคนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1
4
5
3
5
4
5
5
5
5
4
5
4
3
4
3
4
4
3
3
5
3
5
5
5
4

แบบสอบถามความต้ องการสวัสดิการสั งคมผู้สูงอายุ (ข้อที่ )
2
3
4
5
6
7
8
9
2
5
1
2
5
1
4
2
1
3
4
1
4
2
3
5
1
5
4
4
3
5
1
4
3
5
2
3
4
2
5
1
5
3
4
2
4
5
3
5
4
5
3
4
5
4
5
4
4
5
2
3
5
5
3
4
4
4
4
3
4
5
5
4
4
5
5
4
4
4
5
5
4
5
4
5
5
4
4
4
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
5
4
3
3
4
3
3
4
3
2
3
3
2
2
3
2
4
1
3
4
5
3
4
4
4
3
3
3
5
4
3
2
4
5
3
4
4
2
3
4
5
3
3
3
4
4
3
4
5
5
4
4
2
5
2
3
3
5
3
4
5
3
4
2
5
3
5
5
4
5
3
5
4
5
4
4
5
5
4
5
4
5
3
3
5
4
4
5
5
4
5
4
4
5
2
4
4
3
4
5
5
5
4
5
4
4
5

10
3
1
2
4
4
5
5
3
5
3
4
4
4
2
4
4
4
4
2
4
3
4
3
5
5
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ผู้ตอบคนที่
26
27
28
29
30
R
P

1
5
4
2
1
4
121
4.03

แบบสอบถามความต้ องการสวัสดิการสั งคมผู้สูงอายุ (ข้อที่ )
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5
4
5
4
5
4
4
4
4
4
5
4
3
4
5
5
4
4
2
4
3
4
3
2
2
3
3
4
4
3
4
4
5
3
3
4
4
5
4
4
5
4
5
3
3
109 130 111 101 122 121 113 110 109
3.63 4.33 3.70 3.36 4.06 4.03 3.76 3.66 3.63

ตารางที่ 35 ทดสอบความเที่ยง (Reliability) ข้อที่ 11-20
ผู้ตอบคนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

11
1
4
4
3
2
4
2
4
5
4
5
4
3
2
5

แบบสอบถามความต้ องการสวัสดิการสั งคมผู้สูงอายุ (ข้ อที่ )
12
13
14
15
16
17
18 19
4
2
2
5
1
3
4
2
2
4
3
5
2
4
1
5
1
3
5
1
3
4
5
2
5
3
4
2
4
1
5
3
5
3
4
2
4
2
5
3
5
3
4
5
4
5
3
5
4
3
4
5
4
5
4
5
5
5
4
5
5
5
4
4
4
4
4
4
5
5
4
4
5
5
4
5
4
4
4
4
5
5
5
4
4
5
5
5
3
3
5
4
5
4
5
4
4
3
5
4
4
4
5
4
2
3
2
3
3
3
2
3
4
3
4
4
3
4
5
4

20
5
2
4
1
4
3
4
3
5
4
4
4
5
4
4

99
ผู้ตอบคนที่
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
R
P

แบบสอบถามความต้ องการสวัสดิการสั งคมผู้สูงอายุ (ข้ อที่ )
12
13
14
15
16
17
18 19 20
3
4
3
2
1
4
5
3
2
2
1
2
1
4
4
5
3
4
4
5
3
5
4
4
2
3
3
5
3
4
3
3
5
2
4
3
3
4
4
2
1
5
3
5
3
4
5
3
5
4
2
5
4
5
4
4
5
4
5
3
5
4
5
3
4
5
3
4
5
5
4
5
3
5
4
3
5
4
4
5
4
3
3
3
4
4
4
4
3
4
4
5
4
4
4
4
5
5
5
4
4
4
4
4
5
4
5
4
2
2
3
4
4
3
3
3
4
4
5
5
5
5
5
5
4
3
4
5
5
4
4
4
5
3
4
110 111 116 111 111 119 123 115 114
3.66 3.70 3.86 3.70 3.70 3.96 4.1 3.83 3.80

11
5
4
3
3
2
5
5
4
4
5
5
4
3
5
4
113
3.76

ตารางที่ 36 ทดสอบความเที่ยง (Reliability) ข้อที่ 21-28
ผู้ตอบคนที่
1
2
3
4
5

21
3
3
1
4
2

แบบสอบถามความต้ องการสวัสดิการสั งคมผู้สูงอายุ (ข้ อที่ )
22
23
24
25
26
27
1
4
2
1
4
4
1
5
2
4
4
4
5
3
1
2
1
5
2
5
3
1
4
2
4
3
4
3
5
2

28
4
4
1
5
3

100
ผู้ตอบคนที่
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
R
P

แบบสอบถามความต้ องการสวัสดิการสั งคมผู้สูงอายุ (ข้ อที่ )
21
22
23
24
25
26
27
28
5
4
5
3
3
5
4
3
3
5
4
2
5
3
5
3
4
4
4
5
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
4
3
5
5
4
5
4
5
5
4
5
3
5
4
4
4
5
5
5
5
5
4
3
4
4
5
5
3
4
3
3
3
3
3
3
2
3
4
4
2
3
5
3
4
2
4
3
3
2
2
2
4
2
4
2
5
3
3
2
4
2
4
2
4
4
4
3
2
4
1
4
5
2
5
4
2
3
5
2
4
3
4
5
2
4
3
4
4
4
4
3
3
4
4
4
5
4
5
4
5
4
5
3
4
5
5
4
5
4
5
3
5
5
3
4
3
5
4
2
5
3
4
4
4
5
4
4
4
3
4
3
4
3
4
4
4
5
4
5
4
3
4
3
4
5
4
3
5
4
5
5
5
4
3
3
4
4
4
5
5
5
3
4
4
4
4
4
4
5
111 109 115
104
111
107
123
113
3.70 3.63 3.83
3.46
3.70
3.56
4.10 3.76

101
จากสูตร

P

P
R
N

=

R
N

คือ ค่าเฉลี่ยความต้องการสวัสดิการสังคม
คือ ผลรวมความต้องการสวัสดิการสังคม
คือ จานวนผูท้ าแบบสอบถาม

จากตารางที่ 34 ถึง 36 ผลจากการวิเคราะห์ค่าความต้องการสวัสดิการสังคมของ
แบบทดสอบทั้งหมด 28 ข้อ โดยค่าความต้องการมีค่าอยูร่ ะหว่าง 3.36 – 4.33

ประวัติย ่อของผู้วิจัย

ประวัติย่อของผู้วิจัย
ชื่ อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยู่ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา

วิธวินท์ พาณิชยาชีวะ
17 พฤศจิกายน 2539
อาเภอไชยา จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
129/3 หมู่ที่ 1 ตาบลตลาดไชยา อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พ.ศ. 2560
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. 2563
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาลัยการบริ หารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

