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Research on “The Social Welfare of Elderly in Tasit Subdistrict, Pluakdaeng
District, Rayong Province” aimed to study the social welfare needs of the elderly in Tasit
Subdistrict, Pluakdaeng District, Rayong Province; and to compare social welfare needs of the
elderly in Tasit Subdistrict, Pluakdaeng District, Rayong Province was classified by demographic
factors, economic factors, family factors and health factors, the sample population used in this
research was the elderly in Tasit Subdistrict, Pluakdaeng District, Rayong Province, aged 60 years
or more, was a total of 270 people, by using questionnaires as a tool to collect data and divided
the needs into 4 levels to inquire the social welfare needs of the elderly according to the
guidelines of the preparation of the standard of assistance for the elderly of the Department of
Local Government Promotion, Ministry of Interior, in all 6 aspects, and the results of the survey
were processed and analyzed by using statistics: frequency, percentage, mean and standard
deviation, and hypothesis testing using t-test and One-way ANOVA.
The study found that in the overall, the elderly had a high level of welfare
needs, when classified by each aspect, it was found that the social security, family, caregivers and
protection were the first rank, followed by the housing, the income, the recreation, the health and
medical care and the building service and networks to support the elderly were the last rank that
the elderly had need; the results of hypothesis testing found that the elderly who had different
gender, marital status, income, source of income, residence, number of family members and
abilities in self-help, there were no differences in overall and each aspect of the welfare needs, but
the elderly of different ages, there was a statistically significant difference in the recreation and
the building service and networks to support the elderly at the level of 0.05, the elderly of
different education level, there was a statistically significant difference in the income at the level

ช
of 0.05, and the elderly of different occupations, there was a statistically significant difference in
the social security, family, caregivers and protection at the level of 0.05.
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญ
โครงสร้างประชากรของไทยมีลกั ษณะเป็ นสังคมผูส้ ู งอายุ จากการประมาณการพบว่า
ในปี 2564 สังคมไทยจะกลายเป็ นสังคมผูส้ ู งอายุโดยสมบูรณ์ (สานักงานสถิติแห่งชาติ , 2560) และ
เมื่อปี พ.ศ. 2560 รัฐบาลได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติผสู ้ ู งอายุ (ฉบับที่ 3) ซึ่งมีนโยบายใน
การดูแลผูส้ ู งอายุที่มีรายได้นอ้ ย โดยเป็ นนโยบายที่มีวตั ถุประสงค์ในการให้เงินช่วยเหลือผูส้ ู งอายุ
เพื่อเป็ นทุนใช้จ่ายในการคุม้ ครอง ส่ งเสริ ม และสนับสนุนผูส้ ู งอายุที่มีรายได้ไม่เพียงพอ จึงได้
เพิ่มบทบัญญัติเรื่ องการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผสู ้ ู งอายุที่มีรายได้นอ้ ย และบทบัญญัติ
เกี่ยวกับที่มาของเงินกองทุนเพื่อให้รวมถึงเงินบารุ งกองทุนที่ได้รับจากผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีสรรพสามิต
ในส่ วนที่เกี่ยวกับสิ นค้าสุ ราและยาสู บตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต โดยให้เรี ยกเก็บเงิน
บารุ งกองทุนจากผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีสรรพสามิต อัตราร้อยละสองของภาษีที่เก็บและให้ผมู ้ ีหน้าที่
เสี ยภาษี ดังกล่าวเป็ นผูม้ ีหน้าที่ส่งเงินบารุ งกองทุน และให้กรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรเป็ น
ผูด้ าเนิ นการเรี ยกเก็บเงินบารุ งกองทุนเพื่อนาส่ งเข้ากองทุน และในปี งบประมาณที่มีเงินกองทุนส่ ง
เข้ากองทุนเกินสี่ พนั ล้านบาทให้กรมกิจการผูส้ ู งอายุนาเงินบารุ งกองทุนส่ วนที่เกินนั้น
ส่ งคลังเป็ นรายได้แผ่นดิน กาหนดให้คณะกรรมการผูส้ ู งอายุแห่งชาติจดั สรรเงินบารุ งกองทุน และ
เงินที่มีผบู ้ ริ จาคเข้ากองทุนซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อจ่ายเป็ นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผสู ้ ู งอายุที่
มีรายได้นอ้ ย สาหรับจ่ายเป็ นเงินสงเคราะห์ (พระราชบัญญัติผสู ้ ู งอายุ (ฉบับ 3) , 2560)และเมื่อมี
สัดส่ วนของผูส้ ู งอายุเพิ่มขึ้นเป็ น 1 ใน 3 ของประชากรทั้งประเทศ โครงสร้างประชากรดังกล่าว
จะส่ งผลให้พฤติกรรมการของประชากรและอาจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น ความต้องการพื้นฐาน
ต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงตามลักษณะของประชากร ประชากรผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่อาจมี
ความต้องการทางด้าน อาหาร ยา ที่อยูอ่ าศัย รวมไปถึงความต้องการด้านเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
(สานักงาน กพ. , 2561)
ในประเทศไทยมีการจัดระบบสวัสดิการสังคมที่หลากหลายให้แก่ประชาชนทุกคนทุกคน
โดยทัว่ กัน ซึ่ งเป็ นสวัสดิการที่จดั ขึ้นโดยการดาเนินงานของรัฐบาล เอกชน ภาคประชาสังคม ตัวอย่าง
ที่เป็ นของสวัสดิการประกอบด้วยระบบประกันสังคม สวัสดิการทางการศึกษาและการรักษาพยาบาล
โดยสวัสดิ การพื้นฐานที่คนไทยทุกคนควรได้รับ ประกอบด้วย สวัสดิ การก่ อนเกิ ด สวัสดิ การ
สาหรับเด็กและนักเรี ยน สวัสดิการสาหรับคนวัยทางาน สวัสดิการสาหรับผูส้ ู งอายุและสวัสดิการ
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สาหรับผูพ้ ิการ ซึ่ งถือเป็ นสวัสดิการสังคมพื้นฐานที่ประชาชนต้องได้รับอย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียมกัน
(สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2554 )
ในส่ วนของสวัสดิการผูส้ ู งอายุของประเทศไทย มีแนวคิดมาจากการจัดสวัสดิการสังคม
และประชาสงเคราะห์ ในปี พ.ศ. 2496 เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีความเป็ นอยูท่ ี่มีคุณภาพ โดย
รู ปแบบสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุ ที่ประกอบด้วย 1. การประกันสังคม 2. การช่วยเหลือสาธารณะ
3. การบริ การสังคม ซึ่ งแบ่งเป็ นด้านสุ ขภาพอนามัย ด้านการศึกษา ด้านที่อยูอ่ าศัย ด้านการมีงานทา
และการมีรายได้ และด้านบริ การสังคมและนันทนาการ และ 4. การช่วยเหลือเกื้อกูลของภาคประชาชน
แต่ในรู ปแบบการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผูส้ ู งอายุ ยังมีปัญหาและอุปสรรค คือ ขาดความต่อเนื่อง
และขาดการนานโยบายไปสู่ การปฏิบตั ิอย่างแท้จริ ง ทาให้ผสู ้ ู งอายุในบางกลุ่มไม่สามารถ
เข้าถึงสวัสดิการได้อย่างแท้จริ งและครบถ้วนในทุกด้าน (สุ ดารัตน์ สุ ดสมบรู ณ์ , 2557)
ปัจจุบนั องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่ งเป็ นองค์กรของรัฐที่อยูใ่ กล้ชิดกับประชาชน
ได้ทราบถึงปั ญหาและความต้องการด้านต่าง ๆ ของประชาชนมากที่สุด ได้ให้การสงเคราะห์และ
ดูแลผูส้ ู งอายุเป็ นไปตามอานาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในกฎหมายแต่ละประเภทตามรัฐธรรมนูญ
ซึ่ งถือว่าเป็ นกฎหมายหลักในการบริ หารประเทศ พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ และนโยบาย
ของรัฐบาลในแต่ละยุค รวมทั้งนโยบายของผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต้องมี
การเตรี ยมพร้อมรับมือสังคมผูส้ ู งอายุ ที่กาลังอยูใ่ นระยะเริ่ มต้น เช่น การจ่ายเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ
การจัดตั้งชมรมผูส้ ู งอายุ ระบบการบริ หารจัดการเชิงรุ ก เป็ นต้น ซึ่ งในส่ วนใหญ่ยงั ปฏิบตั ิตามที่
กฎหมายกาหนดหรื อตามนโยบายของผูบ้ ริ หารระดับต่าง ๆ ซึ่ งถือว่าเป็ นงานที่ทุกองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด เนื่ องจากเป็ นส่ วนหนึ่งในการส่ งเสริ มสวัสดิการหรื อ
การสงเคราะห์ให้กบั ผูส้ ู งอายุ นอกจากนี้มีแนวคิดว่า องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจะต้องเป็ น
หน่วยงานหลักในการส่ งเสริ มและสนับสนุนการให้การสงเคราะห์และดูแลผูส้ ู งอายุ โดยบูรณาการ
การทางานร่ วมกับทุกภาคส่ วน ไม่วา่ จะเป็ นครอบครัว ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
เพื่อเตรี ยมความพร้อมให้กบั ประชาชนก่อนเข้าสู่ วยั สู งอายุซ่ ึ งหมายความว่าต้องเตรี ยมความพร้อม
ให้กบั วัยแรงงาน ไม่วา่ จะเป็ นด้านการออม ด้านการดูแลรักษาสุ ขภาพ และด้านสังคม รวมทั้ง
ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ครอบครัวและชุมชน ตระหนักถึงความสาคัญ คุณค่าของผูส้ ู งอายุ
เพราะผูส้ ู งอายุเปรี ยบเสมือนผูท้ รงคุณค่าของสังคม
ตาบลตาสิ ทธิ์ เป็ นตาบลหนึ่งในอาเภอปลวกแดงซึ่ งประชากรได้อพยพ ครอบครัวจาก
อาเภอบ้านค่ายเข้ามาหักล้างถากพงเพื่อประกอบอาชีพ มาตั้งถิ่นฐานอยูท่ ี่ริมคลองหลังจากนั้นก็มี
ผูค้ นอพยพเข้ามาอยูใ่ นบริ เวณนี้มากขึ้นจึงตั้งเป็ นตาบลตาสิ ทธิ์ ในปั จจุบนั โดยได้จดั ตั้งเป็ นองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลตาสิ ทธิ์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2538 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย มีพ้นื ที่
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รับผิดชอบโดยประมาณ 123.26 ตารางกิโลเมตร หรื อประมาณ 77,037.50 ไร่ เป็ นพื้นที่ราบลุ่ม
จานวนหมู่บา้ น 4 หมู่บา้ น ประกอบด้วย หมู่ 1 คลองกรา หมู่ 2 เขาระฆัง หมู่ 3 หนองค้างคาว หมู่ 4
เนินสาราญ มีจานวนประชากร 5,062 คน แบ่งเป็ นเพศชาย 2,540 คน และเพศหญิง 2,522 คน
จานวนหลังคาเรื อนประมาณ 1,701 หลังคาเรื อน โดยจาแนกผูส้ ู งอายุที่มีอายุครบ 60 ปี บริ บูรณ์
จานวน 752 คน ซึ่ งแบ่งเป็ นเพศชาย 322 คน เพศหญิง 430 คน (องค์การบริ หารส่ วนตาบลตาสิ ทธิ์,
2562) ปัจจุบนั ในพื้นที่ตาบลตาสิ ทธิ์ ได้มีการดาเนิ นงานด้านส่ งเสริ มผูส้ ู งอายุอย่างเป็ นรู ปธรรมตาม
นโยบายรัฐบาลและภารกิจหน้าที่ระบุไว้ในข้อระเบียบกฎหมาย มีการดาเนินงานด้านจัดสวัสดิการ
สังคมและกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูส้ ู งอายุ คนพิการ และผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคมโดย
องค์การบริ หารส่ วนตาบลตาสิ ทธิ์ ที่มีนโยบายยังสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวติ เด็ก สตรี คนชรา คน
พิการ และผูด้ อ้ ยโอกาส การได้รับสวัสดิการจากรัฐบาลหรื อสวัสดิการจากองค์การบริ หารส่ วน
ตาบลตาสิ ทธิ์ ในการสนับสนุนเงินช่วยเหลือ เพื่อเป็ นการช่วยแบ่งเบาภาระได้บางส่ วน และการ
ดูแลด้านสุ ขภาพและการรักษาโรค รวมถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ จากองค์การบริ หารส่ วนตาบล
อาทิเช่น โครงการวันผูส้ ู งอายุ โครงการผูส้ ู งวัยใส่ ใจชุมชน โครงการศักยภาพผูส้ ู งวัยและโครงการ
ออกเยีย่ มผูส้ ู งอายุ เป็ นต้น อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถประเมินได้วา่ โครงการที่ดาเนิ นการอยูใ่ น
ปัจจุบนั มีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากน้อยเพียงใด
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุ ใน
เขตตาบลตาสิ ทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง และเปรี ยบเทียบความต้องการสวัสดิการสังคม
ของผูส้ ู งอายุ ในเขตตาบลตาสิ ทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง จาแนกตามปัจจัย 4 ด้าน ได้แก่
ทางด้านประชากรศาสตร์ ปั จจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัยด้านสุ ขภาพ ซึ่ง
ผลการวิจยั จะได้มาซึ่งสารสนเทศเพื่อปรับปรุ งการจัดสวัสดิการสาหรับผูส้ ู งอายุในพื้นที่ตาบล
ตาสิ ทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ให้ตรงตามความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อ
ผูส้ ู งอายุยงิ่ ขึ้น

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุในเขต ตาบลตาสิ ทธิ์
อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
2. เพือ่ เปรี ยบเทียบความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุในเขต ตาบลตาสิ ทธิ์
อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง จาแนกตามปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ปั จจัยด้านเศรษฐกิจ
ปัจจัยด้านครอบครัวและปัจจัยด้านสุ ขภาพ
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สมมติฐานการวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ต้ งั สมมติฐานในการวิจยั ไว้ ดังนี้
1. ผูส้ ู งอายุที่มีเพศแตกต่างกัน จะมีความต้องการสวัสดิการสังคมภาพรวมแตกต่างกัน
1.1 ผูส้ ู งอายุที่มีเพศแตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการด้านสุ ขภาพและ
การรักษาพยาบาลแตกต่างกัน
1.2 ผูส้ ู งอายุที่มีเพศแตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการด้านรายได้แตกต่างกัน
1.3 ผูส้ ู งอายุที่มีเพศแตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการด้านที่พกั อาศัยแตกต่างกัน
1.4 ผูส้ ู งอายุที่มีเพศแตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการด้านนันทนาการแตกต่างกัน
1.5 ผูส้ ู งอายุที่มีเพศแตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการด้านความมัน่ คงทางสังคม
ครอบครัว ผูด้ ูแล และการคุม้ ครองแตกต่างกัน
1.6 ผูส้ ู งอายุที่มีเพศแตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการด้านการสร้างบริ การและ
เครื อข่ายการเกื้อหนุนแตกต่างกัน
2. ผูส้ ู งอายุที่มีอายุแตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการในภาพรวมแตกต่างกัน
2.1 ผูส้ ู งอายุที่มีอายุแตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการด้านสุ ขภาพและ
การรักษาพยาบาลแตกต่างกัน
2.2 ผูส้ ู งอายุที่มีอายุแตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการด้านรายได้แตกต่างกัน
2.3 ผูส้ ู งอายุที่มีอายุแตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการด้านที่พกั อาศัยแตกต่างกัน
2.4 ผูส้ ู งอายุที่มีอายุแตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการด้านนันทนาการแตกต่างกัน
2.5 ผูส้ ู งอายุที่มีอายุแตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการด้านความมัน่ คงทางสังคม
ครอบครัว ผูด้ ูแลและการคุม้ ครองแตกต่างกัน
2.6 ผูส้ ู งอายุที่มีอายุแตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการด้านการสร้างบริ การและ
เครื อข่ายการเกื้อหนุนแตกต่างกัน
3. ผูส้ ู งอายุที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการในภาพรวม
แตกต่างกัน
3.1 ผูส้ ู งอายุที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการด้านสุ ขภาพ
และการรักษาพยาบาลแตกต่างกัน
3.2 ผูส้ ู งอายุที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการด้านรายได้
แตกต่างกัน
3.3 ผูส้ ู งอายุที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการด้านที่พกั อาศัย
แตกต่างกัน
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3.4 ผูส้ ู งอายุที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการ
ด้านนันทนาการ แตกต่างกัน
3.5 ผูส้ ู งอายุที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการ
ด้านความมัน่ คง ทางสังคม ครอบครัว ผูด้ ูแลและการคุม้ ครองแตกต่างกัน
3.6 ผูส้ ู งอายุที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการ
ด้านการสร้างบริ การ และเครื อข่ายการเกื้อหนุนแตกต่างกัน
4. ผูส้ ู งอายุที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการในภาพรวมแตกต่างกัน
4.1 ผูส้ ู งอายุที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการด้านสุ ขภาพ
และการรักษาพยาบาลแตกต่างกัน
4.2 ผูส้ ู งอายุที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการด้านรายได้
แตกต่างกัน
4.3 ผูส้ ู งอายุที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการด้านที่พกั อาศัย
แตกต่างกัน
4.4 ผูส้ ู งอายุที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการ
ด้านนันทนาการแตกต่างกัน
4.5 ผูส้ ู งอายุที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการ
ด้านความมัน่ คง ทางสังคม ครอบครัว ผูด้ ูแลและการคุม้ ครองแตกต่างกัน
4.6 ผูส้ ู งอายุที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการ
ด้านการสร้างบริ การและเครื อข่ายการเกื้อหนุนแตกต่างกัน
5. ผูส้ ู งอายุที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการในภาพรวมแตกต่างกัน
5.1 ผูส้ ู งอายุที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการด้านสุ ขภาพและ
การรักษาพยาบาลแตกต่างกัน
5.2 ผูส้ ู งอายุที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการด้านรายได้แตกต่างกัน
5.3 ผูส้ ู งอายุที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการด้านที่พกั อาศัยแตกต่างกัน
5.4 ผูส้ ู งอายุที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการด้านนันทนาการแตกต่างกัน
5.5 ผูส้ ู งอายุที่มีอาชีพต่างแตกกัน มีความต้องการสวัสดิการด้านความมัน่ คง
ทางสังคม ครอบครัว ผูด้ ูแลและการคุม้ ครองแตกต่างกัน
5.6 ผูส้ ู งอายุที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการด้านการสร้างบริ การ และ
เครื อข่ายการเกื้อหนุนแตกต่างกัน
6. ผูส้ ู งอายุที่มีรายได้แตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการในภาพรวมแตกต่างกัน
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6.1 ผูส้ ู งอายุที่มีรายได้แตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการด้านสุ ขภาพและ
การรักษาพยาบาลแตกต่างกัน
6.2 ผูส้ ู งอายุที่มีรายได้แตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการด้านรายได้แตกต่างกัน
6.3 ผูส้ ู งอายุที่มีรายได้แตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการด้านที่พกั อาศัยแตกต่างกัน
6.4 ผูส้ ู งอายุที่มีรายได้แตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการด้านนันทนาการแตกต่างกัน
6.5 ผูส้ ู งอายุที่มีรายได้แตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการด้านความมัน่ คง
ทางสังคม ครอบครัว ผูด้ ูแลและการคุม้ ครองแตกต่างกัน
6.6 ผูส้ ู งอายุที่มีรายได้แตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการด้านการสร้างบริ การและ
เครื อข่ายการเกื้อหนุนแตกต่างกัน
7. ผูส้ ู งอายุที่มีแหล่งที่มาของรายได้แตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการในภาพรวม
แตกต่างกัน
7.1 ผูส้ ู งอายุที่มีแหล่งที่มาของรายได้แตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการ
ด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาลแตกต่างกัน
7.2 ผูส้ ู งอายุที่มีแหล่งที่มาของรายได้แตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการ
ด้านรายได้แตกต่างกัน
7.3 ผูส้ ู งอายุที่มีแหล่งที่มาของรายได้แตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการด้านที่พกั
อาศัยแตกต่างกัน
7.4 ผูส้ ู งอายุที่มีแหล่งที่มาของรายได้แตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการ
ด้านนันทนาการแตกต่างกัน
7.5 ผูส้ ู งอายุที่มีแหล่งที่มาของรายได้แตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการ
ด้านความมัน่ คงทางสังคม ครอบครัว ผูด้ ูแลและการคุม้ ครองแตกต่างกัน
7.6 ผูส้ ู งอายุที่มีแหล่งที่มาของรายได้แตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการ
ด้านการสร้างบริ การและเครื อข่ายการเกื้อหนุนแตกต่างกัน
8. ผูส้ ู งอายุที่มีที่พกั อาศัยแตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการในภาพรวมแตกต่างกัน
8.1 ผูส้ ู งอายุที่มีที่พกั อาศัยแตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการด้านสุ ขภาพและ
การรักษาพยาบาลแตกต่างกัน
8.2 ผูส้ ู งอายุที่มีที่พกั อาศัยแตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการด้านรายได้แตกต่างกัน
8.3 ผูส้ ู งอายุที่มีที่พกั อาศัยแตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการด้านที่พกั อาศัย
แตกต่างกัน
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8.4 ผูส้ ู งอายุที่มีที่พกั อาศัยแตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการด้านนันทนาการ
แตกต่างกัน
8.5 ผูส้ ู งอายุที่มีที่พกั อาศัยแตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการด้านความมัน่ คง
ทางสังคม ครอบครัว ผูด้ ูแลและการคุม้ ครองแตกต่างกัน
8.6 ผูส้ ู งอายุที่มีที่พกั อาศัยแตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการด้านการสร้างบริ การ
และเครื อข่ายการเกื้อหนุนแตกต่างกัน
9. ผูส้ ู งอายุที่มีจานวนสมาชิ กในครอบครัวแตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการใน
ภาพรวมแตกต่างกัน
9.1 ผูส้ ู งอายุที่มีจานวนสมาชิ กในครอบครัวแตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการ
ด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาลแตกต่างกัน
9.2 ผูส้ ู งอายุที่มีจานวนสมาชิ กในครอบครัวแตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการ
ด้านรายได้แตกต่างกัน
9.3 ผูส้ ู งอายุที่มีจานวนสมาชิ กในครอบครัวแตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการ
ด้านที่พกั อาศัยแตกต่างกัน
9.4 ผูส้ ู งอายุที่มีจานวนสมาชิ กในครอบครัวแตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการ
ด้านนันทนาการแตกต่างกัน
9.5 ผูส้ ู งอายุที่มีจานวนสมาชิ กในครอบครัวแตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการ
ด้านความมัน่ คงทางสังคม ครอบครัว ผูด้ ูแลและการคุม้ ครองแตกต่างกัน
9.6 ผูส้ ู งอายุที่มีจานวนสมาชิ กในครอบครัวแตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการ
ด้านการสร้างบริ การและเครื อข่ายการเกื้อหนุนแตกต่างกัน
10. ผูส้ ู งอายุที่มีความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองแตกต่างกันแตกต่างกัน
มีความต้องการสวัสดิการในภาพรวมแตกต่างกัน
10.1 ผูส้ ู งอายุที่มีความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองแตกต่างกันแตกต่างกัน
แตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาลแตกต่างกัน
10.2 ผูส้ ู งอายุที่มีความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองแตกต่างกันแตกต่างกัน
แตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการด้านรายได้แตกต่างกัน
10.3 ผูส้ ู งอายุที่มีความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองแตกต่างกันแตกต่างกัน
แตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการด้านที่พกั อาศัยแตกต่างกัน
10.4 ผูส้ ู งอายุที่มีความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองแตกต่างกันแตกต่างกัน
แตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการด้านนันทนาการแตกต่างกัน
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10.5 ผูส้ ู งอายุที่มีความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองแตกต่างกันแตกต่างกัน
แตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการด้านความมัน่ คงทางสังคม ครอบครัว ผูด้ ูแลและการคุม้ ครอง
แตกต่างกัน
10.6 ผูส้ ู งอายุที่มีความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองแตกต่างกันแตกต่างกัน
แตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการด้านการสร้างบริ การและเครื อข่ายการเกื้อหนุนแตกต่างกัน

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้ านพืน้ ที่
การศึกษาครั้งนีจ้ ะทาการศึกษาในพืน้ ทีข่ องตาบลตาสิ ทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง ซึ่งอยู่ในเขตปกครองขององค์ การบริหารส่ วนตาบลตาสิ ทธิ์
ขอบเขตด้ านประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรผูส้ ู งอายุที่มี อายุ 60 ปี ขึ้นไปและอ่านออกเขียนได้ดว้ ยตนเอง ในพื้นที่ตาบล
ตาสิ ทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง จานวน 752 คน(องค์การบริ หารส่ วนตาบลตาสิ ทธิ์ , 2562)
ขอบเขตด้ านเนื้อหา
การศึกษาครั้งนี้ศึกษาเกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุ ในเขตตาบล
ตาสิ ทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
ขอบเขตระยะเวลา
ในการวิจยั ครั้งนี้ได้ดาเนินการในช่วงเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือน เมษายน
พ.ศ. 2563 รวมระยะเวลาในการศึกษาทั้งสิ้ น 10 เดือน
สาหรับตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ประกอบด้วย
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่
1.1 ปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรถ ระดับการศึกษา
1.2 ปั จจัยด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ อาชีพ รายได้ แหล่งที่มาของรายได้
1.3 ปั จจัยด้านครอบครัว ได้แก่ ที่พกั อาศัย จานวนสมาชิ กในครอบครัว
1.4 ปัจจัยด้านสุ ขภาพ ได้แก่ ความสามารถในการช่วยเหลือตัวเอง
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ระดับความต้องการสวัสดิการของผูส้ ู งอายุจานวน 6 ด้าน ดังนี้
2.1 ด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล
2.2 ด้านรายได้
2.3 ด้านที่พกั อาศัย
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2.4 ด้านนันทนาการ
2.5 ด้านความมัน่ คงทางสังคม ครอบครัว ผูด้ ูแล และการคุม้ ครอง
2.6 ด้านการสร้างบริ การและเครื อข่ายการเกื้อหนุน

กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาความต้ องการด้ านสวัสดิการสั งคมของผู้สูงอายุ ในเขตตาบลตาสิ ทธิ์
อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยองในครั้งนี้ ผู้วจิ ัยได้ ใช้ กรอบแนวคิดดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยทางประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพสมรส
4. ระดับการศึกษา
ปัจจัยด้ านเศรษฐกิจ
5. อาชีพ
6. รายได้
7. แหล่งที่มาของรายได้
ปัจจัยด้ านครอบครัว
8. ที่พกั อาศัย
9. จานวนสมาชิกในครอบครัว
ปัจจัยด้ านสุ ขภาพ
10. ความสามารถในการ
ช่วยเหลือตัวเอง

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

ตัวแปรตาม
ความต้ องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ
ในเขตตาบลตาสิทธิ์ อาเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง
1. ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล
2. ด้านรายได้
3. ด้านที่พกั อาศัย
4. ด้านนันทนาการ
5. ด้านความมัน่ คงทางสังคม ครอบครัว
ผูด้ ูแล และการคุม้ ครอง
6. ด้านการสร้างบริ การและเครื อข่าย
การเกื้อหนุน
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1. ตัวแปรอิสระ (Independent variable)
ที่มากรอบแนวคิดตัวแปรอิสระ
ตารางที่ 1 ที่มากรอบแนวคิดตัวแปรอิสระ
ตัวแปร
ปัจจัยทางประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพสมรส

- ระดับการศึกษา
ปั จจัยด้านเศรษฐกิจ
- อาชีพ
- รายได้
- แหล่งที่มาของรายได้
ปัจจัยด้านครอบครัว
- ที่พกั อาศัย
- จานวนสมาชิกในครอบครัว
ปัจจัยด้านสุ ขภาพ
- ความสามารถในการช่วยเหลือตัวเอง

ทีม่ า
ลัดดา บุญเกิด (2557),สามารถ รุ่ งโรจน์ (2560)
นันทนา อยูส่ บาย (2557), ลัดดา บุญเกิด
(2557), สามารถ รุ่ งโรจน์ (2560)
ไม่พบว่ามีงานวิจยั ที่ตวั แปรสถานภาพสมรส
มีนยั สาคัญทางสถิติกบั ความต้องการสวัสดิการ
แต่ท้ งั ผูว้ จิ ยั เห็นว่าตัวแปรสถานภาพสมรส
มีความสาคัญกับการดารงชีวิตที่จะส่ งผลกับ
ความต้องการสวัสดิการ
นันทนา อยูส่ บาย (2557)
นันทนา อยูส่ บาย (2557), ลัดดา บุญเกิด
(2557), สามารถ รุ่ งโรจน์ (2560)
นันทนา อยูส่ บาย (2557), ลัดดา บุญเกิด
(2557), สามารถ รุ่ งโรจน์ (2560)
สามารถ รุ่ งโรจน์ (2560)
สามารถ รุ่ งโรจน์ (2560)
สามารถ รุ่ งโรจน์ (2560)
เทียนแก้ว เลี่ยมสุ วรรณ, ผ่องพรรณ
ตรัยมงคลกูล, สิ รีรัตน์ เชษฐสุ มน, สุ ภาภรณ์
สงค์ประชา (2558)
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2. ตัวแปรตาม (Dependent variable)
ที่มากรอบแนวคิดตัวแปรตาม มาตรฐานการสงเคราะห์ผสู ้ ู งอายุของกรมส่ งเสริ ม
การปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย (กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย,
2549) ประกอบไปด้วย 6 ด้าน
2.1 ด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล
2.2 ด้านรายได้
2.3 ด้านที่พกั อาศัย
2.4 ด้านนันทนาการ
2.5 ด้านความมัน่ คงทางสังคม ครอบครัว ผูด้ ูแล และการคุม้ ครอง
2.6 ด้านการสร้างบริ การและเครื อข่ายการเกื้อหนุน

นิยามศัพท์
1. ความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุ หมายถึง ความประสงค์ความปรารถนา
ต้องการในการได้รับบริ การด้านสวัสดิการและการสงเคราะห์ต่าง ๆ 6 ด้าน ได้แก่
1.1 ด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล หมายถึง ระบบบริ การด้านสุ ขภาพ ความรู ้
คาแนะนา การดูแลสุ ขภาพ การจัดสถานที่สาธารณะสาหรับผูส้ ู งอายุพูดคุยกัน และออกกาลังกาย
บริ การทางการแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุ ขภาพถึงที่บา้ น การให้มีการจัดตรวจสุ ขภาพประจาปี
1.2 ด้านรายได้ หมายถึง ระบบการจัดบริ การเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนส่ งเสริ ม
สวัสดิการในชุมชน การจัดตั้งศูนย์บริ การข้อมูลด้านอาชีพสาหรับผูส้ ู งอายุ การจัดอบรมอาชีพเสริ ม
และการจัดหางานพิเศษให้ผสู ้ ู งอายุมีรายได้เสริ ม
1.3 ด้านที่พกั อาศัย หมายถึง ระบบการจัดบริ การเกี่ยวกับการให้มีที่พกั ชัว่ คราว
สาหรับผูส้ ู งอายุที่ประสบปั ญหา การจัดบริ การซ่ อมแซมบ้านเรื อนให้ผสู ้ ู งอายุที่ยากไร้ การจัดอบรม
เพื่อความปลอดภัยในบ้านของผูส้ ู งอายุ การบริ การจัดที่พกั อาศัยที่ใกล้โรงพยาบาลสาหรับผูส้ ู งอายุ
ที่เข้ารับการรักษาโรค
1.4 ด้านนันทนาการ หมายถึง ระบบการจัดบริ การเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนันทนาการ
งานรื่ นเริ ง ในวันสาคัญต่าง ๆ การจัดตั้งชุ มชนผูส้ ู งอายุเพื่อเป็ นศูนย์กลางข่าวสาร แหล่งพบปะสังสรรค์
การจัดตั้งชมรมกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ การจัดทัศนศึกษานอกสถานที่และการของบประมาณ
สนับสนุนกิจกรรมผูส้ ู งอายุ
1.5 ด้านความมัน่ คงทางสังคม ครอบครัว ผูด้ ูแล และการคุม้ ครอง หมายถึง ระบบ
การจัดบริ การเกี่ยวกับการรณรงค์ให้คนในครอบครัวและชุมชนเห็นคุณค่าของผูส้ ู งอายุ ส่ งเสริ ม
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สมาชิกในครอบครัวให้มีศกั ยภาพในการดูแลผูส้ ู งอายุ โดยการให้ความรู ้และข้อมูลแก่ผดู ้ ูแลผูส้ ู งอายุ
และมีบริ การด้านกฎหมายเพื่อป้ องกันรักษาความปลอดภัย สิ ทธิ และสวัสดิการ และส่ งเสริ มให้
ผูส้ ู งอายุได้อยูก่ บั ครอบครัวอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่ องจนวาระสุ ดท้ายของชีวิต
1.6 ด้านการสร้างบริ การและเครื อข่ายการเกื้อหนุน หมายถึง ระบบการจัดบริ การ
เกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ดูแลผูส้ ู งอายุ บริ การเยีย่ มบ้านผูส้ ู งอายุและสนับสนุนให้คนในครอบครัว
ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน
2. ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ หมายถึง ปั จจัยต่าง ๆ ที่เป็ นหลักเกณฑ์ในการบ่งบอกถึง
ลักษณะทางประชากรที่อยูใ่ นตัวบุคคลนั้น ๆ ได้แก่
2.1 ผูส้ ู งอายุ หมายถึง ผูส้ ู งอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนบ้านถูกต้อง
ตามกฎหมายและอ่านออกเขียนได้ดว้ ยตนเอง ที่อยูใ่ นเขตตาบลตาสิ ทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง
2.2 เพศ หมายถึง ผูส้ ู งอายุที่อยูใ่ นเขตตาบลตาสิ ทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ที่
มีเพศหญิง และ เพศชาย
2.3 สถานภาพสมรส หมายถึง สถานภาพของผูส้ ู งอายุที่อยูใ่ นเขตตาบลตาสิ ทธิ์
อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ที่มีสถานภาพสมรสถูกต้องตามกฎหมายหรื อการหย่าร้าง
ตามกฎหมายหรื อโสด
2.4 ระดับการศึกษา หมายถึง ผูส้ ู งอายุที่อยูใ่ นเขตตาบลตาสิ ทธิ์ อาเภอปลวกแดง
จังหวัดระยองที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช.
ปวส. ปริ ญญาตรี หรื อสู งกว่า หรื อไม่ได้รับการศึกษา
3. ปั จจัยด้านเศรษฐกิจ หมายถึง ปั จจัยพื้นฐานด้านเศรษฐกิจของแต่ละครัวเรื อน ได้แก่
อาชีพ หมายถึง ผูส้ ู งอายุที่อยูใ่ นเขตตาบลตาสิ ทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ที่ทางานประจา
เลี้ยงชีพ
3.1 รายได้ หมายถึง จานวนเงินที่ผสู ้ ู งอายุที่มีภูมิลาเนาอยูใ่ นเขตตาบลตาสิ ทธิ์
อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เฉลี่ยจากการประกอบอาชีพ เช่น จากหน่วยงานราชการ
จากบุตรหลาน ญาติ พี่นอ้ ง ต่อเดือนก่อนหักค่าใช้จ่าย
3.2 แหล่งที่มาของรายได้ หมายถึง การประกอบอาชีพ จากหน่วยงานราชการ
(เบี้ยยังชีพ) จากบุตร หลาน ญาติพี่นอ้ ง จากเงินบาเหน็จ บานาญ เป็ นต้น
4. ปัจจัยด้านครอบครัว หมายถึง ปั จจัยพื้นฐานด้านครอบครัวของแต่ละคน ได้แก่
4.1 ที่พกั อาศัย หมายถึง บ้านที่มีเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ในบ้านและที่ดิน ที่อยูอ่ าศัย ได้แก่
บ้านตนเอง บ้านคู่สมรส บ้านญาติ บ้านบุตรหลาน
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4.2 จานวนสมาชิกในครอบครัว หมายถึง จานวนบุคคลที่อาศัยอยูภ่ ายในบ้านร่ วมกัน
5. ปัจจัยด้านสุ ขภาพ หมายถึง ปั จจัยพื้นฐานด้านสุ ขภาพของแต่ละคน ได้แก่
5.1 ความสามารถในการช่วยเหลือตัวเอง หมายถึง ผูส้ ู งอายุที่สามารถปฏิบตั ิกิจวัตร
ประจาวันได้ดว้ ยตนเอง เช่น ด้านรายรับ-รายจ่าย ด้านการประกอบอาชีพ และสามารถทากิจกรรม
ต่าง ๆ ได้ดว้ ยตนเอง

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่อเป็ นกรณี การศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุในพื้นที่ตาบล
ตาสิ ทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
2. เพื่อนาข้อมูลการเปรี ยบเทียบความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุในพื้นที่
ตาบลตาสิ ทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ต่อการจัดสวัสดิการสาหรับผูส้ ู งอายุที่มี
การดาเนิ นการอยูใ่ นปั จจุบนั
3. เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งการจัดสวัสดิการสาหรับผูส้ ู งอายุในพื้นที่ตาบล
ตาสิ ทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ให้ตรงตามความต้องการและเกิดประโยชน์ต่อผูส้ ู งอายุ
ยิง่ ขึ้น

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษาเรื่ อง ความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุในพื้นที่ตาบลตาสิ ทธิ์
อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยองในครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องโดยนาเสนอ
หัวข้อตามลาดับดังนี้
1. แนวความคิดเกี่ยวกับผูส้ ู งอายุ
2. แนวคิดและทฤษฎีสวัสดิการสังคมเพื่อผูส้ ู งอายุ
3. แนวคิดและทฤษฎีความต้องการ
4. ข้อมูลทัว่ ไปของตาบลตาสิ ทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

แนวความคิดเกีย่ วกับผู้สูงอายุ
1.1 ความหมายของผู้สูงอายุ
ตามพระราชบัญญัติผสู ้ ู งอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 3 ระบุวา่ “ผูส้ ู งอายุ” หมายความว่า
บุคคลซึ่ งมีอายุเกิน 60 ปี บริ บูรณ์ข้ ึนไป และมีสัญชาติไทย สาหรับองค์การสหประชาชาติได้ให้
ความหมายของคาว่า ผูส้ ู งอายุ คือบุคคลที่มีอายุ 60 ปี หรื อมากกว่า
ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ในบางกรณี อาจไม่ได้กาหนดอย่างเป็ นทางการหรื อ
ระบุชดั เจนทางกฎหมาย แต่โดยส่ วนใหญ่มกั ถูกอ้างอิงหรื อตกลงไว้ที่เกณฑ์อายุต้ งั แต่ 65 ปี ขึ้นไป
ในขณะที่ประเทศกาลังพัฒนาหลายประเทศ รวมถึง ประเทศไทย กาหนดไว้หรื อตกลงไว้ที่อายุ
ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป หรื อ ตั้งแต่ 55 ปี ขึ้นไปในประเทศแถบทวีปแอฟริ กา เนื่ องจากประชากรมีอายุยนื
ยาวไม่เท่ากับภูมิภาคอื่น ๆ (รศริ นทร์ เกรย์, 2556) การนิยามคาว่า ผูส้ ู งอายุ มีการให้ความหมายที่
หลากหลาย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ไม่มีความหมายของคาว่า ผูส้ ู งอายุ แต่มี
ความหมายของคาว่า ชราภาพ ความแก่ดว้ ยอายุ ความชารุ ดทรุ ดโทรม)
หากพิจารณาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพร่ างกายและสุ ขภาพ จะถูกมองว่าเป็ นปรากฏการณ์
ในช่วงท้ายของชีวติ มนุษย์ สภาพร่ างกายเริ่ มเสื่ อมสภาพ สึ กหลอ การทางานของระบบต่าง ๆ ใน
ร่ างกายไม่สามารถทางานได้เต็มกาลัง เรี่ ยวแรงเริ่ มน้อยลง เหนื่ อยง่าย ผิวหนังเหี่ ยวย่น ผมหงอก
ตาฝ้าฝาง การรับกลิ่นหรื อรสแย่ลง สุ ขภาพไม่ค่อยแข็งแรง เจ็บป่ วยได้ง่ายขึ้น ด้านจิตใจที่
ขาดความมัน่ ใจในตนเอง กังวลง่าย เหงา เศร้าและขี้นอ้ ยใจ บางคนโมโหร้ายและชอบแยกตัว
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หากพิจารณาเกณฑ์การกาหนดความเป็ นผูส้ ู งอายุ นิสา ชูโตได้ให้ขอ้ กาหนด 3 ด้าน
ที่จะต้องพิจารณา ได้แก่ (นิสา ชูโต, 2525, หน้า 1-8 อ้างถึงใน น้ าผึ้ง ทองศรี , 2550, หน้า 8-9)
1. ความเสื่ อมถอยของร่ างกาย คือเมื่อคนเรามีอายุมากขึ้นจนสังขารเริ่ มเสื่ อมถอย ถือว่า
เริ่ มเข้าสู่ สภาวะผูส้ ู งอายุ
2. การแบ่งช่วงอายุของแต่ละวัย โดยยึดแนวคาสอนตามหลักพระพุทธศาสนา ช่วงแรก
ของชีวติ คือ ช่วงปฐมวัยหรื อวัยเด็ก คือ ช่วงอายุระหว่าง 1-25 ปี เป็ นช่วงการศึกษาเล่าเรี ยน ช่วง
ที่ 2 คือ มัชฌิมาวัยหรื อวัยผูใ้ หญ่ อายุ ระหว่าง 25-50 ปี เป็ นช่วงการประกอบอาชีพ สะสมทรัพย์สิน
เงินทอง ช่วงสุ ดท้าย คือ ปั จฉิ มวัย คือช่วงอายุต้ งั แต่ 50 ปี ขึ้นไป เป็ นช่วงสุ ดท้ายของชี วิต ร่ างกายเริ่ ม
ทรุ ดโทรมเสื่ อมถอย เป็ นวัยที่หาความสงบสุ ขให้กบั ชีวติ ดังนั้นผูส้ ู งอายุจึงเป็ นผูท้ ี่อยูใ่ นช่วงปั จฉิ ม
วัยคือช่วงสุ ดท้ายของชีวิต
3. หน้าที่และกิจกรรมทางสังคม ขณะที่สังคมได้กาหนดกฎเกณฑ์สภาพผูส้ ู งอายุไว้เป็ น
อย่างไร อายุเท่าไร เมื่อบุคคลผ่านกระบวนการไปจนถึงจุดที่สังคมได้กาหนดไว้ บุคคลนั้นย่อมมี
ความรู ้สึกเปลี่ยนแปลงไปตามเกณฑ์ดงั กล่าวเช่นกัน โดยความรู ้สึกนึกคิด ความเปลี่ยนแปลง
ทางด้านจิตใจ และอารมณ์อนั เนื่ องมาจากสภาพสังขาร และสังคม ทาให้บุคคลเหล่านั้นมีพฤติกรรม
ที่ผดิ แผนไปจากกลุ่มอื่น ๆ และได้กลายเป็ นเครื่ องชี้ถึงความชราด้านจิตใจ
สาหรับ สุ รกุล เจนอบรม มีแนวความคิดที่คล้ายกัน โดยกาหนดการเป็ นบุคคลสู งอายุวา่
บุคคลผูจ้ ะเข้าข่ายเป็ นผูส้ ู งอายุ จะมีเกณฑ์ในการพิจารณาความแตกต่างกันกับคนทัว่ ไป
การพิจารณาความเป็ นผูส้ ู งอายุได้มีหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 4 ลักษณะดังนี้ (สุ รกุล เจนอบรม, 2541,
หน้า 6-7 อ้างถึงใน วาสนา เล่าตง , 2555, หน้า 18)
1. พิจารณาความเป็ นผูส้ ู งอายุจากอายุจริ งที่ปรากฏ โดยคานวณจากจานวนปี หรื ออายุ
ตามปี ปฏิทิน (ปี เกิด)โดยไม่นาเอาปั จจัยอื่นมาร่ วมพิจารณาด้วย
2. พิจารณาจากความเป็ นผูส้ ู งอายุจะมีลกั ษณะการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่ างกายจะเป็ น
กระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้ จะเพิ่มขึ้นตามอายุในแต่ละปี ที่จะเสื่ อมถอยลงไปเรื่ อย ๆ
3. พิจารณาความเป็ นผูส้ ู งอายุจากลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางด้านสติปัญญา จิตใจ
เรี ยนรู ้และการรับรู ้ที่จะถดถอยลงเรื่ อย ๆ
4. พิจารณาความเป็ นผูส้ ู งอายุจากบทบาท หน้าที่ บทบาททางสังคมจะมีการเปลี่ยนแปลง
ไป ตลอดจนความรับผิดชอบในการทางานลดลง
สาหรับ รศริ นทร์ เกรย์ ได้กล่าวว่า การเข้าสู่ วยั ผูส้ ู งอายุ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับการรับรู ้อายุของ
บุคคลโดยได้แบ่งลักษณะไว้ 5 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ (รศริ นทร์ เกรย์, 2556 หน้า 7-10)
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1. อายุตามปฏิทิน หรื ออายุตามวัยเป็ นตัวอย่าง บอกอายุของบุคคลซึ่งนับเป็ น จานวนปี
โดยนับตั้งแต่วนั ที่เกิด เนื่ องจากอายุตามปี ปฏิทินเป็ นอายุ เฉพาะเจาะจง สามารถนามาเปรี ยบเทียบ
ระหว่างบุคคลได้ชดั เจน เป็ นเกณฑ์ที่ใช้อย่างแพร่ หลายและได้รับการยอมรับมากกว่าเกณฑ์ที่มีการ
เทียบอายุอื่น ๆ
2. อายุทางชีววิทยา บางครั้งเรี ยกว่าอายุเชิงฟังก์ชนั่ (Functional age) หมายถึง อายุที่
อธิ บายด้วยการเปลี่ยนแปลงทางสภาพร่ างกาย (Physical aging) และการเปลี่ยนแปลงทางสภาพ
จิตใจ (Psychological aging) ของบุคคล ซึ่ งสะท้อนผ่านการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพเมื่อ
มองจากภายนอก ความหมายการสู งอายุตามการเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยามักจะนาไปผูกติดกับการ
สู งอายุตามปฏิทิน ภายใต้สมมติฐาน สภาพร่ างกายหรื อความสามารถของบุคคล เปลี่ยนแปลงไป
ตามจานวนปี ที่เพิ่มขึ้น
3. อายุทางสังคม เป็ นการอธิบายอายุดว้ ยการเปลี่ยนแปลงสถานภาพและบทบาททาง
สังคม (Social status and Social role) ของบุคคลนั้นในสังคมที่อาศัยอยู่ ซึ่ งเปลี่ยนแปลงไป
ตามลาดับของช่วงชีวิตของบุคคลในแต่ละช่วง ในหลายครั้งความเข้าใจของสังคมจะนาสถานภาพ
มาใช้เป็ นเกณฑ์ในการเปรี ยบเทียบ ทาให้การเข้าสู่ ความสู งอายุถูกนาไปผูกอยูก่ บั การที่บุคคลหยุด
ทางานหรื อเกษียณอายุการทางาน
4. อายุทางอัตวิสัย (Subjective age) มีได้ 2 ความหมาย ได้แก่ อัตวิสัยระดับบุคคล
หมายถึง อายุ ที่บ่งชี้หรื อวัดประเมินจากประสบการณ์ส่วนบุคคลของบุคคลนั้น ๆ ซึ่ งการเข้าสู่
ความสู งอายุยอ่ มแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล การสู งอายุตามปี ปฏิทิน การเปลี่ยนแปลงของ
สุ ขภาพร่ างกายที่ถดถอย การเปลี่ยนแปลงสถานภาพและบทบาททางสังคม อาจไม่ทาให้อายุ
ทางอัตวิสัยเปลี่ยนแปลงเลยก็ได้ หรื อมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์หรื อมุมมองของ
ชีวติ ที่แตกต่างกัน
อัตวิสัยระดับชุมชน หมายถึง การสู งอายุของบุคคลโดยวัดจากการรับรู ้ ค่านิยม และ
บรรทัดฐานของชุมชนหรื อสังคมนั้น ๆ ที่บุคคลอาศัยอยู่ โดยอัตวิสัยต่อความสู งอายุมกั ได้รับ
อิทธิ พลจากการให้ความหมายต่อการสู งอายุ ทั้งในด้านอายุตามปี ปฏิทินที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลง
ตามสภาพร่ างกายและจิตใจ การเปลี่ยนแปลงตามสถานภาพและบทบาททางสังคมของบุคคล ซึ่ง
หล่อหลอมผ่านกระบวนการและประสบการณ์ทางสังคมในแต่ละชุมชนที่แตกต่างกัน
5. การสู งอายุในมิติอื่น ๆ เนื่ องจากการที่อายุคาดเฉลี่ยของประชากรในประเทศต่าง ๆ
เพิ่มสู งขึ้น จึงมีขอ้ เสนอหนึ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยคือ การเสนอให้ใช้เกณฑ์จานวนปี ที่คาดว่า
บุคคลนั้นจะมีชีวติ อยูต่ ่อไปข้างหน้า (Remaining life expectancy) เป็ นเกณฑ์กาหนดอายุเริ่ มต้นของ
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ความสู งอายุ แทนที่การใช้จานวนปี ปฏิทิน โดยข้อเสนอนี้ เป็ นข้อเสนอที่ใช้อายุคาดเฉลี่ยที่เหลืออยู่
ของบุคคลเป็ นเกณฑ์พิจารณา
จากแนวคิดต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะพิจารณาได้วา่ ความหมายของผูส้ ู งอายุ จะ
มุ่งเน้นกับอายุตามปี ปฏิทินเป็ นหลัก ซึ่ งเป็ นเกณฑ์สากลที่ยอมรับ สามารถเปรี ยบเทียบ หรื อ
เทียบเคียงได้ง่าย
1.2 การแบ่ งกลุ่มผู้สูงอายุ
หากพิจารณาการแบ่งกลุ่มผูส้ ู งอายุ มีเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มผูส้ ู งอายุที่หลากหลาย ขึ้นอยู่
กับว่าจะใช้สิ่งใดเป็ นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม เช่น การใช้อายุเป็ นเกณฑ์ การใช้ลกั ษณะทางสุ ขภาพ
และสังคมเป็ นเกณฑ์เป็ นต้น
หลักเกณฑ์การแบ่งกลุ่มผูส้ ู งอายุกลุ่มต่าง ๆ ในส่ วนของโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ประจาตาบล ได้ใช้เกณฑ์ลกั ษณะด้านสุ ขภาพและสังคมของผูส้ ู งอายุ เป็ นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม
ผูส้ ู งอายุ ออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ช่วยตนเองได้ดี (Well elder) หรื อกลุ่มติดสังคม กลุ่มติดบ้าน
(Home bound elder) และกลุ่มติดเตียง (Bed bound elder) ซึ่ งผูส้ ู งอายุในกลุ่มต่าง ๆ มีลกั ษณะดังนี้
1. ผูส้ ู งอายุกลุ่มที่ช่วยตนเองได้ดีหรื อกลุ่มติดสังคม (Well elder) ผูส้ ู งอายุกลุ่มนี้ เป็ น
กลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองได้ดีมีการใช้ชีวติ อย่างอิสระ และมักจะเข้าร่ วมกิจกรรมในสังคม
ในด้านสุ ขภาพ สามารถทากิจวัตรประจาวันขั้นพื้นฐาน (Activities of daily living :
ADL) และกิจวัตรประจาวันต่อเนื่อง (Instrumental activities of daily living: IADL) ได้ เป็ นผูม้ ี
สุ ขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคเรื้ อรัง หรื อเป็ นผูม้ ีภาวะเสี่ ยงต่อการเกิดโรค หรื อผูท้ ี่เป็ นโรคเรื้ อรัง 1-2
โรค แต่สามารถควบคุมได้
ในด้านสังคม กลุ่มนี้จะเป็ นผูส้ ู งอายุที่สามารถและมีความประสงค์เข้าร่ วมกิจกรรมทาง
สังคม สามารถช่วยเหลือครอบครัว-ผูอ้ ื่น-สังคมได้ อาจมีปัญหา/ ทุกข์ยาก/ เดือดร้อน
2. ผูส้ ู งอายุกลุ่มติดบ้าน (Home bound elder) เป็ นผูส้ ู งอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้หรื อ
ต้องการช่วยเหลือบางส่ วนมีความจากัดในการดาเนิ นชีวติ ในสังคม และมีโรคเรื้ อรังที่ควบคุมไม่ได้
หรื อมีภาวะแทรกซ้อน
ในด้านสุ ขภาพ ผูส้ ู งอายุกลุ่มนี้มีขอ้ จากัดในการดาเนินชี วิตในสังคมชัดเจน ต้องการ
ความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นบ้างบางส่ วน การเคลื่อนไหว ผูส้ ู งอายุกลุ่มนี้จะไม่สามารถเดินตามลาพังบน
ทางเรี ยบได้ ต้องใช้อุปกรณ์หรื อผูช้ ่วยเหลือ การรับประทานอาหาร ต้องได้รับความช่วยเหลือ หาก
รับประทานเองอาจหกได้ การขับถ่าย ต้องได้รับความช่วยเหลือในการพาไปห้องสุ ขา หรื อช่วยทา
ความสะอาดหลังการขับถ่าย
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ในด้านสังคม ผูส้ ู งอายุกลุ่มนี้มีส่วนร่ วมกับสังคมน้อย เนื่องจากมีความเสี่ ยงต่อการเกิด
อันตราย หรื อไม่อาจร่ วมกิจกรรมทางสังคมได้เนื่องจากติดภาระทางบ้าน เช่นการเลี้ยงดูลูกหลาน
อาจเป็ นผูท้ ี่มีหรื อไม่มีปัญหา ทุกข์ยากเดือดร้อน การที่ผสู ้ ู งอายุมีปัญหาทางสังคมด้านนี้ จาเป็ นต้อง
ได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลจากหน่วยงานด้านสังคม โดยการประสานงานของทีมสุ ขภาพ ทั้งนี้เพื่อ
สร้างสุ ขภาวะให้ผสู ้ ู งอายุกลุ่มนี้
3. ผูส้ ู งอายุกลุ่มติดเตียง (Bed bound elder) จะแบ่งเป็ น 2 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มติดเตียง (Bed
bound elder) และ กลุ่มติดเตียงระยะสุ ดท้าย (Bed bound elder-end of life)
กลุ่มติดเตียง (Bed bound elder) ไม่มีความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในใช้
ชีวติ ประจาวันได้ตอ้ งได้รับการช่วยเหลือจากผูอ้ ื่น และเป็ นกลุ่มที่มีโรคเรื้ อรังหลายโรคและมี
ภาวะแทรกซ้อน
ในด้านสุ ขภาพ เป็ นกลุ่มที่มีความจากัดในการทากิจวัตรพื้นฐานประจาวัน ต้องได้รับ
ความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่น การเคลื่อนไหว ไม่สามารถเคลื่อนไหวตาแหน่งตัวเองในขณะนัง่ หรื อใน
ท่านอนได้ ต้องได้รับความช่วยเหลือ การรับประทานอาหาร มีภาวะกลืนลาบาก มีผปู ้ ้ อนอาหารให้
หรื ออาจจะได้รับสารอาหารผ่านช่องทางอื่น เช่นการใส่ สายยางผ่านทางจมูกเพื่อให้สารอาหาร การ
ขับถ่าย ต้องขับถ่ายในท่านอน มีการใช้ผา้ อ้อมและจะต้องมีการเปลี่ยนผ้าอ้อมเป็ นประจา คนกลุ่มนี้
จะมีภาวะโรคประจาตัวหลายโรคทั้งที่ควบคุมได้และไม่ได้ มีการเจ็บป่ วยเรื้ อรังมายาวนาน
ในด้านสังคม ผูส้ ู งอายุกลุ่มนี้ไม่สามารถมีส่วนร่ วมกับสังคมได้ดว้ ยตนเอง จาเป็ นต้องพึง
พา ครอบครัว-ผูอ้ ื่น-สังคม ในการมีส่วนร่ วมทางสังคม อาจเป็ นผูม้ ีปัญหาทุกข์ยาก เดือนร้อน เรื่ อง
ของการดูแลช่วยเหลือ หรื อเรื่ องปั ญหาทางจิตใจ ซึ่ งมักมีปัญหาด้านใดด้านหนึ่งหรื อหลายด้าน
ร่ วมกัน ซึ่ งจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากสังคม
4. ผูส้ ู งอายุกลุ่มระยะสุ ดท้าย (Bed bound elder-end of life) กลุ่มผูส้ ู งอายุที่มีภาวะ
เจ็บป่ วยด้วยโรคที่มีภาวะของโรคและการดาเนิ นโรคที่มีความรุ นแรงขึ้นเรื่ อย ๆ การตอบสนองต่อ
การรักษาไม่ได้ ไม่สามารถรักษาให้ได้ และอาจเป็ นสาเหตุที่นาไปสู่ การเสี ยชีวติ ได้ หรื อเป็ นผูท้ ี่มี
ความชราภาพมาก ผูป้ ่ วยกลุ่มนี้อาจจะมีระยะเวลาเหลืออยูส่ ้ นั ดังนั้นอาจจะมีความเจ็บป่ วยหรื อ
ความเสื่ อมถอยที่ทรุ ดลงเรื่ อย ๆจนเสี ยชีวติ
สาหรับการแบ่งกลุ่มผูส้ ู งอายุโดยการใช้อายุเป็ นเกณฑ์ได้มีการแบ่งช่วงอายุ มีหลาย
แนวคิดในการแบ่งกลุ่มของผูส้ ู งอายุโดยหลักจะแบ่งกลุ่มผูส้ ู งอายุ ไว้ อาทิเช่น ศูนย์การศึกษานอก
โรงเรี ยนภาคตะวันออก (ศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยนตะวันออก, 2543 หน้า 8 อ้างถึงใน
วาสนา เล่าตง, 2555, หน้า 20) และ แผนผูส้ ู งอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) ฉบับ
ปรับปรุ งครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 ได้เสนอแบ่งกลุ่มผูส้ ู งอายุ เป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่
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ผูส้ ู งอายุวยั ต้น อายุระหว่าง 60-69 ปี
ผูส้ ู งอายุวยั กลาง อายุระหว่าง 70-79 ปี
ผูส้ ู งอายุวยั ปลาย อายุต้ งั แต่ 80 ปี ขึ้นไป
สาหรับ ยูริค และคนอื่น ๆ (Yuriek A.G., etal., 1980, 31 อ้างถึงในใน วาสนา เล่าตง,
2555, หน้า 20) ได้กาหนดเกณฑ์การแบ่งช่วงอายุของผูส้ ู งอายุ ตามหลักของสถาบันผูส้ ู งอายุ
แห่งชาติ (National Institute of Aging) ประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มผูส้ ู งอายุวยั ต้น (Young-Old) มีอายุ 60-74 ปี
กลุ่มผูส้ ู งอายุวยั ปลาย (Old-Old) มีอายุ 75 ปี ขึ้นไป
1.3 การเปลีย่ นแปลงในวัยสู งอายุ
ความสู งอายุน้ นั จะขึ้นอยูก่ บั เวลาของการมีชีวิตและสัมพันธ์โดยตรงกับความเจริ ญและ
ความเสื่ อมถอยของร่ างกายมนุษย์ ซึ่ งเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ (Lewis, 1995
อ้างถึงใน ฐิติวชั ร์ พรนิธิพนั ธ์, 2552) วัยสู งอายุเป็ นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกองค์ประกอบของ
มนุษย์ ดังนี้
1. การเปลี่ยนแปลงทางร่ างกาย (Physiological changes) ผูส้ ู งอายุจะมีการเปลี่ยนแปลง
แห่งความเสื่ อมอย่างถดถอยลงทุกระบบของร่ างกาย ผิวหนังบางลง เหี่ ยวย่นฉี กขาดง่าย การระบาย
ความร้อนไม่ดี ผมขนมีจานวนลดลง การเคลื่อนไหวและความคิดเชื่ องช้าสายตาเสื่ อม มองเห็นไม่
ชัด หู ตึง การรับกลิ่นลดลง กล้ามเนื้ออ่อนแรง กระดูกเสื่ อมระบบหัวใจและหลอดเลือดเสื่ อมระบบ
ภูมิคุม้ กันทางานลดลง ระบบทางเดินหายใจเสื่ อมลง ทาให้เกิดโรคต่าง ๆ ได้ง่าย เช่น โรคหัวใจ โรค
ความดันโลหิ ตสู ง โรคติดเชื้ อต่าง ๆ ซึ่ งความเสื่ อมจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่ไม่เท่ากัน ส่ งผลให้ผสู ้ ู งอายุ
มีร่างกายที่อ่อนแอไม่สามารถช่วยเหลือหรื อดูแลตัวเองได้นาไปสู่ การเจ็บป่ วยของผูส้ ู งอายุ
2. การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ (Psychological changes) ผูส้ ู งอายุมีการเปลี่ยนแปลงใน
เรื่ องนิสัยใจคอ บุคลิกภาพ เป็ นไปตามความคิดของตนและคนรอบข้าง ซึ่งผูส้ ู งอายุรับรู ้ถึงอายุ
ตนเองและคนรอบข้างพูด ผูส้ ู งอายุจะรู ้สึกว่าตนไม่เป็ นที่ตอ้ งการของคนที่อ่อนวัยกว่า จึงมีลกั ษณะ
ขี้นอ้ ยใจ อ่อนไหวง่าย รู ้สึกไม่มนั่ คง โกรธง่าย ไม่ปลอดภัย ความจาสั้น ผูส้ ู งอายุจะมีการเรี ยนรู ้ชา้
ลง แต่การเรี ยกกลับซึ่ งเป็ นความจาระยะยาวยังคงสู งอยู่ ในด้านสติปัญญาจะมีการเปลี่ยนแปลงด้าน
สติปัญญาเสื่ อมถอยลงเพียงเล็กน้อยหรื อไม่เปลี่ยนแปลงเลย
3. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social changes) เมื่อเข้าการเป็ นผูส้ ู งอายุหน้าที่และ
บทบาททางสังคมน้อยลง และมีขอ้ จากัดทางร่ างกายและทาให้ผสู ้ ู งอายุห่างเหินจากสังคม เพื่อนลด
น้อยลง รายได้ลดน้อยลง การดาเนินชีวิตเปลี่ยนไป การเปลี่ยนแปลงจากสังคมกลายมาเป็ นสังคม
อุตสาหกรรมทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของครอบครัวที่อยูก่ นั หลายคนมาเป็ นครอบครัว

20
เดี่ยวที่อยู่ 1-2 คน จึงส่ งผลต่อผูส้ ู งอายุตอ้ งอยูบ่ า้ นคนเดียว ทาให้เกิดโดดเดี่ยว รู ้สึกเหงา อีกทั้งการ
ขาดการติดต่อกับเพื่อนฝูงและคู่ชีวติ ทาให้ผสู ้ ู งอายุรู้สึกโดดเดี่ยวมากขึ้นจะรู ้สึกซึ มเศร้า สิ้ นหวังซึ่ง
เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพจิต (อาภา ใจงาม, 2536)
สรุ ปได้วา่ ผูส้ ู งอายุมีการเปลี่ยนแปลงหลายด้านทั้งด้านร่ างกาย จิตใจและสังคมซึ่งเป็ น
การเปลี่ยนแปลงแบบเสื่ อมถอยและลดลงเรื่ อยๆ ในด้านร่ างกายจะมีความเสื่ อมของอวัยวะต่าง ๆทั้ง
ภายในและรู ปร่ างภายนอก ด้านจิตใจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่ องนิสัยใจคอ บุคลิกภาพ ด้านสังคมมี
การเปลี่ยนแปลงบทบาทและหน้าที่ ทาให้ผสู ้ ู งอายุเป็ นโรคซึมเศร้า โดดเดี่ยว จากการเปลี่ยนแปลง
ทาให้ผสู ้ ู งอายุประสบปัญหาความต้องการที่แตกต่างกันจากบุคคลอื่น ในการดาเนินชีวิต ดังนั้นการ
ส่ งเสริ มสนับสนุนให้ผสู ้ ู งอายุจาเป็ นต่อการตอบสนองความต้องการให้เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงในวัยสู งอายุเพื่อให้ผสู ้ ู งอายุมีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน
1.4 ภาวะสุ ขภาพผู้สูงอายุ
ความหมาย ของภาวะสุ ขภาพ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2545) ให้ความหมายภาวะสุ ขภาพว่า สุ ขภาพ หมายถึง ความสุ ขปราศจากโรค
มีความสบาย เมื่อมารวมกับคาว่า ภาวะ ซึ่ งมีความหมายว่า ความมีความเป็ น หรื อ ปรากฏก็จะ
สามารถอธิ บายได้วา่ ภาวะสุ ขภาพ คือ การที่บุคคลมีความสุ ข ความสบายปราศจากโรค สาหรับ
ความหมายทางการแพทย์ หมายถึง การที่บุคคลมีสภาพความสมบูรณ์ แข็งแรงของร่ างกายและจิตใจ
มีพฒั นาการเหมาะสมตามวัย และสามารถทาหน้าที่ตามบทบาทของตนเองอย่างปกติ
องค์การอนามัยโลก ให้ความหมายสุ ขภาพไว้วา่ “Health is a state of complete physical,
mental, social and spiritual well-being and not merely the absence of disease or infirmity” ซึ่ง
น.พ. ประเวศ วะสี กล่าวว่า คานิยามนี้ มีความครอบคลุมและลึกซึ้ ง เป็ น อุดมคติหรื ออุดมการณ์ของ
มนุษยชาติ โดยได้อธิ บายถึงความหมายของคานิยามไว้ ดังนี้
“สุ ขภาพ หมายถึง สุ ขภาวะที่สมบูรณ์ของทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางจิต
วิญญาณ”
สุ ขภาวะที่สมบูรณ์ทางกาย หมายถึง ร่ างกายที่แข็งแรงและสมบูรณ์ มีปัจจัยหรื อมี
เศรษฐกิจพอเพียง ไม่มีอนั ตราย มีสิ่งแวดล้อมรอบข้างที่ดี
สุ ขภาวะที่สมบูรณ์ทางจิต หมายถึง จิตใจที่มีความสุ ข รื่ นเริ ง คล่องแคล่ว มีความเมตตา
มีสติ มีสมาธิ มีปัญญา
สุ ขภาวะทางจิตสังคม หมายถึง มีครอบครัวอบอุ่น มีการอยูร่ ่ วมกันด้วยดี ชุมชนเข้มแข็ง
สังคมมีความยุติธรรม มีความเสมอภาค มีความเป็ นประชาสังคม มีสันติภาพ มีระบบและการ
บริ การที่ดี
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สุ ขภาวะที่สมบูรณ์ทางจิตวิญญาณ หมายถึง เมื่อทาความดี หรื อจิต สัมผัสกับสิ่ งที่มีค่าสู ง
หรื อสิ่ งที่สูงสุ ด เช่น การมีความเมตตากรุ ณา การเสี ยสละ การเข้าถึงบุญที่ทา หรื อการเข้าถึงพระผู ้
เป็ นเจ้า เป็ นต้น ความสุ ขทางจิตวิญญาณเป็ นความสุ ขที่ไม่อยูบ่ น ความเห็นแก่ตวั แต่เป็ นสุ ขภาวะที่
เกิดขึ้นเมื่อมนุษย์หลุดพ้นจากความมีตวั ตน จึงมีอิสรภาพ มีความ ผ่อนคลายอย่างยิง่ สบายอย่างยิง่
สุ ขภาพดีอย่างยิง่ มีผลดีต่อสุ ขภาพทางกาย ทางจิต และทางสังคม
บรู คและคณะ (Brook et al., 1979) ให้นิยามไว้วา่ สุ ขภาพเป็ นสภาพทางร่ างกาย จิตใจ
สังคม และการรับรู ้สุขภาวะ โดยภาวะสุ ขภาพมี 3 มิติ ได้แก่ 1) มิติสุขภาพด้านกาย หมายถึง
ความสามารถในการกิจกรรมต่างๆ เช่น การทากิจกรรมทัว่ ไปสามารถกระทาได้เหมือนบุคคลอื่นๆ
2) มิติสุขภาพด้านจิตใจ หมายถึง ความผิดปกติทางจิตใจ เช่น โรคซึมเศร้า วิตกกังวลทุกเรื่ อง
ความคิดด้านบวก การควบคุมตนเอง 3) มิติดา้ นสังคม หมายถึง การพูดคุยกับคนในสังคมและบุคคล
อื่นทัว่ ไป การทากิจกรรมร่ วมผูอ้ ื่นในสังคม การรับรู ้ภาวะสุ ขภาพใน 6 ด้าน ได้แก่ การรับรู ้ภาวะ
สุ ขภาพในอดีต การรับรู ้ภาวะสุ ขภาพปัจจุบนั การรับรู ้ภาวะสุ ขภาพในอนาคต ความต้านทานโรค
หรื อการเสี่ ยงต่อความเจ็บป่ วย ความวิตกกังวล หรื อความสับสนเกี่ยวกับสุ ขภาพ และความเข้าใจ
เกี่ยวกับความเจ็บป่ วย จะเห็นได้วา่ การให้ความหมายของสุ ขภาพมีความแตกต่างกันออกไป
อย่างไรก็ตามผูว้ ิจยั ขอนาเสนอลักษณะของสุ ขภาพในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. สุ ขภาพในทางการแพทย์ หมายถึง การปราศจากโรค เป็ นลักษณะที่เน้นถึง โครงสร้าง
ของร่ างกาย เรื่ องยา และการรักษาทางด้านพยาธิ สรี รวิทยา การพิจารณาการหายจาก อาการของโรค
ประกอบด้วยการพิจารณาว่าไม่มี โรคหรื อมีสุขภาพในเชิ งบวก (Positive Health) คือสุ ขภาพดี
(Healthy) ประกอบด้วยความผาสุ ก (Well-being) และการมีสมรรถภาพ (Fitness) ส่ วนมุมมอง
สุ ขภาพในเชิงลบ (Negative health) หรื อการมีโรค (Unhealthy) คือภาวะที่มีปัญหาทางด้านสุ ขภาพ
ความเจ็บป่ วย การได้รับภัยอันตราย ต่าง ๆหรื อความพิการ อาจเกิดขึ้นเพียงอย่างเดียว หรื อมีภาวะ
ต่าง ๆร่ วมด้วยในช่วงระยะเวลาสั้นหรื อ ยาว ส่ งผลทาให้มีภาวะสุ ขภาพที่ไม่ดี
ข้อจากัดในมุมมองของสุ ขภาพดังกล่าวคือ ไม่สามารถระบุภาวะสุ ขภาพได้อย่าง ชัดเจน
เนื่องจากเป็ นการมองเฉพาะเวลาที่บุคคลนั้นมีความเจ็บป่ วยเกิดขึ้นเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ชายไทยอายุ
20 ปี สู บบุหรี่ วนั ละ 1 ซองมา 20 ปี และไม่มีความคิดที่จะเลิกสู บ ดื่มสุ รา สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง ชอบ
เที่ยวกลางคืน ไม่ชอบงานที่ทาอยูแ่ ละเพื่อนร่ วมงานมากนัก นอนไม่ค่อยหลับเนื่ องจาก เครี ยดจาก
งาน ค่อนข้างอ้วน แต่การตรวจสุ ขภาพประจาปี ไม่พบภาวะผิดปกติใด ๆ เมื่อพิจารณาแล้ว ชายคนนี้
มีสุขภาพดีแต่ยงั ไม่ชดั เจนมากนักเพราะยังอยูบ่ นเส้นตรงของความต่อเนื่องระหว่างสุ ขภาพกับ การ
ปราศจากสุ ขภาพ คือค่อนมาทางปราศจากสุ ขภาพแต่ไม่มีโรคแทรกซ้อน เป็ นบุคคลที่มีความเสี่ ยง
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สู งต่อการเกิดโรค แต่ยงั ไม่มีโรคเกิดขึ้น จึงยังระบุไม่ได้วา่ เป็ นบุคคลที่มีสุขภาพดี (สมจิต หนูเจริ ญ
กุล, วัลลา ตันตโยทัย และรวมพร คงกาเนิด, 2543)
2. สุ ขภาพในลักษณะของความต่อเนื่องระหว่างสุ ขภาพและความเจ็บป่ วย เป็ น รู ปแบบ
ของสุ ขภาพที่เน้นความเป็ นพลวัตร (Dynamic) กล่าวคือ สุ ขภาพมีการเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา จาก
ภาวะที่มีสุขภาพสู งสุ ด (Optimal Wellness) คือการไม่เจ็บป่ วยหรื อมีภาวะบกพร่ อง (Impairment)
จนเมื่อมีอาการเจ็บป่ วยเกิดขึ้นและมีอาการรุ นแรง จะมีผลต่อภาวะสุ ขภาพก่อให้เกิด การเจ็บป่ วย
รุ นแรงถึงแก่ความตาย แนวคิดนี้การมีสุขภาพดีและความ เจ็บป่ วยจนถึงตายอยูบ่ นเส้นตรงเดียวกัน
มีความต่อเนื่ องกัน แต่มีขอ้ จากัดคือ เมื่อบุคคลมีความ เจ็บป่ วยเกิดขึ้นเป็ นการยากที่จะพูดถึงความ
ปกติสุขเพราะความเจ็บป่ วยจะทาให้บุคคลต้องรับทราบ ถึงบทบาทของผูป้ ่ วยกล่าวคือ การใช้
พลังงานของตนเองเพื่อการฟื้ นหายและกลับมามีสุขภาพปกติ ดังนั้นสุ ขภาพดีกบั การเจ็บป่ วยอยู่
ด้วยกันไม่ได้ การมองสุ ขภาพและความเจ็บป่ วยในลักษณะนี้ จึงเป็ น การมองมิติเดียว
(สมจิต หนูเจริ ญกุล, วัลลา ตันตโยทัย และรวมพร คงกาเนิด, 2543)
ข้อดี ของการมองว่าสุ ขภาพ เป็ นลักษณะของความต่อเนื่ องระหว่างสุ ขภาพและความ
เจ็บป่ วย คือ บุคลากรทางการแพทย์สามารถช่วยพัฒนาสุ ขภาพของบุคคลให้บรรลุถึงจุดสู งสุ ดซึ่ ง
เป็ น ภาวะที่บุคคลมีความสามารถในการต้านทานต่อโรคได้ดีมีสุขภาพแข็งแรง และในบุคคลที่มี
สุ ขภาพไม่ แข็งแรงนั้น อาจมีมุมมองสุ ขภาพในลักษณะของความต่อเนื่ องและสามารถส่ งเสริ มให้
บุคคลมี พฤติกรรมด้านสุ ขภาพที่ถูกต้อง เช่น พฤติกรรมการบริ โภคอาหาร การออกกาลังกาย การ
จัดการความเครี ยด ส่ วนบุคคลที่มีภาวะเสี่ ยงสู งต่อการเกิดความเจ็บป่ วย จะทาให้บุคคลากรทางการ
แพทย์ช่วยหาแนวทางในการปฏิบตั ิเพื่อให้บุคคลนั้นมีสุขภาพที่ดี มีความเสี่ ยง ต่อการเกิดโรค
น้อยลง
3. สุ ขภาพในลักษณะองค์รวม แนวความเชื่อแบบองค์รวมได้เข้ามามีบทบาทในเรื่ อง
สุ ขภาพ บริ การทางการแพทย์ และสาธารณสุ ขสมัยใหม่ในช่วงปลายทศวรรษที่ 1970 ถึงต้น
ทศวรรษ ที่ 1980 แนวคิดของภาวะสุ ขภาพแบบองค์รวมเชื่อในความเป็ นมนุษย์ เพราะมนุษย์แต่ละ
คนเป็ นองค์รวมอย่างผสมผสานของร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ และจิตวิญญาณ แนวคิดสุ ขภาพแบบองค์
รวมเป็ นที่นิยมอย่างแพร่ หลาย โดยเฉพาะองค์การอนามัยโลกที่ได้ให้ความจากัดความของสุ ขภาพ
แบบองค์รวมด้วยเช่นกัน การมีสุขภาพดีในความหมายขององค์รวมหมายถึงการผสมผสานของ
องค์ประกอบทุกด้านของบุคคล โดยให้ความสาคัญของคนทั้งคน ไม่ใช่แต่ละส่ วน และบุคคลนั้น
สามารถพัฒนาการทาหน้าที่เพื่อคงไว้เพื่อความผาสุ กในชีวติ (Hahn & Payne, 1999 อ้างถึงใน
ประเวศ วะสี , 2541) ดังนั้นการมีสุขภาพแบบองค์รวมจึง ครอบคลุมสุ ขภาพทางกาย สุ ขภาพทางจิต

23
และอารมณ์ สุ ขภาพทางสังคม และสุ ขภาพทางจิตวิญญาณ (Hahn & Payne, 1999 อ้างถึงในประเวศ
วะสี , 2541) โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 สุ ขภาพทางกาย (Physical health) เป็ นลักษณะของสุ ขภาพที่เกี่ยวข้องโดยตรง กับ
ร่ างกาย เช่น น้ าหนัก ส่ วนสู ง การทาหน้าที่ของร่ างกาย
3.2 สุ ขภาพทางจิตและอารมณ์ (Mental health) เป็ นลักษณะของสุ ขภาพที่เกี่ยวข้อง
กับการที่บุคคลมีความสามารถในการเข้าใจและยอมรับต่อการเผชิ ญสถานการณ์ต่าง ๆ ในการ
ดารงชีวิต เช่น สามารถปรับตัวได้ดีต่อสถานการณ์ที่ทาให้เกิดความเครี ยดเนื่ องจากบุคคลนั้น
ตระหนัก ว่าความเครี ยดนั้นเป็ นส่ วนหนึ่งในชีวิต ซึ่ งบุคคลสามารถจัดการกับความเครี ยด ความ
วิตกกังวล ความรู ้สึกท้อแท้ หรื อสิ้ นหวัง
3.3 สุ ขภาพทางสังคม (Social health) เป็ นลักษณะของสุ ขภาพที่เกี่ยวข้องกับการมี
สัมพันธ์ที่ดีต่อผูอ้ ื่น เช่น การให้ความช่วยเหลือบุคคลอื่น การเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆในชุมชน การ
จัด สิ่ งแวดล้อมให้เกื้อกูลต่อสุ ขภาพ ทั้งทางกายภาพ ชีวภาพ และสังคม เช่น ความร่ มรื่ น ความ
สะอาด ความปราศจากมลพิษ เป็ นต้น (ประเวศ วะสี , 2541)
3.4 สุ ขภาพทางจิตวิญญาณ (Spiritual health) เป็ นลักษณะของสุ ขภาพที่เกี่ยวข้อง กับ
สภาวะที่ดีของปั ญญาที่มีความรู ้ทวั่ รู ้เท่าทัน และความเข้าใจอย่างแยกได้ในเหตุผลแห่งความดี และ
ความชัว่ ความมีประโยชน์และความมีโทษ ซึ่ งนาไปสู่ ความมีจิตอันดีงาม เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ การมี
ความสุ ข ความพึงพอใจในชีวติ ความเบิกบานใจ และมีอิสระในการดาเนินชีวิต (ประเวศ วะสี ,
2541)
จะเห็นได้วา่ มุมมองของภาวะสุ ขภาพมีความหลากหลายดังที่กล่าวไว้ขา้ งต้น ดังนั้นใน
การศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ให้ความหมายโดยสรุ ปของภาวะสุ ขภาพ ว่าหมายถึง สภาพทางด้านร่ างกาย
จิตใจ อารมณ์สังคม และจิตวิญญาณ ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 4 มิติ ได้แก่ 1) มิติสุขภาพกาย เป็ น
ความสามารถในการปฏิบตั ิกิจกรรม ซึ่ งเป็ นกิจกรรมที่บุคคลทัว่ ไปสามารถปฏิบตั ิได้ ประกอบด้วย
การดูแลตนเอง ได้แก่ การรับประทานอาหาร การเคลื่อนไหว ได้แก่ การเดิน การวิง่ การปฏิบตั ิตาม
บทบาทหน้าที่ ได้แก่ การปฏิบตั ิกิจกรรมงานบ้าน และกิจกรรมยามว่าง 2) มิติสุขภาพใจ เป็ น
ปรากฏการณ์ความผิดปกติทางจิตใจเกี่ยวกับความวิตกกังวล ภาวะซึ มเศร้า ความรู ้สึกต่อสภาพ
ร่ างกายโดยทัว่ ไป ความรู ้สึกในทางบวก ความสามารถในการควบคุมตนเอง และความมีพลังใน
ตัวเอง 3) มิติสุขภาพสังคม คือ การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็ นการทาหน้าที่ทางสังคม และการ
มี กิจกรรมที่มีส่วนร่ วมในสังคม และ 4) มิติสุขภาพจิตวิญญาณ เป็ นสภาวะที่ดีของปั ญญาที่มีความรู ้
เท่าทันและความเข้าใจอย่างแยกได้ในเหตุผลแห่งความดีและความชัว่ เช่น ความสุ ขและความพึง
พอใจ ในชีวติ ความเบิกบานใจและมีอิสระในการดาเนินชีวติ
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แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับสวัสดิการสั งคมเพื่อผู้สูงอายุ
2.1 สวัสดิการผู้สูงอายุ
สิ ทธิ และสวัสดิการผูส้ ู งอายุผสู ้ ู งอายุมีสิทธิ ได้รับการคุม้ ครอง การส่ งเสริ ม และการ
สนับสนุนในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์, 2548)
1. ด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข
2. ด้านการศึกษา การศาสนา และข้อมูลข่าวสาร
3. ด้านการประกอบอาชีพ ฝึ กอาชีพที่เหมาะสม
4. ด้านการพัฒนาตนเอง การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุ่มในลักษณะ
เครื อข่าย ชุมชน
5. ด้านการอานวยความสะดวกและความปลอดภัย ในบ้าน สถานที่ต่าง ๆ ยานพาหนะ
หรื อบริ การสาธารณะอื่น ๆ
6. ด้านการลดหย่อนค่าโดยสาร และการอานวยความสะดวกความสบายในการเดินทาง
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
7. ด้านการยกเว้นค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่มีรัฐบาลเป็ นคนควบคุมดูแล
8. ด้านการช่วยเหลือผูส้ ู งอายุ ที่ได้รับอันตราย จากการถูกทารุ ณกรรม หรื อถูกแสวงหา
ประโยชน์ต่างๆ โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรื อถูกทอดทิง้
9. การให้คาปรึ กษา แนะนา ดาเนินการเรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อกับคดีความ และการแก้ไข
ปัญหาชีวิตในครอบครัว
10. ด้านการช่วยเหลือที่พกั อาศัย เครื่ องนุ่งห่มและอาหารให้ตามความจาหรื อความ
ต้องการตามปริ มาณที่พอดี
11. ด้านการช่วยเหลือเงินเบี้ยยังชีพ
12. การสงเคราะห์ในการช่วยเหลือเรื่ องจัดการศพตามประเพณี
13. การจัดบริ การสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ การจัดกิจกรรมภายในและภายนอกและ
นันทนาการตามที่คณะกรรมการผูส้ ู งอายุแห่งชาติประกาศกาหนด
14. การจัดบริ การเพื่ออานวยความสะดวกด้านพิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ และการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรม ศิลปะ และศาสนา ตามที่คณะกรรมการผูส้ ู งอายุ
แห่งชาติประกาศกาหนด
15. ด้านการลดหย่อนภาษีเงินได้ และการลดหย่อนภาษีให้แก่ผบู ้ ริ จาคทรัพย์สิน เงิน
ให้แก่กองทุนผูส้ ู งอายุ
16. ด้านกองทุนผูส้ ู งอายุ
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2.2 สวัสดิการสั งคม
การจัดสวัสดิการสังคม คือ การกาหนดเกณฑ์คุณภาพชีวิตที่ดี หรื อการอยูด่ ี กินดี
(Quality of life or well-being) ควบคู่กบั การใช้นโยบายทางสังคม เพื่อสร้างระบบบริ การสังคม
อย่าง ครอบคลุม เพื่อนาไปสู่ การสร้างความมัน่ คงของมนุ ษย์และความมัน่ คงทางสังคม (มาริ สสา ภู่
เพ็ชร์ , 2535 อ้างถึงใน ระพีพรรณ คาหอม, 2549)จากความหมายดังกล่าว มีนกั วิชาการต่างประเทศ
และ นักวิชาการไทยได้นิยามเป็ นจานวนมากซึ่งสามารถสะท้อนองค์ประกอบของสวัสดิการสังคม
ได้ดงั ต่อไปนี้
Encyclopedia Britannica (อ้างถึงใน ระพีพรรณ คาหอม, 2549) กล่าวว่า “สวัสดิการ
สังคม” หมายถึง การปฏิบตั ิจดั ทาโดยส่ วนราชการหรื อเอกชน เป็ นการปฏิบตั ิจดั ทาเพื่อช่วยเหลือ
บุคคล ครอบครัว กลุ่มชน และชุมชนให้มีมาตรฐานการครองชีพอันดี มีสุขภาพและสังคมที่น่าพึง
พอใจ มุ่งเน้นให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และช่วยเหลือคนในสังคมเดียวกัน
John Turner (1974 อ้างถึงใน สุ เทพ เชาวลิต, 2527)ได้พูดถึง ‘‘สวัสดิการสังคม” เป็ นการ
ส่ งเสริ มให้ ประชาชนมีความเป็ นอยูข่ ้ นั พื้นฐานอย่างมัน่ คงทัว่ กันและครอบคลุมบริ การกับบุคคล
และชุมชน ในรู ปแบบการพัฒนาสังคม การเสริ มสร้างบุคคล ให้เผชิญกับสภาพปั ญหาทางร่ างกาย
จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ และพยายามขจัดภาวะที่พึงตนเองไม่ได้ของประชาชนให้หมดไป
Friedlander and Apte (1980 อ้างถึงใน วันทนีย ์ วาสิ กะสิ น, 2536) กล่าวว่า สวัสดิการ
สังคม เป็ นระเบียบนโยบายผลประโยชน์และบริ การ ซึ่ งดาเนินการบริ การต่าง ๆ เป็ นตามความ
สอดคล้องของรัฐและความต้องการของสังคม
Federigo (1980 อ้างถึงใน ระพีพรรณ คาหอม, 2549) กล่าวว่า สวัสดิการสังคม เป็ น
สถาบันที่สาคัญสถาบันหนึ่งในสังคม ในขณะที่ทุกสังคมประกอบไปด้วยอย่างน้อย 5 สถาบันได้
แก่ (1) สถาบันครอบครัว (2) สถาบันการศึกษา (3) สถาบันศาสนา (4) สถาบันการเมือง และ
(5) สถาบันเศรษฐกิจ ส่ วน สวัสดิการทางสังคมเป็ นสถาบันที่ (6) ที่มีการทาหน้าที่อย่างสาคัญ
เด่นชัดในสังคม และมีความสัมพันธ์ อย่างแยกไม่ออกกับสถาบันทั้งหมด
วันทนีย ์ วาสิ กะสิ น (2536) กล่าวว่า สวัสดิการทางสังคม เป็ นเรื่ องของทุกคนในสังคม
เพราะคาว่าสวัสดิการหรื อสวัสดิภาพ หมายถึง การอยูด่ ีกินดี (Social well-being) ของทุกคนไม่ใช่
แค่ผยู ้ ากไร้เท่านั้น แต่เป็ นของทุกคนในโลกนี้ตามปฏิญญาสากลขององค์การสหประชาชาติในเรื่ อง
สิ ทธิมนุษยชน กล่าวว่า ทุกคนได้รับการตอบสนองในความต้องการขั้นพื้นฐาน ดังนั้นรัฐจะต้อง
จัดบริ การพื้นฐานเป็ นการให้มีงานทา เพื่อจะมีเงินที่อยูอ่ าศัย ยารักษาโรค ซื้ อเสื้ อผ้า

26
มีสถานพยาบาลสาหรับประชาชนเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่วา่ จะอาศัยอยูใ่ นเมือง หรื อชนบทที่อยู่
ห่างไกล
สุ วรรณ รื่ นยศ (อ้างถึงใน สุ เทพ เชาวลิต, 2527) กล่าวว่า “งานสวัสดิการสังคม” หมายถึง
การดาเนิ นการทุกอย่างของรัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ หรื อกลุ่มชนที่รวมกัน
เป็ น สังคม เป็ นชาติ ผูท้ ี่ไม่สามารถช่วยตนเองให้มีความสุ ขทั้งทางกายและจิตใจ ให้มีปัจจัยอัน
จาเป็ นแก่การดารงชีพ คือ อาหาร เครื่ องนุ่งห่ม ที่อยูอ่ าศัย ยารักษาโรค ตลอดจนการบาบัดโรคภัยไข้
เจ็บ การศึกษาอบรมตามสมควรแก่อตั ภาพและความรู ้ที่จะทามาหาเลี้ยงชีพโดยสุ จริ ต เพื่อความ
เรี ยบรู ้อยูแ่ ละความเป็ นปึ กแผ่นของสังคม
มาริ สสา ภู่เพ็ชร์ (2535) กล่าวว่า “สวัสดิการสังคม” หมายถึง การช่วยเหลือประชาชนใน
การดารงชีวติ ที่ดี ให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดี การช่วยเหลือมีหลากหลายรู ปแบบ เช่น เงินหรื อค่าตอบแทน
สิ่ งของการดูแล และการให้บริ การ โดยมีรูปแบบของกิจกรรมด้าน การศึกษา การสาธารณสุ ข ที่อยู่
อาศัย การประกันรายได้ การจ้างงาน และบริ การสังคม
คณะกรรมการส่ งเสริ มและพัฒนางานสังคมสงเคราะห์แห่ งชาติ (2534) นิยามว่า
“สวัสดิการสังคม” หมายถึง การจัดบริ การสังคม เพื่อจัดระเบียบและแก้ไขปั ญหาทางสังคมเพราะ
ประชาชนไม่สามารถดารงชีวติ ในสังคมได้และไม่สามารถปรับตัวเข้ากับระบบของสังคมได้ และ
ไม่สามารถทาหน้าที่ทางสังคมของตนเองได้ บริ การต่างๆดังกล่าวทาขึ้นมาเพื่อตอบสนอง ความ
ต้องการพื้นฐานของประชาชน และความมัน่ คงทางสังคมตามระดับมาตรฐานเป็ นการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ของประชาชนดียงิ่ ขึ้น
สวัสดิการสังคม (พระราชบัญญัติส่งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคม, 2546) หมายถึง การ
แก้ไขปั ญหา และส่ งเสริ มความมัง่ คงทางสังคมและการพัฒนา และตอบสนองขั้นพื้นฐานของ
ประชาชน ให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างเหมาะสม และมีคุณภาพชีวติ ที่ดี มีความเป็ นธรรม ให้
เป็ นไปตามมาตรฐานของรัฐบาลที่กาหนดมา ทั้งทางด้านการศึกษา สุ ขภาพอนามัย แหล่งที่พกั อาศัย
การมีรายได้ การทางาน นันทนาการ บริ การสังคมทัว่ ไป ความยุติธรรม เป็ นสิ ทธิที่ประชาชนทุกคน
จะต้องได้รับ และทุกคนต้องมีส่วนร่ วมในการจัดสวัสดิการสังคม
เรณู โชติดิลก (ม.ป.ป อ้างถึงใน ระพีพรรณ คาหอม, 2549)กล่าวว่า “งานสวัสดิการ
สังคม” หมายถึง ความเป็ นอยูข่ องประชาชนขั้นพื้นฐาน โดยสวัสดิการสังคมจะต้องประกอบด้วย
การมีหลักประกันรายได้ข้ นั ต่า การจัดหาบ้านช่องที่พกั อาศัยของประชาชน มีบริ การเรื่ องสุ ขภาพ
ของ ประชาชน มีระบบการประกันสังคม
นิคม จันทร์วทิ ุร (ม.ป.ป อ้างถึงใน ระพีพรรณ คาหอม, 2549) กล่าวว่า “งานสวัสดิการ
สังคม” หมายถึง โครงการที่รัฐหรื อสังคมจัดขึ้น เพื่อช่วยเหลือคนที่ดอ้ ยทางเศรษฐกิจและสังคม
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และไม่สามารถช่วยตนเองได้ ได้แก่ เด็กกาพร้า เด็กอนาถาไร้ที่พ่ งึ เด็กเร่ ร่อนไร้ที่พ่ งึ และคนยากจน
ทีขาดรายได้ในการ ครองชีพ คนชรา คนพิการ และผูป้ ระสบภัยต่าง ๆ เป็ นต้น โครงการส่ วนมากจะ
ดาเนินการโดยรัฐ เรี ยกว่า “การประชาสงเคราะห์” สาหรับโครงการที่ดาเนินการโดยองค์กรเอกชน
เรี ยกว่า “การสังคมสงเคราะห์” สวัสดิการสังคมเป็ นโครงการที่ทาให้ได้รับประโยชน์ไม่ตอ้ งออก
เงินสมทบ โดยได้ เงินค่าใช้จ่ายจากงบประมาณของรัฐ และการบริ จาคในกรณี ที่เป็ นโครงการที่
ดาเนินการโดยองค์กรเอกชน
สานักงานส่ งเสริ มและสนับสนุนวิชาการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุษย์ (2549) ได้ให้ความหมายของสวัสดิการทางสังคม หมายถึง การจัดสวัสดิการต่าง ๆ ของ
ภาครัฐและเอกชน ในลักษณะของการช่วยเหลือและส่ งเสริ มให้ประชาชนทุกคนได้รับการ
ตอบสนอง ความต้องการขั้นพื้นฐานในการดารงชี วติ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดี (Quality
of life) และ สามารถดารงชีวิตอยูใ่ นสังคมได้อย่างปกติ
คณะกรรมการส่ งเสริ มสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ได้ ปรับนิ ยามความหมายของ
สวัสดิการสังคม (Social welfare) ในแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ
ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2545-2549) ว่าหมายถึง ระบบการจัดบริ การสังคม เพื่อแก้ไขปั ญหาสังคมและ
ป้ องกัน และพัฒนาสังคมพร้อมส่ งเสริ มความมัน่ คงทางสังคม เพื่อแสดงให้เห็นถึงการที่ประชาชน
สามารถดารงชีวิตในสังคมได้ตามมาตรฐานของรัฐบาล โดยบริ การดังกล่าวต้องตอบสนองความ
ต้องการพื้นฐานของประชาชนให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวติ อย่างทัว่ ถึงและเป็ นธรรม ทั้งในด้าน
การศึกษา สุ ขภาพอนามัย แหล่งที่อยูอ่ าศัย มีรายได้เลี้ยงตนเอง มีงานทาเพื่อหารายได้ มีสวัสดิการ
แรงงานตามมาตรฐาน การมีนนั ทนาการ มีความมัน่ คงทางสังคม และบริ การทางสังคมทัว่ ไป โดย
ระบบการจัดบริ การสังคมต้องคานึงถึงศักดิ ศรี ความเป็ นมนุษย์และสิ ทธิที่ประชาชนต้องได้รับและ
เข้ามามีส่วนร่ วมในระบบการจัดบริ การสังคมในทุกระดับ
สรุ ปได้ ว่า ระบบการจัดบริการทางสั งคมซึ่งเกี่ยวกับการป้ องกัน การแก้ไขปัญหา การ
พัฒนา และการส่ งเสริมความมั่นคงทางสั งคม เพื่อตอบสนองความจาเป็ นขั้นพืน้ ฐานของ
ประชาชน ให้ มีคุณภาพชี วติ ทีด่ ีและพึง่ ตนเองได้ อย่ างทัว่ ถึง เหมาะสม เป็ นธรรม และให้ เป็ นไป
ตามมาตรฐาน ทั้งทางด้ านการศึกษา สุ ขภาพอนามัย ทีอ่ ยู่อาศัย การทางานและการมีรายได้ กีฬา
และนันทนาการ กระบวนการยุติกรรม และบริการทางสั งคมทัว่ ไป โดยคานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็ น
มนุษย์ สิ ทธิทปี่ ระชาชนจะต้ องได้ รับ และการมีส่วนร่ วมในการจัดสวัสดิการสั งคมทุกระดับ
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2.3 รู ปแบบสวัสดิการสั งคมเพื่อผู้สูงอายุ
1. การประกันสังคม (Social insurance) เป็ นการสร้างหลักประกันสังคมในการ
ดารงชีวิตและคุม้ ครองลูกจ้าง ปัญหาขาดรายได้เมื่อเกษียณอายุการทางาน สภาพสังคมที่เปลี่ยนไป
ทาให้ผสู ้ ู งอายุได้รับการเกื้อหนุนจากครอบครัวลดน้อยลง ปั ญหาสุ ขภาพที่เรื้ อรังส่ งผลให้มี
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
, 2548)
ระบบประกันสังคมในประเทศไทย ประกอบด้วยกองทุนต่าง ๆ ดังนี้
1.1 กองทุนประกันสังคมกรณี ชราภาพ เป็ นการส่ งเสริ มการออมสาหรับกลุ่มแรงงาน
ที่เป็ นลูกจ้างในภาคเอกชนของกระทรวงแรงงาน
1.2 กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.) เป็ นการออมภาคบังคับสาหรับกลุ่ม
ข้าราชการ
1.3 กองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับลูกจ้างประจาของส่ วนราชการซึ่ งจดทะเบียน
(กสจ.) ผลประโยชน์ที่ได้รับ คือ เงินบาเหน็จลูกจ้างและเงินที่สมาชิกส่ งสบทบเข้ากองทุน
1.4 กองทุนสารองเลี้ยงชีพ เป็ นจุดเริ่ มต้นของการส่ งเสริ มการออมแบบสมัครใจ
1.5 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เป็ นการออมแบบสมัครใจ สาหรับกลุ่มประชาชน
ทัว่ ไปที่มีกาลังการออมมาก
1.6 กองทุนสงเคราะห์ครู ใหญ่และครู โรงเรี ยนเอกชนซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้
จัดตั้งขึ้น เป็ นการออมภาคบังคับ
1.7 กองทุนทวีสุข เป็ นกองทุนที่จดั ตั้งขึ้นโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร เพื่อส่ งเสริ มให้เกษตรกรออมเงินไว้ใช้เป็ นสวัสดิการแก่ตนเองและครอบครัว
1.8 กองทุนสวัสดิการชุมชน เป็ นการส่ งเสริ มการออมในระดับชุมชน เพื่อสร้าง
หลักประกันความมัน่ คงของคนในชุมชนให้มีความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์กรมหาชน) และ
1.9 กองทุนการออมชราภาพ (กอช.) กระทรวงการคลังเป็ นผูจ้ ดั ตั้งกองทุน เป็ น
กองทุนการออมเพื่อการชราภาพขั้นพื้นฐานแบบสมัครใจ
2. การช่วยเหลือสาธารณะ (Public assistance) เป็ นการสงเคราะห์แบบให้เปล่า สาหรับผู ้
ที่ตอ้ งการความช่วยเหลือ เนื่ องจากช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ด้อยโอกาสทางสังคม และไร้ที่พ่ งึ
รู ปแบบของสวัสดิการที่มีอยูค่ ือ
2.1 เบี้ยเลี้ยงยังชีพผูส้ ู งอายุ เป็ นการจ่ายเงินแบบให้เปล่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 18 ตุลาคม 2554 ให้กรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่น (สถ.) จ่ายเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได
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ให้กบั ผูส้ ู งอายุ โดยผูท้ ี่มีอายุ 60-69 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 600 บาทต่อเดือน ผูท้ ี่มีอายุ 70-79 ปี
ได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 700 บาทต่อเดือน ผูท้ ี่มีอายุ 80-89 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 800 บาทต่อเดือน
และผูท้ ี่มีอายุ 90 ปี ขึ้นไป ได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 1,000 บาทต่อเดือน โดยให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เป็ นต้นไป (www.thaigov.go.th) นอกจากนี้ ปิ ยากร หวังมหาพร (2555) ได้
ศึกษารู ปแบบการจัดการเบี้ยยังชีพแก่ผสู ้ ู งอายุขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นไทย
2.2 กองทุนดูแลผูส้ ู งอายุที่ขาดที่พ่ ึง โดยสานักส่ งเสริ มและพิทกั ษ์ผสู ้ ู งอายุ เป็ นการให้
ความช่วยเหลือผูส้ ู งอายุกรณี เดือดร้อนจากการทารุ ณกรรม ถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วย
กฎหมายและถูกทอดทิ้ง การสนับสนุนการจัดการงานศพผูส้ ู งอายุที่มีฐานะยากจน และการ
ช่วยเหลือผูส้ ู งอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเรื่ องที่พกั อาศัย อาหารและเครื่ องนุ่งห่ม
2.3 การได้รับคาปรึ กษาในทางคดี การช่วยเหลือจากการทารุ ณกรรมและถูกทอดทิ้ง
โดยกระทรวงยุติธรรมให้คาแนะนา ปรึ กษา ที่เกี่ยวข้องในทางคดีสาหรับผูส้ ู งอายุ
2.4 การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ โดยกระทรวงคมนาคม และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯ ให้ผสู ้ ู งอายุเข้าชมฟรี
2.5 การช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม โดยกระทรวง
คมนาคม ให้ความช่วยเหลือผูส้ ู งอายุโดยรถไฟ/ รถไฟฟ้า/ รถ บขส./ ขสมก. ลดค่าโดยสารครึ่ งราคา
และการบินไทยลดค่าโดยสารภายในประเทศ ร้อยละ 15
3. การบริ การสังคม (Social service) เป็ นระบบบริ การที่ตอบสนองความต้องการขั้น
พื้นฐานของประชาชนประกอบด้วยบริ การด้านต่าง ๆ 5 ด้าน คือ
3.1 ด้านสุ ขภาพอนามัย ประกอบด้วย
3.1.1 หลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า ถือเป็ นสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของประชาชน
ให้บริ การครอบคลุมด้านการตรวจสุ ขภาพ การรักษาพยาบาล และการส่ งเสริ มสุ ขภาพและป้ องกัน
โรค ดาเนิ นงานโดยสานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
3.1.2 การบริ การทางการแพทย์และการสาธารณะสุ ข จาก พรบ. ผูส้ ู งอายุ พ.ศ.
2546 และแผนผูส้ ู งอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) มีการจัดช่องทางเฉพาะสาหรับผูส้ ู งอายุ
แยกจากผูร้ ับบริ การทัว่ ไปในแผนกผูป้ ่ วยนอก
3.1.3 โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพประจาตาบล เป็ นโครงการสุ ขภาพที่เกิดจากการ
มีส่วนร่ วมของชุมชนและท้องถิ่น บนพื้นฐานแนวคิด “หุ น้ ส่ วนการดูแล” ประกอบด้วยประชาชน
ในพื้นที่ สถานบริ การสุ ขภาพ และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
3.1.4 การดูแลที่บา้ น (Home care) เป็ นบริ การสาหรับผูส้ ู งอายุอีกรู ปแบบหนึ่ง ซึ่ง
เหมาะกับผูป้ ่ วยผูส้ ู งอายุที่อาการไม่รุนแรงและไม่สะดวกในการเดินทางมารักษาที่โรงพยาบาล เป็ น
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การลดค่าเดินทางของผูใ้ ช้บริ การ และผูส้ ู งอายุส่วนมากพึงพอใจที่จะรับการรักษาพยาบาลที่บา้ น
(สุ ภานี อ่อนชื่นจิตร และฤทัยพร ตรี ตรง, 2549)
3.1.5 โครงการอาสาสมัครดูแลผูส้ ู งอายุ (อผส.) เป็ นโครงการที่มุ่งแก้ไขปั ญหา
ผูส้ ู งอายุขาดผูด้ ูแล ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ถูกทอดทิ้ง ถูกละเลย เพิกเฉย และผูส้ ู งอายุที่ได้รับการ
ดูแลไม่ถูกต้อง โดยอาศัยการสร้างอาสาสมัคร จากอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น (อสม.)
หรื อประชาชนในชุมชนที่สมัครใจทาหน้าที่เป็ นผูใ้ ห้การดูแลช่วยเหลือฟื้ นฟูผสู ้ ู งอายุในชุมชน
3.2 ด้านการศึกษา ประกอบด้วย
3.2.1 การศึกษานอกโรงเรี ยน กระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์ส่งเสริ มการศึกษา
นอกโรงเรี ยน กลุ่มเป้ าหมายพิเศษ (ศกพ.) ได้พฒั นาแนวทางการจัดการศึกษานอกโรงเรี ยนสาหรับ
ผูส้ ู งอายุตามความต้องการและความสนใจของผูส้ ู งอายุ เช่น การส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
สาหรับผูส้ ู งอายุ การเสริ มสร้างคุณค่าและการพัฒนาที่ยงั่ ยืนสาหรับผูส้ ู งอายุ การเสริ มสร้างความ
ร่ วมมือเพื่อความเข้มแข็งขององค์กรผูส้ ู งอายุ เป็ นต้น
3.2.2 การศึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น “ชมรมการศึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(Old people playing young club: OPPY)” เป็ นชมรมที่มุ่งเผยแพร่ ความรู ้และทักษะในการใช้
คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ตให้แก่ผสู ้ ู งอายุ โดยผูส้ ู งอายุจะต้องจ่ายค่าบริ การเอง
3.3 ด้านที่อยูอ่ าศัย ประกอบด้วย การสงเคราะห์ที่อยูอ่ าศัยและการดูแล เป็ นบริ การใน
สถานสงเคราะห์สาหรับผูส้ ู งอายุที่ครอบคลุมความจาเป็ นด้านปัจจัย 4 รวมทั้งบริ การด้านการรักษา
พยาบาล กายภาพบาบัด ศาสนกิจ งานอดิเรก นันทนาการ กิจกรรมส่ งเสริ มประเพณี และวัฒนธรรม
ปัจจุบนั มีสถานสงเคราะห์ของรัฐ 21 แห่ง
3.4 ด้านการมีงานทาและการมีรายได้ ประกอบด้วย กองทุนสวัสดิการผูส้ ู งอายุ
สถาบัน พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จัดทาโครงการที่ยดึ หลักการให้ผสู ้ ู งอายุเป็ นแกนนา
ในการกาหนดและตัดสิ นใจร่ วมกันในการบริ หารจัดการสวัสดิการผูส้ ู งอายุกนั เอง
3.5 ด้านบริ การสังคมและนันทนาการ
3.5.1 ชมรมผูส้ ู งอายุ รู ปแบบบริ การทางสังคมสาหรับผูส้ ู งอายุในปัจจุบนั มีการ
พัฒนาขึ้นอย่างมาก ชมรมผูส้ ู งอายุเป็ นการรวมกลุ่มกันจากความสนใจทางสังคมและมีอุความคิด
ร่ วมกันในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุ โดยเฉพาะการสร้างความสุ ขทางกาย จิต และสังคม
เพื่อให้ชีวิตมีคุณค่าและมีประโยชน์ท้ งั ครอบครัวและสังคมและตนเอง โดยมีสภาผูส้ ู งอายุและ
กระทรวงสาธารณสุ ขเป็ นผูส้ นับสนุนงบประมาณ แต่ผบู ้ ริ หารจัดการและดาเนินการหลัก คือ กลุ่ม
ผูส้ ู งอายุเอง การดาเนิ นงานของชมรมผูส้ ู งอายุในลักษณะเครื อข่าย ทาให้งานด้านผูส้ ู งอายุเข้มแข็ง
มากขึ้น
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3.5.2 ศูนย์อเนกประสงค์สาหรับผูส้ ู งอายุ (ศศิพฒั น์ ยอดเพชร, 2544) เป็ นสถานที่
ที่เป็ นศูนย์รวมขององค์การ ชุ มชน ผูส้ ู งอายุ เพื่อจัดกิจกรรมด้านสุ ขภาพ สังคม จิตและปัญญา โดยมี
แนวคิดพื้นฐานคือ การใช้ชุมชนเป็ นฐานในการให้บริ การการดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ ู งอายุ และ
การจัดบริ การแบบองค์รวม
3.5.3 ศูนย์ชุมชนเพื่อผูส้ ู งอายุ การบริ การโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆจากผูส้ ู งอายุ เช่น
กิจกรรมนันทนาการ อาชีวบาบัด ออกกาลังกาย กายภาพบาบัด ศาสนกิจ และกิจกรรมในวันสาคัญ
ต่างๆ
3.5.4 ศูนย์บริ การผูส้ ู งอายุในวัด โครงการที่จดั ตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนคนใน
ชุมชนให้มีส่วนร่ วมในการดูแลผูส้ ู งอายุ โดยมีวดั หรื อสถาบันทางศาสนาเป็ นศูนย์กลางในการจัด
กิจกรรม
3.5.5 กองทุนผูส้ ู งอายุ เพื่อสนับสนุนโครงการสาหรับองค์กรของผูส้ ู งอายุหรื อ
เพื่อคุม้ ครองผูส้ ู งอายุ ส่ งเสริ ม สนับสนุนผูส้ ู งอายุ มีความมัน่ คง ให้มีศกั ยภาพ และการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน
4. การช่วยเหลือเกื้อกูลของภาคประชาชน (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2553) เป็ นการจัดสวัสดิการสังคมโดยกลุ่มต่าง ๆ เป็ นผูด้ าเนินการหลัก เช่น
การจัดสวัสดิการชุมชนที่ครอบคลุมการเกิด แก่ เจ็บ ตาย กลุ่มออมทรัพย์ที่มีรูปธรรมก้าวหน้า
ชัดเจนทั้งเชิงองค์ความรู ้ กลไก และพื้นที่ดาเนินการ ในอีกด้านหนึ่งภาคธุ รกิจเอกชนที่เดิมมุ่งหวัง
ผลประโยชน์ขององค์กรเป็ นหลัก แต่ในปั จจุบนั ได้ปรับบทบาทเข้ามาช่วยเหลือร่ วมรับผิดชอบ
ปั ญหาสังคมมากขึ้น นอกจากนี้ยงั มีการจัดสวัสดิการโดยปั จเจกชน อาทิ การซื้ อประกันชีวติ รู ปแบบ
ต่าง ๆ ผ่านกิจการประกันภัยของเอกชน ซึ่ งเข้ามาช่วยเติมเต็มหรื อยกระดับสวัสดิการในภาพรวมให้
สมบูรณ์มากขึ้นอย่างมาก
ถึงแม้วา่ ประเทศไทยจะได้มีการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผูส้ ู งอายุในหลายรู ปแบบ ใน
ขณะเดียวกันก็ยงั พบปั ญหาและอุปสรรคในการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผูส้ ู งอายุไทย ดังนี้
(นารี รัตน์ จิตรมนตรี และ สาวิตรี ทยานศิลป์ , 2552)
4.1 ขาดการบูรณาการและขาดความต่อเนื่ อง งานสวัสดิการผูส้ ู งอายุ มีการดาเนินงาน
แยกส่ วนไม่มีลกั ษณะบูรณาการ และมีอุปสรรคอานาจในการสัง่ การ กลไกการขับเคลื่อนขาดความ
ต่อเนื่องทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบตั ิ จึงเป็ นผลให้ไม่บรรลุเป้าหมาย
4.2 ขาดการนานโยบายสู่ การปฏิบตั ิอย่างแท้จริ ง
4.3 ขาดแคลนทั้งงบประมาณและบุคลากร
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4.4 สวัสดิการสังคมที่รัฐจัดให้กบั ผูส้ ู งอายุ ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของ
ผูส้ ู งอายุ ไม่สามารถตอบสนองปั ญหาได้อย่างแท้จริ ง ไม่ครอบคลุมผูส้ ู งอายุท้ งั หมดและยังไม่
สามารถกระจายได้ทวั่ ถึง
4.5 แนวคิดในการบริ การเชิงสงเคราะห์ระดับรายบุคคล ไม่สามารถสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ ผูส้ ู งอายุ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยัง่ ยืน และการจัดให้ผสู ้ ู งอายุอยูแ่ ยกจาก
ครอบครัวทาให้ผสู ้ ู งอายุมีคุณภาพชีวติ ไม่ดีและมีความรู ้สึกหว้าเหว่
4.6 ผูส้ ู งอายุขาดการรับรู ้และความเข้าใจในสิ ทธิ ของผูส้ ู งอายุตามพระราชบัญญัติ
ผูส้ ู งอายุ พ.ศ.2546
4.7 การจัดบริ การที่ภาคประชาชนไม่มีส่วนร่ วมทาให้ไม่ได้รับความร่ วมมือ
ประเด็นสาคัญ คือ บุตรหลานหรื อคนในครอบครัวขาดความตระหนักถึงความสาคัญ
ของผูส้ ู งอายุ เพราะคิดว่าผูส้ ู งอายุเป็ นภาระของครอบครัวหรื อสังคม จึงให้ความสนใจและความ
เข้าใจต่อผูส้ ู งอายุนอ้ ย ส่ งผลให้ผสู ้ ู งอายุมีความต้องการสวัสดิการสังคมจากภาครัฐ ภาคเอกชน หรื อ
ภาคประชาชนเพื่อเติมเต็มความต้องการของผูส้ ู งอายุเองมากขึ้น
นอกจากนี้ นักวิชาการยังได้เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม
สาหรับผูส้ ู งอายุ ไว้ดงั นี้ (บุหลัน ทองกลีบ, 2550)
1. ภาครัฐจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการให้บริ การสวัสดิการสังคมแก่ผสู ้ ู งอายุ
จากเชิงรับมาเป็ นเชิงรุ ก และเปลี่ยนจากการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุมาเป็ นการแก้ปัญหาที่ตน้ เหตุบน
พื้นฐานของข้อเท็จจริ งอย่างแท้จริ ง
2. รัฐจะต้องสนับสนุนให้มีการดาเนินการโดยชุมชนเพื่อชุมชน โดยที่รัฐทาหน้าที่เป็ นพี่
เลี้ยง รัฐบาลจะต้องวางแนวนโยบายกว้าง ๆ เช่น การสร้างอาชีพและรายได้ การออม เป็ นต้น
3. รัฐควรสนับสนุนด้านงบประมาณต่อปัญหาและความต้องการของผูส้ ู งอายุ และตั้งอยู่
บนพื้นฐานของข้อเท็จจริ ง
4. รัฐจะต้องยืดการเกษียณอายุของผูส้ ู งอายุบางอาชีพที่จาเป็ นออกไปจากเดิม
5. สนับสนุนให้มีการจ้างงานผูส้ ู งอายุตามความรู ้ความสามารถ โดยให้มีมาตรการลด
ภาษีสาหรับองค์กรเอกชนที่จา้ งผูส้ ู งอายุ
6. สนับสนุนงบประมาณสาหรับหน่วยงานภาครัฐจ้างผูส้ ู งอายุ โดยให้มีความยืดหยุน่ ทั้ง
ค่าจ้าง วิธีการจ้าง เปิ ดโอกาสทั้งวิชาชีพและต่ากว่าวิชาชีพ
7. สนับสนุนให้ครอบครัวดูแลผูส้ ู งอายุ โดยให้มีมาตรการลดภาษีสาหรับบุตรที่ดูแลบิดา
มารดา ญาติสายตรงที่เป็ นผูส้ ู งอายุ
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8. ส่ งเสริ มการประกันตนเองก่อนสู งอายุ ในรู ปแบบที่มีความหลากหลายกว่าการ
ประกันชีวติ และประกันสุ ขภาพ โดยศึกษาความต้องการของผูส้ ู งอายุในช่วงวัยต่าง ๆ
9. สนับสนุนกลุ่มกิจกรรมของผูส้ ู งอายุแบบอื่น ๆ นอกจากการรวมกลุ่มของชมรม
ผูส้ ู งอายุ ตามปกติ
10. สนับสนุนกลุ่มกิจกรรมของผูส้ ู งอายุในวัดและโรงเรี ยนตามแนวทางที่ได้รับ
พระราชทาน คือ มีความสัมพันธ์ระหว่าง บ้าน วัด โรงเรี ยน หรื อ “บวร” เป็ นต้น
นอกจากนี้ผเู ้ ขียนเห็นว่าสิ่ งหนึ่งที่จาเป็ นและมีความสาคัญต่อผูส้ ู งอายุคือ ความเข้าใจของ
บุตรหลานภายในครอบครัวของผูส้ ู งอายุ ซึ่ งความเข้าใจนี้ ไม่ได้มองเฉพาะในแง่ของจิตใจเพียงอย่าง
เดียวแต่จะต้องเข้าใจถึงความต้องการทางด้านกายภาพของผูส้ ู งอายุดว้ ย
สรุ ป การจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผูส้ ู งอายุมีการพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่ อง และมี
การบูรณาการใน หลายภาคส่ วนไม่วา่ จะเป็ นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งนี้เพื่อรองรับ
จานวนผูส้ ู งอายุที่จะมีจานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่ อย ๆ ในขณะเดียวกัน ภาครัฐจะต้องมีการปรับเปลี่ยน
นโยบายจากเชิงรับมาเป็ นเชิงรุ ก เช่น การสร้างความตระหนักให้คนในชาติเห็นความสาคัญของ
ผูส้ ู งอายุวา่ เป็ นบุคคลที่ทรงคุณค่าต่อสังคม มิใช่ภาระของสังคม การถ่ายโอนงานด้านสวัสดิการ
สังคมของผูส้ ู งอายุให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น อย่างแท้จริ งทั้งงบประมาณและบุคลากรที่มี
ความรู ้ความเชี่ยวชาญด้านผูส้ ู งอายุ เพราะท้องถิ่นจะมีความเข้าใจบริ บทของผูส้ ู งอายุของตนเองได้
เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ รัฐควรส่ งเสริ มและสนับสนุนกิจกรรมหรื อโครงการที่เป็ นการช่วยเหลือ
ผูส้ ู งอายุของภาคประชาชน/ ชุมชนในการจัดสวัสดิการสังคมให้กบั ผูส้ ู งอายุในลักษณะต่าง ๆ ซึ่ ง
จะต้องสอดคล้องกับประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อของแต่ละท้องถิ่นด้วย
2.4 นโยบายทีเ่ กี่ยวข้ องกับผู้สูงอายุ
คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อ
สภานิติ บัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 กันยายน 2557 มีนโยบายที่เกี่ยวข้อง ด้านผูส้ ู งอายุคือ การ
ลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริ การของรัฐ เตรี ยมความพร้อมเข้าสู่
สังคมผูส้ ู งอายุ เพื่อส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ และการมีงานหรื อกิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อสร้างสรรค์และ
ไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรี ยมระบบการดูแลในบ้าน สถานพักฟื้ น และโรงพยาบาล
ที่เป็ นความร่ วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัวรวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการ
คลังสาหรับการดูแลผูส้ ู งอายุแผนผูส้ ู งอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) จัดแบ่งเป็ น 5
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ดา้ นการเตรี ยมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยสู งอายุที่มีคุณภาพ
ประกอบด้วย 3 มาตรการหลัก
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1.1 มาตรการหลักประกันด้านรายได้เพื่อวัยสู งอายุ
1.2 มาตรการการให้การศึกษาและการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
1.3 มาตรการการปลุกจิตสานึกให้คนในสังคมตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรี ของ
ผูส้ ู งอายุ
2. ยุทธศาสตร์ ดา้ นการส่ งเสริ มผูส้ ู งอายุ ประกอบด้วย 6 มาตรการหลัก
2.1 มาตรการส่ งเสริ มความรู ้ดา้ นการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกัน ดูแลตนเองเบื้องต้น
2.2 มาตรการส่ งเสริ มการอยูร่ ่ วมกันและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผูส้ ู งอายุ
2.3 มาตรการส่ งเสริ มด้านการทางานและการหารายได้ของผูส้ ู งอายุ
2.4 มาตรการสนับสนุนผูส้ ู งอายุที่มีศกั ยภาพ
2.5 มาตรการส่ งเสริ ม สนับสนุนสื่ อทุกประเภทให้มีรายการเพื่อผูส้ ู งอายุ และ
สนับสนุนให้ผสู ้ ู งอายุได้รับความรู ้ และสามารถเข้าถึงข่าวสารและสื่ อ
2.6 มาตรการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ผสู ้ ู งอายุมีที่อยูอ่ าศัยและสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมและปลอดภัย
3. ยุทธศาสตร์ดา้ นระบบคุม้ ครองทางสังคมสาหรับผูส้ ู งอายุ ประกอบด้วย 4 มาตรการหลัก
3.1 มาตรการคุม้ ครองด้านรายได้
3.2 มาตรการหลักประกันด้านคุณภาพ
3.3 มาตรการด้านครอบครัว ผูด้ ูแล และการคุม้ ครอง
3.4 มาตรการระบบบริ การและเครื อข่ายการเกื้อหนุน
4. ยุทธศาสตร์ดา้ นการบริ หารจัดการเพื่อการพัฒนางานด้านผูส้ ู งอายุระดับชาติและการ
พัฒนาบุคลากรด้านผูส้ ู งอายุ ประกอบด้วย 2 มาตรการหลัก
4.1 มาตรการการบริ หารจัดการเพื่อการพัฒนางานด้านผูส้ ู งอายุระดับชาติ
4.2 มาตรการส่ งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านผูส้ ู งอายุ
5. ยุทธศาสตร์ดา้ นการประมวลและพัฒนาองค์ความรู ้ดา้ นผูส้ ู งอายุและการติดตาม
ประเมินผลการดาเนิ นการ ตามแผนผูส้ ู งอายุแห่งชาติ ประกอบด้วย 4 มาตรการหลัก
5.1 มาตรการสนับสนุนและส่ งเสริ มให้หน่วยงานวิจยั ดาเนินการประมวล และพัฒนา
องค์ความรู ้ดา้ นผูส้ ู งอายุที่จาเป็ นสาหรับการกาหนดนโยบาย และการพัฒนาการบริ การหรื อการ
ดาเนินการที่เป็ นประโยชน์แก่ผสู ้ ู งอายุ
5.2 มาตรการสนับสนุนและส่ งเสริ มการศึกษาวิจยั ด้านผูส้ ู งอายุ โดยเฉพาะที่เป็ น
ประโยชน์ต่อการกาหนดนโยบาย การพัฒนาการบริ การและการส่ งเสริ มให้ผสู ้ ู งอายุสามารถ
ดารงชีวิตอยูใ่ นสังคมอย่างเหมาะสม
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5.3 มาตรการดาเนินการให้มีการติดตามประเมินผลการดาเนินการตามแผนผูส้ ู งอายุ
แห่งชาติที่มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่ อง
5.4 มาตรการพัฒนาระบบข้อมูลทางด้านผูส้ ู งอายุให้เป็ นระบบและทันสมัย
พระราชบัญญัติผสู ้ ู งอายุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 มีความเกี่ยวข้องกับผูส้ ู งอายุและมีการประกาศใช้ใน
ปั จจุบนั โดยที่ปัจจุบนั ประเทศไทยได้เข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ รัฐบาลจึงมีนโยบายและมาตรการในการ
ดูแลผูส้ ู งอายุที่มีรายได้นอ้ ยโดยการให้เงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพแก่ผสู ้ ู งอายุที่มีรายได้นอ้ ย เพื่อให้
ได้รับสวัสดิการที่จาเป็ น แต่เนื่องจากกองทุนผูส้ ู งอายุมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
คุม้ ครอง การส่ งเสริ ม และการสนับสนุนผูส้ ู งอายุมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดาเนินการในเรื่ อง
ดังกล่าว จึงมีการเพิ่มบทบัญญัติเรื่ องการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผสู ้ ู งอายุที่มีรายได้นอ้ ย
และบทบัญญัติเกี่ยวกับที่มาของกองทุนเพื่อให้รวมถึงเงินบารุ งกองทุนที่ได้รับจากผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษี
สรรพสามิตในส่ วนสิ นค้าสุ ราและยาสู บตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตโดยให้เรี ยกเก็บเงิน
บารุ งกองทุนจากผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีสรรพสามิตในส่ วนที่เกี่ยวกับสิ นค้าสุ ราและยาสู บในอัตราร้อย
ละสองของภาษีที่เก็บและให้ผมู ้ ีหน้าที่เสี ยภาษี ดังกล่าวเป็ นผูม้ ีหน้าที่ส่งเงินบารุ งกองทุน และให้
กรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรเป็ นผูด้ าเนินการเรี ยกเก็บเงินบารุ งกองทุนเพื่อนาส่ งเข้ากองทุน
และในปี งบประมาณที่มีเงินบารุ งกองทุนส่ งเข้ากองทุนเกินสี่ พนั ล้านบาทให้กรมกิจการผูส้ ู งอายุนา
เงินบารุ งกองทุนส่ วนที่เกินนั้นส่ งคลังเป็ นรายได้แผ่นดิน กาหนดให้คณะกรรมการผูส้ ู งอายุแห่งชาติ
จัดสรรเงินบารุ งกองทุน และเงินที่มีผบู ้ ริ จาคเข้ากองทุนซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อจ่ายเป็ นเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพแก่ผสู ้ ู งอายุที่มีรายได้นอ้ ย สาหรับจ่ายเป็ นเงินสงเคราะห์ (พระราชบัญญัติผสู ้ ู งอายุ
(ฉบับ 3), 2560)
แนวทางการจัดทามาตรฐานการจัดบริ การเพื่อสงเคราะห์ผสู ้ ู งอายุ จากการประมวลและ
สังเคราะห์กรอบแนวคิดในการจัดสวัสดิการสังคมและการบริ การสาธารณะแก่ผสู ้ ู งอายุและ
ข้อกาหนดตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
เพื่อสรุ ปเป็ นพื้นฐานแนวทางการจัดทามาตรฐานการจัดบริ การสงเคราะห์ผสู ้ ู งอายุ โดยได้แบ่งเป็ น
ประเภทมาตรฐานด้านต่าง ๆ รวม 6 ด้านดังนี้
1. มาตรฐานด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล
1.1 ศูนย์บริ การสาธารณสุ ขให้ผสู ้ ู งอายุ
1.2 บริ การตรวจสุ ขภาพถึงที่บา้ น
1.3 บริ การให้ความรู ้ และให้คาแนะนา การดูแลสุ ขภาพสาหรับผูท้ ี่ดูแลผูส้ ู งอายุอย่าง
ถูกวิธี
1.4 บริ การตรวจสุ ขภาพประจาปี
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1.5 บริ การให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับสุ ขภาพ
1.6 ออกบัตรประจาตัวให้กบั ผูส้ ู งอายุเพื่อรักษาฟรี ในโรงพยาบาล ผูส้ ู งอายุมีสิทธิรับ
การรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลแห่งนั้น โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่ารักษาพยาบาล ค่ารักษาพยาบาลใน
ที่น้ ีหมายถึง เงินที่สถานพยาบาลเรี ยกเก็บในการรักษาพยาบาล ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุ ข
ว่าด้วยการสงเคราะห์ผสู ้ ู งอายุดา้ นการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2535
1.7 การบริ การทางการแพทย์และการบริ การสาธารณสุ ขที่จดั ไว้โดยให้ความสะดวก
และรวดเร็ วแก่ผสู ้ ู งอายุเป็ นกรณี พิเศษ
1.8 บริ การช่วยเหลือด้านค่ารักษาพยาบาล
1.9 การจัดทาประกันสุ ขภาพให้ผสู ้ ู งอายุ
1.10 บริ การด้านกายภาพบาบัด
2. มาตรฐานด้านรายได้
2.1 จัดสวัสดิการด้านรายได้แก่ผสู ้ ู งอายุที่ยากจนและไม่มีแหล่งพักอาศัยให้เพียงพอ
2.2 ส่ งเสริ มจัดตั้งกองทุนส่ งเสริ มสวัสดิการผูส้ ู ง
2.3 การช่วยเหลือค่าครองชีพประจาวัน
2.4 จ่ายเบี้ยยังชีพ
2.5 การช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะ
2.6 กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
2.7 ให้ส่วนลดในรายการต่าง ๆ เช่น ค่าโดยสาธารณะ ค่าซื้ อยา ค่าโรงแรม และ
สถานที่ราชการ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน ฯลฯ และค่าบริ การด้านทันตกรรม
2.8 ให้ทุนประกอบอาชีพที่เหมาะสม
3. มาตรฐานด้านที่พกั อาศัย
3.1 บ้านพักคนชรา เป็ นการบริ การผูส้ ู งอายุที่มีปัญหาทางด้านสุ ขภาพร่ างกายและ
อารมณ์ ผูส้ ู งอายุที่ประสบปัญหาทางด้านการเงินหรื อปั ญหาอื่น ๆ
3.2 สถานพยาบาล เป็ นบริ การที่พกั อาศัยสาหรับผูส้ ู งอายุที่ตอ้ งการรักษาพยาบาลเป็ น
ประจาและต่อเนื่ อง หรื อต้องการการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด
3.4 บ้านพักคนชราที่ตอ้ งเสี ยค่าบริ การส่ วนหนึ่ง
3.5 บริ การครอบครัวอุปการะเป็ นบริ การที่จดั ให้แก่ผสู ้ ู งอายุที่อยูค่ นเดียว หรื อไร้ที่พ่ ึง
การจัดที่พกั อาศัยและเครื่ องนุ่งห่มให้ตามความจาเป็ นอย่างทัว่ ถึง
4. มาตรฐานด้านนันทนาการ
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4.1 การจัดตั้งชมรมผูส้ ู งอายุ เพื่อแหล่งพบปะสังสรรค์ เป็ นศูนย์กลางข่าวสารหรื อ
พูดคุยของผูส้ ู งอายุ รวมทั้งเพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เป็ นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรม ในวันสาคัญทางศาสนา
4.2 ศูนย์บริ การผูส้ ู งอายุ เพื่อให้การปรึ กษาแก่ผสู ้ ู งอายุและสมาชิกในครอบครัว เป็ น
สถานที่ออกกาลังกาย เล่นกีฬา พักผ่อนหย่อนใจ ทางานอดิเรก เป็ นต้น
4.3 สโมสรผูส้ ู งอายุ เพื่อเป็ นศูนย์รวมของผูส้ ู งอายุในออกกาลังกายพบปะสังสรรค์
และการพักผ่อน การเรี ยนอาชีพ การเรี ยนภาษา การรับปรึ กษาปัญหา การรับบริ การตรวจสุ ขภาพ
การบาเพ็ญประโยชน์ให้สังคม
4.4 บริ การนันทนาการในวันนักขัตฤกษ์
4.5 การจัดกิจกรรมนันทนาการร่ วมกับสังคม กลุ่มเครื อข่าย คนในชุมชน
4.6 การทัศนศึกษาตามแหล่งธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวนอกสถานที่
5. มาตรฐานด้านความมัน่ คงทางสังคม ครอบครัว ผูด้ ูแล และการคุม้ ครอง
5.1 การศึกษาเรี ยนรู ้ และพัฒนาศักยภาพของตนเอง เข้าถึงบริ การทางสังคม
และข้อมูลข่าวสารและ
5.2 ความปลอดภัยและการอานวยความสะดวกโดยตรงต่อผูส้ ู งอายุ
5.3 การสงเคราะห์การจัดการศพตามประเพณี
5.4 จัดตั้งศูนย์บริ การทางสังคมผูส้ ู งอายุ ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจาหมู่บา้ น
ให้บริ การดังนี้
5.4.1 การบริ การภายในศูนย์ ได้แก่ กายภาพบาบัดสังคมสงเคราะห์ บริ การด้าน
สุ ขภาพอนามัย ด้านนันทนาการ กิจกรรมเสริ มความรู ้ และกิจกรรมทางศาสนา
5.4.2 บริ การหน่วยเคลื่อนที่ เช่น การให้คาแนะนาปรึ กษาแก้ไขปั ญหา การออก
หน่วยเคลื่อนที่เยีย่ มเยียน บริ การด้านสุ ขภาพอนามัย
5.4.3 บริ การบ้านพักฉุ กเฉิ น เป็ นการบริ การช่วยเหลือผูส้ ู งอายุที่ประสบปั ญหา
ความเดือดร้อนแบบฉุ กเฉิ นเป็ นการชัว่ คราว
5.5 จัดฌาปนกิจสงเคราะห์
5.6 ลดหย่อนภาษีเงินได้ให้แก่บุตร ซึ่ งเป็ นการเลี้ยงดูผสู ้ ู งอายุที่เป็ นบุพการี และไม่มี
รายได้ หรื อมีรายได้นอ้ ยกว่า 30,000 บาท (ซึ่ งขณะนี้กรมสรรพากรได้ดาเนินการในส่ วนดังกล่าว
แล้ว)
5.7 จัดให้มีแนวปฏิบตั ิในการคุม้ ครองและกฎหมายและพิทกั ษ์สิทธิของผูส้ ู งอายุ
5.8 ส่ งเสริ มให้ผสู ้ ู งอายุได้อยูก่ บั ครอบครัวอย่างมีคุณภาพ
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5.9 รณรงค์ให้คนในครอบครัว และชุมชนเห็นคุณค่าของผูส้ ู งอายุ
5.10 ส่ งเสริ มในการอยูร่ ่ วมกันกับผูส้ ู งอายุ
5.11 ส่ งเสริ มสมาชิกในครอบครัวให้มีศกั ยภาพในการดูแลผูส้ ู งอายุ โดยการให้
ความรู ้และข้อมูลแก่ผดู ้ ูแลผูส้ ู งอายุเกี่ยวกับบริ การต่าง ๆ
5.12 บริ การด้านกฎหมาย เพื่อป้ องกันรักษาความปลอดภัย สิ ทธิ และสวัสดิการ
5.13 การช่วยเหลือผูส้ ู งอายุที่ได้รับอันตรายจากการถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
ด้ายกฎหมายหรื อถูกทอดทิ้งและถูกทารุ ณกรรมหรื อ
5.14 การให้คาปรึ กษาและแนะนา หรื อดาเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทางคดี หรื อ
ในทางการแก้ไขปั ญหาครอบครัว
6. มาตรฐานด้านการสร้างบริ การและเครื อข่ายการเกื้อหนุน
จัดตั้งและพัฒนาบริ การในด้านสังคม ชุมชน ที่สามารถเข้าถึงผูส้ ู งอายุ โดยเน้นการ
ให้บริ การถึงบ้านและให้สอดกันระหว่างบริ การทางสุ ขภาพและทางสังคม โดยครอบคลุมบริ การ
ดังต่อไปนี้
6.1 ศูนย์อเนกประสงค์สาหรับผูส้ ู งอายุ
6.2 ศูนย์ดูแลผูส้ ู งอายุในเวลากลางวัน
6.3 การไปเยีย่ มบ้านผูส้ ู งอายุ
6.4 การจัดการดูแลผูส้ ู งอายุภายในชุมชน
6.5 จัดบริ การภายในชุมชนที่สามารถเคลื่อนที่ไปในพื้นที่ต่าง ๆ
6.6 จัดตั้งระบบเฝ้าระวังและดูแลผูส้ ู งอายุภายในชุมชน
6.7 จัดหาหรื อรับสมัครอาสาสมัครดูแลผูส้ ู งอายุ
6.8 ให้ความรู ้ คาแนะนาให้กบั อาสาสมัครผูด้ ูแล และผูด้ ูแลผูส้ ู งอายุ
6.9 สนับสนุนให้ผสู ้ ู งอายุมีการเครื อกับสังคม เพื่อช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน
6.10 บริ การแม่บา้ นเพื่อจัดส่ งแม่บา้ นไปช่วยเหลือดูแลผูส้ ู งอายุในการทางานบ้าน
ต่าง ๆ เช่น ประกอบอาหาร การจ่ายของ ทาความสะอาดบ้าน และการช่วยเหลืออื่น ๆ

แนวคิดและทฤษฎีความต้ องการ
3.1 ความหมายของความต้ องการ
ความหมายของความต้องการ ความต้องการของมนุษย์เป็ นแรงผลักดันและเครื่ องกระตุน้
ให้มนุษย์แสดงออกถึงพฤติกรรมของตัวเองแบบใดแบบหนึ่งออกมาเพื่อที่จะให้ประสบความสาเร็ จ
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บนพื้นฐานหรื อสมมุติฐานว่า มนุษย์มีความต้องการและแสดงถึงพฤติกรรมของมนุษย์ออกมาให้
เห็นความต้องการ ทางจิตวิทยามีการศึกษา เกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์ที่ทุกยอมรับทัว่ ไป คือ
French and Bell (1961 อ้างถึงใน สริ ญญา แพทย์พิทกั ษ์, 2553, หน้า 21) กล่าวว่า มนุษย์มี
ความต้องการและมีความคาดหวังของการใช้เหตุผลของตนเองและใช้ความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงานในองค์กรได้ดี จึงต้องมีมุมมองที่กว้างไกลในการวางแผนพัฒนา คือ มนุษย์มีการพัฒนา
ตลอดเวลาในด้านส่ วนตัวและสมรรถภาพในการทางาน ผูท้ ี่นาการเปลี่ยนแปลงเข้ามาใช้จึงมี
บทบาทสาคัญสาหรับ คนที่ทางานร่ วมกัน (Collaboration) ตั้งเป้ าหมาย (Goal setting) วินิจฉัยและ
แก้ปัญหา (Diagnosing and solving problems) และนาแผนไปปฏิบตั ิ (Implementing plan)
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2550, หน้า 168) ได้กล่าวไว้วา่ ความต้องการ หมายถึง สภาวะที่
บุคคล ขาดความสมดุลหรื อขาดบางสิ่ งบางอย่าง และต้องการที่จะรับสิ่ งนั้น เช่น อดอาหารเลยทาให้
รู ้สึกหิวจึงต้องรับประทานอาหาร มีความรู ้สึก เพลีย เหนื่อย เพราะพักผ่อนไม่เพียงพอ ก็ตอ้ งการ
พักผ่อน ไม่มีเงินใช้ก็ตอ้ งการเงินสาหรับมาใช้ จ่าย ไม่ได้รับการยกย่อง ไม่ได้รับการยอมรับ ไม่มี
เกียรติยศ ไม่มีชื่อเสี ยง ก็ตอ้ งการการยกย่อง ต้องการการยอมรับ ต้องการเกียรติยศ ต้องการมี
ชื่อเสี ยง เป็ นต้น ดังนั้นความต้องการนี้ สรุ ปได้วา่ เป็ นความต้องการทางด้านจิตใจและความ
ต้องการทั้งทางร่ างกาย
ศรี ชล ฉายาพงษ์ (2553, หน้า 10) ให้ความหมายไว้วา่ ความต้องการ หมายถึง ความ
ต้องการของคนที่แสดงออกมาให้เห็นในรู ปของพฤติกรรมแบบใดแบบหนึ่ง เป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นกับทุก
คน ซึ่งเป็ นธรรมชาติของมนุษย์ และถ้ามนุษย์มีความต้องการที่จะได้รับการยกย่องนับถือจากคนอื่น
ต้องการให้ผอู ้ ื่นเห็นความสาคัญของตัวเอง และต้องการประสบความสาเร็ จในหน้าที่การงาน
เจริ ญก้าวหน้า มนุษย์ก็พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองและเพิ่มพูนความรู ้ ความสามารถ ทาให้ตวั เองมี
ศักยภาพในการปฏิบตั ิภารกิจได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
มณฑิรา สุ วรรณมณี รัตน์ (2553, หน้า 8) ได้กล่าวว่า ความต้องการ หมายถึง ความ
ต้องการอยากได้ที่เกิดจากความรู ้สึก หรื อมีประสงค์ที่จะต้องการ และมีความแสวงหามาเพื่อที่จะ
ตอบสนองความต้องการนั้น ๆ ของตนเอง
วิจิตร อาวกุล (2540 อ้างถึงใน เทียมรัตน์ คงทนต์, 2554, หน้า 7) ถ้าพูดถึง ความต้องการ
(Need) เป็ นความต้องการของมนุษย์ หมายถึง สภาวะที่บุคคลยังไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่ง และมีความ
ต้องการ หรื อครอบครองเป็ นของตนเองซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ เป็ นความต้องการพื้นฐานของมนุ ษย์ที่จะมี
ความต้องการทางด้านสังคม การที่บุคคลขวนขวายให้ได้มาเพราะตนเองยังไม่มี จึงเป็ นแรงผลักดัน
ให้บุคคลมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ปรับปรุ งตนเอง ด้วยการเรี ยนรู ้ในสิ่ งต่าง ๆ ศึกษาจาก
วิชาการประสบการณ์ เพื่อให้ได้รับสิ่ งนั้นที่ตนเองปรารถนาตามความต้องการ
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วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ (2547, หน้า, 12 อ้างถึงใน รัชนี รัตนะ, 2550, หน้า 9) ได้กล่าวไว้
ว่า ความต้องการจาเป็ น (Need) เป็ นสิ่ งที่ชีวติ จะขาดเสี ยไม่ได้ และผลจากการศึกษาชี้ให้เห็นว่า ทุก
กิริยา ท่าทาง หรื ออาการที่มนุษย์แสดงออกมาในรู ปพฤติกรรมนั้นเกิดขึ้นมาจาก แรงผลักดันของ
ความต้องการเป็ นสาคัญทั้งนี้ ความต้องการอาจเกิดขึ้นได้จากการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นมาภายหลังและ
จากสิ่ งที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ตอ้ งเรี ยนรู ้ที่เป็ นความต้องการทางชีววิทยาทั้งที่เป็ นสิ่ งที่ แสดงออกมาให้
เห็นได้ และสิ่ งที่ซ่อนอยูข่ า้ งใน
สรุ ปได้วา่ ความต้องการ หมายถึง การที่มนุษย์มีความปรารถนาอยากได้อยากมีอยากเป็ น
ในบางสิ่ งบางอย่าง ซึ่ งบุคคลจะมีความต้องการในระดับที่แตกต่างกัน แม้จะมีสถานะหรื อปั จจัย
ส่ วนบุคคลที่เหมือนกันก็ตาม การให้หรื อการสนองความต้องการจึงควรให้ในสิ่ งที่ผรู ้ ับต้องการจริ ง
ๆ ซึ่งถ้าได้รับการตอบสนองแล้วบุคคลก็จะเกิดความสุ ขความและพึงพอใจ
3.2 ลักษณะของความต้ องการ
นักปราชญ์ได้ทาการศึกษามาเป็ นเวลานานถึงเรื่ องของความต้องการของบุคคล โดย
พยายามที่จะทาความเข้าใจว่าทาไมคนจึงมีการกระทาเช่นนี้ แนวคิดที่อธิ บายถึงความต้องการ ของ
บุคคล ได้แก่ พวก Hedonism ซึ่ งมีความเห็นว่า มนุษย์ไม่สามารถหลีกหนีความเจ็บปวดและ
แสวงหาความสุ ขสบาย (Avoid pain and seek pleasure) จากการสังเกตพบได้วา่ สิ่ งที่คนนั้นเลือก
การกระทาหรื อ หลีกเลี่ยงการกระทา แต่ละคนก็จะปฏิบตั ิไม่เหมือนกัน ความเจ็บปวดของคนหนึ่ง
อาจเป็ นความสุ ขของอีกคนหนึ่งก็เป็ นได้ ความต้องการของมนุษย์มี 2 ลักษณะ คือ (ปรี ยาพร วงศ์
อนุตรโรจน์ , 2541)
1. ความต้องการทางกายภาพ (Physical needs) เป็ นแรงผลักดันที่เกิดขึ้นพร้อมกับ ความ
ต้องการมีชีวติ การดารงชี วติ วุฒิภาวะไม่จาเป็ นต้องอาศัยประสบการณ์การเรี ยนรู ้แต่อย่างไร เกิดขึ้น
เนื่องจากความต้องการทางด้านร่ างกายของเราเป็ นสาคัญ เป็ นแรงขับเคลื่อนขั้นต้น ที่ร่างกายจะถูก
กระตุน้ ทาให้เกิดความรู ้สึก กระฉับกระเฉงมีชีวิตชีวาที่จะต้องสนองต่อสิ่ งเร้า เกิดขึ้นจากสภาวะ
ทางอารมณ์ สิ่ งกระตุน้ ทั้งจากภายในและภายนอก ได้แก่
1.1 ความต้องการอาหาร ความหิ วทาให้คนเราต้องกินอาหาร เพื่อหล่อเลี้ยงชีวติ
อาหารเป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับชีวติ
1.2 ความต้องการน้ า เมื่อร่ างกายคนเราขาดน้ า ความต้องการที่จะได้น้ ามาดื่ม เพื่อ
รักษาความสมดุลของร่ างกาย ร่ างกายของเรามักจะมีน้ าเสี ยเนื่องจากอากาศร้อน การทางานหนัก
การออกกาลังกาย ทาให้เหงื่อออกจากร่ างกาย
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1.3 ความต้องการทางเพศ ความต้องการด้านนี้ เมื่อเข้าสู่ วยั รุ่ นและเป็ นผูใ้ หญ่ การ
แสดงถึงความต้องการทางเพศขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยต่าง ๆ เช่น รสนิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี แลtความ
พึงพอใจ
1.4 ความต้องการอุณหภูมิที่เหมาะสม คนเราจะใช้ชีวิตอยูไ่ ด้ตอ้ งอาศัยความสมดุล
ทางร่ างกายอุณหภูมิที่ไม่ต่าเกินไปและสู งเกินไปพอร่ างกายจะทนได้
1.5 ความต้องการหลีกเลี่ยงความเจ็บปวด ร่ างกายความเจ็บไข้ได้ป่วย เพื่อให้ร่างกาย
เกิดความปลอดภัย ทาให้ร่างกายมีภูมิคุม้ กันขึ้น เมื่อมีคนมาทาร้ายคนเราจะต่อสู ้ป้องกันตัว
หรื อหลีกหนี
1.6 ความต้องการในการพักผ่อนนอนหลับร่ างกายเกิดความเหน็ดเหนื่ อย การใช้
พลังงานออกแรงในการทางาน ต้องการพักผ่อนและนอนหลับ เกิดความเหนื่อยจากความอ่อนเพลีย
ของร่ างกายต้องการผ่อนคลายให้ร่างกายได้มีการพักผ่อน และได้ซ่อมแซมส่ วนต่างๆที่อ่อนล้า
1.7 ความต้องการอากาศบริ สุทธิ์ ที่มีก๊าซออกซิ เจนสาหรับสู ดอากาศและการหายใจ
1.8 ความต้องการขับถ่าย เป็ นการขับของเสี ยออกจากร่ างกายซึ่ งเป็ นสิ่ งจาเป็ น
2. ความต้องการด้านจิตใจและสังคม (Psychological and social needs) ความต้องการ
ทางด้านนี้เป็ นความต้องการที่สลับซับซ้อนและเกิดขึ้นจากการเรี ยนรู ้ วัฒนธรรม และสภาพสังคม
และประสบการณ์ที่บุคคลนั้นได้รับ ความต้องการทางจิตใจและสังคมมีความแตกต่างกันและมี
ลักษณะสาคัญของความต้องการทางจิตใจและสังคม ได้แก่
2.1 ความต้องการทางด้านจิตใจและสังคม ที่มาจากวัฒนธรรมและตกทอดมาเป็ น
มรดก กลายเป็ นลักษณะอุปนิ สัยประจาตัวของแต่ละคน สิ่ งเหล่านี้จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละ
สังคม
2.2 ความต้องการทางสังคมที่เกิดจากการเรี ยนรู ้และประสบการณ์ เราต้องมี
ประสบการณ์และการเรี ยนรู ้มาก่อน จึงจะเข้าใจและเลือกระทาได้บางครั้งเราต้องการศึกษาว่า จะ
เริ่ มต้นอย่างไรและควรจะทาอย่างไรต่อไป
2.3 ความต้องการนี้เปลี่ยนแปลงได้ แม้ในตัวคนเดียวกัน
2.4 ความต้องการนี้จะมีมากขึ้น เมื่ออยูร่ วมกลุ่มมากกว่าคนเดียว
2.5 ความต้องการนี้เป็ นพฤติกรรมปกปิ ดมากกว่าเปิ ดเผย ซึ่ งจะแสดงออกเมื่อมีสิ่งเร้า
2.6 ความต้องการที่มองไม่เห็นเป็ นนามธรรมมากกว่ารู ปธรรม
2.7 ความต้องการทางจิตใจและสังคมมีอิทธิ พลที่จะผลักดันให้คนเราทาอะไรก็ได้
บางครั้งปราศจากเหตุผลและคุณธรรม
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3.3 ทฤษฎีความต้ องการ
ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s needs hierarchy theory) อับราฮัม มาสโลว์
(1970 ) อ้างถึงใน ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2541)เป็ นบุคคลแรกที่ศึกษาพบว่า ความต้องการมี
ความสาคัญต่อพฤติกรรมองค์กร ความต้องการทาให้เกิดพลัง เป็ นสิ่ งเร้าแรงจูงใจ
ทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s of hierarchy needs theory) กล่าว
ว่า ในกระบวนการจูงใจมีจุดเริ่ มต้นอยูท่ ี่ “ความต้องการ” ของมนุษย์ซ่ ึ งมีขอ้ สังเกตดังต่อไปนี้
1. มนุษย์มีความต้องการไม่สิ้นสุ ด เมื่อได้รับตอบสนองความต้องการอย่างหนึ่งแล้วก็จะ
เกิดความต้องการสิ่ งอื่น ๆ ต่อไป
2. มนุษย์เรามีความต้องการสู งขึ้นตามลาดับขั้น โดยเริ่ มจากสิ่ งที่จาเป็ นอันดับพื้นฐาน
ของชีวติ ไปสู่ ความต้องการระดับสู ง
3. ความต้องการในลาดับต้นจะเป็ นพื้นฐานของความต้องการในระดับสู งขึ้นไป มนุษย์
จึงจาเป็ นต้องได้รับการตอบสนองความต้องการเป็ นลาดับขั้น
4. ความต้องการที่ยงั ไม่ได้รับการตอบสนองจะทาให้เกิดการจูงใจที่จะแสดงพฤติกรรม
ถ้าความต้องการได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เกิดการจูงใจอีกต่อไป
แนวคิดเรื่ องความต้องการของมนุษย์ที่ยอมรับกัน นิยมใช้เป็ นบรรทัดฐาน คือ ทฤษฎี
ลาดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ จัดลาดับไว้ 5 ระดับจากความต้องการระดับต่าไปสู่ ระดับสู ง
ดังนี้
ความต้ องการความสาเร็จในชีวติ
ความต้ องการยกย่องให้ เกียรติ
ความต้ องการทางสั งคม
ความต้ องการความมั่นคงปลอดภัย
ความต้ องการทางด้ านร่ างกาย
1. ความต้องการทางด้านร่ างกาย (Physiological needs) เป็ นความต้องการเบื้องต้น
ขั้นพื้นฐาน ซึ่ งจาเป็ นต่อการดารงชีวิตเป็ นความต้องการเพื่อบาบัดความหิ ว ความกระหาย เช่น
อาหาร ที่อยูอ่ าศัย ยารักษาโรค อากาศ น้ า การขับถ่าย มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมของคน เมื่อความ
ต้องการไม่ได้รับการตอบสนอง ยังขาดอาหาร บุคคลนั้นจะไม่สนใจความปลอดภัย การเข้าสังคม
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คนต้องได้รับการตอบสนองความต้องการของร่ างกายอย่างเพียงพอก่อน จึงเริ่ มความต้องการอื่น ๆ
ต่อไป
2. ความต้องการความมัน่ คงปลอดภัย (Security or safety needs) หลังจากความต้องการ
ทางร่ างกายได้รับการตอบสนองแล้ว จะสนใจความปลอดภัยในชีวติ ทรัพย์สิน ร่ างกาย หน้าที่การ
งาน การคุกคาม เสี่ ยงภัยอันตราย ต้องมีหลักประกัน การป้ องกันอันตรายและความขาดแคลน เป็ น
หน้าที่หลักของผูบ้ ริ หารที่ตอ้ งสร้างความมัน่ คง มัน่ ใจในหน้าที่การงาน
3. ความต้องการทางสังคม (Social needs) เป็ นสิ่ งจูงใจที่สาคัญต่อพฤติกรรมของมนุษย์
ที่มีนิสัยชอบอยูเ่ ป็ นกลุ่มร่ วมกัน และการยอมรับจากบุคคลอื่นและมีความรู ้สึกว่าตนเองเป็ นส่ วน
หนึ่งของกลุ่มทางสังคมอยูเ่ สมอจะภูมิใจจะแสดงออกในรู ปของการเป็ นผูม้ ีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
4. ความต้องการยกย่องให้เกียรติ (Self-esteem needs) เป็ นความต้องการระดับสู ง
เกี่ยวกับความมัน่ ใจในตนเองในเรื่ องของความรู ้ ความสามารถ ต้องการให้ผอู ้ ื่นยกย่องสรรเสริ ญ
ความต้องการทางสถานภาพ ต้องการได้ความนับถือ ต้องการความมีชื่อเสี ยง เป็ นที่ยอมรับของ
บุคคลอื่น
5. ความต้องการความสาเร็ จในชีวติ (Self-actualization needs) เป็ นความต้องการระดับ
สู งสุ ด ต้องการพัฒนาตนเองให้สูงสุ ดต้องการให้เกิดความสาเร็ จในทุกสิ่ งทุกอย่าง ตามความนึกคิด
ของตน ต้องการจะเป็ นอะไรต้องเป็ นให้ได้ มีความต้องการสมหวังในชีวิต
ทฤษฎีความต้องการของแมคเคลแลนด์ (McClelland’s acquired needs theory) David’s
McClelland กล่าวว่า ความต้องการของคนเรามีความแตกต่างกันและเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งเรี ยนรู ้ไม่ใช่
ถ่ายทอดทางพันธุ กรรม เชื่อว่าความต้องการของมนุษย์จานวนมากสื บเนื่ องมาจากวัฒนธรรม 3 ด้าน
(McClelland, 1962)
1. ความต้องการทางด้านความสาเร็ จ (Need for achievement) ชี้ให้เห็นปั จจัยต่าง ๆ ที่
เป็ นตัวสะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบ การแก้ไขปั ญหาที่ซบั ซ้อน ต้องการผลงานที่ปฏิบตั ิ มีแรง
กระตุน้ ภายในตัวและกากับพฤติกรรมของตนให้ไปสู่ เป้ าหมายที่ตอ้ งการ เขาจะแบ่งคนที่มี
คุณลักษณะ 3 ประการ
1.1 ต้องการกาหนดเป้ าหมายเอง ไม่ชอบเลื่อนลอย ไร้เป้ าหมาย เช่น พนักงานขาย
กาหนดเป้ าหมายการขายเอง
1.2 ไม่กาหนดเป้ าหมายง่ายหรื อยากเกินไป
1.3 ต้องการสิ่ งย้อนกลับเกี่ยวกับผลการปฏิบตั ิงาน ต้องการรู ้วา่ ตนทางานได้ดีเพียงใด
แค่ไหน
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2. ความต้องการทางด้านสังคม (Need for affiliation) บุคคลต่างต้องมีความสัมพันธ์และ
ผูกพันกับสมาชิกในกลุ่ม มีความสัมพันธภาพที่ดีต่อบุคคลอื่น ต้องการการยอมรับ ต้องการเป็ นส่ วน
หนึ่งของกลุ่ม ต้องการมีความเป็ นมิตรไมตรี
3. ความต้องการทางด้านอานาจ (Need for power) คนที่มีความต้องการด้านอานาจสู ง
ก็มุ่งจะให้ได้มาและใช้อานาจหน้าที่ ใช้อิทธิ พลเพื่อเอาชนะข้อโต้แย้งต่าง ๆ แบ่งบุคคลที่มีความ
ต้องการทางด้านอานาจแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท
3.1 บุคคลที่ตอ้ งการอานาจตัวเองเป็ นส่ วนตัว พวกนี้มีพฤติกรรมที่แสดงออกในรู ป
ของการมีอานาจเหนื อคนอื่น ชอบข่มขู่ คุยโอ้อวด ยกตนข่มท่าน มักไม่ค่อยคิดถึงส่ วนรวม ชอบมี
บริ วาร
3.2 บุคคลที่ตอ้ งการอานาจที่มาจากองค์การที่ทางานอยูเ่ ป็ นส่ วนรวม ต้องการอานาจ
อิทธิ พลเหนือคนอื่น ควบคุมคนอื่น ต้องการให้คนอื่นเคารพนับถือ ยกย่อง สรรเสริ ญ ให้เกียรติ ไม่
หลงตัวเองว่ายิง่ ใหญ่เสมอไป ยึดมัน่ ในระเบียบวิสัย คิดถึงองค์การอยูเ่ สมอ

ข้ อมูลทัว่ ไปของตาบลตาสิ ทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
ตาบลตาสิ ทธิ์ เป็ นตาบลหนึ่งในอาเภอปลวกแดงซึ่ งประชากรได้อพยพ ครอบครัวจาก
อาเภอบ้านค่ายเข้ามาหักล้างถากพงเพื่อประกอบอาชีพ มาตั้งถิ่นฐานอยูท่ ี่ริมคลองหลังจากนั้นก็มี
ผูค้ นอพยพเข้ามาอยูใ่ นบริ เวณนี้มากขึ้นจึงตั้งเป็ นตาบลตาสิ ทธิ์ ในปั จจุบนั โดยได้จดั ตั้งเป็ นองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลตาสิ ทธิ์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2538 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย มีพ้นื ที่
รับผิดชอบโดยประมาณ 123.26 ตารางกิโลเมตร หรื อประมาณ 77,037.50 ไร่ เป็ นพื้นที่ราบลุ่ม
จานวนหมู่บา้ น 4 หมู่บา้ น ประกอบด้วย หมู่ 1 คลองกรา หมู่ 2 เขาระฆัง หมู่ 3 หนองค้างคาว หมู่ 4
เนินสาราญ มีจานวนประชากร 5,062 คน แบ่งเป็ นเพศชาย 2,540 คน และเพศหญิง 2,522 คน
จานวนหลังคาเรื อนประมาณ 1,701 หลังคาเรื อน โดยจาแนกผูส้ ู งอายุที่มีอายุครบ 60 ปี บริ บูรณ์
จานวน 752 คน ซึ่ งแบ่งเป็ นเพศชาย 322 คน เพศหญิง 430 คน (องค์การบริ หารส่ วนตาบลตาสิ ทธิ์ ,
2562)

วิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. นันทนา อยูส่ บาย (2557) ศึกษาเรื่ อง ความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุ ใน
องค์การบริ หารส่ วนตาบลศีรษะจระเข้นอ้ ย อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาความต้องการและเปรี ยบเทียบความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุ ในองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลศีรษะจระเข้นอ้ ย อาเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการ จานวน 269 คน ได้มา
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จากการสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย เครื่ องมือที่ใช้คือ แบบทดสอบ สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม F- test และตรวจสอบความแตกต่าง
เป็ นรายคู่ใช้วธิ ี Scheffe จานวน 149 คน อายุ 60-65 ปี จานวน 238 คน สถานภาพสมรส จานวน 201
คน ระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา จานวน 226 คน อาชี พรับจ้าง จานวน 119 คน รายได้ต่อเดือน
5,001-10,000 บาท จานวน 211 คน พบว่า มีความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุ โดยรวมอยู่
ในระดับมาก ด้านที่มีความต้องการมากที่สุดคือ ด้านความปลอดภัยในชีวติ รองลงมา ด้านสุ ขภาพ
อนามัย ด้านนันทนาการ และด้านการศึกษา น้อยที่สุดคือ ด้านที่อยูอ่ าศัยการเปรี ยบเทียบความ
ต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุ ในองค์การบริ หารส่ วนตาบลศีรษะจระเข้นอ้ ย อาเภอบางเสา
ธง จังหวัดสมุทรปราการ จาแนกตาม อายุ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อ
เดือน พบว่า ผูส้ ู งอายุที่มี อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความต้องการ
สวัสดิการสังคมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
2. ลัดดา บุญเกิด (2557) ศึกษาเรื่ อง “ความต้องการด้านสวัสดิการของผูส้ ู งอายุในเขต
เทศบาลตาบลเกาะจันทร์ อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี” มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาความต้องการ
ด้านสวัสดิการและเปรี ยบเทียบความต้องการของผูส้ ู งอายุ ในเขตเทศบาลตาบลเกาะจันทร์ อาเภอ
เกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี จาแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และ
ลักษณะที่พกั อาศัย กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้คือ ผูส้ ู งอายุที่มีอายุต้ งั แต่ 60 ปี ขึ้นไป จานวน 184
คน ผูว้ จิ ยั ใช้เครื่ องมือ การวิจยั ประกอบด้วย แบบสอบถาม (Questionnaire) สารวจรายการ (Check
List) ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา, อาชีพ,
รายได้, ที่พกั อาศัย แบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการด้านสวัสดิการของผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาล
ตาบลเกาะจันทร์ อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แ ก่
̅̅̅ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และทดสอบ
ค่าความถี่ (Frequency)ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (X)
ใช้ ค่าสถิติ t-test และ One-way ANOVA ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมผูส้ ู งอายุมีความต้องการ
ด้านสวัสดิการอยูใ่ นระดับมาก เมื่อวิเคราะห์แต่ละด้าน พบว่า ด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล
ผูส้ ู งอายุมีความต้องการอยูใ่ นระดับมาก โดยให้ความสาคัญเป็ นอันดับที่ 1 ด้านการสร้างบริ การและ
เครื อข่ายการเกื้อหนุน ผูส้ ู งอายุมีความต้องการอยูใ่ นระดับมาก โดยให้ความสาคัญเป็ นอันดับที่ 2
ด้านความมัน่ คงทางสังคม ครอบครัว ผูด้ ูแล และการคุม้ ครอง ผูส้ ู งอายุมีความต้องการอยูใ่ นระดับ
มาก และให้ความสาคัญเป็ นอันดับที่ 3 ด้านรายได้ผสู ้ ู งอายุมีความต้องการอยูใ่ นระดับมาก โดยให้
ความสาคัญเป็ นอันดับที่ 4 ด้านนันทนาการผูส้ ู งอายุมีความต้องการอยูใ่ นระดับมากโดยให้
ความสาคัญ เป็ นอันดับที่ 5 ด้านที่พกั อาศัยผูส้ ู งอายุมีความต้องการอยูใ่ นระดับมาก โดยให้
ความสาคัญเป็ นอันดับที่ 6 และผลการเปรี ยบเทียบความต้องการด้านสวัสดิการของผูส้ ู งอายุพบว่า
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ผูส้ ู งอายุที่มีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ลักษณะที่พกั อาศัยต่างกัน มีความต้องการด้าน
สวัสดิการของผูส้ ู งอายุไม่แตกต่างกัน แต่ผสู ้ ู งอายุที่มีเพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่างกัน มีความต้องการ
ด้านสวัสดิการของผูส้ ู งอายุแตกต่างกันอย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. จีรากร ถุนนอก (2558) ศึกษาเรื่ อง ความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุ ใน
เขตเทศบาลตาบลสะแก อาเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ วัตถุประสงค์ ทราบถึงความต้องการและนาผล
วิจยั จากการศึกษาค้นคว้าทราบถึงสภาพปั ญหาและนาเสนอต่อผูบ้ ริ หารหรื อคนรับผิดชอบ เพื่อ
นาไปกาหนดนโยบายและวางแผนเพื่อพัฒนา และได้วิเคราะห์ 4 ด้าน คือ ด้านสุ ขภาพและการ
รักษาพยาบาล ด้านที่พกั อาศัย ด้านรายได้ และด้านนันทนาการ กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูส้ ู งอายุ ที่ได้จาก
การสุ่ มของประชากร โดยกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ เครจซี่และมอร์แกน ได้
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 269 คน แล้วทาการสุ่ มให้กระจายไปหมู่บา้ นต่าง ๆ ตามสัดส่ วน โดยวิธีสุ่ม
อย่างง่ายโดยการจับฉลาก เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม มี 3 ลักษณะ
คือ แบบตรวจสอบรายการแบบมาตราส่ วนประมาณค่า และแบบปลายเปิ ด ได้ค่าความเชื่อมัน่
เท่ากับ 0.7819 สถิติพ้นื ฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1. ความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาล
ตาบลสะแก อาเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า
ทุกด้านอยูใ่ นระดับมากเช่นกัน โดยเรี ยงลาดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งไปต่า จะได้ดงั นี้ ด้านที่พกั
อาศัย ด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล ด้านนันทนาการ ด้านรายได้ ตามลาดับ 2. ความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่มีจานวนมากที่สุด คือ ผูส้ ู งอายุตอ้ งการเบี้ยยังชีพเพิ่ม รองลงมา คือ
ผูส้ ู งอายุตอ้ งการให้มีกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ผสู ้ ู งอายุ และต้องการให้เทศบาลพาผูส้ ู งอายุไป
ทัศนาจรตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ตามลาดับ
4. ณัฐธยาน์ บุญเหม (2558) ศึกษาเรื่ อง ยุทธศาสตร์การจัดสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุ
ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลห้วยไร่ อาเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างยุทธศาสตร์
การดาเนินการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุ มีข้ นั ตอน คือ สร้างยุทธศาสตร์ การจัดสวัสดิการสังคม
ของผูส้ ู งอายุของ องค์การบริ หารส่ วนตาบลห้วยไร่ อาเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ แบ่งออกเป็ น 2 ตอน
คือ 1) สัมภาษณ์จากตัวแทนผูส้ ู งอายุท้ งั ตาบล จานวน 10 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบ
สัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ วิเคราะห์เนื้ อหา 2) สนทนากลุ่ม ตัวแทนผูส้ ู งอายุ ผูน้ า
ชุมชน เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบล ประธานสภาองค์การบริ หารส่ วน
ตาบล สมาชิกองค์การบริ หารส่ วนตาบล ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบล ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการ
และสังคม นักพัฒนาชุมชนและตัวแทนผูอ้ านวยการสถานศึกษา รวม 37 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการ
วิจยั เป็ นการสนทนากลุ่มสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ วิเคราะห์เนื้อหา สรุ ปผลการวิจยั พบว่า
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ยุทธศาสตร์ การจัดสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุขององค์การบริ หารส่ วนตาบลห้วยไร่ อาเภอเด่นชัย
จังหวัดแพร่ ได้ยทุ ธศาสตร์ 4 ด้าน คือ 1) ด้านอาชีพ ยุทธศาสตร์ คือ การพัฒนาอาชีพแก่ผสู ้ ู งอายุ เพื่อ
พัฒนาทักษะอาชีพด้านต่าง ๆ ให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการฝึ ก
อาชีพ และจัดหางานให้เหมาะสมกับวัยและความสามารถและเพื่อส่ งเสริ มการรวมกลุ่มในชุมชน
เพื่อจัดทากิจกรรมเสริ มรายได้ 2) ด้านกองทุนสวัสดิการ ยุทธศาสตร์ คือ จัดตั้งกองทุนสวัสดิการ
ผูส้ ู งอายุออมวันละบาท เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลสมาชิกที่ร่วมขบวนการเมื่อยามเกิดความ
เดือนร้อน เพื่อเป็ นสร้างขวัญและกาลังใจหรื อแรงจูงใจแก่สมาชิกในการปฏิบตั ิงานเพื่อสังคมและ
ส่ วนรวม เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่ วมและกระบวนการเรี ยนรู ้ เครื อข่ายในการเกื้อหนุน
ช่วยเหลือดูแลซึ่ งกันและกัน เพื่อก่อให้เกิดความเชื่ อมโยงกองทุนสวัสดิการในทุกระดับของกองทุน
สวัสดิการชุมชนตาบลห้วยไร่ โดยมีคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลห้วยไร่ เป็ นแกน
นาในการบริ หารจัดการและมีส่วนร่ วมช่วยภาคีพฒั นา เพื่อจัดสวัสดิการไว้ดูแลสมาชิกในการเกิด
แก่ เจ็บ ตาย เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน 3) ด้านสุ ขภาพ ยุทธศาสตร์ คือ จัดตั้ง
อาสาสมัครดูแลผูส้ ู งอายุที่บา้ น เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือ คุม้ ครองและพิทกั ษ์สิทธิ ตามความจาเป็ น
และความต้องการของผูส้ ู งอายุอย่างทัว่ ถึง เท่าเทียมเพียงพอและสม่าเสมอและสามารถครอบคลุม
สิ ทธิ ของผูส้ ู งอายุท้ งั 4 ด้านคือ การมีอายุยนื การคุม้ ครอง การส่ งเสริ ม การมีส่วนร่ วม เพื่อให้ความรู ้
ในเรื่ องต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์แก่ผสู ้ ู งอายุ เพื่อให้ความรู ้แก่สมาชิกครอบครัว ประชาชนในชุมชน
เพื่อให้การดูแลผูส้ ู งอายุอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อเฝ้าระวังและเตือนภัยสาหรับผูส้ ู งอายุ เพื่อเป็ น
สื่ อกลางในการนา ประสาน ส่ งต่อ บริ การสวัสดิการสังคมให้แก่ผสู ้ ู งอายุ เพื่อเป็ นสื่ อกลางในการนา
ประสาน ส่ งต่อ บริ การสวัสดิการสังคมให้แก่ผปู ้ ระสบปั ญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน ผูด้ อ้ ยโอกาส
ในชุมชน 4) ด้านความรู ้และทักษะ ยุทธศาสตร์ คือ การอบรมให้ความรู ้แกนนาครอบครัวและ
ผูส้ ู งอายุ เพื่อให้ผสู ้ ู งอายุมีสุขภาพอนามัยที่พึงประสงค์ สามารถดูแลตนเองได้ สมาชิกในครอบครัว
และชุมชนมีส่วนร่ วมในการดูแล และส่ งเสริ มสุ ขภาพผูส้ ู งอายุ รวมทั้งส่ งเสริ มให้ผสู ้ ู งอายุได้มี
โอกาส แสดงศักยภาพในการส่ งเสริ มสุ ขภาพตนเองของครอบครัวและชุมชน
5. ปานใจ จันทร์สีดา (2558) ศึกษาเรื่ อง ความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุ
ในองค์การการบริ หารส่ วนตาบลทัพไทย อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ใน 3 ด้าน คือ
ด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล ด้านที่พกั อาศัย และด้านนันทนาการ กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่ ม
ตัวอย่างจากประชากรโดยกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ เครจซี่และมอร์แกน
ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 248 คน แล้วทาการสุ่ มให้กระจายไปตามหมู่บา้ นต่าง ๆ ตามสัดส่ วนโดย
วิธีสุ่มอย่างง่าย ด้วยการจับฉลาก เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามมี 3
ลักษณะ คือ แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่ วนประมาณค่า และแบบปลายเปิ ด ได้ค่าความ
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เชื่อมัน่ เท่ากับ 0.8019 สถิติพ้นื ฐานที่ใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลศึกษาวิจยั พบว่า 1. ความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุ ในเขตองค์การการ
บริ หารส่ วนตาบลทัพไทย อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่อ
วิเคราะห์เป็ นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยูใ่ นระดับมากเช่นกัน โดยเรี ยงลาดับจากด้านที่มีความเฉลี่ย
สู งไปหาต่าดังนี้ ด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล ด้านที่พกั อาศัย และด้านนันทนาการ ตามลาดับ
2. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่มีจานวนมากที่สุด คือ ผูส้ ู งอายุตอ้ งการจัดกิจกรรมและ
ตรวจสุ ขภาพให้กบั ผูส้ ู งอายุรองลงมา คือ ผูส้ ู งอายุตอ้ งการเบี้ยยังชีพ และต้องการให้องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบล ส่ งเสริ มอาชีพและภูมิปัญญา ตามความเหมาะสม ไปตามลาดับ
6. สมบูรณ์ พงษ์ผาติ (2558) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ผลการปฏิบตั ิตาม
นโยบายสวัสดิการผูส้ ู งอายุ ของเทศบาลตาบลเชียงรากน้อย อาเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาตามนโยบาย ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการปฏิบตั ิตามนโยบายและ เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายสวัสดิการผูส้ ู งอายุ ของเทศบาลตาบลเชียงรากน้อย กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ได้แก่
ผูส้ ู งอายุ จานวน 252 คน โดยการสุ่ มตัวอย่างอย่างง่าย จากผูไ้ ด้รับสวัสดิการผูส้ ู งอายุท้ งั หมด
ของเทศบาลตาบลเชียงรากน้อย อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา และกาหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่แบบสอบถามที่มีระดับ
ความเชื่อมัน่ .96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของ เพียร์สัน ผลการศึกษา 1.ผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่ได้รับการ
ปฏิบตั ิตามนโยบายสวัสดิการผูส้ ู งอายุ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ด้านคุณภาพชีวิต อยูใ่ นระดับสู งที่สุด รองลงมาคือ ด้านความสามารถในการพึ่งตนเอง และ
ด้านความพึงพอใจ ตามลาดับ 2.ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ผลการปฏิบตั ิตามนโยบายสวัสดิการ
ผูส้ ู งอายุ ได้แก่ ปั จจัยด้านแรงจูงใจ ภาวะผูน้ า การมีส่วนร่ วมและการสนับสนุนอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 3.แนวทางในการพัฒนาการปฏิบตั ิตามนโยบายสวัสดิการผูส้ ู งอายุ คือ ผูน้ าชุมชน
หรื อผูบ้ ริ หารควรต้องมีความเสี ยสละตั้งใจในการติดต่อประสานงาน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้
ผูส้ ู งอายุได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายสวัสดิการผูส้ ู งอายุอย่างทัว่ ถึง นอกจากนี้ควร
เปิ ดโอกาสให้ผสู ้ ู งอายุมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับปั ญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบตั ิตามนโยบายสวัสดิการผูส้ ู งอายุ
7. สามารถ รุ่ งโรจน์ (2560) ศึกษาเรื่ อง ความต้องการสวัสดิการผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาล
ตาบลเสม็ด อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการสวัสดิการ
ผูส้ ู งอายุและเพื่อเปรี ยบเทียบความต้องการสวัสดิการ กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจยั ในครั้งนี้ คือผูส้ ู งอายุที่
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มีอายุต้ งั แต่ 60 ปี ขึ้นไป ในเขตเทศบาลตาบลเสม็ด อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จานวน 270 คน
ผูว้ จิ ยั ใช้เครื่ องมือในการวิจยั คือ แบบสอบถาม ใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าความถี่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้การทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติ t-test และ One-way
ANOVA และกรณี ที่ ค่า Levene’s test ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดใช้ค่า Brown-forsythe และค่า
Welch และมีการทดสอบความแตกต่าง รายคู่ดว้ ยวิธีการทดสอบ LSD ผลการศึกษาพบว่า โดย
ภาพรวมผูส้ ู งอายุมีความต้องการสวัสดิการอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อจาแนกรายด้าน พบว่า ต้องการ
ด้านสุ ขภาพ และการรักษาพยาบาลเป็ นอันดับแรก รองลงมาคือด้านนันทนาการ ด้านการสร้าง
บริ การและเครื อข่ายการเกื้อหนุน ด้านความมัน่ คงทางสังคม ครอบครัวผูด้ ูแลและการคุม้ ครอง
ด้านรายได้ และด้านที่พกั อาศัยผูส้ ู งอายุเป็ นด้านที่ผสู ้ ู งอายุตอ้ งการเป็ นลาดับสุ ดท้าย ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ผูส้ ู งอายุที่มีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการ
ทั้งภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน แต่ผสู ้ ู งอายุที่มีเพศต่างกัน มีความต้องการด้านรายได้
ด้านการสร้างบริ การและเครื อข่ายการเกื้อหนุนแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผูส้ ู งอายุที่มีอายุต่างกัน มีความต้องการในภาพรวมและด้านรายได้แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ผูส้ ู งอายุที่มีอาชีพต่างกัน มีความต้องการด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล
ด้านการสร้างบริ การและเครื อข่ายการเกื้อหนุนแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผูส้ ู งอายุที่มีรายได้ ต่างกัน มีความต้องการในภาพรวมและด้านที่พกั อาศัยแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผูส้ ู งอายุที่มีที่มาของรายได้ต่างกัน มีความต้องการด้านสุ ขภาพและ
การรักษาพยาบาล ด้านความมัน่ คงทางสังคม ฯ ด้านการสร้างบริ การและเครื อข่ายการเกื้อหนุน
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผูส้ ู งอายุที่มีลกั ษณะ ที่พกั อาศัยต่างกัน มีความ
ต้องการด้านนันทนาการแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผูส้ ู งอายุที่มีจานวน
สมาชิกในครอบครัวต่างกัน มีความต้องการด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาลแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผูส้ ู งอายุที่มีบุคคลที่ทาหน้าที่ดูแลต่างกัน มีความต้องการในภาพรวม
และด้านรายได้ ด้านความมัน่ คงทางสังคม แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
ผูส้ ู งอายุที่มีภาระความรับผิดชอบเลี้ยงดูบุคคลในครอบครัวต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการทั้ง
6 ด้าน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
8. นิติ แก้วชื่น (2560) ศึกษาเรื่ อง การดาเนินงานสวัสดิการผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตาบล
หัวรอ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อทราบถึงความคิดเห็นของผูส้ ู งอายุที่มี
ต่อการดาเนิ นงานสวัสดิการผูส้ ู งอายุ เพื่อทราบถึงปั ญหาในการบริ หารจัดการสวัสดิการแก่ผสู ้ ู งอายุ
และ เพื่อเป็ นข้อมูลให้แก่หน่วยงานที่สนใจนาไปเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งการดาเนินงาน
สวัสดิการผูส้ ู งอายุ จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ ระยะเวลาการเข้า
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เป็ นสมาชิกกองทุนสวัสดิการผูส้ ู งอายุ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง จากผูส้ ู งอายุที่อาศัยอยูใ่ นเขต
เทศบาลตาบลหัวรอ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุ โลก จานวน 341 คนใช้วธิ ี สุ่มอย่างง่าย ตามสัดส่ วน
ผูส้ ู งอายุ เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ น แบบสอบถามสถิติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง มีจานวน 184 ราย คิดเป็ นร้อยละ 54.00 มีอายุ 65 ปี หรื อน้อยกว่า จานวน 169 ราย คิด
เป็ นร้อยละ 49.60 มีสถานภาพสมรส จานวน 312 รายคิดเป็ นร้อยละ 91.50 มีรายได้ต่ากว่า 5,000
บาท จานวน 271 ราย คิดเป็ นร้อยละ 79.50 มีระยะเวลาการเข้าเป็ นสมาชิกกองทุน มีจานวน 288
ราย คิดเป็ นร้อยละ 66.90 ด้านการบริ หารสวัสดิการ พบว่าการดาเนิ นงานสวัสดิการผูส้ ู งอายุ อยูใ่ น
ระดับมาก ในเรื่ องเทศบาลตาบลหัวรอมีการแจ้งกาหนดการ วัน เวลา และสถานที่จ่ายเงินสวัสดิการ
ให้ผสู ้ ู งอายุทราบ ด้านการมีส่วนร่ วมของผูส้ ู งอายุ พบว่า การดาเนินงานสวัสดิการผูส้ ู งอายุ อยูใ่ น
ระดับมากในเรื่ อง ท่านมีส่วนร่ วมในกิจกรรมและงาน ของกลุ่มผูส้ ู งอายุในชุมชน ด้านผลที่ได้รับ
จากการดาเนินงานสวัสดิการ พบว่า การดาเนินงานสวัสดิการ ผูส้ ู งอายุ อยูใ่ นระดับมากในเรื่ องท่าน
มีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนเพื่อการบริ หารงานผูส้ ู งอายุ ในชุมชน
9. บุษยา ลิ้มงาม (2560) ศึกษาเรื่ อง ความต้องการและแนวทางการพัฒนาการให้การ
สนับสนุนสวัสดิการ ผูส้ ู งอายุขององค์การบริ หารส่ วนตาบลบางพระ อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี มี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงความต้องการสวัสดิการของผูส้ ู งอายุ เพื่อหาแนวทางการจัด สวัสดิการ
สังคมผูส้ ู งอายุในองค์การบริ หารส่ วนตาบล บางพระ อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีการทาบท
สัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูล ประกอบด้วย นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลบางพระ 1 คน พนักงานกอง
สวัสดิการองค์การบริ หารส่ วนตาบลบางพระ 1 คน และกลุ่มผูส้ ู งอายุ ได้แก่ ผูส้ ู งอายุระหว่าง 60 ปี
ถึง 69 ปี จานวน 5 คน มีอายุระหว่าง 70 ปี ถึง 79 ปี จานวน 4 คน และมีอายุระหว่าง 80 ปี ถึง 89 ปี
จานวน 1 คน รวมทั้งสิ้ น 12 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์และ การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์เนื้ อหาและ บรรยายเชิงพรรณนาตามประเด็นสาคัญ ตามแนวทางในการจัดสวัสดิการ
ของผูส้ ู งอายุ ผลการศึกษาพบว่า 1.ความต้องการสวัสดิการของผูส้ ู งอายุ 1) ด้านสุ ขภาพ คือ ต้องการ
รักษาสุ ขภาพฟรี และการคาแนะนาในเรื่ องสุ ขภาพ 2) ด้านรายได้ คือ ต้องการมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก
อาชีพเสริ มต่างๆ 3) ด้านสังคม คือ ต้องการศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือ 4) ด้านเศรษฐกิจ คือ
ต้องการเบี้ยยังชีพที่เพียงพอต่อการดารงชีวิตและถุงยังชีพ 5) ด้านนันทนาการ คือ ต้องการให้มีการ
จัดสถานที่สาหรับออกกาลังกายและการศึกษา ดูงานนอกสถานที่ 6) ด้านสิ่ งแวดล้อม คือ ต้องการ
สวนสุ ขภาพเพื่อใช้พกั ผ่อนหย่อนใจ พูดคุยกัน 7) ด้านที่อยูอ่ าศัย คือ ต้องการศูนย์พกั พิงสาหรับผู ้
ยากไร้และ ต้องการให้ซ่อมแซมที่อยูอ่ าศัยที่ชารุ ดทรุ ดโทรม 2. แนวทางการพัฒนาสวัสดิการตาม
ความต้องการของผูส้ ู งอายุ 1) ด้านสุ ขภาพ คือ รัฐบาลควรให้การสนับสนุนการรักษาพยาบาลฟรี
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สาหรับผูส้ ู งอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป พร้อมทั้งคาแนะนาในการดูแลสุ ขภาพ 2) ด้านรายได้ คือ ควรมี
ศูนย์ขอ้ มูลอาชีพสาหรับผูส้ ู งอายุ 3) ด้านสังคม คือ ควรมีการจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม และจัดตั้งศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กบั ผูส้ ู งอายุ 4) ด้านเศรษฐกิจ คือ ควรมีการแจกเบี้ยยังชีพอย่างทัว่ ถึง และเป็ น
ธรรม พร้อมทั้งแจกถุงยังชีพให้กบั ผูส้ ู งอายุที่มีฐานะยากจน 5) ด้านนันทนาการ คือ ควรจัดกิจกรรม
นันทนาการและทัศน์ศึกษาให้กบั ผูส้ ู งอายุ 6) ด้านสิ่ งแวดล้อม คือ ควรมีสวนสุ ขภาพที่สวยงาม ร่ ม
รื่ นสาหรับผูส้ ู งอายุ 7) ด้านที่อยูอ่ าศัย คือ ควรมีการจัดตั้งศูนย์พกั พิงให้กบั ผูส้ ู งอายุที่ไร้ญาติและจัด
เจ้าหน้าที่ตรวจที่พกั อาศัยเป็ นประจาทุกปี 3. แนวทางการพัฒนาสวัสดิการของผูบ้ ริ หารในเขต
องค์การบริ หารส่ วนตาบลบางพระ 1) ด้านสุ ขภาพ คือ เพิ่มช่องทางการรักษาและครอบคลุมโรคต่าง
ๆ ด้วย พร้อมทั้งจัดหาผูเ้ ชี่ยวชาญ มาให้คาแนะนาในการดูแลสุ ขภาพแก่ผสู ้ ู งอายุ 2) ด้านรายได้ คือ
จัดงบประมาณสาหรับเบี้ยยังชีพเพิ่มเติม และสนับสนุนให้ผสู ้ ู งอายุมีอาชีพ 3) ด้านสังคม คือ จัดตั้ง
ชมรมให้ผสู ้ ู งอายุเพื่อใช้เป็ นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรม 4) ด้านเศรษฐกิจ คือ จัดงบประมาณใน
การดูแลผูส้ ู งอายุเพิ่มมากขึ้น 5) ด้านนันทนาการ คือ จัดกิจกรรมนันทนาการให้กบั ผูส้ ู งอายุ
6) ด้านสิ่ งแวดล้อม คือ ปรับทิวทัศน์ของสวนสุ ขภาพให้มีความร่ มรื่ น 7) ด้านที่อยูอ่ าศัย คือ จัดตั้ง
ศูนย์ช่วยเหลือพึ่งพิงสาหรับผูส้ ู งอายุ 4. แนวทางการพัฒนาสวัสดิการของเจ้าหน้าที่พนักงานฝ่ าย
สวัสดิการ 1) ด้านสุ ขภาพ คือ จัดหาผูเ้ ชี่ยวชาญในเรื่ องของการกินอาหารที่ถูกสุ ขลักษณะการดูแล
สุ ขภาพ 2) ด้านรายได้ คือ จัดอาชีพเสริ มเพื่อเพิม่ รายได้ให้กบั ผูส้ ู งอายุ 3) ด้านสังคม คือ จัดสถานที่
เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม หรื อตั้งชมรมให้แก่ผสู ้ ู งอายุ 4) ด้านเศรษฐกิจ คือ ปรับเบี้ยยังชีพที่เพียงพอ
ต่อการดารงชี วติ 5) ด้านนันทนาการ คือ จัดกิจกรรมหรื อโครงการต่าง ๆ สาหรับผูส้ ู งอายุ 6) ด้าน
สิ่ งแวดล้อม คือ จัดทาสถานที่หรื อจัดตั้งสโมสรสาหรับผูส้ ู งอายุ 7) ด้านที่อยูอ่ าศัย คือ จัดตั้งศูนย์พกั
พิงให้กบั ผูส้ ู งอายุพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ดูแลซ่อมแซมบ้านเรื อนให้กบั ผูส้ ู งอายุ
10. สุ ทธิวรรณ สว่างเนตร (2561)ศึกษาเรื่ อง ความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของ
ผูส้ ู งอายุ ในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบลปะเคียบ อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีวตั ถุประสงค์ คือ
เพื่อศึกษาความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุ มีการศึกษาใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ด้านสุ ขภาพอนามัยผูส้ ู งอายุ และด้านการส่ งเสริ มการรวมกลุ่มทากิจกรรม กลุ่ม
ตัวอย่างได้จากการสุ่ มจากประชากรที่เป็ นประชาชนผูส้ ู งอายุ ซึ่ งมีอายุต้ งั แต่ 60 ปี ขึ้นไป ในเขต
องค์การบริ หารส่ วนตาบลปะเคียบ โดยการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ เครจซี่
และมอร์แกน ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจานวน 285 คน แล้วทาการสุ่ มให้กระจายไปตามหมู่บา้ น
ต่าง ๆ ตามสัดส่ วนโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ น แบบสอบถาม มี 3 ลักษณะดังนี้
1. แบบตรวจสอบรายการ 2. แบบมาตราส่ วนประมาณค่า 6 ระดับ 3. แบบปลายเปิ ด ได้ค่าความ
เชื่อมัน่ เท่ากับ 0.9406 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า 1.ความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุ ในเขตองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลปะเคียบ อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพอยูในระดับมาก ส่ วนด้านสุ ขภาพอนามัย
ผูส้ ู งอายุ และ ด้านการส่ งเสริ มการรวมกลุ่มทากิจกรรมอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยเรี ยงลาดับด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยจากสู งไปหาต่าได้ดงั นี้ คือ ด้านสุ ขภาพอนามัยผูส้ ู งอายุ ด้านการส่ งเสริ มการรวมกลุ่มทา
กิจกรรม และด้านการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพตามลาดับ 2.ความคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่มี
จานวนมากที่สุด คือ ต้องการให้จ่ายเงินเบี้ยยังชีพในช่วงต้นเดือนของทุกเดือน รองลงมา คือ การให้
องค์การบริ หารส่ วนตาบลพาผูส้ ู งอายุไปทัศนาจรตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ และต้องการให้จดั
อบรมจริ ยธรรมและนัง่ สมาธิ เป็ นประจาทุกวันพระ ตามลาดับ
11. เทียนแก้ว เลี่ยมสุ วรรณ และคณะ (2558) ศึกษาเรื่ อง ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อจัด
กลุ่มและศึกษาความต้องการสวัสดิการของผูส้ ู งอายุ ตลอดจนเปรี ยบเทียบความต้องการจาแนกตาม
กลุ่มผูส้ ู งอายุในตาบลโคกขี้หนอน อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรีโดยใช้แบบสัมภาษณ์ผสู ้ ู งอายุ และ
แบบสัมภาษณ์ครัวเรื อนเป็ นเครื่ องมือในการศึกษา ผลการประเมินคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง 313
คน โดยใช้การวิเคราะห์จดั กลุ่มแบบเชิงชั้น จัดกลุ่มผูส้ ู งอายุได้ 5 กลุ่ม คือกลุ่ม A มี 61 คนเป็ นกลุ่ม
อายุช่วงกลาง (x̅ = 71ปี ) สุ ขภาพกายดี ต้องเฝ้าระวังสุ ขภาพจิต ช่วยเหลือตัวเองและครอบครัวได้ดี
ชอบเข้าสังคม ครอบครัวมีศกั ยภาพในการดูแลปานกลางถึงมาก กลุ่ม B มี 80 คน เป็ นกลุ่มอายุช่วง
ต้น (x̅ = 66 ปี ) สุ ขภาพกายเละจิตดีมาก ช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้ดี เข้าสังคมอยูบ่ า้ ง
ครอบครัวมีศกั ยภาพในการดูแลปานกลาง กลุ่ม C มี 135 คน อายุช่วงกลาง (x̅ =74 ปี ) สุ ขภาพกาย
พอใช้สุขภาพจิตดี ช่วยเหลือตัวเองและครอบครัวได้นอ้ ย ไม่เข้าสังคม ครอบครัวมีศกั ยภาพในการ
ดูแลปานกลางกลุ่ม D มี 30 คน อายุช่วงกลาง(x̅= 75 ปี )สุ ขภาพกายไม่ดี ต้องเฝ้าระวังสุ ขภาพจิต
ช่วยเหลือตัวเองและครอบครัวได้นอ้ ย เข้าสังคมอยูบ่ า้ ง ครอบครัวมีศกั ยภาพดูแลปานกลางถึงมาก
และกลุ่ม E มี 7 คน อายุระดับปลาย (x̅ = 82ปี ) สุ ขภาพกายไม่ดี เป็ นภาระพึ่งพิงโดยสมบูรณ์
สุ ขภาพจิตดี ไม่เข้าสังคม ครอบครัวมีศกั ยภาพในการดูแลปานกลาง ส่ วนการศึกษาความต้องการ
สวัสดิการพบว่า ต้องการด้านสุ ขอนามัยมากที่สุด รองลงมา คือ การบริ การทางสังคม และเศรษฐกิจ
และเมื่อเปรี ยบเทียบความต้องการโดยใช้สถิติ ANOVA และ Brown-Forsythe และ Welch พบว่า
ผูส้ ู งอายุต่างกลุ่มมีความต้องการสวัสดิการทั้งภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน ข้อเสนอแนะจาก
การวิจยั คือ ควรมุ่งเน้นการจัดสวัสดิการด้านสุ ขภาพ และกาหนดนโยบายต้องครอบคลุมมิติการ
เตรี ยมตัวเข้าสู่ การเป็ นผูส้ ู งอายุ และผูด้ ูแลผูส้ ู งอายุที่มีคุณภาพชีวติ ที่ดี

1. นันทนา อยูส่ บาย
(2557)

ผู้วจิ ัย

อาชีพ

ระดับการศึกษา

สถานภาพสมรส

อายุ

เพศ

      

รายได้

ตัวแปรอิสระ

ทีม่ าของรายได้

ตารางที่ 2 การสังเคราะห์ตวั แปรที่เกี่ยวข้องในการวิจยั

ลักษณะทีพ่ กั อาศัย


จานวนสมาชิกในครอบครัว


บุคคลทีท่ าหน้ าทีด่ ูแล


ภาระความรับผิดชอบเลีย้ งดู
บุคคลในครอบครัว


1. ด้านสุ ขภาพอนามัย
2. ด้านการศึกษา
3. ด้านนันทนาการ
4. ด้านที่อยูอ่ าศัย
5. ด้านความปลอดภัยในชีวติ

ตัวแปรตาม
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2. ลัดดา บุญเกิด
(2557)

ผู้วจิ ัย

สถานภาพสมรส

อายุ

เพศ

  

ระดับการศึกษา


อาชีพ
  

รายได้

ตัวแปรอิสระ

ทีม่ าของรายได้

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ลักษณะทีพ่ กั อาศัย


จานวนสมาชิกในครอบครัว


บุคคลทีท่ าหน้ าทีด่ ูแล


ภาระความรับผิดชอบเลีย้ งดู
บุคคลในครอบครัว


1.ด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล
2. ด้านรายได้
3. ด้านที่พกั อาศัย
4. ด้านนันทนาการ
5. ด้านความมัน่ คงทางสังคม ครอบครัว ผูด้ ูแล
และการคุม้ ครอง
6.ด้านการสร้างบริ การและเครื อข่ายการ
เกื้อหนุ น

ตัวแปรตาม
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4. ณัฐธยาน์ บุญเหม
(2558)

เพศ

3. จีรากร ถุนนอก
(2558)

ผู้วจิ ัย

อายุ




สถานภาพสมรส




ระดับการศึกษา




อาชีพ








รายได้

ตัวแปรอิสระ





ทีม่ าของรายได้

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ลักษณะทีพ่ กั อาศัย




จานวนสมาชิกในครอบครัว




บุคคลทีท่ าหน้ าทีด่ ูแล




ภาระความรับผิดชอบเลีย้ งดู
บุคคลในครอบครัว




1.ด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล
2. ด้านรายได้
3. ด้านที่พกั อาศัย
4. ด้านนันทนาการ
1. ด้านอาชีพ
2. ด้านกองทุนสวัสดิการ
3. ด้านสุ ขภาพ
4. ด้านความรู ้และทักษะ

ตัวแปรตาม
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6. สมบูรณ์ พงษ์ผาติ
(2558)

เพศ

5. ปานใจ จันทร์สีดา
(2558)

ผู้วจิ ัย

อายุ




สถานภาพสมรส




ระดับการศึกษา




อาชีพ








รายได้

ตัวแปรอิสระ





ทีม่ าของรายได้

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ลักษณะทีพ่ กั อาศัย




จานวนสมาชิกในครอบครัว




บุคคลทีท่ าหน้ าทีด่ ูแล




ภาระความรับผิดชอบเลีย้ งดู
บุคคลในครอบครัว




1. ความสามารถในการพึ่งตนเอง
2. คุณภาพชีวติ ที่ดี
3. ความพึงใจ

1.ด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล
2.ด้านที่พกั อาศัย
3. ด้านนันทนาการ

ตัวแปรตาม
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7. นิติ แก้วชื่น (2560)

ผู้วจิ ัย

เพศ



อายุ


สถานภาพสมรส


ระดับการศึกษา


อาชีพ




รายได้

ตัวแปรอิสระ



ทีม่ าของรายได้

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ลักษณะทีพ่ กั อาศัย


จานวนสมาชิกในครอบครัว


บุคคลทีท่ าหน้ าทีด่ ูแล


ภาระความรับผิดชอบเลีย้ งดู
บุคคลในครอบครัว


1. ด้านการบริ หารงานสวัสดิการ
2. ด้านการมีส่วนร่ วมของผูส้ ู งอายุ
3. ด้านผลที่ได้รับจากการดาเนินงานสวัสดิการ

ตัวแปรตาม
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8. สามารถ รุ่ งโรจน์
(2560)

ผู้วจิ ัย

สถานภาพสมรส

อายุ

เพศ

  

ระดับการศึกษา


บุคคลทีท่ าหน้ าทีด่ ูแล

จานวนสมาชิกในครอบครัว

ลักษณะทีพ่ กั อาศัย

อาชีพ
     

รายได้

ตัวแปรอิสระ

ทีม่ าของรายได้

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ภาระความรับผิดชอบเลีย้ งดู
บุคคลในครอบครัว


1. ด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล
2. ด้านรายได้
3. ด้านที่พกั อาศัย
4.ด้านนันทนาการ
5. ด้านความมัน่ คงทางสังคม ครอบครัวผูด้ ูแล
และการคุม้ ครอง
6. ด้านการสร้างบริ การและเครื อข่ายการ
เกื้อหนุ น

ตัวแปรตาม
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9. บุษยา ลิ้มงาม
(2560)

ผู้วจิ ัย

เพศ



อายุ


สถานภาพสมรส


ระดับการศึกษา


อาชีพ




รายได้

ตัวแปรอิสระ



ทีม่ าของรายได้

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ลักษณะทีพ่ กั อาศัย


จานวนสมาชิกในครอบครัว


บุคคลทีท่ าหน้ าทีด่ ูแล


ภาระความรับผิดชอบเลีย้ งดู
บุคคลในครอบครัว


1. ด้านเศรษฐกิจ
2. ด้านสังคม
3. ด้านสุ ขภาพ
4. ด้านนันทนาการ
5. ด้านสิ่ งแวดล้อม
6. ด้านรายได้
7. ด้านที่อยูอ่ าศัย

ตัวแปรตาม
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10. สุ ทธิวรรณ
สว่างเนตร (2561)

ผู้วจิ ัย

เพศ



อายุ


สถานภาพสมรส


ระดับการศึกษา


อาชีพ




รายได้

ตัวแปรอิสระ



ทีม่ าของรายได้

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ลักษณะทีพ่ กั อาศัย


จานวนสมาชิกในครอบครัว


บุคคลทีท่ าหน้ าทีด่ ูแล


ภาระความรับผิดชอบเลีย้ งดู
บุคคลในครอบครัว


1. ด้านการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
2. ด้านสุ ขภาพอนามัยผูส้ ู งอายุ
3. ด้านการส่ งเสริ มการร่ วมกลุ่มทากิจกรรม

ตัวแปรตาม
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจยั
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ เรื่ องความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุ
ในเขตตาบลตาสิ ทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการ
สวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุ ในเขตตาบลตาสิ ทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง และเพื่อ
เปรี ยบเทียบความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุ ในเขตตาบลตาสิ ทธิ์ อาเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ซึ่ งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการดาเนินการวิจยั ดังนี้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูส้ ู งอายุที่อาศัยและมีชื่ออยูใ่ นทะเบียนบ้านตาม
กฎหมายและอ่านออกเขียนได้ดว้ ยตนเอง ในตาบลตาสิ ทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ที่มีอายุ
ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป จานวน 752 คน (องค์การบริ หารส่ วนตาบลตาสิ ทธิ์, 2562)
กลุ่มตัวอย่ าง
การคานวณขนาดตัวอย่างด้วยการวิเคราะห์อานาจของการทดสอบ (Power analysis)
สาหรับสถิติ One way ANOVA โดยกาหนดขนาดค่าอิทธิ พล ดังนี้ Effect size = 0.25, alpha = .05,
power = 0.09 โดยกาหนดให้มีจานวนกลุ่มในการจาแนกเท่ากับ 6 กลุ่ม ด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
G*Power 3.1.9.2 ได้ขนาดตัวอย่างจานวน 270 ตัวอย่าง ซึ่ งให้วธิ ี การสุ่ มตัวอย่างแบบชั้นภูมิโดยใช้
สัดส่ วนไม่เท่ากัน
ตารางที่ 3 จานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
จานวนหมู่บ้าน
หมู่ 1
หมู่ 2
หมู่ 3
หมู่ 4
รวม

จานวนประชากร (คน)
171
429
25
127
752

กลุ่มตัวอย่ าง (คน)
70
105
25
70
270
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เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่เกี่ยวกับความต้องการ
สวัสดิการของผูส้ ู งอายุ ในเขตตาบลตาสิ ทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยแบ่งเป็ น 4 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูส้ ู งอายุ ซึ่งประกอบด้วยตัว 4 ปั จจัย ได้แก่
1.1 ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ คือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
1.2 ปั จจัยด้านเศรษฐกิจ คือ อาชีพ รายได้ แหล่งที่มาของรายได้
1.3 ปัจจัยด้านครอบครัว คือ ที่พกั อาศัย จานวนสมาชิกในครอบครัว
1.4 ปัจจัยด้านสุ ขภาพ คือ ความสามารถในการช่วยเหลือตัวเอง
ลักษณะข้อคาถามเป็ นแบบเลือกตอบ จานวน 15 ข้อ
ตอนที่ 2 ความสามารถในการช่วยเหลือตัวเอง เป็ นแบบสอบถามเลือกตอบ จานวน 6
ข้อ โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ไม่สามารถทาได้เอง
0
คะแนน
ทาได้โดยต้องมีคนช่วย
1
คะแนน
ทาได้โดยไม่ตอ้ งมีคนช่วย
2
คะแนน
ไม่ตอบ (กรณี ไม่มีโทรศัพท์)
9
คะแนน
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุ ในเขต
ตาบลตาสิ ทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่
ด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล ด้านรายได้ ด้านที่พกั อาศัย ด้านนันทนาการ ด้าน
ความมัน่ คงทางสังคม ครอบครัว ผูด้ ูแลและการคุม้ ครอง และด้านการสร้างบริ การและเครื อข่ายการ
เกื้อหนุ นเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating scale) รวมจานวน 26 ข้อ โดยมีหลักเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี้
ระดับความต้องการมาก
ให้
4
คะแนน
ระดับความต้องการปานกลาง
ให้
3
คะแนน
ระดับความต้องการน้อย
ให้
2
คะแนน
ระดับไม่ตอ้ งการ
ให้
1
คะแนน
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพื่อให้ตาบลตาสิ ทธิ์ จดั สวัสดิการเพิ่มเติมแก่ผสู ้ ู งอายุ
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การสร้ างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ
แบบสอบถามฉบับนี้ ผูว้ จิ ยั ได้สร้างขึ้นเอง มีข้ นั ตอนในการสร้าง ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในเรื่ อง ความต้องการสวัสดิการสังคม
ของผูส้ ู งอายุ ในเขตตาบลตาสิ ทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง จากนั้นนามากาหนดกรอบ
แนวคิดที่ใช้ในการวิจยั กาหนดนิยามเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุ ในเขตตาบล
ตาสิ ทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง และตรวจสอบเนื้ อหาในแบบสอบถามว่าครอบคลุม
วัตถุประสงค์หรื อไม่ จากนั้นนาไปให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบแล้วนามาปรับปรุ งตามคาแนะนา
ของอาจารย์ที่ปรึ กษา
3. นาแบบสอบถามที่สร้างเสร็ จเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อตรวจสอบเนื้อหาและสานวน
ภาษา เพื่อผูศ้ ึกษานาไปปรับปรุ งแก้ไข และส่ งให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ได้แก่
3.1 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต อาจารย์ประจาวิทยาลัยการ
บริ หารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
3.2 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ ปราณี ธรรมพิทกั ษ์ อาจารย์ประจาวิทยาลัยการบริ หาร
รัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
3.3 ดร.ชิตพล ชัยมะดัน อาจารย์ประจาวิทยาลัยการบริ หารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
4. นาผลการตัดสิ นของผูเ้ ชี่ยวชาญทุกคนมาสรุ ปโดยการแจกแจงความถี่ในแต่ละข้อ
คาถาม ตัดสิ นความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแต่ละข้อคาถาม โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาจากความเห็น
ของผูเ้ ชี่ยวชาญ หากข้อไหนได้ค่า IOC ต่ากว่า 0.50 ให้ทาการปรับปรุ งแก้ไข
5. นาแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุ งแก้ไขแล้วลงไปทดสอบใช้ (Try out) กับกลุ่มผูส้ ู งอายุที่
ไม่ใช้ตวั อย่าง จานวน 30 คน แล้วนาแบบสอบถามฉบับสมบรู ณ์มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ โดย
ใช้วธิ ี สัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาร์ ซึ่ งผลการทดสอบในภาพรวมเท่ากับ 0.83
5.1 ด้านการรักษาพยาบาล
เท่ากับ 0.78
5.2 ด้านรายได้
เท่ากับ 0.87
5.3 ด้านที่พกั อาศัย
เท่ากับ 0.79
5.4 ด้านนันทนาการ
เท่ากับ 0.80
5.5 ด้านความมัน่ คงทางสังคม ครอบครัว ผูด้ ูแล และการคุม้ ครอง
เท่ากับ 0.86
5.6 ด้านการสร้างบริ การและเครื อข่ายการเกื้อหนุน
เท่ากับ 0.70

64

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลมีข้ นั ตอนดังนี้
1. ผูว้ จิ ยั ทาหนังสื อถึงคณบดีวทิ ยาลัยการบริ หารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อทา
หนังสื อถึงนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลตาสิ ทธิ์ เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูล
2. ผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมแบบสอบถาม โดยผูว้ จิ ยั เป็ นผูด้ าเนินการเก็บแบบสอบถามด้วย
ตนเอง กรณี ผสู ้ ู งอายุที่ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ ผูว้ จิ ยั จะอ่านเรี ยงตามรายข้อให้แก่ผสู ้ ู งอายุฟัง
เพื่อตอบแบบสอบถาม และกรณี ผสู ้ ู งอายุที่อ่านออกเขียนได้ ผูส้ ู งอายุสามารถตอบแบบสอบถามได้
ด้วยตนเอง
3. จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้แจกแบบสอบถาม จานวน 270 ชุด โดยมี
แบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา และมีความสมบูรณ์ จานวน 270 ชุด คิดเป็ น 100 เปอร์ เซ็นต์

การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลสาหรับการวิจยั ครั้งนี้ แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ น 4 ตอน โดยสถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั เลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูล
และตอบวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่
ปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรถ ระดับการศึกษา
ปั จจัยด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ อาชีพ รายได้ แหล่งที่มาของรายได้
ปั จจัยด้านครอบครัว ได้แก่ ที่พกั อาศัย จานวนสมาชิกในครอบครัว
ปัจจัยด้านสุ ขภาพ คือ ความสามารถในการช่วยเหลือตัวเอง
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ ค่าความถี่ ร้อยละ
2. ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการของผูส้ ู งอายุในเขตตาบลตาสิ ทธิ์ อาเภอปลวก
แดง จังหวัดระยอง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล ด้านรายได้ ด้านที่พกั อาศัย ด้าน
นันทนาการ ด้านความมัน่ คงทางสังคม ครอบครัว ผูด้ ูแล และการคุม้ ครอง ด้านการสร้างบริ การและ
เครื อข่ายการเกื้อหนุน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ สถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x̅) และ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
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3. การทดสอบสมมติฐานใช้สถิติในการทดสอบดังนี้
ตารางที่ 4 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ

สถิติทใี่ ช้ ในการทดสอบ

1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพสมรส
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. รายได้
7. แหล่งที่มาของรายได้หลัก
8. ที่พกั อาศัย
9. จานวนสมาชิกในครอบครัว
10. ความสามารถในการช่วยเหลือตัวเอง

t-test
One way ANOVA
One way ANOVA
One way ANOVA
One way ANOVA
One way ANOVA
One way ANOVA
One way ANOVA
One way ANOVA
One way ANOVA

เกณฑ์ การแปลผล
นาผลคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต โดยมีเกณฑ์ในการแปลความดังนี้
ค่าสู งสุ ด−ค่าต่าสุ ด

=

สู ตรการหาอันตรภาคชั้น

จานวนชั้นที่ตอ้ งการ

=

4−1

=

0.75

4

เกณฑ์ ค่าเฉลีย่ ในการแปลผล
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย

3.26-4.00
2.51-3.25
1.76-2.50
1.00-1.75

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีความต้องการอยูใ่ นระดับมาก
มีความต้องการอยูใ่ นระดับปานกลาง
มีความต้องการอยูใ่ นระดับน้อย
ไม่ตอ้ งการ
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เกณฑ์ การให้ คะแนนความสามารถในการช่ วยเหลือตัวเองดังนี้ (ตติยา สารธิมา, 2553)
สาหรับผู้ทไี่ ม่ มีโทรศัพท์
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
0-2 คะแนน
3-4 คะแนน
5-6 คะแนน
ตั้งแต่ 7 คะแนนขึ้นไป

สาหรับผู้ทมี่ ีโทรศัพท์
(คะแนนเต็ม 12 คะแนน)
0-2 คะแนน
3-5 คะแนน
6-8 คะแนน
ตั้งแต่ 9 คะแนนขึ้นไป

แปลผล
ภาระพึ่งพาโดยสมบูรณ์
ภาระพึ่งพารุ นแรง
ภาระพึ่งพาปานกลาง
ไม่เป็ นภาระพึ่งพา

บทที่ 4
ผลการวิจยั
การวิจยั ความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุในเขตตาบลตาสิ ทธิ์ อาเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุในเขตตาบล
ตาสิ ทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง และเพื่อเปรี ยบเทียบความต้องการสวัสดิการสังคมของ
ผูส้ ู งอายุในเขต ตาบลตาสิ ทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง จาแนกตามปั จจัยทางด้าน
ประชากรศาสตร์ ปั จจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านครอบครัวและปัจจัยด้านสุ ขภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจยั ครั้งนี้คือ ผูส้ ู งอายุที่อาศัยและมีชื่ออยูใ่ นทะเบียนบ้านตามกฎหมายและอ่านออกเขียนได้
ด้วยตนเอง ในตาบลตาสิ ทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ที่มีอายุต้ งั แต่ 60 ปี ขึ้นไป จานวน 270
คน ผูว้ จิ ยั ได้นาเสนอผลการวิเคราะห์เป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุในเขตตาบล
ตาสิ ทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
ตอนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 5 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผูส้ ู งอายุในตาบลตาสิ ทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง จาแนกตามปัจจัยทางประชากรศาสตร์
ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
60-64 ปี
65-69 ปี
70-74 ปี
75-79 ปี
80 ปี ขึ้นไป

จานวน (คน)
129
141
72
64
66
45
23

ร้ อยละ
47.78
52.22
26.67
23.70
24.44
16.67
8.52
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ตารางที่ 5 (ต่อ)
ปัจจัยส่ วนบุคคล
สถานภาพสมรส โสด
สมรส
หม้าย
แยกกันอยู/่ หย่าร้าง
ระดับการศึกษา
ไม่ได้รับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.
สู งกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.

จานวน (คน)
70
130
45
25
53
61
89
33
34

ร้ อยละ
25.93
48.15
16.67
9.26
19.63
22.59
32.96
12.22
12.59

จากตารางที่ 5 จานวนและร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามปั จจัยทางประชากรศาสตร์
พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 52.22 มีช่วงอายุระหว่าง 60-64 ปี มากที่สุด
ร้อยละ 26.67 รองลงมา มีช่วงอายุระหว่าง 70-74 ปี ร้อยละ 24.44 โดยมีสถานภาพสมรส มากที่สุด
ร้อยละ 48.15 รองลงมา มีสถานภาพโสด ร้อยละ 25.93 มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น
มากที่สุด ร้อยละ 32.96 รองลงมา มีระดับการศึกษาประถมศึกษา ร้อยละ 22.59
ตารางที่ 6 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผูส้ ู งอายุในตาบลตาสิ ทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง จาแนกตามปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
ปัจจัยส่ วนบุคคล
อาชีพ

ไม่ได้ประกอบอาชีพ
ค้าขาย
รับจ้างทัว่ ไป
เกษตรกรรม
อุตสาหกรรมในครัวเรื อน

จานวน (คน)
28
56
69
94
23

ร้ อยละ
10.37
20.74
25.56
34.81
8.52

69
ตารางที่ 6 (ต่อ)
ปัจจัยส่ วนบุคคล
รายได้จากการประกอบ 5,000-10,000 บาท
อาชีพ
10,001-15,000 บาท
15,001 บาท-20,000 บาท
20,000 บาทขึ้นไป
แหล่งที่มาของรายได้ จากหน่วยงานราชการ,
จากบุตร หลาน ญาติพี่นอ้ ง,
จากเงินบาเหน็จบานาญ
จากการประกอบอาชีพ,
จากหน่วยงานราชการ
จากการประกอบอาชีพ,
จากบุตร หลาน ญาติพี่นอ้ ง,
จากเงินบาเหน็จ บานาญ
จากหน่วยงานราชการ,
จากบุตร หลาน ญาติพี่นอ้ ง
แหล่งที่มาของรายได้ จากการประกอบอาชีพ
จากบุตร หลาน ญาติพี่นอ้ ง
หลัก
จากเงินบาเหน็จบานาญ

จานวน (คน)
50
122
89
9
5

ร้ อยละ
18.52
45.19
32.96
3.33
1.85

152

56.30

7

2.59

106

39.26

140
118
12

51.85
43.70
4.44

จากตารางที่ 6 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามปั จจัยด้านเศรษฐกิจ พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 34.81 รองลงมา ประกอบอาชีพ
รับจ้างทัว่ ไป ร้อยละ 25.56 โดยส่ วนใหญ่ มีรายได้ระหว่าง 10,001-15,000 บาท ร้อยละ 45.19
รองลงมา มีรายได้ 15,001 บาท-20,000 บาท ร้อยละ 32.96 โดยส่ วนใหญ่มีรายได้จากการประกอบ
อาชีพและจากหน่วยงานราชการ ร้อยละ 56.30 รองลงมา มีรายได้จากเงินบาเหน็จ บานาญ
จากหน่วยงานราชการ จากบุตร หลาน ญาติพี่นอ้ ง ร้อยละ 39.26 ส่ วนใหญ่มีแหล่งที่มาของรายได้
จากการประกอบอาชีพ ร้อยละ 51.85 รองลงมา จากบุตร หลาน ญาติพี่นอ้ ง ร้อยละ 43.70
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ตารางที่ 7 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผูส้ ู งอายุในตาบลตาสิ ทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง จาแนกตามปัจจัยด้านครอบครัว
ปัจจัยส่ วนบุคคล
ที่พกั อาศัย

จานวนสมาชิกใน
ครอบครัว

บ้านของตนเอง/ คู่สมรส
บ้านของบุตร, หลาน
บ้านของญาติพี่นอ้ ง
3 คน
4 คน
5 คนขึ้นไป

จานวน (คน)
101
102
67
63
92
115

ร้ อยละ
37.41
37.78
24.81
23.33
34.07
42.59

จากตารางที่ 7 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามปั จจัยด้านครอบครัว
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่พกั อาศัยในบ้านของบุตร,หลาน ร้อยละ 37.41 รองลงมาพัก
อาศัยในบ้านของตนเอง/ คู่สมรส ร้อยละ 37.78 โดยส่ วนใหญ่มีสมาชิกในครอบครัว 5 คนขึ้นไป
ร้อยละ 42.59 รองลงมามีสมาชิกในครอบครัว 4 คน ร้อยละ 34.07
ตารางที่ 8 สรุ ปผลความสามารถในการช่วยเหลือตัวเอง ของกลุ่มตัวอย่างผูส้ ู งอายุใน
ตาบลตาสิ ทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง จาแนกตามปัจจัยด้านสุ ขภาพ
ความสามารถในการช่ วยเหลือตัวเอง
ภาระพึ่งพารุ นแรง
ภาระพึ่งพาปานกลาง
ไม่เป็ นภาระพึ่งพา

จานวน (คน)
36
154
80

ร้ อยละ
13.33
57.04
29.63

จากตารางที่ 8 สรุ ปผลความสามารถในการช่วยเหลือตัวเอง ของกลุ่มตัวอย่างผูส้ ู งอายุใน
ตาบลตาสิ ทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง จาแนกตามปัจจัยด้านสุ ขภาพ พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามเป็ นภาระพึ่งพาปานกลาง ร้อยละ 57.04 รองลงมาไม่เป็ นภาระพึ่งพา ร้อยละ 29.63
และเป็ นภาระพึ่งพารุ นแรง ร้อยละ 13.33 ตามลาดับ
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ตารางที่ 9 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผูส้ ู งอายุในตาบลตาสิ ทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง จาแนกตามปัจจัยด้านสุ ขภาพ
ประเด็นการประเมิน
ความสามารถ
ในการใช้โทรศัพท์

ความสามารถในการช่ วยเหลือตัวเอง

ไม่สามารถใช้โทรศัพท์ได้เลย
สามารถใช้โทรศัพท์ได้ถา้ มีคนช่วย
สามารถใช้โทรศัพท์ได้ดว้ ยตัวเอง
ความสามารถ
ไม่สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้
ในการเดินทาง
ทาได้ถา้ มีคนช่วยเหลือ (ต้องมีคนช่วยเหลือ
โดยใช้หรื อไม่ใช้
หรื อเดินทางไปกับท่าน)
ยานพาหนะ
ทาได้โดยไม่ตอ้ งมีใครช่วยเหลือ
ความสามารถเลือก ไม่สามารถเลือกซื้ อของเองได้เลย
ซื้ ออาหารหรื อเสื้ อผ้า ทาได้โดยต้องมีคนช่วยเหลือ
ในร้านค้าหรื อ
ทาได้โดยไม่ตอ้ งมีคนช่วย
ร้านของชา
ความสามารถในการ ไม่สามารถเตรี ยมอาหารได้เลย
หุงหา/อุ่นอาหาร
ทาได้โดยต้องมีคนช่วย
ทาได้โดยไม่ตอ้ งมีคนช่วย
ความสามารถจัดการ ไม่สามารถจัดการเรื่ องเงินทองได้
เรื่ องเงินหรื อใช้
ทาได้โดยต้องมีคนช่วย
จ่ายเงินที่ลูกหลานให้ ทาได้โดยไม่ตอ้ งมีคนช่วย
ความสามารถทา
ทาเองไม่ได้เลย/ ต้องมีผอู ้ ื่นทาให้ท้ งั หมด
ความสะอาดบ้าน
ต้องมีคนช่วยเหลือบ้าง
ทาด้วยตนเองทั้งหมด

จานวน (คน)

ร้ อยละ

0
171
99
0
173

0
63.33
36.67
0
64.07

97
70
87
113

35.93
25.93
32.22
41.85

76
74
120
61
85
124
44
118
108

28.15
27.41
44.44
22.59
31.48
45.93
16.30
43.70
40.00

จากตารางที่ 9 จานวนและร้อยละของแต่ละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามปั จจัยด้าน
สุ ขภาพพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความสามารถในการใช้โทรศัพท์ได้ดว้ ยตัวเอง ร้อยละ 36.67
รองลงมา สามารถใช้โทรศัพท์ได้ถา้ มีคนช่วย ร้อยละ 63.33 และมีความสามารถในการเดินทางไป
ไหนมาไหนได้ถา้ มีคนช่วยเหลือหรื อเดินทางไปด้วย ร้อยละ 64.07 รองลงมา สามารถในการ
เดินทางไปไหนมาไหนได้โดยไม่ตอ้ งมีใครช่วยเหลือ ร้อยละ 35.93 และสามารถเลือกซื้ ออาหาร
หรื อเสื้ อผ้าในร้านค้าหรื อร้านของชาได้โดยไม่ตอ้ งมีคนช่วย ร้อยละ 41.85 รองลงมา สามารถเลือก
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ซื้ ออาหารหรื อเสื้ อผ้าในร้านค้าหรื อร้านของชาได้โดยต้องมีคนช่วยเหลือ ร้อยละ 32.22 และ
ความสามารถในการหุ งหา/อุ่นอาหารทาได้โดยไม่ตอ้ งมีคนช่วย ร้อยละ 44.44 รองลงมา ไม่สามารถ
เตรี ยมอาหารได้เลย ร้อยละ 28.15 และสามารถจัดการเรื่ องเงินหรื อใช้จ่ายเงินที่ลูกหลานให้ได้โดย
ไม่ตอ้ งมีคนช่วย ร้อยละ 45.93 รองลงมา สามารถจัดการเรื่ องเงินหรื อใช้จ่ายเงินที่ลูกหลานให้ได้
โดยต้องมีคนช่วย ร้อยละ 31.48 และความสามารถทาความสะอาดบ้านต้องมีคนช่วยเหลือบ้าง
ร้อยละ 43.70 รองลงมา สามารถทาความสะอาดบ้านทาด้วยตนเองทั้งหมด ร้อยละ 40.00

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลความต้ องการสวัสดิการสั งคมของผู้สูงอายุในเขต
ตาบลตาสิ ทธิ์อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุในเขต
ตาบลตาสิ ทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยรวม
ต้ องการสวัสดิการของผู้สูงอายุ
1. ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล
2. ด้านรายได้
3. ด้านที่พกั อาศัย
4. ด้านนันทนาการ
5. ด้านความมัน่ คงทางสังคม ครอบครัว ผูด้ ูแล
และการคุม้ ครอง
6. ด้านการสร้างบริ การและเครื อข่ายการเกื้อหนุน
ภาพรวม

3.49
3.56
3.58
3.54
3.68

SD
0.30
0.34
0.39
0.34
0.23

ระดับความต้ องการ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.48
3.55

0.41
0.27

มาก
มาก

X

จากตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของต้องการสวัสดิการสังคมของ
ผูส้ ู งอายุในเขตตาบลตาสิ ทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยรวม พบว่า ผูส้ ู งอายุในเขต ตาบล
ตาสิ ทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มีความต้องการสวัสดิการสังคม อยูใ่ นระดับมาก ( X =
3.55) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมาก 6 ประเด็น คือ ด้านความมัน่ คงทางสังคม
ครอบครัว ผูด้ ูแล และการคุม้ ครอง ( X = 3.68) ด้านที่พกั อาศัย ( X = 3.58) ด้านรายได้( X = 3.56)
ด้านนันทนาการ( X = 3.54) ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ( X = 3.49) และด้านการสร้างบริ การและ
เครื อข่ายการเกื้อหนุน( X = 3.48)
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ตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุในเขต
ตาบลตาสิ ทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล
ด้ านสุ ขภาพและ
การรักษาพยาบาล
1. การบริ การทาง
การแพทย์เคลื่อนที่
2. การเรี ยนรู ้หรื อ
คาแนะนา การดูแล
สุขภาพ
3. การบริ การด้าน
กายภาพบาบัด
4. การตรวจสุขภาพ
ประจาเดือน
5. สถานที่สาหรับ
ผูส้ ูงอายุพดู คุยกัน
และออกกาลังกาย

123
(45.56)
183
(67.78)

ระดับความต้ องการ
ปาน
น้ อย
กลาง
66
81
(24.44) (30.00)
62
25
(22.96) (9.26)

179
(66.30)
130
(48.15)
238
(88.15)

46
(17.04)
129
(47.78)
22
(8.15)

มาก

ภาพรวม

20
(7.41)
11
(4.07)
10
(3.70)

ไม่
ต้ องการ

25
(9.26)

X

SD

แปลความ ลาดับ

3.15

0.86 ปานกลาง

5

3.59

0.66

มาก

2

3.40

0.97

มาก

4

3.44

0.57

มาก

3

3.84

0.84

มาก

1

3.49

0.30

มาก

จากตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการสวัสดิการสังคม
ของผูส้ ู งอายุในเขต ตาบลตาสิ ทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ด้านสุ ขภาพและการ
รักษาพยาบาล พบว่า ความต้องการสวัสดิการสังคมด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาลอยูใ่ นระดับ
มาก 4 ประเด็น คือ สถานที่สาหรับผูส้ ู งอายุพูดคุยกัน และออกกาลังกาย ( X =3.84) การเรี ยนรู ้หรื อ
คาแนะนา การดูแลสุ ขภาพ ( X =3.59) การตรวจสุ ขภาพประจาเดือน( X =3.44) และการบริ การ
ด้านกายภาพบาบัด ( X =3.40) ตามลาดับ
ส่ วนประเด็นที่อยูใ่ นระดับปานกลาง 1 ประเด็น คือ การบริ การทางการแพทย์เคลื่อนที่
( X =3.15)
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ตารางที่ 12 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุในเขต
ตาบลตาสิ ทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ด้านรายได้

ด้ านรายได้

ระดับความต้ องการ
มาก
ปาน
น้ อย
ไม่
กลาง
ต้ องการ
184
52
34
(68.15) (19.26) (12.59)
178
42
21
29
(65.93) (15.56) (7.78) (10.74)

1. กองทุนส่งเสริ ม
สวัสดิการในชุมชน
2. ศูนย์บริ การข้อมูล
ด้านอาชีพสาหรับ
ผูส้ ูงอายุ
3. การอบรมอาชีพเสริ ม 160
61
49
เช่น การทาขนมไทย
(59.26) (22.59) (18.15)
การสานตะกร้าจากไม้
ไผ่ เป็ นต้น
4. การจัดหางานพิเศษ
241
29
เช่น การเป็ นอาสาสมัคร (29.26) (10.74)
โครงการต่าง ๆ
ภาพรวม

X

SD

แปล
ความ

ลาดับ

3.56

0.71

มาก

2

3.37

1.02

มาก

4

3.41

0.78

มาก

3

3.89

0.31

มาก

1

3.56

0.34

มาก

จากตารางที่ 12 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของต้องการสวัสดิการสังคมของ
ผูส้ ู งอายุในเขต ตาบลตาสิ ทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ด้านรายได้ พบว่า ความต้องการ
สวัสดิการสังคม ด้านรายได้ อยูใ่ นระดับมาก 4 ประเด็น คือ การจัดหางานพิเศษ ( X = 3.89)
กองทุนส่ งเสริ มสวัสดิการในชุมชน ( X = 3.56) การจัดอบรมอาชีพเสริ ม ( X = 3.41) และ
ศูนย์บริ การข้อมูลด้านอาชีพสาหรับผูส้ ู งอายุ ( X = 3.37) ตามลาดับ
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ตารางที่ 13 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุในเขต
ตาบลตาสิ ทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ด้านที่พกั อาศัย

ด้ านทีพ่ กั อาศัย

มาก

1. ที่พกั ชัว่ คราวสาหรับ
ผูส้ ูงอายุที่ประสบปั ญหา
2. การบริ การซ่อมแซม
บ้านเรื อน
3. การอบรมความ
ปลอดภัยภายในบ้าน
4. บริ การจัดที่พกั อาศัย
ใกล้โรงพยาบาล

177
(65.56)
188
(69.63)
229
(84.81)
181
(67.04)
ภาพรวม

ระดับความต้ องการ
ปาน
น้ อย
ไม่
กลาง
ต้ องการ
32
61
(22.59) (11.85)
39
15
28
(14.44) (5.56) (10.37)
27
14
(10.00) (5.19)
60
29
(22.22) (10.74)

X

SD

แปล
ความ

ลาดับ

3.54

0.70

มาก

3

3.43

0.99

มาก

4

3.80

0.52

มาก

1

3.56

0.68

มาก

2

3.58

0.39

มาก

จากตารางที่ 13 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของต้องการสวัสดิการสังคมของ
ผูส้ ู งอายุในเขต ตาบลตาสิ ทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ด้านที่พกั อาศัย พบว่า มีความต้องการ
สวัสดิการสังคม ด้านที่พกั อาศัยอยูใ่ นระดับมาก 4 ประเด็น คือ การอบรมความปลอดภัยภายในบ้าน
( X = 3.80) บริ การจัดที่พกั อาศัยใกล้โรงพยาบาล ( X = 3.56) ที่พกั ชัว่ คราวสาหรับผูส้ ู งอายุที่
ประสบปัญหา ( X = 3.54) และการบริ การซ่ อมแซมบ้านเรื อน( X = 3.43) ตามลาดับ
ตารางที่ 14 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุในเขต
ตาบลตาสิ ทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ด้านนันทนาการ

ด้ านนันทนาการ
1. จัดตั้งชุมชนผูส้ ูงอายุ
อย่างต่อเนื่อง
2. กิจกรรมนันทนาการ
งานรื่ นเริ ง ในวันสาคัญ

ระดับความต้ องการ
มาก
ปาน
น้ อย
ไม่
กลาง
ต้ องการ
178
43
21
28
(65.93) (15.93) (7.78) (10.37)
156
65
49
(57.78) (24.07) (18.15)

X

SD

แปล
ความ

ลาดับ

3.37

1.01

มาก

4

3.40

0.78

มาก

3
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ตารางที่ 14 (ต่อ)

ด้ านนันทนาการ
3. การจัดทัศนศึกษา
4. เพิ่มงบประมาณ
สนับสนุนกิจกรรม
ชมรมผูส้ ูงอายุ

ระดับความต้ องการ
มาก
ปาน
น้ อย
ไม่
กลาง
ต้ องการ
240
30
(88.89) (11.11)
173
55
42
(64.07) (20.37) (15.56)
ภาพรวม

X

SD

แปล
ความ

ลาดับ

3.89

0.31

มาก

1

3.49

0.75

มาก

2

3.54

0.34

มาก

จากตารางที่ 14 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของต้องการสวัสดิการสังคมของ
ผูส้ ู งอายุในเขต ตาบลตาสิ ทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ด้านนันทนาการ พบว่า มีความ
ต้องการสวัสดิการสังคม ด้านนันทนาการอยูใ่ นระดับมาก 4 ประเด็น คือ การจัดทัศนศึกษา ( X =
3.89) เพิ่มงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมชมรมผูส้ ู งอายุ ( X = 3.49) กิจกรรมนันทนาการงานรื่ นเริ ง
ในวันสาคัญ ( X = 3.40) และจัดตั้งชุมชนผูส้ ู งอายุอย่างต่อเนื่ อง ( X = 3.37) ตามลาดับ
ตารางที่ 15 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุในเขต
ตาบลตาสิ ทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ด้านความมัน่ คงทางสังคม ครอบครัว
ผูด้ ูแล และการคุม้ ครอง
ด้ านความมัน่ คงทาง
สังคม ครอบครัว ผู้ดูแล
และการคุ้มครอง
1. การเห็นคุณค่าของ
ผูส้ ูงอายุ
2. ส่งเสริ มให้
ครอบครัวมีศกั ยภาพใน
การดูแลผูส้ ูงอายุ

ระดับความต้ องการ
มาก
ปาน
น้ อย
ไม่
กลาง
ต้ องการ
179
59
32
(66.30) (21.85) (11.85)
160
62
48
(59.26) (22.96) (17.78)

X

SD

แปล
ความ

ลาดับ

3.54

0.69

มาก

3

3.41

0.77

มาก

4
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ตารางที่ 15 (ต่อ)
ด้ านความมัน่ คงทาง
สังคม ครอบครัว ผู้ดูแล
และการคุ้มครอง
3. บริ การด้านกฎหมาย
4. ให้ผสู ้ ูงอายุได้อยูก่ บั
ครอบครัวอย่างมี
คุณภาพ

ระดับความต้ องการ
มาก
ปาน
น้ อย
ไม่
กลาง
ต้ องการ
234
36
(86.67) (13.33)
240
30
(88.89) (11.11)

X

SD

แปล
ความ

ลาดับ

3.87

0.34

มาก

2

3.89

0.31

มาก

1

ภาพรวม

3.68

0.23

มาก

จากตารางที่ 15 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของต้องการสวัสดิการสังคมของ
ผูส้ ู งอายุในเขต ตาบลตาสิ ทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ด้านความมัน่ คงทางสังคม ครอบครัว
ผูด้ ูแลและการคุม้ ครอง พบว่า มีความต้องการสวัสดิการสังคม ด้านความมัน่ คงทางสังคม ครอบครัว
ผูด้ ูแลและการคุม้ ครองอยูใ่ นระดับมาก 4 ประเด็น คือ ให้ผสู ้ ู งอายุได้อยูก่ บั ครอบครัวอย่างมีคุณภาพ
( X = 3.89) บริ การด้านกฎหมาย ( X = 3.87) การเห็นคุณค่าของผูส้ ู งอายุ ( X = 3.54) ส่ งเสริ มให้
ครอบครัวมีศกั ยภาพในการดูแลผูส้ ู งอายุ ( X = 3.41) ตามลาดับ
ตารางที่ 16 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุในเขต
ตาบลตาสิ ทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ด้านการสร้างบริ การและเครื อข่ายการ
เกื้อหนุ น
ด้ านการสร้ างบริการและ
เครื อข่ ายการเกื้อหนุน
1. จัดตั้งศูนย์ดูแล
ผูส้ ูงอายุภายในตาบล
2. บริ การเยีย่ มบ้าน
ผูส้ ูงอายุ
3. บริ การชุมชน
เคลื่อนที่

ระดับความต้ องการ
มาก
ปาน
น้ อย
ไม่
กลาง
ต้ องการ
183
49
38
(67.78) (18.15) (14.07)
183
42
45
(67.78) (15.56) (16.67)
154
64
52
(57.04) (23.70) (19.26)

X

SD

แปล
ความ

ลาดับ

3.54

0.73

มาก

1

3.51

0.77

มาก

3

3.38

0.79

มาก

4
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ตารางที่ 16 (ต่อ)
ด้ านการสร้ างบริการและ
เครื อข่ ายการเกื้อหนุน
4. การสนับสนุน
ผูส้ ูงอายุให้มีเครื อข่าย

ระดับความต้ องการ
มาก
ปาน
น้ อย
ไม่
กลาง
ต้ องการ
194
32
32
12
(71.85) (11.85) (11.85) (4.44)
ภาพรวม

X

SD

แปล
ความ

ลาดับ

3.51

0.87

มาก

2

3.48

0.41

มาก

จากตารางที่ 16 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของต้องการสวัสดิการสังคมของ
ผูส้ ู งอายุในเขต ตาบลตาสิ ทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ด้านการสร้างบริ การและเครื อข่ายการ
เกื้อหนุ น พบว่า ความต้องการสวัสดิการสังคม ด้านการสร้างบริ การและเครื อข่ายการเกื้อหนุนอยูใ่ น
ระดับมาก 4 ประเด็น คือ จัดตั้งศูนย์ดูแลผูส้ ู งอายุภายในตาบล ( X = 3.54) การสนับสนุนผูส้ ู งอายุ
ให้มีเครื อข่าย ( X = 3.51) บริ การเยีย่ มบ้านผูส้ ู งอายุ( X = 3.51) และบริ การชุมชนเคลื่อนที่ ( X =
3.38) ตามลาดับ

ตอนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที่ 1 ผูส้ ู งอายุที่มีเพศแตกต่างกัน จะมีความต้องการสวัสดิการสังคม
แตกต่างกัน
ตารางที่ 17 การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุ
จาแนกตามเพศ
ความต้ องการ
1. ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล
2. ด้านรายได้
3. ด้านที่พกั อาศัย

เพศ
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

n
129
141
129
141
129
141

X

3.48
3.49
3.58
3.54
3.62
3.55

SD
0.30
0.30
0.35
0.32
0.39
0.38

t
-.20

Sig.
.84

1.07

.28

1.37

.170
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ตารางที่ 17 (ต่อ)
ความต้ องการ
4. ด้านนันทนาการ
5. ด้านความมัน่ คงทางสังคม
ครอบครัว ผูด้ ูแล และการคุม้ ครอง
6. ด้านการสร้างบริ การและเครื อข่าย
การเกื้อหนุน
ภาพรวม

เพศ
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

n
129
141
129
141
129
141
129
141

X

3.54
3.53
3.70
3.66
3.52
3.45
3.57
3.54

SD
0.36
0.33
0.22
0.24
0.45
0.38
0.28
0.26

t
.21

Sig.
.833

1.16

.244

1.26

.21

1.000

.32

จากตารางที่ 17 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความต้องการสวัสดิการสังคม
ของผูส้ ู งอายุ จาแนกตามเพศโดยใช้ค่าสถิติ t-test เพื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูส้ ู งอายุ ที่มีเพศ
ต่างกันมีความต้องการสวัสดิการสังคมในภาพรวมไม่แตกต่างกันดังนั้นปฏิเสธสมมติฐาน
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ผูส้ ู งอายุที่มีเพศต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการสังคม
ด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล ด้านรายได้ ด้านที่พกั อาศัย ด้านนันทนาการ ด้านความมัน่ คงทาง
สังคม ครอบครัว ผูด้ ูแล และการคุม้ ครอง ด้านการสร้างบริ การและเครื อข่ายการเกื้อหนุน ไม่
แตกต่างกันดังนั้นปฏิเสธสมมติฐาน
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สมมติฐานข้ อที่ 2 ผูส้ ู งอายุที่มีอายุแตกต่างกัน จะมีความต้องการสวัสดิการสังคม
แตกต่างกัน
ตารางที่ 18 การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุ
จาแนกตามอายุ
ความต้ องการ
1. ด้านสุขภาพและการ
รักษาพยาบาล

2. ด้านรายได้

3. ด้านที่พกั อาศัย

4. ด้านนันทนาการ

5. ด้านความมัน่ คงทางสังคม
ครอบครัว ผูด้ ูแล และการ
คุม้ ครอง

อายุ
60-64 ปี
65-69 ปี
70-74 ปี
75-79 ปี
80 ปี ขึ้นไป
60-64 ปี
65-69 ปี
70-74 ปี
75-79 ปี
80 ปี ขึ้นไป
60-64 ปี
65-69 ปี
70-74 ปี
75-79 ปี
80 ปี ขึ้นไป
60-64 ปี
65-69 ปี
70-74 ปี
75-79 ปี
80 ปี ขึ้นไป
60-64 ปี
65-69 ปี
70-74 ปี
75-79 ปี
80 ปี ขึ้นไป

n
72
64
66
45
23
72
64
66
45
23
72
64
66
45
23
72
64
66
45
23
72
64
66
45
23

X

3.42
3.53
3.54
3.48
3.44
3.52
3.56
3.59
3.49
3.65
3.54
3.52
3.67
3.57
3.60
3.50
3.55
3.56
3.44
3.69
3.63
3.69
3.70
3.65
3.76

SD
0.33
0.31
0.28
0.25
0.30
0.34
0.34
0.34
0.27
0.30
0.40
0.38
0.38
0.36
0.37
0.36
0.33
0.36
0.29
0.24
0.22
0.25
0.21
0.22
0.23

F
1.76

Sig.
.14

1.21

.31

1.50

.20

2.36

.05*

1.66

.16
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ตารางที่ 18 (ต่อ)
ความต้ องการ
6. ด้านการสร้างบริ การและเครื อข่าย
การเกื้อหนุน

ภาพรวม

อายุ
60-64 ปี
65-69 ปี
70-74 ปี
75-79 ปี
80 ปี ขึ้นไป
60-64 ปี
65-69 ปี
70-74 ปี
75-79 ปี
80 ปี ขึ้นไป

X

3.40
3.46
3.57
3.41
3.65
3.50
3.55
3.60
3.51
3.63

SD
0.44
0.38
0.43
0.40
0.30
0.29
0.27
0.28
0.22
0.23

F
2.92

Sig.
.02*

1.98

.10

จากตารางที่ 18 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรี ยบเทียบความต้องการสวัสดิการ
สังคมของผูส้ ู งอายุในเขต ตาบลตาสิ ทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง จาแนกตามอายุ โดยใช้
ค่าสถิติ One-way ANOVA เพื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูส้ ู งอายุที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน มีความ
ต้องการสวัสดิการสังคมในภาพรวมไม่แตกต่างกันดังนั้นปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ผูส้ ู งอายุที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน มีความต้องการ
สวัสดิการสังคม ด้านนันทนาการและด้านการสร้างบริ การและเครื อข่ายการเกื้อหนุนแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
ส่ วนด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล, ด้านรายได้, ด้านที่พกั อาศัยและด้านความมัน่ คง
ทางสังคม ครอบครัว ผูด้ ูแล และการคุม้ ครอง พบว่า ผูส้ ู งอายุที่มีอายุแตกต่างกัน มีความต้องการ
สวัสดิการสังคมไม่แตกต่างกัน ดังนั้นปฏิเสธสมมติฐาน
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ตารางที่ 19 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความต้องการสวัสดิการสังคมด้านนันทนาการของ
ผูส้ ู งอายุ จาแนกตามอายุ
อายุ
X
60-64 ปี
3.50
65-69 ปี
3.55
70-74 ปี
3.56
75-79 ปี
3.44
80 ปี ขึ้นไป
3.69
*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

60-64 ปี
-

65-69 ปี
0.04
-

70-74 ปี
0.05
0.00
-

75-79 ปี
0.06
0.10
0.11
-

80 ปี ขึน้ ไป
0.18*
0.14
0.13
0.25*
-

จากตารางที่ 19 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความต้องการสวัสดิการสังคมด้าน
นันทนาการของผูส้ ู งอายุ จาแนกตามอายุ การทดสอบรายคู่แบบ LSD พบว่า ผูส้ ู งอายุ ในเขตตาบล
ตาสิ ทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ผูส้ ู งอายุที่มีอายุระหว่าง 65-69 ปี มีความต้องการสวัสดิการ
สังคม มากกว่า สู งอายุที่มีอายุระหว่าง 60-64 ปี และ ผูส้ ู งอายุที่มีอายุระหว่าง 70-74 ปี มีความ
ต้องการสวัสดิการสังคม มากกว่า สู งอายุที่มีอายุระหว่าง 65-69 ปี และ 75-79 ปี และ ผูส้ ู งอายุที่มี
อายุ 80 ปี ขึ้นไป มีความต้องการสวัสดิการสังคม มากกว่า สู งอายุที่มีอายุระหว่าง 60-64 ปี และ75-79
ปี
ตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความต้องการสวัสดิการสังคมด้านการสร้างบริ การ
และเครื อข่ายการเกื้อหนุนของผูส้ ู งอายุ จาแนกตามอายุ
อายุ
X
60-64 ปี
3.40
65-69 ปี
3.46
70-74 ปี
3.57
75-79 ปี
3.41
80 ปี ขึ้นไป
3.65
*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

60-64 ปี
-

65-69 ปี
0.05
-

70-74 ปี
0.17*
0.11
-

75-79 ปี
0.00
0.05
0.16*
-

80 ปี ขึน้ ไป
0.24*
0.18
0.07
0.24*
-
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จากตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความต้องการสวัสดิการสังคมด้าน
การสร้างบริ การและเครื อข่ายการเกื้อหนุ นของผูส้ ู งอายุ จาแนกตามอายุ การทดสอบรายคู่แบบ LSD
พบว่า ผูส้ ู งอายุ ในเขตตาบลตาสิ ทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ผูส้ ู งอายุที่มีอายุระหว่าง 70-74
ปี มีความต้องการสวัสดิการสังคม มากกว่า สู งอายุที่มีอายุระหว่าง 60-64 ปี และ ผูส้ ู งอายุที่มีอายุ
ระหว่าง 75-79 ปี มีความต้องการสวัสดิการสังคม มากกว่า สู งอายุที่มีอายุระหว่าง 70-44 ปี และ
ผูส้ ู งอายุที่มีอายุ 80 ปี ขึ้นไป มีความต้องการสวัสดิการสังคม มากกว่า สู งอายุที่มีอายุระหว่าง 60-64
ปี และ 75-79 ปี
สมมติฐานข้ อที่ 3 ผูส้ ู งอายุที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน จะมีความต้องการสวัสดิการสังคม
แตกต่างกัน
ตารางที่ 21 การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุ
จาแนกตามสถานภาพสมรส
ความต้ องการ
1. ด้านสุขภาพและการ
รักษาพยาบาล

2. ด้านรายได้

3. ด้านที่พกั อาศัย

4. ด้านนันทนาการ

สถานภาพสมรส

n

โสด
สมรส
หม้าย
แยกกันอยู/่ หย่าร้าง
โสด
สมรส
หม้าย
แยกกันอยู/่ หย่าร้าง
โสด
สมรส
หม้าย
แยกกันอยู/่ หย่าร้าง
โสด
สมรส
หม้าย
แยกกันอยู/่ หย่าร้าง

70
130
45
25
70
130
45
25
70
130
45
25
70
130
45
25

X

3.50
3.49
3.42
3.51
3.58
3.52
3.55
3.62
3.61
3.55
3.55
3.67
3.56
3.50
3.52
3.63

SD

F

Sig.

0.28
0.31
0.29
0.26
0.33
0.33
0.33
0.31
0.37
0.40
0.37
0.35
0.33
0.35
0.32
0.30

0.83

.48

0.86

.46

0.77

.51

1.06

.37
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ตารางที่ 21 (ต่อ)
ความต้ องการ
5. ด้านความมัน่ คงทางสังคม
ครอบครัว ผูด้ ูแล และการ
คุม้ ครอง
6. ด้านการสร้างบริ การและ
เครื อข่ายการเกื้อหนุน

ภาพรวม

สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หม้าย
แยกกันอยู/่ หย่าร้าง
โสด
สมรส
หม้าย
แยกกันอยู/่ หย่าร้าง

n
70
130
45
25
70
130
45
25

3.70
3.65
3.70
3.68
3.48
3.49
3.45
3.49

โสด
สมรส
หม้าย
แยกกันอยู/่ หย่าร้าง

70
130
45
25

3.57
3.54
3.53
3.60

X

SD
0.22
0.24
0.21
0.21
0.39
0.40
0.46
0.44
0.41
0.26
0.28
0.27
0.24

F
0.760

Sig.
.52

0.13

.94

0.55

.65

จากตารางที่ 21 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความต้องการสวัสดิการสังคม
ของผูส้ ู งอายุ จาแนกตามสถานภาพสมรส โดยใช้ค่าสถิติ One-way ANOVA เพื่อทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ผูส้ ู งอายุที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการสังคมในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ผูส้ ู งอายุที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความต้องการ
สวัสดิการสังคม ด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล, ด้านรายได้, ด้านที่พกั อาศัย, ด้านนันทนาการ,
ด้านความมัน่ คงทางสังคม ครอบครัว ผูด้ ูแล และการคุม้ ครองและด้านการสร้างบริ การและเครื อข่าย
การเกื้อหนุน ไม่แตกต่างกันดังนั้นปฏิเสธสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที่ 4 ผูส้ ู งอายุที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมีความต้องการสวัสดิการ
สังคมแตกต่างกัน
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ตารางที่ 22 การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุ
จาแนกตามระดับการศึกษา
ความต้ องการ
1. ด้านสุขภาพและการ
รักษาพยาบาล

2. ด้านรายได้

3. ด้านที่พกั อาศัย

4. ด้านนันทนาการ

5. ด้านความมัน่ คงทาง
สังคม ครอบครัว ผูด้ ูแล
และการคุม้ ครอง

ระดับการศึกษา
ไม่ได้รับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.
สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช.
ไม่ได้รับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.
สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช.
ไม่ได้รับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.
สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช.
ไม่ได้รับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.
สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช.
ไม่ได้รับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.
สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช.

3.36
3.50
3.45
3.66
3.54

SD
0.34
0.27
0.31
0.21
0.21

F
5.804

Sig.
.000*

3.49
3.59
3.53
3.61
3.59

0.37
0.33
0.34
0.33
0.23

1.06

.38

3.52
3.59
3.57
3.48
3.78

0.43
0.35
0.39
0.36
0.31

3.32

.01*

3.50
3.50
3.52
3.61
3.58

0.38
0.34
0.33
0.31
0.28

0.84

.50

3.63
3.69
3.66
3.77
3.66

0.23
0.19
0.22
0.29
0.21

2.09

.08

X
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ตารางที่ 22 (ต่อ)
ความต้ องการ
6. ด้านการสร้างบริ การ
และเครื อข่ายการ
เกื้อหนุน

ภาพรวม

ระดับการศึกษา
ไม่ได้รับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.
สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช.
ไม่ได้รับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.
สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช.

3.41
3.40
3.51
3.54
3.59

SD
0.46
0.46
0.42
0.28
0.27

F
1.92

Sig.
.11

3.49
3.55
3.54
3.62
3.62

0.32
0.67
0.28
0.22
0.16

1.99

.10

X

จากตารางที่ 22 การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความต้องการสวัสดิการสังคม
ของผูส้ ู งอายุ จาแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้ค่าสถิติ One-way ANOVA เพื่อทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ผูส้ ู งอายุที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการสังคมในภาพรวมไม่
แตกต่างกันดังนั้นปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ผูส้ ู งอายุที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความต้องการ
สวัสดิการสังคม ด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาลและด้านที่พกั อาศัย แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
ส่ วนด้านรายได้, ด้านนันทนาการ, ด้านความมัน่ คงทางสังคม ครอบครัว ผูด้ ูแล และการ
คุม้ ครองและ ด้านการสร้างบริ การและเครื อข่ายการเกื้อหนุน พบว่า ผูส้ ู งอายุที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการสังคมไม่แตกต่างกัน ดังนั้นปฏิเสธสมมติฐาน
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ตารางที่ 23 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความต้องการสวัสดิการด้านสุ ขภาพและการ
รักษาพยาบาลของผูส้ ู งอายุ จาแนกตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา
ไม่ได้รับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
สู งกว่ามัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช.

X

3.36
3.50
3.45
3.66
3.54

ไม่ ได้รับ
การศึกษา

ประถม
ศึกษา

มัธยมศึกษา
ตอนต้ น

-

0.13*
-

0.08
0.05
-

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/
ปวช.
0.29*
0.15*
0.20*
-

สู งกว่ า
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/
ปวช.
0.17*
0.03
0.08
0.11
-

*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 23 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความต้องการสวัสดิการสังคมด้าน
สุ ขภาพและการรักษาพยาบาลของผูส้ ู งอายุ จาแนกตามระดับการศึกษา การทดสอบรายคู่แบบ LSD
พบว่า ผูส้ ู งอายุ ในเขตตาบลตาสิ ทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ผูส้ ู งอายุที่มีระดับการศึกษา
ประถมศึกษา มีความต้องการสวัสดิการสังคม มากกว่า ผูส้ ู งอายุที่ไม่ได้รับการศึกษา และ ผูส้ ู งอายุที่
มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีความต้องการสวัสดิการสังคม มากกว่า ผูส้ ู งอายุที่
ไม่ได้รับการศึกษา, ประถมศึกษาและ มัธยมศึกษาตอนต้น และ ผูส้ ู งอายุที่มีระดับการศึกษาสู งกว่า
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีความต้องการสวัสดิการสังคม มากกว่า ผูส้ ู งอายุที่ไม่ได้รับการศึกษา
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ตารางที่ 24 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความต้องการสวัสดิการด้านที่พกั อาศัยของ
ผูส้ ู งอายุ จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา

ไม่ได้รับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
สู งกว่ามัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช.

X

3.52
3.59
3.57
3.48
3.78

ไม่ ได้รับ
การศึกษา

ประถม
ศึกษา

มัธยมศึกษา
ตอนต้ น

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/
ปวช.

-

0.06
-

0.04
0.01
-

0.03
0.10
0.08
-

สู งกว่ า
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/
ปวช.
0.26*
0.19*
0.21*
0.30*
-

*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 24 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความต้องการสวัสดิการสังคมด้านที่
พักอาศัยของผูส้ ู งอายุ จาแนกตามระดับการศึกษา การทดสอบรายคู่แบบ LSD พบว่า ผูส้ ู งอายุ ใน
เขตตาบลตาสิ ทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ผูส้ ู งอายุที่มีระดับการศึกษาสู งกว่ามัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช. มีความต้องการสวัสดิการสังคม มากกว่า ผูส้ ู งอายุที่ไม่ได้รับการศึกษา,
ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
สมมติฐานข้ อที่ 5 ผูส้ ู งอายุที่มีอาชีพแตกต่างกัน จะมีความต้องการสวัสดิการสังคม
แตกต่างกัน
ตารางที่ 25 การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความต้องการสวัสดิการของผูส้ ู งอายุ จาแนก
ตามอาชีพ
ความต้ องการ
1. ด้านสุขภาพและการ
รักษาพยาบาล

อาชีพ
ไม่ได้ประกอบอาชี พ
ค้าขาย
รับจ้างทัว่ ไป
เกษตรกรรม
อุตสาหกรรมในครัวเรื อน

n
28
56
69
94
23

X

3.52
3.42
3.49
3.49
3.53

SD
0.27
0.32
0.31
0.29
0.23

F
0.96

Sig.
.43
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ตารางที่ 25 (ต่อ)
ความต้ องการ
2. ด้านรายได้

3. ด้านที่พกั อาศัย

4. ด้านนันทนาการ

5. ด้านความมัน่ คงทางสังคม
ครอบครัว ผูด้ ูแล และการ
คุม้ ครอง

6. ด้านการสร้างบริ การและ
เครื อข่ายการเกื้อหนุน

ภาพรวม

อาชีพ
ไม่ได้ประกอบอาชี พ
ค้าขาย
รับจ้างทัว่ ไป
เกษตรกรรม
อุตสาหกรรมใน
ครัวเรื อน
ไม่ได้ประกอบอาชี พ
ค้าขาย
รับจ้างทัว่ ไป
เกษตรกรรม
อุตสาหกรรมใน
ครัวเรื อน
ไม่ได้ประกอบอาชี พ
ค้าขาย
รับจ้างทัว่ ไป
เกษตรกรรม
อุตสาหกรรมใน
ครัวเรื อน
ไม่ได้ประกอบอาชี พ
ค้าขาย
รับจ้างทัว่ ไป
เกษตรกรรม
อุตสาหกรรมใน
ครัวเรื อน
ไม่ได้ประกอบอาชี พ
ค้าขาย
รับจ้างทัว่ ไป
เกษตรกรรม
อุตสาหกรรมใน
ครัวเรื อน
ไม่ได้ประกอบอาชี พ
ค้าขาย
รับจ้างทัว่ ไป
เกษตรกรรม
อุตสาหกรรมใน
ครัวเรื อน

n
28
56
69
94
23

3.59
3.49
3.59
3.54
3.58

SD
0.31
0.33
0.35
0.32
0.33

F
0.98

Sig.
.42

28
56
69
94
23

3.57
3.51
3.63
3.57
3.64

0.35
0.40
0.38
0.38
0.38

0.85

.50

28
56
69
94
23

3.47
3.45
3.61
3.53
3.58

0.34
0.30
0.34
0.35
0.30

1.96

.10

28
56
69
94
23

3.67
3.59
3.72
3.67
3.75

0.19
0.22
0.25
0.22
0.19

2.91

.02*

28
56
69
94
23

3.45
3.37
3.56
3.47
3.57

0.43
0.41
0.41
0.39
0.41

1.92

.10

28
56
69
94
23

3.55
3.47
3.60
3.55
3.61

0.22
0.27
0.28
0.28
0.25

1.98

.10

X
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จากตารางที่ 25 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความต้องการสวัสดิการสังคม
ของผูส้ ู งอายุในเขตตาบลตาสิ ทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง จาแนกตามอาชีพ โดยใช้ค่าสถิติ
One-way ANOVA เพื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูส้ ู งอายุที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความต้องการ
สวัสดิการสังคมในภาพรวมไม่แตกต่างกันดังนั้นปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ผูส้ ู งอายุที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการ
สังคม ด้านความมัน่ คงทางสังคม ครอบครัว ผูด้ ูแล และการคุม้ ครองแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
ส่ วนด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล, ด้านรายได้, ด้านที่พกั อาศัย, ด้านนันทนาการ,
ด้านการสร้างบริ การและเครื อข่ายการเกื้อหนุน พบว่า ผูส้ ู งอายุที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความต้องการ
สวัสดิการสังคมไม่แตกต่างกัน ดังนั้นปฏิเสธสมมติฐาน
ตารางที่ 26 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความต้องการสวัสดิการด้านความมัน่ คงทางสังคม
ครอบครัว ผูด้ ูแล และการคุม้ ครองของผูส้ ู งอายุ จาแนกตามอาชีพ
อาชีพ

X

ไม่ได้ประกอบอาชีพ
ค้าขาย
รับจ้างทัว่ ไป
เกษตรกรรม
อุตสาหกรรมในครัวเรื อน

3.67
3.59
3.72
3.67
3.75

ไม่ ได้
ประกอบ
อาชีพ
-

ค้ าขาย

0.08
-

รับจ้ างทั่วไป เกษตรกรรม อุตสาหกรรม
ในครัวเรื อน
0.04
0.12*
-

0.00
0.07*
0.42
-

0.07
0.15*
0.02
0.07
-

*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 26 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความต้องการสวัสดิการสังคมด้าน
ความมัน่ คงทางสังคม ครอบครัว ผูด้ ูแล และการคุม้ ครองของผูส้ ู งอายุ จาแนกตามอาชี พ การ
ทดสอบรายคู่แบบ LSD พบว่า ผูส้ ู งอายุ ในเขตตาบลตาสิ ทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
ผูส้ ู งอายุที่มีอาชีพรับจ้างทัว่ ไป มีความต้องการสวัสดิการสังคม มากกว่า ผูส้ ู งอายุที่มีอาชีพค้าขาย
และ ผูส้ ู งอายุที่มีอาชีพเกษตรกรรม มีความต้องการสวัสดิการสังคม มากกว่า ผูส้ ู งอายุที่มีอาชีพ
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ค้าขายและ ผูส้ ู งอายุที่มีอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรื อน มีความต้องการสวัสดิการสังคม มากกว่า
ผูส้ ู งอายุที่มีอาชีพค้าขาย
สมมติฐานข้ อที่ 6 ผูส้ ู งอายุที่มีรายได้แตกต่างกัน จะมีความต้องการสวัสดิการสังคม
แตกต่างกัน
ตารางที่ 27 การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความต้องการสวัสดิการของผูส้ ู งอายุ จาแนก
ตามรายได้
ความต้ องการ
1. ด้านสุขภาพและการ
รักษาพยาบาล

2. ด้านรายได้

3. ด้านที่พกั อาศัย

4. ด้านนันทนาการ

5. ด้านความมัน่ คงทางสังคม
ครอบครัว ผูด้ ูแล และการคุม้ ครอง

6. ด้านการสร้างบริ การและ
เครื อข่ายการเกื้อหนุน

ภาพรวม

รายได้
5,000-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001 -20,000 บาท
20,001 บาทขึ้นไป
5,000-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001 -20,000 บาท
20,001 บาทขึ้นไป
5,000-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001 -20,000 บาท
20,001 บาทขึ้นไป
5,000-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001 -20,000 บาท
20,001 บาทขึ้นไป
5,000-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001 -20,000 บาท
20,001 บาทขึ้นไป
5,000-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001 -20,000 บาท
20,001 บาทขึ้นไป
5,000-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001 -20,000 บาท
20,001 บาทขึ้นไป

n
50
122
89
9
50
122
89
9
50
122
89
9
50
122
89
9
50
122
89
9
50
122
89
9
50
122
89
9

X

3.56
3.46
3.46
3.62
3.60
3.54
3.54
3.63
3.53
3.56
3.62
3.66
3.51
3.54
3.53
3.66
3.66
3.69
3.66
3.69
3.49
3.46
3.48
3.58
3.56
3.54
3.55
3.64

SD
0.25
0.31
0.29
0.29
0.29
0.33
0.35
0.35
0.36
0.39
0.38
0.37
0.29
0.33
0.37
0.30
0.25
0.23
0.20
0.27
0.33
0.40
0.46
0.41
0.20
0.28
0.29
0.23

F
2.09

Sig.
.10

0.58

.63

0.94

.42

0.55

.65

0.41

.75

0.24

.87

.42

.74
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จากตารางที่ 27 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความต้องการสวัสดิการสังคม
ของผูส้ ู งอายุ จาแนกตามรายได้ โดยใช้สถิติ One-way ANOVA เพื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่า
ผูส้ ู งอายุที่มีรายได้ต่างกันมีความต้องการสวัสดิการสังคมในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ดังนั้นปฏิเสธ
สมมติฐาน
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ผูส้ ู งอายุที่มีรายได้แตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการ
สังคมด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล, ด้านรายได้, ด้านที่พกั อาศัย, ด้านนันทนาการ, ด้านความ
มัน่ คงทางสังคม ครอบครัว ผูด้ ูแล และการคุม้ ครอง, ด้านการสร้างบริ การและเครื อข่ายการเกื้อหนุน
ไม่แตกต่างกัน ดังนั้นปฏิเสธสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที่ 7 ผูส้ ู งอายุที่มีแหล่งที่มาของรายได้หลักแตกต่างกัน จะมีความต้องการ
สวัสดิการสังคมแตกต่างกัน
ตารางที่ 28 การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความต้องการสวัสดิการของผูส้ ู งอายุ จาแนก
ตามแหล่งที่มาของรายได้หลัก
ความต้ องการ
1. ด้านสุขภาพและการ
รักษาพยาบาล

แหล่งที่มาของรายได้
จากการประกอบอาชีพ
จากบุตร หลาน ญาติพี่นอ้ ง
จากเงินบาเหน็จบานาญ
2. ด้านรายได้
จากการประกอบอาชีพ
จากบุตร หลาน ญาติพี่นอ้ ง
จากเงินบาเหน็จบานาญ
3. ด้านที่พกั อาศัย
จากการประกอบอาชีพ
จากบุตร หลาน ญาติพี่นอ้ ง
จากเงินบาเหน็จบานาญ
4. ด้านนันทนาการ
จากการประกอบอาชีพ
จากบุตร หลาน ญาติพี่นอ้ ง
จากเงินบาเหน็จบานาญ
5. ด้านความมัน่ คงทางสังคม จากการประกอบอาชีพ
ครอบครัว ผูด้ ูแล และการ
จากบุตร หลาน ญาติพี่นอ้ ง
คุม้ ครอง
จากเงินบาเหน็จบานาญ
6. ด้านการสร้างบริ การและ จากการประกอบอาชีพ
เครื อข่ายการเกื้อหนุน
จากบุตร หลาน ญาติพี่นอ้ ง
จากเงินบาเหน็จบานาญ

n
140
118
12
140
118
12
140
118
12
140
118
12
140
118
12
140
118
12

X

3.48
3.48
3.50
3.54
3.57
3.56
3.56
3.61
3.56
3.52
3.55
3.50
3.65
3.70
3.66
3.45
3.53
3.39

SD
0.31
0.28
0.28
0.34
0.31
0.40
0.41
0.35
0.37
0.35
0.32
0.31
0.23
0.22
0.24
0.43
0.39
0.32

F
0.02

Sig.
.98

0.24

.78

0.54

.59

0.35

.70

1.43

.24

1.48

.23
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ตารางที่ 28 (ต่อ)
ความต้ องการ
ภาพรวม

แหล่งที่มาของรายได้
จากการประกอบอาชีพ
จากบุตร หลาน ญาติพี่นอ้ ง
จากเงินบาเหน็จบานาญ

n
140
118
12

X

3.53
3.57
3.53

SD
0.29
0.24
0.26

F
.70

Sig.
.50

จากตารางที่ 28 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความต้องการสวัสดิการสังคม
ของผูส้ ู งอายุ จาแนกตามแหล่งที่มาของรายได้หลัก โดยใช้สถิติ One way ANOVA เพื่อทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ผูส้ ู งอายุที่มีแหล่งที่มาของรายได้หลักแตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการสังคม
ในภาพรวมไม่ต่างกันดังนั้นปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ผูส้ ู งอายุที่มีแหล่งที่มาของรายได้หลัก แตกต่างกัน มี
ความต้องการสวัสดิการสังคม ด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล, ด้านรายได้, ด้านที่พกั อาศัย, ด้าน
นันทนาการ, ด้านความมัน่ คงทางสังคม ครอบครัว ผูด้ ูแล และการคุม้ ครองและ ด้านการสร้าง
บริ การและเครื อข่ายการเกื้อหนุนไม่แตกต่างกันดังนั้นปฏิเสธสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที่ 8 ผูส้ ู งอายุที่มีที่พกั อาศัยแตกต่างกัน จะมีความต้องการสวัสดิการสังคม
แตกต่างกัน
ตารางที่ 29 การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความต้องการสวัสดิการของผูส้ ู งอายุ จาแนก
ตามที่พกั อาศัย
ความต้ องการ
1. ด้านสุขภาพและการ
รักษาพยาบาล
2. ด้านรายได้

3. ด้านที่พกั อาศัย

4. ด้านนันทนาการ

ที่พกั อาศัย
บ้านของตนเอง/คู่สมรส
บ้านของบุตร,หลาน
บ้านของญาติพี่น้อง
บ้านของตนเอง/คู่สมรส
บ้านของบุตร,หลาน
บ้านของญาติพี่น้อง
บ้านของตนเอง/คู่สมรส
บ้านของบุตร,หลาน
บ้านของญาติพี่น้อง
บ้านของตนเอง/คู่สมรส
บ้านของบุตร,หลาน
บ้านของญาติพี่น้อง

n
101
102
67
101
102
67
101
102
67
101
102
67

X

3.46
3.49
3.50
3.54
3.54
3.58
3.54
3.59
3.62
3.54
3.50
3.56

SD
0.31
0.28
0.29
0.35
0.33
0.30
0.41
0.36
0.37
0.35
0.34
0.30

F
0.46

Sig.
.63

0.43

.65

0.81

.45

0.55

.58
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ตารางที่ 29 (ต่อ)
ความต้ องการ
5. ด้านความมัน่ คงทางสังคม
ครอบครัว ผูด้ ูแล และการ
คุม้ ครอง
6. ด้านการสร้างบริ การและ
เครื อข่ายการเกื้อหนุน

ภาพรวม

ที่พกั อาศัย
บ้านของตนเอง/คู่สมรส
บ้านของบุตร,หลาน
บ้านของญาติพี่น้อง
บ้านของตนเอง/คู่สมรส
บ้านของบุตร,หลาน
บ้านของญาติพี่น้อง
บ้านของตนเอง/คู่สมรส
บ้านของบุตร,หลาน
บ้านของญาติพี่น้อง

n
101
102
67
101
102
67
101
102
67

X

3.68
3.68
3.66
3.50
3.45
3.49
3.55
3.54
3.57

SD
0.23
0.22
0.22
0.41
0.42
0.39
0.29
0.26
0.25

F
0.28

Sig.
.76

0.47

.63

.21

.81

จากตารางที่ 35 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความต้องการสวัสดิการของ
ผูส้ ู งอายุ จาแนกตามที่พกั อาศัย โดยใช้สถิติ One-way ANOVA เพื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่า
ผูส้ ู งอายุที่มีที่พกั อาศัยแตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการสังคมในภาพรวมไม่ต่างกันดังนั้น
ปฏิเสธสมมติฐาน
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ผูส้ ู งอายุที่มีที่พกั อาศัยแตกต่างกัน มีความต้องการ
สวัสดิการสังคม ด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล, ด้านรายได้, ด้านที่พกั อาศัย, ด้านนันทนาการ,
ด้านความมัน่ คงทางสังคม ครอบครัว ผูด้ ูแล และการคุม้ ครองและ ด้านการสร้างบริ การและ
เครื อข่ายการเกื้อหนุนไม่แตกต่างกันดังนั้นปฏิเสธสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที่ 9 ผูส้ ู งอายุที่มีจานวนสมาชิกในครอบครัวแตกต่างกัน จะมีความต้องการสวัสดิการ
สังคมแตกต่างกัน
ตารางที่ 30 การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความต้องการสวัสดิการของผูส้ ู งอายุ จาแนก
ตามจานวนสมาชิกในครอบครัว
ความต้ องการ
1. ด้านสุขภาพและการ
รักษาพยาบาล
2. ด้านรายได้

จานวนสมาชิกใน
ครอบครัว
3 คน
4 คน
5 คนขึ้นไป
3 คน
4 คน
5 คนขึ้นไป

n

X

SD

F

Sig.

63
92
115
63
92
115

3.51
3.47
3.47
3.59
3.52
3.56

0.32
0.30
0.28
0.32
0.33
0.34

0.46

.63

0.78

.46
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ตารางที่ 30 (ต่อ)
ความต้ องการ
3. ด้านที่พกั อาศัย

4. ด้านนันทนาการ

5. ด้านความมัน่ คงทางสังคม
ครอบครัว ผูด้ ูแล และการ
คุม้ ครอง
6. ด้านการสร้างบริ การและ
เครื อข่ายการเกื้อหนุน

ภาพรวม

จานวนสมาชิกใน
ครอบครัว
3 คน
4 คน
5 คนขึ้นไป
3 คน
4 คน
5 คนขึ้นไป
3 คน
4 คน
5 คนขึ้นไป
3 คน
4 คน
5 คนขึ้นไป
3 คน
4 คน
5 คนขึ้นไป

n

X

SD

F

Sig.

63
92
115
63
92
115
63
92
115
63
92
115
63
92
115

3.53
3.59
3.59
3.55
3.51
3.54
3.70
3.63
3.69
3.49
3.46
3.49
3.56
3.53
3.56

0.36
0.40
0.38
0.33
0.35
0.33
0.23
0.2
0.22
0.41
0.39
0.42
0.27
0.27
0.27

0.59

.55

0.25

.78

2.17

.12

0.16

.86

.29

.75

จากตารางที่ 30 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความต้องการสวัสดิการของ
ผูส้ ู งอายุ จาแนกตามจานวนสมาชิกในครอบครัว โดยใช้สถิติ One-way ANOVA เพื่อทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ผูส้ ู งอายุที่มีจานวนสมาชิกในครอบครัวแตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการ
สังคมในภาพรวมไม่ต่างกันดังนั้นปฏิเสธสมมติฐาน
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ผูส้ ู งอายุที่มีจานวนสมาชิกในครอบครัวแตกต่างกัน มี
ความต้องการสวัสดิการสังคมด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล, ด้านรายได้, ด้านที่พกั อาศัย, ด้าน
นันทนาการ, ด้านความมัน่ คงทางสังคม ครอบครัว ผูด้ ูแล และการคุม้ ครอง, ด้านการสร้างบริ การ
และเครื อข่ายการเกื้อหนุนไม่แตกต่างกันดังนั้นปฏิเสธสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที่ 10 ผูส้ ู งอายุที่มีความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองแตกต่างกัน จะมี
ความต้องการสวัสดิการสังคมแตกต่างกัน

96
ตารางที่ 31 การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความต้องการสวัสดิการของผูส้ ู งอายุ จาแนก
ตามความสามารถในการช่วยเหลือตัวเอง
ความต้ องการ
1. ด้านสุขภาพและการ
รักษาพยาบาล
2. ด้านรายได้

3. ด้านที่พกั อาศัย

4. ด้านนันทนาการ

5. ด้านความมัน่ คงทางสังคม
ครอบครัว ผูด้ ูแล และการคุม้ ครอง
6. ด้านการสร้างบริ การและ
เครื อข่ายการเกื้อหนุน

ภาพรวม

ความสามารถในการ
ช่ วยเหลือตัวเอง
ภาระพึ่งพารุ นแรง
ภาระพึ่งพาปานกลาง
ไม่เป็ นภาระพึ่งพา
ภาระพึ่งพารุ นแรง
ภาระพึ่งพาปานกลาง
ไม่เป็ นภาระพึ่งพา
ภาระพึ่งพารุ นแรง
ภาระพึ่งพาปานกลาง
ไม่เป็ นภาระพึ่งพา
ภาระพึ่งพารุ นแรง
ภาระพึ่งพาปานกลาง
ไม่เป็ นภาระพึ่งพา
ภาระพึ่งพารุ นแรง
ภาระพึ่งพาปานกลาง
ไม่เป็ นภาระพึ่งพา
ภาระพึ่งพารุ นแรง
ภาระพึ่งพาปานกลาง
ไม่เป็ นภาระพึ่งพา
ภาระพึ่งพารุ นแรง
ภาระพึ่งพาปานกลาง
ไม่เป็ นภาระพึ่งพา

n

X

SD

F

Sig.

36
154
80
36
154
80
36
154
80
36
154
80
36
154
80
36
154
80
36
154
80

3.49
3.48
3.50
3.56
3.55
3.57
3.59
3.61
3.53
3.58
3.53
3.52
3.70
3.67
3.59
3.49
3.50
3.46
3.56
3.55
3.54

0.32
0.29
0.31
0.36
0.33
0.34
0.42
0.39
0.37
0.36
0.34
0.34
0.21
0.23
0.25
0.49
0.42
0.37
0.31
0.27
0.26

.23

.79

.04

.96

1.15

.32

.32

.73

.59

.55

.16

.85

.07

.93

จากตารางที่ 31 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความต้องการสวัสดิการของ
ผูส้ ู งอายุตามความสามารถในการช่วยเหลือตัวเอง โดยใช้สถิติ One-way ANOVA เพื่อทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ผูส้ ู งอายุที่มีความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองต่างกัน มีความต้องการ
สวัสดิการสังคมในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ดังนั้นปฏิเสธสมมติฐาน
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ผูส้ ู งอายุตามความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองต่างกัน
มีความต้องการสวัสดิการสังคม ด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล, ด้านรายได้, ด้านที่พกั อาศัย,
ด้านนันทนาการ, ด้านความมัน่ คงทางสังคม ครอบครัว ผูด้ ูแล และการคุม้ ครอง, ด้านการสร้าง
บริ การและเครื อข่ายการเกื้อหนุนไม่แตกต่างกันดังนั้นปฏิเสธสมมติฐาน
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ตารางที่ 32 สรุ ปการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
1. ผูส้ ู งอายุที่มีเพศแตกต่างกัน
จะมีความต้องการสวัสดิการ
สังคมภาพรวมแตกต่างกัน

2. ผูส้ ู งอายุที่มีอายุแตกต่างกัน
มีความต้องการสวัสดิการสังคม
ในภาพรวมแตกต่างกัน

3. ผูส้ ูงอายุที่มีสถานภาพสมรส
แตกต่างกัน มีความต้องการ
สวัสดิการสังคม ในภาพรวม
แตกต่างกัน

1.1 ผูส้ ูงอายุที่มีเพศแตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการ
สังคม ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาลแตกต่างกัน
1.2 ผูส้ ูงอายุที่มีเพศแตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการ
สังคม ด้านรายได้แตกต่างกัน
1.3 ผูส้ ูงอายุที่มีเพศแตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการ
สังคม ด้านที่พกั อาศัยแตกต่างกัน
1.4 ผูส้ ูงอายุที่มีเพศแตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการ
สังคมการด้านนันทนาการแตกต่างกัน
1.5 ผูส้ ู งอายุที่มีเพศแตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการ
สังคมด้านความมัน่ คงทางสังคม ครอบครัว ผูด้ ูแล และ
การคุม้ ครองแตกต่างกัน
1.6 ผูส้ ูงอายุที่มีเพศแตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการ
สังคมด้านการสร้ างบริ การและเครื อข่ายการเกื้อหนุน
แตกต่างกัน
2.1 ผูส้ ูงอายุที่มีอายุแตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการ
สังคม ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาลแตกต่างกัน
2.2 ผูส้ ูงอายุที่มีอายุแตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการ
สังคม ด้านรายได้แตกต่างกัน
2.3 ผูส้ ูงอายุที่มีอายุแตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการ
สังคม ด้านที่พกั อาศัยแตกต่างกัน
2.4 ผูส้ ูงอายุที่มีอายุแตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการ
สังคม ด้านนันทนาการแตกต่างกัน
2.5 ผูส้ ู งอายุที่มีอายุแตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการ
สังคม ด้านความมัน่ คงทางสังคม ครอบครัว ผูด้ ูแลและ
การคุม้ ครองแตกต่างกัน
2.6 ผูส้ ูงอายุที่มีอายุแตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการ
สังคม ด้านการสร้างบริ การและเครื อข่ายการเกื้อหนุน
แตกต่างกัน
3.1 ผูส้ ูงอายุที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีความ
ต้องการสวัสดิการสังคม ด้านสุขภาพและการ
รักษาพยาบาลแตกต่างกัน
3.2 ผูส้ ูงอายุที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีความ
ต้องการสวัสดิการสังคม ด้านรายได้แตกต่างกัน
3.3 ผูส้ ูงอายุที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีความ
ต้องการสวัสดิการสังคม ด้านที่พกั อาศัย แตกต่างกัน
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3. ผูส้ ูงอายุที่มีสถานภาพสมรส
แตกต่างกัน มีความต้องการ
สวัสดิการสังคม ในภาพรวม
แตกต่างกัน

3.4 ผูส้ ูงอายุที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีความ
ต้องการสวัสดิการสังคม ด้านนันทนาการ แตกต่าง
กัน
3.5 ผูส้ ูงอายุที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีความ
ต้องการสวัสดิการสังคม ด้านความมัน่ คง ทางสังคม
ครอบครัว ผูด้ ูแลและการคุม้ ครองแตกต่างกัน
3.6 ผูส้ ูงอายุที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีความ
ต้องการสวัสดิการสังคม ด้านการสร้างบริ การ และ
เครื อข่ายการเกื้อหนุนแตกต่างกัน
4. ผูส้ ูงอายุที่มีระดับการศึกษา 4.1 ผูส้ ูงอายุที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความ
แตกต่างกัน มีความต้องการ
ต้องการสวัสดิการสังคม ด้านสุขภาพและการ
สวัสดิการสังคม ในภาพรวม
รักษาพยาบาลแตกต่างกัน
แตกต่างกัน
4.2 ผูส้ ูงอายุที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความ
ต้องการสวัสดิการสังคม ด้านรายได้ แตกต่างกัน
4.3 ผูส้ ูงอายุที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความ
ต้องการสวัสดิการสังคม ด้านที่พกั อาศัยแตกต่างกัน
4.4 ผูส้ ู งอายุที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความ
ต้องการสวัสดิการสังคม ด้านนันทนาการแตกต่าง
กัน
4.5 ผูส้ ูงอายุที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความ
ต้องการสวัสดิการสังคม ด้านความมัน่ คง ทางสังคม
ครอบครัว ผูด้ ูแลและการคุม้ ครองแตกต่างกัน
4.6 ผูส้ ู งอายุที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความ
ต้องการสวัสดิการสังคม ด้านการสร้างบริ การและ
เครื อข่ายการเกื้อหนุนแตกต่างกัน
5. ผูส้ ู งอายุที่มีอาชีพแตกต่างกัน 5.1 ผูส้ ูงอายุที่มีอาชี พแตกต่างกัน มีความต้องการ
มีความต้องการสวัสดิการสังคม สวัสดิการด้านสุขภาพและ การรักษาพยาบาล
ในภาพรวมแตกต่างกัน
แตกต่างกัน
5.2 ผูส้ ูงอายุที่มีอาชี พแตกต่างกัน มีความต้องการ
สวัสดิการสังคม ด้านรายได้แตกต่างกัน
5.3 ผูส้ ู งอายุที่มีอาชี พแตกต่างกัน มีความต้องการ
สวัสดิการสังคม ด้านที่พกั อาศัยแตกต่างกัน
5.4 ผูส้ ูงอายุที่มีอาชี พแตกต่างกัน มีความต้องการ
สวัสดิการสังคม ด้านนันทนาการแตกต่างกัน
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5. ผูส้ ู งอายุที่มีอาชีพแตกต่างกัน 5.5 ผูส้ ูงอายุที่มีอาชี พต่างแตกกัน มีความต้องการ
มีความต้องการสวัสดิการสังคม สวัสดิการสังคม ด้านความมัน่ คงทางสังคม
ในภาพรวมแตกต่างกัน
ครอบครัว ผูด้ ูแลและการคุม้ ครองแตกต่างกัน
5.6 ผูส้ ู งอายุที่มีอาชี พแตกต่างกัน มีความต้องการ
สวัสดิการสังคม ด้านการสร้ างบริ การ และเครื อข่าย
การเกื้อหนุนแตกต่างกัน
6. ผูส้ ู งอายุที่มีรายได้แตกต่าง
6.1 ผูส้ ู งอายุที่มีรายได้แตกต่างกัน มีความต้องการ
กัน มีความต้องการสวัสดิการ
สวัสดิการสังคม ด้านสุขภาพและ การรักษาพยาบาล
สังคม ในภาพรวมแตกต่างกัน
แตกต่างกัน
6.2 ผูส้ ูงอายุที่มีรายได้แตกต่างกัน มีความต้องการ
สวัสดิการสังคม ด้านรายได้แตกต่างกัน
6.3 ผูส้ ูงอายุที่มีรายได้แตกต่างกัน มีความต้องการ
สวัสดิการสังคม ด้านที่พกั อาศัยแตกต่างกัน
6.4 ผูส้ ูงอายุที่มีรายได้แตกต่างกัน มีความต้องการ
สวัสดิการสังคม ด้านนันทนาการแตกต่างกัน
6.5 ผูส้ ูงอายุที่มีรายได้แตกต่างกัน มีความต้องการ
สวัสดิการสังคม ด้านความมัน่ คง
ทางสังคม ครอบครัว ผูด้ ูแลและการคุม้ ครอง
แตกต่างกัน
6.6 ผูส้ ู งอายุที่มีรายได้แตกต่างกัน มีความต้องการ
สวัสดิการสังคม ด้านการสร้ างบริ การและเครื อข่าย
การเกื้อหนุนแตกต่างกัน
7. ผูส้ ู งอายุที่มีแหล่งที่มาของ
7.1 ผูส้ ูงอายุที่มีแหล่งที่มาของรายได้แตกต่างกัน มี
รายได้แตกต่างกัน มีความ
ความต้องการสวัสดิการสังคม ด้านสุขภาพและการ
ต้องการสวัสดิการสังคม ใน
รักษาพยาบาลแตกต่างกัน
ภาพรวมแตกต่างกัน
7.2 ผูส้ ูงอายุที่มีแหล่งที่มาของรายได้แตกต่างกัน มี
ความต้องการสวัสดิการสังคม ด้านรายได้แตกต่าง
กัน
7.3 ผูส้ ูงอายุที่มีแหล่งที่มาของรายได้แตกต่างกัน มี
ความต้องการสวัสดิการสังคม ด้านที่พกั อาศัย
แตกต่างกัน
7.4 ผูส้ ูงอายุที่มีแหล่งที่มาของรายได้แตกต่างกัน มี
ความต้องการสวัสดิการสังคม ด้านนันทนาการ
แตกต่างกัน

ผลการทดสอบสมมติฐาน
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7. ผูส้ ู งอายุที่มีแหล่งที่มาของ
รายได้แตกต่างกัน มีความ
ต้องการสวัสดิการสังคม ใน
ภาพรวมแตกต่างกัน

8. ผูส้ ูงอายุที่มีที่พกั อาศัย
แตกต่างกัน มีความต้องการ
สวัสดิการสังคม ในภาพรวม
แตกต่างกัน

9. ผูส้ ูงอายุที่มีจานวนสมาชิก
ในครอบครัวแตกต่างกัน มี
ความต้องการสวัสดิการสังคม
ในภาพรวมแตกต่างกัน

7.5 ผูส้ ู งอายุที่มีแหล่งที่มาของรายได้แตกต่างกัน มี
ความต้องการสวัสดิการสังคม ด้านความมัน่ คงทาง
สังคม ครอบครัว ผูด้ ูแลและการคุม้ ครองแตกต่างกัน
7.6 ผูส้ ูงอายุที่มีแหล่งที่มาของรายได้แตกต่างกัน มี
ความต้องการสวัสดิการสังคม ด้านการสร้างบริ การ
และเครื อข่ายการเกื้อหนุนแตกต่างกัน
8.1 ผูส้ ูงอายุที่มีที่พกั อาศัยแตกต่างกัน มีความ
ต้องการสวัสดิการสังคม ด้านสุขภาพและการ
รักษาพยาบาลแตกต่างกัน
8.2 ผูส้ ู งอายุที่มีที่พกั อาศัยแตกต่างกัน มีความ
ต้องการสวัสดิการสังคม ด้านรายได้แตกต่างกัน
8.3 ผูส้ ูงอายุที่มีที่พกั อาศัยแตกต่างกัน มีความ
ต้องการสวัสดิการสังคม ด้านที่พกั อาศัยแตกต่างกัน
8.4 ผูส้ ูงอายุที่มีที่พกั อาศัยแตกต่างกัน มีความ
ต้องการสวัสดิการสังคม ด้านนันทนาการแตกต่าง
กัน
8.5 ผูส้ ูงอายุที่มีที่พกั อาศัยแตกต่างกัน มีความ
ต้องการสวัสดิการสังคม ด้านความมัน่ คงทางสังคม
ครอบครัว ผูด้ ูแลและการคุม้ ครองแตกต่างกัน
8.6 ผูส้ ูงอายุที่มีที่พกั อาศัยแตกต่างกัน มีความ
ต้องการสวัสดิการสังคม ด้านการสร้างบริ การและ
เครื อข่ายการเกื้อหนุนแตกต่างกัน
9.1 ผูส้ ู งอายุที่มีจานวนสมาชิกในครอบครัวแตกต่าง
กัน มีความต้องการสวัสดิการสังคม ด้านสุขภาพและ
การรักษาพยาบาลแตกต่างกัน
9.2 ผูส้ ูงอายุที่มีจานวนสมาชิกในครอบครัวแตกต่าง
กัน มีความต้องการสวัสดิการสังคม ด้านรายได้
แตกต่างกัน
9.3 ผูส้ ูงอายุที่มีจานวนสมาชิกในครอบครัวแตกต่าง
กัน มีความต้องการสวัสดิการสังคม ด้านที่พกั อาศัย
แตกต่างกัน
9.4 ผูส้ ูงอายุที่มีจานวนสมาชิกในครอบครัวแตกต่าง
กัน มีความต้องการสวัสดิการสังคม ด้านนันทนาการ
แตกต่างกัน

ผลการทดสอบสมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน

ปฏิเสธสมมติฐาน

ปฏิเสธสมมติฐาน

ปฏิเสธสมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน

ปฏิเสธสมมติฐาน

ปฏิเสธสมมติฐาน

ปฏิเสธสมมติฐาน

ปฏิเสธสมมติฐาน

ปฏิเสธสมมติฐาน

ปฏิเสธสมมติฐาน
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ตารางที่ 32 (ต่อ)
สมมติฐาน
9. ผูส้ ูงอายุที่มีจานวนสมาชิก
ในครอบครัวแตกต่างกัน มี
ความต้องการสวัสดิการสังคม
ในภาพรวมแตกต่างกัน

10. ผูส้ ูงอายุที่มีความสามารถ
ในการช่วยเหลือตัวเองแตกต่าง
กัน มีความต้องการสวัสดิการ
สังคม ในภาพรวมแตกต่างกัน

9.5 ผูส้ ูงอายุที่มีจานวนสมาชิกในครอบครัวแตกต่าง
กัน มีความต้องการสวัสดิการสังคม ด้านความมัน่ คง
ทางสังคม ครอบครัว ผูด้ ูแลและการคุม้ ครอง
แตกต่างกัน
9.6 ผูส้ ูงอายุที่มีจานวนสมาชิกในครอบครัวแตกต่าง
กัน มีความต้องการสวัสดิการสังคม ด้านการสร้าง
บริ การและเครื อข่ายการเกื้อหนุนแตกต่างกัน
10.1 ผูส้ ู งอายุที่มีความสามารถในการช่วยเหลือ
ตัวเองแตกต่างกันแตกต่างกัน แตกต่างกัน มีความ
ต้องการสวัสดิการด้านสุขภาพและการ
รักษาพยาบาลแตกต่างกัน
10.2 ผูส้ ู งอายุที่มีความสามารถในการช่วยเหลือ
ตัวเองแตกต่างกันแตกต่างกัน แตกต่างกัน มีความ
ต้องการสวัสดิการด้านรายได้แตกต่างกัน
10.3 ผูส้ ู งอายุที่มีความสามารถในการช่วยเหลือ
ตัวเองแตกต่างกันแตกต่างกัน แตกต่างกัน มีความ
ต้องการสวัสดิการด้านที่พกั อาศัยแตกต่างกัน
10.4 ผูส้ ู งอายุที่มีความสามารถในการช่วยเหลือ
ตัวเองแตกต่างกันแตกต่างกัน แตกต่างกัน มีความ
ต้องการสวัสดิการด้านนันทนาการแตกต่างกัน
10.5 ผูส้ ู งอายุที่มีความสามารถในการช่วยเหลือ
ตัวเองแตกต่างกันแตกต่างกัน แตกต่างกัน มีความ
ต้องการสวัสดิการด้านความมัน่ คงทางสังคม
ครอบครัว ผูด้ ูแลและการคุม้ ครองแตกต่างกัน
10.6 ผูส้ ู งอายุที่มีความสามารถในการช่วยเหลือ
ตัวเองแตกต่างกันแตกต่างกัน แตกต่างกัน มีความ
ต้องการสวัสดิการด้านการสร้างบริ การและเครื อข่าย
การเกื้อหนุนแตกต่างกัน

ผลการทดสอบสมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน

ปฏิเสธสมมติฐาน

ปฏิเสธสมมติฐาน

ปฏิเสธสมมติฐาน

ปฏิเสธสมมติฐาน

ปฏิเสธสมมติฐาน

ปฏิเสธสมมติฐาน

ปฏิเสธสมมติฐาน

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ อง ความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุ ในเขตตาบลตาสิ ทธิ์ อาเภอ
ปลวกแดง จังหวัดระยอง มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุในเขต
ตาบลตาสิ ทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง และเพื่อเปรี ยบเทียบความต้องการสวัสดิการสังคม
ของผูส้ ู งอายุในเขต ตาบลตาสิ ทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง จาแนกตามปัจจัยทางด้าน
ประชากรศาสตร์ ปั จจัยด้านเศรษฐกิจ ปั จจัยด้านครอบครัวและปั จจัยด้านสุ ขภาพ ประชากรกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูส้ ู งอายุในเขตตาบลตาสิ ทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ที่มี
อายุ 60 ปี ขึ้นไป จานวน 270 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และ
แบ่งความต้องการออกเป็ น 4 ระดับ เพื่อสอบถามความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุ ตาม
แนวทางของการจัดทามาตรฐานการสงเคราะห์ผสู ้ ู งอายุของกรมการส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย ทั้ง 6 ด้าน แล้วนาผลการสารวจมาประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยสถิติที่
ใช้ประกอบด้วย ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)

สรุปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ทวั่ ไปเกีย่ วกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการศึกษาทัว่ ไป พบว่า ผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 60-64 ปี
สถานภาพสมรส มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมากที่สุด และประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ผูส้ ู งอายุที่มีรายได้จากการประกอบอาชีพจะมีรายได้ 10,001-15,000 บาทต่อเดือน โดยที่มาของ
รายได้หลักมาจากการประกอบอาชีพ, จากหน่วยงานราชการ พักอาศัยบ้านของบุตร, หลาน ส่ วน
ใหญ่จานวนสมาชิกในครอบครัว 5 คนขึ้นไป และผูส้ ู งอายุมีความสามรถในการช่วยเหลือตัวเองอยู่
ในภาวะพึ่งพาปานกลาง
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลความต้ องการสวัสดิการสั งคมของผู้สูงอายุ ในเขตตาบล
ตาสิ ทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
1. ผลการศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุ ในเขตตาบลตาสิ ทธิ์ อาเภอ
ปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ด้านความมัน่ คงทางสังคม ครอบครัว
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ด้านที่พกั อาศัย ด้านรายได้ ด้านนันทนาการ ด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาลและด้านการสร้าง
บริ การและเครื อข่ายการเกื้อหนุน ตามลาดับ
2. สวัสดิการสังคมด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล โดนรวมอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่
สถานที่สาหรับผูส้ ู งอายุพูดคุยกัน และออกกาลังกาย รองลงมา คือ การเรี ยนรู ้หรื อคาแนะนา การ
ดูแลสุ ขภาพและการตรวจสุ ขภาพประจาเดือน ตามลาดับ
3. สวัสดิการสังคมด้านรายได้ โดนรวมอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ การจัดหางานพิเศษ เช่น
การเป็ นอาสาสมัครโครงการต่าง ๆ รองลงมา คือ กองทุนส่ งเสริ มสวัสดิการในชุมชนและการอบรม
อาชีพเสริ ม เช่น การทาขนมไทย การสานตะกร้าจากไม้ไผ่ ตามลาดับ
4. สวัสดิการสังคมด้านที่พกั อาศัย โดนรวมอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ การอบรมความ
ปลอดภัยภายในบ้าน รองลงมา คือ บริ การจัดที่พกั อาศัยใกล้โรงพยาบาลและที่พกั ชัว่ คราวสาหรับ
ผูส้ ู งอายุที่ประสบปัญหา ตามลาดับ
5. สวัสดิการสังคมด้านนันทนาการ โดนรวมอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ การจัดทัศนศึกษา
รองลงมา คือ เพิ่มงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมชมรมผูส้ ู งอายุและกิจกรรมนันทนาการงานรื่ นเริ ง
ในวันสาคัญ ตามลาดับ
6. สวัสดิการสังคมด้านความมัน่ คงทางสังคม ครอบครัว ผูด้ ูแล และการคุม้ ครอง โดน
รวมอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ให้ผสู ้ ู งอายุได้อยูก่ บั ครอบครัวอย่างมีคุณภาพ รองลงมา คือ บริ การด้าน
กฎหมายและการเห็นคุณค่าของผูส้ ู งอายุ ตามลาดับ
7. สวัสดิการสังคมด้านการสร้างบริ การและเครื อข่ายการเกื้อหนุน โดนรวมอยูใ่ นระดับ
มาก ได้แก่ จัดตั้งศูนย์ดูแลผูส้ ู งอายุภายในตาบล รองลงมา คือ การสนับสนุนผูส้ ู งอายุให้มีเครื อข่าย
และบริ การเยีย่ มบ้านผูส้ ู งอายุ ตามลาดับ
ตอนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน
จากการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรี ยบเทียบความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุ
ในเขตตาบลตาสิ ทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง พบว่า
1. ผูส้ ู งอายุที่มีเพศต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการสังคมในภาพรวมแตกต่างกัน ซึ่ งไม่
เป็ นไปตามสมมติฐาน
1.1 ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน ได้แก่ ด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล, ด้านรายได้,
ด้านที่พกั อาศัย, ด้านนันทนาการ, ด้านความมัน่ คงทางสังคม ครอบครัว ผูด้ ูแล และการคุม้ ครอง,
ด้านการสร้างบริ การและเครื อข่ายการเกื้อหนุน
2. ผูส้ ู งอายุที่มีอายุต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการสังคมในภาพรวมแตกต่างกัน ซึ่ งไม่
เป็ นไปตามสมมติฐาน
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2.1 เป็ นไปตามสมมติฐาน ได้แก่ ด้านนันทนาการ, ด้านการสร้างบริ การและเครื อข่าย
การเกื้อหนุน
2.2 ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน ได้แก่ ด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล, ด้านรายได้,
ด้านที่พกั อาศัย, ด้านความมัน่ คงทางสังคม ครอบครัว ผูด้ ูแล และการคุม้ ครอง
3. ผูส้ ู งอายุที่มีสถานภาพามรสต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการสังคมในภาพรวม
แตกต่างกัน ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
3.1 ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน ได้แก่ ด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล, ด้านรายได้,
ด้านที่พกั อาศัย, ด้านนันทนาการ, ด้านความมัน่ คงทางสังคม ครอบครัว ผูด้ ูแล และการคุม้ ครอง,
ด้านการสร้างบริ การและเครื อข่ายการเกื้อหนุน
4. ผูส้ ู งอายุที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการสังคมในภาพรวม
แตกต่างกัน ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐาน
4.1 เป็ นไปตามสมมติฐาน ได้แก่ ด้านรายได้
4.2 ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน ได้แก่ ด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล, ด้านที่พกั
อาศัย, ด้านนันทนาการ, ด้านความมัน่ คงทางสังคม ครอบครัว ผูด้ ูแล และการคุม้ ครอง, ด้านการ
สร้างบริ การและเครื อข่ายการเกื้อหนุน
5. ผูส้ ู งอายุที่มีอาชีพต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการสังคมในภาพรวมแตกต่างกัน ซึ่ ง
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
5.1 เป็ นไปตามสมมติฐาน ได้แก่ ด้านความมัน่ คงทางสังคม ครอบครัว ผูด้ ูแล และ
การคุม้ ครอง
5.2 ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน ได้แก่ ด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล, ด้านรายได้,
ด้านที่พกั อาศัย, ด้านนันทนาการ, ด้านการสร้างบริ การและเครื อข่ายการเกื้อหนุน
6. ผูส้ ู งอายุที่มีรายได้ต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการสังคมในภาพรวมแตกต่างกัน ซึ่ ง
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
6.1 ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน ได้แก่ ด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล, ด้านรายได้,
ด้านที่พกั อาศัย, ด้านนันทนาการ, ด้านความมัน่ คงทางสังคม ครอบครัว ผูด้ ูแล และการคุม้ ครอง,
ด้านการสร้างบริ การและเครื อข่ายการเกื้อหนุน
7. ผูส้ ู งอายุที่มีแหล่งที่มารายได้หลักต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการสังคมในภาพรวม
แตกต่างกัน ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
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7.1 ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน ได้แก่ ด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล, ด้านรายได้,
ด้านที่พกั อาศัย, ด้านนันทนาการ, ด้านความมัน่ คงทางสังคม ครอบครัว ผูด้ ูแล และการคุม้ ครอง,
ด้านการสร้างบริ การและเครื อข่ายการเกื้อหนุน
8. ผูส้ ู งอายุที่มีที่พกั อาศัยต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการสังคมในภาพรวมแตกต่างกัน
ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
8.1 ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน ได้แก่ ด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล, ด้านรายได้,
ด้านที่พกั อาศัย, ด้านนันทนาการ, ด้านความมัน่ คงทางสังคม ครอบครัว ผูด้ ูแล และการคุม้ ครอง,
ด้านการสร้างบริ การและเครื อข่ายการเกื้อหนุน
9. ผูส้ ู งอายุที่มีจานวนสมาชิกในครอบครัวต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการสังคมใน
ภาพรวมแตกต่างกัน ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
9.1 ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน ได้แก่ ด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล, ด้านรายได้,
ด้านที่พกั อาศัย, ด้านนันทนาการ, ด้านความมัน่ คงทางสังคม ครอบครัว ผูด้ ูแล และการคุม้ ครอง,
ด้านการสร้างบริ การและเครื อข่ายการเกื้อหนุน
10. ผูส้ ู งอายุที่มีความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการ
สังคมในภาพรวมแตกต่างกัน ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
10.1ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน ได้แก่ ด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล, ด้านรายได้,
ด้านที่พกั อาศัย, ด้านนันทนาการ, ด้านความมัน่ คงทางสังคม ครอบครัว ผูด้ ูแล และการคุม้ ครอง,
ด้านการสร้างบริ การและเครื อข่ายการเกื้อหนุน

อภิปรายผล
ผลการศึกษา ความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุ ในเขตตาบลตาสิ ทธิ์ อาเภอ
ปลวกแดง จังหวัดระยอง มีประเด็นตามวัตถุประสงค์ที่นามาอภิปรายดังนี้
1. โดยภาพรวม ความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุ ในเขตตาบลตาสิ ทธิ์ อาเภอ
ปลวกแดง จังหวัดระยอง พบว่า ผูส้ ู งอายุมีความต้องการสวัสดิการสังคม ในภาพรวม อยูใ่ นระดับ
มาก ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นันทนา อยูส่ บาย (2557) ศึกษาเรื่ องความต้องการสวัสดิการ
สังคมของผูส้ ู งอายุ ในองค์การบริ หารส่ วนตาบลศีรษะจระเข้นอ้ ย อาเภอบางเสาธง จังหวัด
สมุทรปราการ พบว่า ความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุ ในองค์การบริ หารส่ วนตาบล
ศีรษะจระเข้นอ้ ย อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ลัดดา บุญเกิด
(2557) ศึกษาเรื่ อง ความต้องการด้านสวัสดิการของผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตาบลเกาะจันทร์ อาเภอ
เกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี พบว่า ความต้องการด้านสวัสดิการของผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตาบลเกาะ
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จันทร์ อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก จีรากร ถุนนอก (2558) ศึกษา
เรื่ อง ความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุ ในเขตเทศบาลตาบลสะแก อาเภอสตึก จังหวัด
บุรีรัมย์ พบว่าความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุ ในเขตเทศบาลตาบลสะแก อาเภอส
ตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ปานใจ จันทร์ สีดา (2558) ศึกษาเรื่ อง ความต้องการ
ด้านสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุในองค์การการบริ หารส่ วนตาบลทัพไทย อาเภอตาพระยา จังหวัด
สระแก้ว พบว่า ความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุในองค์การการบริ หารส่ วนตาบลทัพ
ไทย อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้วในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก
ซึ่ งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของเทียนแก้ว เลี่ยมสุ วรรณ และคณะ (2558) ศึกษาเรื่ อง
ข้อเสนอทางเลือกการจัดสวัสดิการผูส้ ู งอายุที่สอดคล้องกับความต้องการและเงื่อนไขทางสังคมใน
ชุมชนจังหวัดชลบุรี พบว่า ความต้องการทางสังคมในชุมชนจังหวัดชลบุรี ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง สามารถ รุ่ งโรจน์ (2560) ศึกษาเรื่ อง ความต้องการสวัสดิการผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาล
ตาบลเสม็ด อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พบว่าความต้องการสวัสดิการผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาล
ตาบลเสม็ด อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง สุ ทธิ วรรณ สว่างเนตร
(2561) ศึกษาเรื่ อง ความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุ ในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบล
ปะเคียบ อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุ ในเขต
องค์การบริ หารส่ วนตาบลปะเคียบ อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
2. ด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล ความต้องการสวัสดิ การสังคมของผูส้ ู งอายุ ในเขต
ตาบลตาสิ ทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง พบว่า ผูส้ ู งอายุมีความต้องการสวัสดิการสังคม ด้าน
สุ ขภาพและการรักษาพยาบาล อยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นันทนา อยูส่ บาย
(2557) ศึกษาเรื่ อง ความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุ ในองค์การบริ หารส่ วนตาบลศีรษะ
จระเข้นอ้ ย อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ความต้องการสวัสดิการสังคมของ
ผูส้ ู งอายุ ในองค์การบริ หารส่ วนตาบลศีรษะจระเข้นอ้ ย อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการด้าน
สุ ขภาพอนามัย อยูใ่ นระดับมาก ลัดดา บุญเกิด (2557) ศึกษาเรื่ อง ความต้องการด้านสวัสดิการของ
ผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตาบลเกาะจันทร์ อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี พบว่า ความต้องการด้าน
สวัสดิการของผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตาบลเกาะจันทร์ อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ด้านสุ ขภาพ
และการรักษาพยาบาล อยูใ่ นระดับมาก จีรากร ถุนนอก (2558) ศึกษาเรื่ อง ความต้องการด้าน
สวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุ ในเขตเทศบาลตาบลสะแก อาเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่าความ
ต้องการด้านสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุ ในเขตเทศบาลตาบลสะแก อาเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
ด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาลอยูใ่ นระดับมาก ปานใจ จันทร์ สีดา (2558) ศึกษาเรื่ อง ความ
ต้องการด้านสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุในองค์การการบริ หารส่ วนตาบลทัพไทย อาเภอตาพระยา
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จังหวัดสระแก้ว พบว่า ความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุในองค์การการบริ หารส่ วน
ตาบลทัพไทย อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้วด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล อยูใ่ นระดับมาก
สามารถ รุ่ งโรจน์ (2560) ศึกษาเรื่ อง ความต้องการสวัสดิการผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตาบลเสม็ด
อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พบว่าความต้องการสวัสดิการผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตาบลเสม็ด
อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีดา้ นสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล อยูใ่ นระดับมาก
ซึ่ งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของเทียนแก้ว เลี่ยมสุ วรรณ และคณะ (2558) ศึกษาเรื่ อง
ข้อเสนอทางเลือกการจัดสวัสดิการผูส้ ู งอายุที่สอดคล้องกับความต้องการและเงื่อนไขทางสังคมใน
ชุมชนจังหวัดชลบุรี พบว่า ความต้องการทางสังคมในชุมชนจังหวัดชลบุรี ด้านสุ ขภาพอนามัยอยูใ่ น
ระดับปานกลาง สุ ทธิ วรรณ สว่างเนตร (2561) ศึกษาเรื่ อง ความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของ
ผูส้ ู งอายุ ในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบลปะเคียบ อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ความ
ต้องการด้านสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุ ในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบลปะเคียบ อาเภอคูเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านสุ ขภาพอนามัยอยูใ่ นระดับมากที่สุด
3. ด้านรายได้ ความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุ ในเขตตาบลตาสิ ทธิ์ อาเภอ
ปลวกแดง จังหวัดระยอง พบว่า ผูส้ ู งอายุมีความต้องการสวัสดิการสังคม ด้านรายได้ อยูใ่ นระดับ
มาก ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของลัดดา บุญเกิด (2557) ศึกษาเรื่ อง ความต้องการด้านสวัสดิการของ
ผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตาบลเกาะจันทร์ อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี พบว่า ความต้องการด้าน
สวัสดิการของผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตาบลเกาะจันทร์ อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ด้านรายได้
อยูใ่ นระดับมาก จีรากร ถุนนอก (2558) ศึกษาเรื่ อง ความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุ
ในเขตเทศบาลตาบลสะแก อาเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่าความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของ
ผูส้ ู งอายุ ในเขตเทศบาลตาบลสะแก อาเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านรายได้อยูใ่ นระดับมาก สุ ทธิ
วรรณ สว่างเนตร (2561) ศึกษาเรื่ อง ความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุ ในเขตองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลปะเคียบ อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ความต้องการด้านสวัสดิการสังคม
ของผูส้ ู งอายุ ในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบลปะเคียบ อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพอยูใ่ นระดับมาก
ซึ่ งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของเทียนแก้ว เลี่ยมสุ วรรณ และคณะ (2558) ศึกษาเรื่ อง
ข้อเสนอทางเลือกการจัดสวัสดิการผูส้ ู งอายุที่สอดคล้องกับความต้องการและเงื่อนไขทางสังคมใน
ชุมชนจังหวัดชลบุรี พบว่า ความต้องการทางสังคมในชุมชนจังหวัดชลบุรี ด้านเศรษฐกิจอยูใ่ น
ระดับปานกลาง สามารถ รุ่ งโรจน์ (2560) ศึกษาเรื่ อง ความต้องการสวัสดิการผูส้ ู งอายุในเขต
เทศบาลตาบลเสม็ด อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พบว่าความต้องการสวัสดิการผูส้ ู งอายุในเขต
เทศบาลตาบลเสม็ด อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีดา้ นรายได้อยูใ่ นระดับปานกลาง

108
4. ด้านที่พกั อาศัย ความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุ ในเขตตาบลตาสิ ทธิ์ อาเภอ
ปลวกแดง จังหวัดระยอง พบว่า ผูส้ ู งอายุมีความต้องการสวัสดิการสังคม ด้านที่พกั อาศัย อยูใ่ น
ระดับมาก ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของนันทนา อยูส่ บาย (2557) ศึกษาเรื่ อง ความต้องการ
สวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุ ในองค์การบริ หารส่ วนตาบลศีรษะจระเข้นอ้ ย อาเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุ ในองค์การบริ หารส่ วน
ตาบลศีรษะจระเข้นอ้ ย อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการด้านที่อยูอ่ าศัย อยูใ่ นระดับมาก จีรา
กร ถุนนอก (2558) ศึกษาเรื่ อง ความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุ ในเขตเทศบาลตาบล
สะแก อาเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่าความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุ ในเขต
เทศบาลตาบลสะแก อาเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ดา้ นที่พกั อาศัยอยูใ่ นระดับมาก ปานใจ จันทร์ สีดา
(2558) ศึกษาเรื่ อง ความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุในองค์การการบริ หารส่ วนตาบล
ทัพไทย อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว พบว่า ความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุใน
องค์การการบริ หารส่ วนตาบลทัพไทย อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ด้านที่พกั อาศัยอยูใ่ นระดับ
มาก
ซึ่ งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของลัดดา บุญเกิด (2557) ศึกษาเรื่ อง ความต้องการด้าน
สวัสดิการของผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตาบลเกาะจันทร์ อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี พบว่า ความ
ต้องการด้านสวัสดิการของผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตาบลเกาะจันทร์ อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
ด้านที่พกั อาศัย อยูใ่ นระดับน้อย เทียนแก้ว เลี่ยมสุ วรรณ และคณะ (2558) ศึกษาเรื่ องข้อเสนอ
ทางเลือกการจัดสวัสดิการผูส้ ู งอายุที่สอดคล้องกับความต้องการและเงื่อนไขทางสังคมในชุมชน
จังหวัดชลบุรี พบว่า ความต้องการทางสังคมในชุมชนจังหวัดชลบุรี ด้านที่อยูอ่ าศัย/เครื่ องนุ่งห่ม อยู่
ในระดับปานกลาง สามารถ รุ่ งโรจน์ (2560) ศึกษาเรื่ อง ความต้องการสวัสดิการผูส้ ู งอายุในเขต
เทศบาลตาบลเสม็ด อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พบว่าความต้องการสวัสดิการผูส้ ู งอายุในเขต
เทศบาลตาบลเสม็ด อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีดา้ นที่พกั อาศัย อยูใ่ นระดับปานกลาง
5. ด้านนันทนาการ ความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุ ในเขตตาบลตาสิ ทธิ์
อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง พบว่า ผูส้ ู งอายุมีความต้องการสวัสดิการสังคม ด้านนันทนาการ อยู่
ในระดับมาก ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของนันทนา อยูส่ บาย (2557) ศึกษาเรื่ อง ความต้องการ
สวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุ ในองค์การบริ หารส่ วนตาบลศีรษะจระเข้นอ้ ย อาเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุ ในองค์การบริ หารส่ วน
ตาบลศีรษะจระเข้นอ้ ย อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการด้านนันทนาการอยูใ่ นระดับมาก ลัด
ดา บุญเกิด (2557) ศึกษาเรื่ อง ความต้องการด้านสวัสดิการของผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตาบลเกาะ
จันทร์ อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี พบว่า ความต้องการด้านสวัสดิการของผูส้ ู งอายุในเขต
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เทศบาลตาบลเกาะจันทร์ อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ด้านนันทนาการ อยูใ่ นระดับมาก จีรากร
ถุนนอก (2558) ศึกษาเรื่ อง ความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุ ในเขตเทศบาลตาบล
สะแก อาเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่าความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุ ในเขต
เทศบาลตาบลสะแก อาเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านนันทนาการอยูใ่ นระดับมาก ปานใจ จันทร์ สีดา
(2558) ศึกษาเรื่ อง ความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุในองค์การการบริ หารส่ วนตาบล
ทัพไทย อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว พบว่า ความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุใน
องค์การการบริ หารส่ วนตาบลทัพไทย อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ด้านนันทนาการอยูใ่ น
ระดับมาก สามารถ รุ่ งโรจน์ (2560) ศึกษาเรื่ อง ความต้องการสวัสดิการผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาล
ตาบลเสม็ด อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พบว่าความต้องการสวัสดิการผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาล
ตาบลเสม็ด อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้านนันทนาการ อยูใ่ นระดับมาก
ซึ่ งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของเทียนแก้ว เลี่ยมสุ วรรณ และคณะ (2558) ศึกษาเรื่ อง
ข้อเสนอทางเลือกการจัดสวัสดิการผูส้ ู งอายุที่สอดคล้องกับความต้องการและเงื่อนไขทางสังคมใน
ชุมชนจังหวัดชลบุรี พบว่า ความต้องการทางสังคมในชุมชนจังหวัดชลบุรี ด้านการใช้เวลาว่างให้
เป็ นประโยชน์อยูใ่ นระดับปานกลาง สุ ทธิ วรรณ สว่างเนตร (2561) ศึกษาเรื่ อง ความต้องการด้าน
สวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุ ในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบลปะเคียบ อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
พบว่า ความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุ ในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบลปะเคียบ
อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านนันทนาการอยูใ่ นระดับมากที่สุด
6. ด้านความมัน่ คงทางสังคม ครอบครัว ผูด้ ูแลและการคุม้ ครอง ความต้องการสวัสดิการ
สังคมของผูส้ ู งอายุ ในเขตตาบลตาสิ ทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง พบว่า ผูส้ ู งอายุมีความ
ต้องการสวัสดิการสังคม ด้านความมัน่ คงทางสังคม ครอบครัว ผูด้ ูแลและการคุม้ ครองอยูใ่ นระดับ
มาก ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของนันทนา อยูส่ บาย (2557) ศึกษาเรื่ อง ความต้องการสวัสดิการ
สังคมของผูส้ ู งอายุ ในองค์การบริ หารส่ วนตาบลศีรษะจระเข้นอ้ ย อาเภอบางเสาธง จังหวัด
สมุทรปราการ พบว่า ความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุ ในองค์การบริ หารส่ วนตาบล
ศีรษะจระเข้นอ้ ย อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการด้านความปลอดภัยในชีวิตอยูใ่ นระดับมาก
ลัดดา บุญเกิด (2557) ศึกษาเรื่ อง ความต้องการด้านสวัสดิการของผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตาบลเกาะ
จันทร์ อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี พบว่า ความต้องการด้านสวัสดิการของผูส้ ู งอายุในเขต
เทศบาลตาบลเกาะจันทร์ อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ด้านความมัน่ คงทางสังคม ครอบครัว
ผูด้ ูแลและการคุม้ ครอง อยูใ่ นระดับมาก
ซึ่ งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของสามารถ รุ่ งโรจน์ (2560) ศึกษาเรื่ อง ความต้องการ
สวัสดิการผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตาบลเสม็ด อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พบว่าความต้องการ
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สวัสดิการผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตาบลเสม็ด อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีดา้ นความมัน่ คงทาง
สังคม ครอบครัว ผูด้ ูแลและการคุม้ ครอง อยูใ่ นระดับปานกลาง
7. ด้านการสร้างบริ การและเครื อข่ายการเกื้อหนุน ความต้องการสวัสดิการสังคมของ
ผูส้ ู งอายุ ในเขตตาบลตาสิ ทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง พบว่า ผูส้ ู งอายุมีความต้องการ
สวัสดิการสังคม ด้านการสร้างบริ การและเครื อข่ายการเกื้อหนุน อยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของลัดดา บุญเกิด (2557) ศึกษาเรื่ อง ความต้องการด้านสวัสดิการของผูส้ ู งอายุในเขต
เทศบาลตาบลเกาะจันทร์ อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี พบว่า ความต้องการด้านสวัสดิการของ
ผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตาบลเกาะจันทร์ อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ด้านการสร้างบริ การและ
เครื อข่ายการเกื้อหนุนอยูใ่ นระดับมาก สามารถ รุ่ งโรจน์ (2560) ศึกษาเรื่ อง ความต้องการสวัสดิการ
ผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตาบลเสม็ด อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พบว่าความต้องการสวัสดิการ
ผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตาบลเสม็ด อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีดา้ นการสร้างบริ การและ
เครื อข่ายการเกื้อหนุน อยูใ่ นระดับมาก
ซึ่ งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของเทียนแก้ว เลี่ยมสุ วรรณ และคณะ (2558) ศึกษาเรื่ อง
ข้อเสนอทางเลือกการจัดสวัสดิการผูส้ ู งอายุที่สอดคล้องกับความต้องการและเงื่อนไขทางสังคมใน
ชุมชนจังหวัดชลบุรี พบว่า ความต้องการทางสังคมในชุมชนจังหวัดชลบุรี ด้านการบริ การทาง
สังคมอยูใ่ นระดับปานกลาง
ผลการศึกษา ความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุ ในเขตตาบลตาสิ ทธิ์ อาเภอ
ปลวกแดง จังหวัดระยอง มีประเด็นตามผลการทดสอบสมมติฐานที่นามาอภิปรายดังนี้
ปัจจัยทางประชากรศาสตร์
1. ผูส้ ู งอายุที่มีเพศต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการสังคมในภาพรวมแตกต่างกัน ซึ่ งไม่
เป็ นไปตามสมมติฐาน สอดคล้องกับการวิจยั ของนันทนา อยูส่ บาย (2557) ศึกษาเรื่ องความ
ต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุ ในองค์การบริ หารส่ วนตาบลศีรษะจระเข้นอ้ ย อาเภอบางเสา
ธง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ผูส้ ู งอายุที่มีเพศต่างกันมีความต้องการสวัสดิการสังคมของ
ผูส้ ู งอายุ ในองค์การบริ หารส่ วนตาบลศีรษะจระเข้นอ้ ย อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการไม่
แตกต่างกัน
ซึ่ งไม่สอดคล้องกับการวิจยั ของลัดดา บุญเกิด (2557) ศึกษาเรื่ อง ความต้องการด้าน
สวัสดิการของผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตาบลเกาะจันทร์ อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี พบว่า
ผูส้ ู งอายุที่มีเพศต่างกันมี ความต้องการด้านสวัสดิการของผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตาบลเกาะจันทร์
อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรีแตกต่างกัน สามารถ รุ่ งโรจน์ (2560) ศึกษาเรื่ อง ความต้องการ
สวัสดิการผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตาบลเสม็ด อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พบว่า ผูส้ ู งอายุที่มี
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เพศต่างกันมีความต้องการสวัสดิการผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตาบลเสม็ด อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรีไม่แตกต่างกัน
1.1 ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน ได้แก่ ด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล, ด้านที่พกั
อาศัย สอดคล้องกับการวิจยั ของสามารถ รุ่ งโรจน์ (2560) ศึกษาเรื่ อง ความต้องการสวัสดิการ
ผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตาบลเสม็ด อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พบว่า ผูส้ ู งอายุที่มีเพศต่างกันมี
ความต้องการสวัสดิการด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล, ด้านที่พกั อาศัย, ด้านนันทนาการ, ด้าน
ความมัน่ คงทางสังคม ครอบครัว ผูด้ ูแล และการคุม้ ครอง ในเขตเทศบาลตาบลเสม็ด อาเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรีไม่แตกต่างกัน, ด้านรายได้ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานซึ่ งไม่สอดคล้องกับการ
วิจยั ของสามารถ รุ่ งโรจน์ (2560) ศึกษาเรื่ อง ความต้องการสวัสดิการผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตาบล
เสม็ด อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พบว่า ผูส้ ู งอายุที่มีเพศต่างกันมีความต้องการสวัสดิการด้าน
รายได้และด้านการสร้างบริ การและเครื อข่ายการเกื้อหนุ นในเขตเทศบาลตาบลเสม็ด อาเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรีแตกต่างกัน
2. ผูส้ ู งอายุที่มีอายุต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการสังคมในภาพรวมแตกต่างกัน ซึ่ งไม่
เป็ นไปตามสมมติฐาน ซึ่ งไม่สอดคล้องกับการวิจยั ของนันทนา อยูส่ บาย (2557) ศึกษาเรื่ องความ
ต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุ ในองค์การบริ หารส่ วนตาบลศีรษะจระเข้นอ้ ย อาเภอบางเสา
ธง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ผูส้ ู งอายุที่มีอายุต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการสังคมของ
ผูส้ ู งอายุ ในองค์การบริ หารส่ วนตาบลศีรษะจระเข้นอ้ ย อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
แตกต่างกัน ลัดดา บุญเกิด (2557) ศึกษาเรื่ อง ความต้องการด้านสวัสดิการของผูส้ ู งอายุในเขต
เทศบาลตาบลเกาะจันทร์ อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี พบว่า ผูส้ ู งอายุที่มีอายุต่างกันมี ความ
ต้องการด้านสวัสดิการของผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตาบลเกาะจันทร์ อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัด
ชลบุรีแตกต่างกัน สามารถ รุ่ งโรจน์ (2560) ศึกษาเรื่ อง ความต้องการสวัสดิการผูส้ ู งอายุในเขต
เทศบาลตาบลเสม็ด อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พบว่า ผูส้ ู งอายุที่มีอายุต่างกันมีความต้องการ
สวัสดิการผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตาบลเสม็ด อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีแตกต่างกัน
2.1 เป็ นไปตามสมมติฐาน ได้แก่ ด้านนันทนาการ, ด้านการสร้างบริ การและ
เครื อข่ายการเกื้อหนุน ซึ่ งไม่สอดคล้องกับการวิจยั ของสามารถ รุ่ งโรจน์ (2560) ศึกษาเรื่ อง ความ
ต้องการสวัสดิการผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตาบลเสม็ด อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พบว่า
ผูส้ ู งอายุที่มีอายุต่างกันมีความต้องการสวัสดิการด้านนันทนาการ, ด้านการสร้างบริ การและ
เครื อข่ายการเกื้อหนุน ในเขตเทศบาลตาบลเสม็ด อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีไม่แตกต่างกัน
2.2 ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน ได้แก่ ด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล, ด้านที่พกั
อาศัย, ด้านความมัน่ คงทางสังคม ครอบครัว ผูด้ ูแล และการคุม้ ครอง สอดคล้องกับการวิจยั ของ
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สามารถ รุ่ งโรจน์ (2560) ศึกษาเรื่ อง ความต้องการสวัสดิการผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตาบลเสม็ด
อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พบว่า ผูส้ ู งอายุที่มีอายุต่างกันมีความต้องการสวัสดิการด้าน
สุ ขภาพและการรักษาพยาบาล, ด้านที่พกั อาศัย, ด้านความมัน่ คงทางสังคม ครอบครัว ผูด้ ูแล และ
การคุม้ ครอง ในเขตเทศบาลตาบลเสม็ด อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีไม่แตกต่างกัน,
ด้านรายได้ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานซึ่ งไม่สอดคล้องกับการวิจยั ของสามารถ รุ่ งโรจน์ (2560)
ศึกษาเรื่ อง ความต้องการสวัสดิการผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตาบลเสม็ด อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี พบว่า ผูส้ ู งอายุที่มีอายุต่างกันมีความต้องการสวัสดิการด้านรายได้ในเขตเทศบาลตาบล
เสม็ด อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีแตกต่างกัน
3. ผูส้ ู งอายุที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการสังคมในภาพรวม
แตกต่างกัน ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน สอดคล้องกับการวิจยั ของนันทนา อยูส่ บาย (2557) ศึกษา
เรื่ องความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุ ในองค์การบริ หารส่ วนตาบลศีรษะจระเข้นอ้ ย
อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ผูส้ ู งอายุที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความต้องการ
สวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุ ในองค์การบริ หารส่ วนตาบลศีรษะจระเข้นอ้ ย อาเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการไม่แตกต่างกัน ลัดดา บุญเกิด (2557) ศึกษาเรื่ อง ความต้องการด้าน
สวัสดิการของผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตาบลเกาะจันทร์ อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี พบว่า
ผูส้ ู งอายุที่มีสถานภาพสมรสต่างกันมี ความต้องการด้านสวัสดิการของผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาล
ตาบลเกาะจันทร์ อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรีไม่แตกต่างกัน สามารถ รุ่ งโรจน์ (2560) ศึกษา
เรื่ อง ความต้องการสวัสดิการผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตาบลเสม็ด อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
พบว่า ผูส้ ู งอายุที่มีสถานภาพต่างกันมีความต้องการสวัสดิการผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตาบลเสม็ด
อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีไม่แตกต่างกัน
3.1 ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน ได้แก่ ด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล, ด้านรายได้,
ด้านที่พกั อาศัย, ด้านนันทนาการ, ด้านความมัน่ คงทางสังคม ครอบครัว ผูด้ ูแล และการคุม้ ครอง,
ด้านการสร้างบริ การและเครื อข่ายการเกื้อหนุน สอดคล้องกับการวิจยั ของสามารถ รุ่ งโรจน์ (2560)
ศึกษาเรื่ อง ความต้องการสวัสดิการผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตาบลเสม็ด อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี พบว่า ผูส้ ู งอายุที่มีสถานภาพต่างกันมีความต้องการสวัสดิการด้านสุ ขภาพและการ
รักษาพยาบาล, ด้านรายได้, ด้านที่พกั อาศัย, ด้านนันทนาการ, ด้านความมัน่ คงทางสังคม
ครอบครัว ผูด้ ูแล และการคุม้ ครอง, ด้านการสร้างบริ การและเครื อข่ายการเกื้อหนุน ในเขตเทศบาล
ตาบลเสม็ด อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีไม่แตกต่างกัน
4. ผูส้ ู งอายุที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการสังคมในภาพรวม
แตกต่างกัน ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐาน สอดคล้องกับการวิจยั ของนันทนา อยูส่ บาย (2557) ศึกษา
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เรื่ องความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุ ในองค์การบริ หารส่ วนตาบลศีรษะจระเข้นอ้ ย
อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ผูส้ ู งอายุที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความต้องการ
สวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุ ในองค์การบริ หารส่ วนตาบลศีรษะจระเข้นอ้ ย อาเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการแตกต่างกัน
ซึ่ งไม่สอดคล้องกับการวิจยั ของลัดดา บุญเกิด (2557) ศึกษาเรื่ อง ความต้องการด้าน
สวัสดิการของผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตาบลเกาะจันทร์ อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี พบว่า
ผูส้ ู งอายุที่มีระดับการศึกษาต่างกันมี ความต้องการด้านสวัสดิการของผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาล
ตาบลเกาะจันทร์ อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรีไม่แตกต่างกัน สามารถ รุ่ งโรจน์ (2560) ศึกษา
เรื่ อง ความต้องการสวัสดิการผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตาบลเสม็ด อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
พบว่า ผูส้ ู งอายุที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความต้องการสวัสดิการผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตาบล
เสม็ด อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีไม่แตกต่างกัน
4.1 เป็ นไปตามสมมติฐาน ได้แก่ ด้านรายได้ ไม่สอดคล้องกับการวิจยั ของสามารถ
รุ่ งโรจน์ (2560) ศึกษาเรื่ อง ความต้องการสวัสดิการผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตาบลเสม็ด อาเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี พบว่า ผูส้ ู งอายุที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความต้องการสวัสดิการด้าน
รายได้ในเขตเทศบาลตาบลเสม็ด อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีไม่แตกต่างกัน
4.2 ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน ได้แก่ ด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล, ด้านที่พกั
อาศัย, ด้านนันทนาการ, ด้านความมัน่ คงทางสังคม ครอบครัว ผูด้ ูแล และการคุม้ ครอง, ด้านการ
สร้างบริ การและเครื อข่ายการเกื้อหนุน สอดคล้องกับการวิจยั ของสามารถ รุ่ งโรจน์ (2560) ศึกษา
เรื่ อง ความต้องการสวัสดิการผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตาบลเสม็ด อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
พบว่า ผูส้ ู งอายุที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความต้องการสวัสดิการด้านสุ ขภาพและการ
รักษาพยาบาล, ด้านที่พกั อาศัย, ด้านนันทนาการ, ด้านความมัน่ คงทางสังคม ครอบครัว ผูด้ ูแล และ
การคุม้ ครอง, ด้านการสร้างบริ การและเครื อข่ายการเกื้อหนุน ในเขตเทศบาลตาบลเสม็ด อาเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีไม่แตกต่างกัน
ปั จจัยด้านเศรษฐกิจ
5. ผูส้ ู งอายุที่มีอาชีพต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการสังคมในภาพรวมแตกต่างกัน ซึ่ ง
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน สอดคล้องกับการวิจยั ของสามารถ รุ่ งโรจน์ (2560) ศึกษาเรื่ อง ความ
ต้องการสวัสดิการผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตาบลเสม็ด อาเภอเมืองชลบุ รี จังหวัดชลบุรี พบว่า
ผูส้ ู งอายุที่มีอาชีพต่างกันมีความต้องการสวัสดิการผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตาบลเสม็ด อาเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรีไม่แตกต่างกัน
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ซึ่ งไม่สอดคล้องกับการวิจยั ของนันทนา อยูส่ บาย (2557) ศึกษาเรื่ องความต้องการ
สวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุ ในองค์การบริ หารส่ วนตาบลศีรษะจระเข้นอ้ ย อาเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ผูส้ ู งอายุที่มีอาชีพต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการสังคมของ
ผูส้ ู งอายุ ในองค์การบริ หารส่ วนตาบลศีรษะจระเข้นอ้ ย อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
แตกต่างกัน ลัดดา บุญเกิด (2557) ศึกษาเรื่ อง ความต้องการด้านสวัสดิการของผูส้ ู งอายุในเขต
เทศบาลตาบลเกาะจันทร์ อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี พบว่า ผูส้ ู งอายุที่มีอาชีพต่างกันมี ความ
ต้องการด้านสวัสดิการของผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตาบลเกาะจันทร์ อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัด
ชลบุรีแตกต่างกัน
5.1 เป็ นไปตามสมมติฐาน ได้แก่ ด้านความมัน่ คงทางสังคม ครอบครัว ผูด้ ูแล และ
การคุม้ ครอง ไม่สอดคล้องกับการวิจยั ของสามารถ รุ่ งโรจน์ (2560) ศึกษาเรื่ อง ความต้องการ
สวัสดิการผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตาบลเสม็ด อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พบว่า ผูส้ ู งอายุที่มี
อาชีพต่างกันมีความต้องการสวัสดิการด้านความมัน่ คงทางสังคม ครอบครัว ผูด้ ูแล และการ
คุม้ ครอง ในเขตเทศบาลตาบลเสม็ด อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีไม่แตกต่างกัน
5.2 ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน ได้แก่ ด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาลและด้านการ
สร้างบริ การและเครื อข่ายการเกื้อหนุน ไม่สอดคล้องกับการวิจยั ของสามารถ รุ่ งโรจน์ (2560)
ศึกษาเรื่ อง ความต้องการสวัสดิการผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตาบลเสม็ด อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี พบว่า ผูส้ ู งอายุที่มีอาชี พต่างกันมีความต้องการสวัสดิการด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล
และด้านการสร้างบริ การและเครื อข่ายการเกื้อหนุนในเขตเทศบาลตาบลเสม็ด อาเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรีแตกต่างกัน
ส่ วนด้านรายได้, ด้านที่พกั อาศัย, ด้านนันทนาการไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน สอดคล้อง
กับการวิจยั ของสามารถ รุ่ งโรจน์ (2560) ศึกษาเรื่ อง ความต้องการสวัสดิการผูส้ ู งอายุในเขต
เทศบาลตาบลเสม็ด อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พบว่า ผูส้ ู งอายุที่มีอาชีพต่างกันมีความ
ต้องการสวัสดิการด้านรายได้, ด้านที่พกั อาศัย, ด้านนันทนาการ ในเขตเทศบาลตาบลเสม็ด อาเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีไม่แตกต่างกัน
6. ผูส้ ู งอายุที่มีรายได้ต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการสังคมในภาพรวมแตกต่างกัน ซึ่ ง
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน ไม่สอดคล้องกับการวิจยั ของนันทนา อยูส่ บาย (2557) ศึกษาเรื่ องความ
ต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุ ในองค์การบริ หารส่ วนตาบลศีรษะจระเข้นอ้ ย อาเภอบางเสา
ธง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ผูส้ ู งอายุที่มีรายได้ต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการสังคมของ
ผูส้ ู งอายุ ในองค์การบริ หารส่ วนตาบลศีรษะจระเข้นอ้ ย อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
แตกต่างกัน ลัดดา บุญเกิด (2557) ศึกษาเรื่ อง ความต้องการด้านสวัสดิการของผูส้ ู งอายุในเขต
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เทศบาลตาบลเกาะจันทร์ อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี พบว่า ผูส้ ู งอายุที่มีรายได้ต่างกันมี ความ
ต้องการด้านสวัสดิการของผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตาบลเกาะจันทร์ อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัด
ชลบุรีแตกต่างกัน สามารถ รุ่ งโรจน์ (2560) ศึกษาเรื่ อง ความต้องการสวัสดิการผูส้ ู งอายุในเขต
เทศบาลตาบลเสม็ด อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พบว่า ผูส้ ู งอายุที่มีรายได้ต่างกันมีความ
ต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุ ในเขตเทศบาลตาบลเสม็ด อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
แตกต่างกัน
6.1 ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน ได้แก่ ด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล, ด้านที่พกั
อาศัย, ด้านนันทนาการ, ด้านความมัน่ คงทางสังคม ครอบครัว ผูด้ ูแล และการคุม้ ครอง, ด้านการ
สร้างบริ การและเครื อข่ายการเกื้อหนุน สอดคล้องกับการวิจยั ของสามารถ รุ่ งโรจน์ (2560) ศึกษา
เรื่ อง ความต้องการสวัสดิการผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตาบลเสม็ด อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
พบว่า ผูส้ ู งอายุที่มีรายได้ต่างกันมีความต้องการสวัสดิการด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล, ด้าน
ที่พกั อาศัย, ด้านนันทนาการ, ด้านความมัน่ คงทางสังคม ครอบครัว ผูด้ ูแล และการคุม้ ครอง, ด้าน
การสร้างบริ การและเครื อข่ายการเกื้อหนุ น ในเขตเทศบาลตาบลเสม็ด อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรีไม่แตกต่างกัน
ส่ วนด้านรายได้ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน ไม่สอดคล้องกับการวิจยั ของสามารถ
รุ่ งโรจน์ (2560) ศึกษาเรื่ อง ความต้องการสวัสดิการผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตาบลเสม็ด อาเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี พบว่า ผูส้ ู งอายุที่มีรายได้ต่างกันมีความต้องการสวัสดิการด้านรายได้ในเขต
เทศบาลตาบลเสม็ด อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีแตกต่างกัน
7. ผูส้ ู งอายุที่มีแหล่งที่มารายได้หลักต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการสังคมในภาพรวม
แตกต่างกัน ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน สอดคล้องกับการวิจยั ของ สามารถ รุ่ งโรจน์ (2560)
ศึกษาเรื่ อง ความต้องการสวัสดิการผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตาบลเสม็ด อาเภอเมืองชลบุ รี จังหวัด
ชลบุรี พบว่า ผูส้ ู งอายุที่มีแหล่งที่มารายได้หลักต่างกันมีความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุ
ในเขตเทศบาลตาบลเสม็ด อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีไม่แตกต่างกัน
7.1 ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน ได้แก่ ด้านรายได้, ด้านที่พกั อาศัย, ด้านนันทนาการ
สอดคล้องกับการวิจยั ของ สามารถ รุ่ งโรจน์ (2560) ศึกษาเรื่ อง ความต้องการสวัสดิการผูส้ ู งอายุใน
เขตเทศบาลตาบลเสม็ด อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พบว่า ผูส้ ู งอายุที่มีแหล่งที่มารายได้หลัก
ต่างกันมีความต้องการสวัสดิการด้านรายได้, ด้านที่พกั อาศัย, ด้านนันทนาการ ในเขตเทศบาล
ตาบลเสม็ด อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีไม่แตกต่างกัน
ส่ วนด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล,ด้านความมัน่ คงทางสังคม ครอบครัว ผูด้ ูแล
และการคุม้ ครอง, ด้านการสร้างบริ การและเครื อข่ายการเกื้อหนุน ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน ไม่
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สอดสอดคล้องกับการวิจยั ของ สามารถ รุ่ งโรจน์ (2560) ศึกษาเรื่ อง ความต้องการสวัสดิการ
ผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตาบลเสม็ด อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พบว่า ผูส้ ู งอายุที่มีแหล่งที่มา
รายได้หลักต่างกันมีความต้องการสวัสดิการด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล,ด้านความมัน่ คง
ทางสังคม ครอบครัว ผูด้ ูแล และการคุม้ ครอง, ด้านการสร้างบริ การและเครื อข่ายการเกื้อหนุน ใน
เขตเทศบาลตาบลเสม็ด อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีแตกต่างกัน
ปัจจัยด้ านครอบครัว
8. ผูส้ ู งอายุที่มีที่พกั อาศัยต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการสังคมในภาพรวมแตกต่างกัน
ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน สอดคล้องกับการวิจยั ของลัดดา บุญเกิด (2557) ศึกษาเรื่ อง ความ
ต้องการด้านสวัสดิการของผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตาบลเกาะจันทร์ อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
พบว่า ผูส้ ู งอายุที่มีที่พกั อาศัยต่างกัน มีความต้องการด้านสวัสดิการของผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาล
ตาบลเกาะจันทร์ อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุ รีไม่แตกต่างกัน สามารถ รุ่ งโรจน์ (2560) ศึกษาเรื่ อง
ความต้องการสวัสดิการผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตาบลเสม็ด อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พบว่า
ผูส้ ู งอายุที่มีที่พกั อาศัยต่างกันมีความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุ ในเขตเทศบาลตาบล
เสม็ด อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีไม่แตกต่างกัน
8.1 ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน ได้แก่ ด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล, ด้านรายได้, ด้าน
ที่พกั อาศัย, ด้านความมัน่ คงทางสังคม ครอบครัว ผูด้ ูแล และการคุม้ ครอง, ด้านการสร้างบริ การและ
เครื อข่ายการเกื้อหนุน สอดคล้องกับการวิจยั ของ สามารถ รุ่ งโรจน์ (2560) ศึกษาเรื่ อง ความต้องการ
สวัสดิการผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตาบลเสม็ด อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พบว่า ผูส้ ู งอายุที่มีที่
พักอาศัยต่างกันมีความต้องการสวัสดิการด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล, ด้านรายได้, ด้านที่พกั
อาศัย, ด้านความมัน่ คงทางสังคม ครอบครัว ผูด้ ูแล และการคุม้ ครอง, ด้านการสร้างบริ การและ
เครื อข่ายการเกื้อหนุนในเขตเทศบาลตาบลเสม็ด อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีไม่แตกต่างกัน
ส่ วนด้านนันทนาการ ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานไม่สอดสอดคล้องกับการวิจยั ของ
สามารถ รุ่ งโรจน์ (2560) ศึกษาเรื่ อง ความต้องการสวัสดิการผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตาบลเสม็ด
อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พบว่า ผูส้ ู งอายุที่มีที่พกั อาศัยต่างกันมีความต้องการสวัสดิการด้าน
นันทนาการ ในเขตเทศบาลตาบลเสม็ด อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีแตกต่างกัน
9. ผูส้ ู งอายุที่มีจานวนสมาชิกในครอบครัวต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการสังคมใน
ภาพรวมแตกต่างกัน ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน สอดคล้องกับการวิจยั ของสามารถ รุ่ งโรจน์
(2560) ศึกษาเรื่ อง ความต้องการสวัสดิการผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตาบลเสม็ด อาเภอเมืองชลบุรี
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จังหวัดชลบุรี พบว่า ผูส้ ู งอายุที่มีจานวนสมาชิกในครอบครัวต่างกันมีความต้องการสวัสดิการสังคม
ของผูส้ ู งอายุ ในเขตเทศบาลตาบลเสม็ด อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีไม่แตกต่างกัน
9.1 ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน ได้แก่ ด้านรายได้, ด้านที่พกั อาศัย, ด้านนันทนาการ,
ด้านความมัน่ คงทางสังคม ครอบครัว ผูด้ ูแล และการคุม้ ครอง, ด้านการสร้างบริ การและเครื อข่าย
การเกื้อหนุน สอดคล้องกับการวิจยั ของสามารถ รุ่ งโรจน์ (2560) ศึกษาเรื่ อง ความต้องการ
สวัสดิการผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตาบลเสม็ด อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พบว่า ผูส้ ู งอายุที่มี
จานวนสมาชิกในครอบครัวต่างกันมีความต้องการสวัสดิการด้านรายได้, ด้านที่พกั อาศัย, ด้าน
นันทนาการ, ด้านความมัน่ คงทางสังคม ครอบครัว ผูด้ ูแล และการคุม้ ครอง, ด้านการสร้างบริ การ
และเครื อข่ายการเกื้อหนุน ในเขตเทศบาลตาบลเสม็ด อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีไม่แตกต่าง
กัน
ส่ วนด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาลไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน ไม่สอดคล้องกับการ
วิจยั ของสามารถ รุ่ งโรจน์ (2560) ศึกษาเรื่ อง ความต้องการสวัสดิการผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตาบล
เสม็ด อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พบว่า ผูส้ ู งอายุที่มีจานวนสมาชิกในครอบครัวต่างกันมีความ
ต้องการสวัสดิการด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาลในเขตเทศบาลตาบลเสม็ด อาเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรีแตกต่างกัน
ปัจจัยด้ านสุ ขภาพ
10. ผูส้ ู งอายุที่มีความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการ
สังคมในภาพรวมแตกต่างกัน ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
10.1ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน ได้แก่ ด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล, ด้านรายได้,
ด้านที่พกั อาศัย, ด้านนันทนาการ, ด้านความมัน่ คงทางสังคม ครอบครัว ผูด้ ูแล และการคุม้ ครอง,
ด้านการสร้างบริ การและเครื อข่ายการเกื้อหนุน

ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุ ในเขตตาบลตาสิ ทธิ์ อาเภอ
ปลวกแดง จังหวัดระยอง ผูศ้ ึกษามีขอ้ เสนอแนะสาหรับตาบลตาสิ ทธิ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการ
บริ หารงานต่อไปดังนี้
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ตาบลตาสิ ทธิ์ ควรมีการดาเนินการตามนโยบายของตาบลตาสิ ทธิ์ โดยให้เป็ นไปตาม
ภาพรวมของความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุ ในเขตตาบลตาสิ ทธิ์ อาเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง แต่ละด้านตามลาดับความต้องการดังนี้
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1.1 สวัสดิการสังคมด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล พบว่า ผูส้ ู งอายุมีความต้องการ
สวัสดิการสังคมด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล อยูใ่ นระดับมาก ซึ่งตาบลตาสิ ทธิ์ ควรมีนโยบาย
และให้ความสาคัญในด้านการตรวจสุ ขภาพให้แก่ผสู ้ ู งอายุเป็ นประจาเดือน รวมถึงการให้ความรู ้
และคาแนะนาในการดูแลสุ ขภาพให้สมบรู ณ์แข็งแรงอย่างถูกวิธีเพื่อนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
1.2 สวัสดิการสังคมด้านรายได้ พบว่า ผูส้ ู งอายุมีความต้องการสวัสดิการสังคมด้าน
รายได้ อยูใ่ นระดับมาก ซึ่งตาบลตาสิ ทธิ์ ควรมีนโยบายและให้ความสาคัญในการจัดตั้งกองทุน
ส่ งเสริ มสวัสดิการในชุมชนและการจัดอบรมอาชีพเสริ มให้ผสู ้ ู งอายุ เช่น การทาขนมไทย การสาน
ตะกร้าเพื่อเพิ่มรายได้พิเศษให้แก่ผสู ้ ู งอายุในตาบล
1.3 สวัสดิการสังคมด้านที่พกั อาศัย พบว่า ผูส้ ู งอายุมีความต้องการสวัสดิการสังคม
ด้านที่พกั อาศัย อยูใ่ นระดับมาก ซึ่งตาบลตาสิ ทธิ์ ควรมีนโยบายและในความสาคัญให้มีการ
จัดบริ การซ่อมแซมบ้านเรื อนให้ผสู ้ ู งอายุที่ยากไร้และให้มีที่พกั ชัว่ คราวสาหรับผูส้ ู งอายุที่ประสบ
ปัญหาและควรมีการอบรมในเรื่ องความปลอดภัยภายในบ้านของผูส้ ู งอายุ
1.4 สวัสดิการสังคมด้านนันทนาการ พบว่า ผูส้ ู งอายุมีความต้องการสวัสดิการสังคม
ด้านที่พกั อาศัย อยูใ่ นระดับมาก ซึ่งตาบลตาสิ ทธิ์ ควรมีนโยบายและให้ความสาคัญกับการจัดหา
งบประมาณส่ งเสริ มสนับสนุ นกิจกรรมชมรมผูส้ ู งอายุและการจัดทัศนศึกษาแหล่งศึกษาทาง
ธรรมชาติ และจัดกิจกรรมนันทนาการงานรื่ นเริ งตามวันสาคัญ เช่น งานปี ใหม่
1.5 สวัสดิการสังคมด้านความมัน่ คงทางสังคม ครอบครัว ผูด้ ูแลและการคุม้ ครอง
พบว่า ผูส้ ู งอายุมีความต้องการสวัสดิการสังคมด้านความมัน่ คงทางสังคม ครอบครัว ผูด้ ูแลและการ
คุม้ ครอง อยูใ่ นระดับมาก ซึ่งตาบลตาสิ ทธิ์ ควรมีนโยบายและให้ความสาคัญในการบริ การด้าน
กฎหมายเพื่อป้ องกันรักษาความปลอดภัย สิ ทธิ และสวัสดิการของผูส้ ู งอายุและรณรงค์ให้คนใน
ครอบครัวและชุมชนเห็นคุณค่าของผูส้ ู งอายุ เพื่อเป็ นกาลังใจในการดารงชีวติ
1.6 สวัสดิการสังคมด้านการสร้างบริ การและเครื อข่ายการเกื้อหนุน พบว่า ผูส้ ู งอายุมี
ความต้องการสวัสดิการสังคมด้านการสร้างบริ การและเครื อข่ายการเกื้อหนุน อยูใ่ นระดับมาก ซึ่ง
ตาบลตาสิ ทธิ์ ควรมีนโยบายและให้ความสาคัญในการสนับสนุนให้ผสู ้ ู งอายุมีเครื อข่ายช่วยเหลือซึ่ ง
กันและกันภายในชุมชนและควรมีบริ การชุมชนเคลื่อนที่ในพื้นที่ต่างๆ เช่น พาไปโรงพยาบาล
2. กาหนดแผนงาน/ โครงการ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านสวัสดิการของผูส้ ู งอายุ
ในเขตตาบลตาสิ ทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ให้ครอบคลุมและทัว่ ถึงรวมถึงการขอความ
ร่ วมมือจากภาคเอกชนในการเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาผูส้ ู งอายุ
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ข้ อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
1. ตาบลตาสิ ทธิ์ ควรจัดให้มีบริ การด้านสุ ขภาพ การจัดตรวจสุ ขภาพประจาเดือนให้แก่
ผูส้ ู งอายุและคาแนะนาการดูแลสุ ขภาพของตนเอง
2. ตาบลตาสิ ทธิ์ ควรจัดตั้งกองทุนส่ งเสริ มสวัสดิการในชุมชนให้แก่ผสู ้ ู งอายุและส่ งเสริ ม
การจัดอบรมอาชีพเสริ มเพื่อผูส้ ู งอายุพบปะและมีการทากิจกรรมร่ วมกัน เช่น การทาขนมไทย การ
สานตะกร้า การทาเสื้ อผ้ามัดย้อม
3. ตาบลตาสิ ทธิ์ ควรจัดบริ การซ่อมแซมบ้านเรื อนให้ผสู ้ ู งอายุที่ยากไร้และจัดอบรมความ
ปลอดภัยในบ้านของผูส้ ู งอายุเพื่อความปลอดภัยในการใช้ชีวติ ประจาวัน
4. ตาบลตาสิ ทธิ์ ควรจัดหางบประมาณสนับสนุนกิจกรรมชมรมผูส้ ู งอายุและจัดกิจกรรม
นันทนาการรื่ นเริ ง ในเทศกาลต่างๆเพื่อให้ผสู ้ ู งอายุได้ผอ่ นคลาย ได้พูดคุยกัน และจัดทัศนศึกษา
นอกสถานที่เพื่อให้ผสู ้ ู งอายุศึกษาธรรมชาติและได้เรี ยนรู ้สิ่งใหม่ๆ
5. ตาบลตาสิ ทธิ์ ควรจัดการบรรยายความรู ้เกี่ยวกับด้านกฎหมายเพื่อให้ผสู ้ ู งอายุได้เรี ยนรู ้
รับรู ้เกี่ยวกับกฎหมายในการนาไปใช้ป้องกันรักษาความปลอดภัย สิ ทธิ และสวัสดิการของผูส้ ู งอายุ
6. ตาบลตาสิ ทธิ์ ควรสนับสนุนให้ผสู ้ ู งอายุมีเครื อข่ายช่วยเหลือกันและกันภายในชุมชน
และควรจัดบริ การชุมชนเคลื่อนที่ไปในพื้นที่ต่างๆที่ผสู ้ ู งอายุไป เช่น โรงพยาบาล
ข้ อเสนอแนะเชิงวิชาการ
1. ควรมีการศึกษาระดับความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุ ในเขตองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลใกล้เคียง เพื่อเปรี ยบเทียบผลการศึกษา และนามาเป็ นแนวทางในการกาหนด
นโยบายในการปฏิบตั ิต่อไป
2. ควรมีการศึกษาสภาพและปั ญหา การจัดสวัสดิการสังคมแก่ผสู ้ ู งอายุ พร้อมทั้งการ
ปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หาร และเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการจัดการสวัสดิการของผูส้ ู งอายุในเขต
ตาบลตาสิ ทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เพื่อนาข้อมูลมาปรับปรุ งและเป็ นแนวทางในการ
ปฏิบตั ิงานต่อไป
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ภาคผนวก
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่ อง ความต้ องการสวัสดิการสั งคมของผู้สูงอายุในเขตตาบลตาสิ ทธิ์ อาเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้ประกอบด้วยคาถาม 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูส้ ู งอายุ
ตอนที่ 2 ความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุในเขตตาบลตาสิ ทธิ์
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อให้ตาบลตาสิ ทธิ์ จดั สวัสดิการเพิ่มเติมแก่ผสู ้ ู งอายุ
2. ผูว้ จิ ยั ใคร่ ขอความร่ วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามตามความเป็ นจริ งและการ
ตอบแบบสอบถามฉบับนี้ผวู ้ ิจยั จะเก็บข้อมูลเป็ นความลับ ซึ่ งจะไม่ส่งผลกระทบต่อท่าน แต่ประการ
ใด และผลการวิจยั ครั้งนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานด้านผูส้ ู งอายุในเขตตาบลตาสิ ทธิ์ อาเภอ
ปลวกแดง จังหวัดระยอง
ตอนที1่ ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้สูงอายุ
คาชี้แจง กรุ ณาใส่ เครื่ องหมาย  ลงใน

หน้าหัวข้อความที่ตรงกับท่าน

1. เพศ
1. ชาย

2. หญิง

1. 60 64 ปี
3. 70-74 ปี
5. 80 ปี ขึ้นไป

2. 65-69 ปี
4. 75-79 ปี

2. อายุ

3. สถานภาพสมรส
1.โสด
3. หม้าย

2. สมรส
4. แยกกันอยู/่ หย่าร้าง
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4. ระดับการศึกษา
1.ไม่ได้รับการศึกษา
3. มัธยมศึกษาตอนต้น
5. สู งกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.

2. ประถมศึกษา
4. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.

5. อาชีพ
1. ไม่ได้ประกอบอาชีพ (ข้ามไปข้อ 6)
2. ประกอบอาชีพ
5.1 อาชีพในปั จจุบนั (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1. ค้าขาย
3. เกษตรกรรม
5. อุตสาหกรรมในครัวเรื อน
6. อื่น ๆ…………………………

2. รับจ้างทัว่ ไป
4. ไม่ได้ประกอบอาชีพ
6. พนักงานในโรงงาน

6. รายได้ของท่าน (ทั้งหมดเฉลี่ยต่อเดือน) จากการประกอบอาชีพ
1. ไม่เกิน 5,000 บาท
2. 5,000-10,000 บาท
3. 10,000-15,000 บาท
4. 15,000-20,000 บาท
5. 20,000 บาทขึ้นไป
7. แหล่งที่มาของรายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1. จากการประกอบอาชีพ

2. จากหน่วยงานราชการ (เบี้ยยังชีพ เบี้ย
คนพิการ)
3. จากบุตร หลาน ญาติพี่นอ้ ง
4. จากเงินบาเหน็จ บานาญ
5. อื่น ๆ โปรดระบุ …………………………
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7.1 แหล่งที่มาของรายได้หลัก
1. จากการประกอบอาชีพ
3. จากบุตร หลาน ญาติพี่นอ้ ง
5. อื่น ๆ โปรดระบุ ……………………

2. จากหน่วยงานราชการ (เบี้ยยังชีพ เบี้ย
คนพิการ)
4. จากเงินบาเหน็จ บานาญ

8. ที่พกั อาศัย
1. บ้านของตนเอง / คู่สมรส

2. บ้านของบุตร, หลาน

3. บ้านของญาติพี่นอ้ ง

4. อื่น ๆ โปรดระบุ

9. จานวนสมาชิกในครอบครัว (นับรวมตัวเอง)
1. อาศัยอยูค่ นเดียว
3. 3 คน
5. 5 คนขึ้นไป

2. 2 คน
4. 4 คน

10. ความสามารถในการช่วยเหลือตัวเอง
1.ในกรณี ที่ท่านมีโทรศัพท์ ท่านสามารถใช้โทรศัพท์ได้เองหรื อไม่
0 ไม่สามารถใช้โทรศัพท์ได้เลย
1 ทาได้ถา้ มีคนช่วย (สามารถพูดโทรศัพท์ได้หรื อเรี ยกใช้งานในกรณี ฉุกเฉิ น)
2 ทาได้โดยไม่ตอ้ งมีคนช่วย รวมทั้งการหาเบอร์ โทรศัพท์และกดหมายเลขเองแต่
ต้องมีคนช่วยหาเบอร์ และกดหมายเลขให้
9 ไม่ตอบ (กรณี ไม่มีโทรศัพท์)
2. ท่านสามารถไปไหนมาไหนได้โดยใช้หรื อไม่ใช้ยานพาหนะได้หรื อไม่
0 ท่านไม่สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้
1 ทาได้ถา้ มีคนช่วยเหลือ (ต้องมีคนช่วยเหลือหรื อเดินทางไปกับท่าน)
2 ทาได้โดยไม่ตอ้ งมีใครช่วยเหลือ
3. ท่านสามารถเลือกซื้ ออาหารหรื อเสื้ อผ้าในร้านค้าหรื อร้านของชาได้หรื อไม่
0 ไม่สามารถเลือกซื้ อของเองได้เลย
1 ทาได้โดยต้องมีคนช่วยเหลือ
2 ทาได้โดยไม่ตอ้ งมีคนช่วย
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4. ท่านหุ งหา/อุ่นอาหารได้เองหรื อไม่
0 ไม่สามารถเตรี ยมอาหารได้เลย
1 ทาได้โดยต้องมีคนช่วย (สามารถเตรี ยมเครื่ องปรุ งบางอย่างได้)
2 ทาได้โดยไม่ตอ้ งมีคนช่วย
5. ท่านจัดการเรื่ องเงินหรื อใช้จ่ายเงินที่ลูกหลานให้ได้หรื อไม่
0 ไม่สามารถจัดการเรื่ องเงินทองได้เลย
1 ทาได้โดยต้องมีคนช่วย (สามารถจัดการเรื่ องซื้ อวันต่อวันได้แต่มีคนช่วยจัดการ
เรื่ องการชาระเงินให้ท่าน)
2 ทาได้โดยไม่ตอ้ งมีคนช่วย (จ่ายเงินสดด้วยตนเอง)
6. ท่านสามารถทาความสะอาดบ้านได้ดว้ ยตนเองหรื อไม่
0 ทาเองไม่ได้เลย/ต้องมีผอู ้ ื่นทาให้ท้ งั หมด
1 ต้องมีคนช่วยเหลือบ้าง
2 ทาด้วยตนเองทั้งหมด
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ตอนที่ 2 ความต้ องการสวัสดิการสั งคมของผู้สูงอายุ ในเขตตาบลตาสิ ทธิ์ อาเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง
คาชี้แจง กรุ ณาใส่ เครื่ องหมาย  ลงในช่อง ที่ตรงตามความเป็ นจริ ง
ความต้ องการสวัสดิการผู้สูงอายุ
มาก
ด้ านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล
1. ท่านต้องการให้มีการบริ การทาง
การแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุ ขภาพถึงที่บา้ น
2. ท่านต้องการเรี ยนรู ้หรื อคาแนะนา การ
ดูแลสุ ขภาพ ของตนเอง
3. ท่านต้องการให้มีบริ การด้าน
กายภาพบาบัดที่บา้ น
4. ท่านต้องการให้มีการจัดตรวจสุ ขภาพ
ประจาเดือนให้แก่ผสู ้ ู งอายุ
5. ท่านต้องการให้มีสถานที่สาหรับผูส้ ู งอายุ
พูดคุยกัน และออกกาลังกาย
ด้ านรายได้
1. ท่านต้องการให้มีการจัดตั้งกองทุน
ส่ งเสริ มสวัสดิการในชุมชน
2. ท่านต้องการให้มีศูนย์บริ การข้อมูลด้าน
อาชีพสาหรับผูส้ ู งอายุ
3. ท่านต้องการให้มีการจัดอบรมอาชีพเสริ ม
เช่น การทาขนมไทย การสานตะกร้าจากไม้
ไผ่ เป็ นต้น
4. ท่านต้องการให้มีการจัดหางานพิเศษ เช่น
การเป็ นอาสาสมัครโครงการต่าง ๆ

ระดับความต้ องการ
ปานกลาง
น้ อย

ไม่
ต้ องการ
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ความต้ องการสวัสดิการผู้สูงอายุ
มาก

ระดับความต้ องการ
ปานกลาง
น้ อย

ด้ านทีพ่ กั อาศัย
1. ท่านต้องการให้มีที่พกั ชัว่ คราวสาหรับ
ผูส้ ู งอายุที่ประสบปัญหา
2. ท่านต้องการให้มีการจัดบริ การซ่อมแซม
บ้านเรื อนให้ผสู ้ ู งอายุที่ยากไร้
3. ท่านต้องการให้มีการอบรมเพื่อความ
ปลอดภัยภายในบ้านของผูส้ ู งอายุ
4. ท่านต้องการให้มีบริ การจัดที่พกั อาศัยที่
ใกล้โรงพยาบาลสาหรับผูส้ ู งอายุที่เข้ารับการ
รักษาโรค
ด้ านนันทนาการ
1. ท่านต้องการให้มีการจัดตั้งชุมชนผูส้ ู งอายุ
อย่างต่อเนื่ องเพื่อเป็ นศูนย์กลาง ข่าวสาร
แหล่งพบปะสังสรรค์ เป็ นต้น
2. ท่านต้องการให้มีกิจกรรมนันทนาการงาน
รื่ นเริ ง ในวันสาคัญต่าง ๆ
3. ท่านต้องการให้มีการจัดทัศนศึกษา เช่น
แหล่งศึกษาทางธรรมชาติต่าง ๆ
4. ท่านต้องการงบประมาณสนับสนุน
กิจกรรมชมรมผูส้ ู งอายุเพิ่มขึ้น
ด้ านความมั่นคงทางสั งคม ครอบครัว ผู้ดูแล และการคุ้มครอง
1.ท่านต้องการให้ อบต. รณรงค์ให้คนใน
ครอบครัวและชุมชนเห็นคุณค่าของผูส้ ู งอายุ
2. ท่านต้องการให้มีการส่ งเสริ มสมาชิกใน
ครอบครัวให้มีศกั ยภาพในการดูแลผูส้ ู งอายุ
โดยการให้ความรู ้และข้อมูลแก่ผดู ้ ูแล
ผูส้ ู งอายุ

ไม่
ต้ องการ
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ความต้ องการสวัสดิการผู้สูงอายุ
มาก
3. ท่านต้องการบริ การด้านกฎหมายเพื่อ
ป้ องกันรักษาความปลอดภัย สิ ทธิ และ
สวัสดิการ
4. ท่านต้องการให้มีการส่ งเสริ มให้ผสู ้ ู งอายุ
ได้อยูก่ บั ครอบครัวอย่างมีคุณภาพและ
ต่อเนื่องจนวาระสุ ดท้ายของชีวติ
ด้ านการสร้ างบริการและเครื อข่ ายการเกือ้ หนุน
1. ท่านต้องการให้มีการจัดตั้งศูนย์ดูแล
ผูส้ ู งอายุภายในตาบลอย่างต่อเนื่อง
2. ท่านต้องการให้มีบริ การเยี่ยมบ้านผูส้ ู งอายุ
ทุกเดือน
3. ท่านต้องการให้มีบริ การชุ มชนเคลื่อนที่
ไปในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น ไปโรงพยาบาล
4. ท่านต้องการให้มีการสนับสนุนให้
ผูส้ ู งอายุมีเครื อข่ายช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน
ภายในชุมชน

ระดับความต้ องการ
ปานกลาง
น้ อย

ไม่
ต้ องการ
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ตอนที่ 3 ข้ อเสนอแนะเพื่อให้ ตาบลตาสิ ทธิ์จัดสวัสดิการเพิม่ เติมแก่ ผ้ สู ู งอายุ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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ประว ัติย่ อของผู ้วิจัย

ประวัติย่อของผู้วจิ ัย
ชื่ อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
สถานทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
ตาแหน่ งและประวัติการ
ทางาน
ประวัติการศึกษา

ศศิวมิ ล กองทรัพย์เจริ ญ
11 พฤศจิกายน 2536
ชลบุรี
174 หมู่ 1 ตาบลตาสิ ทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
พ.ศ. 2559-2561
บริ ษทั ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ งแอนด์
คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)
พ.ศ. 2562-ปัจจุบนั
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
พ.ศ. 2559
รัฐประศาสนสาสตรบัณฑิต
(การบริ หารทัว่ ไป) มหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ.2561
รัฐประศาสนสาสตรมหาบัณฑิต
(การบริ หารทัว่ ไป)
วิทยาลัยการบริ หารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยบูรพา

