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บทคัดย�อ 
 การวิจัยมีวัตถุประสงค� เ พ่ือ 1) เ พ่ือศึกษาการจัดการสวัสดิการสําหรับผู�สูงอายุ 
กรณีศึกษา เขตอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 2) เพ่ือศึกษาองค�ประกอบและแนวทางในการดูแล
ผู�สูงอายุท่ีมีความสัมพันธ�กับการจัดการสวัสดิการสําหรับผู�สูงอายุขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  
3) เพ่ือศึกษาป:ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของการจัดการสวัสดิการสําหรับผู�สูงอายุ และ      
4) เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการสวัสดิการสําหรับผู�สูงอายุขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
กลุ�มตัวอย�างท่ีใช�ในการศึกษา ได�แก� ผู�สูงอายุในเขตอําเภอลําลูกกาท่ีได�รับเงินเบี้ยยังชีพผู�สูงอายุ 
จํานวน 400 คน กําหนดขนาดกลุ�มตัวอย�างโดยใช�สูตรของทาโร  ยามาเน� และใช�วิธีการสุ�มตัวอย�าง
แบบง�าย เครื่องมือท่ีใช�เป@นแบบสอบถามแบบมาตราส�วนประมาณค�า สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห� ได�แก� 
ค�าร�อยละ ค�าเฉลี่ย ค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�เพียร�สัน   
 ผลการศึกษาพบว�า 
 1) การจัดการสวัสดิการสําหรับผู�สูงอายุขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน กรณีศึกษา       
เขตอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยู�ในระดับปานกลาง ( X  = 3.45, S.D. = 0.843)              
เม่ือพิจารณาเป@นรายด�านพบว�า ด�านความต�องการสูงท่ีสุด รองลงมา ได�แก�  ด�านคุณภาพชีวิต               
ด�านหลักประกัน ด�านรายได� และด�านสุขภาพน�อยท่ีสุด ตามลําดับ  
 2) ความสัมพันธ�ระหว�างป:จจัยด�านองค�ประกอบและแนวทางในการดูแลผู�สูงอายุกับการจัดการ
สวัสดิการสําหรับผู�สูงอายุขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน กรณีศึกษา เขตอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
โดยภาพรวมมีความสัมพันธ�เชิงบวกอยู�ในระดับสูง (r = 0.775) อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 3) ป:ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของการจัดการสวัสดิการสําหรับผู�สูงอายุของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน กรณีศึกษา เขตอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ประกอบด�วยการส�งมอบ
บริการขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินไม�ครอบคลุม และการบริการผู�สูงอายุไม�เพียงพอ รวมถึง       
การเพ่ิมรายได� 
 4) แนวทางการพัฒนาการจัดการสวัสดิการสําหรับผู�สูงอายุขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
กรณีศึกษา เขตอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี คือ (1) ด�านการส�งมอบบริการขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
ควรมีการจัดกิจกรรมการส�งเสริมอาชีพ และจัดบริการคาราวานสุขภาพเคลื่อนท่ีออกไปให�คําแนะนํา
ในการดูแลสุขภาพ และควรมีหน�วยงานจัดหางบประมาณเพ่ือใช�จ�ายนอกเหนือจากงบประมาณกลาง 
เพ่ือให�เพียงพอต�อความต�องการของผู�สูงอายุในพ้ืนท่ีบริการ (2) ด�านสุขภาพ ควรมีการส�งเสริมให�
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ผู�สูงอายุในพ้ืนท่ีออกกําลังกายเป@นประจํา เพ่ือลดความเสี่ยงในการเกิดโรคแทรกซ�อน กินอาหารให�ครบ 5 หมู� 
และมีหน�วยแพทย�เคลื่อนท่ีบริการแก�ผู�สูงอายุอย�างสมํ่าเสมอเป@นประจํา (3) ด�านรายได� ควรมีการ
ส�งเสริมให�ผู�สูงอายุมีรายได�อย�างอ่ืนท่ีนอกเหนือจากเบี้ยเลี้ยงยังชีพ เพ่ือช�วยลดป:ญหาเรื่องค�าใช�จ�าย
ในครอบครัว และทําให�ผู�สูงอายุสามารถพ่ึงพิงตนเองได�โดยไม�ก�อให�เกิดภาระต�อสังคม  
 
คําสําคัญ : การจัดการสวัสดิการ ผู�สูงอายุ 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were to 1) study the welfare management 
for the elderly of local administrative organizations: a case study of Lam Luk Ka district,  
Pathum Thani province,  2) study the components and guidelines for caring for the elderly 
as relating to welfare management for the elderly, 3) study the problems and obstacles 
in the implementation of welfare management for the elderly, and 4) propose guidelines for 
developing welfare management for the elderly. The sample for this study consisted 
of 400 elderly living in Lam Luk Ka district. The sample size was calculated using Taro 
Yamane’s formula and the sample was selected using simple random sampling. The 
research tool for data collection was a rating scale questionnaire. The statistics used 
for data analysis were composed of percentage, mean, standard deviation and 
Pearson’s product moment correlation coefficient.        
 The research findings were as follows: 
 1) The welfare management for the elderly of local administrative 
organizations: a case study of Lam Luk Ka district,  Pathum Thani province was, overall, at 
a moderate level (X  = 3.45, S.D. = 0.843). Considering each aspect individually revealed 
that the aspect of having demand was at the highest, followed by quality of life, 
guarantee, income and health, respectively. 
 2) The study of the components for caring for the elderly and welfare 
management for the elderly revealed that there was a positive relationship between 
them at a high level (r = 0.775) at the statistical significance level of 0.01. 
 3) The study of the problems and obstacles in the implementation of 
welfare management for the elderly revealed that the services provided were not 
sufficient nor were the health care services or their earnings.  
 4) The proposed guidelines for developing welfare management for the 
elderly, consisted of (1) service delivery should be promoted as a career and mobile 
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health services to advise on health care should be set up. A special unit for finding 
more budget contributions should also be set up. It could move budgets from other 
funding sources, (2) the elderly’s health should be promoted by organizing regular 
exercise sessions to reduce the risk of disease, and by serving meals that include the 
5 food groups, and (3) the revenue of the elderly should be increased so as the 
provide more income and fringe benefits than just the subsistence allowances in 
order to reduce the problems of paying their expenses and allowing them to be more 
self-reliant without causing any burden on society. 
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