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ABSTRACT 

 The objective of this research were: 1) to study the effectiveness of the  management 
of elderly social welfare of Bualoy Sub-district Administrative Organization, Nong Khae district, 
Saraburi province 2) tostudy the factors related to  the management of elderly welfare of Bualoy 
Sub-district Administrative Organization, Nong Khaedistrict, Saraburi province, and 3) to study the 
problems and provide suggestions for the management of elderly social welfare of Bualoy Sub-
district Administrative Organization, Nong Khae district, Saraburi province. The sample used in this 
study consisted of208senior citizens, computed using Taro Yamane’s formula from a population 
of 431senior citizens. The data were collected by means of a questionnaire. The collected data 
were analyzed by percentage, mean, standard deviation and Pearson’s correlation coefficient. 
 The research results were as follows: 
 1) The overall effectiveness of the management of elderly social welfare of 
Bualoy Sub-district Administrative Organization, Nong KhaeDistrict, Saraburi  Province was at 
the  high level (Χ = 3.59). When considering each component, it was found that the 
management of health and medical treatment had the highest level average             
(Χ = 4.36), while the management of housing was at the moderate level (Χ = 4.36). 
 2) For the factors related to the effectiveness of the management of elderly 
social welfare, it was found that leadership; public relations and elderly participation 
were significantly related to the effectiveness of the management of elderly social 
welfare. On the other had, budget was not significantly related to the effectiveness 
of the management of elderly social welfare. 
 3) From this study, it was determined that the senior citizens need more sustenance 
allowance. They also had problem receiving their allowance. We suggest that the allowances 
be increased and that the allowance payments be delivered directly to their homes. 
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  บทที่  1 
บทนํา 

 

1.1  ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา  
 ความเจริญทางการแพทย�ทําให�มนุษย�มีสุขภาพแข็งแรงมีโอกาสอยู!รอดมากกว!าในอดีตและ
มีอายุยืนยาวมากข้ึน ทําให�ประชากรในแต!ละประเทศมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน (สุพัตรา สุภาพ, 2540) 
ส!งผลให�ประชากรสูงอายุมีอัตราการเพ่ิมสูงข้ึนตามมา ในป6 2593 คาดการณ�ว!าจะมีประชากรสูงอายุ 
2,000 ล�านคน โดยเฉพาะในประเทศกําลังพัฒนาจะมีประชากรสูงอายุเพ่ิมถึงร�อยละ 63 ของ
ประชากรท้ังหมด สาเหตุท่ีเป>นเช!นนี้ เนื่องจากป?จจัยหลัก 2 ประการ คือ การพัฒนาทางด�าน
การแพทย� และบริการสาธารณสุข รวมท้ังนโยบายการวางแผนครอบครัว ท่ีทําให�ประชากร
ภายในประเทศมีอายุยืนยาวข้ึน และอัตราการเกิดลดน�อยลง  
 ความสําคัญของประเด็นผู�สูงอายุไม!ได�ข้ึนอยู!กับสัดส!วนเท!านั้น ยังมีประเด็นด�านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพทางสังคม สภาพทางด�านร!างกาย ท่ีส!งผลกระทบต!อชีวิตความเป>นอยู!ของผู�สูงอายุ  
ทําให�ผู�สูงอายุต�องพ่ึงพาคนอ่ืนมากข้ึน เพ่ือให�ได�รับการตอบสนองทางด�านความต�องการในด�านต!างๆ  
ซ่ึงเป>นความจําเป>นในข้ันพ้ืนฐาน (Basic Needs) ของผู�สูงอายุ   
 จากสถานการณ�ต!างๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไปท้ังในด�านโครงสร�างประชากร และด�านสังคม  
ล�วนแต!มีส!วนต!อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการดําเนินงานจัดสวัสดิการต!อผู�สูงอายุ จึงจําเป>นต�อง
คํานึงถึงคุณลักษณะของผู�สูงอายุในอนาคตท่ีต�องแตกต!างไปจากผู�สูงอายุในป?จจุบัน (บรรลุ ศิริพาณิช,  
2543) ผู�สูงอายุในประเทศไทยนับได�ว!าได�รับความสนใจในการดูแลเอาใจใส!เก่ียวกับสวัสดิการในด�าน
ต!างๆ น�อยมาก ท้ังจากภาครัฐ และภาคเอกชน สวัสดิการและบริการในด�านต!างๆ ท่ีภาครัฐและ
ภาคเอกชนจัดให�กับผู�สูงอายุในป?จจุบันนี้มีลักษณะไม!คลอบคลุมและไม!กระจายตัว การดําเนินงาน
ค!อนข�างจํากัด ท้ังในด�านปริมาณและรูปแบบ นอกจากนี้แล�ว การจัดสวัสดิการผู�สูงอายุท่ีจัดโดย
หน!วยงานภาครัฐ มักประสบป?ญหาในด�านบุคลากร งบประมาณ และการจัดการ การให�บริการแก!
ผู�สูงอายุไม!สามารถให�บริการได�ท่ัวถึง ไม!สามารถตอบสนองต!อความต�องการและป?ญหาของผู�สูงอายุ
ได�อย!างแท�จริง (ศศิพัฒน� ยอดเพชร, 2544)   
 ภาครัฐ ได�ให�ความสนใจเรื่องของผู�สูงอายุ ต้ังแต! พ.ศ. 2525 เป>นต�นมา มีการนํานโยบาย
ผู�สูงอายุมาร!วมใช�ในการพัฒนาประเทศ มีการจัดต้ังคณะกรรมการผู�สูงอายุแห!งชาติ จัดทําแผน
ผู�สูงอายุแห!งชาติ ฉบับท่ี1และแผนผู�สูงอายุแห!งชาติ ฉบับท่ี 2 รวมถึงการประกาศใช�พระราชบัญญัติ
ผู�สูงอายุ พ.ศ. 2546 ซ่ึงกฎหมายฉบับดังกล!าวได�มีการกําหนดสิทธิท่ีผู�สูงอายุต�องได�รับตามกฎหมาย  
เช!น การบริการทางการศึกษา การสงเคราะห�เบี้ยยังชีพ การบริการทางการแพทย� การประกอบอาชีพ 
สถานสงเคราะห�คนชรา และการจัดงานศพตามประเพณี ในส!วนของการดําเนินการเพ่ือคุ�มครอง  
ส!งเสริม สนับสนุนผู�สูงอายุ โดยให�ส!วนราชการในส!วนกลาง ส!วนภูมิภาค และส!วนท�องถ่ิน รวมถึง
รัฐวิสาหกิจ ซ่ึงเป>นผู�ดําเนินการจะต�องคํานึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด�านความสัมพันธ�กับภารกิจหลัก  
และปริมาณงาน รวมถึงการมีส!วนร!วมของภาคประชาชนซ่ึงนับว!าสําคัญท่ีสุด 
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 รัฐธรรมนูญแห!งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 281 กําหนดให�รัฐต�องให�ความเป>น
อิสระแก!องค�กรปกครองส!วนท�องถ่ินตามหลักแห!งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ�ของประชาชน
ในท�องถ่ิน และส!งเสริมให�องค�กรปกครองส!วนท�องถ่ิน เป>นหน!วยงานหลักในการจัดทําบริการ
สาธารณะ และมีส!วนร!วมในการตัดสินใจแก�ไขป?ญหาในพ้ืนท่ีโดยคํานึงถึงสภาพป?ญหาและความ
ต�องการของประชาชนท่ีแตกต!างกันในแต!ละพ้ืนท่ี (กรมส!งเสริมการปกครองท�องถ่ิน, 2553) ซ่ึง
สอดคล�องกับรัฐธรรมนูญแห!งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ท่ีกําหนดให�รัฐต�องกระจายอํานาจ
เพ่ิมข้ึนให�แก!องค�กรปกครองส!วนท�องถ่ินอย!างต!อเนื่อง โดยให�มีกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจ พ.ศ. 2542  ภายหลังจากการประกาศใช�แผนกระจายอํานาจแล�วภารกิจท่ีรัฐต�องถ!าย
โอนให�แก!องค�กรปกครองส!วนท�องถ่ินมีจํานวน 245 ภารกิจ ซ่ึงส!วนราชการท่ีเก่ียวข�องจะต�องถ!ายโอน
ภารกิจให�เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 10 ป6 (พ.ศ. 2544-2553) และรัฐต�องจัดสรรเงินรายได�ให�แก!
องค�กรปกครองส!วนท�องถ่ิน เป>นสัดส!วนต!อรายได�ของรัฐท่ีต�องไม!ตํ่ากว!าร�อยละ 35 รวมท้ังต�องถ!าย
โอนบุคลากรไปยังองค�กรปกครองส!วนท�องถ่ินเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการทํางานของผู�บริหาร
และพนักงานองค�กรปกครองส!วนท�องถ่ินและปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวข�องเพ่ือให�องค�กร
ปกครองส!วนท�องถ่ินสามารถปฏิบัติงานให�ชุมชนได�อย!างเต็มท่ี ภายหลังการประกาศใช�รัฐธรรมนูญ
และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก!องค�กรปกครองส!วนท�องถ่ินไป
แล�วนั้น ส!งผลให�องค�กรปกครองส!วนท�องถ่ินต�องปรับตัว ปรับแผนการทํางาน ปรับนโยบายในการ
บริหารงาน เพ่ือนําไปสู!การดําเนินงานในลักษณะริเริ่มและสร�างสรรค�สิ่งใหม!ๆ     
 สําหรับภารกิจ หรือบริการท่ีสําคัญอย!างยิ่งท่ีองค�กรปกครองส!วนท�องถ่ินต�องดําเนินการ
ให�กับประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีสําคัญคือ การสังคมสงเคราะห�และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา 
และผู�ด�อยโอกาส โดยเฉพาะอย!างยิ่งเม่ือมีพระราชบัญญัติผู�สูงอายุ พ.ศ. 2546 ได�ประกาศใช� ซ่ึงใน
มาตรา 11 ได�ระบุเรื่องสิทธิของผู�สูงอายุท่ีต�องได�รับความคุ�มครองส!งเสริมและสนับสนุนไว�            
13 ประการ (สํานักส!งเสริมพิทักษ�ผู�สูงอายุ, 2553) ได�แก! การบริการทางการแพทย� และสาธารณสุขท่ี
จัดไว�โดยสะดวกรวดเร็วเป>นกรณีพิเศษ การศึกษา การศาสนา และข�อมูลข!าวสาร ท่ีเป>นประโยชน�ต!อ
การดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ หรือฝUกอาชีพท่ีเหมาะสม การพัฒนาตนเองและการมีส!วนร!วมใน
กิจกรรมทางสังคม การรวมกลุ!มในลักษณะเครือข!ายหรือชุมชน การอํานวยความสะดวกและความ
ปลอดภัยโดยตรงแก!ผู�สูงอายุในอาคาร สถานท่ี ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอ่ืนๆ การช!วยเหลือ
ด�านค!าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม การยกเว�นค!าเข�าชมสถานท่ีของรัฐ การช!วยเหลือ
ผู�สูงอายุท่ีได�รับอันตรายจากการถูกทารุณหรือถูกแสวงหาประโยชน�โดยมิชอบด�วยกฎหมาย หรือถูก
ทอดท้ิง การให�คําแนะนํา ปรึกษาดําเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวข�องในทางคดีหรือในทางแก�ไขป?ญหาครอบครัว 
การจัดท่ีพักอาศัย อาหารและเครื่องนุ!งห!มให�ตามความจําเป>นอย!างท่ัวถึง การสงเคราะห�เบี้ยยังชีพ
ตามความจําเป>นอย!างท่ัวถึงและเป>นธรรม การสงเคราะห�ในการจัดการศพตามประเพณี การอ่ืนตามท่ี
คณะกรรมการประกาศกําหนด 
 ท้ังนี้เป>นภารกิจท่ีรัฐได�ถ!ายโอนมาให�องค�กรปกครองส!วนท�องถ่ินดูแล แต!รัฐบาลยังคงทํา
หน�าท่ีในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินการ ส!วนภารกิจอ่ืนๆ ท่ีกําหนดไว�ในพระราชบัญญัติ
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ผู�สูงอายุเป>นหน�าท่ีขององค�กรปกครองส!วนท�องถ่ินท่ีจะดําเนินการตามศักยภาพ และงบประมาณท่ีมี
อยู!อย!างเหมาะสม 
 องค�กรปกครองส!วนท�องถ่ิน ภายหลังได�รับการกระจายอํานาจตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจจากรัฐบาล ทําให�องค�กรปกครองส!วนท�องถ่ินมีบทบาทและ
ภารกิจเพ่ิมมากข้ึน ประชาชนในพ้ืนท่ีก็มีความคาดหวังต!อการบริหารจัดการขององค�กรปกครองส!วน
ท�องถ่ินในการให�บริการ การอํานวยความสะดวก และการบริหารจัดการในด�านต!างๆ จึงทําให�องค�กร
ปกครองส!วนท�องถ่ินต�องพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานในลักษณะใหม!ๆ เช!น การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม และด�านอ่ืนๆ องค�กรปกครองส!วนท�องถ่ินจึงต�องมีการปรับตัวโดยการหาวิธีการใหม!ๆ ตาม
ทรัพยากรท่ีมี นอกจากนั้นแล�วผลกระทบท่ีต!อเนื่องจากการกระจายอํานาจ คือทําให�ประชาชนใน
ท�องถ่ินมีความคาดหวังในการจัดการบริการต!างๆ จากองค�กรปกครองส!วนท�องถ่ินมากข้ึน จึงทําให�
องค�กรปกครองส!วนท�องถ่ินหาวิธีการในการดําเนินงาน เพ่ือให�สามารถตอบสนองต!อความต�องการ
ของประชาชนได�อย!างสูงสุด 
 นอกจากการปรับปรุง และหาวิธีการใหม!ๆ มาปรับใช�ในการดําเนินงานเพ่ือให�การ
ดําเนินงานขององค�กรปกครองส!วนท�องถ่ินสามารถอํานวยความสะดวกและสามารถบริการประชาชน
ได�อย!างเต็มท่ีแล�ว องค�กรปกครองส!วนท�องถ่ินยังมีแนวทางเพ่ือนํามาปรับปรุงและพัฒนาการ
ดําเนินงานให�มีประสิทธิภาพและบรรลุผลสําเร็จมากยิ่งข้ึน โดยนําแนวทางจากการบริหารจัดการ
บ�านเมืองท่ีดี (Good Governance) มาปรับใช�กับองค�การบริหารส!วนตําบล ซ่ึงมีหลักสําคัญ          
4 ประการ ประกอบด�วย องค�กรปกครองส!วนท�องถ่ิน/ชุมชมท�องถ่ินต�องมีความโปร!งใสในการบริหาร
จัดการบริการสาธารณะมากข้ึน (Transparency) สามารถตรวจสอบได�ในทุกข้ันตอน โดยเริ่มต้ังแต!
การกําหนดนโยบาย ข้ันตอนในการทําแผน ข้ันตอนการดําเนินงานให�เป>นไปตามแผน และข้ันตอน
ติดตามและประเมินผล มีความรับผิดชอบต!อประชาชนและต!อสังคมมากยิ่งข้ึน (Accountability)  
หมายถึง องค�กรปกครองส!วนท�องถ่ินต�องมีความรับผิดและรับชอบต!อการกระทํา ซ่ึงเกิดจากการ
ดําเนินงานและการตัดสินใจขององค�กรปกครองส!วนท�องถ่ิน มีการบริหารจัดการท่ีดี (Good  
Management) หมายถึง องค�กรปกครองส!วนท�องถ่ินมีการวินิจฉัยสั่งการท่ีดี มีการสร�างแรงจูงใจ  ใน
การทํางาน มีการติดต!อสื่อสารท่ีดีระหว!างกัน และเปgดโอกาสให�ประชาชนในท�องถ่ินมีส!วนร!วมในการ
ดําเนินงานต!างๆ รวมถึงกระบวนการของการบริการสาธารณะ (Participation) ซ่ึงป?จจัยต!างๆ เหล!านี้
เป>นป?จจัยสําคัญท่ีสุดของการบริการสาธารณะ ในแบบของการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี     
 จากภารกิจ อํานาจหน�าท่ี ขององค�กรปกครองส!วนท�องถ่ินท่ีได�รับได�รับการถ!ายโอนตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก!องค�กรปกครองส!วนท�องถ่ิน พ.ศ.
2542 ได�กําหนดให�องค�การบริหารส!วนตําบล เทศบาล และองค�การบริหารส!วนจังหวัด มีอํานาจ
หน�าท่ีในการสงเคราะห� และส!งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู�สูงอายุ ดังนี้ 
 - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส!วนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 “ภายใต�
บังคับแห!งกฎหมาย องค�การบริหารส!วนตําบล มีหน�าท่ีต�องทําในเขตองค�การบริหารส!วนตําบล ตาม 
(6) ส!งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู�สูงอายุ และผู�พิการ” 



 4 

 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก!องค�กรปกครองส!วน
ท�องถ่ิน  พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (10) ระบุ “ให�เทศบาล เมืองพัทยา และองค�การบริหารส!วนตําบล มี
อํานาจและหน�าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน�ของประชาชนในท�องถ่ินของ
ตนเอง ดังนี้ การสังคมสงเคราะห� และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู�ด�อยโอกาส” 
 กรมส!งเสริมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในฐานะหน!วยงานส!งเสริมสนับสนุนองค�กร
ปกครองส!วนท�องถ่ิน ได�มีการจัดทํามาตรฐานการสงเคราะห�ผู�สูงอายุ จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือระดมความคิดเห็นและข�อเสนอแนะต!างๆ จากผู�แทนองค�การบริหารส!วนจังหวัด เทศบาล  
องค�การบริหารส!วนตําบล สมาคมองค�กรปกครองส!วนท�องถ่ิน รวมท้ังส!วนราชการท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือ
กําหนดมาตรฐานให�องค�กรปกครองส!วนท�องถ่ิน มีแนวทางในการจัดทํามาตรฐานการจัดบริการด�าน
การสงเคราะห�ผู�สูงอายุ ให�เป>นไปในแนวทางในการเดียวกัน อย!างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมถึง
เป>นหลักประกันว!าประชาชนไม!ว!าอยู!ส!วนใดของประเทศ จะได�รับบริการสาธารณะในมาตรฐานท่ีเท!า
เทียมกัน โดยแบ!งประเภทของมาตรฐานในด�านต!างๆ รวม 6 ด�าน คือ ด�านมาตรฐานด�านสุขภาพและ
การรักษาพยาบาล ด�านมาตรฐานด�านรายได� ด�านมาตรฐานด�านท่ีพักอาศัย ด�านมาตรฐานด�าน
นันทนาการ มาตรฐานด�านความม่ันคงทางสังคม ครอบครัว ผู�ดูแล และการคุ�มครอง ด�านมาตรฐาน
ด�านการสร�างบริการและเครือข!ายการเก้ือหนุน 
 จากข�อมูลดังกล!าวข�างต�น องค�การบริหารส!วนตําบลบัวลอย เป>นองค�กรปกครองส!วน
ท�องถ่ินองค�กรหนึ่ง ซ่ึงได�รับการถ!ายโอนภารกิจในการสงเคราะห�และส!งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู�สูงอายุ ทําให�ผู�วิจัยมีความสนใจในการศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการงานสวัสดิการผู�สูงอายุของ
องค�การบริหารส!วนตําบลบัวลอย อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เพ่ือให�ทราบถึงลักษณะความ
ต�องการของผู�สูงอายุท่ีต�องการได�รับสวัสดิการด�านต!างๆ ตามมาตรฐานท่ีกรมส!งเสริมการปกครอง  
กระทรวงมหาดไทยได�กําหนดไว� จํานวน 6 ด�าน เพ่ือนําผลท่ีได�จากการวิจัย ไปเป>นข�อมูลเพ่ือนําเสนอ
ต!อคณะผู�บริหารองค�การบริหารส!วนตําบลบัวลอย เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการนําไปกําหนดเป>น
นโยบาย ในการดําเนินงานด�านการบริหารจัดการสวัสดิการให�กับผู�สูงอายุ เพ่ือให�เกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และตรงกับความต�องการของผู�สูงอายุมากท่ีสุด 

      
1.2 วัตถุประสงค!ของการวิจัย   
 1.2.1 เพ่ือศึกษาผลการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุขององค�การบริหารส!วนตําบลบัวลอย 
อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
 1.2.2 เพ่ือศึกษาป?จจัยท่ีมีความสัมพันธ�ต!อกับผลการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุของ
องค�การบริหารส!วนตําบลบัวลอย อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
 1.2.3 เพ่ือศึกษาป?ญหา อุปสรรค และข�อเสนอแนะ ในการบริหารจัดการสวัสดิการ
ผู�สูงอายุขององค�การบริหารส!วนตําบลบัวลอย อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
 



 5 

1.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุขององค�การบริหารส!วนตําบลบัวลอย อําเภอหนองแค  
จังหวัดสระบุรี ผู�วิจัยได�มาตรฐานการสงเคราะห�ผู�สูงอายุของกรมส!งเสริมการปกครองท�องถ่ิน  
กระทรวงมหาดไทย (กรมส!งเสริมการปกครองส!วนท�องถ่ิน, 2548) มาประยุกต�เป>นกรอบแนวคิดใน
การวิจัยครั้งนี้ และได�นําเสนอกรอบแนวคิดท่ีใช�ในการวิจัย ดังนี้ 
 
           ตัวแปรอิสระ (X)      ตัวแปรตาม (Y) 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดท่ีใช�ในการวิจัย 
 
1.4 สมมุติฐานของการวิจัย 
 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง ผู�วิจัยจึงได�กําหนดสมมติฐานท่ีใช�
ในการศึกษาการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุขององค�การบริหารส!วนตําบลบัวลอย อําเภอหนองแค 
จังหวัดสระบุรี ดังนี้ 
 สมมติฐานท่ี 1 ป?จจัยการบริหารจัดการด�านภาวะผู�นํา มีความสัมพันธ�กับผลการบริหาร
จัดการสวัสดิการผู�สูงอายุขององค�การบริหารส!วนตําบลบัวลอย อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี   

ป�จจัยส1วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. รายได�ต!อเดือน 
4. ระดับการศึกษา 
5. สถานภาพสมรส 
6. ลักษณะท่ีอยู!อาศัย 

ป�จจัยการบริหารจัดการ 
1.  ด�านภาวะผู�นํา 
2.  ด�านงบประมาณ 
3.  ด�านบุคลากร 
4.  ด�านการประชาสัมพันธ� 
5.  ด�านการมีส!วนร!วมของผู�สูงอายุ 

ผลการบริหารจัดการสวัสดิการผู4สูงอายุ 
 1. ด�านสุขภาพและการรักษาพยาบาล 
 2. ด�านรายได� 
 3. ด�านท่ีพักอาศัย 
 4. ด�านนันทนาการ 
 5. ด�านความม่ันคงทางสังคม ครอบครัว   
     ผู�ดูแล และการคุ�มครอง 
 6. ด�านการสร�างบริการทางสังคม และ 
     เครือข!ายการเก้ือหนุน 



 6 

 สมมติฐานท่ี 2 ป?จจัยการบริหารจัดการด�านงบประมาณ มีความสัมพันธ�กับผลการบริหาร
จัดการสวัสดิการผู�สูงอายุขององค�การบริหารส!วนตําบลบัวลอย อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
 สมมติฐานท่ี 3 ป?จจัยการบริหารด�านบุคลากร มีความสัมพันธ�กับผลการบริหารจัดการ
สวัสดิการผู�สูงอายุขององค�การบริหารส!วนตําบลบัวลอย อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
 สมมติฐานท่ี 4 ป?จจัยการบริหารด�านการประชาสัมพันธ� มีความสัมพันธ�กับผลการบริหาร
จัดการสวัสดิการผู�สูงอายุขององค�การบริหารส!วนตําบลบัวลอย อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
 สมมติฐานท่ี 5 ป?จจัยการบริหารด�านการมีส!วนร!วมของผู�สูงอายุ มีความสัมพันธ�กับผล
การบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุขององค�การบริหารส!วนตําบลบัวลอย อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
  
1.5 ขอบเขตของการวิจัย  
 ขอบเขตของการวิจัยการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุขององค�การบริหารส!วนตําบลบัวลอย  
อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี มีดังนี้ 
 1.5.1 ขอบเขตด�านพ้ืนท่ี  
  พ้ืนท่ีในการวิจัยครั้งนี้ คือ พ้ืนท่ีขององค�ส!วนตําบลบัวลอย อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
 1.5.2 ขอบเขตด�านประชากร 
  ประชากรท่ีใช�ในการวิจัย คือ ผู�ท่ีมีอายุ 60 ป6 ข้ึนไป ท้ังชายและหญิง ซ่ึงอาศัยอยู!ใน
เขตองค�การบริหารส!วนตําบลบัวลอย อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จํานวน 431 คน 
 1.5.3 ขอบเขตด�านเนื้อหา   
  การวิจัยครั้งนี้มุ!งศึกษาถึงการบริหารจัดการสวัสดิการของผู�สูงอายุ และป?จจัยท่ีมี
ความสัมพันธ�กับผลการบริหารจัดการสวัสดิการของผู�สูงอายุ ได�แก! ป?จจัยด�านภาวะผู�นํา ป?จจัยด�าน
งบประมาณ ป?จจัยด�านบุคลากร ป?จจัยด�านการประชาสัมพันธ� ป?จจัยด�านการมีส!วนร!วมของผู�สูงอายุ   
 1.5.4 ขอบเขตด�านระยะเวลา   
  การวิจัยครั้งนี้ใช�ระยะเวลา เริ่มต้ังแต!เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2558 
 
1.6 คําจํากัดความท่ีใช4ในการวิจัย 
 คําจํากัดความท่ีใช�ในการวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุขององค�การ
บริหารส!วนตําบลบัวลอย อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี มีดังนี้ 
 ผู�สูงอายุ หมายถึง ผู�ท่ีมีอายุ 60 ป6 ข้ึนไป ท้ังเพศชายและเพศหญิง ซ่ึงมีชื่ออยู!ในทะเบียนบ�าน
เขตองค�การบริหารส!วนตําบลบัวลอย อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี   
 ป?จจัยส!วนบุคคล หมายถึง เพศ อายุ รายได�ต!อเดือน ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส  
และลักษณะท่ีอยู!อาศัย 
 เพศ หมายถึง เพศของผู�สูงอายุท่ีตอบแบบสอบถาม คือเพศชายและเพศหญิง 
 อายุ หมายถึง ระยะเวลานับต้ังแต!เกิดจนถึงอายุครบ 60 ป6บริบูรณ�ของผู�มีสิทธิ์ได�รับเงิน
สงเคราะห�เบี้ยยังชีพผู�สูงอายุ 
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 รายได�ต!อเดือน หมายถึง เงินสงเคราะห�เบี้ยยังชีพซ่ึงผู�สูงอายุได�รับเป>นประจําทุกเดือนจาก
องค�การบริหารส!วนตําบล 
 ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับคุณวุฒิการศึกษาสูงสุดท่ีผู�สูงอายุได�รับตามระบบการศึกษา 
 สถานภาพการสมรส หมายถึง สถานภาพการสมรสของผู�สูงอายุ คือ โสด สมรส หม�าย 
หย!าร�าง/แยกกันอยู! 
 ลักษณะท่ีอยู!อาศัย หมายถึง ท่ีอยู!อาศัยท่ีผู�สูงอายุใช�เพ่ืออยู!อาศัย คือ บ�านตนเอง บ�านลูก 
บ�านญาติ และอ่ืนๆ  
 ป?จจัยการบริหาร หมายถึงองค�ประกอบต!างๆท่ีมีผลต!อการบริหารงาน ดังรายละเอียด คือ 
 ภาวะผู�นํา หมายถึง ผู�นํา อบต. บริหารงานด�วยความโปร!งใส มีความต้ังใจในการแก�ไข
ป?ญหาเปgดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นและมีส!วนร!วมในการตัดสินใจ 
 งบประมาณ หมายถึง อบต. มีงบประมาณเพียงพอในการจ!ายเบี้ยยังชีพผู�สูงอายุและ
ส!งเสริมอาชีพท่ีเหมาะสม 
 บุคลากร หมายถึง เจ�าหน�าท่ี ท่ีปฏิบั ติงานเก่ียวกับงานสวัสดิการผู�สูงอายุมีความรู�
ความสามารถในการปฏิบัติงาน มีจํานวนเพียงพอและให�บริการด�วยความสุภาพอ!อนโยน 
 การประชาสัมพันธ� หมายถึง อบต. ประชาสัมพันธ�ข�อมูลข!าวสารเก่ียวกับสวัสดิการผู�สูงอายุ
ผ!านช!องทางการสื่อสารต!างๆ เช!น ผ!านสมาชิก อบต. เจ�าหน�าท่ี อบต. ผู�นําชุมชน หอกระจายข!าว และ
ปgดปnายประกาศตามบอร�ดประชาสัมพันธ�ของหมู!บ�าน 
 การมีส!วนร!วมของผู�สูงอายุ หมายถึง อบต. ส!งเสริมให�มีการจัดต้ังชมรมผู�สูงอายุของตําบล
และส!งเสริมให�ผู�สูงอายุเข�าร!วมกิจกรรมภายในชุมชน รวมถึงเปgดโอกาสให�ผู�สูงอายุมีส!วนร!วมในการ
คัดเลือกผู�มีสิทธิได�รับสวัสดิการทางสังคม 
 ผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการผู�สูงอายุ หมายถึง ผลการดําเนินงานขององค�การ
บริหารส!วนตําบลจากการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุในด�านต!างๆ ตามมาตรฐานการสงเคราะห�
ผู�สูงอายุของกรมส!งเสริมการปกครองท�องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ดังรายละเอียด  ดังนี้   
 ด�านสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล  หมายถึง อบต. มีโครงการตรวจสุขภาพ
กายภาพบําบัดสําหรับผู�ปoวยติดเตียง และมีสถานพยาบาลเพ่ือบริการผู�สูงอายุท่ีต�องรักษาต!อเนื่อง 
 ด�านรายได�  หมายถึง อบต. ส!งเสริมการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการผู�สูงอายุ จ!ายค!าตอบแทน
ในกรณีเป>นวิทยากรถ!ายทอดความรู� และมอบทุนในการประกอบอาชีพท่ีเหมาะสม 
 ด�านท่ีพักอาศัย หมายถึง อบต. มีครอบครัวอุปการะท่ีจัดไว�เพ่ือผู�สูงอายุ โครงการซ!อมแซม
ท่ีพักอาศัยและจัดหาท่ีอยู!ให�ผู�อายุท่ีไม!สามารถอยู!บ�านตนเองได� 
 ด�านนันทนาการ หมายถึง อบต. สนับสนุนในการจัดต้ังชมรม ศูนย�บริการเพ่ือเป>น
ศูนย�กลางในการพบปะสังสรรค� ออกกําลังกาย และจัดโครงการทัศนศึกษา 
 ด�านความม่ันคงทางสังคม ครอบครัว ผู�ดูแลและการคุ�มครอง หมายถึง อบต. จัดสวัสดิการ
ในการสงเคราะห�ศพ รณรงค�ให�คนในครอบครัวเห็นคุณค!าของผู�สูงอายุ รวมถึงการช!วยเหลือในกรณี
ถูกทารุณกรรม หรือแสวงหาผลประโยชน�โดยไม!ชอบด�วยกฎหมาย 
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 ด�านการสร�างบริการทางสังคมและเครือข!ายการเก้ือหนุน หมายถึง อบต. สนับสนุนให�มี
เครือข!ายผู�สูงอายุ อบรมอาสาสมัครเพ่ือดูแลผู�สูงอายุและจัดกิจกรรมสําหรับผู�สูงอายุร!วมกับ อบต.
ข�างเคียง 
 
1.7 ประโยชน!ท่ีคาดว1าจะได4รับ  
 ประโยชน�ท่ีคาดว!าจะได�รับจากการวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุของ
องค�การบริหารส!วนตําบลบัวลอย อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี มีดังนี้   
 1.7.1 ทําให�ทราบถึงผลการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุขององค�การบริหารส!วนตําบลบัวลอย 
อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
 1.7.2 ทําให�ทราบถึงป?จจัยท่ีมีความสัมพันธ�ต!อผลการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุของ
องค�การบริหารส!วนตําบลบัวลอย อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
 1.7.3 ทําให�ทราบป?ญหา อุปสรรคและข�อเสนอแนะในการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุ
ขององค�การบริหารส!วนตําบลบัวลอย อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
 1.7.4 ผลการวิจัยท่ีได�สามารถนําไปเป>นแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติในด�านงาน
สวัสดิการของผู�สูงอายุ งานพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู�ปฏิบัติด�านสวัสดิการ รวมไปถึงใช�ในการวาง
แผนการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุจากเดิมท่ีดําเนินการอยู! ให�สามารถเข�าถึงความต�องการของ
ผู�สูงอายุได�ตรงตามวัตถุประสงค�และความต�องการของผู�สูงอายุและบรรลุเปnาหมายขององค�การใน
ด�านการให�สวัสดิการและการบริการ ซ่ึงนับได�ว!าเป>นอีกหนึ่งภารกิจขององค�กรปกครองส!วนท�องถ่ินท่ี
ต�องดําเนินการให�เป>นไปตามอํานาจหน�าท่ี 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                

    

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผู�ศึกษาได�ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากหนังสือ เอกสารและผลงานวิจัยท่ี
เก่ียวข�อง เพ่ือสนับสนุนการวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุขององค'การบริหารส(วน
ตําบลบัวลอย อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ซ่ึงมีแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง นํามาสรุป
ได�ดังนี้ 
 2.1 แนวคิดเก่ียวกับผู�สูงอายุ 
 2.2 แนวคิดและทฤษฎี เก่ียวกับความต�องการของมนุษย'  
 2.3 แนวคิดเก่ียวกับงานสวัสดิการสังคม 
 2.4 แผนยุทธศาสตร'สวัสดิการสังคมแห(งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2550–2554) 
 2.5 พระราชบัญญัติผู�สูงอายุ พ.ศ. 2546 
 2.6 ปฏิญญาผู�สูงอายุไทยและมาตรฐานการสงเคราะห'ผู�สูงอายุ 
 2.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 
2.1 แนวคิดเก่ียวกับผู�สูงอายุ   
 2.1.1 ความหมายของผู�สูงอายุ  
  มนุษย'มีอายุเพ่ิมมากข้ึนเปAนสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไม(ได� การเปลี่ยนแปลงนี้เริ่มต้ังแต(บุคคล
เข�าสู(วัยผู�ใหญ( มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทําให�ผู�สูงอายุมีสภาพแวดล�อมด�านจิตใจ ด�านสังคมและ
ด�านจิตวิญญาณแตกต(างไปจากวัยหนุ(มสาว ในด�านการกําหนดช(วงแห(งการเข�าถึงความเปAนผู�สูงอายุ 
และการกําหนดความหมายของผู�สูงอายุนี้ ได�มีผู�ให�ความหมายไว� ดังนี้  
  “ผู�สูงอายุ” มาจากศัพท'ภาษาอังกฤษว(า Elderly หรือ Ageing ในประเทศไทยได�
บัญญัติข้ึนโดย พล.ต.ต.อรรถสิทธิ์  สิทธิสุนทร เม่ือปS พ.ศ. 2506 เนื่องจากท่ีประชุมของผู�สูงอายุเห็นว(า 
ความแก( หนุ(ม ชรา ไม(มีอะไรเปAนเครื่องวัด และเครื่องขีดค่ัน ไม(สมควรใช�คําว(าผู�ชรา เพราะจะทําให�รู�สึก
หดหู( จึงให�ใช�คําว(า ผู�สูงอายุตั้งแต(นั้นมา โดยให�หมายถึง ผู�ท่ีมีอายุ 60 ปS ข้ึนไป มีความเสื่อมของร(างกาย
ตามสภาพ มีกําลังถดถอย เชื่องช�า สมควรจะได�รับการช(วยเหลืออุปการะ (สุพัตรา สุภาพ, 2540) 
  องค'การสหประชาชาติ ซ่ึงได�จัดการประชุมสมัชชาโลกเรื่องผู�สูงอายุ (World 
Assembly on Aging: WAA) เม่ือปS 2525 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ได�ให�ความหมาย 
ผู�สูงอายุ คือ บุคคลท้ังเพศชายและเพศหญิง ท่ีมีอายุตั้งแต( 60 ปS ข้ึนไป (สุรกุล เจนอบรม, 2541) 
  พระราชบัญญัติผู�สูงอายุ พ.ศ. 2546 ได�ให�ความหมายว(า ผู�สูงอายุ หมายถึง บุคคลซ่ึง
มีอายุเกิน 60 ปS ข้ึนไป และมีสัญชาติไทย (กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย', 2547)  
  สมศักด์ิ ศรีสันติสุข (2536) ได�ให�ความหมายว(า ผู�สูงอายุ หมายถึง บุคคลท่ีสังคมได�
กําหนดเกณฑ' อายุ เม่ือมีชีวิตอยู(ในช(วงวัยสุดท�ายของชีวิต ซ่ึงเปAนวัยเสื่อมทางร(างกาย จิตใจและสังคม ซ่ึง
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แต(ละคนจะปรากฏอาการเสื่อมแตกต(างกัน นอกจากอาการเสื่อมดังกล(าวแล�ว ยังใช�เกณฑ'อายุ 60 ปS เปAน
เกณฑ'สากลเพ่ือให�ทราบว(าบุคคลใดสมควรเปAนผู�สูงอายุ เพ่ือนํามาพิจารณาประกอบกันด�วย 
  เคลท (1991) และ ฮอบส'แมน (1988) (อ�างถึงใน ศรีเรือน แก�วกังวาล, 2545) ได�
แบ(งช(วงวัยของผู�สูงอายุ เปAน 4 ช(วง ดังนี้ 
  1) วัยสูงอายุตอนต�น (The Young Old) ช(วงอายุ 60 ปS - 69 ปS เปAนช(วงท่ีต�องพบ
กับความเปลี่ยนแปลงของชีวิตท่ีเปAนภาวะวิกฤติหลายด�าน เช(น การเกษียณอายุ การเสียชีวิตของญาติ 
หรือคู(ครอง ในด�านของรายได�ท่ีลดลง การสูญเสียบทบาททางสังคม โดยท่ัวๆ ไป ช(วงวัยนี้บุคคลยังคง
แข็งแรง แต(อาจต�องพ่ึงพาผู�อ่ืนบ�าง   
  2) วัยสูงอายุตอนกลาง (The Middle Age Old) ช(วงอายุ 70 -79 ปS เปAนช(วงวัยท่ี
เริ่มเจ็บปiวย เพ่ือนและสมาชิกในครอบครัวท่ีอยู(ใกล�เคียงกันเริ่มเสียชีวิตมากข้ึน การเข�าร(วมกิจกรรม
ทางสังคมน�อยลง ซ่ึงเปAนการปรับตัวแบบ Disengagement คือ การเลิกเก่ียวข�องกับกิจกรรมต(างๆ 
ของสังคม  
  3) วัยสูงอายุมาก (The Old Old) ช(วงอายุ 80 – 89 ปS ผู�ท่ีมีอายุในช(วงนี้จะปรับตัว
เข�ากับสิ่งแวดล�อมยากข้ึน เพราะสิ่งแวดล�อมท่ีเหมาะกับคนอายุช(วงนี้ ต�องมีความเปAนส(วนตัวมากข้ึน   
ผู�สูงอายุในช(วงวัยนี้ต�องอยู(ในสิ่งแวดล�อมท่ียังต�องกระตุ�นความมีสมรรถภาพในแง(ต(างๆ ตามวัย (Both 
Privacy and Stimulating) ผู�สูงวัยระยะนี้ ต�องการความช(วยเหลือจากผู�อ่ืนมากกว(าวัยท่ีผ(านมา  
  4) วัยสูงอายุมากๆ (The Very Old Old) ช(วงอายุ 90 –99 ปS ผู�ท่ีมีระดับอายุนี้มี
จํานวนค(อนข�างน�อย และเปAนระยะท่ีมักมีปsญหาด�านสุขภาพมาก ผู�ท่ีอายุอยู(ในระดับนี้ ควรทํา
กิจกรรมท่ีไม(ต�องแข(งขัน ควรทํากิจกรรมท่ีตนพอใจและอยากทํา ผู�สูงอายุกลุ(มนี้ ได�ผ(านวิกฤตต(างๆ 
ของชีวิตมาแล�วมากมาย ช(วงวัยนี้จะเปAนช(วงแห(งความสุขสงบพอใจในตนเอง   
  ฮอร'ล (1976) และ เบอร'เรน และ เลนเนอร' (1977) (อ�างถึงใน ณัฐพงศ' อนวัตรยรรยง, 
2536) ได�แบ(งความสูงอายุ เปAน 3 มิติ ดังนี้ 
  1) มิติความสูงอายุทางร(างกาย หรือชีวภาพ (Biological Aging) เปAนมิติของความ
สูงอายุท่ีมีความเปลี่ยนแปลงด�านร(างกาย เนื่องจากประสิทธิภาพการทํางานของอวัยวะต(างๆ ใน
ร(างกายลดน�อย เปAนผลจากความเสื่อมตามกระบวนการสูงอายุเปAนตามอายุขัย (Life Span) ซ่ึง
บางครั้งอาจกล(าวได�ว(า เปAนมิติทางเวลาท่ีเก่ียวข�องกับการเปลี่ยนแปลงไปสู(ความสูงอายุ เปAนความ
สูงอายุตามวัย (Chronological Aging) เปAนความสูงอายุ ตามปSปฏิทิน โดยนับจากปSท่ีเกิดเปAนต�นไป
และบอกได�ทันทีว(าใครมีอายุมากหรือน�อยเพียงใด 
  2) มิติท่ีสองเปAนความสูงอายุ มิติทางจิตใจ (Psychological Aging) เปAนมิติของ
ความสูงอายุท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในหน�าท่ีของการรับรู�กระบวนการความคิด ความจํา การเรียนรู�    
เชาว'ปsญญา และลักษณะของบุคลิกภาพท่ีปรากฏในระยะต(างๆ ของชีวิตและคนท่ีมีอายุมากข้ึน   
  3) มิติสุดท�าย เปAนความสูงอายุ มิติทางสังคม (Social Aging) เปAนมิติท่ีคํานึงถึงการ
เปลี่ยนแปลงบทบาทหน�าท่ีสถานภาพของผู�สูงอายุในระบบสังคม เช(น ครอบครัว ชุมชน หน(วยงาน
ของราชการ สโมสรและอ่ืนๆ เปAนต�น 
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 2.1.2 การเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุ  
  ความสูงอายุนั้นข้ึนอยู(กับเวลาของการมีชีวิต และสัมพันธ'โดยตรงกับความเจริญและ
ความเสื่อมถอยของร(างกายมนุษย' ซ่ึงเปAนการเปลี่ยนแปลงท่ีไม(สามารถหลีกเลียงได� วัยสูงอายุเปAนวัย
ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทุกองค'ประกอบของมนุษย' ดังนี้ (วิไลวรรณ ทองเจริญ, 2545)  
  1) การเปลี่ยนแปลงทางร(างกาย (Physiological Changes) ผู�สูงอายุจะมีการ
เปลี่ยนแปลงความเสื่อมอย(างถดถอยลงทุกระบบของร(างกาย ผิวหนังบางลง เหี่ยวย(น การระบาย
ความร�อนไม(ดี ผมขนมีจํานวนลดลง การเคลื่อนไหวและความคิดเชื่องช�าสายตาเสื่อมมองเห็นไม(ชัด   
หูตึง การรับกลิ่นลดลง กล�ามเนื้ออ(อนแรง กระดูกเสื่อมระบบหัวใจและหลอดเลือดเสื่อม ระบบ
ภูมิคุ�มกันทํางานลดลง ระบบทางเดินหายใจเสื่อมลง ทําให�เกิดโรคต(างๆ ได�ง(าย เช(น โรคหัวใจ โรค
ความดันโลหิตสูง โรคติดเชื้อต(างๆ ซ่ึงความเสื่อมจะเกิดข้ึนกับบุคคลไม(เท(ากันข้ึนกับกรรมพันธุ' เพศ 
อาชีพ การดูแลสุขภาพ อาหาร สิ่งแวดล�อมต(างๆ รอบตัวผู�สูงอายุ ส(งผลให� ผู�สูงอายุ มีสภาพร(างกายท่ี
อ(อนแอ ความสามารถในการช(วยเหลือ หรือดูแลตนเองก็ลดลงไป ซ่ึงเปAนสาเหตุท่ีนําไปสู(การเจ็บปiวย
ของผู�สูงอายุท้ังสิ้น  
  2) การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ (Psychological Changes) ผู�สูงอายุมักมีการ
เปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพไปตามความคิดเห็นของตน ซ่ึงอาจเกิดจากการรับรู� ในเรื่องของอายุ และการ
ยอมรับของสังคม ซ่ึงผู�สูงอายุมักรู�สึกว(าตนไม(เปAนท่ีต�องการของผู�ท่ีอ(อนวัยกว(า อ(อนไหวง(าย รู�สึกไม(
ม่ันคง ไม(ปลอดภัย ช(างบ(น โกรธง(าย คิดถึงแต(ตนเอง การเปลี่ยนแปลงด�านความรู�ความจํา ผู�สูงอายุ 
จะมีการเรียนรู�ช�าลง มีความลําบากในเรื่องความจําระยะสั้น แต(การเรียกกลับซ่ึงเปAนความจําระยะ
ยาวยังคงสูงอยู( ในด�านความคิดริเริ่มสร�างสรรค' ผู�สูงอายุ ยังมีอยู(มากในด�านสติ ปsญญาผู�สูงอายุ ปกติ  
จะมี การเปลี่ยนแปลงด�านสติ ปsญญาเสื่อมถอยลงเพียงเล็กน�อย หรือไม(เปลี่ยนแปลงเลย  
  3) การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Changes) เม่ือบุคคลเข�าสู(วัยสูงอายุภาระหน�าท่ี 
และบทบาททางสังคมจะลดลง เนื่องจากข�อจํากัดทางร(างกายและการเกษียณอายุ ทําให�ผู�สูงอายุห(างจาก
สังคมออกไป เพ่ือนฝูงลดลง รายได�ลดลง แบบแผนการดําเนินชีวิตเปลี่ยนไป นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลง
ของประเทศจากสังคมเกษตรกรรมมาเปAนสังคมอุตสาหกรรม ทําให�มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของ
ครอบครัวจากครอบครัวขยายมาเปAนครอบครัวเด่ียว เปAนเหตุให�ผู�สูงอายุต�องอยู(ตามลําพังมากข้ึนทํา
ให�เกิดความรู�สึกเหงา โดดเด่ียว อีกท้ังการสูญเสียเพ่ือนฝูงและคู(ชีวิต ทําให�ผู�สูงอายุ รู�สึกโดดเด่ียวมาก
ข้ึนจะรู�สึกซึมเศร�า สิ้นหวัง ซ่ึงเปAนอันตรายต(อสุขภาพจิต จากการท่ีผู�สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดข้ึนหลายด�านท้ังด�านร(างกาย จิตใจและสังคม เปAนการเปลี่ยนแปลงแบบเสื่อมถอย ในด�านร(างกาย
จะมีความเสื่อมของอวัยวะต(างๆ ประสิทธิภาพการทํางานจะลดลงนําไปสู(การเจ็บปiวยด�านจิตใจ มีการ
เปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพและการรับรู�จนกระท่ังเกิดความรู�สึกใจน�อย อ(อนไหว ไม(ม่ันคง ด�านสังคมมี
การเปลี่ยนแปลง ด�านภาระหน�าท่ีและบทบาท ทําให�ผู�สูงอายุ รู�สึกโดดเด่ียวเกิดภาวะซึมเศร�าท่ีตามมา
การเปลี่ยนแปลงดังกล(าวส(งผลให�ผู�สูงอายุประสบปsญหาด�านการดําเนินวิถีชีวิตและเกิดความต�องการ
ท่ีแตกต(างกันไป   
  จากความหมายของคําจํากัดความของคําว(า ผู�สูงอายุ หรือวัยชราในแต(ละสังคมหรือ
แต(ละประเทศจะให�ความหมายท่ีต(างกันไป ข้ึนอยู(กับอายุโดยเฉลี่ยของการทํางานหรือสภาพทาง



12 

     

ร(างกายของผู�สูงอายุ สภาพทางสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของแต(ละประเทศ เช(น ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ถือเอาอายุ 65 ปS กลุ(มประเทศสแกนดิเนเวีย ถือเอาอายุ 67 ปS เปAนต�น ถึงกระนั้นก็ตาม 
อายุไม(ได�เปAนเครื่องบ(งบอกว(า ใครเปAนผู�สูงอายุ เพราะว(ามีคนเปAนจํานวนมาก แม�ว(าจะอายุ 60 ปS  
หรือ 65 ปS ก็มีสุขภาพแข็งแรงท้ังทางร(างกายและจิตใจ ในขณะท่ีคนอายุน�อยกว(าบางคน มีสภาพ
ร(างกายและจิตใจเสื่อมโทรมมากกว(า ถึงแม�ว(าอายุจะไม(ได�เปAนเครื่องชี้เพียงอย(างเดียวว(าบุคคลใดชรา
ภาพ หรือสูงอายุ แต(อายุสามารถนํามาใช�เปAนแนวทางหนึ่งท่ีจะทําให�ทราบได�ว(าบุคคลใดสมควรจะ
เปAนคนชราหรือเปAนผู�สูงอายุ ตามหลักเกณฑ'มาตรฐานสากลขององค'การระหว(างประเทศ จึงใช�อายุ
เปAนเกณฑ' ในการกําหนดการเริ่มต�นของการเปAนผู�สูงอายุ สําหรับสังคมไทยดังท่ีได�กล(าวมาแล�วใน
ข�างต�น ผู�สูงอายุจะหมายถึงคนท่ีมีอายุ ต้ังแต( 60 ปS ข้ึนไป ตามเกณฑ'ของกฎหมายปลดเกษียณอายุ
ข�าราชการและตามกฎหมายอ่ืนๆ รวมท้ังจารีตประเพณี บางอย(างจะเห็นได�ว(ามีผู�ให� ความหมายของ
ผู�สูงอายุไว�มากมาย แต(โดยความหมายท่ีค(อนข�างใกล�เคียงกัน 
  โดยสรุปแล�ว ผู�สูงอายุจะเปAนวัยท่ีมีความเปลี่ยนแปลงเสื่อมถอย และแบบแผนการ
ดําเนินชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไป ผู�วิจัยจึงได�กําหนดให�ผู�สูงอายุ คือ ผู�ท่ีมีอายุ 60 ปS ข้ึนไปท้ังเพศชายและ
เพศหญิง เปAนการกําหนดตามพระราชบัญญัติผู�สูงอายุ พ.ศ. 2546 และเปAนมาตรฐานสากลของ
องค'การสหประชาชาติ ซ่ึงในการวิจัย ผู�วิจัยได�กําหนดให�เปAนผู�สูงอายุ ท่ีอาศัยอยู(ในเขตองค'การ
บริหารส(วนตําบลบัวลอย อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี   
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความต�องการของมนุษย% 
 2.2.1 ความหมายของความต�องการ 
  พจนานุกรมในไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (2526) กล(าวถึง “ความ
ต�องการ” ว(าหมายถึง ความอยากได� ใคร(ได�หรือประสงค'จะได� และเม่ือเกิดความรู�สึกดังกล(าวจะทําให�
ร(างกายเกิดการความขาดสมดุล เนื่องมาจากมีสิ่งเร�ามากระตุ�น มีแรงขับภายในเกิดข้ึน ทําให�ร(างกาย
ไม(อาจอยู(นิ่งต�องพยายามด้ินรน และแสวงหาเพ่ือตอบสนองความต�องการนั้นๆ เม่ือร(างกายได�รับ
ตอบสนองแล�ว ร(างกายมนุษย'ก็กลับสู(ภาวะสมดุลย'อีกครั้งหนึ่ง และก็จะเกิดความต�องการใหม(ๆ เกิด
ข้ึนมา ทดแทนวนเวียนอยู(ไม(มีท่ีสิ้นสุด 
  สมูล'สัน (1917 อ�างถึงใน กฤษณา ศักด'ศรี, 2534) กล(าวว(า มนุษย'พยายามทุก
วิถีทางในอันท่ีจะให�บรรลุความต�องการทีละข้ัน เม่ือความต�องการข้ันแรกได�รับการตอบสนองแล�ว 
ความต�องการข้ันนั้น ก็จะลดความสําคัญลงจนหมดความสําคัญไป ไม(เปAนแรงกระตุ�นอีกต(อไป แต(จะ
เกิดความสนใจและความต�องการสิ่งใหม(อีกต(อไป แต(ความต�องการข้ันต�นๆ ท่ีได�รับการตอบสนองไป
เรียบร�อยแล�วนั้น อาจกลับมาเปAนความจําเปAน หรือความต�องการครั้งใหม(อีกได� เม่ือการตอบสนอง
ความต�องการ ครั้งแรกได�สูญเสียหรือขาดหายไป และความต�องการท่ีเคยมีความสําคัญ จะลด
ความสําคัญลง เม่ือมีความต�องการใหม(ๆ เข�ามาแทนท่ี ความต�องการทางด�านร(างกาย หรือความ
ต�องการทางสรีระ ( Physical or Physiological Needs) หรือ ความต�องการปฐมภูมิ (Primary 
Needs) หรือ ความต�องการทางด�าน ชีววิทยา (Biological Needs) หรือความต�องการปฐมภูมิ 
(Primary) เปAนความต�องการทางชีววิทยา หรือ ความต�องการทางกายภาพ เปAนความต�องการข้ัน
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พ้ืนฐานอันดับแรกหรือข้ันตํ่าสุดของมนุษย'ซ่ึงจําเปAนในการ ดํารงชีวิต เปAนความต�องการท่ีจําเปAน 
สําหรับชีวิต เปAนความต�องการเพ่ือการดํารงชีวิตอยู(ของมนุษย' เพ่ือการมีชีวิตอยู( เปAนความต�องการท่ีมี
มาต้ังแต(กําเนิด ในฐานะท่ีเปAนอินทรีย'ทางกายภาพ เปAนแรงขับ (Drive) ท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ เปAน
แรงขับดันทางกายภาพ เปAนความต�องการท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ เปAนปรากฎการณ'ทางธรรมชาติของ
สิ่งมีชีวิตเพ่ือความอยู(รอด จึงเปAนความต�องการพ้ืนฐานท่ีจะขาดไม(ได� ความต�องการชนิดนี้หากไม(ได�
รับการตอบสนอง จะมีความรู�สึกตึงเครียดอยู(ตลอดเวลา และมีความกระวนกระวาย เช(น ความ
ต�องการอากาศหายใจ อาหาร ความอบอุ(น น้ํา ยารักษาโรค อุณหภูมิท่ีเหมาะสม เครื่องนุ(งห(ม การ
เคลื่อนไหวทางร(างกาย การขับถ(าย ความต�องการเรื่องเพศ การพักผ(อนนอนหลับ ท่ีอยู(อาศัย การ
แสวงหาสิ่งต(างๆ มาเพ่ือตอบสนองความต�องการในทางกายของมนุษย'นั้นข้ึนอยู(กับเง่ือนไขของสังคม 
วัฒนธรรม การฝzกอบรม สิ่งแวดล�อม ศาสนา เศรษฐกิจ ฯลฯ ความต�องการทางด�านจิตใจ หรือ ความ
ต�องการในระดับสูง หรือ ความต�องการทางด�านจิตวิทยา หรือความต�องการทุติยภูมิ หรือความ
ต�องการท่ีเกิดใหม( (Psychological Needs or Secondary Needs or Acquired Needs) เปAน
ความต�องการท่ีส(วนใหญ(เกิดข้ึนภายหลัง หลังจากความต�องการทางร(างกายได�รับการตอบสนองแล�ว 
บางครั้งจึงเรียกความต�องการทางจิตใจว(า “ความต�องการท่ีเกิดข้ึนใหม(” (Acquired Needs) เพราะ
เปAนความต�องการท่ีเกิดจากความรู� และ การเรียนรู�ประสบการณ' การสนองตอบต(างๆ ก็เพ่ือให�เกิด
ความพึงพอใจ เปAนแรงขับ (Drive) ชนิดหนึ่งท่ีไม(หยุดอยู(กับท่ี (Dynamic) ไม(มีรากฐานจากความ
ต�องการทางร(างกาย แต(อาศัยกลไกทางสมอง ท่ีสั่งสมจากประสบการณ' สภาพแวดล�อม วัฒนธรรม 
เปAนส(วนใหญ( ซ่ึงแต(ละบุคคลอาจเหมือนกันหรือต(างกันได� เนื่องจากแต(ละคนมีระดับความต�องการ
แตกต(างกัน ท้ังนี้ข้ึนอยู(กับการเรียนรู� และประสบการณ' ความต�องการทางจิตใจเปAนความต�องการท่ี
สลับซับซ�อน และมีความแตกต(างกันมากระหว(างบุคคล ความต�องการทางสังคม เปAนความต�องการ
ทางจิตใจนั่นเอง แต(เน�นหนักในด�านความต�องการท่ีจะดํารงชีวิตให�เปAนท่ียอมรับนับถือของคนอ่ืน 
หรือมีความเปAนอยู(ดีกว(าบุคคลอ่ืน เช(น ต�องการความปลอดภัย ต�องการได�รับการยกย(องนับถือ 
ต�องการความยอมรับในสังคม ต�องการความก�าวหน�า เปAนต�น 
  ตามธรรมชาติแล�วมนุษย'มีความต�องการมากมายหลายอย(าง จนไม(มีขอบเขตจํากัด 
ซ่ึงท้ังความต�องการท่ีเกิดจากความคิดคํานึง หรือความต�องการ ด�านจิตใจ หรือความต�องการทางกาย 
ซ่ึงเปAนความต�องการท่ีขาดมิได� และในบรรดาความต�องการต(างๆ ของมนุษย'นั้นยากท่ีจะได�รับการ
สนองตอบ จนเปAนท่ีพอใจ เพราะเปAนเรื่องของความแตกต(างระหว(างบุคคล 
 2.2.2 ทฤษฎีความต�องการมาสโลว'  
  มาสโลว' (อ�างถึงใน ปรียาพร วงศ'อนุตรโรจน', 2546) ได�ต้ังสมมุติฐานเก่ียวกับความ
ต�องการของมนุษย'ไว� ดังนี้ 
  1) บุคคลย(อมมีความต�องการอยู(เสมอและไม(มีท่ีสิ้นสุด ขณะท่ีความต�องการใดได�รับ
การตอบสนองแล�ว ความต�องการอย(างอ่ืนก็จะเกิดข้ึนอีกไปเรื่อยๆ ไม(มีวันจบสิ้น  
  2) ความต�องการท่ีได�รับการตอบสนองแล�วจะไม(เปAนสิ่งจูงใจอีกต(อไป ความต�องการ
ท่ียังไม(ได�รับการตอบสนองเท(านั้น ท่ีจะเปAนสิ่งจูงใจในพฤติกรรมของคนนั้น 
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  3) ความต�องการของบุคคลจะเรียงเปAนลําดับข้ันตอนความสําคัญ เม่ือความต�องการ
ในระดับตํ่าได�รับการตอบสนองแล�วบุคคลก็จะให�ความสนใจกับความต�องการในระดับท่ีสูงข้ึนต(อไป 
  มาสโลว' อธิบายว(าความต�องการของบุคคล 5 ข้ันตอนตามลําดับ ดังนี้   
  1) ความต�องการทางกายภาพ (Physiological Needs) เปAนความต�องการในข้ัน
ตํ่าสุดของมนุษย' ได�แก( ความต�องการในส(วนอาหาร น้ํา อากาศ อุณหภูมิท่ีเหมาะสม และการบรรเทา
ความเจ็บปวดต(างๆ เปAนต�น  
  2) ความต�องการความปลอดภัย (Safety and Security Needs) ความต�องการมี
อิสระ และความปลอดภัยจากภัยในด�านต(างๆ   
  3) ความต�องการความรักและการมีส(วนเปAนเจ�าของ (Belongingness Social and 
Love Needs) ความรู�สึกว(าตนได�รับความเปAนมิตร ความรัก และมีส(วนร(วมในการเข�าเปAนสมาชิกกับกลุ(ม  
  4) ความต�องการได�รับการยกย(องนับถือ (Self–Esteem Needs) เปAนความต�องการ
ท่ีอยากให�คนอ่ืนยกย(องให�เกียรติ และเห็นความสําคัญของตน 
  5) ความต�องการความสําเร็จในชีวิต (Self–Actualization Needs) เปAนความ
ต�องการสูงสุดในชีวิตของคนเรา เปAนความต�องการท่ีเก่ียวกับการทํางานท่ีตนเองชอบ หรือต�องการจะ
เปAนมากกว(าท่ีเปAนอยู(ในขณะนี้   
 2.2.3 ทฤษฎีความต�องการของ อัลเดอร'เฟอร'   
  อัลเดอร'เฟอร' ได�คิดทฤษฎี ความต�องการท่ีเรียกว(า ทฤษฎี ERG (ERG: Existence–
Relatednees - owth Theory) โดยแบ(งความต�องการของมนุษย'ออกเปAน 3 ประการ ดังนี้ (อ�างถึงใน 
ปรียาพร วงศ' อนุตรโรจน', 2546)  
  1) ความต�องการมีชีวิตอยู( (Existence Needs) เปAนความต�องการท่ีตอบสนอง
เพ่ือให�มีชีวิตอยู(ต(อไป ได�แก( ความต�องการทางกายและความต�องการความปลอดภัย  
  2) ความต�องการมีสัมพันธภาพกับผู�อ่ืน (Relatedness Needs) เปAนความต�องการ
ของบุคคลท่ีจะมีมิตรสัมพันธ' กับบุคคลรอบข�างอย(างมีความหมาย  
  3) ความต�องการเจริญก�าวหน�า (Growth Needs) เปAนความต�องการสูงสุดรวมถึง
ความต�องการได�รับความยกย(อง และความสําเร็จในชีวิต 
 2.2.4 ทฤษฎีความต�องการของมัวว'เลย' 
  มัวว'เลย' อธิบายว(า ความต�องการของบุคคลมีความต�องการหลายอย(างในเวลา
เดียวกันได� ความต�องการของบุคคลท่ีเปAนความสําคัญเก่ียวกับการทํางานมีอยู( 4 ประการ คือ (ปรียาพร 
วงศ'อนุตรโรจน', 2546)   
  1) ความต�องการความสําเร็จ หมายถึง ความต�องการท่ีจะทําสิ่งใด สิ่งหนึ่งให�สําเร็จ
ลุล(วงไปด�วยดี   
  2) ความต�องการมีมิตรสัมพันธ' ความต�องการมีความสัมพันธ'อันดีกับบุคคลอ่ืน โดย
คํานึงถึงการยอมรับของเพ่ือนร(วมงาน  
  3) ความต�องการอิสระ เปAนความต�องการท่ีจะเปAนตัวของตัวเอง 
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  4) ความต�องการมีอํานาจ ความต�องการท่ีจะมีอิทธิพลเหนือคนอ่ืน และต�องการท่ี
จะควบคุมคนอ่ืนให�อยู(ในอํานาจของตน 

   
2.3 แนวคิดเก่ียวกับงานสวัสดิการสังคม 
 2.3.1 ความหมายของสวัสดิการสังคม 
  สวัสดิการสังคม (Social Welfare) เปAนงานท่ีมีขอบข(ายกว�างขวางช(วยเสริมสร�าง
การพัฒนาทางด�านทรัพยากรมนุษย'อย(างดียิ่ง และยังถือว(าเปAนหลักคุณภาพชีวิตท่ีดีทําให�การดําเนิน
ชีวิตเปAนไปอย(างราบเรียบ ถือว(าเปAนสิ่งสําคัญต(อมนุษย' มีผู�ให�ความหมายของงานสวัสดิการไว� ดังนี้   
  1) เอนไซนโคลพิเดีย 
   เอนไซโคลพิเดีย (1971) (อ�างถึงใน วันทนีย' วาสิกะสิน และคนอ่ืนๆ, 2547) ได�
ให�ความหมายว(า สวัสดิการสังคม หมายถึง กิจกรรมต(างๆ ท่ีจัดต้ังข้ึน โดยหน(วยงานท้ังของรัฐบาล
และอาสาสมัครเพ่ือมุ(งป�องกันและขจัดปsญหาสังคมหรือปรับปรุงความเปAนอยู(ท่ีดีของบุคคลกลุ(มและ
ชุมชน 
  2) เฟรนแลนเดอร'  
   เฟรนแลนเดอร' (1980) (อ�างถึงใน วันทนีย' วาสิกะสิน และคนอ่ืนๆ, 2547) ได�ให�
ความหมายว(า สวัสดิการสังคมเปAนระเบียบนโยบาย ผลประโยชน' และบริการซ่ึงจะทําให�การ
ดําเนินการจัดบริการต(างๆ เปAนไปโดยสอดคล�องกับความต�องการของสังคม เปAนท่ียอมรับกันว(า 
สวัสดิการสังคมเปAนบริการพ้ืนฐานท่ีมีความสําคัญทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วและถาวร
เปลี่ยนแปลงจากสภาวะท่ีเคยยากลําบากไปสู(สิ่งท่ีคาดหวังว(าดีกว(ารวมไปถึงความอุดมสมบูรณ'ในท่ีสุด 
  3) วิจิตร ระวิวงค'  
   วิจิตร ระวิวงค'  (2532) (อ�างถึงใน วันทนีย' วาสิกะสิน และคนอ่ืนๆ, 2547) ได�ให�
ความหมายว(า สวัสดิการสังคม หมายถึง กิจกรรมท่ีรัฐบาลและเอกชนทุกระดับ จัดให�มีข้ึนท้ังท่ีเปAน
ทางการและไม(เปAนทางการ เพ่ือประกันความเปAนอยู(ท่ีดีของประชาชน โดยอาศัยผู�ปฏิบัติงานท่ีมี
ความรู�จากหลายสาชาไม(เฉพาะนักสังคมสงเคราะห'เท(านั้น ท้ังนี้ จุดศูนย'กลางของงานสวัสดิการสังคม  
คือ ประชาชน โดยมีจุดมุ(งหมายเพ่ือความเปAนอยู(ท่ีดีและมีหลักประกันงานสวัสดิการไม(เพียงจะ
ช(วยเหลือหรือแก�ไขปsญหาแก(บุคคลท่ีประสบความเดือดร�อนเท(านั้น แต(ยังรวมถึงมาตรการป�องกัน
และส(งเสริมสวัสดิการสังคมให�ดีข้ึนด�วย   
  4) กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย' 
   กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย' (2548) ได�ให�ความหมายของ
คําว(าสวัสดิการสังคม หมายถึง ระบบการจัดบริการสังคมเพ่ือป�องกันและแก�ไขปsญหาสังคมและ
พัฒนาสังคมรวมท้ังการส(งเสริมความม่ันคงทางสังคม เพ่ือให�ประชาชนสามารถดํารงชีวิตในสังคม
ระดับมาตรฐาน บริการดังกล(าวต�องตอบสนองความต�องการพ้ืนฐานของประชาชนให�ได�รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย(างท่ัวถึง 
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  5) เดย'    
   เดย' (2000) ได�ให�ความหมายว(า สวัสดิการสังคม หมายถึง ระบบบริการทาง
สังคมท่ีถูกสร�างข้ึนมาเพ่ือให�สมาชิกในสังคมได�รับบริการทางสังคม ซ่ึงถือว(าเปAนบรรทัดฐานทางสังคม
ท่ีบุคคลทุกคนพึงได�รับ 
 2.3.2 แนวคิดท่ัวไปเก่ียวกับการจัดสวัสดิการสังคม 
  กิติพัฒน' นนทปsมมะดุล (2550) (อ�างถึงใน สุธินี ตรังคตระการ, 2557) อธิบายถึง
แนวคิดเก่ียวกับการจัดสวัสดิการสังคมว(างานสวัสดิการสังคมเปAนงานท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของมนุษย'ในสังคมอย(างไร�ขีดจํากัด เปAนงานท่ีไม(รูปแบบตายตัว แต(มีหลักการ วิธีการ  
และระบบการดําเนินงานอย(างมีอัตลักษณ'ของความเปAนมืออาชีพ (Professional Social Welfare) 
งานสวัสดิการสังคมมีการปรับตัวและยืดหยุ(นตามสถานณการณ'ของปsญหา ช(วงเวลา ไม(ใช(งานท่ีแก�ไข  
ฟ��นฟูปsญหาของผู�เดือดร�อนรายบุคคล แต(งานสวัสดิการสังคมเปAนงานของการป�องกันและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของทุกคนในสังคม ให�อยู(รวมกันได�อย(างเปAนสุข ดังนั้น งานสวัสดิการสังคมจึงต�องมีการ
กลยุทธ'และกลวิธีในการทํางานให�รุดหน�า เร็วกว(าการเกิดปsญหาของคนและสังคม การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ'ในการทํางาน และความคิดเห็นระหว(างผู�ทํางานในสาขาอาชีพเดียวกัน และต(างสาขา
อาชีพ จะทําให�สามารถมองเห็นจุดยืนและแนวทางในการพัฒนามากข้ึน 
  ปsจจุบันรัฐธรรมนูญแห(งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได�บัญญัติให�หน(วยงานของ
รัฐต�องจัดบริการสังคมข้ันพ้ืนฐานให�กับประชาชนอย(างท่ัวถึง เสมอภาคและเปAนธรรม ได�แก( การ
จัดบริการสังคมด�านสุขภาพอนามัย การศึกษา และบริการสวัสดิการสังคม จึงถือว(า “สวัสดิการสังคม
เปAนสิทธิของประชาชน” (Civil Welfare Rights) และเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานสวัสดิการสังคมให�
ถึงมือประชาชนกลุ(มเป�าหมายอย(างท่ัวถึ ถูกต�องและเปAนธรรม รัฐจึงออกกฎหมายท่ีเรียกว(า 
“พระราชบัญญัติส(งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และแก�ไขเพ่ิมเติม, 2550) 
  แนวทางการจัดสวัสดิการสังคม ในการจัดสวัสดิการสังคมขององค'กรสวัสดิการสังคม
ให�แก(ผู�รับบริการสวัสิการสังคม ให�คํานึงถึงเรื่องดังต(อไปนี้ 
  1) สาขาต(างๆ ท่ีจะดําเนินการตามความจําเปAนและเหมาะสม เช(น การบริการทาง
สังคม การศึกษา สุขภาพอนามัย ท่ีอยู(อาศัย การฝzกอาชีพ การประกอบอาชีพ นันทนาการ และ
กระบวนการยุติธรรม เปAนต�น 
  2) ลักษณะหรือรูปแบบและวิธีการในการดําเนินงาน เช(น การส(งเสริมการ
พัฒนาการสงเคราะห' การคุ�มครอง การป�องกัน การแก�ไข และการบําบัดฟ��นฟู เปAนต�น ในการจัด
สวัสดิการสังคมดังกล(าว ให�มีการส(งเสริมและสนับสนุนให�บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค'กรปกครอง
ส(วนท�องถ่ิน องค'กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา และองค'การอ่ืนได�มีส(วนร(วมด�วย 
 2.3.3 รูปแบบของสวัสดิการสังคม  
  ธีสมัสส' (1974) (อ�างถึงใน กิติพัฒน' นนทปsทมะดุลย', 2536) ได� แบ(งสวัสดิการสังคม
ออกเปAน 3 รูปแบบ ดังนี้    
  1) สวัสดิการสังคมแบบชั่วคราว บรรเทาปsญหาหรือเก็บตก รูปแบบนี้หากประชาชน
ประสบความเดือดร�อนจะต�องช(วยเหลือตนเองโดยหันเข�าหาทรัพยากรของตนเองซ้ือหาบริการทาง
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สังคมมาตอบสนองความต�องการ หากไม(สามารถช(วยเหลือตนเองได� หน(วยงานสวัสดิการของรัฐบาล
จึงจะเข�าไปช(วยเหลือเปAนครั้งคราวไป 
  2) สวัสดิการสังคมแบบสัมฤทธิ์ผลทางอุตสาหกรรม สวัสดิการสังคมเปAนเสมือน
กลไกหนึ่งในระบบเศรษฐกิจเปAนเครื่องตอบแทนแก(ผู�ท่ีเปAนกําลังสําคัญในการผลักดันระบบเศรษฐกิจ
โดยใช�มาตราการทางด�านภาษีอากรและการเงินการคลัง ตลอดจนผลตอบแทนในอาชีพเปAนสิ่ง
ตอบสนองความต�องการของบุคคลท่ีเปAนกําลังการผลิตโดยเกณฑ'การจัดสรร พิจารณาจาก
ความสามารถในการทํางาน สถานภาพ บทบาทในการทํางาน ผลิตผลของงานเปAนสําคัญ 
  3) สวัสดิการสังคมแบบสถาบัน รูปแบบนี้  ถือว(าสวัสดิการสังคมเปAนสถาบันหนี่งท่ีมี
ความสําคัญท่ีจะก(อให�เกิดบูรณภาพในสังคม ซ่ึงเปAนส(วนสําคัญท่ีสังคมจะขาดเสียมิได� แม�ว(าจะมี
เสถียรภาพแล�วก็ตาม  
 2.3.4 ขอบเขตของงานสวัสดิการสังคม 
  กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย' ได�กําหนดขอบเขตงานสวัสดิการท่ี
เก่ียวข�องกับการพัฒนาความเปAนอยู(ของประชาชนในสังคมให�มีความเปAนอยู(ท่ีดี 7 ด�าน ดังนี้ 
  1) การมีสุขภาพอนามัยท่ีดี หมายถึง ประชาชนพึงได�รับการป�องกันโรคภัยไข�เจ็บ  
การรักษาพยาบาล การส(งเสริมและพัฒนาสุขภาพร(างกายและจิตใจอารมณ' และสังคมอย(างท่ังถึงและ
เท(าเทียมกัน โดยประชาชนไม(ว(าเพศใด อายุวัยใด เชื้อชาติใด ศาสนาใด อยู(ในภูมิภาคใด   
  2) การมีการศึกษาท่ีดี หมายถึง ประชาชนพึงได�รับบริการท่ีส(งเสริมและพัฒนา
ตนเองให�มีความรู� ปลุกฝsงคุณธรรมค(านิยมท่ีดีงาม เพ่ือนําไปสู(การดําเนินชีวิตอย(างมีคุณภาพต(อไป 
  3) การมีท่ีอยู(อาศัย หมายถึง การท่ีประชาชนมีท่ีอยู(อาศัยตามควรแก(อัตภาพช(วย
เสริมสร�างคุณภาพชีวิตท่ีดี   
  4) การมีงานทํา การมีรายได� และการมีสวัสดิการแรงงาน หมายถึง ประชาชนมีงาน
ทําท่ีให�มีรายได�อย(างเพียงพอแก(การดํารงชีพ   
  5) การมีความม่ันคงทางรายได� หมายถึง ประชาชนทุกคนมีรายได�เพียงพอแก(การยัง
ชีพได�รับความม่ันคงในการในรูปของการประกันสังคม   
  6) นันทนาการ หมายถึง ประชาชนมีกิจกรรมนันทนาการเพ่ือการบันเทิง และการ
พักผ(อนหย(อนใจอย(างมีคุณภาพ โดยกิจกรรมนันทนาการ 
  7) การบริการสังคมท่ัวไป หมายถึง การให�บริการแก(ประชาชน โดยเฉพาะผู�ยากจน  
ผู�ด�อยโอกาส และกลุ(มเป�าหมายพิเศษ เพ่ือช(วยเสริมสร�างการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีเหมาะสมแก(อัตถภาพ 

 
2.4 แผนยุทธศาสตร%สวัสดิการสังคมแห+งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2550-2554) 
 แผนยุทธศาสตร'สวัสดิการสังคมแห(งชาติ ฉบับท่ี 1 มีสาระเปAนแผนแม(บทเพ่ือชี้นําการ
ดําเนินงานด�านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห' โดยให�ความสําคัญกับวิสัยทัศน' ยุทธศาสตร'      
การพัฒนา การแปลงแผนไปสู(การปฏิบัติ และการจัดการประเมินผลให�หน(วยงานท่ีเก่ียวข�องท้ัง
ภาครัฐ และภาคเอกชน องค'กรปกครองส(วนท�องถ่ินได�นําไปดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการ
รองรับให�ได�อย(างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน'สูงสุดต(อประชาชน มีรายละเอียด ดังนี้ 
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 1) แผนยุทธศาสตร'ฉบับนี้จะทําหน�าท่ีเปAนแผนเม(บทให�ผู�บริหารท่ีเก่ียวข�องและหน(วยงาน
ทุกระดับนําไปแปลงเปAนแผนงาน/โครงการ เพ่ือให�เกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงค'ท่ีกําหนดไว�ในแผนฯ 
รวมท้ังใช�กําหนดทิศทางการจัดสรรทรัพยากรของประเทศเพ่ือนําไปใช�แก�ไขปsญหาท่ีเปAนประเด็น
วิกฤต มีความสําคัญสูง และมีผลกระทบต(อคนหมู(มากในสังคมไทย  
 2) แผนยุทธศาสตร'ฉบับนี้ไม(เน�นงานประจํา หรือโครงการปกติท่ีหน(วยงานปฏิบัติอยู( แต(จะ
ให�ความสําคัญกับการวิเคราะห'หาประเด็นยุทธศาสตร' นวัตกรรม ข�อเสนอเชิงระบบ รวมท้ังเสนอ
วิธีการบริหาร/แก�ไขปsญหาสังคมท่ีวิกฤตเร(งด(วนอย(างเปAนระบบครบวงจร 
 3) แผนยุทธศาสตร'นี้ ถือเปAนแผนงานสวัสดิการสังคมแม(บท ตามมาตรา 7 แห(ง
พระราชบัญญัติส(งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 ท่ีคณะกรรมการส(งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมแห(งชาติ (กสค.) จัดทําขึ้นโดยอาศัยกระบวนการประชุมระดมความคิดเห็นของผู�มีส(วนได�
ส(วนเสียจากภาคส(วนต(างๆ ทั้งส(วนกลาง ส(วนภูมิภาคและส(วนท�องถิ่น แผนยุทธศาสตร'นี ้เปAน
เครื่องมือสําคัญการเร(งรัดให�เกิดการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับทุกคนได�อย(างทั่งถึง เปAนธรรมและ
ได�มาตรฐาน โดยมีเนื้อหาตอบสนองต(อแนวทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห(งชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) ในการก(อให�เกิดการสังคมอยู(เย็นเปAนสุขร(วมกันของ
ประชาชนได�ในท่ีสุด 
 
2.5 พระราชบัญญัติผู�สูงอายุ พ.ศ. 2546 
 พระราชบัญญัติผู�สูงอายุ  พ.ศ. 2546 มีสาระสําคัญสรุปได� ดังนี้ (กระทรวงพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย', 2547) 
 1) ในพระราชบัญญัตินี้ให�ความหมายผู�สูงอายุ ไว�ว(า หมายถึง บุคคลซ่ึงมีอายุเกินหกสิบปS
ข้ึนไปและมีสัญชาติไทย 
 2) ผู�สูงอายุมีสิทธิได�รับการคุ�มครองการส(งเสริมและสนับสนุนในด�านต(างๆ ดังนี้ 
  2.1) การศึกษา ศาสนา และข�อมูลข(าวสารท่ีเปAนประโยชน'ต(อการดําเนินชีวิต 
  2.2) การบริการทางการแพทย' และการสาธารณสุขท่ีจัดไว� โดยให�ได�รับความสะดวก
รวดเร็วเปAนกรณีพิเศษ 
  2.3) การประกอบอาชีพท่ีเหมาะสม 
  2.4) การพัฒนาตนเอง และการมีส(วนร(วมในกิจกรรมทางสังคม   
  2.5) การอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก(ผู�สูงอายุ ในอาคารสถานท่ี  
หรือบริการอ่ืนๆ 
  2.6) การช(วยเหลือด�านค(าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม 
  2.7) การยกเว�นหรือลดหย(อนค(าเข�าชมสถานท่ีของรัฐ 
  2.8) การช(วยเหลือผู�สูงอายุท่ีได�รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรม หรือแสวงหา
ประโยชน'ด�วยกฏหมายหรือถูกทอดท้ิง 
  2.9) การให�คําแนะนําปรึกษาดําเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวข�องในทางคดี หรือในการแก�ไข
ปsญหา 
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  2.10 ) การจัดทําท่ีพักอาศัย อาหารและเครี่องนุ(งห(มตามความจําเปAนอย(างท่ังถึง 
  2.11) การสงเคราะห'เบี้ยยังชีพ 
  2.12) การสงเคราะห'จัดการศพตามประเพณี 
  2.13) การอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการผู�สูงอายุแห(งชาติ (กผส.) ประกาศกําหนดการ
คุ�มครองการส(งเสริม สนับสนุนดังกล(าวให�ดําเนินการโดยไม(คิดมูลค(าหรือโดยให�ส(วนลดเปAนกรณีพิเศษ
ก็ได�แล�วแต(กรณี ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ' วิธีการ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีผู�รับผิดชอบกําหนด 
 3) การได�สิทธิหรือประโยชน'ของผู�สูงอายุตามพระราชบัญญัติไม(เปAนการตัดสิทธิหรือ
ประโยชน'ท่ีผู�สูงอายุได�รับตามท่ีบัญญัติไว�ในกฏหมายอ่ืน 
 4) ให�จัดต้ังกองทุน ผู�สูงอายุ เพ่ือเปAนทุนใช�จ(ายเก่ียวกับการคุ�มครอง สนับสนุนผู�สูงอายุ 
  4.1) เงินทุนประเดิมท่ีรัฐจัดสรรให� 
  4.2) เงินท่ีได�รับจากงบประมาณรายจ(ายประจําปS 
  4.3) เงินหรือทรัพย'สินท่ีมีผู�บริจาคหรือมอบให� 
  4.4) เงินอุดหนุนจากต(างประเทศหรือองค'กรระหว(างประเทศ 
  4.5) เงินหรือทรัพย'สินท่ีตกเปAนของกองทุนหรือท่ีกองทุนได�รับตามกฎหมาย 
  4.6) ดอกผลท่ีเกิดจากเงินหรือทรัพย'สินของกองทุน และดอกผลดังกล(าวไม(หักเก็บเปAน
รายได�ของแผ(นดิน 
 5) สําหรับกรณีมีผู�บริจาคเงินหรือทรัพย'สินให�แก(กองทุน ผู�บริจาคมีสิทธินําไปลดหย(อนใน
การเรียกเก็บภาษีเงินได� 
 6) ในกรณีท่ีผู�อุปการะเลี้ยงดูบุพการี ซ่ึงเปAนผู�สูงอายุ มีรายได�ไม(พอแก(การยังชีพจะได�รับ
การลดหย(อนภาษีตามหลักเกณฑ' วิธีการ เง่ือนไขท่ีกําหนดในประมวลรัฐฎากร 
 
2.6 ปฏิญญาผู�สูงอายุไทยและมาตรฐานการสงเคราะห%ผู�สูงอายุ  
 2.6.1 ปฏิญญาผู�สูงอายุไทย 
  ความเปAนมาของการร(างปฏิญญาผู�สูงอายุไทยได�เริ่มข้ึนจากองค'การสหประชาชาติได�
จัดประชุมสมัชชาโลกว(าด�วยผู�สูงอายุทีกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ในปS พ.ศ. 2525 โดยได�กําหนด
แผนปฏิบั ติการระยะยาวระหว(างประเทศเก่ียวกับผู�สูงอายุ และในปS พ.ศ. 2542 องค'การ
สหประชาชาติได�ประกาศให�เปAนปSสากล ว(าด�วยผู�สูงอายุ ซ่ึงประเทศไทยได�ตระหนักถึงความสําคัญ
ของผู�สูงอายุ โดยในปS พ.ศ. 2525 คณะรัฐมนตรีได�มีมติให�วันท่ี 13 เมษายนของทุกปSเปAนวันผู�สูงอายุ
แห(งชาติ 
  ปฏิญญาผู�สูงอายุไทย เปAนพันธกรณี เพ่ือให�ผู�สูงอายุได�มีคุณภาพชีวิตท่ีดีได�รับการ
คุ�มครองและพิทักษ'สิทธิ จึงได�กําหนดสาระสําคัญไว� ดังนี้ (ศศิพัฒน' ยอดเพชร, 2544) 
  ข�อ 1 ผู�สูงอายุต�องได�รับปsจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตอย(างมีคุณค(า และศักด์ิศรี  
ได�รับความคุ�มครองให�พ�นจากการถูกทอดท้ิง และละเมิดสิทธิโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ 
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  ข�อ 2 ผู�สูงอายุควรอยู(กับครอบครัวโดยได�รับความเคารพรัก ความเข�าใจ ความเอ้ือ
อาทร การเอาใจใส( การยอมรับบทบาทของกันและกันระหว(างสมาชิกในครอบครัว เพ่ือให�อยู(ร(วมกัน
อย(างเปAนสุข 
  ข�อ 3 ผู�สูงอายุควรได�รับโอกาสในการศึกษาเรียนรู� และพัฒนาศักพยภาพของตนเอง
อย(างต(อเนื่อง พัฒนาศักยภาพของตนเองอย(างต(อเนื่อง เข�าถึงข�อมูลข(าวสาร อันเปAนประโยช'ในการ
ดํารงชีวิต สามารถปรับบทบาทได�สมวัย ได�ค(าตอบแทนท่ีเปAนธรรม เพ่ือให�เกิดความภาคภูมิใจและ
เห็นชีวิตมีคุณค(า 
  ข�อ 5 ผู�สูงอายุควรได�เรียนรู�ในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ต�องมีหลักประกัน
และเข�าถึงการบริการด�านสุขภาพอย(างครบวงจรโดยเท(าเทียมกัน 
  ข�อ 6 ผู�สูงอายุ ควรได�มีบทบาทและส(วนร(วมในกิจกรรมของครอบครัว ชุมชนและ
สังคม โดยเฉพาะการร(วมกลุ(มเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู� ระหว(างผู�สูงอายุด�วยกัน 
  ข�อ 7 องค'กรภาครัฐ และภาคเอกชน ต�องกําหนดนโยบายและแผนหลักด�าน
ผู�สูงอายุ ประสานให�หน(วยงานทีเก่ียวข�องดําเนินการอย(างต(อเนื่อง และบรรลุเป�าหมาย 
  ข�อ 8 รัฐโดยการมีส(วนร(วมขององค'กรภาคเอกชน ประชาชน สถาบันสังคมต�องตรา
กฏหมายว(าด�วยผู�สูงอายุ เพ่ือเปAนหลักประกันและการบังคับใช�ในการพิทักษ'สิทธิคุ�มครองสวัสดิภาพ
และจัดสวัสดิการผู�สูงอายุ 
  ข�อ 9 รัฐโดยการมีส(วนร(วมขององค'กรภาคเอกชน ประชาชน สถาบันสังคมต�อง
รณรงค'ปลูกฝsงค(านิยมให�สังคมตระหนักถึงคุณค(าของผู�สูงอายุ ตามวัฒนธรรมท่ีเน�นความกตัญ�ูกตเวที 
และเอ้ืออาทรต(อกัน 
 2.6.2 มาตรฐานการสงเคราะห'ผู�สูงอายุ 
  ตามภารกิจหน�าท่ีขององค'กรปกครองส(วนท�องถ่ิน และภารกิจท่ีได�รับการถ(ายโอน
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก(องค'กรปกครองส(วนท�องถ่ิน 
พ.ศ. 2542 กําหนดให�องค'การบริหารส(วนตําบล เทศบาล และองค'การบริหารส(วนจังหวัด มีอํานาจ
หน�าท่ีในการสงเคราะห' และส(งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู�สูงอายุ คือ   

  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค'การบริหารส(วนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 
ภายใต�บังคับแห(งกฎหมาย องค'การบริหารส(วนตําบล มีหน�าท่ีต�องทําในเขตองค'การบริหารส(วนตําบล  
ดังต(อไปนี้ (6) ส(งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู�สูงอายุ และผู�พิการ 

  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก(องค'กรปกครอง
ส(วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 67 “ให�เทศบาล เมืองพัทยา และองค'การบริหารส(วนตําบล มีอํานาจ
และหน�าท่ีในการ จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน'ของประชาชนในท�องถ่ินของตนเอง  
ดังนี้ (10) การสังคมสงเคราะห' และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี  คนชรา และผู�ด�อยโอกาส 
มาตรา 17 “ภายใต�บังคับมาตรา 16 ให�องค'การบริหารส(วนจังหวัดมีอํานาจและหน�าท่ีในการจัดระบบ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน'ของประชาชนในท�องถ่ินของตนเอง ดังนี้ (27) การสังคมสงเคราะห' 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู�ด�อยโอกาส” 
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  ดังนั้น องค'กรปกครองส(วนท�องถ่ิน ต�องตระหนักและให�ความสําคัญกับการจัด
สวัสดิการผู�สูงอายุให�เปAนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด เพ่ือให�คุณภาพและประสิทธิภาพ การจัด
สวัสดิการและการให�บริการด�านต(างๆ แก(ผู�สูงอายุเปAนมาตรฐานเดียวกัน 
 2.6.3 ขอบเขตของมาตรฐาน   
  1) เปAนการจัดทํามาตรฐานการจัดบริการด�านการสงเคราะห'ผู�สูงอายุสําหรับองค'กร
ปกครองส(วนท�องถ่ิน ประกอบด�วย องค'การบริหารส(วนตําบล เทศบาล และองค'การบริหารส(วน
จังหวัด เพ่ือใช�เปAนแนวทางในการจัดบริการด�านการสงเคราะห'ผู�สุงอายุ 
  2) เปAนการจัดทํามาตราฐานการสงเคราะห'ผู�สูงอายุ สําหรับองค'กรปกครองส(วน
ท�องถ่ิน ภายใต�กรอบตัวชี้วัดข้ันพ้ืนฐานตามความจําเปAนท่ีผู�สูงอายุพึงได�รับ 
   มาตรฐานการสงเคราะห'ผู�สูงอายุ จัดทําข้ึนภายใต�กรอบระเบียบกฎหมายท่ี
เก่ียวข�อง ดังนี้ 
   1) รัฐธรรมนูญแห(งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
   2) พระราชบัญญัติผู�สูงอายุ พ.ศ. 2546 
   3) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก(องค'กร
ปกครองส(วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 
   4) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
   5) พระราชบัญญัติสภาตําบล และองค'การบริหารส(วนตําบล พ.ศ. 2537 
   6) กฏกระทรวง กําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผู�พิกการหรือ
ทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 
   7) ระเบียบกรมประชาสังเคราะห' ว(าด�วยการจ(ายเงินสงเคราะห'เพ่ือการยังชีพ
สําหรับผู�สูงอายุ พ.ศ. 2543 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545 
   8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว(าด�วยการจ(ายเงินสงเคราะห'เพ่ือการยังชีพของ
องค'กรปกครองส(วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2548 
   แนวทางการจัดทํามาตรฐานการสงเคราะห'ผู�สูงอายุ 
   แนวทางการจัดทํามาตรฐานการจัดบริการเพ่ือสงเคราะห'ผู�สูงอายุ  มาจากการ
ประมวลกรอบแนวคิด ข�อกําหนด ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง โดยเฉพาะอํานาจหน�าท่ีขององค'กร
ปกครองส(วนท�องถ่ิน เพ่ือสรุปเปAนแนวทางการจัดทํามาตรฐานการจัดบริการสงเคราะห'ผู�สูงอายุ โดย
แบ(งเปAนประเภทของมาตรฐานในด�านต(างๆ ดังนี้ 
   1) มาตรฐานด�านสุขภาพและการรักษาพยาบาล 
   2) มาตรฐานด�านรายได� 
   3) มาตรฐานด�านท่ีพักอาศัย 
   4) มาตรฐานด�านนันทนาการ 
   5) มาตรฐานด�านความม่ันคงทางสังคม ครอบครัว ผู�ดูแล และการคุ�มครอง 
   6) มาตรฐานด�านการสร�างบริการและเครือข(ายการเก้ือหนุน 
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  แนวทางปฏิบัติ 
  แนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดข้ึนนี้ เพ่ือให�องค'กรปกครองส(วนท�องถ่ินสามารถนําไป
ดําเนินงานได�บรรลุเป�าหมายตามมาตรฐานตัวชี้วัดการบริหารจัดการสวัสดิการสงเคราะห'ผู�สูงอายุ  
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู�สูงอายุ โดยมีแนวทางการปฏิบัติงาน ตามแผนภูมิ ดังนี้ 
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ภาพที่ 2.1 แนวทางปฏิบัติขององค'กรปกครองส(วนท�องถิ่นในการจัดบริการด�านสังคมสงเคราะห'ผู�สูงอาย

1. การจัดฐานข�อมูลผู�สูงอาย ุ

อปท. ออกแบบสํารวจและเก็บรวบรวมข�อมูลผู�สูงอาย ุ

วิเคราะห'ข�อมูลจากการสํารวจ 

จัดเรียงลําดับความสําคัญ 

ทําฐานข�อมูลและทะเบียนประวัติผู�สูงอาย ุ

จัดกลุ(มผู�สูงอายุที่พึ่งตนเองได�  และพึ่งตนเองไม(ได� 

ผลการจัดกลุ(มประเด็นปsญหา 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 

จัดเวทีประชาคมเพื่อเสนอชื่อและคัดเลือกคณะกรรมการสวัสดิการผู�สูงอาย ุ

คณะกรรมการฯร(วมวางแผน  และเสนอผลแผนงาน/โครงการ 

อปท.พิจารณาข�อเสนอของคณะกรรมการฯเพื่อจัดทําแผน 

อปท.บรรจุแผนที่พิจารณาในแผนพัฒนาตําบล/แผนยุทธศาสตร' 

อปท.ดําเนินการจัดบริการด�านการสงเคราะห'ผู�สูงอายุตามมาตรฐานที่กําหนดในแต(ละด�าน 

แนวทางปฏบิัติตามด�าน  6  ด�าน 

ด�านสุขภาพและการ
รักษาพยาบาล 

ด�านรายได� ด�านที่พักอาศัย ด�านความมั่นคงทางสังคม 
ครอบครัว ผู�ดูแล และการคุ�มครอง 

ด�านนันทนาการ ด�านการสร�างบริการสังคมและ
เครือข(ายเกื้อหนุน 

โครงสร�างของคณะกรรมการฯ  มาจาก 
 
1.  ตัวแทนชมรมผู�สูงอายุ 
2.  ตัวแทนองค'กรปกครองส(วนท�องถิ่น 
3.  ตัวแทนภาคประชาชน 
4.  ตัวแทนส(วนราชการในท�องถิ่น  และมีหน�าที่
หลัก คือ 
1)  วางหลักเกณฑ'การจัดสวัสดิการผู�สูงอายุใน
ด�านต(างๆ โดยพิจารณจากฐานข�อมุลผู�สูงอายุ
และทะเบียนประวัติผู�สุงอายุ 
2)  ให�คําปรึกษาด�านสวัสดิการผู�สูงอายุองค'กร
ปกครองส(วนท�องถิ่น 
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2.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 ระพีพรรณ คําหอม และคนอ่ืนๆ (2542) ได�ศึกษาวิจัย เรื่อง ปsจจัยท่ีมีผลต(อความต�องการ
บริการสวัสดิการสังคมของผู�สูงอายุในชนบท พบว(า การมีส(วนร(วมในการให�และรับบริการสวัสดิการ
แบบไม(เปAนทางการมากกว(าสวัสดิการแบบเปAนทางการ โดยกลุ(มตัวอย(างมีส(วนร(วมในสวัสดิการโดย
ภาคชุมชนในรูปแบบเครือข(ายการดูแลกันตามธรรมชาติมากกว(าทุกเรื่อง รองลงมาคือ สวัสดิการโดย
ภาคชุมชนในรูปของกลุ(มสวัสดิการโดยองค'กรศาสนา สวัสดิการโดยหน(วยงานภาครัฐส(วนกลาง 
สวัสดิการโดยหน(วยงานภาครัฐส(วนท�องถ่ิน และสวัสดิการโดยมูลนิธิ องค'กรการกุศล และองค'กร
พัฒนาเอกชน 
 ธัญญา สนิทวงษ' ณ อยุธยา (2542) ได�ทําการประเมินรูปแบบการบริการท่ีจัดให�ผู�สูงอายุ
ในชุมชน โดยเน�นการให�บริการของศูนย'สงเคราะห'ราษฎรประจําหมู(บ�าน พบว(าบริการสวัสดิการ
สังคมท่ีจัดข้ึนในชุมชนท่ีดีท้ังด�านปริมาณและคุณภาพนั้น คือบริการด�านสาธารณสุขท้ังสถานพยาบาล 
การแจกบัตรผู�สูงอายุ รวมท้ังการบริการสังคมท่ัวไป ท้ังนี้เนื้อหาการบริการยังคงเน�นการแก�ไขปsญหา
เฉพาะหน�า เช(น การแจกเครื่องอุปโภค บริโภค และยังพบว(าศูนย'สงเคราะห'ราษฎรประจําหมู(บ�าน   
ยังดําเนินการจัดบริการสวัสดิการสังคมไม(บรรลุวัตถุประสงค'ท่ีต้ังไว� เนื่องจากข�อจํากัดด�านรูปแบบ
การจัดองค'กร ความรู�ในการจัดการสวัสดิการสังคม ผู�สูงอายุไทย เพ่ือศึกษาโครงสร�างทางสังคมและ
ครอบครัว การดําเนินชีวิตประจําวัน การทํางาน การพักผ(อนหย(อนใจ และการร(วมกิจกรรมทางสังคม  
ความรู�สึกนึกคิดของผู�สูงอายุเก่ียวกับตัวผู�สูงอายุเอง ศึกษาจากทุกภาคส(วนของประเทศไทย   
 นลินี โล(ชิงชัยฤทธิ์ (2549) ได�ศึกษาเรื่อง การประเมินผลการดําเนินงานสวัสดิการสังคม
ด�านเบี้ยยังชีพผู�สูงอายุ กรณีศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม( จังหวัดเชียงใหม( โดยมีวัตถุประสงค' ข�อแรก
คือ ในการประเมินผลการดําเนินงาน สวัสดิการสังคมด�านเบี้ยยังชีพผู�สูงอายุของเทศบาลนครเชียงใหม( 
จังหวัดเชียงใหม( พบว(า ผลการดําเนินงานสวัสดิการสังคมด�านเบี้ยยังชีพผู�สูงอายุในระดับมาก          
ส(วนวัตถุประสงค'ข�อท่ีสองคือ ระบุปsจจัยท่ีมีความสัมพันธ'กับการดําเนินงานสวัสดิการด�านเบี้ยยังชีพ  
ผู�สูงอายุของเทศบาลนครเชียงใหม( จังหวัดเชียงใหม( พบว(า ปsจจัยการดําเนินงานสวัสดิการสังคมด�าน
เบี้ยยังชีพผู�สูงอายุ ความชัดเจนของระเบียบวิธีปฏิบัติความเหมาะสมของจํานวนบุคลากรกับภาระงาน  
ความร(วมมือ และการสนับสนุนของบุคลากร และการมีส(วนร(วมของประชาชนมีความสัมพันธ'กับผล
การดําเนินงานสวัสดิการสังคมด�านเบี้ยยังชีพผู�สูงอายุในทิศทางเดียวกัน 
 สํานักงานสถิติแห(งชาติ (2546) ได�ศึกษาเรื่อง รายงานการสํารวจประชากรสูงอายุใน
ประเทศไทย พ.ศ. 2545 พบว(า รัฐบาลและเอกชนได�จัดบริการสวัสดิการสังคมสําหรับผู�สูงอายุ เช(น สถาน
สงเคราะห'คนชรา บัตรสุขภาพ บัตรประจําตัวผู�สูงอายุ บริการเบี้ยยังชีพสําหรับผู�สูงอายุท่ียากจน การ
ลดหย(อนค(าโดยสารรถไฟ และเม่ือพิจารณาความต�องการการช(วยเหลือจากรัฐบาล พบว(า ผู�สูงอายุส(วน
ใหญ(หรือร�อยละ 82.9 ต�องการมีบัตรประจําตัวผู�สูงอายุ เพ่ือใช�ในการรักษาพยาบาลฟรี ร�อยละ 74.1  
ต�องการเข�าร(วมโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค ร�อยละ 70.4 ต�องการมีบัตรสุขภาพเพ่ือลดหย(อนค(า
รักษาพยาบาล ยังมีผู�สูงอายุอีกร�อยละ 24.4 ท่ีต�องการพักอาศัยอยู(ในสถานสงเคราะห'คนชราของ
รัฐบาล และร�อยละ 18.4 ต�องการพักอาศัยอยู(ในสถานสงเคราะห'ของเอกชน ผู�สูงอายุท่ีนอกเขต
เทศบาลต�องการให�รัฐบาลช(วยเหลือในทุกๆ ด�านมากกว(าผู�สูงอายุท่ีอยู(ในเขตเทศบาล เม่ือพิจารณา
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เปรียบเทียบสัดส(วนความต�องการการช(วยเหลือจากรัฐบาลของผู�สูงอายุในภาคต(างๆ พบว(าผู�สูงอายุในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือต�องการให�รัฐบาลช(วยเหลือแทบทุกด�านมากที่สุด โดยเฉพาะเรื่องการขอมี
บัตรประจําตัวผู�สูงอายุ (ร�อยละ  92.0) สําหรับผู�สูงอายุในกรุงเทพมหานครมีความต�องการให�รัฐบาล
ช(วยเหลือในด�านต(างๆ น�อยกว(าภาคอ่ืนๆ 
 การใช�บริการสวัสดิการของรัฐบาลท่ีมีอยู( สําหรับการใช�สวัสดิการต(างๆ ท่ีรัฐบาลจัดให�กับ
ผู�สูงอายุนั้น พบว(าส(วนใหญ(ร�อยละ 74.1 ได�รับเบี้ยยังชีพจากทางราชการ โดยสัดส(วนผู�สูงอายุท่ีอยู(
นอกเขตเทศบาลได�รับเบี้ยยังชีพจากทางราชการมากกว(าในเขตเทศบาล (ร�อยละ 79.0 และร�อยละ 63.0 
ตามลําดับ) ผู�สูงอายุร�อยละ 52.8 มีการใช�บริการจากบัตรประจําตัวผู�สูงอายุ โดยผู�สูงอายุท่ีอยู(นอกเขต
เทศบาลมีสัดส(วนการใช�บริการจากบัตรประจําตัวผู�สูงอายุมากกว(าในเขตเทศบาล (ร�อยละ 61.3 และ
ร�อยละ 33.9 ตามลําดับ) 
 ความต�องการให�รัฐบาลจัดสวัสดิการเพ่ิมในเรื่องความต�องการท่ีจะให�รัฐบาลจัดสวัสดิการ
ต(างๆ เพ่ิมจากท่ีมีอยู( พบว(าผู�สูงอายุมากกว(าร�อยละ 92.0 ต�องการให�รัฐบาลจัดสวัสดิการเพ่ิมในเรื่อง
การดูแลผู�สูงอายุ โดยจัดศูนย'ดูแลกลางวันสําหรับผู�สูงอายุ จัดบ�านพักสําหรับผู�ท่ีอายุท่ีมีปsญหาสุขภาพ
เรื้อรัง และต�องการให�รัฐบาลจัดหางานหรือกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับวัย เพ่ือจะได�มีงานทํา มีรายได�  
ผู�สูงอายุร�อยละ 89.1 ต�องการให�มีการลดหย(อนภาษีให�กับบุคคลท่ีเลี้ยงดูผู�สูงอายุ เพ่ือแบ(งเบาภาระของ
บุตรหลานท่ีดูแลผู�สูงอายุ เม่ือเปรียบเทียบความต�องการการช(วยเหลือจากรัฐบาล การใช�บริการ
สวัสดิการและความต�องการให�รัฐบาลจัดสวัสดิการเพ่ิมของผู�สูงอายุชายและหญิงไม(แตกต(างกัน 
 ฟาร'ราน  และโปโปวิค (1990) ศึกษาเรื่องความหวังของผู�สูงอายุในชุมชน ผลการศึกษา
พบว(า ความหวัง หมายถึง ความคาดหวังเก่ียวกับเป�าหมายท่ีปรารถนาในอนาคต เปAนเง่ือนไขสําคัญ
สําหรับการกระทํา และมีอิทธิพลต(อความจริงท่ีเกิดตามมา และยังพบว(า สุขภาพจิต สุขภาพกาย  
แหล(งสนับสนุนทางสังคม ความสามารถในการควบคุมตนเอง มีความสัมพันธ'ทางบวกกับความหวัง  
ส(วนเหตุการณ'ท่ีเปAนความเครียดในชีวิต มีความสัมพันธ'ทางลบกับความหวัง นอกจากนี้ยังสรุป
เพ่ิมเติมอีกว(า เครื่องมือวัดความหวังท้ังสองเครื่องมือท่ีใช� จะวัดเพียงความหวังท่ัวไปและให�
ข�อเสนอแนะว(า ควรมีการรวมลักษณะเฉพาะของความหวังเข�าด�วยกัน เพ่ือใช�เปAนแนวทางใน
การศึกษาความหวังของผู�สูงอายุในอนาคต 
  
 
 
 



  บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้เป�นการวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุขององค�การบริหาร
ส�วนตําบลบัวลอย อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เป�นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative  
Research) โดยใช�วิธีเก็บข�อมูลด�วยการใช�แบบสอบถาม (Questionnaires) ในการศึกษาครั้งนี้ผู�วิจัย
ได�กําหนดแนวทางการศึกษา ดังนี้ 
 3.1 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
 3.2 ตัวแปรท่ีใช�ในการวิจัย 
 3.3 เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 
 3.4 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 3.5 การเก็บรวบรวมข�อมูล 
 3.7 วิธีวิเคราะห�ข�อมูล 
 
3.1 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
 3.1.1 ประชากร   
  ประชากรของการวิจัยคือ ผู�ท่ีมีอายุ 60 ปM ข้ึนไปท้ังเพศชายและเพศหญิงซ่ึงอาศัยอยู�
ในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลบัวลอย อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จํานวน 431 คน (งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห� สํานักงานปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลบัวลอย อําเภอหนองแค 
จังหวัดสระบุรี, 2556) 
 3.1.2 กลุ�มตัวอย�าง 
  กลุ�มตัวอย�างท่ีใช�ในการวิจัย ได�แก� ผู�ท่ีมีอายุ 60 ปM ข้ึนไป ท้ังเพศชาย และเพศหญิง 
ซ่ึงอาศัยอยู�ในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลบัวลอย อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี กําหนดขนาดของ
กลุ�มตัวอย�างท่ีใช�ในการวิจัยจากผู�สูงอายุ จํานวน 431 ราย โดยนําวิธีคํานวณหาขนาดกลุ�มตัวอย�าง
ตามสูตรของ ทาโร� ยามาเน� ซ่ึงได�กําหนดความคลาดเคลื่อนของกลุ�มตัวอย�างท่ียอมให�เกิดระหว�าง    
ค�าจริง และค�าประมาณร�อยละ เป�น 0.05    
    สูตร    n =                  N 
                  1 + N (e)2   
          n      แทน   ขนาดของกลุ�มตัวอย�าง 
          N แทน   ขนาดของประชากร 
            e แทน   ความคลาดเคลื่อนของกลุ�มตัวอย�าง  
          การวิจัยครั้งนี้  กําหนดค�านัยสําคัญทางสถิติ  =  0.05     
          การแทนค�า   N   =  431  หน�วย  และ  e = 0.05  
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         n   =          431         =      431 
                           1+(431 X (0.05)2                   2.07 
         n   =   208   
 ขนาดของกลุ�มตัวอย�างจากประชากรท่ีศึกษา คือ ผู�สูงอายุท่ีได�รับเบี้ยยังชีพจากองค�การ
บริหารส�วนตําบลบัวลอย อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ได�จํานวนเท�ากับ 208 คน 
 
3.2 ตัวแปรท่ีใช#ในการวิจัย 
 ตัวแปรท่ีใช�ในการวิจัยดังนี้คือ 
 3.2.1 ตัวแปรอิสระ ได�แก�   
  - ปWจจัยส�วนบุคคล ประกอบด�วย เพศ อายุ รายได�ต�อเดือน ระดับการศึกษา 
สถานภาพสมรส และลักษณะท่ีอยู�อาศัย 
  - ปWจจัยการบริหารจัดการ ประกอบด�วย ด�านภาวะผู�นํา ด�านงบประมาณ ด�าน
บุคลากร ด�านการประชาสัมพันธ� ด�านการมีส�วนร�วมของผู�สูงอายุ 
 3.2.2 ตัวแปรตาม ได�แก� ผลการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุ ประกอบด�วย ด�านสุขภาพ
และการรักษาพยาบาล ด�านรายได� ด�านท่ีพักอาศัย ด�านนันทนาการ ด�านความม่ันคงทางสังคม ครอบครัว 
ผู�ดูแลและการคุ�มครอง และด�านการสร�างบริการทางสังคมและเครือข�ายการเก้ือหนุน 
 
3.3 เครื่องมือท่ีใช#ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู�วิจัยได�พัฒนาจากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด
ทฤษฎีต�างๆ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือให�ได�แบบสอบถามท่ีครอบคลุมถึงวัตถุประสงค�ในการวิจัยมี
ความเท่ียงตรง ความถูกต�องของข�อมูล ซ่ึงได�กําหนดระดับแนวความคิดเห็นเป�น 5 ระดับ คือ 5, 4, 3, 2, 1         
 ลักษณะของ เครื่ อง มือ ท่ี ใช� ในการเ ก็บรวบรวมข�อมูล  แบ� ง เป�น  แบบสอบถาม  
(Questionnaires) จํานวน 4 ตอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามปWจจัยส�วนบุคคล ได�แก� เพศ อายุ รายได�ต�อเดือน ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส ลักษณะท่ีอยู�อาศัย 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามปWจจัยการบริหารจัดการ 5 ด�าน คือ ด�านภาวะผู�นํา ด�าน
งบประมาณ ด�านบุคลากร ด�านการประชาสัมพันธ� ด�านการมีส�วนร�วมของผู�สูงอายุ คําถามจาก
แบบสอบถามตอนนี้ คําถามมีลักษณะเป�นแบบมาตราส�วนประเมินค�า (Rating Scale) ตามแบบของ   
ลิเคิร�ท (Likert) (ประวิทย�  เอราวรรณ�, 2545) เกณฑ�การให�คะแนนแบ�งออกเป�น ดังนี้ 
   คําตอบ  คะแนน 
   น�อยท่ีสุด  เท�ากับ  1  คะแนน 
   น�อย    เท�ากับ  2  คะแนน 
   ปานกลาง  เท�ากับ  3  คะแนน 
   มาก    เท�ากับ  4  คะแนน 
   มากท่ีสุด  เท�ากับ  5  คะแนน 
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 ในการวิเคราะห�ข�อมูลเก่ียวกับค�าเฉลี่ยข�างต�นผู�วิจัยใช�หลักเกณฑ�ในการคํานวณค�า     
อันตรภาคชั้นและแปลความหมายของระดับคะแนนเฉลี่ยได� ดังนี้ 
 อันตรภาคชั้น 
          =   คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 
                    จํานวนชั้น 
          =   5-1        =   4    = 0.8 
                5              5 
 การแปลความหมายของคะแนน ผู�วิจัยได�ดําเนินการแบ�งระดับปWจจัยการบริหารจัดการ  
สวัสดิการผู�สูงอายุ โดยใช�เกณฑ�ในการวัดค�าเฉลี่ย ดังนี้ (Best, 1981 อ�างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน�, 2541) 
 ค�าเฉลี่ย      ปWจจัยการบริหารจัดการ 
 1.00 - 1.80    ระดับการปฏิบัติการน�อยท่ีสุด 
 1.81 - 2.60   ระดับการปฏิบัติการน�อย 
 2.61 - 3.40   ระดับการปฏิบัติการปานกลาง 
 3.41 - 4.20   ระดับการปฏิบัติการมาก 
 4.21 – 5.00   ระดับการปฏิบัติการมากท่ีสุด 
 ตอนท่ี 3  แบบสอบถามผลการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุ 6 ด�าน ประกอบด�วย 
ด�านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ด�านรายได� ด�านท่ีพักอาศัย ด�านนันทนาการ ด�านความม่ันคงทาง
สังคม ครอบครัว ผู�ดูแลและการคุ�มครอง ด�านการสร�างบริการทางสังคม และเครือข�ายการเก้ือหนุน 
คําถามจากแบบสอบถามตอนนี้ คําถามมีลักษณะเป�นแบบมาตราส�วนประเมินค�า (Rating Scale) 
ตามแบบของลิเคิร�ท (Likert) (ประวิทย�  เอราวรรณ�, 2545) เกณฑ�การให�คะแนน ดังนี้  
 ค�าเฉลี่ย          ผลการบริหารจัดการ 
 1.00 - 1.80    ระดับการปฏิบัติการน�อยท่ีสุด 
 1.81 - 2.60   ระดับการปฏิบัติการน�อย 
 2.61 - 3.40   ระดับการปฏิบัติการปานกลาง 
 3.41 - 4.20   ระดับการปฏิบัติการมาก 
 4.21 – 5.00   ระดับการปฏิบัติการมากท่ีสุด 
 ตอนท่ี  4  แบบสอบถามปWญหา อุปสรรค และข�อเสนอแนะ เป�นคําถามปลายเปgด (Open 
Ended Questionnaire) เพ่ือให�ผู�ตอบแบบสอบถามได�แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะเก่ียวกับ
ปWญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุขององค�การบริหารส�วนตําบลบัวลอย อําเภอ
หนองแค จังหวัดสระบุรี 
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3.4 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 1) ผู�วิจัยนําแบบสอบถาม เสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาการค�นคว�าอิสระเพ่ือตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงของเชิงเนื้อหา (Content Velocity) ความชัดเจนของภาษา และปรับแก�ตาม
ข�อเสนอแนะของคณะกรรมการท่ีปรึกษาการค�นคว�าอิสระ  
 2) นําแบบสอบถามท่ีผ�านการวิเคราะห�แล�ว เสนอต�อคณะผู�ทรงคุณวุฒิ เพ่ือพิจารณาความ
ครอบคลุมและเท่ียงตรงของเนื้อหา การใช�ภาษา โดยการหาค�าความสอดคล�องระหว�างข�อคําถามกับ
วัตถุประสงค� (IOC: index of item-Objective Congruence) โดยกําหนดให�ระดับความคิดเห็นใน
แบบสอบถามแต�ละข�อ ดังนี้ (ล�วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2539) 
  สอดคล�อง   = +1 
  ไม�แน�ใจ  =     0 
  ไม�สอดคล�อง =  -1 
 3) นําแบบสอบถามไปทดลอง (Try Out) จํานวน 30 ชุด กับผู�สูงอายุ ซ่ึงไม�ใช�กลุ�มตัวอย�าง
ท่ีใช�ในการวิจัยในครั้งนี้ เพ่ือทดสอบหาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยหาค�าสัมประสิทธิ์ความ
เชื่อม่ันแบบครอนบาคแอลฟyา (Conbach’s Alpha) ได�รายละเอียด ดังนี้ 
  แบบสอบถามปWจจัยการบริหารจัดการ 
  ด�านภาวะผู�นํา ได�ค�าสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันเท�ากับ  0.87 
  ด�านงบประมาณ ได�ค�าสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันเท�ากับ  0.49 
  ด�านบุคลากร ได�ค�าสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันเท�ากับ  0.82 
  ด�านการประชาสัมพันธ� ได�ค�าสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันเท�ากับ  0.76 
  ปWจจัยการบริหารจัดการด�านการมีส�วนร�วมของผู�สูงอายุ ได�ค�าสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน
เท�ากับ  0.68 
  แบบสอบถามผลการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุ  
  ด�านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ได�ค�าสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันเท�ากับ 0.68 
  ด�านรายได� ได�ค�าสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันเท�ากับ 0.84 
  ด�านท่ีพักอาศัย ได�ค�าสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันเท�ากับ 0.57 
  ด�านนันทนาการ ได�ค�าสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันเท�ากับ 0.72 
  ด�านความม่ันคงทางสังคม ครอบครัว ผู�ดูแล และการคุ�มครอง ได�ค�าสัมประสิทธิ์ความ
เชื่อม่ันเท�ากับ  0.81 
  ด�านการสร�างบริการทางสังคมและเครือข�ายเก้ือหนุน ได�ค�าสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน
เท�ากับ  0.68  
 4) นําแบบสอบถามท่ีสร�างเสร็จแล�วฉบับสมบูรณ�ไปเก็บรวบรวมข�อมูลจากลุ�มตัวอย�างท่ีได�
กําหนดไว� 
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3.5 การเก็บรวบรวมข#อมูล   
 1) นําแบบสอบถามท่ีผ�านการตรวจสอบคุณภาพ และปรับปรุงแก�ไขสมบูรณ�แล�ว ส�งให�
กลุ�มตัวอย�างท่ีใช�ในการวิจัย โดยผู�วิจัยนําหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� ไปยังองค�การบริหารส�วนตําบลบัวลอย อําเภอหนองแค จังหวัด
สระบุรี เพ่ือขอความร�วมมือในการเก็บรวบรวมข�อมูล โดยผู�วิจัยนําหนังสือไปประสานงานด�วยตนเอง 
 2) นําหนังสือรับรองและแนะนําตัวผู�วิจัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�         
ในพระบรมราชูปถัมภ� พร�อมแบบสอบถามไปยังผู�สูงอายุ จํานวน 208 คน ขององค�การบริหารส�วน
ตําบลบัวลอย อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
 3) ผู�วิจัยแนะนําตัวเอง พร�อมชี้แจงวัตถุประสงค�ในการศึกษา เพ่ือขอความร�วมมือในการ
เก็บรวบรวมข�อมูล แจกแบบสอบถาม และอธิบายเพ่ิมเติมในส�วนท่ีไม�เข�าใจ 
 4) รวบรวมแบบสอบถามท้ังหมด ท่ีได�รับคืนจากกลุ�มตัวอย�าง ตรวจสอบความถูกต�อง 
สมบูรณ�ของแบบสอบถาม นําไปบันทึกข�อมูลลงในคอมพิวเตอร� ประมวลผลและวิเคราะห�ข�อมูล 
จัดทําตารางทางสถิติเพ่ือนําเสนอและสรุปผลการวิจัย 
   
3.6 การวิเคราะห1ข#อมูล 
 ผู�วิจัยนําแบบสอบถามท่ีได�รับกลับมาท้ังหมดเพ่ือทําการตรวจสอบความถูกต�องและความ
สมบูรณ�ของแบบสอบถามทุกชุดมาวิเคราะห� โดยวิเคราะห�เชิงปริมาณ ด�วยการใช�โปรแกรมสําเร็จรูป
ซ่ึงแบ�งเป�น 2 ส�วน คือ การวิเคราะห�ด�วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน 
 3.6.1 การวิเคราะห�ด�วยสถิติพรรณนา ใช�ค�าร�อยละ ค�าเฉลี่ย และส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เพ่ือพรรณนาเก่ียวกับข�อมูลปWจจัยส�วนบุคคล ได�แก� เพศ อายุ รายได�ต�อเดือน ระดับการศึกษา 
สถานภาพสมรส และลักษณะท่ีอยู�อาศัย รวมถึงใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูลปWจจัยการบริหารจัดการ ด�าน
ภาวะผู�นํา ด�านงบประมาณ ด�านบุคลากร ด�านการประชาสัมพันธ� และด�านการมีส�วนร�วมของ
ผู�สูงอายุ 
 3.6.2 การวิเคราะห�ด�วยสถิติเชิงอนุมาน ใช�สถิติค�าสัมประสิทธิ์ของเพียร�สัน ในการ
วิเคราะห�ข�อมูลระหว�างปWจจัยการบริหารจัดการกับผลการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุ 
 3..6.3  การวิเคราะห�ข�อมูลแบบสอบถาม ตอนท่ี 4 วิเคราะห�โดยการอ�านสรุปเนื้อหาและ
นําเสนอโดยการพรรณนา 
 
 
 
 
 



  บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 

 
 การวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุขององค�การบริหารส�วนตําบลบัวลอย 
อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ซ่ึงได�เก็บรวบรวมข�อมูลจากกลุ�มผู�สูงอายุท่ีได�รับเบี้ยยังชีพในเขต
องค�การบริหารส�วนตําบลบัวลอย และทําการวิเคราะห�ข�อมูลด�วยวิธีการทางสถิติตามวัตถุประสงค�ของ
การวิจัย ผู�วิจัยจึงขอเสนอผลการวิจัยตามลําดับ ดังนี้ 
 4.1 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลป3จจัยส�วนบุคคล 
 4.2 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลป3จจัยการบริหารจัดการ  
 4.3 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลผลการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุ 
 4.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 4.5 ผลการวิเคราะห�ป3ญหา อุปสรรค และข�อเสนอแนะ 
 
4.1 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลป�จจัยส วนบุคคล 
 การเก็บรวบรวมข�อมูลป3จจัยส�วนบุคคล ประกอบด�วย เพศ อายุ รายได�ต�อเดือน ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส และลักษณะท่ีอยู�อาศัย ผลการวิเคราะห�ข�อมูลมีรายละเอียด ดังนี้ 
  
 

ตารางท่ี 4.1 จํานวนและร�อยละข�อมูลส�วนบุคคลของกลุ�มตัวอย�างจําแนกตามป3จจัยส�วนบุคคล 
 

                                                                                                (n=208) 
ป�จจัยส วนบุคคล จํานวน ร�อยละ 

เพศ 
     ชาย 94 45.2 
     หญิง 114 54.8 
อายุ 
    60-65 ปE 54 26.0 
    65-70 ปE 96 46.2 
    70 ปE  ข้ึนไป 58 27.9 
รายได� 
    ตํ่ากว�า  5,000  บาท  35 16.8 
    5,000 - 10,000 บาท 74 35.6 
    10,001-15,000 บาท 62 29.8 
    15,001-20,000 บาท 24 11.5 
    20,001  บาท  ข้ึนไป 13 6.3 
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ตารางท่ี 4.1 (ต อ) 
 

ป�จจัยส วนบุคคล จํานวน ร�อยละ 
ระดับการศึกษา 
  ไม�ได�เรียนหนังสือ 38 18.3 
  ประถมศึกษา (ป.1-ป.6) 110 52.9 
  มัธยมศึกษาตอนต�น (ม.1-3) 54 26.0 
  มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) 6 2.9 
  อ่ืนๆ โปรดระบุ 0 0 
สถานภาพสมรส 
    โสด 28 13.5 
    สมรส 93 44.7 
    หม�าย 78 37.5 
    หย�าร�าง/แยกกันอยู� 9 4.3 
ลักษณะท่ีอยู อาศัย 
   บ�านตนเอง 148 71.2 
   บ�านลูก 46 22.1 
   บ�านญาติ 14 6.7 
   อ่ืนๆ - - 

 
 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลป3จจัยส�วนบุคคล จากตารางท่ี 4.1 สรุปได� ดังนี้ 
 เพศ พบว�า กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�เปKนเพศหญิง คิดเปKนร�อยละ 54.8 นอกนั้นเปKนเพศชาย 
ร�อยละ 45.2  
 อายุ พบว�า กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�มีอายุ 65-70 ปE ร�อยละ 46.2 รองลงมา คือ อายุ 70 ปE 
ข้ึนไป ร�อยละ 27.9 มีอายุระหว�าง 60-65 ปE ร�อยละ 26.0 
 รายได� พบว�า กลุ�มตัวอย�างมีรายได�ระหว�าง 5,000-10,000 บาท ร�อยละ 35.6 รองลงมา
คือ รายได�ระหว�าง 10,001-15,000 บาท ร�อยละ 29.8 รายได�ตํ่ากว�า 5,000 บาท ร�อยละ 16.8  
รายได� 15,001-20,000 บาท ร�อยละ 11.5 และรายได� 20,001 บาท ข้ึนไป ร�อยละ 6.3 ระดับ 
 การศึกษา พบว�า กลุ�มตัวอย�างมีการศึกษาระดับประถมศึกษามากท่ีสุด ร�อยละ 52.9 
รองลงมา คือ มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต�น ร�อยละ 26.0 ไม�ได�เรียนหนังสือ ร�อยละ 18.3 
และมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร�อยละ 2.9  
 สถานภาพสมรส พบว�า กลุ�มตัวอย�างมีสถานภาพสมรส ร�อยละ 44.7 รองลงมาคือ
สถานภาพหม�าย ร�อยละ 37.5 สถานภาพโสด ร�อยละ 13.5 และสถานภาพหย�าร�างแยกกันอยู� ร�อยละ 4.3  
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 ลักษณะท่ีอยู�อาศัย กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�อาศัยอยู�บ�านตนเอง ร�อยละ 71.2 รองลงมา
อาศัยอยู�บ�านลูก ร�อยละ 22.1 และอาศัยอยู�บ�านญาติ ร�อยละ 6.7 
 

4.2 ผลการวิเคราะห�ป�จจัยการบริหารจัดการ  
 การเก็บรวบรวมข�อมูลป3จจัยการบริหารจัดการ ประกอบด�วย ด�านภาวะผู�นําของ อบต.  
ด�านงบประมาณ ด�านบุคลากร ด�านการประชาสัมพันธ� และด�านการมีส�วนร�วมของผู�สูงอายุ ผลการ
วิเคราะห�ข�อมูลมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.2 ค�าเฉลี่ย ( X ) ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติการเก่ียวกับป3จจัย
 การบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุองค�การบริหารส�วนตําบลบัวลอย อําเภอหนองแค 
 จังหวัดสระบุรี  

                   (n=208) 

ป�จจัยการบริหารจัดการ X  S.D. 
สรุประดับการ

ปฏิบัติการ 
1. ด�านภาวะผู�นําของ อบต. 
1.1 ผู�นํา อบต. บริหารงานด�วยความโปร�งใส  สามารถ 
ตรวจสอบได� 

3.95 0.98 มาก 

1.2 ผู�นํา อบต. มีความต้ังใจในการแก�ไขป3ญหา 3.98 0.95 มาก 
1.3 ผู�นํา อบต. เปQดโอกาสให�มีการแสดงความ 
คิดเห็น รับฟ3งป3ญหาและประชาชนมีส�วนร�วม 
ในการตัดสินใจ 

3.95 
 

0.96 
 

มาก 
 

       รวมด�านภาวะผู�นําของอบต. 3.96 0.92 มาก 
2. ด�านงบประมาณ 
2.1 อบต. มีงบประมาณท่ีเพียงพอในการจัด 
สวัสดิการ 

4.63 0.64 มากท่ีสุด 

2.2 อบต. จ�ายเบี้ยยังชีพตามกฎหมายกําหนด   4.63 0.64 มากท่ีสุด 
2.3 อบต. มีงบประมาณในการส�งเสริมอาชีพท่ี 
เหมาะสมแก�ผู�สูงอายุ 

4.06 0.96 มาก 

         รวมด�านงบประมาณ 4.44 0.60 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.2 (ต อ) 
                                                           (n=208) 

ป�จจัยการบริหารจัดการ X  
 

S.D. 
สรุประดับการ

ปฏิบัติการ 
3. ด�านบุคลากร 
3.1 เจ�าหน�าท่ี ท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับงานสวัสดิการ 
ผู�สูงอายุมีความรู� ความสามารถท่ีเหมาะสมกับงาน 

3.98 
 

0.89 
 

มาก 
 

3.2 มีจํานวนบุคลากรเพียงพอต�อการปฏิบัติงานด�าน 
สวัสดิการผู�สูงอายุ 

3.13 1.31 ปานกลาง 

3.3 บุคลากรมีการให�บริการด�วยความสุภาพอ�อนโยน 3.99 0.78 มาก 
         รวมด�านบุคลากร 3.70 0.80 มาก 
4. ด�านการประชาสัมพันธ� 
4.1 อบต. ประชาสัมพันธ�ข�อมูลข�าวสารเก่ียวกับ 
สวัสดิการผู�สูงอายุ ผ�านสมาชิก อบต. เจ�าหน�าท่ี 
อบต. และผู�นําชุมชน 

4.35 0.97 มากท่ีสุด 

4.2 อบต. ประชาสัมพันธ�ข�อมูลข�าวสารเก่ียวกับ 
สวัสดิการผู�สูงอายุ ผ�านหอกระจายข�าว/เสียง 
ตามสายของหมู�บ�าน 

3.22 1.19 ปานกลาง 

4.3 อบต. ประชาสัมพันธ�ข�อมูลข�าวสารเก่ียวกับ 
สวัสดิการผู�สูงอายุ โดยปQดประกาศตามบอร�ด 
ประชาสัมพันธ�ของหมู�บ�าน 

3.14 
 

1.29 
 

ปานกลาง 
 

         รวมด�านการประชาสัมพันธ� 3.57 0.95 มาก 
5. ด�านการมีส วนร วมของผู�สูงอายุ 
5.1 อบต. ส�งเสริมให�มีการจัดต้ังชมรมผู�สูงอายุภายใน    
ตําบล 

3.37 0.91 ปานกลาง 

5.2 อบต. เปQดโอกาสให�ผู�สูงอายุเข�าร�วมคัดเลือกผู�มี 
สิทธิได�รับสวัสดิการทางสังคม 

3.59 0.88 มาก 

5.3 อบต. ส�งเสริมให�ผู�สูงอายุเข�าร�วมกิจกรรมภายใน 
ชุมชน 

4.49 
 

0.79 
 

มากท่ีสุด 
 

       รวมด�านการมีส วนร วมของผู�สูงอายุ 3.81 0.67 มาก 
รวมทุกด�าน 3.90 0.05 มาก 
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 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลป3จจัยการบริหารจัดการ จากตารางท่ี 4.2 พบว�า ป3จจัยการบริหาร
จัดการ มีการปฏิบัติการโดยรวมเฉลี่ยอยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 3.90) เม่ือพิจารณาเปKนรายด�านมี
รายละเอียดดังนี้ คือ 
 ป3จจัยการบริหารจัดการด�านภาวะผู�นําของ อบต. พบว�า 0.0 ป3จจัยการบริหารจัดการด�าน
ภาวะผู�นําของ อบต. มีการปฏิบัติการโดยเฉลี่ยอยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.96) เม่ือพิจารณาเปKนราย
ข�อ พบว�า ข�อท่ีมีการปฏิบัติการมากท่ีสุด คือข�อท่ี 1.2 ผู�นําของ อบต. มีความต้ังใจในการแก�ไขป3ญหา 
ค�าเฉลี่ย 3.98 รองลงมาคือ คือข�อท่ี 1.1 ผู�นํา อบต. บริหารงานด�วยความโปร�งใสสามารถตรวจสอบได� 
ค�าเฉลี่ย 3.95 และข�อท่ี 1.3 ผู�นํา อบต. เปQดโอกาสให�มีการแสดงความคิดเห็นรับฟ3งป3ญหาและ
ประชาชนมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ ค�าเฉลี่ย 3.95 ตามลําดับ 
 ป3จจัยการบริหารจัดการด�านงบประมาณ พบว�า ป3จจัยการบริหารจัดการด�านงบประมาณมี
การปฏิบัติการ โดยเฉลี่ยอยู�ในระดับมากท่ีสุด (ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.44) เม่ือพิจารณาเปKนรายข�อพบว�า 
ข�อท่ีมีการปฏิบัติการมากท่ีสุดคือ ข�อท่ี 2.1 อบต. มีงบประมาณท่ีเพียงพอในการจัดสวัสดิการ ค�าเฉลี่ย 
4.63 รองลงมา คือข�อท่ี 2.2 อบต. จ�ายเบี้ยยังชีพตามกฎหมายกําหนด ค�าเฉลี่ย 4.63 และข�อท่ี 2.3 
อบต. มีงบประมาณในการส�งเสริมอาชีพท่ีเหมาะสมแก�ผู�สูงอายุ ค�าเฉลี่ย 4.06 ตามลําดับ 
 ป3จจัยการบริหารจัดการด�านบุคลากร พบว�า ป3จจัยการบริหารจัดการด�านบุคลากรมีการ
ปฏิบัติการโดยเฉลี่ยอยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ยเท�ากับ  3.70) เม่ือพิจารณาเปKนรายข�อพบว�า ข�อท่ีมีการ
ปฏิบัติการมากท่ีสุด คือข�อท่ี 3.3 บุคลากรมีการให�บริการด�วยความสุภาพ อ�อนโยน ค�าเฉลี่ย 3.99 
รองลงมาคือข�อท่ี 3.1 เจ�าหน�าท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับงานสวัสดิการผู�สูงอายุมีความรู� ความสามารถท่ี
เหมาะสมกับงาน ค�าเฉลี่ย 3.98 และข�อท่ี 3.2 มีจํานวนบุคลากรเพียงพอต�อการปฏิบัติงานด�าน
สวัสดิการผู�สูงอายุ มีค�าเฉลี่ย 3.13 ตามลําดับ 
 ป3จจัยการบริหารจัดการด�านประชาสัมพันธ� พบว�า ป3จจัยการบริหารจัดการด�าน
ประชาสัมพันธ�มีการปฏิบัติการโดยเฉลี่ยอยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.57) เม่ือพิจารณาเปKนราย 
ข�อพบว�า ข�อท่ีมีการปฏิบัติการมากท่ีสุด คือ ข�อท่ี 4.1 อบต. ประชาสัมพันธ�ข�อมูลข�าวสารเก่ียวกับ
สวัสดิการผู�สูงอายุผ�านสมาชิก อบต. เจ�าหน�าท่ีอบต. และผู�นําชุมชน รองลงมา คือข�อท่ี 4.2 อบต.
ประชาสัมพันธ�ข�อมูลข�าวสารเก่ียวกับสวัสดิการผู�สูงอายุผ�านหอกระจายข�าว/เสียงตามสายของ
หมู�บ�าน ค�าเฉลี่ย 3.22 และข�อท่ี 4.3 อบต. ประชาสัมพันธ�ข�อมูลข�าวสารเก่ียวกับสวัสดิการของ
ผู�สูงอายุโดยปQดประกาศตามบอร�ดประชาสัมพันธ�ของหมู�บ�าน ค�าเฉลี่ย 3.14 ตามลําดับ 
 ป3จจัยการบริหารจัดการด�านการมีส�วนร�วมของผู�สูงอายุ พบว�า ป3จจัยการบริหารจัดการ
ด�านการมีส�วนร�วมของผู�สูงอายุมีการปฏิบัติการโดยเฉลี่ยอยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.81) เม่ือ
พิจารณาเปKนรายข�อพบว�า ข�อท่ีมีการปฏิบัติการมากท่ีสุด คือข�อท่ี 5.3  อบต. ส�งเสริมให�ผู�สูงอายุเข�าร�วม
กิจกรรมภายในชุมชน ค�าเฉลี่ย 4.49 รองลงมา คือข�อท่ี 5.2 อบต. เปQดโอกาสให�ผู�สูงอายุเข�าร�วมเพ่ือคัดเลือก
ผู�มีสิทธิได�รับสวัสดิการทางสังคม ค�าเฉลี่ย 3.59 และข�อท่ี 5.1 อบต. ส�งเสริมให�มีการจัดต้ังชมรมผู�สูงอายุ
ภายในตําบล  ค�าเฉลี่ย 3.37 ตามลําดับ 
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4.3 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลผลการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุ  

 การเก็บรวบรวมข�อมูลผลการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุขององค�การบริหารส�วน
ตําบลบัวลอย ประกอบด�วย ด�านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ด�านรายได� ด�านท่ีพักอาศัยด�าน
นันทนาการ ด�านความม่ันคงทางสังคม ครอบครัว ผู�ดูแล และการคุ�มครองและด�านการสร�างบริการ
ทางสังคมและเครือข�ายการเก้ือหนุน ผลการวิเคราะห�ข�อมูลมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.3 ค�าเฉลี่ย ( X ) และส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับการปฏิบัติการ ของผลการ
 บริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุขององค�การบริหารส�วนตําบลบัวลอย อําเภอหนองแค 
 จังหวัดสระบุรี 
            (n=208) 

ผลการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุ X  S.D. 
สรุประดับการ

ปฏิบัติการ 
1. ด�านสุขภาพและการรักษาพยาบาล 
1.1 อบต. มีโครงการออกบริการตรวจสุขภาพท่ีบ�านเปKน
ประจํา 

4.62 
 

0.84 
 

มากท่ีสุด 
 

1.2 อบต. มีสถานพยาบาลเพ่ือบริการผู�สูงอายุท่ีต�อง 
รักษาพยาบาลเปKนประจําและต�อเนื่อง 

4.35 0.82 มากท่ีสุด 

1.3 อบต. มีโครงการให�บริการด�านกายภาพบําบัดสําหรับ
ผู�ปTวยติดเตียง 

4.31 0.81 มากท่ีสุด 

รวมด�านสุขภาพและการรักษาพยาบาล 4.36 0.75 มากท่ีสุด 
2. ด�านรายได� 
2.1 อบต. ส�งเสริมให�มีการจัดต้ังกองทุนเพ่ือเปKนการ 
ส�งเสริมสวัสดิการผู�สูงอายุในชุมชน 

3.35 0.91 ปานกลาง 

2.2 อบต. จ�ายค�าตอบแทนให�ผู�สูงอายุท่ีเปKนวิทยากร
ถ�ายทอดความรู�ให�ชุมชน 

3.63 0.85 มาก 

2.3 อบต. ให�ทุนประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมแก�ผู�สูงอายุ 3.46 0.90 มาก 
        รวมด�านรายได� 3.48 0.72 มาก 
3. ด�านท่ีพักอาศัย    
3.1 อบต. จัดหาท่ีอยู�อาศัยท่ีจัดไว�เฉพาะสําหรับผู�สูงอายุท่ี
ไม�สามารถอาศัยอยู�ในบ�านของตนเองได� 

3.01 0.96 ปานกลาง 

3.2 อบต. มีบริการครอบครัวอุปการะท่ีจัดให� ผู�สูงอายุท่ี
อยู�คนเดียวหรือไร�ท่ีพ่ึง 

2.96 0.97 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.3 (ต อ) 
                 (n=208) 

ผลการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุ X  S.D. 
สรุประดับการ

ปฏิบัติการ 
3.3 อบต. มีโครงการซ�อมแซมท่ีพักอาศัยให�กับ 
ผู�สูงอายุท่ีมีฐานะยากจน 

3.63 1.05 มาก 

        รวมด�านท่ีพักอาศัย 3.20 0.82 ปานกลาง 
4. ด�านนันทนาการ 
4.1 อบต. สนับสนุนให�มีการจัดต้ังชมรมผู�สูงอายุ  
เพ่ือเปKนศูนย�กลางข�าวสาร และเปKนแหล�งพบปะ
สังสรรค�ของผู�สูงอายุ 

3.13 
 

0.96 
 

ปานกลาง 
 

4.2 อบต. มีศูนย�บริการผู�สูงอายุ เพ่ือให�การ 
ปรึกษาและเปKนสถานท่ีในการออกกําลังกาย 

3.20 
 

0.91 
 

ปานกลาง 
 

4.3 อบต. จัดโครงการให�ผู�สูงอายุทัศนศึกษาแหล�ง 
ธรรมชาติ ศาสนสถาน และแหล�งท�องเท่ียว 
นอกสถานท่ี 

4.25 
 

1.00 
 

มากท่ีสุด 
 

         รวมด�านนันทนาการ 3.53 0.78 มาก 
 5. ด�านความม่ันคงทางสังคม ครอบครัว ผู�ดูแล 
และการคุ�มครอง 

   

 5.1 อบต. มีการจัดสวัสดิการสงเคราะห�การ
จัดการศพตามประเพณีให�ผู�สูงอายุ 

4.65 0.65 มากท่ีสุด 

5.2 อบต. ส�งเสริมให�การรณรงค�ให�คนใน 
ครอบครัวและชุมชนเห็นคุณค�าของผู�สูงอายุ 

4.13 0.89 มาก 

5.3 อบต. มีศูนย�ให�ความช�วยเหลือผู�สูงอายุซึ่ง 
ได�รับอันตรายจาการถูกทารุณกรรมหรือถูก 
แสวงหาประโยชน�โดยไม�ชอบด�วยกฎหมายหรือถูก
ทอดท้ิง 

3.71 1.05 มาก 

   รวมด�านความม่ันคงทางสังคม ครอบครัว   
         ผู�ดูแลและการคุ�มครอง 

4.16 0.68 มาก 
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ตารางท่ี 4.3 (ต อ) 
     (n=208) 

ผลการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุ X  S.D. 
สรุประดับการ

ปฏิบัติการ 
6. ด�านการสร�างบริการทางสังคมและเครือข ายการเก้ือหนุน 
6.1 อบต. มีโครงการสนับสนุนให�ผู�สูงอายุมีเครือข�าย
ช�วยเหลือซ่ึงกันและกัน 

2.96 0.96 ปานกลาง 

6.2 อบต. มีโครงการอบรมเพ่ือให�ความรู�แก�อาสาสมัคร
เพ่ือดูแลผู�สูงอายุ 

3.15 1.06 ปานกลาง 

6.3  อบต. มีการจัดกิจกรรมสําหรับผู�สูงอายุร�วมกับ 
อบต. ข�างเคียง 

2.33 1.09 น�อย 

          รวมด�านการสร�างบริการทางสังคมและ 
          เครือข ายการเก้ือหนุน 

2.81 0.92 ปานกลาง 

                        รวมทุกด�าน 3.59 0.52 มาก 
 

 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลผลการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุขององค�การบริหารส�วน
ตําบลบัวลอย อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ในตารางท่ี 4.3 พบว�า ผลการบริหารจัดการสวัสดิการ
ผู�สูงอายุ มีการปฏิบัติการโดยรวมเฉลี่ยอยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 3.59) เม่ือพิจารณาเปKนรายด�านมี
รายละเอียดดังนี้ คือ 
 ด�านสุขภาพและการรักษาพยาบาล พบว�า ผลการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุ ด�าน
สุขภาพและการรักษาพยาบาล มีการปฏิบัติการโดยเฉลี่ยอยู�ในระดับมากท่ีสุด (ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.36) 
เม่ือพิจารณาเปKนรายข�อ พบว�าข�อท่ีมีการปฏิบัติการมากท่ีสุด คือข�อท่ี 1.1 อบต. มีโครงการออก
บริการตรวจสุขภาพท่ีบ�านเปKนประจํา ค�าเฉลี่ย 4.62 รองลงมาคือ ข�อท่ี 1.2 อบต. มีสถานพยาบาล
เพ่ือบริการผู�สูงอายุท่ีต�องรักษาพยาบาลเปKนประจําและต�อเนื่อง ค�าเฉลี่ย 4.35 และ ข�อท่ี 1.3 อบต.   
มีโครงการให�บริการด�านกายภาพบําบัดสําหรับผู�ปTวยติดเตียง ค�าเฉลี่ย 4.31 ตามลําดับ 
 ด�านรายได� พบว�าผลการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุด�านรายได�มีการปฏิบัติการโดยเฉลี่ย
อยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.48) เม่ือพิจารณาเปKนรายข�อพบว�าข�อท่ีมีการปฏิบัติการมากท่ีสุด คือ
ข�อท่ี 2.2 อบต. จ�ายค�าตอบแทนให�ผู�สูงอายุท่ีเปKนวิทยากรถ�ายทอดความรู�ให�ชุมชน ค�าเฉลี่ย 3.63 
รองลงมาคือข�อท่ี 2.3 อบต. ให�ทุนประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมแก�ผู�สูงอายุค�าเฉลี่ย 3.46 และข�อท่ี 2.1 
อบต. ส�งเสริมให�มีการจัดต้ังกองทุนเพ่ือเปKนการส�งเสริมสวัสดิการผู�สูงอายุในชุมชน ค�าเฉลี่ย 3.35  
ตามลําดับ 
 ด�านท่ีพักอาศัย พบว�า ผลการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุด�านท่ีพักอาศัย มีการ
ปฏิบัติการโดยเฉลี่ยอยู�ในระดับปานกลาง (ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.20) เม่ือพิจารณาเปKนรายข�อพบว�า ข�อท่ี
มีการปฏิบัติการมากท่ีสุดคือ ข�อท่ี 3.3 อบต. มีโครงการซ�อมแซมท่ีพักอาศัยให�ผู�สูงอายุท่ีมีฐานะ
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ยากจน ค�าเฉลี่ย 3.63 รองลงมา คือ ข�อท่ี 3.1 อบต. จัดหาท่ีอยู�อาศัยท่ีจัดไว�เฉพาะสําหรับผู�สูงอายุท่ี
ไม�สามารถอาศัยอยู�ในบ�านของตนเองได� ค�าเฉลี่ย 3.01 และข�อท่ี 3.2 อบต. มีบริการครอบครัว
อุปการะท่ีจัดให�ผู�สูงอายุท่ีอยู�คนเดียวหรือไร�ท่ีพ่ึง ค�าเฉลี่ย 2.96 ตามลําดับ 
 ด�านนันทนาการ พบว�า ผลการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุ ด�านนันทนาการ  มีการ
ปฏิบัติการโดยเฉลี่ยอยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.53) เม่ือพิจารณาเปKนรายข�อ พบว�า ข�อท่ีมีการ
ปฏิบัติการมากท่ีสุด คือข�อท่ี 4.3 อบต. จัดโครงการให�ผู�สูงอายุทัศนศึกษาแหล�งธรรมชาติ ศาสนสถาน
และแหล�งท�องเท่ียวนอกสถานท่ี ค�าเฉลี่ย 4.25 รองลงมาคือ ข�อท่ี 4.2 อบต. มีศูนย�บริการผู�สูงอายุ 
เพ่ือให�การปรึกษาและเปKนสถานท่ีในการออกกําลังกาย ค�าเฉลี่ย 4.20 และข�อท่ี 4.1 อบต. สนับสนุน
ให�มีการจัดต้ังชมรมผู�สูงอายุเพ่ือเปKนศูนย�กลางข�าวสารและเปKนแหล�งพบปะสังสรรค�ของผู�สูงอายุ 
ค�าเฉลี่ย 3.13 ตามลําดับ  
 ด�านความม่ันคงทางสังคม ครอบครัว ผู�ดูแล และการคุ�มครอง พบว�า ผลการบริหารจัดการ
สวัสดิการผู�สูงอายุ ด�านความม่ันคงทางสังคม ครอบครัว ผู�ดูแล และการคุ�มครอง มีการปฏิบัติการ 
โดยเฉลี่ยอยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ยเท�ากับ  4.16) เม่ือพิจารณาเปKนรายข�อพบว�า ข�อท่ีมีระดับการ
ปฏิบัติการมากท่ีสุด คือ ข�อท่ี 5.1 อบต. มีการจัดสวัสดิการสงเคราะห�การจัดการศพตามประเพณีให�
ผู�สูงอายุ ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.65 รองลงมาคือ ข�อท่ี 5.2 อบต. ส�งเสริมให�มีการรณรงค�ให�คนใน
ครอบครัวและชุมชนเห็นคุณค�าของผู�สูงอายุ ค�าเฉลี่ย 4.13 และ ข�อท่ี 5.3 อบต. มีศูนย�ให�ความ
ช�วยเหลือผู�สูงอายุซ่ึงได�รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชน�โดยไม�ชอบด�วย
กฎหมายหรือถูกทอดท้ิง ค�าเฉลี่ย 3.71 ตามลําดับ  
 ด�านการสร�างบริการทางสังคมและเครือข�ายการเก้ือหนุน พบว�า ผลการบริหารจัดการ
สวัสดิการผู�สูงอายุ ด�านการสร�างบริการทางสังคมและเครือข�ายการเก้ือหนุน มีการปฏิบัติการ โดย
เฉลี่ยอยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 2.81) เม่ือพิจารณาเปKนรายข�อพบว�า ข�อท่ีมีการปฏิบัติการมาก
ท่ีสุด คือข�อท่ี 6.2 อบต. มีโครงการอบรมเพ่ือให�ความรู�แก�อาสาสมัครเพ่ือดูแลผู�สูงอายุค�าเฉลี่ยเท�ากับ 
3.15 รองลงมาคือ ข�อ 6.1 อบต. มีโครงการสนับสนุนให�ผู�สูงอายุมีเครือข�ายช�วยเหลือซ่ึงกันและกัน  
ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 2.96 และข�อท่ี 6.3 อบต. มีการจัดกิจกรรมสําหรับผู�สูงอายุร�วมกับ อบต. ข�างเคียง 
ตามลําดับ                           
 
4.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน มีรายละเอียด ดังนี้   
 สมมติฐานท่ี 1 ป3จจัยการบริหารจัดการด�านภาวะผู�นํา มีความสัมพันธ�กับการบริหาร
จัดการสวัสดิการผู�สูงอายุขององค�การบริหารส�วนตําบลบัวลอย อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
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ตารางท่ี 4.4 ค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ� (r) และ p-value ระหว�างป3จจัยการบริหารจัดการด�านภาวะ
 ผู�นํากับผลการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุขององค�การบริหารส�วนตําบลบัวลอย
 อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 

                                                                                                         (n=208) 

ป�จจัยการบริหาร
จัดการ 

ผลการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุ r p-value 

ด�านภาวะผู�นํา 1. ด�านสุขภาพและการรักษาพยาบาล  0.08ns 0.27 

2. ด�านรายได� 0.08ns 0.22 
3. ด�านท่ีพักอาศัย 0.05ns 0.49 
4. ด�านนันทนาการ 0.09ns 0.20 
5. ด�านความม่ันคงทางสังคม  ครอบครัว 
ผู�ดูแล และการคุ�มครอง 

0.10ns 0.15 

6. ด�านการสร�างบริการทางสังคมและ
เครือข�ายการเก้ือหนุน 

0.14* 0.04 

                       โดยรวม 0.14* 0.05 
 
ns หมายถึง ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
* หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลในตารางท่ี 4.4 สรุปได� ดังนี้ 
 ป3จจัยการบริหารจัดการด�านภาวะผู�นํา  มีความสัมพันธ�ทางบวกกับผลการบริหารจัดการ
สวัสดิการผู�สูงอายุ โดยรวม (ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05) และเม่ือพิจารณาเปKนรายด�าน ปรากฏว�า  
 ป3จจัยการบริหารจัดการด�านภาวะผู�นํา มีความสัมพันธ�ทางบวกกับการบริหารจัดการงาน
สวัสดิการผู�สูงอายุด�านการสร�างบริการทางสังคมและเครือข�ายการเก้ือหนุน (ท่ีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05) 
 นอกนั้นป3จจัยการบริหารจัดการด�านภาวะผู�นํา ไม�มีความสัมพันธ�กับผลการบริหารจัดการ
สวัสดิการผู�สูงอายุด�านอ่ืนๆ (ด�านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ด�านรายได� ด�านท่ีพักอาศัย ด�าน
นันทนาการ และด�านความม่ันคงทางสังคม ครอบครัว ผู�ดูแล และการคุ�มครอง) ท่ีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 
 สมมติฐานท่ี 2 ป3จจัยการบริหารจัดการด�านงบประมาณ มีความสัมพันธ�กับผลการบริหาร
จัดการสวัสดิการผู�สูงอายุขององค�การบริหารส�วนตําบลบัวลอย อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
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ตารางท่ี 4.5 ค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ� (r) และ p-value ระหว�างป3จจัยการบริหารจัดการด�าน
 งบประมาณกับผลการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุขององค�การบริหารส�วนตําบล   
 บัวลอย อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 

                                                                                                       (n=208) 
ป�จจัยการบริหาร

จัดการ 
ผลการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุ r p-value 

ด�านงบประมาณ 1. ด�านสุขภาพและการรักษาพยาบาล  0.14* 0.05 
2. ด�านรายได� 0.01ns 0.83 
3. ด�านท่ีพักอาศัย -0.04ns 0.57 
4. ด�านนันทนาการ 0.00ns 0.96 
5. ด�านความม่ันคงทางสังคม ครอบครัว ผู�ดูแล 
และการคุ�มครอง 

-0.06ns 0.38 

 6. ด�านการสร�างบริการทางสังคมและ
เครือข�ายการเก้ือหนุน 

0.06ns 0.39 

                      โดยรวม 0.02ns 0.75 
 
ns หมายถึง ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
* หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลในตารางท่ี 4.5 สรุปได� ดังนี้ 
 ป3จจัยการบริหารจัดการด�านงบประมาณ ไม�มีความสัมพันธ�กับผลการบริหารจัดการ
สวัสดิการผู�สูงอายุโดยรวม (ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05) และเม่ือพิจารณาเปKนรายด�าน ปรากฏว�า  
 ป3จจัยการบริหารจัดการด�านงบประมาณ มีความสัมพันธ�ทางบวกกับผลการบริหารจัดการ
สวัสดิการผู�สูงอายุด�านสุขภาพและการรักษาพยาบาล (ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05) 
 นอกนั้นป3จจัยการบริหารจัดการด�านงบประมาณ ไม�มีความสัมพันธ�กับผลการบริหาร
จัดการสวัสดิการผู�สูงอายุด�านอ่ืนๆ (ด�านรายได� ด�านท่ีพักอาศัย ด�านนันทนาการ ด�านความม่ันคงทาง
สังคม ครอบครัว ผู�ดูแล และการคุ�มครอง และด�านการสร�างบริการทางสังคมและเครือข�ายการ
เก้ือหนุน) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 สมมติฐานท่ี 3 ป3จจัยการบริหารจัดการด�านบุคลากร มีความสัมพันธ�กับผลการบริหาร
จัดการสวัสดิการผู�สูงอายุขององค�การบริหารส�วนตําบลบัวลอย อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
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ตารางท่ี 4.6 ค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ� (r) และ p-value ระหว�างป3จจัยการบริหารจัดการด�าน
 บุคลากรกับผลการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุขององค�การบริหารส�วนตําบล     
 บัวลอย อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 

                                                                                                         (n=208) 
ป�จจัยการบริหาร

จัดการ 
ผลการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุ r p-value 

ด�านบุคลากร 1. ด�านสุขภาพและการรักษาพยาบาล  -0.04ns 0.58 
2. ด�านรายได� 0.29* 0.04 
3. ด�านท่ีพักอาศัย 0.21** 0.00 

 
4. ด�านนันทนาการ 0.18** 0.01 
5. ด�านความม่ันคงทางสังคม ครอบครัว ผู�ดูแล 
และการคุ�มครอง 

0.04ns 0.56 

 6. ด�านการสร�างบริการทางสังคมและเครือข�าย
การเก้ือหนุน 

0.22** 0.00 

                       โดยรวม 0.21** 0.00 
 
ns หมายถึง ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
* หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  

 
 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลในตารางท่ี 4.6 สรุปได� ดังนี้ 
 ป3จจัยการบริหารจัดการด�านบุคลากร มีความสัมพันธ�ทางบวกกับผลการบริหารจัดการ
สวัสดิการผู�สูงอายุโดยรวม (ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01) และเม่ือพิจารณาเปKนรายด�าน ปรากฏว�า 
 ป3จจัยการบริหารจัดการด�านบุคลากร มีความสัมพันธ�ทางบวกกับผลการบริหารจัดการ
สวัสดิการผู�สูงอายุด�านรายได� (ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05) 
 ป3จจัยการบริหารจัดการด�านบุคลากร  มีความสัมพันธ�ทางบวกกับผลการบริหารจัดการ
สวัสดิการผู�สูงอายุด�านท่ีพักอาศัย, ด�านนันทนาการ และด�านการสร�างบริการทางสังคมและเครือข�าย
การเก้ือหนุน (ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01) 
 ป3จจัยการบริหารจัดการด�านบุคลากร  ไม�มีความสัมพันธ�กับผลการบริหารจัดการสวัสดิการ
ผู�สูงอายุด�านอ่ืน (ด�านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ด�านความม่ันคงทางสังคม ครอบครัวผู�ดูแล  
และการคุ�มครอง) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 สมมติฐานท่ี 4 ป3จจัยการบริหารจัดการด�านการประชาสัมพันธ�มีความสัมพันธ�กับผลการ
บริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุขององค�การบริหารส�วนตําบลบัวลอย อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
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ตารางท่ี 4.7 ค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ� (r) และ p-value ระหว�างป3จจัยการบริหารจัดการด�านการ
 ประชาสัมพันธ�กับผลการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุขององค�การบริหารส�วนตําบล
 บัวลอย อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 

                                                                                                   (n=208) 
ป�จจัยการบริหาร

จัดการ 
ผลการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุ r p-Value 

ด�านการ
ประชาสัมพันธ� 

1. ด�านสุขภาพและการรักษาพยาบาล  0.03ns 0.62 
2. ด�านรายได� 0.35** 0.00 
3. ด�านท่ีพักอาศัย 0.35** 0.00 
4. ด�านนันทนาการ 0.39** 0.00 
5. ด�านความม่ันคงทางสังคม ครอบครัว ผู�ดูแล 
และการคุ�มครอง 

0.17* 0.01 

 6. ด�านการสร�างบริการทางสังคมและเครือข�าย
การเก้ือหนุน 

0.41** 0.00 

                      โดยรวม 0.44** 0.00 
 
ns  หมายถึง  ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
* หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 
 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลในตารางท่ี 4.7 สรุปได� ดังนี้ 
 ป3จจัยการบริหารจัดการด�านการประชาสัมพันธ�  มีความสัมพันธ�ทางบวกกับผลการบริหาร
จัดการงานสวัสดิการผู�สูงอายุโดยรวม (ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01) และเม่ือพิจารณาเปKนรายด�าน 
ปรากฏว�า 
 ป3จจัยการบริหารจัดการด�านการประชาสัมพันธ� มีความสัมพันธ�ทางบวกกับผลการบริหาร
จัดการงานสวัสดิการผู�สูงอายุด�านรายได� ด�านท่ีพักอาศัย ด�านนันทนาการและด�านการสร�างบริการ
ทางสังคมและเครือข�ายการเก้ือหนุน (ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01) 
 ป3จจัยการบริหารจัดการด�านการประชาสัมพันธ� มีความสัมพันธ�ทางบวกกับผลการบริหาร
จัดการงานสวัสดิการผู�สูงอายุด�านความม่ันคงทางสังคม ครอบครัว ผู�ดูแล และการคุ�มครอง (ท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05) 
 ป3จจัยการบริหารจัดการด�านการประชาสัมพันธ� ไม�มีความสัมพันธ�กับผลการบริหารจัดการ
งานสวัสดิการผู�สูงอายุด�านสุขภาพและการรักษาพยาบาล (ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01) 
 สมมติฐานท่ี 5 ป3จจัยการบริหารด�านการมีส�วนร�วมของผู�สูงอายุ มีความสัมพันธ�กับผลการ
บริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุขององค�การบริหารส�วนตําบลบัวลอย อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
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ตารางท่ี 4.8 ค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ� (r) และ p-value ระหว�างป3จจัยการบริหารจัดการด�านการมี
 ส�วนร�วมของผู�สูงอายุกับผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการผู�สูงอายุขององค�การบริหาร
 ส�วนตําบลบัวลอย อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
                                                                                                            (n=208) 

ป�จจัยการบริหาร
จัดการ 

ผลการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุ r p-Value 

ด�านการมีส�วนร�วม
ของผู�สูงอายุ 

1. ด�านสุขภาพและการรักษาพยาบาล  0.05ns 0.44 
2. ด�านรายได� 0.42** 0.00 
3. ด�านท่ีพักอาศัย 0.40** 0.00 
4. ด�านนันทนาการ 0.36** 0.00 
5. ด�านความม่ันคงทางสังคม ครอบครัว 
ผู�ดูแล และการคุ�มครอง 

0.15* 0.03 

 6. ด�านการสร�างบริการทางสังคมและ
เครือข�ายการเก้ือหนุน 

0.45** 0.00 

                       โดยรวม 0.47** 0.00 
 
ns หมายถึง ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
* หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 
 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลในตารางท่ี 4.8 สรุปผลได� ดังนี้ 
 ป3จจัยการบริหารจัดการด�านการมีส�วนร�วมของผู�สูงอายุ มีความสัมพันธ�ทางบวกกับผลการ
บริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุโดยรวม (ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01) และเม่ือพิจารณาเปKนรายด�าน 
ปรากฏว�า 
 ป3จจัยการบริหารจัดการด�านการมีส�วนร�วมของผู�สูงอายุ มีความสัมพันธ�ทางบวกกับผลการ
บริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุด�านรายได� ด�านท่ีพักอาศัย ด�านนันทนาการและด�านการสร�างบริการ
ทางสังคมและเครือข�ายการเก้ือหนุน (ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01) 
 ป3จจัยการบริหารจัดการด�านการมีส�วนร�วมของผู�สูงอายุ มีความสัมพันธ�ทางบวกกับผลการ
บริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุด�านความม่ันคงทางสังคม ครอบครัว ผู�ดูแล และการคุ�มครอง        
(ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05) 
 ป3จจัยการบริหารจัดการด�านการมีส�วนร�วมของผู�สูงอายุ ไม�มีความสัมพันธ�กับผลการ
บริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุด�านสุขภาพและการรักษาพยาบาล (ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05) 
 
 



45 

4.5 ผลการวิเคราะห�ป�ญหา อุปสรรคและข�อเสนอแนะ 
 จากการสอบถามป3ญหา อุปสรรคและข�อเสนอแนะการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุท่ี
เปKนกลุ�มตัวอย�างขององค�การบริหารส�วนตําบลบัวลอย อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี มีดังนี้ 
 1) ด�านงบประมาณ  
  ก. ป3ญหาอุปสรรค 
   - ป3ญหาด�านงบประมาณ ผู�สูงอายุต�องการให�มีการเพ่ิมค�าเบี้ยยังชีพให�มากข้ึนกว�าท่ี
ได�รับอยู�ในป3จจุบัน (ผู�ตอบแบบสอบถามจํานวน 3 คน) 
   - ป3ญหาด�านช�วงเวลาในการจ�ายเบี้ยยังชีพท่ี อบต. บัวลอยกําหนดไว�เปKนช�วงเวลาท่ี
ผู�สูงอายุส�วนใหญ�ไม�มีบุตรหลานพามารับเบี้ยยังชีพ เนื่องจากเปKนช�วงเวลาท่ีบุตรหลานต�องออกไปประกอบ
อาชีพนอกบ�านทําให�ผู�สูงอายุไม�ได�รับเบี้ยยังชีพ หรือได�รับล�าช�า (ผู�ตอบแบบสอบถามจํานวน 2 คน) 
  ข. ข�อเสนอแนะ 
   - อบต. ควรนําข�อเสนอของผู�สูงอายุในด�านการขอเพ่ิมเบี้ยยังชีพเพ่ือนําเข�าท่ีประชุม
เพ่ือหาแนวทางในการเพ่ิมเบี้ยยังชีพ (ผู�ตอบแบบสอบถามจํานวน 3 คน) 
   - อบต. พิจารณาในส�วนของการกําหนดระยะเวลาในการออกจ�ายเบี้ยยังชีพให�กับ
ผู�สูงอายุเพ่ือให�ผู�สูงอายุได�รับเบี้ยยังชีพตรงตามเวลาท่ีเหมาะสม (ผู�ตอบแบบสอบถามจํานวน 2 คน) 
 2) ด�านการมีส�วนร�วมของผู�สูงอายุ 
  ก. ป3ญหาอุปสรรค 
   - ป3ญหาด�านการมีส�วนร�วมของผู�สูงอายุ อบต. ควรเปQดโอกาสให�ผู�สูงอายุท่ีเปKน
ตัวแทนแต�ละหมู�บ�านเข�าร�วมคัดเลือกผู�สูงอายุท่ีควรได�รับสวัสดิการทางสังคม (ผู�ตอบแบบสอบถาม
จํานวน 1 คน) 
   - ป3ญหาด�านการมีส�วนร�วมของผู�สูงอายุ อบต. ควรจัดให�มีจุดศูนย�กลางไว�สําหรับ
เปKนจุดพบ ปะสังสรรค�ของผู�สูงอายุ (ผู�ตอบแบบสอบถามจํานวน 2 คน) 
  ข. ข�อเสนอแนะ 
   - อบต. พิจารณาแต�งต้ังผู�สูงอายุเพ่ือเข�ามาเปKนตัวแทนในการคัดเลือกผู�สูงอายุของ
แต�ละหมู�บ�าน เพ่ือคัดเลือกให�ได�รับสวัสดิการในด�านต�างๆ (ผู�ตอบแบบสอบถามจํานวน 1 คน) 
   - อบต. พิจารณาหางบประมาณในการสร�างอาคารเพ่ือเปKนจุดศูนย�กลางสําหรับการ
พบปะสังสรรค�ของผู�สูงอายุ (ผู�ตอบแบบสอบถามจํานวน 2 คน) 
 3) ด�านท่ีพักอาศัย 
  ก. ป3ญหาอุปสรรค 
   - ป3ญหาด�านท่ีพักอาศัย อบต. ควรเพ่ิมงบประมาณในการซ�อมแซมบ�านสําหรับ
ผู�สูงอายุท่ีมีฐานะยากจนของแต�ละหมู�บ�าน (ผู�ตอบแบบสอบถามจํานวน 3 คน) 
  ข. ข�อเสนอแนะ 
   - ประสานงานกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องในการจัดหางบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือนํา
ซ�อมแซมท่ีอยู�อาศัยให�กับผู�สูงอายุท่ีมีฐานะยากจนของแต�ละหมู�บ�าน (ผู�ตอบแบบสอบถามจํานวน 2 คน) 



 

 

  บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 

 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุขององค�การบริหารส�วนตําบลบัวลอย  
อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี มีวัตถุประสงค� 1) เพ่ือศึกษาผลการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุของ
องค�การบริหารส�วนตําบลบัวลอย อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 2) เพ่ือศึกษาป-จจัยท่ีมีความสัมพันธ�
กับผลการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุขององค�การบริหารส�วนตําบลบัวลอย อําเภอหนองแค 
จังหวัดสระบุรี 3) เพ่ือศึกษาป-ญหา อุปสรรค และข�อเสนอแนะ ในการบริหารจัดการสวัสดิการ
ผู�สูงอายุขององค�การบริหารส�วนตําบลบัวลอย อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ผู�วิจัยสามารถสรุป
ตามลําดับ ดังนี้ 
 5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 5.3 ข�อเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลสรุปรายละเอียดได�ดังนี้ คือ 
 5.1.1 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลป-จจัยส�วนบุคคล 
  ผลการวิเคราะห�ข�อมูลป-จจัยส�วนบุคคล พบว�า ผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�เป7นเพศ
หญิงคิดเป7นร�อยละ 54.8 มีอายุระหว�าง 65 -70  ป> คิดเป7นร�อยละ 46.2 รายได�ระหว�าง 5,000-
10,000 บาท คิดเป7นร�อยละ 35.6 ระดับการศึกษาประถมศึกษา (ป.1-ป.6) คิดเป7นร�อยละ 52.9  
สถานภาพการสมรส สมรส คิดเป7นร�อยละ 44.7 ลักษณะท่ีอยู�อาศัย อยู�บ�านตนเอง คิดเป7นร�อยละ 71.2  
 5.1.2 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลป-จจัยการบริหารจัดการ 
  1) ผลการวิเคราะห�ข�อมูลป-จจัยการบริหารจัดการ พบว�า มีการปฏิบัติการป-จจัยการ
บริหารจัดการโดยรวมเฉลี่ยอยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 3.90) เม่ือพิจารณาเป7นรายด�านปรากฏว�ามีระดับการ
ปฏิบัติการ ดังนี้  
  ป-จจัยการบริหารจัดการด�านภาวะผู�นําของ อบต. โดยเฉลี่ยอยู�ในระดับมาก 
(ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.96)   
  ป-จจัยการบริหารจัดการด�านงบประมาณ โดยเฉลี่ยอยู�ในระดับมากท่ีสุด (ค�าเฉลี่ย
เท�ากับ 4.44)   
  ป-จจัยการบริหารจัดการด�านบุคลากร โดยเฉลี่ยอยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.70)  
  ป-จจัยการบริหารจัดการด�านการประชาสัมพันธ� โดยเฉลี่ยอยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย
เท�ากับ 3.57)   
  ป-จจัยการบริหารจัดการด�านการมีส�วนร�วมของผู�สูงอายุ โดยเฉลี่ยอยู�ในระดับมาก 
(ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.81)   
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 5.1.3 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลผลการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุ 
  การวิเคราะห�ข�อมูลผลการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุ พบว�ามีการปฏิบัติการโดยรวม
เฉลี่ยอยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.59) เม่ือพิจารณาเป7นรายด�าน ปรากฏว�ามีระดับการปฏิบัติการ ดังนี้ 
  ผลการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุด�านสุขภาพและการรักษาพยาบาล โดย
เฉลี่ยอยู�ในระดับมากท่ีสุด (ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.36)  
  ผลการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุด�านรายได� โดยเฉลี่ยอยู�ในระดับมาก  
(ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.48) 
  ผลการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุด�านท่ีพักอาศัย โดยเฉลี่ยอยู�ในระดับ      
ปานกลาง (ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.20) 
  ผลการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุด�านนันทนาการ โดยเฉลี่ยอยู�ในระดับมาก 
(ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.53) 
  ผลการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุด�านความม่ันคงทางสังคม ครอบครัว ผู�ดูแล 
และการคุ�มครอง โดยเฉลี่ยอยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.16) 
  ผลการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุด�านการสร�างบริการทางสังคมและเครือข�าย
การเก้ือหนุน โดยเฉลี่ยอยู�ในระดับปานกลาง (ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 2.81) 
 5.1.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
  ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปได�ดังนี้ คือ 
  1) สมมติฐานท่ี 1 ป-จจัยการบริหารจัดการด�านภาวะผู�นํามีความสัมพันธ�กับผลการ
บริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุขององค�การบริหารส�วนตําบลบัวลอย อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
   ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว�า ป-จจัยการบริหารจัดการด�านภาวะผู�นํา มี
ความสัมพันธ�ทางบวกกับผลการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุ โดยรวม (ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05) และเม่ือพิจารณาเป7นรายด�าน ปรากฏว�า ป-จจัยการบริหารจัดการด�านภาวะผู�นํา มี
ความสัมพันธ�ทางบวกกับผลการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุด�านการสร�างบริการทางสังคมและ
เครือข�ายการเก้ือหนุน (ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05) นอกนั้นป-จจัยการบริหารจัดการด�านภาวะ
ผู�นํา ไม�มีความสัมพันธ�กับผลการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุด�านอ่ืนๆ (ด�านสุขภาพและการ
รักษาพยาบาล ด�านรายได� ด�านท่ีพักอาศัย ด�านนันทนาการ และด�านความม่ันคงทางสังคม ครอบครัว 
ผู�ดูแล และการคุ�มครอง) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  2) สมมติฐานท่ี 2 ป-จจัยการบริหารจัดการด�านงบประมาณในการดําเนินงานมี
ความสัมพันธ�กับผลการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุขององค�การบริหารส�วนตําบลบัวลอย อําเภอ
หนองแค จังหวัดสระบุรี   
   ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว�าป-จจัยการบริหารจัดการด�านงบประมาณไม�มี
ความสัมพันธ�กับผลการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุโดยรวม (ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05) 
และเม่ือพิจารณาเป7นรายด�าน ปรากฏว�า ป-จจัยการบริหารจัดการด�านงบประมาณมีความสัมพันธ�
ทางบวกกับผลการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุด�านสุขภาพและการรักษาพยาบาล (ท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05) นอกนั้นป-จจัยการบริหารจัดการด�านงบประมาณไม�มีความสัมพันธ�กับการ
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บริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุด�านอ่ืนๆ (ด�านรายได� ด�านท่ีพักอาศัย ด�านนันทนาการ ด�านความ
ม่ันคงทางสังคม ครอบครัว ผู�ดูแล และการคุ�มครอง และด�านการสร�างบริการทางสังคมและเครือข�าย
การเก้ือหนุน) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  3) สมมติฐานท่ี 3 ป-จจัยการบริหารจัดการด�านบุคลากรมีความสัมพันธ�กับความ
ต�องการในการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุขององค�การบริหารส�วนตําบลบัวลอย อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
   ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว�า ป-จจัยการบริหารจัดการด�านบุคลากร มี
ความสัมพันธ�ทางบวกกับการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุโดยรวม (ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.01) และเม่ือพิจารณาเป7นรายด�าน ปรากฏว�าป-จจัยการบริหารจัดการด�านบุคลากร มีความสัมพันธ�
ทางบวกกับผลการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุด�านรายได� (ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05) 
ป-จจัยการบริหารจัดการด�านบุคลากร มีความสัมพันธ�ทางบวกกับผลการบริหารจัดการสวัสดิการ
ผู�สูงอายุด�านท่ีพักอาศัย ด�านนันทนาการ และด�านการสร�างบริการทางสังคมและเครือข�ายการ
เก้ือหนุน (ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01) ป-จจัยการบริหารจัดการด�านบุคลากร ไม�มีความสัมพันธ�
กับผลการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุด�านอ่ืน (ด�านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ด�านความ
ม่ันคงทางสังคม ครอบครัวผู�ดูแล และการคุ�มครอง) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
  4) สมมติฐานท่ี 4 ป-จจัยการบริหารจัดการด�านการประชาสัมพันธ�มีความสัมพันธ�กับผล
การบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุขององค�การบริหารส�วนตําบลบัวลอย อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
   ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว�า ป-จจัยการบริหารจัดการด�านการประชาสัมพันธ� มี
ความสัมพันธ�ทางบวกกับผลการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุโดยรวม (ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01) 
และเม่ือพิจารณาเป7นรายด�าน ปรากฏว�าป-จจัยการบริหารจัดการด�านการประชาสัมพันธ� มีความสัมพันธ�
ทางบวกกับผลการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุด�านรายได� ด�านท่ีพักอาศัย ด�านนันทนาการและด�าน
การสร�างบริการทางสังคมและเครือข�ายการเก้ือหนุน (ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01) ป-จจัยการบริหาร
จัดการด�านการประชาสัมพันธ� มีความสัมพันธ�ทางบวกกับผลการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุด�านความ
ม่ันคงทางสังคม ครอบครัว ผู�ดูแล และการคุ�มครอง (ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05) ป-จจัยการบริหาร
จัดการด�านการประชาสัมพันธ� ไม�มีความสัมพันธ�กับผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการผู�สูงอายุด�าน
สุขภาพและการรักษาพยาบาล (ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01) 
  5) สมมติฐานท่ี 5 ป-จจัยการบริหารจัดการด�านการมีส�วนร�วมของผู�สูงอายุ มี
ความสัมพันธ�กับผลการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุขององค�การบริหารส�วนตําบลบัวลอย อําเภอ
หนองแค จังหวัดสระบุรี 
   ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว�า ป-จจัยการบริหารจัดการด�านการมีส�วนร�วมของ
ผู�สูงอายุ มีความสัมพันธ�ทางบวกกับผลการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุโดยรวม (ท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.01) และเม่ือพิจารณาเป7นรายด�าน ปรากฏว�า 
   ป-จจัยการบริหารจัดการด�านการมีส�วนร�วมของผู�สูงอายุ มีความสัมพันธ�ทางบวก
กับผลการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุด�านรายได� ด�านท่ีพักอาศัย ด�านนันทนาการและด�านการ
สร�างบริการทางสังคมและเครือข�ายการเก้ือหนุน (ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01) 
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   ป-จจัยการบริหารจัดการด�านการมีส�วนร�วมของผู�สูงอายุ มีความสัมพันธ�ทางบวก
กับผลการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุด�านความม่ันคงทางสังคม ครอบครัว ผู�ดูแล และการ
คุ�มครอง (ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05) 
   ป-จจัยการบริหารจัดการด�านการมีส�วนร�วมของผู�สูงอายุ ไม�มีความสัมพันธ�กับผลการ
บริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุด�านสุขภาพและการรักษาพยาบาล (ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01) 
 5.1.5 ป-ญหา อุปสรรคและข�อเสนอแนะ 
  จากการสอบถามป-ญหา อุปสรรคและข�อเสนอแนะการบริหารจัดการสวัสดิการของ
องค�การบริหารส�วนตําบลบัวลอย อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี มีดังนี้ 
  1) ด�านงบประมาณ  
   ก. ป-ญหาอุปสรรค 
    - ป-ญหาด�านงบประมาณ ผู�สูงอายุต�องการให�มีการเพ่ิมค�าเบี้ยยังชีพให�มากข้ึน
กว�าท่ีได�รับอยู�ในป-จจุบัน (ผู�ตอบแบบสอบถามจํานวน 3 คน) 
    - ป-ญหาด�านช�วงเวลาในการจ�ายเบี้ยยังชีพท่ี อบต. บัวลอยกําหนดไว�เป7น
ช�วงเวลาท่ีผู�สูงอายุส�วนใหญ�ไม�มีบุตรหลานพามารับเบี้ยยังชีพ เนื่องจากเป7นช�วงเวลาท่ีต�องออกไป
ทํางานนอกบ�านทําให�ผู�สูงอายุไม�ได�รับเบี้ยยังชีพ หรือได�รับล�าช�า (ผู�ตอบแบบสอบถามจํานวน 2 คน) 
   ข. ข�อเสนอแนะ 
    - อบต. ควรนําข�อเสนอของผู�สูงอายุในด�านการขอเพ่ิมเบี้ยยังชีพเพ่ือนําเข�าท่ี
ประชุมเพ่ือหาแนวทางในการเพ่ิมเบี้ยยังชีพ (ผู�ตอบแบบสอบถามจํานวน 3 คน) 
    - อบต. พิจารณาในส�วนของการกําหนดระยะเวลาในการออกจ�ายเบี้ยยังชีพ
ให�กับผู�สูงอายุเพ่ือให�ผู�สูงอายุได�รับเบี้ยยังชีพตรงตามเวลาท่ีเหมาะสมกับความต�องการของผู�สูงอายุ 
(ผู�ตอบแบบสอบถามจํานวน 2 คน) 
  2) ด�านการมีส�วนร�วมของผู�สูงอายุ 
   ก. ป-ญหาอุปสรรค 
    - ป-ญหาด�านการมีส�วนร�วมของผู�สูงอายุ อบต. ควรเปIดโอกาสให�ผู�สูงอายุท่ี
เป7นตัวแทนแต�ละหมู�บ�านเข�าร�วมคัดเลือกผู�สูงอายุ ท่ีควรได�รับสวัสดิการทางสังคม (ผู�ตอบ
แบบสอบถามจํานวน 1 คน) 
    - ป-ญหาด�านการมีส�วนร�วมของผู�สูงอายุ อบต. ควรจัดให�มีจุดศูนย�กลางไว�
สําหรับเป7นจุดพบ ปะสังสรรค�ของผู�สูงอายุ (ผู�ตอบแบบสอบถามจํานวน 2 คน) 
   ข. ข�อเสนอแนะ 
    - อบต. พิจารณาแต�งต้ังผู�สูงอายุเพ่ือเข�ามาเป7นตัวแทนในการคัดเลือกผู�สูงอายุ
ของแต�ละหมู�บ�าน เพ่ือคัดเลือกให�ได�รับสวัสดิการในด�านต�างๆ (ผู�ตอบแบบสอบถามจํานวน 1 คน) 
    - อบต. พิจารณาหางบประมาณในการสร�างอาคารเพ่ือเป7นจุดศูนย�กลาง
สําหรับการพบปะสังสรรค�ของผู�สูงอายุ (ผู�ตอบแบบสอบถามจํานวน 2 คน) 
  3) ด�านท่ีพักอาศัย 
   ก. ป-ญหาอุปสรรค 
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    - ป-ญหาด�านท่ีพักอาศัย อบต. ควรเพ่ิมงบประมาณในการซ�อมแซมบ�าน
สําหรับผู�สูงอายุท่ีมีฐานะยากจน (ผู�ตอบแบบสอบถามจํานวน 3 คน) 
   ข. ข�อเสนอแนะ 
    - ประสานงานกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องในการจัดหางบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือ
นํามาซ�อมแซมท่ีอยู�อาศัยให�กับผู�สูงอายุท่ีมีฐานะยากจนของแต�ละหมู�บ�าน (ผู�ตอบแบบสอบถาม
จํานวน 3 คน) 
  
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 5.2.1 การอภิปรายผลการวิเคราะห�ข�อมูลป-จจัยการบริหารจัดการ 
  จากผลการวิเคราะห�ข�อมูลป-จจัยการบริหารจัดการ พบว�า มีการปฏิบัติการ ป-จจัย
การบริหารจัดการโดยรวมเฉลี่ยอยู�ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป7นรายด�าน ปรากฏว�า ระดับการ
ปฏิบัติการป-จจัยการบริหารจัดการทุกด�าน (ด�านภาวะผู�นํา ด�านงบประมาณ ด�านบุคลากร ด�าน
ประชาสัมพันธ� และด�านการมีส�วนร�วมของผู�สูงอายุ) โดยเฉลี่ยอยู�ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป7นเพราะ
ผู�สูงอายุท่ีได�รับเบี้ยยังชีพได�รับการดูแลในด�านอ่ืนๆ จาก อบต. มีความพึงพอใจจากการให�บริการ เช�น 
ในด�านการดูแลเอาใจใส� การติดตามผลการดําเนินงานท้ังจากตัวผู�นํา อบต. สมาชิกสภา อบต. และ
เจ�าหน�าท่ีรวมถึงผู�ท่ีมีส�วนเก่ียวข�องของ อบต. จึงส�งผลให�ระดับการปฏิบัติการเก่ียวกับป-จจัยการ
บริหารจัดการโดยรวมอยู�ในระดับมาก 
  ซ่ึงสอดคล�องกับผลการวิจัยของ นลินี  โล�ชิงชัยฤทธิ์  (2549) ท่ีได�ศึกษาการ
ประเมินผลการดําเนินงานสวัสดิการสังคมด�านเบี้ยยังชีพผู�สูงอายุ กรณีศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม� 
จังหวัดเชียงใหม� โดยมีวัตถุประสงค� ข�อแรกคือ ในการประเมินผลการดําเนินงาน สวัสดิการสังคมด�าน
เบี้ยยังชีพผู�สูงอายุของเทศบาลนครเชียงใหม� จังหวัดเชียงใหม� ผลการศึกษาพบว�า ผลการดําเนินงาน
สวัสดิการสังคมด�านเบี้ยยังชีพผู�สูงอายุในระดับมาก ส�วนวัตถุประสงค�ข�อท่ีสองคือระบุป-จจัยท่ีมี
ความสัมพันธ�กับการดําเนินงานสวัสดิการด�านเบี้ยยังชีพ ผู�สูงอายุของเทศบาลนครเชียงใหม� จังหวัด
เชียงใหม� ผลการศึกษาพบว�า ป-จจัยการดําเนินงานสวัสดิการสังคมด�านเบี้ยยังชีพผู�สูงอายุ ความ
ชัดเจนของระเบียบวิธีปฏิบัติความเหมาะสมของจํานวนบุคลากรกับภาระงาน ความร�วมมือ และการ
สนับสนุนของบุคลากร และการมีส�วนร�วมของประชาชนมีความสัมพันธ�กับผลการดําเนินงาน
สวัสดิการสังคมด�านเบี้ยยังชีพผู�สูงอายุในทิศทางเดียวกัน 
 5.2.2 การอภิปรายผลการวิเคราะห�ข�อมูลผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการผู�สูงอายุ 
  จากผลการวิจัยข�อมูลผลการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุ พบว�าระดับการ
ปฏิบัติการผลการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุโดยรวมเฉลี่ยอยู�ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป7น   
รายด�าน ปรากฏว�า ระดับการปฏิบัติการเก่ียวกับการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุทุกด�าน (ด�าน
สุขภาพและการรักษาพยาบาล ด�านรายได� ด�านท่ีพักอาศัย ด�านนันทนาการ ด�านความม่ันคงทาง
สังคม ครอบครัว ผู�ดูแล และการคุ�มครอง) โดยเฉลี่ยอยู�ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป7นเพราะผู�สูงอายุท่ี
ได�รับเบี้ยยังชีพ ได�รับสวัสดิการทางด�านสุขภาพและการรักษาพยาบาลเป7นประจําอย�างสมํ่าเสมอ ใน
กรณีของผู�สูงอายุท่ีไม�มีผู�ดูแล ซ่ึงเป7นผู�ปMวยติดเตียง ได�รับการดูแลเอาใจใส�จาก ผู�นํา อบต. สมาชิกสภา 
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อบต. ผู�นําชุมชน อาสาสมัคร ตลอดจนเจ�าหน�าท่ีทุกภาคส�วนท่ีเก่ียวข�อง ทําให�ผู�สูงอายุมีความ
ประทับใจการดูแล และการออกเยี่ยมเยือนของคณะบุคคลดังกล�าว นอกจากนั้นแล�วทางด�านท่ีอยู�
อาศัยของผู�สูงอายุท่ีมีฐานะยากจนยังได�รับการดูแลท่ีเป7นรูปธรรม คือมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ 
นําไปซ�อมบ�านให�กับผู�สูงอายุท่ีมีฐานะยากจนเป7นประจําทุกป> และยังมีโครงการพาผู�สูงอายุไปทัศน
ศึกษาตามสถานท่ีต�างๆ ซ่ึงถือเป7นการสร�างความประทับใจให�กับผู�สูงอายุอีกทางหนึ่ง ในกรณีท่ี
ผู�สูงอายุเสียชีวิตยังมีสวัสดิการในสงเคราะห�ศพตามประเพณี ซ่ึงเป7นการช�วยเหลือค�าใช�จ�ายแก�ญาติ
ของผู�สูงอายุ จากสวัสดิการต�างๆ ท่ีผู�สูงอายุได�รับในเบื้องต�นเหล�านี้ จึงส�งผลให�ระดับการปฏิบัติการ
ผลการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุ (ด�านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ด�านรายได� ด�านท่ีพัก
อาศัย ด�านนันทนาการ ด�านความม่ันคงทางสังคม ครอบครัวผู�ดูแล และการคุ�มครอง) อยู�ในระดับมาก 
  ซ่ึงสอดคล�องกับผลการการวิจัยของจัทร�เพ็ญ ทะเรรัมย� (2551) ทําการศึกษาเรื่อง 
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู�สูงอายุ: กรณีศึกษาเทศบาลตําบลตาจง อําเภอละหานทราย จังหวัด
บุรีรัมย� ผลการศึกษาพบว�า คุณภาพชีวิติผู�สูงอายุโดยรวมเฉลี่ยอยูในในระดับปานกลาง และเม่ือ
พิจารณาแต�ละด�านพบว�าโดยเฉลี่ยผู�สูงอายุมีความสามารถในด�านการปฏิบัติกิจกรรมประจําวันใน
ระดับดีสุขภาพจิตโดยเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางด�านสถานภาพทางสังคมโดยเฉลี่ยอยู�ในระดับปาน
กลางสถานภาพทางเศรษฐกิจโดยเฉลี่ยอยู�ในระดับไม�ดี ด�านสภาพแวดล�อมโดยเฉลี่ยผู�สูงอายุมี
สภาพแวดล�อมท่ีไม�ดี ด�านสุขภาพกายโดยเฉลี่ยผู�สูงอายุมีสุขภาพกายอยู�ในระดับไม�ดีตามลําดับ 
 5.2.3 การอภิปรายผลการทดสอบสมมติฐาน 
  1) สมมติฐานท่ี 1 ป-จจัยการบริหารจัดการด�านภาวะผู�นํามีความสัมพันธ�กับผลการ
บริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุขององค�การบริหารส�วนตําบลบัวลอย อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
   ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว�าป-จจัยการบริหารจัดการด�านภาวะผู�นํา มี
ความสัมพันธ�ทางบวกกับผลการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุ โดยรวม (ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05) 
และเม่ือพิจารณาเป7นรายด�าน ปรากฏว�าป-จจัยการบริหารจัดการด�านภาวะผู�นํา มีความสัมพันธ�
ทางบวกกับผลการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุด�านการสร�างบริการทางสังคมและเครือข�ายการ
เก้ือหนุน (ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05) นอกนั้นป-จจัยการบริหารจัดการด�านภาวะผู�นํา ไม�มี
ความสัมพันธ�กับผลการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุด�านอ่ืนๆ (ด�านสุขภาพและการรักษาพยาบาล 
ด�านรายได� ด�านท่ีพักอาศัย ด�านนันทนาการ และด�านความม่ันคงทางสังคม ครอบครัว ผู�ดูแล และ
การคุ�มครอง) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ท้ังนี้อาจเป7นผู�สูงอายุได�รับสวัสดิการท่ีดีในทุกด�าน และ
ผลการวิเคราะห�จากการลงพ้ืนท่ีเพ่ือปฏิบัติงานในการจ�ายเบี้ยยังชีพแก�ผู�สูงอายุท่ีมารับเบี้ยยังชีพมี
ความพึงพอใจจากการดูแลเอาใจใส�ของผู�นําในด�านต�างๆ เช�น ด�านท่ีพักอาศัย ด�านนันทนาการ ด�าน
การมีส�วนร�วมของผู�สูงอายุ และด�านอ่ืนๆ จึงส�งผลให�ระดับการปฏิบัติเก่ียวกับป-จจัยด�านการบริหารมี
ความสัมพันธ�กับการบริหารจัดการงานสวัสดิการ    
   ซ่ึงสอดคล�องกับผลการวิจัยของสํานักงานสถิติแห�งชาติ (2546) ได�ศึกษาเรื่อง 
รายงานการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2545 พบว�า รัฐบาลและเอกชนได�จัดบริการ
สวัสดิการสังคมสําหรับผู�สูงอายุ เช�น สถานสงเคราะห�คนชรา บัตรสุขภาพ บัตรประจําตัวผู�สูงอายุ บริการ
เบี้ยยังชีพสําหรับผู�สูงอายุท่ียากจน การลดหย�อนค�าโดยสารรถไฟ เป7นต�น เม่ือพิจารณาความต�องการการ
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ช�วยเหลือจากรัฐบาล พบว�า ผู�สูงอายุส�วนใหญ�หรือร�อยละ  82.9  ต�องการมีบัตรประจําตัวผู�สูงอายุ เพ่ือใช�
ในการรักษาพยาบาลฟรี ร�อยละ 74.1 ต�องการเข�าร�วมโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค ร�อยละ 70.4  
ต�องการมีบัตรสุขภาพเพ่ือลดหย�อนค�ารักษาพยาบาล ยังมีผู�สูงอายุอีกร�อยละ 24.4 ท่ีต�องการพักอาศัยอยู�
ในสถานสงเคราะห�คนชราของรัฐบาล และร�อยละ 18.4 ต�องการพักอาศัยอยู�ในสถานสงเคราะห�ของ
เอกชน ผู�สูงอายุท่ีนอกเขตเทศบาลต�องการให�รัฐบาลช�วยเหลือในทุกๆ ด�านมากกว�าผู�สูงอายุท่ีอยู�ใน
เขตเทศบาล เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบสัดส�วนความต�องการการช�วยเหลือจากรัฐบาลของผู�สูงอายุในภาค
ต�างๆ พบว�า ผู�สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต�องการให�รัฐบาลช�วยเหลือแทบทุกด�านมากที่สุด  
โดยเฉพาะเรื่องการขอมีบัตรประจําตัวผู�สูงอายุ (ร�อยละ  92.0) สําหรับผู�สูงอายุในกรุงเทพมหานครมี
ความต�องการให�รัฐบาลช�วยเหลือในด�านต�างๆ น�อยกว�าภาคอ่ืนๆ 
   การใช�บริการสวัสดิการของรัฐบาลท่ีมีอยู�  สําหรับการใช�สวัสดิการต�าง ๆ ท่ีรัฐบาลจัด
ให�กับผู�สูงอายุนั้น พบว�า ส�วนใหญ�ร�อยละ 74.1 ได�รับเบี้ยยังชีพจากทางราชการ โดยสัดส�วนผู�สูงอายุ
ท่ีอยู�นอกเขตเทศบาลได�รับเบี้ยยังชีพจากทางราชการมากกว�าในเขตเทศบาล (ร�อยละ 79.0 และร�อยละ 
63.0 ตามลําดับ) ผู�สูงอายุร�อยละ 52.8 มีการใช�บริการจากบัตรประจําตัวผู�สูงอายุ โดยผู�สูงอายุท่ีอยู�
นอกเขตเทศบาลมีสัดส�วนการใช�บริการจากบัตรประจําตัวผู�สูงอายุมากกว�าในเขตเทศบาล (ร�อยละ 
61.3 และร�อยละ 33.9 ตามลําดับ) 
   ความต�องการให�รัฐบาลจัดสวัสดิการเพ่ิม ในเรื่องความต�องการท่ีจะให�รัฐบาลจัด
สวัสดิการต�างๆ เพ่ิมจากท่ีมีอยู� พบว�าผู�สูงอายุมากกว�าร�อยละ 92.0 ต�องการให�รัฐบาลจัดสวัสดิการ
เพ่ิมในเรื่องการดูแลผู�สูงอายุ โดยจัดศูนย�ดูแลกลางวันสําหรับผู�สูงอายุ จัดบ�านพักสําหรับผู�ท่ีอายุท่ีมี
ป-ญหาสุขภาพเรื้อรัง และต�องการให�รัฐบาลจัดหางานหรือกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับวัย เพ่ือจะได�มีงานทํา มี
รายได� ผู�สูงอายุร�อยละ  89.1 ต�องการให�มีการลดหย�อนภาษีให�กับบุคคลท่ีเลี้ยงดูผู�สูงอายุ เพ่ือแบ�งเบา
ภาระของบุตรหลานท่ีดูแลผู�สูงอายุ เม่ือเปรียบเทียบความต�องการการช�วยเหลือจากรัฐบาล การใช�
บริการสวัสดิการ และความต�องการให�รัฐบาลจัดสวัสดิการเพ่ิมของผู�สูงอายุชายและหญิงไม�แตกต�าง
กัน และสอดคล�องกับทฤษฎีของ มัวเลย� ความต�องการของบุคคล มีความต�องการหลายอย�างในเวลา
เดียวกันได� ความต�องการของบุคคลท่ีเป7นความสําคัญเก่ียวกับการทํางานมีอยู� 4 ประการ คือ (ปรียาพร  
วงศ�อนุตรโรจน�, 2546) ความต�องการความสําเร็จ หมายถึง ความต�องการท่ีจะทําสิ่งใด สิ่งหนึ่งให�
สําเร็จลุล�วงไปด�วยดี ความต�องการมีมิตรสัมพันธ� ความต�องการมีความสัมพันธ�อันดีกับบุคคลอ่ืน โดย
คํานึงถึงการยอมรับของเพ่ือนร�วมงาน ความต�องการอิสระ เป7นความต�องการท่ีจะเป7นตัวของตัวเอง 
ความต�องการมีอํานาจ ความต�องการท่ีจะมีอิทธิพลเหนือคนอ่ืน และต�องการท่ีจะควบคุมคนอ่ืนให�อยู�
ในอํานาจของตน 
  2) สมมติฐานท่ี 2 ป-จจัยการบริหารจัดการด�านงบประมาณ มีความสัมพันธ�กับผลการ
บริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุขององค�การบริหารส�วนตําบลบัวลอย อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
   ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว�าป-จจัยการบริหารจัดการด�านงบประมาณ ไม�มี
ความสัมพันธ�กับผลการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุโดยรวม (ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05) 
และเม่ือพิจารณาเป7นรายด�าน ปรากฏว�าป-จจัยการบริหารจัดการด�านงบประมาณ มีความสัมพันธ�
ทางบวกกับผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการผู�สูงอายุด�านสุขภาพและการรักษาพยาบาล (ท่ีระดับ
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นัยสําคัญทางสถิติ 0.05) นอกนั้นป-จจัยการบริหารจัดการด�านงบประมาณ ไม�มีความสัมพันธ�กับผล
การบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุด�านอ่ืนๆ (ด�านรายได� ด�านท่ีพักอาศัย ด�านนันทนาการ ด�าน
ความม่ันคงทางสังคม ครอบครัว ผู�ดูแล และการคุ�มครอง และด�านการสร�างบริการทางสังคมและ
เครือข�ายการเก้ือหนุน) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ท้ังนี้อาจเป7นเพราะผู�สูงอายุท่ีได�รับสวัสดิการ
ในส�วนของเบี้ยยังชีพ มีความคิดเห็นว�างบประมาณท่ี อบต. นํามาจ�ายเป7นเบี้ยยังชีพสําหรับผู�สูงอายุ
ยังไม�เพียงพอกับการใช�จ�ายในชีวิตประจําวันในภาวะเศรษฐกิจในป-จจุบัน และในส�วนของระยะเวลา
ในการจ�ายเบี้ยยังชีพยังไม�เหมาะสมและวิธีการคัดเลือกผู�สูงอายุท่ีมีฐานะยากจนเพ่ือนํางบประมาณไป
ซ�อมท่ีอยู�อาศัยให�นั้นไม�ท่ัวถึง ในด�านนันทนาการ อบต. ไม�มีโครงการท่ีเป7นรูปธรรมในการจัดโครงการ
เก่ียวกับการนันทนาการต�างๆ ให�กับผู�สูงอายุ ระดับการปฏิบั ติการด�านงบประมาณจึงไม� มี
ความสัมพันธ� กับผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการ  
   ซ่ึงสอดคล�องกับผลการวิจัยของสํานักงานสถิติแห�งชาติ (2546) ได�ศึกษาเรื่อง 
รายงานการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2545 พบว�า รัฐบาลและเอกชนได�จัดบริการ
สวัสดิการสังคมสําหรับผู�สูงอายุ เช�น สถานสงเคราะห�คนชรา บัตรสุขภาพ บัตรประจําตัวผู�สูงอายุ บริการ
เบี้ยยังชีพสําหรับผู�สูงอายุท่ียากจน การลดหย�อนค�าโดยสารรถไฟ เป7นต�น เม่ือพิจารณาความต�องการการ
ช�วยเหลือจากรัฐบาล พบว�า ผู�สูงอายุส�วนใหญ�หรือร�อยละ 82.9 ต�องการมีบัตรประจําตัวผู�สูงอายุ เพ่ือใช�
ในการรักษาพยาบาลฟรี ร�อยละ 74.1 ต�องการเข�าร�วมโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค ร�อยละ  70.4  
ต�องการมีบัตรสุขภาพเพ่ือลดหย�อนค�ารักษาพยาบาล ยังมีผู�สูงอายุอีกร�อยละ 24.4 ท่ีต�องการพักอาศัยอยู�
ในสถานสงเคราะห�คนชราของรัฐบาล และร�อยละ 18.4  ต�องการพักอาศัยอยู�ในสถานสงเคราะห�ของ
เอกชน ผู�สูงอายุท่ีนอกเขตเทศบาลต�องการให�รัฐบาลช�วยเหลือในทุกๆ ด�านมากกว�าผู�สูงอายุท่ีอยู�ใน
เขตเทศบาล เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบสัดส�วนความต�องการการช�วยเหลือจากรัฐบาลของผู�สูงอายุในภาค
ต�างๆ  พบว�าผู�สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต�องการให�รัฐบาลช�วยเหลือแทบทุกด�านมากที่สุด 
โดยเฉพาะเรื่องการขอมีบัตรประจําตัวผู�สูงอายุ (ร�อยละ 92.0) สําหรับผู�สูงอายุในกรุงเทพมหานครมี
ความต�องการให�รัฐบาลช�วยเหลือในด�านต�างๆ น�อยกว�าภาคอ่ืนๆ 
   การใช�บริการสวัสดิการของรัฐบาลท่ีมีอยู� สําหรับการใช�สวัสดิการต�างๆ ท่ีรัฐบาลจัด
ให�กับผู�สูงอายุนั้น พบว�า ส�วนใหญ�ร�อยละ 74.1 ได�รับเบี้ยยังชีพจากทางราชการ โดยสัดส�วนผู�สูงอายุ
ท่ีอยู�นอกเขตเทศบาลได�รับเบี้ยยังชีพจากทางราชการมากกว�าในเขตเทศบาล (ร�อยละ 79.0 และร�อยละ 
63.0 ตามลําดับ) ผู�สูงอายุร�อยละ 52.8 มีการใช�บริการจากบัตรประจําตัวผู�สูงอายุ โดยผู�สูงอายุท่ีอยู�
นอกเขตเทศบาลมีสัดส�วนการใช�บริการจากบัตรประจําตัวผู�สูงอายุมากกว�าในเขตเทศบาล (ร�อยละ 61.3 
และร�อยละ 33.9 ตามลําดับ) 
   ความต�องการให�รัฐบาลจัดสวัสดิการเพ่ิม ในเรื่องความต�องการท่ีจะให�รัฐบาลจัด
สวัสดิการต�างๆ เพ่ิมจากท่ีมีอยู� พบว�าผู�สูงอายุมากกว�าร�อยละ 92.0 ต�องการให�รัฐบาลจัดสวัสดิการ
เพ่ิมในเรื่องการดูแลผู�สูงอายุ โดยจัดศูนย�ดูแลกลางวันสําหรับผู�สูงอายุ จัดบ�านพักสําหรับผู�ท่ีอายุท่ีมี
ป-ญหาสุขภาพเรื้อรัง และต�องการให�รัฐบาลจัดหางานหรือกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับวัย เพ่ือจะได�มีงานทํา มี
รายได� ผู�สูงอายุร�อยละ 89.1 ต�องการให�มีการลดหย�อนภาษีให�กับบุคคลท่ีเลี้ยงดูผู�สูงอายุ เพ่ือแบ�งเบาภาระ
ของบุตรหลานท่ีดูแลผู�สูงอายุ เม่ือเปรียบเทียบความต�องการการช�วยเหลือจากรัฐบาล การใช�บริการ
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สวัสดิการ และความต�องการให�รัฐบาลจัดสวัสดิการเพ่ิมของผู�สูงอายุชายและหญิงไม�แตกต�างกัน และ
สอดคล�องกับแนวคิดของ กิติพัฒน� นนทป-ทมะดุล (2550) อธิบายถึงแนวคิดเก่ียวกับการจัดสวัสดิการ
สังคมว�างานสวัสดิการสังคมเป7นงานท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย�ในสังคมอย�างไร�
ขีดจํากัด เป7นงานท่ีไม�รูปแบบตายตัว แต�มีหลักการ วิธีการ และระบบการดําเนินงานอย�างมีอัตลักษณ�
ของความเป7นมืออาชีพ (Professional Social Welfare) งานสวัสดิการสังคมมีการปรับตัวและ
ยืดหยุ�นตามสถานณการณ�ของป-ญหา ช�วงเวลา ไม�ใช�งานท่ีแก�ไข ฟ̀aนฟูป-ญหาของผู�เดือดร�อน
รายบุคคล แต�งานสวัสดิการสังคมเป7นงานของการปbองกันและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนในสังคม  
ให�อยู�รวมกันได�อย�างเป7นสุข ดังนั้น งานสวัสดิการสังคมจึงต�องมีการกลยุทธ�และกลวิธีในการทํางานให�
รุดหน�า เร็วกว�าการเกิดป-ญหาของคนและสังคม การแลกเปลี่ยนประสบการณ�ในการทํางาน และ
ความคิดเห็นระหว�างผู�ทํางานในสาขาอาชีพเดียวกัน และต�างสาขาอาชีพ จะทําให�สามารถมองเห็น
จุดยืนและแนวทางในการพัฒนามากข้ึน 
  3) สมมติฐานท่ี 3 ป-จจัยการบริหารจัดการด�านบุคลากร มีความสัมพันธ�กับผลการ
บริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุขององค�การบริหารส�วนตําบลบัวลอย อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
   ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว�า  ป-จจัยการบริหารจัดการด�านบุคลากร มี
ความสัมพันธ�ทางบวกกับผลการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุโดยรวม (ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.01) และเม่ือพิจารณาเป7นรายด�าน ปรากฏว�าป-จจัยการบริหารจัดการด�านบุคลากร มีความสัมพันธ�
ทางบวกกับผลการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุด�านรายได� (ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05) 
ป-จจัยการบริหารจัดการด�านบุคลากร มีความสัมพันธ�ทางบวกกับผลการบริหารจัดการสวัสดิการ
ผู�สูงอายุด�านท่ีพักอาศัย ด�านนันทนาการ และด�านการสร�างบริการทางสังคมและเครือข�ายการ
เก้ือหนุน (ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01) นอกนั้นป-จจัยการบริหารจัดการด�านบุคลากร ไม�มี
ความสัมพันธ�กับผลการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุด�านอ่ืน (ด�านสุขภาพและการรักษาพยาบาล 
ด�านความม่ันคงทางสังคม ครอบครัวผู�ดูแล และการคุ�มครอง) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ท้ังนี้
อาจเป7นเพราะผู�สูงอายุ มีความประทับใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีปฏิบัติต�อผู�มาติดต�อราชการ
ด�วยความเอาใจใส� และอ�อนโยน รวมถึงการออกไปปฏิบัติงานนอกสถานท่ี ท่ีให�การบริการท่ีดีต�อ
ผู�สูงอายุ จึงส�งผลให�ระดับการปฏิบัติการเก่ียวกับป-จจัยการบริหารจัดการสวัสดิการด�านบุคลากรมี
ความสัมพันธ�ทางบวกในหลายๆ ด�านกับการบริหารจัดการสวัสดิการ ส�วนในด�านสุขภาพและการ
รักษาพยาบาลผู�สูงอายุยังไม�ได�รับสวัสดิการท่ีดีพอในด�านนี้จึงส�งผลให�ป-จจัยการบริหารจัดการด�าน
บุคลากรไม�มีความสัมพันธ�กับผลการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุ 
   ซ่ึงสอดคล�องกับผลการวิจัยของสํานักงานสถิติแห�งชาติ (2546) ได�ศึกษาเรื่อง 
รายงานการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2545 พบว�า รัฐบาลและเอกชนได�จัดบริการ
สวัสดิการสังคมสําหรับผู�สูงอายุ เช�น สถานสงเคราะห�คนชรา บัตรสุขภาพ บัตรประจําตัวผู�สูงอายุ บริการ
เบี้ยยังชีพสําหรับผู�สูงอายุท่ียากจน การลดหย�อนค�าโดยสารรถไฟ เป7นต�น เม่ือพิจารณาความต�องการการ
ช�วยเหลือจากรัฐบาล พบว�า ผู�สูงอายุส�วนใหญ�หรือร�อยละ 82.9 ต�องการมีบัตรประจําตัวผู�สูงอายุ เพ่ือใช�
ในการรักษาพยาบาลฟรี ร�อยละ 74.1 ต�องการเข�าร�วมโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค ร�อยละ 70.4  
ต�องการมีบัตรสุขภาพเพ่ือลดหย�อนค�ารักษาพยาบาล ยังมีผู�สูงอายุอีกร�อยละ 24.4 ท่ีต�องการพักอาศัยอยู�
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ในสถานสงเคราะห�คนชราของรัฐบาล และร�อยละ 18.4 ต�องการพักอาศัยอยู�ในสถานสงเคราะห�ของ
เอกชน ผู�สูงอายุท่ีนอกเขตเทศบาลต�องการให�รัฐบาลช�วยเหลือในทุกๆ ด�านมากกว�าผู�สูงอายุท่ีอยู�ใน
เขตเทศบาล เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบสัดส�วนความต�องการการช�วยเหลือจากรัฐบาลของผู�สูงอายุในภาค
ต�างๆ พบว�า ผู�สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต�องการให�รัฐบาลช�วยเหลือแทบทุกด�านมากที่สุด  
โดยเฉพาะเรื่องการขอมีบัตรประจําตัวผู�สูงอายุ (ร�อยละ 92.0) สําหรับผู�สูงอายุในกรุงเทพมหานครมี
ความต�องการให�รัฐบาลช�วยเหลือในด�านต�างๆ น�อยกว�าภาคอ่ืนๆ 
   การใช�บริการสวัสดิการของรัฐบาลท่ีมีอยู� สําหรับการใช�สวัสดิการต�างๆ ท่ีรัฐบาลจัด
ให�กับผู�สูงอายุนั้น พบว�า ส�วนใหญ�ร�อยละ 74.1 ได�รับเบี้ยยังชีพจากทางราชการ โดยสัดส�วนผู�สูงอายุ
ท่ีอยู�นอกเขตเทศบาลได�รับเบี้ยยังชีพจากทางราชการมากกว�าในเขตเทศบาล (ร�อยละ 79.0 และร�อยละ 63.0 
ตามลําดับ) ผู�สูงอายุร�อยละ 52.8 มีการใช�บริการจากบัตรประจําตัวผู�สูงอายุ โดยผู�สูงอายุท่ีอยู�นอกเขต
เทศบาลมีสัดส�วนการใช�บริการจากบัตรประจําตัวผู�สูงอายุมากกว�าในเขตเทศบาล (ร�อยละ 61.3 และ        
ร�อยละ 33.9 ตามลําดับ) 
   ความต�องการให�รัฐบาลจัดสวัสดิการเพ่ิม ในเรื่องความต�องการท่ีจะให�รัฐบาลจัด
สวัสดิการต�างๆ เพ่ิมจากท่ีมีอยู� พบว�าผู�สูงอายุมากกว�าร�อยละ 92.0 ต�องการให�รัฐบาลจัดสวัสดิการ
เพ่ิมในเรื่องการดูแลผู�สูงอายุ โดยจัดศูนย�ดูแลกลางวันสําหรับผู�สูงอายุ จัดบ�านพักสําหรับผู�ท่ีอายุท่ีมี
ป-ญหาสุขภาพเรื้อรัง และต�องการให�รัฐบาลจัดหางานหรือกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับวัย เพ่ือจะได�มีงานทํา  มี
รายได� ผู�สูงอายุร�อยละ 89.1 ต�องการให�มีการลดหย�อนภาษีให�กับบุคคลท่ีเลี้ยงดูผู�สูงอายุ เพ่ือแบ�งเบาภาระ
ของบุตรหลานท่ีดูแลผู�สูงอายุ เม่ือเปรียบเทียบความต�องการการช�วยเหลือจากรัฐบาล การใช�บริการ
สวัสดิการ และความต�องการให�รัฐบาลจัดสวัสดิการเพ่ิมของผู�สูงอายุชายและหญิงไม�แตกต�างกัน และ
สอดคล�องกับแนวคิดของ วิจิตร ระวิวงค� ซ่ึงได�ให�ความหมายว�า สวัสดิการสังคม หมายถึง กิจกรรมท่ี
รัฐบาลและเอกชนทุกระดับ จัดให�มีข้ึนท้ังท่ีเป7นทางการและไม�เป7นทางการ เพ่ือประกันความเป7นอยู�ท่ี
ดีของประชาชน โดยอาศัยผู�ปฏิบัติงานท่ีมีความรู�จากหลายสาชาไม�เฉพาะนักสังคมสงเคราะห�เท�านั้น  
ท้ังนี้ จุดศูนย�กลางของงานสวัสดิการสังคม คือ ประชาชน โดยมีจุดมุ�งหมายเพ่ือความเป7นอยู�ท่ีดีและมี
หลักประกันงานสวัสดิการไม�เพียงจะช�วยเหลือหรือแก�ไขป-ญหาแก�บุคคลท่ีประสบความเดือดร�อน
เท�านั้น แต�ยังรวมถึงมาตรการปbองกันและส�งเสริมสวัสดิการสังคมให�ดีข้ึนด�วย   
  4) สมมติฐานท่ี 4 ป-จจัยการบริหารจัดการด�านการประชาสัมพันธ� มีความสัมพันธ�
กับผลการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุขององค�การบริหารส�วนตําบลบัวลอย อําเภอหนองแค 
จังหวัดสระบุรี 
   ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว�า ป-จจัยการบริหารจัดการด�านการประชาสัมพันธ�  
มีความสัมพันธ�ทางบวกกับผลการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุโดยรวม (ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01) 
และเม่ือพิจารณาเป7นรายด�าน ปรากฏว�าป-จจัยการบริหารจัดการด�านการประชาสัมพันธ� มี
ความสัมพันธ�ทางบวกกับผลการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุด�านรายได� ด�านท่ีพักอาศัย ด�าน
นันทนาการและด�านการสร�างบริการทางสังคมและเครือข�ายการเก้ือหนุน (ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01) 
ป-จจัยการบริหารจัดการด�านการประชาสัมพันธ� มีความสัมพันธ�ทางบวกกับผลการบริหารจัดการ
สวัสดิการผู�สูงอายุด�านความม่ันคงทางสังคม ครอบครัว ผู�ดูแล และการคุ�มครอง (ท่ีระดับนัยสําคัญ
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ทางสถิติ 0.05) นอกนั้นป-จจัยการบริหารจัดการด�านการประชาสัมพันธ� ไม�มีความสัมพันธ�กับผลการ
บริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุด�านสุขภาพและการรักษาพยาบาล (ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01) 
ท้ังนี้อาจเป7นเพราะผู�สูงอายุมีความพึงพอใจในการประชาสัมพันธ�ข�อมูลข�าวสารต�างๆ เก่ียวกับ
ผู�สูงอายุท่ีท่ัวถึงในช�องทางต�างๆ เช�น การแจ�งข�อมูลผ�านสมาชิกสภา อบต. หอกระจายข�าว  บอร�ด
ประชาสัมพันธ�ตามแหล�งชุมชนต�างๆ เป7นต�น จึงส�งผลให�ป-จจัยการบริหารจัดการมีความสัมพันธ�กับ
ผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการผู�สูงอายุ มีเพียงด�านสุขภาพและการรักษาพยาบาลเท�านั้นท่ีไม�มี
ความสัมพันธ�กับผลการบริหารจัดการสวัสดิการ สาเหตุอาจเนื่องมาจากผู�สูงอายุบางส�วนไม�ทราบ
ข�อมูลข�าวสารท่ีชัดเจน จึงส�งผลให�ข�อมูลท่ีได�ไม�สัมพันธ�กัน 
   ซ่ึงสอดคล�องกับผลการวิจัยของสํานักงานสถิติแห�งชาติ  (2546) ศึกษาเรื่อง 
รายงานการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2545 พบว�า รัฐบาลและเอกชนได�จัดบริการ
สวัสดิการสังคมสําหรับผู�สูงอายุ เช�น สถานสงเคราะห�คนชรา บัตรสุขภาพ บัตรประจําตัวผู�สูงอายุ บริการ
เบี้ยยังชีพสําหรับผู�สูงอายุท่ียากจน การลดหย�อนค�าโดยสารรถไฟ เป7นต�น เม่ือพิจารณาความต�องการการ
ช�วยเหลือจากรัฐบาล พบว�า ผู�สูงอายุส�วนใหญ�หรือร�อยละ 82.9 ต�องการมีบัตรประจําตัวผู�สูงอายุ เพ่ือใช�
ในการรักษาพยาบาลฟรี ร�อยละ 74.1 ต�องการเข�าร�วมโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค ร�อยละ 70.4  
ต�องการมีบัตรสุขภาพเพ่ือลดหย�อนค�ารักษาพยาบาล ยังมีผู�สูงอายุอีกร�อยละ 24.4 ท่ีต�องการพักอาศัยอยู�
ในสถานสงเคราะห�คนชราของรัฐบาล และร�อยละ 18.4 ต�องการพักอาศัยอยู�ในสถานสงเคราะห�ของ
เอกชน ผู�สูงอายุท่ีนอกเขตเทศบาลต�องการให�รัฐบาลช�วยเหลือในทุกๆ ด�านมากกว�าผู�สูงอายุท่ีอยู�ใน
เขตเทศบาล เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบสัดส�วนความต�องการการช�วยเหลือจากรัฐบาลของผู�สูงอายุในภาค
ต�างๆ พบว�าผู�สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต�องการให�รัฐบาลช�วยเหลือแทบทุกด�านมากที่สุด  
โดยเฉพาะเรื่องการขอมีบัตรประจําตัวผู�สูงอายุ (ร�อยละ  92.0) สําหรับผู�สูงอายุในกรุงเทพมหานครมี
ความต�องการให�รัฐบาลช�วยเหลือในด�านต�างๆ น�อยกว�าภาคอ่ืนๆ 
   การใช�บริการสวัสดิการของรัฐบาลท่ีมีอยู�  สําหรับการใช�สวัสดิการต�างๆ ท่ีรัฐบาลจัด
ให�กับผู�สูงอายุนั้น พบว�า ส�วนใหญ�ร�อยละ 74.1 ได�รับเบี้ยยังชีพจากทางราชการ โดยสัดส�วนผู�สูงอายุ
ท่ีอยู�นอกเขตเทศบาลได�รับเบี้ยยังชีพจากทางราชการมากกว�าในเขตเทศบาล (ร�อยละ 79.0 และร�อยละ 63.0 
ตามลําดับ) ผู�สูงอายุร�อยละ 52.8 มีการใช�บริการจากบัตรประจําตัวผู�สูงอายุ โดยผู�สูงอายุท่ีอยู�นอกเขต
เทศบาลมีสัดส�วนการใช�บริการจากบัตรประจําตัวผู�สูงอายุมากกว�าในเขตเทศบาล (ร�อยละ 61.3 และ
ร�อยละ 33.9 ตามลําดับ) 
   ความต�องการให�รัฐบาลจัดสวัสดิการเพ่ิม ในเรื่องความต�องการท่ีจะให�รัฐบาลจัด
สวัสดิการต�างๆ เพ่ิมจากท่ีมีอยู� พบว�าผู�สูงอายุมากกว�าร�อยละ 92.0 ต�องการให�รัฐบาลจัดสวัสดิการ
เพ่ิมในเรื่องการดูแลผู�สูงอายุ โดยจัดศูนย�ดูแลกลางวันสําหรับผู�สูงอายุ จัดบ�านพักสําหรับผู�ท่ีอายุท่ีมี
ป-ญหาสุขภาพเรื้อรัง และต�องการให�รัฐบาลจัดหางานหรือกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับวัย เพ่ือจะได�มีงานทํา มี
รายได� ผู�สูงอายุร�อยละ 89.1 ต�องการให�มีการลดหย�อนภาษีให�กับบุคคลท่ีเลี้ยงดูผู�สูงอายุ เพ่ือแบ�งเบาภาระ
ของบุตรหลานท่ีดูแลผู�สูงอายุ เม่ือเปรียบเทียบความต�องการการช�วยเหลือจากรัฐบาล การใช�บริการ
สวัสดิการ และความต�องการให�รัฐบาลจัดสวัสดิการเพ่ิมของผู�สูงอายุชายและหญิงไม�แตกต�างกัน และ
สอดคล�องแนวคิดของเฟรนแลนเดอร� (1980) (อ�างถึงใน วันทนีย� วาสิกะสิน และคนอ่ืนๆ, 2547) ได�
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ให�ความหมายว�า สวัสดิการสังคมเป7นระเบียบนโยบาย ผลประโยชน� และบริการซ่ึงจะทําให�การ
ดําเนินการจัดบริการต�างๆ เป7นไปโดยสอดคล�องกับความต�องการของสังคม เป7นท่ียอมรับกันว�า  
สวัสดิการสังคมเป7นบริการพ้ืนฐานท่ีมีความสําคัญทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วและถาวร
เปลี่ยนแปลงจากสภาวะท่ีเคยยากลําบากไปสู�สิ่งท่ีคาดหวังว�าดีกว�ารวมไปถึงความอุดมสมบูรณ�ในท่ีสุด 
  5) สมมติฐานท่ี 5 ป-จจัยการบริหารจัดการด�านการมีส�วนร�วมของผู�สูงอายุ มี
ความสัมพันธ�กับการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุขององค�การบริหารส�วนตําบลบัวลอย อําเภอหนองแค 
จังหวัดสระบุรี 
     ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว�า ป-จจัยการบริหารจัดการด�านการมีส�วนร�วมของ
ผู�สูงอายุ มีความสัมพันธ�ทางบวกกับผลการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุโดยรวม (ท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.01) และเม่ือพิจารณาเป7นรายด�าน ปรากฏว�าป-จจัยการบริหารจัดการด�านการมี
ส�วนร�วมของผู�สูงอายุ  มีความสัมพันธ�ทางบวกกับผลการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุด�านรายได�
ด�านท่ีพักอาศัย ด�านนันทนาการและด�านการสร�างบริการทางสังคมและเครือข�ายการเก้ือหนุน (ท่ี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01) ป-จจัยการบริหารจัดการด�านการมีส�วนร�วมของผู�สูงอายุ  มี
ความสัมพันธ�ทางบวกกับผลการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุด�านความม่ันคงทางสังคม ครอบครัว  
ผู�ดูแล และการคุ�มครอง (ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05) นอกนั้นป-จจัยการบริหารจัดการด�านการมี
ส�วนร�วมของผู�สูงอายุ ไม�มีความสัมพันธ�กับผลการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุด�านสุขภาพและ
การรักษาพยาบาล (ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01) ท้ังนี้อาจเป7นเพราะผู�สูงอายุส�วนใหญ�เป7นผู�ท่ีได�
เข�าร�วมกิจกรรมต�างๆ ท่ี อบต. จัดข้ึนโดย อบต. ดําเนินการเอง หรือกิจกรรมท่ี อบต. จัดร�วมกับ
หน�วยงานอ่ืนๆ เช�น งานประเพณีท�องถ่ิน งานประจําเทศกาลต�างๆ ท่ีสําคัญและยังได�มีส�วนร�วมใน
การคัดเลือกผู�สูงอายุเพ่ือให�ได�รับสวัสดิการต�างๆ จาก อบต. จึงทําให�ผู�สูงอายุเกิดความประทับใจ จึง
ส�งผลให�ป-จจัยการบริหารจัดการงานสวัสดิการสังคมมีความสัมพันธ�ทางบวกกับผลการบริหารจัดการงาน
สวัสดิการสังคม มีเพียงด�านสุขภาพและการรักษาพยาบาลเท�านั้นท่ีไม�มีความสัมพันธ�กับผลการบริหาร
จัดการ สาเหตุอาจเนื่องมาจากผู�สูงอายุบางส�วนไม�ได�รับการบริการท่ีดีเท�าท่ีควรในสวัสดิการด�านนี้ 
   ซ่ึงสอดคล�องกับผลการวิจัยของสํานักงานสถิติแห�งชาติ (2546) ได�ศึกษาเรื่อง 
รายงานการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2545 พบว�า รัฐบาลและเอกชนได�จัดบริการ
สวัสดิการสังคมสําหรับผู�สูงอายุ เช�น สถานสงเคราะห�คนชรา บัตรสุขภาพ บัตรประจําตัวผู�สูงอายุ บริการ
เบี้ยยังชีพสําหรับผู�สูงอายุท่ียากจน การลดหย�อนค�าโดยสารรถไฟ เป7นต�น เม่ือพิจารณาความต�องการการ
ช�วยเหลือจากรัฐบาล พบว�า ผู�สูงอายุส�วนใหญ�หรือร�อยละ 82.9 ต�องการมีบัตรประจําตัวผู�สูงอายุ เพ่ือใช�
ในการรักษาพยาบาลฟรี ร�อยละ 74.1 ต�องการเข�าร�วมโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค ร�อยละ 70.4  
ต�องการมีบัตรสุขภาพเพ่ือลดหย�อนค�ารักษาพยาบาล ยังมีผู�สูงอายุอีกร�อยละ 24.4 ท่ีต�องการพักอาศัยอยู�
ในสถานสงเคราะห�คนชราของรัฐบาล และร�อยละ 18.4 ต�องการพักอาศัยอยู�ในสถานสงเคราะห�ของ
เอกชน ผู�สูงอายุท่ีนอกเขตเทศบาลต�องการให�รัฐบาลช�วยเหลือในทุกๆ ด�านมากกว�าผู�สูงอายุท่ีอยู�ใน
เขตเทศบาล เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบสัดส�วนความต�องการการช�วยเหลือจากรัฐบาลของผู�สูงอายุในภาค
ต�างๆ พบว�า ผู�สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต�องการให�รัฐบาลช�วยเหลือแทบทุกด�านมากที่สุด  
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โดยเฉพาะเรื่องการขอมีบัตรประจําตัวผู�สูงอายุ (ร�อยละ  92.0) สําหรับผู�สูงอายุในกรุงเทพมหานครมี
ความต�องการให�รัฐบาลช�วยเหลือในด�านต�างๆ น�อยกว�าภาคอ่ืนๆ   
   การใช�บริการสวัสดิการของรัฐบาลท่ีมีอยู�  สําหรับการใช�สวัสดิการต�างๆ ท่ีรัฐบาลจัด
ให�กับผู�สูงอายุนั้น พบว�า ส�วนใหญ�ร�อยละ 74.1 ได�รับเบี้ยยังชีพจากทางราชการ โดยสัดส�วนผู�สูงอายุ
ท่ีอยู�นอกเขตเทศบาลได�รับเบี้ยยังชีพจากทางราชการมากกว�าในเขตเทศบาล (ร�อยละ 79.0 และ            
ร�อยละ 63.0 ตามลําดับ) ผู�สูงอายุร�อยละ 52.8 มีการใช�บริการจากบัตรประจําตัวผู�สูงอายุ โดย
ผู�สูงอายุท่ีอยู�นอกเขตเทศบาลมีสัดส�วนการใช�บริการจากบัตรประจําตัวผู�สูงอายุมากกว�าในเขต
เทศบาล (ร�อยละ 61.3 และร�อยละ 33.9 ตามลําดับ) 
   ความต�องการให�รัฐบาลจัดสวัสดิการเพ่ิม ในเรื่องความต�องการท่ีจะให�รัฐบาลจัด
สวัสดิการต�างๆ เพ่ิมจากท่ีมีอยู� พบว�า ผู�สูงอายุมากกว�าร�อยละ 92.0 ต�องการให�รัฐบาลจัดสวัสดิการ
เพ่ิมในเรื่องการดูแลผู�สูงอายุ โดยจัดศูนย�ดูแลกลางวันสําหรับผู�สูงอายุ จัดบ�านพักสําหรับผู�ท่ีอายุท่ีมี
ป-ญหาสุขภาพเรื้อรัง และต�องการให�รัฐบาลจัดหางานหรือกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับวัย เพ่ือจะได�มีงานทํา  มี
รายได� ผู�สูงอายุร�อยละ 89.1 ต�องการให�มีการลดหย�อนภาษีให�กับบุคคลท่ีเลี้ยงดูผู�สูงอายุ เพ่ือแบ�งเบาภาระ
ของบุตรหลานท่ีดูแลผู�สูงอายุ เม่ือเปรียบเทียบความต�องการการช�วยเหลือจากรัฐบาล การใช�บริการ
สวัสดิการ และความต�องการให�รัฐบาลจัดสวัสดิการเพ่ิมของผู�สูงอายุชายและหญิงไม�แตกต�างกัน  และ
สอดคล�องกับทฤษฏีของ อัลเดอร�เฟอร� ได�คิดทฤษฎี ความต�องการท่ีเรียกว�า ทฤษฎี ERG (ERG: 
Existence–Relatednees - owth Theory) โดยแบ�งความต�องการของมนุษย�ออกเป7น 3 ประการ 
ดังนี้ (อ�างถึงใน ปรียาพร วงศ� อนุตรโรจน�, 2546) ความต�องการมีชีวิตอยู� (Existence Needs) เป7น
ความต�องการท่ีตอบสนองเพ่ือให�มีชีวิตอยู�ต�อไป ได�แก� ความต�องการทางกายและความต�องการความ
ปลอดภัย ความต�องการมีสัมพันธภาพกับผู�อ่ืน (Relatedness Needs) เป7นความต�องการของบุคคลท่ี
จะมีมิตรสัมพันธ� กับบุคคลรอบข�างอย�างมีความหมาย ความต�องการเจริญก�าวหน�า (Growth Needs) 
เป7นความต�องการสูงสุดรวมถึงความต�องการได�รับความยกย�อง และความสําเร็จในชีวิต 
 
5.3 ข�อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุขององค�การบริหารส�วนตําบล  
บัวลอย อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี มีดังนี้ 
 ข�อเสนอแนะ 
 5.3.1 ข�อเสนอแนะด�านนโยบาย 
  1. ควรเน�นนโยบายส�งเสริมให�ประชาชนมีส�วนร�วมเพ่ือกําหนดนโยบายโดยเข�าร�วม
ประชุมเพ่ือเสนอข�อคิดเห็นเพ่ือนําไปพัฒนางานให�มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ตลอดจนเสริมสร�าง
ความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับข้ันตอนและหลักเกณฑ�ในการจัดสวัสดิการ ซ่ึงเป7นหน�าท่ีของท�องถ่ินท่ี
จะต�องสนับสนุนให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการบริหารงานของท�องถ่ิน รวมถึงชี้ให�เห็นถึงความสําคัญ
ของการมีส�วนร�วมให�ผู�ท่ีเก่ียวข�องได�รับทราบ เช�น สมาชิกสภา อบต. ประชาคมหมู�บ�าน กํานัน  
ผู�ใหญ�บ�าน ตลอดจนประชาชนท่ัวไป ซ่ึงจะมีส�วนช�วยในการผลักดันให�นโยบายประสบความสําเร็จใน
การนําไปปฏิบัติมากยิ่งข้ึน 
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  2. ผู�บริหารเน�นนโยบายในการรณรงค�ส�งเสริมให�ผู�นําชุมชนต�างๆ ชี้แจงบอกถึง
รายละเอียดของนโยบายท่ีกําหนดไว�ในการปฏิบัติงานเพ่ือประชาชนได�ทําความเข�าใจ ในกรณีเกิด
ความล�าช�าเก่ียวกับงานท่ีเป7นสิทธิและสวัสดิการท่ีต�องมอบให�ประชาชน 
 5.3.2 ข�อเสนอแนะด�านบริหาร 
  1. อบต. นําข�อเสนอของผู�สูงอายุในด�านการขอเพ่ิมเบี้ยยังชีพเพ่ือนําเข�าท่ีประชุม
เพ่ือหาแนวทางในการเพ่ิมเบี้ยยังชีพให�กับผู�สูงอายุ เพ่ือให�สามารถใช�จ�ายได�อย�างเหมาะสมในการ
ดํารงชีวิตประจําวัน ในสภาวะท่ีค�าครองชีพสูงข้ึน  
  2. อบต. ประชุมพิจารณาในส�วนของการกําหนดระยะเวลาในการออกจ�ายเบี้ยยัง
ชีพให�กับผู�สูงอายุถึงท่ีพักอาศัย เพ่ือให�ผู�สูงอายุได�รับเบี้ยยังชีพตรงตามช�วงเวลาท่ีผู�สูงอายุแต�ละ
หมู�บ�านต�องการตามความเหมาะสม เพ่ือเป7นการอํานวยความสะดวกให�กับผู�สูงอายุ และแบ�งเบา
ภาระให�กับบุตรหลานและผู�ดูแลผู�สูงอายุ         
  3. อบต. พิจารณาแต�งต้ังผู�สูงอายุ เพ่ือเข�ามาเป7นตัวแทนในการคัดเลือกผู�สูงอายุ
ของแต�ละหมู�บ�าน เพ่ือให�ได�รับสวัสดิการในด�านต�างๆ อย�างเท�าเทียมกัน และเป7นการให�ความสําคัญ
กับผู�สูงอายุไม�ให�เกิดความรู�สึกว�าไม�ได�รับความเอาใจใส�จากสังคมรอบข�าง   
  4. ประสานงานกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องในการจัดหางบประมาณเพ่ิมเติม เพ่ือนํามา
ซ�อมแซมท่ีอยู�อาศัยให�กับผู�สูงอายุท่ีมีฐานะยากจนของแต�ละหมู�บ�าน โดย อบต. พิจารณาคัดเลือกจาก
หลักเกณฑ�ท่ีตั้งไว�ให�ท่ัวถึงและครบทุกหมู�บ�าน   
 5.3.2 ข�อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต�อไป 
  1. ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป7นรายป>เก่ียวกับสวัสดิการผู�สูงอายุ ร�วมกับ
หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องเพ่ือนําผลไปวางแผน ปรับปรุง สร�างนโยบายในการจัดสวัสดิการท่ีเหมาะสมตรง
กับความต�องการของผู�สูงอายุให�มากท่ีสุด  
  2. ควรมีการศึกษาถึงป-จจัยอ่ืนท่ีมีผลต�อความต�องการในการจัดสวัสดิการให�แก�
ผู�สูงอายุ เช�น ป-จจัยด�านการมีส�วนร�วมต�อสังคม   
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ภาคผนวก ก 
รายช่ือผูทรงคุณวุฒิท่ีตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 66 

รายช่ือผู�ทรงคุณวุฒิท่ีตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 
เรื่อง 

การบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุขององค#การบริหารส$วนตําบลบัวลอย 
อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 

ผู�ทรงคุณวุฒิ 3 ท$าน ประกอบด�วย 
 

1. อาจารย# พลเอก ดร.เกษมชาติ  นเรศเสนีย# 
กรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ#  ในพระบรมราชูปถัมภ# 
 

2. อาจารย# ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ#  ในพระบรมราชูปถัมภ# 
 

3. อาจารย#  ดร.พรนภา  เตียสุธิกุล 
กรรมการและเลขานุการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ#  ในพระบรมราชูปถัมภ# 
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ท่ี  พิเศษ/ ๒๕๕๗                                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ# 
         ในพระบรมราชูปถัมภ#  
                  ปณจ.ประตูน้ําพระอินทร# จ.ปทุมธานี  
         ๑๓๑๘๐  
    
     ๑๔ มิถุนายน  ๒๕๕๗ 
 
เรื่อง ขอเชิญผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
เรียน อาจารย# พลเอก ดร.เกษมชาติ นเรศเสนีย# 
 

ดวย นายบุญมาก มากสุข  นักศึกษาปริญญาโท รหัสนักศึกษา ๕๕B๕๓๓๓๐๑๐๕
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร# มหาวิทยาลัยราชภัฏ        
วไลยอลงกรณ# ในพระบรมราชูปถัมภ# จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงอยูIระหวIางการทําภาคนิพนธ#เรื่อง          
“การบริหารจัดการสวัสดิการผูสุงอายุขององค#การบริหารสIวนตําบลบัวลอยอําเภอหนองแค จังหวัด
สระบุรี” โดยมี รองศาสตราจารย# ดร.สุรินทร# นิยมางกูร เปLนประธานควบคุมภาคนิพนธ# 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จึงใครIขอความอนุเคราะห#เรียนเชิญทIานเปLน
ผู ทรงคุณว ุฒ ิเ พื ่อตรวจสอบเครื ่องม ือ ที ่ใช ในการว ิจ ัยของน ักศ ึกษาดังกล Iาวขา งต นและ
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
                                                        ขอแสดงความนับถือ 

 
                                 (ศาสตราจารย#  ดร. บุญทัน  ดอกไธสง) 

   ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต 
 
 
โครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ#ในพระบรมราชูปถัมภ# 
โทรศัพท#  ๐๒ ๕๒๙ ๔๐๔๖ ตIอ  ๔๐๗ 
โทรสาร ๐๒ ๕๒๙ ๔๐๔๖  ตIอ  ๔๐๘ 
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ท่ี  พิเศษ/ ๒๕๕๗                                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ# 
         ในพระบรมราชูปถัมภ#  
                  ปณจ.ประตูน้ําพระอินทร# จ.ปทุมธานี  
         ๑๓๑๘๐  
    
     ๑๔ มิถุนายน  ๒๕๕๗ 
 
เรื่อง ขอเชิญผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
เรียน อาจารย# ดร.พรนภา  เตียสุธิกุล 
 

ดวย นายบุญมาก มากสุข  นักศึกษาปริญญาโท รหัสนักศึกษา ๕๕B๕๓๓๓๐๑๐๕
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร# มหาวิทยาลัยราชภัฏ        
วไลยอลงกรณ# ในพระบรมราชูปถัมภ# จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงอยูIระหวIางการทําภาคนิพนธ#เรื่อง          
“การบริหารจัดการสวัสดิการผูสุงอายุขององค#การบริหารสIวนตําบลบัวลอยอําเภอหนองแค จังหวัด
สระบุรี” โดยมี รองศาสตราจารย# ดร.สุรินทร# นิยมางกูร เปLนประธานควบคุมภาคนิพนธ# 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จึงใครIขอความอนุเคราะห#เรียนเชิญทIานเปLน
ผู ทรงคุณว ุฒ ิเ พื ่อตรวจสอบเครื ่องม ือ ที ่ใช ในการว ิจ ัยของน ักศ ึกษาดังกล Iาวขา งต นและ
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
                                                        ขอแสดงความนับถือ 

 
                                 (ศาสตราจารย#  ดร. บุญทัน  ดอกไธสง) 

   ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต 
 
 
โครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ#ในพระบรมราชูปถัมภ# 
โทรศัพท#  ๐๒ ๕๒๙ ๔๐๔๖ ตIอ  ๔๐๗ 
โทรสาร ๐๒ ๕๒๙ ๔๐๔๖  ตIอ  ๔๐๘ 
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ท่ี  พิเศษ/ ๒๕๕๗                                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ# 
         ในพระบรมราชูปถัมภ#  
                  ปณจ.ประตูน้ําพระอินทร# จ.ปทุมธานี  
         ๑๓๑๘๐  
    
     ๑๔ มิถุนายน  ๒๕๕๗ 
 
เรื่อง ขอเชิญผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
เรียน อาจารย# ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ 
 

ดวย นายบุญมาก มากสุข  นักศึกษาปริญญาโท รหัสนักศึกษา ๕๕B๕๓๓๓๐๑๐๕
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร# มหาวิทยาลัยราชภัฏ        
วไลยอลงกรณ# ในพระบรมราชูปถัมภ# จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงอยูIระหวIางการทําภาคนิพนธ#เรื่อง          
“การบริหารจัดการสวัสดิการผูสุงอายุขององค#การบริหารสIวนตําบลบัวลอยอําเภอหนองแค จังหวัด
สระบุรี” โดยมี รองศาสตราจารย# ดร.สุรินทร# นิยมางกูร เปLนประธานควบคุมภาคนิพนธ# 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จึงใครIขอความอนุเคราะห#เรียนเชิญทIานเปLน
ผู ทรงคุณว ุฒ ิเ พื ่อตรวจสอบเครื ่องม ือ ที ่ใช ในการว ิจ ัยของน ักศ ึกษาดังกล Iาวขา งต นและ
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
                                                        ขอแสดงความนับถือ 

 
                                 (ศาสตราจารย#  ดร. บุญทัน  ดอกไธสง) 

   ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต 
 
 
โครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ#ในพระบรมราชูปถัมภ# 
โทรศัพท#  ๐๒ ๕๒๙ ๔๐๔๖ ตIอ  ๔๐๗ 
โทรสาร ๐๒ ๕๒๙ ๔๐๔๖  ตIอ  ๔๐๘ 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม 
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                                                                    ชุดท่ี         

แบบสอบถาม 
  การบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุขององค#การบริหารส$วนตําบลบัวลอย 

อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี (สําหรับผู�สูงอายุ) 
                                 …………………………………….. 
 แบบสอบถามนี้ เปLนสIวนหนึ่งของการทําการคนควาอิสระ ตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร# มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ# ในพระบรมราชูปถัมภ# โดย       
นายบุญมาก มากสุข นักศึกษาระดับปริญญาโท ในฐานะผูวิจัย จึงขอความรIวมมือจากทIานในการตอบ
แบบสอบถามใหตรงกับความเปLนจริงมากท่ีสุด ขอมูลท่ีไดจากทIานในครั้งนี้จะเก็บรักษาไวเปLน
ความลับ ซ่ึงจะไมIมีผลกระทบตIอทIานแตIอยIางใด และขอความกรุณาใหตอบคําถามใหครบทุกขอ   
เพ่ือนําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะห#ในการทําวิจัยตIอไป    
 แบบสอบถามประกอบดวยขอมูล จํานวน 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี  1  แบบสอบถามปVจจัยสIวนบุคคล 
 ตอนท่ี  2  แบบสอบถามปVจจัยการบริหารจัดการสวัสดิการผูสูงอายุ 
 ตอนท่ี  3  แบบสอบถามผลการบริหารจัดการสวัสดิการผูสูงอายุ 
 ตอนท่ี  4  แบบสอบถามปVญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
 ผูวิจัยขอขอบพระคุณทุกทIาน  มา ณ โอกาสนี้ ท่ีไดกรุณาสละเวลาใหความรIวมมือ ในการ
ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้   

 
 

              นายบุญมาก  มากสุข 
นักศึกษาหลักสูตรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร# 

                   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ# ในพระบรมราชูปถัมภ# 
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คําช้ีแจง กรุณาทําเครื่องหมาย / ลงใน (  ) หน�าคําตอบท่ีตรงกับความเป3นจริงมากท่ีสุด 
ตอนท่ี  1 ป5จจัยส$วนบุคคล 
1. เพศ 

(  )  1. ชาย    (  )  2.  หญิง   
2. อายุ 

(  )  1.  60 – 65 ปX   (  )  2.  65 – 70 ปX 
(  )  3.  70 ปX ข้ึนไป 

3. รายได�ต$อเดือน 
(  ) 1.  ตํ่ากวIา 5,000 บาท  (  )  2.  5,000 – 10,000 บาท 
(  ) 3.  10,001 – 15,000 บาท  (  )  4.  15,001 – 20,000 บาท 
(  ) 5.  20,001 บาท ข้ึนไป 

4. ระดับการศึกษา 
(  )  1.  ไมIไดเรียนหนังสือ   (  )  2. ประถมศึกษา (ป.1-ป.6) 
(  )  3.  มัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-ม.3) (  )  4. มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) 
(  )  5.  อ่ืนๆ โปรดระบุ …………………………… 

5. สถานภาพสมรส 
(  )  1.  โสด    (  )  2.  สมรส 
(  )  3.  หมาย    (  )  4.  หยIาราง/แยกกันอยูI 

6. ลักษณะท่ีอยู$อาศัย 
(  )  1.  บานตนเอง   (  )  2.  บานลูก 
(  )  3.  บานญาติ   (  )  4.  อ่ืนๆ…………………โปรดระบุ   

 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามป5จจัยการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุขององค#การบริหารส$วน    
ตําบลบัวลอย อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
คําช้ีแจง กรุณาทําเครื่องหมาย / ลงในช$องว$างท่ีตรงกับความคิดเห็นของท$านเพียงข�อเดียว 
 5  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติการ   ระดับมากท่ีสุด 
 4  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติการ   ระดับมาก 
 3  หมายถึง  มีการปฏิบัติการ   ระดับปานกลาง 
 2  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติการ   ระดับนอย 
 1  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติการ   ระดับนอยท่ีสุด 
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ป5จจัยการบริหารจัดการ 
ระดับการปฏิบัติการ 

5 4 3 2 1 
1. ด�านภาวะผู�นํา      
1.1 ผูนํา อบต. บริหารงานดวยความโปรIงใส สามารถตรวจสอบได      
1.2 ผูนํา อบต. มีความต้ังใจในการแกไขปVญหา      
1.3 ผูนํา อบต. เป]ดโอกาสใหมีการแสดงความคิดเห็น รับฟVงปVญหาและ
ประชาชนมีสIวนรIวมในการตัดสินใจ 

     

2. ด�านงบประมาณ      
2.1 อบต. มีงบประมาณท่ีเพียงพอในการจัดสวัสดิการ      
2.2 อบต. จIายเบี้ยยังชีพตามกฎหมายกําหนด        
2.3 อบต. มีงบประมาณในการสIงเสริมอาชีพท่ีเหมาะสมแกIผูสูงอายุ       
3. ด�านบุคลากร      
3.1 เจาหนาท่ี ท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับงานสวัสดิการผูสูงอายุ  มีความรู 
ความสามารถท่ีเหมาะสมกับงาน 

     

3.2 มีจํานวนบุคลากรเพียงพอตIอการปฏิบัติงานดานสวัสดิการผูสูงอายุ      
3.3 บุคลากรมีการใหบริการดวยความสุภาพ อIอนโยน      
4. ด�านการประชาสัมพันธ#      
4.1 อบต. ประชาสัมพันธ#ขอมูลขIาวสารเก่ียวกับสวัสดิการผูสูงอายุ      
ผIานสมาชิก อบต. เจาหนาท่ี อบต. และผูนําชุมชน 

     

4.2 อบต. ประชาสัมพันธ#ขอมูลขIาวสารเก่ียวกับสวัสดิการผูสูงอายุ            
ผIานหอกระจายขIาว/เสียงตามสายของหมูIบาน  

     

4.3 อบต. ประชาสัมพันธ#ขอมูลขIาวสารเก่ียวกับสวัสดิการผูสูงอายุ โดยป]ด
ประกาศตามบอร#ดประชาสัมพันธ#ของหมูIบาน 

     

5. ด�านการมีส$วนร$วมของผู�สูงอายุ      
5.1 อบต. สIงเสริมใหมีการจัดต้ังชมรมผูสูงอายุภายในตําบล      
5.2 อบต. เป]ดโอกาสใหผูสูงอายุเขารIวมคัดเลือกผูมีสิทธิไดรับสวัสดิการ
ทางสังคม 

     

5.3 อบต. สIงเสริมใหผูสูงอายุเขารIวมกิจกรรมภายในชุมชน      
 



 74 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามผลการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุขององค#การบริหารส$วนตําบล   
บัวลอย อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
คําช้ีแจง  กรุณาทําเครื่องหมาย / ลงในช$องว$างท่ีตรงกับความคิดเห็นของท$านเพียงข�อเดียว 
 5  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติการ   ระดับมากท่ีสุด 
 4  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติการ   ระดับมาก 
 3  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติการ   ระดับปานกลาง 
 2  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติการ   ระดับนอย 
 1  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติการ   ระดับนอยท่ีสุด 
 

ผลการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุ 
ระดับการปฏิบัติการ 

5 4 3 2 1 
1. ด�านสุขภาพและการรักษาพยาบาล      
1.1 อบต. มีโครงการออกบริการตรวจสุขภาพท่ีบานเปLน  ประจํา      
1.2 อบต. มีสถานพยาบาล เพ่ือบริการผูสูงอายุท่ีตองรักษาพยาบาลเปLน
ประจําและตIอเนื่อง 

     

1.3 อบต. มีโครงการใหบริการดานกายภาพบําบัดสําหรับผูป_วยติดเตียง      
2. ด�านรายได�      
2.1 อบต. สIงเสริมใหมีการจัดต้ังกองทุนเพ่ือเปLนการสIงเสริมสวัสดิการ
ผูสูงอายุในชุมชน 

     

2.2 อบต. จIายคIาตอบแทนใหผูสูงอายุท่ีเปLนวิทยากรถIายทอดความรูแกIชุมชน       
2.3 อบต. ใหทุนประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมแกIผูสูงอายุ      
3. ด�านท่ีพักอาศัย      
3.1 อบต. จัดหาท่ีอยูIอาศัยท่ีจัดไวเฉพาะสําหรับผูสูงอายุท่ีไมIสามารถ
อาศัยอยูIในบานของตนเองได 

     

3.2 อบต. มีบริการครอบครัวอุปการะ ท่ีจัดใหผูสูงอายุท่ีอยูIคนเดียวหรือไรท่ีพ่ึง      
3.3 อบต. มีโครงการซIอมแซมท่ีพักอาศัยใหกับผูสูงอายุท่ีมีฐานะยากจน       
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ผลการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุ 
ระดับการปฏิบัติการ 

5 4 3 2 1 
4. ด�านนันทนาการ      
4.1 อบต. สนับสนุนใหมีการจัดต้ังชมรมผูสูงอายุ เพ่ือเปLนศูนย#กลาง
ขIาวสาร และเปLนแหลIงพบปะสังสรรค#ของผูสูงอายุ 

     

4.2 อบต. มีศูนย#บริการผูสูงอายุ เพ่ือใหการปรึกษา และเปLนสถานท่ีใน
การออกกําลังกาย   

     

4.3 อบต. จัดโครงการใหผูสูงอายุทัศนศึกษาแหลIงธรรมชาติ ศาสนสถาน  
และแหลIงทIองเท่ียวนอกสถานท่ี 

     

5. ด�านความม่ันคงทางสังคม ครอบครัว ผู�ดูแล และการคุ�มครอง      
5.1 อบต. มีการจัดสวัสดิการสงเคราะห#การจัดการศพตามประเพณีให
ผูสูงอายุ 

     

5.2 อบต. สIงเสริมใหมีการรณรงค#ใหคนในครอบครัว  และชุมชนเห็น
คุณคIาของผูสูงอายุ 

     

5.3 อบต. มีศูนย#ใหความชIวยเหลือผูสูงอายุซึ่งไดรับอันตรายจากการถูก
ทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชน#โดยไมIชอบดวยกฎหมายหรือถูก
ทอดท้ิง 

     

6. ด�านการสร�างบริการทางสังคมและเครือข$ายการเก้ือหนุน      
6.1 อบต. มีโครงการสนับสนุนใหผูสูงอายุมีเครือขIายชIวยเหลือซ่ึงกันและ
กันในชุมชน 

     

6.2 อบต. มีโครงการอบรมเพ่ือใหความรูแกIอาสาสมัครเพ่ือดูแลผูสูงอายุ      
6.3 อบต. มีการจัดกิจกรรมสําหรับผูสูงอายุรIวมกับ อบต. ขางเคียง      
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ตอนท่ี 4 แบบสอบถามป5ญหา อุปสรรค และข�อเสนอแนะ 
 4.1 ปVญหาและอุปสรรค……………………………………………………………………………………..……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………………………………........……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 4.2 ขอเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………………………………........……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ค 
คIาสัมประสิทธ์ิความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 
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ตารางผนวกท่ี ค 1 คIาสัมประสิทธิ์ความชื่อม่ันของแบบสอบถามปVจจัยการบริหารจัดการดานภาวะผูนํา 
                                                                                                                              
                                                   Reliability Statistics 
 
 
 
                                         Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
M1.1 7.60 3.283 .715 .867 
M1.2 7.23 3.771 .819 .790 
M1.3 7.57 3.151 .770 .814 

 

 

 

ตารางผนวกท่ี ค 2 คIาสัมประสิทธิ์ความชื่อม่ันของแบบสอบถามปVจจัยการบริหารจัดการดาน
 งบประมาณ 

Reliability Statistics 
 

Cronbach's Alpha N of Items 
.487 3 

 
                                           Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
M2.1 8.37 1.757 .501 .209 
M2.2 8.23 2.185 .380 .429 
M2.3 9.53 .671 .333 .719 

Cronbach's Alpha N of Items 
.874 3 
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ตารางผนวกท่ี ค 3 คIาสัมประสิทธิ์ความชื่อม่ันของแบบสอบถามปVจจัยการบริหารจัดการดานบุคลากร 

Reliability Statistics 
 

Cronbach's Alpha N of Items 
.825 3 

 

Item-Total Statistics 

 
ตารางผนวกท่ี ค 4 คIาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามปVจจัยการบริหารจัดการดานการ
 ประชาสัมพันธ#  

         Reliability Statistics 
   

Cronbach's Alpha N of Items 
.759 3 

 
Item-Total Statistics 

 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

M4.1 8.00 5.655 .329 .910 
M4.2 8.57 2.737 .839 .353 
M4.3 8.77 2.254 .755 .490 

 
 
 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

M3.1 6.53 3.016 .820 .613 
M3.2 6.70 3.528 .603 .837 
M3.3 6.43 3.564 .633 .805 



 80 

ตารางผนวกท่ี ค 5 คIาสัมประสิทธิ์ความชื่อม่ันของแบบสอบถามปVจจัยการบริหารจัดการดานการมี
 สIวนรIวมของผูสูงอายุ 
 

     Reliability Statistics 
 

Cronbach's Alpha N of Items 
.683 3 

 

    Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

M5.1 7.37 2.792 .413 .695 
M5.2 6.73 2.202 .667 .351 
M5.3 5.83 2.833 .430 .672 
 
ตารางผนวกท่ี ค 6 คIาสัมประสิทธิ์ความชื่อม่ันของแบบสอบถามปVจจัยการบริหารจัดการรวมทุกดาน 
 

Reliability Statistics 
 

Cronbach's Alpha N of Items 
.751 15 

 
   Item-Total Statistics 

 

 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

M1.1 53.13 43.982 .188 .755 
M1.2 52.77 42.461 .416 .733 
M1.3 53.10 40.300 .469 .726 
M2.1 52.03 44.585 .408 .739 
M2.2 51.90 46.369 .247 .749 
M2.3 53.20 37.959 .570 .712 
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ตารางผนวกท่ี ค 7 คIาสัมประสิทธิ์ความชื่อม่ันของแบบสอบถามการผลการบริหารจัดการสวัสดิการ
  ผูสูงอายุดานสุขภาพและการรักษาพยาบาล 

Reliability Statistics 
 

Cronbach's Alpha N of Items 
.685 3 

 
            Item-Total Statistics 

 

 
 

 
 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

M3.1 53.43 41.013 .438 .729 
M3.2 53.60 42.179 .334 .740 
M3.3 53.33 43.195 .272 .746 
M4.1 52.07 43.582 .432 .735 
M4.2 52.63 39.137 .525 .719 
M4.3 52.83 37.661 .502 .721 
M5.1 54.13 39.223 .629 .711 
M5.2 53.50 44.259 .200 .752 
M5.3 52.60 49.628 -.206 .786 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
A1.1 7.63 2.654 .422 .696 
A1.2 7.83 1.868 .627 .428 
A1.3 8.60 1.490 .522 .611 
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ตารางผนวกท่ี ค 8 คIาสัมประสิทธิ์ความชื่อม่ันของแบบสอบถามผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการ
  ผูสูงอายุดานรายได 

Reliability Statistics 
 

Cronbach's Alpha N of Items 
.842 3 

 

Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

A2.1 5.97 1.964 .770 .716 
A2.2 5.57 2.254 .690 .796 
A2.3 5.73 2.478 .670 .816 

 
ตารางผนวกท่ี ค 9 คIาสัมประสิทธิ์ความชื่อม่ันของแบบสอบถามผลการบริหารจัดการสวัสดิการ
 ผูสูงอายุดานท่ีพักอาศัย 

Reliability Statistics 
 

 
 

 
Item-Total Statistics 

 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

A3.1 6.37 1.689 .608 .169 
A3.2 6.63 1.964 .420 .435 
A3.3 4.53 1.775 .213 .808 

 

Cronbach's Alpha N of Items 
.575 3 
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ตารางผนวกท่ี ค 10 คIาสัมประสิทธิ์ความชื่อม่ันของแบบสอบถามผลการบริหารจัดการงาน
 สวัสดิการผูสูงอายุดานนันทนาการ 
 

Reliability Statistics 
 
 
  
 

Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

A4.1 6.73 2.961 .598 .571 
A4.2 6.60 3.007 .699 .474 
A4.3 4.80 3.131 .385 .852 

 
ตารางผนวกท่ี ค 11 คIาสัมประสิทธิ์ความชื่อม่ันของแบบสอบถามผลการบริหารจัดการสวัสดิการ
 ผูสูงอายุดานความม่ันคงทางสังคม ครอบครัว ผูดูแล และการคุมครอง 

 

Reliability Statistics 
 
 
 
                                                     

Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

A5.1 8.30 3.459 .629 .851 
A5.2 8.90 1.886 .752 .653 
A5.3 8.93 1.789 .774 .630 

 

Cronbach's Alpha N of Items 
.724 3 

Cronbach's Alpha N of Items 
.813 3 



 84 

ตารางผนวกท่ี ค 12 คIาสัมประสิทธิ์ความชื่อม่ันของแบบสอบถามผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการ
  ผูสูงอายุดานความม่ันคงทางสังคม ครอบครัว ผูดูแล และการคุมครอง 
      

Reliability Statistics 
 

Cronbach's Alpha N of Items 
.417 3 

 
Item-Total Statistics 

 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

A6.1 5.57 2.116 .388 .104 
A6.2 4.60 1.421 .399 -.036(a) 
A6.3 6.23 2.806 .029 .669 

 
ตารางผนวกท่ี ค 13 คIาสัมประสิทธิ์ความชื่อม่ันของแบบสอบถามผลการบริหารจัดการสวัสดิการ
 ผูสูงอายุรวมทุกดาน 
 

Reliability Statistics 
 

Cronbach's Alpha N of Items 
.824 18 
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Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

A1.1 55.37 61.413 .238 .823 
A1.2 55.57 59.564 .314 .820 
A1.3 56.33 56.782 .399 .816 
A2.1 57.10 53.955 .722 .798 
A2.2 56.70 55.734 .623 .804 
A2.3 56.87 55.844 .679 .803 
A3.1 57.37 57.964 .510 .811 
A3.2 57.63 59.551 .358 .818 
A3.3 55.53 57.430 .372 .818 
A4.1 57.43 53.840 .637 .801 
A4.2 57.30 58.562 .345 .819 
A4.3 55.50 56.052 .395 .817 
A5.1 55.00 59.724 .531 .814 
A5.2 55.60 57.834 .354 .819 
A5.3 55.63 56.033 .468 .812 
A6.1 57.13 57.844 .457 .813 
A6.2 56.17 58.351 .270 .825 
A6.3 57.80 63.614 -.020 .838 
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ภาคผนวก ง 
ผลการวิเคราะห#ขอมูลปVจจัยการบริหารจัดการ 
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ตารางภาคผนวกท่ี ฉ คIาเฉลี่ย ( X ) สIวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติการปVจจัย
 การบริหารจัดการ 

Statistics (ด�านภาวะผู�นํา) 
 

  M1.1 M1.2 M1.3 mt1.m 
N Valid 208 208 208 208 

Missing 0 0 0 0 
Mean 3.95 3.98 3.95 3.96 
Std. Deviation .977 .948 .959 .922 
Minimum 1 1 1 1 
Maximum 5 5 5 5 

 

      

Statistics (ด�านงบประมาณ) 
 

 M2.1 M2.2 M2.3 mt2.m 
N Valid 208 208 208 208 

Missing 0 0 0 0 
Mean 4.63 4.63 4.06 4.44 
Std. Deviation .645 .640 .956 .604 
Minimum 2 2 2 2 
Maximum 5 5 5 5 

 

 

Statistics (ด�านบุคลากร) 
 

 M3.1 M3.2 M3.3 mt3.m 
N Valid 208 208 208 208 

Missing 0 0 0 0 
Mean 3.98 3.13 3.99 3.70 
Std. Deviation .890 1.312 .783 .801 
Minimum 2 1 2 2 
Maximum 5 5 5 5 
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Statistics (ด�านการประชาสัมพันธ#) 
 

  M4.1 M4.2 M4.3 mt4.m 
N Valid 208 208 208 208 

Missing 0 0 0 0 
Mean 4.35 3.22 3.14 3.57 
Std. Deviation .971 1.187 1.295 .953 
Minimum 1 1 1 1 
Maximum 5 5 5 5 

 
Statistics (ด�านการมีส$วนร$วมของผู�สูงอายุ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 M5.1 M5.2 M5.3 mt5.m 
N Valid 208 208 208 208 
  Missing 0 0 0 0 
Mean 3.37 3.59 4.49 3.81 
Std. Deviation .912 .880 .792 .668 
Minimum 1 1 2 2 
Maximum 5 5 5 5 
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ภาคผนวก จ 
ผลการวิเคราะห#ขอมูลผลการบริหารจัดการสวัสดิการผูสูงอายุ 
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ตารางภาคผนวกท่ี จ คIาเฉลี่ย ( X ) สIวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติการผลการ
 บริหารจัดการสวัสดิการผูสูงอายุ  

 

Statistics (ด�านสุขภาพและการรักษาพยาบาล) 
 

  A1.1 A1.2 A1.3 AT1.m 
N Valid 208 208 208 208 

Missing 0 0 0 0 
Mean 4.42 4.35 4.31 4.36 
Std. Deviation .836 .820 .811 .749 
Minimum 2 2 2 2 
Maximum 5 5 5 5 

 

Statistics (ด�านรายได�) 
 

 

 

Statistics (ด�านท่ีพักอาศัย) 
 

  M3.1 M3.2 M3.3 AT3.m 
N Valid 208 208 208 208 
  Missing 0 0 0 0 
Mean 3.98 3.13 3.99 3.20 
Std. Deviation .890 1.312 .783 .823 
Minimum 2 1 2 1 
Maximum 5 5 5 5 

 A2.1 A2.2 A2.3 AT2.m 
N Valid 208 208 208 208 
  Missing 0 0 0 0 
Mean 3.35 3.63 3.46 3.48 
Std. Deviation .910 .853 .905 .724 
Minimum 1 1 1 1 
Maximum 5 5 5 5 
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Statistics (ด�านนันทนาการ) 
 

  A4.1 A4.2 A4.3 AT4.m 
N Valid 208 208 208 208 

Missing 0 0 0 0 
Mean 3.13 3.20 4.25 3.53 
Std. Deviation .964 .914 .996 .782 
Minimum 1 1 1 1 
Maximum 5 5 5 5 

 
Statistics (ด�านความม่ันคงทางสังคม ครอบครัว ผู�ดูแล และการคุ�มครอง) 

 
  A5.1 A5.2 A5.3 AT5.m 
N Valid 208 208 208 208 

Missing 0 0 0 0 
Mean 4.65 4.13 3.71 4.16 
Std. Deviation .649 .887 1.046 .682 
Minimum 2 2 1 2 
Maximum 5 5 5 5 

 
Statistics (ด�านการสร�างบริการทางสังคมและเครือข$ายการเก้ือหนุน 

 
  A6.1 A6.2 A6.3 AT6.m 
N Valid 208 208 208 208 

Missing 0 0 0 0 
Mean 2.96 3.15 2.33 2.81 
Std. Deviation .960 1.064 1.095 .918 
Minimum 1 1 1 1 
Maximum 5 5 5 5 
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ภาคผนวก ฉ  
ผลการวิเคราะห#สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ#ของเพียร#สัน (r) และ p-value 
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ภาคผนวกท่ี ฉ 1 คIาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ# (r) และ p-value ระหวIางปVจจัยการบริหารจัดการดาน 
 ภาวะผูนํากับผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการผูสูงอายุ (สมมติฐานท่ี 1) 
 

Correlations 
 

    mt1.m AT1.m AT2.m AT3.m AT4.m AT5.m AT6.m ATT.m 
mt1.m Pearson 

Correlation 
1 .076 .084 .048 .089 .099 .139(*) .136(*) 

  Sig. (2-tailed)   .274 .225 .495 .200 .153 .045 .050 
  N 208 208 208 208 208 208 208 208 
AT1.m Pearson 

Correlation 
.076 1 .323(**) .142(*) .177(*) .295(**) .055 .480(**) 

  Sig. (2-tailed) .274   .000 .040 .011 .000 .433 .000 
  N 208 208 208 208 208 208 208 208 
AT2.m Pearson 

Correlation 
.084 .323(**) 1 .600(**) .386(**) .156(*) .381(**) .715(**) 

  Sig. (2-tailed) .225 .000   .000 .000 .025 .000 .000 
  N 208 208 208 208 208 208 208 208 
AT3.m Pearson 

Correlation 
.048 .142(*) .600(**) 1 .510(**) .151(*) .467(**) .740(**) 

  Sig. (2-tailed) .495 .040 .000   .000 .029 .000 .000 
  N 208 208 208 208 208 208 208 208 
AT4.m Pearson 

Correlation 
.089 .177(*) .386(**) .510(**) 1 .281(**) .533(**) .740(**) 

  Sig. (2-tailed) .200 .011 .000 .000   .000 .000 .000 
  N 208 208 208 208 208 208 208 208 
AT5.m Pearson 

Correlation 
.099 .295(**) .156(*) .151(*) .281(**) 1 .331(**) .536(**) 

  Sig. (2-tailed) .153 .000 .025 .029 .000   .000 .000 
  N 208 208 208 208 208 208 208 208 
AT6.m Pearson 

Correlation 
.139(*) .055 .381(**) .467(**) .533(**) .331(**) 1 .729(**) 

  Sig. (2-tailed) .045 .433 .000 .000 .000 .000   .000 
  N 208 208 208 208 208 208 208 208 
ATT.m Pearson 

Correlation 
.136(*) .480(**) .715(**) .740(**) .740(**) .536(**) .729(**) 1 

  Sig. (2-tailed) .050 .000 .000 .000 .000 .000 .000   
  N 208 208 208 208 208 208 208 208 
 

* Correlation is Significant at the 0.05 Level (2-tailed). 
** Correlation is Significant at the 0.01 Level (2-tailed). 
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หมายเหตุ 
 mt1.m หมายถึง ดานภาวะผูนํา 

AT1.m หมายถึง ดานสุขภาพและการรักษาพยาบาล 
AT2.m หมายถึง ดานรายได 
AT3.m หมายถึง ดานท่ีพักอาศัย 
AT4.m หมายถึง ดานนันทนาการ 
AT5.m หมายถึง ดานความม่ันคงทางสังคมครอบครัว ผูดูแล และการคุมครอง 
AT6.m หมายถึง ดานการสรางบริการทางสังคมและเครือขIายการเก้ือหนุน 
ATT.m หมายถึง โดยรวม 

 

ภาคผนวกท่ี ฉ 2 คIาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ# (r) และ p-value ระหวIางปVจจัยการบริหารจัดการ ดาน
 งบประมาณกับผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการผูสูงอายุ (สมมติฐานท่ี 2) 
 

Correlations 
    mt2.m AT1.m AT2.m AT3.m AT4.m AT5.m AT6.m ATT.m 
mt2.m Pearson 

Correlation 
1 .136(*) .015 -.040 .004 .061 -.060 .022 

  Sig. (2-tailed)   .049 .831 .567 .957 .383 .390 .748 
  N 208 208 208 208 208 208 208 208 
AT1.m Pearson 

Correlation 
.136(*) 1 .323(**) .142(*) .177(*) .295(**) .055 .480(**) 

  Sig. (2-tailed) .049   .000 .040 .011 .000 .433 .000 
  N 208 208 208 208 208 208 208 208 
AT2.m Pearson 

Correlation 
.015 .323(**) 1 .600(**) .386(**) .156(*) .381(**) .715(**) 

  Sig. (2-tailed) .831 .000   .000 .000 .025 .000 .000 
  N 208 208 208 208 208 208 208 208 
AT3.m Pearson 

Correlation 
-.040 .142(*) .600(**) 1 .510(**) .151(*) .467(**) .740(**) 

  Sig. (2-tailed) .567 .040 .000   .000 .029 .000 .000 
  N 208 208 208 208 208 208 208 208 
AT4.m Pearson 

Correlation 
.004 .177(*) .386(**) .510(**) 1 .281(**) .533(**) .740(**) 

  Sig. (2-tailed) .957 .011 .000 .000   .000 .000 .000 
  N 208 208 208 208 208 208 208 208 
AT5.m Pearson 

Correlation 
.061 .295(**) .156(*) .151(*) .281(**) 1 .331(**) .536(**) 

  Sig. (2-tailed) .383 .000 .025 .029 .000   .000 .000 
  N 208 208 208 208 208 208 208 208 
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   mt2.m AT1.m AT2.m AT3.m AT4.m AT5.m AT6.m ATT.m 
AT6.m Pearson 

Correlation 
-.060 .055 .381(**) .467(**) .533(**) .331(**) 1 .729(**) 

  Sig. (2-tailed) .390 .433 .000 .000 .000 .000   .000 
  N 208 208 208 208 208 208 208 208 
ATT.m Pearson 

Correlation 
.022 .480(**) .715(**) .740(**) .740(**) .536(**) .729(**) 1 

  Sig. (2-tailed) .748 .000 .000 .000 .000 .000 .000   
  N 208 208 208 208 208 208 208 208 
 

*Correlation is Significant at the 0.05 Level (2-tailed). 
**Correlation is Significant at the 0.01 Level (2-tailed). 
    หมายเหตุ 
 mt1.m หมายถึง ด)านงบประมาณ 
 AT1.m หมายถึง ด)านสุขภาพและการรักษาพยาบาล 
 AT2.m หมายถึง ด)านรายได) 
 AT3.m หมายถึง ด)านท่ีพักอาศัย 
 AT4.m หมายถึง ด)านนันทนาการ 
 AT5.m หมายถึง ด)านความม่ันคงทางสังคมครอบครัว ผู)ดูแล และการคุ)มครอง 
 AT6.m หมายถึง ด)านการสร)างบริการทางสังคมและเครือขJายการเก้ือหนุน 
 ATT.m หมายถึง โดยรวม 
 

ภาคผนวกท่ี ฉ 3 คIาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ# (r) และ p-value ระหวIางปVจจัยการบริหารจัดการดาน
 บุคลากรกับผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการผูสูงอายุ (สมมติฐานท่ี 3) 
 

Correlations 

    mt3.m AT1.m AT2.m AT3.m AT4.m AT5.m AT6.m ATT.m 
mt3.m Pearson Correlation 1 -.039 .199(**) .212(**) .182(**) .041 .224(**) .215(**) 
  Sig. (2-tailed)   .576 .004 .002 .008 .557 .001 .002 
  N 208 208 208 208 208 208 208 208 
AT1.m Pearson Correlation -.039 1 .323(**) .142(*) .177(*) .295(**) .055 .480(**) 
  Sig. (2-tailed) .576   .000 .040 .011 .000 .433 .000 

  N 208 208 208 208 208 208 208 208 
AT2.m Pearson Correlation .199(**) .323(**) 1 .600(**) .386(**) .156(*) .381(**) .715(**) 
  Sig. (2-tailed) .004 .000   .000 .000 .025 .000 .000 
  N 208 208 208 208 208 208 208 208 
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   mt3.m AT1.m AT2.m AT3.m AT4.m AT5.m AT6.m ATT.m 
AT3.m Pearson Correlation .212(**) .142(*) .600(**) 1 .510(**) .151(*) .467(**) .740(**) 

  Sig. (2-tailed) .002 .040 .000   .000 .029 .000 .000 
  N 208 208 208 208 208 208 208 208 
AT4.m Pearson Correlation .182(**) .177(*) .386(**) .510(**) 1 .281(**) .533(**) .740(**) 
  Sig. (2-tailed) .008 .011 .000 .000   .000 .000 .000 
  N 208 208 208 208 208 208 208 208 
AT5.m Pearson Correlation .041 .295(**) .156(*) .151(*) .281(**) 1 .331(**) .536(**) 

  Sig. (2-tailed) .557 .000 .025 .029 .000   .000 .000 
  N 208 208 208 208 208 208 208 208 
AT6.m Pearson Correlation .224(**) .055 .381(**) .467(**) .533(**) .331(**) 1 .729(**) 
  Sig. (2-tailed) .001 .433 .000 .000 .000 .000   .000 
  N 208 208 208 208 208 208 208 208 
ATT.m Pearson Correlation .215(**) .480(**) .715(**) .740(**) .740(**) .536(**) .729(**) 1 

  Sig. (2-tailed) .002 .000 .000 .000 .000 .000 .000   
  N 208 208 208 208 208 208 208 208 

 
**Correlation is Significant at the 0.01 Level (2-tailed). 
*Correlation is Significant at the 0.05 Level (2-tailed). 
  หมายเหตุ 

 mt1.m หมายถึง ดานบุคลากร 
 AT1.m หมายถึง ดานสุขภาพและการรักษาพยาบาล 
 AT2.m หมายถึง ดานรายได 
 AT3.m หมายถึง ดานท่ีพักอาศัย 
 AT4.m หมายถึง ดานนันทนาการ 
 AT5.m หมายถึง ดานความม่ันคงทางสังคมครอบครัว ผูดูแล และการคุมครอง 
 AT6.m หมายถึง ดานการสรางบริการทางสังคมและเครือขIายการเก้ือหนุน 
 ATT.m หมายถึง โดยรวม 
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ภาคผนวกท่ี ฉ 4 คIาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ# (r) และ p-value ระหวIางปVจจัยการบริหารจัดการดาน
 การประชาสัมพันธ#กับผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการผูสูงอายุ (สมมติฐานท่ี 4) 
 

Correlations 
    mt4.m AT1.m AT2.m AT3.m AT4.m AT5.m AT6.m ATT.m 
mt4.m Pearson Correlation 1 .034 .348(**) .350(**) .394(**) .173(*) .407(**) .441(**) 
  Sig. (2-tailed)   .622 .000 .000 .000 .012 .000 .000 
  N 208 208 208 208 208 208 208 208 
AT1.m Pearson Correlation .034 1 .323(**) .142(*) .177(*) .295(**) .055 .480(**) 
  Sig. (2-tailed) .622   .000 .040 .011 .000 .433 .000 
  N 208 208 208 208 208 208 208 208 
AT2.m Pearson Correlation .348(**) .323(**) 1 .600(**) .386(**) .156(*) .381(**) .715(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 .000   .000 .000 .025 .000 .000 
  N 208 208 208 208 208 208 208 208 
AT3.m Pearson Correlation .350(**) .142(*) .600(**) 1 .510(**) .151(*) .467(**) .740(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 .040 .000   .000 .029 .000 .000 
  N 208 208 208 208 208 208 208 208 
AT4.m Pearson Correlation .394(**) .177(*) .386(**) .510(**) 1 .281(**) .533(**) .740(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 .011 .000 .000   .000 .000 .000 
  N 208 208 208 208 208 208 208 208 
AT5.m Pearson Correlation .173(*) .295(**) .156(*) .151(*) .281(**) 1 .331(**) .536(**) 
  Sig. (2-tailed) .012 .000 .025 .029 .000   .000 .000 
  N 208 208 208 208 208 208 208 208 
AT6.m Pearson Correlation .407(**) .055 .381(**) .467(**) .533(**) .331(**) 1 .729(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 .433 .000 .000 .000 .000   .000 
  N 208 208 208 208 208 208 208 208 
ATT.m Pearson Correlation .441(**) .480(**) .715(**) .740(**) .740(**) .536(**) .729(**) 1 
  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000   
  N 208 208 208 208 208 208 208 208 

 

**Correlation is Significant at the 0.01 Level (2-tailed). 
*Correlation is Significant at the 0.05 Level (2-tailed). 
 

หมายเหตุ 
 mt1.m หมายถึง ดานการประชาสัมพันธ# 
 AT1.m หมายถึง ดานสุขภาพและการรักษาพยาบาล 
 AT2.m หมายถึง ดานรายได 
 AT3.m หมายถึง ดานท่ีพักอาศัย 
 AT4.m หมายถึง ดานนันทนาการ 
 AT5.m หมายถึง ดานความม่ันคงทางสังคมครอบครัว ผูดูแล และการคุมครอง 
 AT6.m หมายถึง ดานการสรางบริการทางสังคมและเครือขIายการเก้ือหนุน 
 ATT.m หมายถึง โดยรวม 
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ภาคผนวกท่ี ฉ 5 คIาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ# (r) และ p-value ระหวIางปVจจัยการบริหารจัดการดานการ  
 มีสIวนรIวมของผูสูงอายุกับผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการผูสูงอายุ (สมมติฐานท่ี 5) 
 

Correlations 

 

**  Correlation is Significant at the 0.01 Level (2-tailed). 
*  Correlation is Significant at the 0.05 Level (2-tailed). 
 

หมายเหตุ 
 mt1.m หมายถึง ดานการมีสIวนรIวมของผูสูงอายุ 
 AT1.m หมายถึง ดานสุขภาพและการรักษาพยาบาล 
 AT2.m หมายถึง ดานรายได 
 AT3.m หมายถึง ดานท่ีพักอาศัย 
 AT4.m หมายถึง ดานนันทนาการ 
 AT5.m หมายถึง ดานความม่ันคงทางสังคมครอบครัว ผูดูแล และการคุมครอง 
 AT6.m หมายถึง ดานการสรางบริการทางสังคมและเครือขIายการเก้ือหนุน 
 ATT.m หมายถึง โดยรวม 

   mt5.m AT1.m AT2.m AT3.m AT4.m AT5.m AT6.m ATT.m 
mt5.m Pearson Correlation 1 .054 .419(**) .396(**) .359(**) .149(*) .455(**) .474(**) 
  Sig. (2-tailed)   .441 .000 .000 .000 .032 .000 .000 
  N 208 208 208 208 208 208 208 208 
AT1.m Pearson Correlation .054 1 .323(**) .142(*) .177(*) .295(**) .055 .480(**) 
  Sig. (2-tailed) .441   .000 .040 .011 .000 .433 .000 
  N 208 208 208 208 208 208 208 208 
AT2.m Pearson Correlation .419(**) .323(**) 1 .600(**) .386(**) .156(*) .381(**) .715(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 .000   .000 .000 .025 .000 .000 
  N 208 208 208 208 208 208 208 208 
AT3.m Pearson Correlation .396(**) .142(*) .600(**) 1 .510(**) .151(*) .467(**) .740(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 .040 .000   .000 .029 .000 .000 
  N 208 208 208 208 208 208 208 208 
AT4.m Pearson Correlation .359(**) .177(*) .386(**) .510(**) 1 .281(**) .533(**) .740(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 .011 .000 .000   .000 .000 .000 
  N 208 208 208 208 208 208 208 208 
AT5.m Pearson Correlation .149(*) .295(**) .156(*) .151(*) .281(**) 1 .331(**) .536(**) 
  Sig. (2-tailed) .032 .000 .025 .029 .000   .000 .000 
  N 208 208 208 208 208 208 208 208 
AT6.m Pearson Correlation .455(**) .055 .381(**) .467(**) .533(**) .331(**) 1 .729(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 .433 .000 .000 .000 .000   .000 
  N 208 208 208 208 208 208 208 208 
ATT.m Pearson Correlation .474(**) .480(**) .715(**) .740(**) .740(**) .536(**) .729(**) 1 
  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000   
  N 208 208 208 208 208 208 208 208 
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จังหวัดสระบุรี 18230 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2555 
 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท:องถ่ิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ= ในพระบรมราชูปถัมภ= 

ประวัติการทํางาน 
พ.ศ. 2548 -2558 
 

 
สมาชิกสภาองค=การบริหารส(วนตําบลบัวลอย 
อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 

ตําแหน(งหน:าท่ีการงานป)จจุบัน สมาชิกสภาองค=การบริหารส(วนตําบลบัวลอย 
ท่ีทํางานป)จจุบัน องค=การบริหารส(วนตําบลบัวลอย อําเภอหนองแค    

จังหวัดสระบุรี   
 


	01-ปกภาษาไทย
	02-ปกภาษาอังกฤษ
	03-ใบรับรองการค้นคว้าอิสระ
	04-บทคัดย่อภาษาไทย
	05-บทคัดย่ออังกฤษ
	06-กิตติกรรมประกาศ
	07-สารบัญ
	08-สารบัญตาราง
	09-สารบัญภาพ
	10-บทที่ 1 บทนำ
	11-บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 11
	12-บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
	13-บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
	14-บทที่  5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
	16-บรรณานุกรม
	17-ภาคผนวก
	18-ประวัติผู้วิจัย

