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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และ 2) ศึกษารูปแบบการ
จัดบริการสังคมส าหรับผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ อ าเภออรัญประเทศ จั งหวัด
สระแก้ว การวิจัยนี้เป็นแบบผสานวิธี มีการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เป็นรูปแบบการวิจัย
เชิงพรรณนา การวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองไผ่ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว อายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 216 คน และผู้ให้ข้อมูล 
ในการศึกษาเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน
ต าบลเมืองไผ่ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนนิคมสร้างตนเองคลองน้ าใส ผู้น าชุมชน
หรือผู้แทนชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และบุคคลที่ดูแลผู้สูงอายุ รวม 16 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเชิงปริมาณเป็นการใช้แบบสอบถามความต้องการการจัด
สวัสดิการของผู้สูงอายุ 7 ด้าน เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษาเชิงคุณภาพเป็นการจัดสนทนากลุ่ม เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ 
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพ่ือหาแนวทางการจัดการบริการที่สังคมที่เหมาะสมส าหรับ
ผู้สูงอายุ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา  
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 ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.41) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการให้มีการจัด
สวัสดิการสังคม ด้านสุขภาพอนามัยเป็นอันดับแรก มีความต้องการได้รับการรักษาโดยไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายมากที่สุด ส่วนด้านบริการทางสังคม ต้องการให้มีการจัดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมากท่ีสุด ด้านการ
ท างานและมีรายได้ ผู้สูงอายุต้องการได้รับการสนับสนุนงบประมาณการประกอบอาชีพ ส าหรับด้าน
นันทนาการ ต้องการให้มีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวทั้งในและต่างจังหวัด ด้านที่อยู่อาศัย ต้องการให้มี
การจัดครอบครัวอุปการะส าหรับผู้ที่ไร้ที่พ่ึง ส่วนด้านการศึกษาและการเรียนรู้ ผู้สูงอายุต้องการให้จัด
การศึกษาตลอดชีวิตส าหรับผู้สูงอายุในหลักสูตรต่าง ๆ และจัดบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ในชุมชน และ
ด้านความมั่นคงทางสังคม ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องการน าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการร่วมโครงการไปใช้
ประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและชุมชน และ 2) รูปแบบการจัดบริการสังคมส าหรับผู้สูงอายุ พบว่า 
การจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ ควรมีแนวทางการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุแต่ละช่วงวัย โดยแบ่งผู้สูงอายุเป็น 3 ช่วงวัย ได้แก่ ผู้สูงอายุตอนต้น (อายุ 60 – 69 ปี) 
ผู้สูงอายุตอนกลาง (70 – 79 ปี) และผู้สูงอายุตอนปลาย (80 ปีขึ้นไป) 
 
ค าส าคัญ 
 การบริการสังคม ผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนต าบล 
  

ABSTRACT 
The objectives of this research were 1) To investigate the social welfare for the 

elderly of Mueang Phai subdistrict administrative organization, Aranyaprathet district, 
Sa Kaeo province and 2) To investigate the pattern of the management of social service 
for the elderly of Mueang Phai subdistrict administrative organization, Aranyaprathet 
district, Sa Kaeo province. This research integrating quantitative and qualitative data in 
a mixed method study. It was conducted as a descriptive study. The sample group is 
the 216 elderly, aged 60 years and over, who lived in Mueang Phai subdistrict 
administrative organization, Aranyaprathet district, Sa Kaeo province. The provider in 
the qualitative study are 16 persons including administrators and officers of local 
administrative organizations, the officers who are responsible for social welfare for the 
elderly, the director of Mueang Phai Health Promoting Hospital, the director of Khlong 
Nam Sai Health Promoting Hospital, the community leaders or community 
representatives who are stakeholders, and the elderly caregivers. The instruments used 
in this research were questionnaires and focus group discussions. The questionnaires 
were used in the quantitative study to investigate the needs of social welfare for the 
elderly in 7 aspects. The focus group discussions were used in the qualitative study by 
collecting information from stakeholders in the social welfare provision of Mueang Phai 
subdistrict administrative organization, Aranyaprathet district, Sa Kaeo province to 
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discover the guidelines for the appropriate management of social service for the 
elderly. Quantitative data analysis was performed using the statistical package program. 
Qualitative data analysis was achieved through content analysis.  
  The research results were found that: 1) The overview of the appropriate 
management of social service for the elderly is very high (average 4.41). As considered 
in each aspect, it was found that the elderly requested for health care aspect as their 
first priority. Entitled to free hospital treatment is in the highest demand. In the social 
service aspect, the majority of the elderly requested for subsistence allowance. In the 
work and wage aspect, the elderly requested a budget to support their careers. In the 
recreational aspect, the elderly requested for tourism promotion in local and 
upcountry. In the accommodation aspect, the elderly requested for adult foster care 
homes for homeless elders. In the education and learning aspect, the elderly 
demanded lifelong learning courses and a mobile public library. In the social security 
aspect, the elderly desired to utilize a body of knowledge gained through project 
participation in social and community development. 2) For the pattern of the 
management of social service for the elderly, it was found that the appropriate 
management of social welfare for the elderly requires the guidelines for the 
appropriate management of social welfare for the elderly in each age band. The elderly 
were divided into three age bands, namely, early-elderly (60–69 years old), mid-elderly 
(70–79 years old), and late-elderly (80 years and over). 
 
Keywords 
 Social Service, Elderly, Subdistrict Administrative Organization 
 
ความส าคัญของปัญหา 

      ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย (Aging Society) โดยใน พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมี
ประชากรผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปประมาณ 11.6 ล้านคน ในจ านวนนี้เป็นผู้สูงอายุวัยปลาย หรือ
อายุ 80 ปีขึ้นไป 1.3 ล้านคน  ในขณะที่จ านวนการเกิดในปี 2562 ลดต่ าเหลือเพียง 6.1 แสนคนเท่านั้น 
น้อยกว่าจ านวนการเกิดเมื่อปี 2514 ถึงหนึ่งเท่าตัว นอกจากนี้ยังคาดการณ์ว่าอีก 20 ปีข้างหน้าจะมี
ผู้สูงอายุมากถึง 20 ล้านคน ซึ่งหมายความว่าคนไทยทุก ๆ 5 คน จะมี 1 คนที่เป็นผู้สูงอายุ  และจะมี
ผู้สูงอายุวัยปลายหรือมากกว่า 80 ปีขึ้นไป มากถึง 3 ล้านคน จากการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากร
ผู้สูงอายุของไทยยังคงเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลจากการคาดประมาณประชากรไทยระหว่างปี พ.ศ. 
2543 ถึง พ.ศ. 2573 แสดงว่าในปี พ.ศ. 2568 จ านวนผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นเป็น 14.9 ล้านคน หรือ   
คิดเป็น 2 เท่าของประชากรสูงอายุในปี พ.ศ. 2552 และในปี พ.ศ. 2573 จะเพ่ิมขึ้นเป็นประมาณ 17.8 
ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของประชากรไทยทั้งประเทศ (Foundation of Thai Gerontology 
Research and Development institute, 2019) 
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             การเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรสูงอายุในรอบกว่า 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ท าให้การจัด
สวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุกลายเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ท้าทายต่อสังคมไทย เพ่ือให้ผู้สูงอายุ
สามารถด ารงชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และคงไว้ซึ่งภาวะสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีให้นาน
ที่สุด ภายใต้ความคิดที่ว่าผู้สูงอายุไม่ใช่บุคคลด้อยโอกาส หรือเป็นภาระต่อสังคม เพราะผู้สูงอายุ 
นับเป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์และได้สร้างคุณูปการต่อการพัฒนาสังคมมาอย่างยาวนาน  ดังนั้น 
ผู้สูงอายุทุกคนควรได้รับการเคารพและสามารถมีส่วนร่วมเป็นพลังพัฒนาสังคม ตลอดจนได้รับการ
ส่งเสริม เกื้อกูลจากครอบครัว ชุมชน สังคมและรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม จึงมีความจ าเป็นต้อง
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์กลุ่มนี้ของประเทศให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งคุณภาพที่ดีจะน ามาซึ่งความสุขทั้งกาย
และจิตใจ จะเกิดขึ้นเมื่อผู้นั้นได้รับการตอบสนองความต้องการของตน 

 ผู้สูงอายุมักถูกมองว่าเป็นทรัพยากรที่เสื่อมสภาพแล้ว ซึ่งต้องได้รับการความช่วยเหลือจาก
บุคคลอ่ืน แต่ในความเป็นจริงผู้สูงอายุจ านวนมากยังมีศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจ ยังเป็นผู้มีบทบาทใน
การพัฒนาประเทศและเป็นทุนทางสังคม สามารถช่วยเหลือและพัฒนาสังคม รวมถึงพัฒนา
ประเทศชาติสืบต่อไปได้อีก จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กลุ่มนี้ของประเทศให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งคุณภาพที่ดีจะน ามาซึ่งความสุขทั้งกายและจิตใจ จะเกิดขึ้นเมื่อผู้นั้นได้รับการ
ตอบสนองความต้องการของตน  ดังนั้น รัฐบาลจึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาและฟ้ืนฟูผู้สูงอายุ โดย
มีการตรากฎหมายให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ 
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง และก าหนดให้การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนชรา เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (10) ที่ให้
องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง โดยให้การสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา อีกทั้ง
รัฐธรรมนูญได้บัญญัติสิทธิของผู้สูงอายุไว้ว่า “บุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ และไม่มีรายได้
เพียงพอแก่การยังชีพ มีสิทธิได้รับสวัสดิการ สิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะอย่างสมศักดิ์ศรี 
และความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 
5 มาตรา 54) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เป็นอีกหนึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ซึ่งจากกฎหมายเหล่านี้ ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีภารกิจ
มากมายหลายอย่าง แต่ภารกิจหนึ่งที่ควรให้ความส าคัญและด าเนินงานให้เป็นมาตรฐานที่กรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ คือ งานสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพเด็ก สตรี คนชรา 
และผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีแนวโน้วจะเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อย ๆ ที่ผ่านมา
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ มีการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ได้แก่ 
การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ การสงเคราะห์เครื่องอุปโภคบริโภค การสงเคราะห์
เครื่องนุ่งห่มให้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม การจัดสถานที่พักรอและห้องน้ าเพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่ผู้สูงอายุ การฝึกอบรมและพาผู้สูงอายุไปทัศนศึกษาตามสถานที่ส าคัญต่าง ๆ การจั ด
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กิจกรรมรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ การซ่อมแซมและสร้างที่อยู่อาศัยให้ผู้สูงอายุที่มีความยากจน เป็นต้น  
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่  อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญของการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ จึงได้
ท าการศึกษาความต้องการการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุ เพ่ือก าหนดรูปแบบการจัดบริการ
สังคมที่เหมาะสม ซึ่งผลการศึกษาที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดบริการสังคมของผู้สูงอายุของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ได้อย่างเหมาะสม และผู้ศึกษาหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าผลการศึกษาในครั้งนี้ จะสามารถน าไปเป็นแนวทางในการจัดบริการสังคมต่อไปในอนาคต 

 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
          1. การจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ อ าเภออรัญ
ประเทศ จังหวัดสระแก้ว เป็นอย่างไร 
  2. รูปแบบการจัดบริการสังคมส าหรับผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ อ าเภอ
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ควรเป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
         1. เพ่ือศึกษาการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ 
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  
         2. เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดบริการสังคมส าหรับผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ 
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นแบบผสานวิธี (mixed-methodology) มีทั้งการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ เป็นรูปแบบการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive study) การวิจัยเชิงปริมาณประชากร คือ 
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว อายุ 60 
ปีขึ้นไป จ านวน 467 คน กลุ่มตัวอย่างจ านวน 216 คน ค านวณด้วยสูตรของทาโร่ยามาเน่ ที่ระดับ
ความคลาดเคลื่อนในการสุ่มตัวอย่าง 0.05 ส าหรับผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาเชิงคุณภาพ ซึ่งได้รับการ
คัดเลือกอย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุ ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนต าบลเมืองไผ่ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนนิคม
สร้างตนเองคลองน้ าใส ผู้น าชุมชนหรือผู้แทนชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และบุคคลที่ดูแลผู้สูงอายุ  
รวม 16 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเชิงปริมาณเป็นการใช้แบบสอบถามแบบมาตราวัดประมาณค่า     
5 ระดับ ศึกษาความต้องการจัดสวัสดิการของผู้สูงอายุ 7 ด้าน ประกอบด้วย ด้านสุขภาพอนามัย ด้าน
ที่อยู่อาศัย ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ ด้านความม่ันคงทางสังคม ด้านการท างานและมีรายได้ ด้าน
นันทนาการ และด้านบริการทางสังคม และท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ    
หาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเชิงคุณภาพ
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เป็นการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholder) 
ในการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
เพ่ือหาแนวทางการจัดการบริการที่สังคมที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ เป็นการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
(Content Analysis)  
 
ผลการวิจัย 
 ส่วนที่  1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ อ าเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 206 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุเป็นเพศหญิง ร้อยละ 
50.93 ซึ่งใกล้เคียงกับเพศชาย ที่มีร้อยละ 49.07 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ อายุ 60 - 69 ปี ร้อยละ 57.41 
รองลงมาอายุ 70 - 79 ปี ร้อยละ 29.63 อายุ 80 – 89 ปี ร้อยละ 12.03 และอายุ 90 ปีขึ้นไป  
ร้อยละ 0.93 และส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 53.24 รองลงมาหม้าย ร้อยละ 33.80 และโสด 
ร้อยละ 8.33 หย่าร้าง/แยกกันอยู่ ร้อยละ 4.63 ตามล าดับ 
 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 51.85 รองลงมา ไม่ได้เรียน
หนังสือ ร้อยละ 15.74 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 11.11 มัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 
10.19 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 8.33 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ร้อยละ 2.32 และจบ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี   ร้อยละ 0.46 ตามล าดับ 
 ผู้สูงอายุประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากท่ีสุด ร้อยละ 43.98 รองลงมาค้าขาย ร้อยละ 18.52 
รับจ้าง ร้อยละ 15.28 ไม่ได้ประกอบอาชีพ ร้อยละ 14.81 รับราชการ ร้อยละ 3.71 พนักงาน
บริษัทเอกชน ร้อยละ 3.24 และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 0.46 ตามล าดับ และเป็นกลุ่มที่มีรายได้
ต่อเดือนต่ ากว่า 3,000 บาท มากท่ีสุด ร้อยละ 29.17 รองลงมา 5,001 – 10,000 บาท ร้อยละ 21.76 
รายได้ระหว่าง 3,001- 5,000 บาท ร้อยละ 20.37 และ 10,001 – 15,000 บาท ร้อยละ 16.67 
รายได้ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 6.48 และ 20,001 บาทขึ้นไป ร้อยละ 5.55 
ตามล าดับ 

  ส่วนที่ 2 การจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ 
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  
 ผลการศึกษาการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ 
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ปรากฏดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แสดงระดับการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ 
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  

 

 
 
 
 
 
 
 

ความต้องการการจัดสวัสดิการ
สังคมส าหรับผู้สูงอายุ 

ระดับความต้องการสวัสดิการสังคม 

ค่าเฉลี่ย ค่า S.D. 
แปลผล 
ความ 

ต้องการ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
จ า

นว
น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

1. ด้านสุขภาพอนามัย 
1.1 ต้องการได้รับการรักษาโดย
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 

135 62.50 75 34.72 6 2.78 0 0.00 0 0.00 4.60 0.54 มากที่สุด 

1.2 ต้องการได้รับความสะดวก 
โดยมีช่องทางพิเศษผู้สูงอายุใน
โรงพยาบาล 

119 55.10 91 42.13 5 2.31 1 0.46 0 0.00 4.52 0.57 มากที่สุด 

1.3 ต้องการได้รับความสะดวก 
โดยมีสถานบริการ สาธารณสุข
ใกล้บ้าน 

111 51.39 92 42.59 13 6.02 0 0.00 0 0.00 4.45 0.61 มาก 

1.4 ต้องการได้รับการเยี่ยมบ้าน 
การให้ค าปรึกษา แนะน า การ
ดูแลสุขภาพโดยเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข 

116 53.70 90 41.67 9 4.17 1 0.46 0 0.00 4.49 0.60 มาก 

1.5 ต้องการให้สถานบริการของ
รัฐและเอกชน มีการจัดบริการให้
ค าปรึกษาท่ัวไปแก่ผู้สูงอายุ 

111 51.39 86 39.81 19 8.80 0 0.00 0 0.00 4.43 0.65 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวมด้านสุขภาพอนามัย 4.50 0.59 มากท่ีสุด 

2. ด้านที่อยู่อาศัย 

2.1 การจัดบริการท่ีพักส าหรับ
ผู้สูงอายุในรูปแบบสถาน
สงเคราะห์ 

103 47.69 95 43.98 18 8.33 0 0.00 0 0.00 4.39 0...50 มาก 

2.2 การจัดบริการบ้านพักกรณี
ฉุกเฉินส าหรับผู้สูงอายุ 

97 44.91 99 45.83 20 9.26 0 0.00 0 0.00 4.36 0.65 มาก 

2.3 การจัดบริการซ่อมแซม
บ้านพักผู้สูงอายุ 

106 49.07 90 41.67 19 8.80 1 0.46 0 0.00 4.39 0.37 มาก 

2.4 การจัดกิจกรรมพัฒนาที่อยู่
อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยชุมชนมี
ส่วนร่วม 

106 49.07 86 39.82 22 10.19 1 0.46 1 0.46 4.37 0.72 มาก 

2.5 การจัดบริการครอบครัว
อุปการะส าหรับผู้สูงอายุท่ีอยู่คน
เดียวไร้ท่ีพึ่ง 

116 53.70 79 36.57 16 7.41 3 1.39 2 0.93 4.41 0.77 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวมด้านที่อยู่อาศัย 4.38 0.60 มาก 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความต้องการการจัดสวัสดิการ
สังคมส าหรับผู้สูงอายุ 

ระดับความต้องการสวัสดิการสังคม 

ค่าเฉลี่ย ค่า S.D. 
แปลผล 
ความ 

ต้องการ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล
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3. ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ 
3.1 การจัดการศึกษาตลอดชีพ
ส าหรับผู้สูงอายุ ในหลักสูตร 
ต่าง ๆ 

110 50.93 82 37.96 24 11.11 0 0.00 0 0.00 4.40 
 

0.68 มาก 

3.2 การจัดศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ส าหรับผู้สูงอายุ 

92 42.59 104 48.15 19 8.80 0 0.00 1 0.46 4.32 0.51 มาก 

3.3 การจัดบริการห้องสมุด
เคลื่อนท่ีในชุมชน 

100 46.30 102 47.22 14 6.48 0 0.00 0 0.00 4.40 0.61 มาก 

3.4 การจัดศูนย์การถ่ายทอด
วัฒนธรรมท้องถ่ิน ประจ าต าบล 

102 47.22 96 44.45 17 7.87 1 0.46 0 0.00 4.38 0.65 มาก 

3.5 การสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนางานสวัสดิการสังคม
ส าหรับผู้สูงอายุ 

99 45.83 89 41.21 28 12.96 0 0.00 0 0.00 4.33 0.72 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวมด้านการศึกษาและการเรียนรู้ 4.37 0.62 มาก 
4 ด้านความมั่นคงทางสังคม 
4.1 บริการศาสนกิจและ
ฌาปนกิจให้ผู้สูงอายุ ท่ีไม่มีญาติ 

108 50.00 88 40.74 19 8.80 1 0.46 0 0.00 4.40 0.41 มาก 

4.2 ลดหย่อนภาษีเงินได้ให้แก่
บุตร ซึ่งเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดู
ผู้สูงอายุ 

102 47.22 83 38.43 27 12.50 3 1.39 1 0.46 4.31 0.78 มาก 

4.3 บริการด้านกฎหมาย เพื่อ
ป้องกันรักษาความปลอดภัย 
สิทธิ และสวัสดิการ 

98 45.37 92 42.60 24 11.11 1 0.46 1 0.46 4.32 0.72 มาก 

4.4 การอ านวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุใน
อาคารสถานที่ ยานพาหนะหรือ
บริการสาธารณะอื่น 

108 50.00 84 38.89 23 10.65 1 0.46 0 0.00 4.38 0.69 มาก 

4.5 สามารถน าองค์ความรู้ท่ี
ได้รับจากการร่วมโครงการไปใช้
ประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม 
และชุมชนต่อไป 

117 54.17 79 36.58 18 8.33 1 0.46 1 0.46 4.44 0.71 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวมด้านความมั่นคงทางสังคม 4.37 0.66 มาก 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

 
 ผลการศึกษาการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ 
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.41, S.D. = 0.64)  
โดยความต้องการด้านสุขภาพอนามัย มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.50 , S.D. = 0.59) 
ส่วนด้านอื่น ๆ อีก 6 ด้าน มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก มีรายละเอียดทั้ง 7 ด้าน ดังนี้ 

ความต้องการการจัดสวัสดิการ
สังคมส าหรับผู้สูงอายุ 

ระดับความต้องการสวัสดิการสังคม 

ค่าเฉลี่ย ค่า S.D. 
แปลผล 
ความ 

ต้องการ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

5. ด้านการท างานและมีรายได้ 
5.1 การสนับสนุนงบประมาณ
ประกอบอาชีพส าหรับผู้สูงอายุ 

124 57.41 75 34.72 16 7.41 1 0.46 0 0.00 4.49 0.65 มาก 

5.2 การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 115 53.24 78 36.11 22 10.19 1 0.46 0 0.00 4.42 0.69 มาก 
5.3 การศึกษาดูงานด้านอาชีพ
ท้ังในและต่างประเทศ 

111 51.39 78 36.11 25 11.58 2 0.92 0 0.00 4.38 0.72 มาก 

5.4 การจัดให้มีสถานท่ีจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์จากผู้สูงอายุ 

114 52.78 75 34.72 26 12.04 1 0.46 0 0.00 4.40 0.71 มาก 

5.5 การจัดกิจกรรมถ่ายทอด
ความรู้ด้านอาชีพและภูมิปัญญา
ผู้สูงอายุ 

105 48.61 83 38.43 27 12.50 1 0.46 0 0.00 4.35 0.71 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวมด้านการท างานและมีรายได้ 4.41 0.70 มาก 
6. ด้านนันทนาการ 
6.1 การสนับสนุนกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวท้ังในและต่างจังหวัด 

117 54.17 86 39.81 13 6.02 0 0.00 0 0.00 4.48 0.61 มาก 

6.2 การสนับสนุนกิจกรรม
การละเล่นพื้นบ้าน 

84 38.89 111 51.39 19 8.80 2 0.92 0 0.00 4.28 0.66 มาก 

6.3 การสนับสนุนกิจกรรมวัน
ส าคัญทางศาสนา 

118 54.63 83 38.43 14 6.48 0 0.00 1 0.46 4.47 0.66 มาก 

6.4 การสนับสนุนกิจกรรมวัน
อาทิตย์ 

102 47.22 96 44.45 16 7.41 1 0.46 1 0.46 4.38 0.68 มาก 

6.5 การสนับสนุนกิจกรรมร้อง
เพลงและเต้นร า 

116 53.71 78 36.11 20 9.26 1 0.46 1 0.46 4.42 0.72 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวมด้านนันทนาการ 4.41 0.67 มาก 
7. ด้านบริการทางสังคม  
7.1 การจัดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 127 58.80 76 35.19 12 5.55 0 0.00 1 0.46 4.52 0.65 มาก 
7.2 การจัดเคร่ืองอุปโภคบริโภค 114 52.78 88 40.74 13 6.02 0 0.00 1 0.46 4.45 0.65 มาก 
7.3 ความต่อเนื่องในการจัด
กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 

116 53.70 82 37.97 17 7.87 0 0.00 1 0.46 4.44 0.68 มาก 

7.4 การสนับสนุนอาสาสมัคร
บริการดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน 

111 51.39 90 41.67 14 6.48 0 0.00 1 0.46 4.44 0.66 มาก 

7.5 การให้ค าปรึกษาและ
แนวทางแก้ปัญหาการด าเนิน
ชีวิต 

116 53.70 83 38.43 16 7.41 0 0.00 1 0.46 4.45 0.67 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวมด้านบริการทางสังคม 4.46 0.66 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวมท้ัง 7 ด้าน 4.41 0.64 มาก 
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 1. ด้านสุขภาพอนามัย เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่า ผู้สูงอายุต้องการสวัสดิการด้าน
สุขภาพอนามัย มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.50 , S.D. =0.54) เรียงล าดับค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ การได้รับการรักษาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย (ค่าเฉลี่ย 4.60 , S.D. = 0.54) รองลงมา 
ผู้สูงอายุต้องการได้รับความสะดวกโดยมีช่องทางพิเศษส าหรับผู้สูงอายุในโรงพยาบาล (ค่าเฉลี่ย 4.52, 
S.D. =0.57) และต้องการได้รับการเยี่ยมบ้านการให้ค าปรึกษาแนะน าการดูแลสุขภาพโดยเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข (ค่าเฉลี่ย 4.49, S.D. = 0.60) ตามล าดับ 
 2. ด้านบริการทางสังคม เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่า ผู้สูงอายุต้องการสวัสดิการด้าน
บริการทางสังคม มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.46, S.D. = 0.66) เรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ได้แก่ การจัดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.52 , S.D. = 0.65) รองลงมา ผู้สูงอายุ
ต้องการให้การจัดเครื่องอุปโภคบริโภค และการให้ค าปรึกษาและแนวทางแก้ปัญหาการด าเนินชีวิต  
มีค่าเฉลี่ย 4.45, S.D. = 0.65 เท่ากัน  
 3. ด้านการท างานและมีรายได้ เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการ
สวัสดิการด้านการท างานและมีรายได้ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.41 , S.D. = 0.70) 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การสนับสนุนงบประมาณการประกอบอาชีพส าหรับผู้สูงอายุ (ค่าเฉลี่ย 
4.49, S.D. = 0.65) รองลงมาคือการฝึกอบรมฝึกมือแรงงาน (ค่าเฉลี่ย 4.42, S.D. = 0.69) และการจัด
ให้มีสถานที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากผู้สูงอายุ (ค่าเฉลี่ย 4.40, S.D. = 0.71) ตามล าดับ  
 4. ด้านนันทนาการ เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการสวัสดิการด้าน
นันทนาการ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.41, S.D. = 0.67) เรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 
การสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวทั้งในและต่างจังหวัด (ค่าเฉลี่ย 4.48, S.D. = 0.61) รองลงมา 
ผู้สูงอายุต้องการให้มีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา (ค่าเฉลี่ย 4.47 , S.D. = 0.66) 
และสนับสนุนการจัดกิจกรรมร้องเพลงและเต้นร า (ค่าเฉลี่ย 4.42, S.D. = 0.72) ตามล าดับ 
             5. ด้านที่อยู่อาศัย เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการสวัสดิการด้าน
ที่อยู่อาศัย มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.38, S.D. = 0.66) เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ได้แก่ การจัดบริการครอบครัวอุปการะส าหรับผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวไร้ที่พ่ึง (ค่าเฉลี่ย 4.41 , S.D. = 
0.77) รองลงมา ผู้สูงอายุต้องการให้มีการจัดบริการที่พักส าหรับผู้สูงอายุในรูปแบบสถานสงเคราะห์ 
และการจัดบริการซ่อมแซมบ้านพักผู้สูงอายุ (ค่าเฉลี่ย 4.39, S.D. = 0.37) ตามล าดับ 
 6. ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการ
สวัสดิการด้านการศึกษาและการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.37 , S.D. = 0.62) 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การจัดการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับผู้สูงอายุในหลักสูตรต่าง ๆ และการ
จัดบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ในชุมชน มีค่าเฉลี่ย 4.40, S.D. =  0.61 เท่ากัน และการจัดศูนย์ถ่ายทอด
วัฒนธรรมท้องถิ่นประจ าต าบล (ค่าเฉลี่ย 4.38, S.D. = 0.65) ตามล าดับ 
 7. ด้านความม่ันคงทางสังคม เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการ
สวัสดิการด้านความมั่นคง มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.37, S.D. = 0.66) เรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนา
สังคมและชุมชน (ค่าเฉลี่ย 4.44, S.D. = 0.71) รองลงมา ผู้สูงอายุต้องการให้มีบริการศาสนกิจและ
ฌาปนกิจให้ผู้สูงอายุที่ไม่มีญาติ (ค่าเฉลี่ย 4.40, S.D. = 0.41) และการอ านวยความสะดวกและความ
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ปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะหรือบริการสาธารณะอ่ืน (ค่าเฉลี่ย 4.38 , S.D. = 
0.69) ตามล าดับ 
 ส่วนที่ 3 รูปแบบการจัดบริการสังคมที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ 
 ผลจากการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) พบว่า ในการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสม
ส าหรับผู้สูงอายุแต่ละช่วงวัยนั้น ควรมีแนวทางการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ โดยแบ่ง
ผู้สูงอายุเป็น 3 ช่วงวัย ได้แก่ ผู้สูงอายุตอนต้น (อายุ 60 – 69 ปี) ผู้สูงอายุตอนกลาง (70 – 79 ปี) และ
ผู้สูงอายุตอนปลาย (80 ปีขึ้นไป) เช่น ผู้สูงอายุตอนต้น ยังสามารถท างานและช่วยเหลือตนเองได้อยู่ 
ควรเน้นไปที่การจัดสวัสดิการสังคมด้านการท างานและมีรายได้ ผู้สูงอายุตอนกลางเป็นช่วงวัยที่ร่างกาย
เริ่มเสื่อมถอยมากขึ้นและเริ่มตระหนักในการใช้ชีวิตบั้นปลาย ควรเน้นไปทีก่ารจัดกิจกรรมทางสังคมและ
การดูแลป้องกันสุขภาพ และผู้สูงอายุตอนปลาย ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง ควรเน้นไปที่การดูแล
สุขภาพ 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ 
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ในภาพรวมพบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการการจัดสวัสดิการสังคม
อยู่ในระดับมาก ความต้องการด้านสุขภาพอนามัย มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านอ่ืน ๆ 
อีก 6 ด้าน มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก มีรายละเอียด ดังนี้  
           ความต้องการการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุในด้านสุขภาพอนามัยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่
ในระดับมากท่ีสุดเพียงด้านเดียว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจันทร์เพ็ญ ลอยแก้ว (Loykaew, 2012) 
ได้ศึกษาความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองอโยธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการได้รับสวัสดิการสังคมสูงสุดในมาตรฐานด้านสุขภาพ
และการรักษาพยาบาล และงานวิจัยของกัมพล กล่ าสีทอง (Kamsritong, 2012) ได้ศึกษาความ
ต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลสิเกา อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง เห็นว่าการจัด
กิจกรรมเพ่ือให้สวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรจัดกิจกรรมให้สอดคล้องตามความ
ต้องการของผู้สูงอายุ เช่น การตรวจสุขภาพ การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ เป็นต้น 
   ส่วนความต้องการการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุด้านอ่ืน ๆ อีก 6 ด้าน ได้แก่ ด้าน
บริการทางสังคม ด้านการท างานและมีรายได้ ด้านนันทนาการ ด้านที่อยู่อาศัย ด้านการศึกษาและ
การเรียนรู้ และด้านความมั่นคงทางสังคม ผู้สูงอายุมีความต้องการการจัดสวัสดิการสังคมอยู่ในระดับ
มาก ก็สืบเนื่องและสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์ ซึ่งมาสโลว์ (Maslow, 
1943) ได้อธิบายถึงความต้องการของมนุษย์ 5 ขั้น คือ ความต้องการทางด้านร่างกาย ความต้องการ
ความปลอดภัยหรือความมั่นคง ความต้องการทางด้านสังคม ความต้องการที่จะมีฐานะเด่นในสังคม 
และความต้องการที่จะได้รับความส าเร็จในชีวิต และจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของอุชุกร เหมือนเดช (Muandet, 2009) ได้ศึกษาความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมของ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการได้รับสวัสดิการทางสังคม
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับวันชัย ชูประดิษฐ์ (Choopradit, 2012) ได้ศึกษา
เรื่อง ความต้องการได้รับสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลล าทับ อ าเภอล าทับ จังหวัด
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กระบี่ พบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการสวัสดิการอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ การจัด
สวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ ควรแบ่งผู้สูงอายุเป็น 3 ช่วงวัย 
ได้แก่ ผู้สูงอายุตอนต้น (อายุ 60 – 69 ปี) ควรเน้นไปที่การจัดสวัสดิการด้านการเพ่ิมรายได้ ผู้สูงอายุ
ตอนกลาง (อายุ 70 – 79 ปี) และผู้สูงอายุตอนปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป) ควรเน้นไปที่การจัดกิจกรรม
ทางสังคมและการดูแลป้องกันสุขภาพ  
 
ข้อเสนอแนะ   

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจัยเพ่ือการปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ 
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยสรุปดังต่อไปนี้  

ข้อเสนอแนะด้านการปฏิบัติ  
1. ควรให้ความช่วยเหลือหรือส่งเสริมด้านอาชีพทางด้านการเกษตรแก่ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้ที่

ไม่ได้ประกอบอาชีพ เพ่ือลดภาวะพ่ึงพิงด้านเศรษฐกิจและการสร้างคุณค่าในตนเองแก่ผู้สูงอายุ 
2. ควรจัดอบรมหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุให้กับบุตรและญาติที่เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ โดยผู้ดูแลควร

ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเมืองไผ่ หรือโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพชุมชนนิคมสร้างตนเองคลองน้ าใส มาก่อน 

3. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ควรส่งเสริมให้ชุมชนตระหนักถึง
ความส าคัญของการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ ที่สามารถพ่ึงพาอาศัยดูแลซึ่งกันและกันได้ เพ่ือลด
สาเหตุการอยู่ตามล าพังของผู้สูงอายุ เนื่องจากบุตรหลานไปท างานต่างพ้ืนที่หรือแยกครอบครัวออกไป 
           4. ควรน าเทคโนโลยีมาใช้ในการดูแลและติดตามผู้สูงอายุในที่อยู่อาศัย เช่น โทรศัพท์มือถือ 
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด เป็นต้น โดยน ามาติดตามและดูแลความปลอดภัยให้ผู้สูงอายุ  และออกตรวจ
เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุอย่างสม่ าเสมอ 

5. ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่าง ๆ ที่แพร่หลายโดยวิธีเชิงรุกถึงบ้านผู้สูงอายุ
โดยตรง ในเรื่องการเข้าถึงสิทธิการใช้บริการต่าง ๆ ของผู้สูงอายุที่พึงจะได้รับ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ 
เสียงตามสาย และอินเตอร์เน็ต เป็นต้น  
 6. ควรมีแนวทางการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบล  
เมืองไผ่ อ าเภออรัญประเทศ โดยแบ่งผู้สูงอายุเป็น 3 ช่วงวัย ได้แก่ ผู้สูงอายุตอนต้น (อายุ 60 – 69 ปี) 
ผู้สูงอายุตอนกลาง (อายุ 70 – 79 ปี) และผู้สูงอายุตอนปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป เช่น ผู้สูงอายุตอนต้น 
ควรเน้นไปที่การจัดสวัสดิการสังคมด้านการท างานและมีรายได้ ผู้สูงอายุตอนกลาง ควรเน้นไปที่การจัด
กิจกรรมทางสังคมและการดูแลป้องกันสุขภาพ และผู้สูงอายุตอนปลาย ควรเน้นไปที่การดูแลสุขภาพ 
เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
1. จากการศึกษาพบว่า การจัดบริการสังคมของผู้สูงอายุในเรื่องของการจ่ายเบี้ยยังชีพ เป็น

เรื่องส าคัญที่ส่งผลต่อการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุ แต่ความเห็นบางส่วนมองว่าเป็นการจ่ายแบบปูพรม 
ผู้สูงอายุที่ไม่จ าเป็นก็ได้รับในอัตราเท่ากัน จึงควรมีการศึกษาวิจัยถึงรูปแบบความเหมาะสมในการจ่าย
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 



Journal of Graduate Studies Valaya Alongkron Rajabhat University 
Vol. 15 No. 2 (May - August 2021) 

 
 

168 

 2. จากการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุบางกลุ่มมีความกังวลใจในเรื่องของการท างานหารายได้ 
และต้องการสวัสดิการในรูปแบบของการเสริมสร้างศักยภาพในการท างาน ดังนั้น จึงควรมีการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือสร้างหลักสูตรอาชีพท่ีเหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ 
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