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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาและเปรียบเทียบการด าเนินงานสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเทศบาลต าบลวังหลวง 
อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามเพศ 
และอาชีพ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ 
ผู้สูงอายุที่ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพจาก
เทศบาลต าบลวังหลวง จ านวน 821 คน  
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณของ 
ทาโร ยามาเน่ ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 270  
ค น  เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร ศึ ก ษ า เ ป็ น
แบบสอบถามมีลักษณะแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  .94  
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่ า เบี่ ยง เบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที        
(t–test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) และ
เมื่อพบความแตกต่างจึงทดสอบความแตกต่าง
เป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/) 
 

 ผลการศึกษาพบว่า 
1. ผู้ สู ง อ า ยุ ที่ รั บ เ บี้ ย ยั ง ชี พ จ า ก

เทศบาลต าบลวังหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด มีความคิดเห็นว่าการด าเนินงาน
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านรายได้ 
ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ด้านความ
มั่นคงทางสังคม ด้านมาตรฐานการบริการ
และเครือข่ายเกื้อหนุน และด้านที่พักอาศัย 
ตามล าดับ 

2. ผู้ สู ง อ า ยุ ที่ รั บ เ บี้ ย ยั ง ชี พ จ า ก
เทศบาลต าบลวังหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ทั้งเพศหญิงและเพศชาย  มีความ
คิดเห็นต่อการด าเนินงานสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุของเทศบาลต าบลวังหลวง อ าเภอเสล
ภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน 
 

1 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  วิทยาลัยนครราชสีมา 
2 (ดร.), อาจารย์ที่ปรึกษา สาขารัฐประศาสนศาสตร์  วิทยาลัยนครราชสีมา 
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3. ผู้ สู ง อ า ยุ ที่ รั บ เ บี้ ย ยั ง ชี พ จ า ก
เทศบาลต าบลวังหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การด าเนินงานสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ของเทศบาลต าบลวังหลวง อ าเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ  :  สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 
Abstract 
 The purposes of this study were to 
study and compare the operating of elderly 
allowance welfare in Wangluang Subdistrict 
Municipality, Selaphum District, Roi Et 
Province, classified by gender, education 
level and occupation. Population consisted of 
821 elderly who get the allowance in the area 
of Wangluang Subdistrict Municipality. The 
samples were 270 persons determined by 
Taro Yamane’s method. The questionnaire 
with rating scale and reliability at .94 was 
used as a tool. The data were analyzed by 
percentage, mean, standard deviation, t-test, 
F-test and least significant difference by 
Scheffe’s method. 
 The results of the study revealed 
that: 

1. The opinion of the elderly who 
gets the allowance from Wangluang 
Subdistrict Municipality, Selaphum District, 
Roi Et Province towards the operating of 
elderly allowance welfare was at high level 

in overall and all each aspect, ranked by 
descending; income, health and care, social 
security, service standard and network 
supporting, accommodation respectively. 

2. The opinion of the elderly both 
male and female towards the operating of 
elderly allowance welfare in Wangluang 
Subdistrict Municipality was not different. 

3. The opinion of the elderly with 
different occupation towards the operating of 
elderly allowance welfare in Wangluang 
Subdistrict Municipality was not different. 
 
Keywords : elderly allowance welfare 
 
บทน า 
 ผู้สูงอายุถือที่ เป็นกลุ่มคนที่ยังไม่มี
ความมั่นคงในการด ารงชีพที่ เพียงพอและยัง
ประสบปัญหาทั้งเรื่องสุขภาพ ปัญหาทาง
เศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการขาดรายได้ 
ปัญหาที่อยู่อาศัย เป็นต้น การที่ผู้สูงอายุมี
จ านวนและสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้มี
การเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ  ด้าน เช่น ด้านแรงงาน
รายได้ ที่อยู่อาศัย สุขภาพอนามัย สวัสดิการ  
ในอนาคต จ านวนผู้สูงอายุในประเทศไทยมี
แนวโน้มสูงขึ้น  อัน เป็นผลมาจากความ
เ จริญก้ า วหน้ าท า งด้ านการแพทย์ ก า ร
สาธารณสุข และความส าเร็จของการวางแผน
ครอบครัว ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้ า งประชากรของประ เทศไทย 
นอกจากนี้คนไทยยัง มีอายุขัยเฉลี่ยสูงขึ้น จาก
สถานการณ์ดังกล่าว จะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุเป็น
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ประชากรกลุ่มที่รัฐจะต้องตระหนักถึงภาระใน
การดูแล ด้านสวัสดิการสังคม ทั้งนี้เนื่องจาก 
ผู้สูงอายุ เป็นวัยที่พึ่งพาตนเองได้น้อยลง ภูมิ
ต้านทานถดถอย มีโอกาสที่จะถูกโรคภัย
เบียดเบียนได้ง่าย จึงมักมีปัญหาด้านสุขภาพ
โดยเฉพาะโรคเรื้อรังและโรคอื่นๆ นอกจากนี้ 
ผู้สูงอายุยังมีโอกาสเกิดปัญหาสุขภาพจิตจากการ
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิต อันเป็นผล
มาจาก ทั้งภาวะสุขภาพที่เสื่อมลง รายได้
ลดลง บทบาทในครอบครัว และสังคมลดลง 
รวมทั้ งการ เปลี่ ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่มีผลให้วิถีชีวิตของผู้สูงอายุ
เปลี่ยนไป ต้องปรับตัวเข้ากับภาวะแวดล้อมที่
เปลี่ยนไปด้วย ซึ่งถ้าปรับตัวไม่ได้ก็จะเกิด
ปัญหาสุขภาพจิตตามมาผู้สูงอายุจึงจ าเป็นต้อง
ชะลอความเสื่อม และป้องกันปัญหาด้าน
สุขภาพ เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง และสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ด้วย
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ ์และสังคม เพราะเป็นกิจกรรมที่
บุ ค ค ลส า ม า ร ถก ร ะท า ไ ด้ ด้ ว ย ตน เ อ ง          
และยั ง ช่ ว ย ยกระดั บคุณภ าพชี วิ ตด้ ว ย  
(คณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น,  2546 : 2) 
 ประชากรกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณค่าต่อครอบครัว สังคม และ
ประเทศชาติ สมควรได้รับการเอาใจใส่ เล็งเห็น
คุณค่าได้รับการยอมรับนับถือ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น อย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้
ศึกษาจึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบัน ผู้

ศึกษาได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ
แก่ผู้สูงอายุ โดยปฏิบัติงานอยู่ในเทศบาล ซึ่ง
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการ
ถ่ายโอนภารกิจในด้านการจัดบริการสาธารณะ 
รวมทั้งภารกิจเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี 
ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ซึ่งพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
นั้นได้ก าหนดอ านาจหน้าที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะไว้
หลายด้าน โดยเฉพาะด้านการสังคมสงเคราะห์ 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา 
และผู้ด้อยโอกาส ไว้ในหมวด 2 มาตรา 16 (10) 
ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ให้การสังคมสงเคราะห์และพัฒนา
คุ ณภ าพชี วิ ต  เ ด็ ก  ส ต รี  คนช ร า  แ ล ะ
ผู้ด้อยโอกาส และมาตรา 17 (27) ให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ในการ
สังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต
เช่นเดียวกับเทศบาลเมืองพัทยา และองค์การ
บริหารส่วนต าบล  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะเพื่อประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเองตามพระราชบัญญัติข้ างต้น จึงได้
ก าหนดให้จัดท าแผนปฏิบัติการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 
โดยให้มีการถ่ายโอนภารกิจ ให้กับองค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  ซึ่ งแผนดั งกล่ าว
ก าหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และเรื่องการส่งเสริม
อาชีพให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ประกอบด้วย การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
การนันทนาการ การส่งเสริมกีฬา หรือการจัด
ให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การศึกษาทั้งใน
และนอกระบบ รวมถึงการสาธารณสุข เช่น 
การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ เป็นต้น ซึ่งจะเห็นว่าในปัจจุบันการ
จัดบริการสาธารณะในด้านสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์ ได้มีการด าเนินการถ่าย
โอนอ านาจหน้าที่ งบประมาณและบุคลากร
บางส่วนจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไปให้
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  (โกวิทย์  พวงงาม,  
2546 : 17)  ภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดังกล่าว การจัดสวัสดิการแก่
ผู้สูงอายุจึงถือเป็นภารกิจท่ีส าคัญประการหนึ่ง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยในการ
เนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
พัฒนาให้ผู้สูงอายุ มีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้น การมี
ส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ถือว่าเป็นเรื่องส าคัญที่
ทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือ ประชาชนและ
ผู้สูงอายุต้องเป็นผู้สะท้อนสภาพปัญหาและ
ความต้องการของตน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานของรัฐที่ให้บริการ
จ า เ ป็ น จะต้ อ ง รั บฟั งสภ าพปั ญหาจ าก
ผู้รับบริการเพื่อวางแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
และพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เ พื่ อ ศึ ก ษ า ก า ร ด า เ นิ น ง า น
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเทศบาล
ต าบลวังหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

2. เพื่อ เปรียบเทียบการด าเนินงาน
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเทศบาลต าบล
วังหลวง อ า เภอเสลภูมิ  จั งหวัดร้อย เอ็ด 
จ าแนกตามเพศ และอาชีพ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้สูงอายุที่
ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพจากเทศบาลต าบล
วังหลวง จ านวน 821 คน  ก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณของ ทาโร ยามาเน 
ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง  270  คน  เครื่องมือที่
ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามมีลักษณะ
แบบมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ  .94  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อย
ละ ค่ า เฉลี่ ย  ค่ า เบี่ ยง เบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่าที  (t–test) และการทดสอบค่าเอฟ 
(F-test) และเมื่อพบความแตกต่างจึงทดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ 
(Scheffe/) 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผู้ สู ง อ า ยุ ที่ รั บ เ บี้ ย ยั ง ชี พ จ า ก
เทศบาลต าบลวังหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด มีความคิดเห็นว่า การด าเนินงาน
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านรายได้ 
ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ด้านความ
มั่นคงทางสังคม ด้านมาตรฐานการบริการ
และเครือข่ายเกื้อหนุน และด้านที่พักอาศัย  



                                        วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา ฉบับพิเศษ  “กา้วสู่ทศวรรษที่ 2 ของวิทยาลัยนครราชสีมา”  

 

 

213 

ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เป็น
ดังนี้ 
ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล  โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก  โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ 
ดังนี้ บริการให้ความรู้ แนะน า การดูแล
สุขภาพที่ ถู ก วิ ธี ให้ กั บผู้ ที่ ดู แลผู้ สู งอ ายุ 
รองลงมา ออกบัตรประจ าตัวให้กับผู้สูงอายุ
เพื่อรักษาฟรีในโรงพยาบาล และจัดตั้ง
ศูนย์บริการสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุ และ
การบริการทางการแพทย์และการบริการ
สาธารณสุขที่จัดไว้โดยให้ความสะดวกและ
รวดเร็วแก่ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ 

1) ด้านรายได้ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุก
ข้อ อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ การจัดตั้ง
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  รองลงมา การ
ช่วยเหลือค่าครองชีพประจ าวัน และการฝึก
อาชีพและให้ทุนประกอบอาชีพท่ีเหมาะสม 

2) ด้านที่พักอาศัย โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ การจัดที่พัก
อาศัยและเครื่องนุ่งห่มให้ตามความจ าเป็น
อย่างทั่วถึง รองลงมา มีสถานพยาบาล เป็น
บริการที่พักอาศัยส าหรับผู้สูงอายุที่ต้องพัก
รักษาตัวอย่างต่อเนื่อง  และซ่อมแซม
บ้านเรือนผู้สูงอายุที่ช ารุดทรุดโทรม 

3) ด้านนันทนาการ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า

ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ มีบริการ
นันทนาการ งานรื่นเริงในวันนักขัตฤกษ์ 
รองลงมา การจัดกิจกรรมนันทนาการร่วมกับ
เยาวชน คนในชุมชน กลุ่มเครือข่าย และการ
จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ เพื่อเป็นศูนย์กลาง
ข่าวสาร แหล่งพบปะสังสรรค์ของผู้สูงอายุ 

a. ด้านความมั่นคงทางสังคม 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ 
ดังนี้ บริการด้านกฎหมาย เพื่อป้องกันรักษา
ความปลอดภัย สิทธิและสวัสดิการ รองลงมา 
การช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจาก
การถูกทารุณกรรมหรือถูกถูกทอดทิ้ง ให้
โอกาสผู้สูงอายุได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง  และมีกองทุนฌาปณกิ จ
สงเคราะห์ 

4) ด้านมาตรฐานการบริการและ
เครือข่ายเกื้อหนุนโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่
ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ ให้ความรู้แก่ผู้ดูแล 
ผู้สูงอายุและอาสาสมัคร รองลงมา จัดให้มี
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน และมี
บริการเยี่ยมบ้าน 

2. ผู้ สู ง อ า ยุ ที่ รั บ เ บี้ ย ยั ง ชี พ จ า ก
เทศบาลต าบลวังหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ทั้งเพศหญิงและเพศชาย  มีความ
คิดเห็นว่าการด าเนินงานสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุของเทศบาลต าบลวังหลวง อ าเภอเสล
ภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน 
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3. ผู้ สู ง อ า ยุ ที่ รั บ เ บี้ ย ยั ง ชี พ จ า ก
เทศบาลต าบลวังหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นว่า
การด าเนินงานสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ของเทศบาลต าบลวังหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 

1. ผู้ สู ง อ า ยุ ที่ รั บ เ บี้ ย ยั ง ชี พ จ า ก
เทศบาลต าบลวังหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด มีความคิดเห็นว่า การด าเนินงาน
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 
เนณัฐชา  จีรพัฒนพงศ์  (2553) ที่ศึกษาการ
ด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลยาง
ตลาด อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ์      
ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุ โดยรวมและ
จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาและ
อาชีพ เห็นว่ามีการด าเนินงานสวัสดิการสังคม
ด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลยางตลาดโดยรวมและรายด้านทุก
ด้านอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
ด้านรายได้  ด้านสุขภาพและการ
รักษาพยาบาล ด้านความมั่นคงทางสังคม ด้าน
มาตรฐานการบริการและเครือข่ายเกื้อหนุน 
และด้านที่พักอาศัย  ตามล าดับ โดยผู้ศึกษา
อภิปรายผล ดังนี ้

1) ด้ า น สุ ข ภ า พ แ ล ะ ก า ร
รักษาพยาบาล ผู้สูงอายุมีความคิดเห็นว่า

เทศบาลฯ มีการด าเนินงานโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยเรื่องที่มีการด าเนินการดีที่สุด 
ได้แก่ บริการให้ความรู้  แนะน า การดูแล
สุขภาพที่ถูกวิธีให้กับผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุ การ
ออกบัตรประจ าตัวให้กับผู้สูงอายุเพื่อรักษา
ฟรีในโรงพยาบาล และจัดตั้งศูนย์บริการ
สาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุ และการบริการ
ทางการแพทย์และการบริการสาธารณสุขท่ีจัด
ไว้ โดยให้ความสะดวกและรวด เร็ วแก่
ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ การที่เทศบาลฯ ได้ให้
ค ว า มส า คั ญ ใน เ รื่ อ ง สุ ข ภ าพและ ก า ร
รักษาพยาบาล ผู้สูงอายุถือว่าเป็นการ
ด าเนินการที่เหมาะสม เนื่องจากผู้สูงอายุ เป็น
วัยที่พึ่ งพาตนเองได้น้อยลง ภูมิต้านทาน
ถดถอย มีโอกาสที่จะถูกโรคภัยเบียดเบียนได้
ง่าย จึงมักมีปัญหาด้านสุขภาพโดยเฉพาะโรค
เรื้อรังและโรคอื่นๆ ซึ่งท าให้จ าเป็นต้องได้รับ
การดูแลเอาใจใส่เกี่ยวกับด้านสุขภาพมากเป็น
พิเศษ โดยที่ผู้สูงอายุมักต้องการได้รับการ
ลดหย่อนค่ารักษาพยาบาล หรือรักษาพยาบาล
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพราะผู้สูงอายุส่วนใหญ่
เป็นบุคคลที่อยู่อยู่ในวัยเกษียณ ท างานได้
น้อยลง หรือไม่ได้ท างาน ท าให้มีรายได้ลดลง 
แต่ในทางกลับกันกลับมีภาระที่จะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น ซึ่งผล
การศึกษาดังกล่าว สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กชกร สังขชาติ (2542 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษา
เรื่องความต้องการบริการสวัสดิการสังคม
ส าหรับผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี พบว่าประเภท
ของบริการสวัสดิการสังคมที่รัฐจัดให้ และ
ผู้ สู ง อ า ยุ ไ ด้ รั บ ม า ก ที่ สุ ด  คื อ ล ด ค่ า
รักษาพยาบาล ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องการรับ
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บริการสวัสดิการสังคม ประเภทของบริการ
สวัสดิการสังคมที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องการ
รับบริการคือ การลดหย่อนค่ารักษาพยาบาล 
ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุในการบริการ
รักษาพยาบาลเล็กๆ น้อยๆ 

2) ด้านรายได้ ผู้สูงอายุมีความ
คิดเห็นว่าเทศบาลฯ มีการด าเนินงานโดยภาพ
รวมอยู่ ในระดับมาก  โดย เรื่ อ งที่ มี ก าร
ด าเนินการดีที่สุด คือ การจัดตั้งกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ การช่วยเหลือค่าครองชีพประจ าวัน 
และการฝึกและให้ทุนประกอบอาชีพที่
เหมาะสมผู้สูงอายุที่ส่วนใหญ่เป็นวัยที่ท างาน
ลดลง หรือไม่ได้ท างานเลย ท าให้ไม่มีรายได้ 
บางคนต้องอาศัยลูกหลานดูแลค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน การที่เทศบาลฯ ด าเนินการ
ดังกล่าวถือว่าเป็นการช่วยเหลือให้ผู้สูงอายุ
สามารถด า เนินชีวิตอย่างมีความสุขและ
สมควรตามอัตภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ระพีพรรณ  ค าหอมและคณะ (2547) ที่ได้
ศึกษาโครงการวิจัยประเมินผลการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพส าหรับผู้สูงอายุ ผล
การศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังต้องการ
รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพรายเดือน ซึ่งมี
ความจ าเป็นมากส าหรับผู้สูงอายุที่ยากไร้ ไม่มี
ผู้ดูแลหรือถูกทอดทิ้งในชุมชน 

3) ด้ านที่พั กอาศัย  ผู้สู งอายุมี
ความคิดเห็นว่าเทศบาลฯ มีการด าเนินงานโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรื่องที่มีการ
ด าเนินการดีที่สุด คือ การจัดที่พักอาศัยและ
เครื่องนุ่งห่มให้ตามความจ าเป็นอย่างทั่วถึง มี
สถานพยาบาล เป็นบริการที่พักอาศัยส าหรับ
ผู้สูงอายุที่ต้องพักรักษาตัวอย่างต่อเนื่อง และ

ซ่อมแซมบ้านเรือนผู้สูงอายุที่ช ารุดทรุดโทรม 
ปัจจุบันผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมีที่พักอาศัยเป็น
ของตนเอง หรือพักอาศัยกับลูกหลาน ยกเว้น
ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง ที่ต้องการที่อยู่อาศัย 
อย่างไรก็ตามผู้สูงอายุส่วนใหญ่อยากจะอยู่
อาศัยกับครอบครัวของตัวเอง มากกว่าจะอยู่
อาศัยในสถานสงเคราะห์  สถานที่พักพิง
ชั่วคราวที่รัฐจัดหาให้ หรือครอบครัวอุปถัมภ์
ก็ตาม ยกเว้นในกรณีที่ผู้สูงอายุเกิดเจ็บป่วย
เรื้อรัง ที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาจาก
แพทย์อย่างใกล้ชิดเท่านั้น 

4) ด้านนันทนาการ ผู้สูงอายุมี
ความคิดเห็นว่าเทศบาลฯ มีการด าเนินงาน
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรื่องที่มีการ
ด าเนินการดีที่สุด คือ มีบริการนันทนาการ 
งานรื่นเริงในวันนักขัตฤกษ์ การจัดกิจกรรม
นันทนาการร่วมกับเยาวชน คนในชุมชน กลุ่ม
เครือข่าย และการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ เพื่อ
เป็นศูนย์กลางข่าวสาร แหล่งพบปะสังสรรค์
ของผู้สูงอายุ 

5) ด้านความมั่นคงทางสังคม 
ผู้สูงอายุมีความคิดเห็นว่า เทศบาลฯ มีการ
ด าเนินงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดย
เรื่องที่มีการด าเนินการดีที่สุด คือ บริการด้าน
กฎหมาย เพื่อป้องกันรักษาความปลอดภัย สิทธิ
และสวัสดิการ การช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับ
อันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกถูก
ทอดทิ้ง ให้โอกาสผู้สูงอายุได้พัฒนาศักยภาพ
ของตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีกองทุนฌาปณ
กิจสงเคราะห์ 

6) ด้านมาตรฐานการบริการและ
เครือข่ายเกื้อหนุน ผู้สูงอายุมีความคิดเห็นว่า
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เทศบาลฯ มีการด าเนินงานโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยเรื่องที่มีการด าเนินการดีที่สุด 
คื อ  ให้ ค ว ามรู้ แ ก่ ผู้ ดู แ ล  ผู้ สู ง อ า ยุ แ ล ะ
อาสาสมัคร จัดให้มีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
ในชุมชน และมีบริการเยี่ยมบ้าน 

2. ผู้ สู ง อ า ยุ ที่ รั บ เ บี้ ย ยั ง ชี พ จ า ก
เทศบาลต าบลวังหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด เพศหญิงและเพศชาย มีความคิดเห็น
ว่าการด าเนินงานสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ของเทศบาลต าบลวังหลวง อ าเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน ผลการศึกษานี้
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ เนณัฐชา        
จีรพัฒนพงศ์ (2553)  ที่ศึกษาการด าเนินงาน
สวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด อ าเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการศึกษาพบว่า 
ผู้สูงอายุที่มีเพศ ต่างกัน เห็นว่ามีการ
ด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลยาง
ตลาด และโดยรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่
แตกต่างกัน 

3. ผู้ สู ง อ า ยุ ที่ รั บ เ บี้ ย ยั ง ชี พ จ า ก
เทศบาลต าบลวังหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ที่มีอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นว่าการ
ด าเนินงานสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
เทศบาลต าบลวังหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
การศึกษาของ เนณัฐชา  จีรพัฒนพงศ์(2553)  
ที่ศึกษาการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้าน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วน
ต าบลยางตลาด อ าเภอยางตลาด จังหวัด

กาฬสินธุ์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุที่มี
อาชีพต่างกัน เห็นว่ามีการด าเนินงาน
สวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด และ
โดยรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
1) ผลการศึกษา เทศบาลควรจัด

สวัสดิการด้านที่พักอาศัยส าหรับผู้สูงอายุให้
มากยิ่งขึ้น เช่น จัดให้มีที่พักส ารองกรณีเกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉิน การจัดให้มีบ้านพักผู้สูงอายุ 

2) เทศบาลควรมีการจัดกิจกรรม
นันทนาการผู้สูงอายุและอบรมเพิ่มศักยภาพ
โดยการทัศนศึกษาดูงาน หรือฝึกอบรมให้
ความรู ้

3) เทศบาลควรมีการรณรงค์ให้
คนในชุมชน มองเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุมาก
ขึ้น 

4) เทศบาลควรมีการจัดกิจกรรม
หรือโครงการการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอาย ุ

2. ข้อเสนอแนะในการน าศึกษาครั้ง
ต่อไป 

1) ควรศึกษาเกี่ยวกับแนวทาง
หรือการสร้างความร่วมมือในการดูแลและ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

2) ควรศึกษาเปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับพื้นที่อื่นๆ  เพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนาการด าเนินงานของเทศบาลต่อไป 
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