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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษา  และ เปรี ยบ เที ยบบทบาทการจัด
สวัสดิการผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองเปลือย อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัด
ร้อยเอ็ด จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่  
เพศ และสถานภาพทางต าแหน่งในหมู่บ้าน  
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้น าชุมชนทุก
หมู่บ้านในต าบลเมืองเปลือย  อ าเภอศรีสมเด็จ  
จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 136 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามมีลักษณะแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูลโดย
การหาค่าร้อยละ ค่า เฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test) และการ
ทดสอบค่าเอฟ (F-test) และเมื่อพบความ
แตกต่างจึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่
โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/)  
 
  

 ผลการศึกษาพบว่า 
1. ผู้น าชุมชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

บทบาทการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองเปลือย  อ า เภอศรี
สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและทุกด้าน
อยู่ในระดับมาก เรยีงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไป
หาน้อย ดังนี้ การจัดสวัสดิการด้านรายได้ การ
จัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย การจัดสวัสดิการ
ด้านนันทนาการ การจัดสวัสดิการด้านอื่นๆ 
การจัดสวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย และการ
จัดสวัสดิการด้านการศึกษา  ตามล าดับ 
 2. ผู้น าชุมชนที่มีเพศและสถานภาพ
ทางต าแหน่งในหมู่บ้ านต่างกัน  มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทการจัดสวัสดิการ
ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
เปลือย อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่
แตกต่างกัน 
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ABSTRACT 
 The purposes of this study were to 
study and to compare the roles in welfare 
provision of Mueang Plueay Subdistrict 
Administrative Organization, Srisomdet 
district, Roi Et province, classified by gender 
and position status in the village. The sample 
was 136 community leaders of every village in 
the area. The rating scale questionnaire was 
used as the tool. The data were analyzed by 
using percentage, mean, standard deviation, t-
test, F-test (One way ANOVA), and least 
significant difference by Scheffe’s method. 
 The results of the study revealed as 
follows : 
 1.  The community leaders on the role 
in welfare provision of Meang Plueay 
Subdistrict Administrative Organization, 
Srisomdet district, Roi Et province, at high 
level as a whole and in aspects, ranked in order 
of income welfare, housing welfare, 
recreational welfare, other welfare, health 
welfare and education welfare aspects 
respectively. 
 2. The community leaders with 
different genders and positions had the opinion 
on the role in welfare provision of Muang 
Pluey Subdistrict Administrative Organization, 

Srisomdet district, Roi Et province, as a whole 
and in aspects with no difference. 
 
Keywords: The Roles in Welfare Provision, 
the Elderly, Mueang Plueay Subdistrict 
Administrative Organization, Roi Et Province 
 
บทน า 
 เนื่ อ งจากประชากรผู้ สู งอายุ ใน
ประเทศไทยเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่รวดเร็วและ
ต่อเนื่อง จากการส ารวจของส านักงานสถิติ
แห่งชาติในครั้งที่ผ่านมา พบว่าในปี 2556 มี
จ านวนผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 13.2 ของ
ประชากรทั้ งประ เทศ  (ส านั กงานสถิติ
แห่งชาติ,  2556) ซึ่งตามค านิยามขององค์การ
สหประชาชาติ (UN) ที่ก าหนดไว้ว่า ประเทศ
ใดที่มีประชากร อายุ 60 ปีขึ้นไป สัดส่วนเกิน
ร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ ถือว่า
ประเทศนั้นได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging 
Society)  และจะ เป็นสั งคมผู้ สู งอายุ โดย
สมบูรณ์ (Aged Society) เมื่อสัดส่วน
ประชากร อายุ 60 ปีขึ้นไป เพิ่มเป็นร้อยละ 20 
ของประชากรทั้งประเทศ ดังนั้นประเทศไทย
จึงนับได้ว่าเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว จากการที่
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้โครงสร้างทาง
เศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะ
ด้านก าลังแรงงาน ศักยภาพของวัยท างานใน
การสนับสนุนผู้สูงอายุลดลง ในสัดส่วนของ
ผู้สูงอายุ เองก็มีแต่ภาวะเสื่อมถอยทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ และยิ่งมีอายุยืดยาวมากขึ้น 
ความเสื่อมถอยยิ่งมีมากขึ้นเป็นล าดับ โอกาส
เผชิญกับภาวการณ์เจ็บป่วยและการช่วยเหลือ
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ตนเองได้น้อยลงมีมากกว่าวัยอื่นๆ ซึ่งก็จะตก
เป็นภาระของรัฐบาลในที่สุด  
 นโยบายการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น
ของประเทศไทย เป็นการจัดความสัมพันธ์
ทางอ านาจหน้าที่ระหว่างราชการส่วนกลาง 
ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไป  เ มื่ อ สั ง ค มมี ก า รพั ฒน า ด้ า น ต่ า ง ๆ 
ประชาชนจึงมีความต้องการความคาดหวัง 
และเรียกร้องการบริการจากรัฐเพิ่มมากขึ้น 
ในขณะที่รัฐมีขีดความสามารถและทรัพยากร
ที่จ ากัด ในการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน จึงต้องมีการกระจายอ านาจสู่
ท้องถิ่น เพื่อลดบทบาทของรัฐในส่วนกลาง 
และเพิ่มอ านาจของท้องถ่ิน โดยเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ของท้องถิ่น เพื่อที่จะตอบสนองการเรียกร้อง
และความต้องการของประชาชนเข้ามามี  
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการของท้องถิ่น 
เพื่อที่จะตอบสนองการเรียกร้อง และความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และ
ตรงกับความเป็นจริงที่ชุมชนต้องการให้มาก
ที่สุด การเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครอง
ส่ วนท้องถิ่ นของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ
ประการหนึ่งของระบอบการเมือง โดยเฉพาะ
การมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่น ซึ่งประชาชน
ในแต่ละท้องถิ่นย่อมรู้ถึงความต้องการ และ
ปัญหาของตนเองได้ดีกว่าบุคคลอันซึ่งมิใช่
เป็นคนในท้องถิ่นนั้นๆ ปัจจุบันองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยมีหลายรูปแบบ
มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งประเทศ โดยบทบัญญัติ

แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผน และขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก าหนดให้มีการถ่ายโอน
การให้บริการสาธารณะ และงบประมาณลง
ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นจ านวน
มาก ท าให้ท้องถิ่นมีบทบาทที่ส าคัญยิ่งต่อการ
พัฒนาประเทศ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้แก่ประชาชน แนวทางของการถ่ายโอน
ภารกิจของรัฐให้แก่ท้องถิ่น ได้มีการก าหนด
ความหมายของภารกิ จที่ ถ่ ายโอน และ
หลักการทั่วไปในการถ่ายโอนภารกิจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย
หลักการทั่วไป 18 ข้อ รวมทั้งการก าหนดกลุ่ม
ภารกิจี่จะต้องถ่ายโอน จ านวน 6 ด้าน คือ 1) 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2) ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษาความสวบเรียบร้อย 4) 
ด้ านการวางแผนการส่ง เสริมการลงทุน
พาณิชยการ และการท่องเที่ยว 5) ด้านการ
บริห ารจั ดก าร  ก า รอนุ รั กษ์ ท รั พย ากร 
ธ ร ร ม ช า ติ  แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  6 )  ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น จึงท าให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
มีการก าหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการ 
เ พื่ อ ร อ ง รั บ ก า ร ถ่ า ย โ อนภ า ร กิ จ ต า ม
พระราชบัญญัติก าหนด และขั้นตอนการ
กระจายอ านาจ พ.ศ. 2542 ประกอบกับใน
ช่วงเวลา 30 ปีที่ผ่านมา โครงสร้างกลุ่มอายุ
ประชากรเปลี่ยนไป โดยมีวัยเด็กลดลง แต่มี
ประชากรวัยกลางคน และวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น 
ซึ่งนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบัน ได้ส่งเสริม
ทางด้ านสุขภาพของประชาชน ที่มีการ
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ก าหนดอายุขัยของผู้สูงอายุในอนาคตเฉลี่ย 70 
ปีขึ้นไป ฉะนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
ศึกษาถึงความต้องการของผู้สูงอายุ  เพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น ตอบสนองความต้องการสร้างเสริม
สุขภาพของประชาชยตามนโยบายของภาครัฐ 
ปัญหาในการเลี้ยงดูผู้สูงอายุในด้านต่างๆ 
จ า เป็นต้องเตรียมการของสถาบันต่างๆ 
นับตั้งแต่สถาบันครอบครัว เศรษฐกิจ สาธารณชน 
องค์กรเอกชน รวมถึงหน่วยงานของภาครัฐ
ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ต่อผู้สูงอายุ 
 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองเปลือย อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 
ได้ให้การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุในเรื่ อง
สวั สดิ ก าร เบี้ ย ยั ง ชีพ ร าย เดื อน  โดยใช้
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล 
เองตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 โดยให้เบี้ย
ยังชีพเฉพาะผู้สูงอายุที่มีความยากจน ขาดคน
ดูแล ต่อมาในรัฐบาลจึงมีนโยบายให้เบี้ยยัง
ชีพกับผู้สูงอายุทุกคน แต่ก็ยังถือว่าไม่ได้
เข้าถึงปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ
อย่างแท้จริง เพราะปัญหาของผู้สูงอายุมีความ
สลับซับซ้อน และเป็นปัญหาที่สามารถ
สะท้อนถึงคุณภาพสังคมได้เป็นอย่างดี เพราะ
ล าพังการมุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐ 
โดยการให้เบี้ยเลี้ยงยังชีพเพียงอย่างเดียวคงไม่
สามารถช่วยให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ได้แต่อย่างใด ส าหรับประเทศไทย ซึ่งเป็น
ประเทศก าลังพัฒนาที่ยังไม่มีความพร้อมที่จะ
เป็นรัฐสวัสดิการยิ่งจะเป็นภาระผูกพันให้กับ
รัฐบาลในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

 จากเหตุผลและความส าคัญดังกล่าว
ข้างต้นผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาบทบาทในการ
จัดสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองเปลือย อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้จะ เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาบทบาทในการจัด
สวัสดิการผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองเปลือย อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัด
ร้อยเอ็ด  ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การศึกษา 

1. เ พื่ อ ศึ ก ษ า บ ท บ า ท ก า ร จั ด
สวัสดิการผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองเปลือย อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

2. เพื่อเปรียบเทียบบทบาทการจัด
สวัสดิการผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองเปลือย อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัด
ร้อยเอ็ด จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 
สมมติฐานของการศึกษา 

1. ผู้น าชุมชนที่มีเพศต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อบทบาทการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเปลือย  
อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 

2. ผู้น าชุมชน ท่ี มีสถานภาพทาง
ต าแหน่งในหมู่บ้านต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
บทบาทการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองเปลือย อ าเภอศรี
สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 
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ขอบเขตของการศึกษา 
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา  การศึกษาใน

ครั้งนี้ผู้ศึกษาก าหนดขอบเขตในการศึกษา  
คือการจัดสวัสดิการผู้สู งอายุ   ตามแผน
ผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2548-2564)  
6 ด้าน ได้แก่ 1) การจัดสวัสดิการด้านรายได้  
2) การจัดสวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย          
3) การจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย  4) การจัด
สวัสดิการด้านการศึกษา  5) การจัดสวัสดิการ
ด้านนันทนาการ และ 6) การจัดสวัสดิการ
ด้านอื่นๆ 

2. ขอบเขตด้านประชากรที่ศึกษา  
คือ ผู้น าชุมชน ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน และ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
ทุกหมู่บ้าน ในต าบลเมืองเปลือย อ าเภอศรี
สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 13  คน 

3. ขอบเขตด้านพื้นที่ คือ ต าบลเมือง
เปลือย อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 

4. ขอบ เขตด้ านตั วแปรที่ ใ ช้ ใน
การศึกษา 
  1) ตัวแปรอิสระ (Independent  
Variables) คือ  ปัจจั ยส่วนบุคคลของผู้น า
ชุมชน ได้แก่ เพศ และสถานภาพทางต าแหน่ง
ในหมู่บ้าน 
  2) ตัวแปรตาม (Dependent  
Variables) คือ การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ  6  
ด้าน ได้แก่ 1)  การจัดสวัสดิการด้านรายได้  
2)  การจัดสวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย       
3)  การจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย  4) การจัด
สวัสดิการด้านการศึกษา  5)  การจัดสวัสดิการ

ด้านนันทนาการ  และ 6) การจัดสวัสดิการ
ด้านอื่นๆ 

5. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
  การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาเก็บข้อมูล
ระหว่างวันที่  10  มกราคม-30  มีนาคม  2558 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร 
  ประชากรท่ีศึกษา คือ ผู้น าชุมชน 
ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
กรรมการหมู่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน  (อสม.)  ทุกหมู่บ้าน  ในต าบลเมือง
เปลือย อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด  
จ านวน 136 คน   
  เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นเพื่อ
สอบถามความคิดเห็นของผู้น าชุมชนเกี่ยวกับ
บทบาทการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองเปลือย อ าเภอศรีสมเด็จ  
จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 1 ฉบับ แบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น  2  ตอน ดังนี้ 
  ตอนที ่1 สอบถามปัจจัยส่วนบุคคล
ของกลุ่ มตั วอย่ า ง   มี ลั กษณะ เป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check  List) 
 ตอนที ่2 สอบถามความคิดเห็นของ
ผู้น าชุมชนเกี่ยวกับบทบาทการจัดสวัสดิการ
ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
เปลือย 
  โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
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(Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอร์ท 
(Likert) 
 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
 ผู้ศึกษาได้ด าเนินการตาม ดังนี้ 

1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎ ีเอกสาร และ
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ 

2) แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น  2  
ตอน โดยพิจารณาเนื้อหาให้ครอบคลุมกับ
ความมุ่งหมาย และสมมติฐานการศึกษา 

3) น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตาม
กรอบแนวคิดที่ก าหนด อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
พิจารณาแก้ภาษา เนื้อหา ความครบถ้วน 
ถูกต้อง และครอบคลุมเนื้อหาและเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถ
วัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด แล้ว
น ามาปรับปรุงแก้ไขตามท่ีอาจารย์ที่ปรึกษา
แนะน า 

4) น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไข
แล้ว ไปทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  
(Content Validity) จากผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่าน  
พิจารณาตรวจสอบและขอค าแนะน าในการ
แก้ไขปรับปรุง เพื่อให้อ่านแล้วเข้าใจง่าย ตรง
ตามความมุ่งหมายของการศึกษา 

5) น าแบบสอบถามไปทดลองใช้  
(Try–Out) กับผู้น าชุมชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลพระธาตุ อ าเภอเชียงขวัญ  
จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  จ านวน  
40  คน 

6) น าแบบสอบถามที่น าไปทดลอง
ใช้ (Try-Out) มาหาค่าอ านาจจ าแนก เป็นราย
ข้อในแต่ละด้านโดยวิธี Item-total Correlation 
และทดสอบด้วยสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน 

(Pearson Product Moment Correlation) เพื่อ
ทดสอบนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

7) น าแบบสอบถามที่ผ่ านเกณฑ์ 
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) 
โดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)  
ตามวิธีการของครอนบาค  (Cronbach) 

8) จัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ 
เพื่อน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้ ศึ กษาด า เนินการตามขั้ นตอน 
ดังต่อไปนี้ 

1) ขอหนังสือจากวิทยาลัย เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การศึกษาเสนอต่อก านันต าบลเมืองเปลือย  
อ าเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

2) ผู้ศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลใน
การศึกษาด้วยตนเอง และได้ติดตามเก็บ
แบบสอบถามคืนด้วยตนเอง 

3) ผู้ศึกษาตรวจสอบความครบถ้วน 
สมบูรณ์การตอบแบบสอบถาม เพื่อน าไป
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ศึกษาได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป โดย
ท าการวิเคราะห์ตามล าดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

1) วิ เคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง ท่ี
ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

2) วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้น า
ชุมชนเกี่ยวกับบทบาทการจัดสวัสดิการ
ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
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เปลือย โดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) และ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  (S.D.)  แล้วน าไปเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ค่าเฉลี่ยและแปลความหมาย (บุญชม  
ศรีสะอาด,  2543 : 100) 

3) วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็น
ของผู้น าชุมชน เกี่ ย วกับบทบาทการจัด
สวัสดิการผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองเปลือย จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
ใช้ค่า  F-test  (One way ANOVA)  t–test 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1) ค ว า ม เ ที่ ย ง ต ร ง เ ชิ ง เ นื้ อ ห า 
(Content Validity) โดยหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนยิามศัพท์เฉพาะ 
(IOC : Index of Item Objective Congruence) 
 2) ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถามโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า 
(Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค 
(Cronbach) 
 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่  
(Frequency) ค่าร้อยละ  (Percentage) ค่าเฉลี่ย  
(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  
Deviation) 
 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ใช้ค่า F-test 
(One way ANOVA) t–test แบบ Independent 
Samples  และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่

โดยวิธีการของเชฟเฟ่  ( eScheff ) 
 
สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาบทบาทการจัดสวัสดิการ
ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลเมือง

เปลือย  อ าเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ผู้
ศึกษาสรุปผลการศึกษาดังนี้ 

1. ผู้น าชุมชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองเปลือย อ าเภอศรีสมเด็จ  
จั งหวั ดร้ อย เอ็ ด  ส่ วนใหญ่ เป็น เพศชาย  
จ านวน  71 คน (ร้อยละ 52.20) รองลงมาเป็น
เพศหญิง จ านวน 65 คน (ร้อยละ 47.80) ส่วน
ใหญ่เป็นกรรมการหมู่บ้าน จ านวน 72 คน  
(ร้อยละ  52.94) รองลงมาเป็นอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จ านวน 40 
คน(ร้อยละ 29.42) และเป็นก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 24 คน (ร้อยละ  
17.64) 

2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของ
ผู้น าชุมชนเกี่ยวกับบทบาทการจัดสวัสดิการ
ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
เปลือย อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด  
โดย รวมและทุ กด้ านอยู่ ใ น ระดั บ ม าก 
( x =4.17) โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย ดังนี้ การจัดสวัสดิการด้านรายได้  
( x =4.32) การจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย 
( x =4.30) การจัดสวัสดิการด้านนันทนาการ 
( x =4.22) ก า ร จั ด ส วั ส ดิ ก า ร ด้ า น อื่ น ๆ  
( x =4.15) การจัดสวัสดิการด้านสุขภาพ
อนามัย ( x =4.08) และการจัดสวัสดิการด้าน
การศึกษา ( x =4.00) ตามล าดับ  เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน ปรากฏผลดังนี้ 

1) การจัดสวัสดิการด้านรายได้  
โ ด ย ร ว ม อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก  ( x =4.32)  
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้  
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเปลือย มีการ
จัดบริการฝึกอาชีพที่ เหมาะสมส าหรับ
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ผู้สูงอาย ุ( x =4.71) รองลงมา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองเปลือย มีการจัดอบรมอาชีพ
เสริมส าหรับผู้สูงอายุ ( x =4.38) และองค์การ
บริ ห า รส่ วนต า บล เ มื อ ง เ ปลื อ ย  มี ก า ร
สนับสนุนทุนประกอบอาชีพที่ เหมาะสม
ส าหรับผู้สูงอายุ  ( x =4.36) 

2) การจัดสวัสดิการด้านสุขภาพ
อนามัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x =4.08)  
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้  
องค์การบริหารส่วนต าบลเมือง เปลือย  
ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้สูงอายุตาม
ความจ าเป็น ( x =4.50) รองลงมา องค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองเปลือย จัดเครื่อง
อุปโภคบริโภคให้กับผู้สูงอายุตามความ
จ าเป็น ( x =4.08) และองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองเปลือย มีการจัดตรวจสุขภาพ
ประจ าปีให้กับผู้สูงอาย ุ ( x =4.05) 

3) การจัดสวัสดิการด้ านที่อยู่
อาศัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ( x =4.30)  
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  ดังนี้  
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเปลือย  มีการ
จัดที่พักชั่ วคราวส าหรับผู้สู งอายุกรณีที่
ป ร ะ สบปั ญ ห า  ห รื อ เ กิ ด เ ห ตุ ฉุ ก เ ฉิ น  
( x =4.49)  รองลงมา  องค์การบริหารส่วน
ต าบล เมื อง เปลือย  มี ก ารจั ดที่ พั กอาศั ย
เครื่องนุ่งห่มแก่ผู้สูงอายุตามความจ าเป็น  
( x =4.43)  และองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองเปลือย  จัดให้มีหรือประสานงานเพื่อส่ง
ต่อเกี่ยวกับสถานสงเคราะห์ส าหรับผู้สูงอายุ  
( x =4.27) 

4) ก า ร จั ด ส วั ส ดิ ก า ร ด้ า น
ก า ร ศึ ก ษ า  โ ด ย ร ว ม อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก  

( x =4.00)  เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเปลือย  
จัดให้มีสถานที่หรือแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ผู้สูงอายุ  ( x =4.50)  รองลงมา องค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองเปลือย  มีการจัดหรือ
ให้บริการข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ใน
ด้านต่าง ๆ แก่ผู้สูงอายุ  ( x =4.47)  และ
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเปลือย  มีการ
จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุตาม
ความเหมาะสม  ( x =4.29) 

5) ก า ร จั ด ส วั ส ดิ ก า ร ด้ า น
นันทนาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
( x =4.22)  เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย  ดังนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
เปลือย  จัดสถานที่ส าหรับออกก าลังกาย
ส าหรับผู้สูงอายุ  ( x =4.50)  รองลงมา
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเปลือย  มีการ
จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหรือการทัศนศึกษา
ส าหรับผู้สูงอายุ  ( x =4.39)  และองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองเปลือย  ส่งเสริมและ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม
ส าหรับผู้สูงอายุ  ( x =4.35) 

6) การจัดสวัสดิการด้านอื่นๆ 
โ ด ย ร ว ม อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก  ( x =4.15)  
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  ดังนี้  
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเปลือย  มีการ
จัดสถานที่ เพื่ ออ านวยความสะดวกแก่
ผู้สูงอายุ  เช่น ที่นั่ ง   ทางเดิน   ( x =4.47)  
รองลงมา  องค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
เปลือย  มีการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ส่งเสริม
เพื่อให้คนในชุมชนหรือผู้เกี่ยวข้องเห็นคุณค่า
ผู้สูงอายุ  ( x =4.20)  และองค์การบริหาร
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ส่วนต าบลเมืองเปลือย  มีการจัดบริการรถเข็น
หรืออุปกรณ์ที่จ าเป็นเพื่ออ านวยความสะดวก
แก่ผู้สูงอายุ  ( x =4.17) 

3. ผู้น าชุมชนที่มี เพศต่างกันมีความ
คิดเห็นว่า  บทบาทการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเปลือย  อ าเภอ
ศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน 

4. ผู้น าชุมชนที่มีสถานภาพทาง
ต าแหน่งในหมู่บ้านต่างกัน  มีความคิดเห็นว่า  
บทบาทการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองเปลือย  อ าเภอศรี
สมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 
 ผู้ ศึ ก ษ า อ ภิ ป ร า ย ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า  
ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้น าชุมชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บทบาทการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองเปลือย อ าเภอศรีสมเด็จ  
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก โดยด้านทีอ่งค์การบริหารสว่นต าบล
เมืองเปลือย อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด   
มีบาทบาทในการด าเนินการมากที่สุด คือ การ
จัดสวัสดิการด้ านรายได้ ผลการศึกษานี้
สอดคล้องกับการศึกษาของ  ฐิติรัตน์  ดิศโยธิน  
(2550 : บทคัดย่อ) ท่ีได้ศึกษาบทบาทของ
องค์การบริหารส่วนต าบลที่มีต่อการจัด
สวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชน กรณีศึกษาจังหวัด
หนองคาย  ผลการศึกษาพบว่าบทบาทในการ
จัดสวัสดิการขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
จังหวัดหนองคาย  ที่ด าเนินการมากที่สุดคือ
บทบาทการจัดสวัสดิการด้านรายได้และ

บทบาทในการจัดสวัสดิการด้านอื่นๆ  และยัง
สอดคล้องกับการศึกษาของ สุดา  ศิลากุล  
(2550 : บทคัดย่อ) ท่ีศึกษาเรื่องการจัด
สวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุของเทศบาลใน
จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ประเภท
การจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุที่เทศบาลใน
จังหวัดนนทบุรี จัดได้มากที่สุดคือสวัสดิการ
ด้านนันทนาการและด้านรายได้ ที่ผลการศึกษา
เป็นเช่นนี้ เป็นเพราะว่าองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองเปลือยได้ให้ความส าคัญและ
ด าเนินการในเรื่องมีการจัดบริการฝึกอาชีพที่
เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ มีการจัดอบรมอาชีพ
เสริมส าหรับผู้สูงอายุ  รวมทั้งมีการสนับสนุน
ทุนประกอบอาชีพที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ  
ซึ่งการด าเนินการในเรื่องดังกล่าวนี้จะท าให้
ผู้สูงอายุเกิดรายได้และยังเป็นการใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์อีกด้วย ส่วนด้านที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองเปลือยมีบทบาทในการ
จัดสวัสดิการรองลงมาคือ การจัดสวัสดิการ
ด้านที่อยู่อาศัย  โดยองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองเปลือยได้มีการจัดที่พักชั่วคราวส าหรับ
ผู้สูงอายุกรณีที่ประสบปัญหา หรือเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน การจัดที่พักอาศัยเครื่องนุ่งห่มแก่
ผู้สูงอายุตามความจ าเป็น มีการประสานงาน
เพื่อส่งต่อเกี่ยวกับสถานสงเคราะห์ส าหรับ
ผู้สูงอายุ  สอดคล้องกับส านักงานสถิติแห่งชาติ  
(2545 : 121) ท่ีได้ศึกษาและรายงานการส ารวจ
ประชากรผู้สูงอายุในประเทศ พ.ศ.2545         
ผลการศึกษาพบว่า มีผู้สูงอายุอีกร้อยละ 24.4  
ที่ต้องการพักอาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์
คนชราของรัฐ และร้อยละ 18.4 ต้องการพัก
อาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์คนชราของเอกชน  
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ผู้สูงอายุที่อยู่นอกเขตเทศบาลต้องการให้
รัฐบาลช่วยเหลือในทุกๆ ด้าน มากกว่าผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาล การทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองเปลือยได้จัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย
ส าหรับผู้สูงอายุดังกล่าวนี้จะช่วยแก้ไขปัญหา
ด้านที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุได้และตรงกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ 
 การจัดสวัสดิการด้านนันทนาการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเปลือยได้
ด าเนินการในเรื่องจัดสถานที่ส าหรับออกก าลัง
กายส าหรับผู้สูงอายุ  การจัดกิจกรรมศึกษาดู
งานหรือการจัดทัศนศึกษาส าหรับผู้สูงอายุ  
การส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการ
จัดกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ  ผลการศึกษานี้
สอดคล้องกับการศึกษาของสุดา  ศิลากุล  
(2550 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การจัด
สวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุของเทศบาลใน
จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ประเภท
การจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุที่เทศบาลใน
จังหวัดนนทบุรี จัดได้มากที่สุดคือสวัสดิการ
ด้านนันทนาการและด้านรายได้  การจัด
สวัสดิการด้านอื่นๆ  องค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองเปลือย ได้ด าเนินการในเรื่องการจัด
สถานที่เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ 
เช่น ที่นั่ง  ทางเดิน  การจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์
ส่งเสริมเพื่อให้คนในชุมชนหรือผู้เกี่ยวข้อง
เห็นคุณค่าผู้สูงอายุ และการจัดบริการรถเข็น
หรืออุปกรณ์ที่จ าเป็นเพื่ออ านวยความสะดวก
แก่ผู้สูงอายุ สอดคล้องกับการศึกษาของ ฐิติ
รัตน์  ดิศโยธิน  (2550 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษา
บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลที่มีต่อ
การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชน  กรณีศึกษา

จังหวัดหนองคาย  ผลการศึกษาพบว่า  บทบาท
ในการจัดสวัสดิการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในจังหวัดหนองคาย  ที่ด าเนินการมาก
ที่สุดคือบทบาทการจัดสวัสดิการด้านรายได้
และบทบาทในการจัดสวัสดิการด้านอื่นๆ   
 การจัดสวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย  
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเปลือยได้
ด า เ นิ น ก า ร ใน เ รื่ อ ง ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ ค่ า
รักษาพยาบาลแก่ผู้สูงอายุตามความจ าเป็น  การ
จัดเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับผู้สูงอายุตาม
ความจ าเป็นและมีการจัดตรวจสุขภาพประจ าปี
ให้กับผู้สูงอายุ การด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองเปลือย ดังกล่าวนี้
สอดคล้องกับ กรมการศึกษานอกโรงเรียน  
(2541 : 37-38)  ท่ีได้สรุปความต้องการของ
ผู้สูงอายุด้านร่างกาย คือ ต้องการมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ต้องการการช่วยเหลือ
ดูแลอย่างใกล้ชิด ต้องการที่อยู่อาศัย ต้องการ
อากาศดี  สิ่งแวดล้อมดี  ต้องการอาหารการกิน
ที่ถูกสุขลักษณะตามวัย ต้องการมีผู้ดูแลเมื่อ
ยามเจ็บไข้ได้ป่วย ต้องการได้รับการตรวจ
สุขภาพรักษาพยาบาลที่สะดวก  รวดเร็ ว  
ต้องการได้รับบริการรักษาพยาบาลแบบให้
เปล่าจากรัฐ ต้องการได้พักผ่อนนอนหลับอย่าง
เพียงพอ  ต้องการบ ารุงรักษาร่างกาย และออก
ก าลังกายอย่างสม่ าเสมอและความต้องการสิ่ง
อ านวยความสะดวกเพื่อป้องกันอุบัติ เหตุ   
ส่วนการจัดสวัสดิการด้ านการศึกษานั้น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเปลือย ได้
ด าเนินการในเรื่องการจัดให้มีสถานที่หรือ
แหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้สูงอายุ  การจัดหรือ
ให้บริการข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ใน
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ด้านต่างๆ แก่ผู้สูงอายุ และการจัดกิจกรรม
เพื่อให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุตามความเหมาะสม
สอดคล้องกับ กรมการศึกษานอกโรงเรียน  
(2541 : 37-38) ท่ีได้สรุปความต้องการของ
ผู้สูงอายุด้านสังคม กล่าวคือผู้สูงอายุต้องการ
เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว สังคมและหมู่
คณะ ต้องการช่วยเหลือสังคม และมีบทบาทใน
สังคมตามความถนัด 

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผู้น าชุมชนที่มีเพศและสถานภาพทางต าแหน่ง
ในหมู่บ้านต่างกัน เกี่ยวกับบทบาทการจัด
สวัสดิการผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองเปลือย อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัด
ร้อยเอ็ด พบว่าผู้น าชุมชนมีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน  แสดงให้เห็นว่าปัจจัยส่วนบุคคล
ดังกล่าวไม่ส่งผลต่อความคิดเห็นของผู้น า
ชุมชนต่อบทบาทการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเปลือย  อ าเภอ
ศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1) การจั ดสวั สดิ การด้ านรายได้  
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเปลือย  ควร
ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนผู้สูงอายุในชุมชน 
 2) การจัดสวัสดิการด้ านสุขภาพ
อนามัย  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเปลือย  
ควรมีการจัดบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึง
และเพียงพอ 

 3) การจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย  
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเปลือย  ควรมี
การรณรงค์หรือให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุเกี่ยวกับ
การดูแลที่อยู่อาศัย 
 4) การจัดสวัสดิการด้านการศึกษา  
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเปลือย  ควร
ส่ ง เสริมให้ผู้ สู งอายุ ได้ ถ่ ายทอดความรู้  
ประสบการณ์ และทักษะ แก่คนรุ่นหลัง 
 5) การจัดสวัสดิการด้านนันทนาการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเปลือย  ควรจัด
กิจกรรมนันทนาการของผู้สูงอายุร่วมกับกลุ่ม
บุคคลต่างๆ  ในชุมชน 
 6) ก า ร จั ด ส วั ส ดิ ก า ร ด้ า น อื่ น ๆ  
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเปลือย  ควร
จัดบริการการให้ค าปรึกษาหรือประสานงาน
กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้ค าแนะน า  ปรึกษา ในเรื่อง
ที่ผู้สูงอายุร้องขอให้มากยิ่งขึ้น 
 ข้อเสนอแนะในการน าศึกษาครั้ ง
ต่อไป 
 1) ควรศึกษาปัจจัยที่สนับสนุนให้
องค์การบริหารส่วนต าบล  ด าเนินงานด้าน
สวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
 2) ควรศึกษาปัญหา  อุปสรรคการ
ด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 3) ควรศึกษาความต้องการสวัสดิการ
สังคมของผู้สูงอายุในพื้นที่ที่รับผิดชอบและ
น ามาใช้ เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนงาน
โครงการด้านสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอาย ุ
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