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บทคัดย่อ 
 กำรศึกษำคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึ ก ษ ำแล ะ เป รี ยบ เที ยบ ค ว ำม ต้อ งก ำร
สวสัดิกำรสังคมของผูสู้งอำยุในเขตองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองแวง อ ำเภอเกษตร
วิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด จ  ำแนกตำมปัจจยัส่วน
บุคคล ไดแ้ก่ เพศ และอำย ุประชำกรและกลุ่ม
ตวัอย่ำงท่ีใช้ในกำรศึกษำคือ ผูสู้งอำยุในเขต
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแวง อ ำเภอ
เกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด จ ำนวน 739 คน  
ก ำหนดขนำดกลุ่มตวัอยำ่งโดยใชสู้ตรค ำนวณ
ของ ทำโร  ยำมำเน่ ได้กลุ่มตวัอย่ำง จ  ำนวน 
259 คน  เค ร่ืองมือท่ี ใช้ในกำรศึกษำเป็น
แบบสอบถำมมีลักษณะแบบมำตรำส่วน
ประมำณค่ำ วิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรหำค่ำ 
ร้อยละ ค่ำเฉล่ีย ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน และ
กำรทดสอบค่ำที (t–test) ผลกำรศึกษำพบวำ่ 
  1.  ผู ้สูงอำยุในเขตองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองแวง  อ ำเภอเกษตรวิสั ย 

จังหวดัร้อยเอ็ด  มีควำมต้องกำรสวสัดิกำร 
โดยรวมและทุกด้ำนอยู่ในระดับปำนกลำง 
เรียงล ำดับค่ำเฉล่ียจำกมำกไปหำน้อย ดังน้ี 
ดำ้นรำยได ้ดำ้นนนัทนำกำร ดำ้นสุขภำพและ
กำรรักษำพยำบำล ดำ้นท่ีพกัอำศยั ดำ้นควำม
มั่นคงทำงสั งคม และด้ำนมำตรฐำนกำร
บริกำรและเครือข่ำยเก้ือหนุน ตำมล ำดบั 
 2.  ผู ้สูงอำยุในเขตองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองแวง  อ ำเภอเกษตรวิสั ย 
จงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีมีเพศและท่ีมีอำยุต่ำงกนั มี
ควำมตอ้งกำรสวสัดิกำรสังคม ไม่แตกต่ำงกนั 
 

ค าส าคัญ : องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 
 
ABSTRACT 
 The purposes of this study were to 
study and to compare the social welfare 
demand of the elderly in Nong Waeng 
Subdistrict, Kaset Wisai District, Roi Et 
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Province, classified by gender and 
occupation.  The sample consisted of 178 
elderly in the area registered with Phonthong 
Subdistrict Municipality, desired through 
Taro Yamane’s method. 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 Scheffe’s method. 
 The results of the study revealed as 
follows:- 

1. The elderly had the needs for 
social welfare as a whole and in aspects at 
the moderate level, ranked in order of 
entertainment, income, health & health care, 
service standard and supporting network, 
accommodation and social security aspects, 
respectively. 

2. The elderly with different 
gender in Nong Waeng Subdistrict, Kaset 
Wisai District, Roi Et Province, had opinion 
on the social welfare demand, as a whole and 
in aspects with no difference. 

3. The elderly with different 
occupation in Nong Waeng Subdistrict, 
Kaset Wisai District, Roi Et Province, had 
opinion on the social welfare demand, as a 
whole and in aspects with no difference.  
 
Keywords : Nong Waeng Subdistrict 
 

บทน า 
  กำรก้ำวข้ึน สู่สังคมผู ้สู งอำยุอย่ำง
รวดเร็วของสังคมไทย และย่อมส่งผลให้วิถี
ชีวิตและพฤติกรรมของคนในสังคมเกิดกำร
เปล่ียนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว  กำรเป ล่ียน
ทำงด้ำนร่ำงกำยและสังคมท ำให้จิตใจของ
ผูสู้งอำยุเปล่ียนไปด้วยผูสู้งอำยุจะปรับจิตใจ
และอำรมณ์ไปตำมกำรเปล่ียนแปลงของ
ร่ำงกำยและส่ิงแวดลอ้ม จะเห็นว่ำผูสู้งอำยุจะ
ปรับปรุงและพฒันำจิตใจตวัเองไปในทำงท่ีดี
งำมมำกข้ึน  และสำมำรถควบคุมจิตใจได้
ดีกวำ่หนุ่มสำว คนสูงอำยุจะมีควำมสุขมุเยือก
เย็นมำก ข้ึน  แต่กำรแสดงออก ข้ึนอยู่กับ
ลั ก ษ ณ ะข อ งแ ต่ ล ะ บุ ค ค ล  ก ำร ศึ ก ษ ำ 
ประสบกำรณ์ และส่ิงแวดลอ้มของคนคนนั้น 
  จำกกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็ว
ดังก ล่ำว หน่วยงำนต่ำงๆ  ทั้ งห น่วยงำน
ภำครัฐ  ภำคเอกชนและหน่วยงำน อ่ืน ท่ี
เก่ียวข้อง ต้องมีกำรเตรียมมำตรกำรออกมำ
รองรับอย่ำงทันท่วงทีพร้อมท่ีจะก้ำวทัน
สถำนกำรณ์ของผูสู้งอำยุก่อให้เกิดกฎหมำย
ระเบียบ นโยบำย ตลอดจนมำตรกำรต่ำงๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับสิทธิและบริกำรท่ีผู ้สูงอำยุพึง
ได้ รั บ โดย เร่ิม ตั้ งแ ต่  รั ฐ ธ รรม นูญ แ ห่ ง
รำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้บัญญัติ
เก่ียวกบัเก่ียวกบักำรจดัสวสัดิกำรแก่ผูสู้งอำยุ
ไวใ้นมำตรำ 53 วำ่บุคคลซ่ึงมีอำยุเกินหกสิบปี
บริบูรณ์และไม่มีรำยได้เพียงพอแก่กำรยงัชีพมี
สิทธิไดรั้บสวสัดิกำร ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกอนั
เป็นสำธำรณะอย่ำงสมศักด์ิศรี และควำม
ช่วยเหลือท่ีเหมำะสมจำกรัฐ 
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  นอกจำกน้ีผูสู้งอำยุยงัมีโอกำสเกิด
ปัญหำสุ ขภำพ จิตจำกกำรเผ ชิญกับกำร
เปล่ียนแปลงในชีวติอนัเป็นผลมำจำกทั้งภำวะ
สุขภำพท่ีเส่ือมลง รำยได้ลดลงบทบำทใน
ครอบค รัวและสั งคมลดลงรวมทั้ งก ำร
เปล่ียนแปลงทำงสังคมและวฒันธรรมท่ีมีผล
ให้วิถีชีวิตของผูสู้งอำยุเปล่ียนไปตอ้งปรับตวั
เข้ำกับภำวะแวดล้อมท่ีเปล่ียนไปด้วยซ่ึงถ้ำ
ปรับตวัไม่ไดก้็จะเกิดปัญหำสุขภำพจิตตำมมำ
ผูสู้งอำยุจึงจ ำเป็นตอ้งชะลอควำมเส่ือมและ
ป้องกันปัญหำด้ำนสุขภำพเพื่อให้มีสุขภำพ
แข็งแรงและสำมำรถด ำรงชีวิตอยูใ่นสังคมได้
อยำ่งปกติสุขดว้ยกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตทั้ง
ทำงดำ้นร่ำงกำยจิตใจอำรมณ์และสังคมเพรำะ
เป็นกิจกรรมท่ีบุคคลสำมำรถกระท ำได้ด้วย
ตนเองและยงัช่วยยกระดบัคุณภำพชีวิตด้วย  
(คณะกรรมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน,  2546 : 2) 
 กำรลดลงของจ ำนวนและสัดส่วน
ของประชำกรวยัเด็กและประชำกรวยัแรงงำน
ในขณะท่ีจ ำนวนและสัดส่วนของประชำกร
สูงอำยุยงัคงเพิ่มข้ึนอย่ำงรวดเร็วและต่อเน่ือง
ในช่วง 30 ปีขำ้งหน้ำยิ่งท ำให้โครงสร้ำงทำง
อำยุของประชำกรไทยเป็นประชำกรสูงวยั
อย่ำงชัด เจนยิ่ง ข้ึนจำกกำรเป ล่ียนแปลง
โครงสร้ำงประชำกรดงักล่ำวขำ้งตน้คำดวำ่จะ
ส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมโดยรวมดงัน้ี  (คณะกรรมกำรผูสู้งอำยุ
แห่งชำติ,  2552 : 17) 
 1.  ผลกระทบทำงด้ำน เศรษฐกิจ
โครงสร้ำงประชำกรในประเทศท่ีมีสัดส่วน

แรงงำนลดลงและเขำ้สู่กำรเป็นสังคมสูงอำยุ
ได้ส่งผลกระทบด้ำนเศรษฐกิจ 3 ประเด็น
ไดแ้ก่ 
 1.1 ผลกระทบต่อขนำดของตลำด
ประเทศไทยก ำลงัจะกำ้วเขำ้สู่จุดท่ีขนำดตลำด
จะไม่เปล่ียนแปลงเม่ือพิจำรณำจำกจ ำนวน
ผูบ้ริโภคท่ีจะอยู่ในระดบัคงท่ี 66 ล้ำนคนจึง
ส่งผลต่อข้อจ ำกัดในกำรขยำยตวัของตลำด
ภำยในประเทศ 
 1.2 ผลก ระทบ ต่ อขน ำดขอ ง
แรงงำนจ ำนวนแรงงำนท่ีลดลงจะส่งผลให้
ผลิตภณัฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) ลดลง
และส่งผลกระทบต่อกำรลงทุนของประเทศ
และมำตรฐำนกำรด ำรงชีวิตของประชำกรจะ
เป็นขอ้จ ำกดัต่อกำรพฒันำประเทศ 
 1.3 ผลกระทบต่อกำรออมจำก
อตัรำส่วนกำรเป็นภำระท่ีเพิ่มข้ึนกำรมีอำยุยืน
ยำวข้ึนมีควำมจ ำเป็นจะตอ้งมีกำรออมทรัพย์
เพื่อเล้ียงดูตนเองหลงัวยัท ำงำนซ่ึงควรจะตอ้ง
มีกำรเตรียมเงินออมให้เพียงพอกบัจ ำนวนปีท่ี
คนเรำคำดวำ่จะมีชีวิตอยูห่ลงัเกษียณดงันั้นจึง
ต้องเร่งส่งเสริมกำรออมทรัพย์ให้สำมำรถ
ดูแลตนเองไดใ้นยำมชรำ 
 2.  ผลกระทบทำงดำ้นสังคม 
 2.1 ดำ้นสำธำรณสุขกำรสูงวยัของ
ประชำกรจะท ำให้รูปแบบของกำรเจ็บป่วยของ
ประชำกรเป ล่ี ยน ไปควำม ชุ กของโรค ท่ี
เก่ียวเน่ืองกับควำมเส่ือมถอยของอวยัวะจะ
เพิ่มข้ึนโรคของผูสู้งอำยุส่วนใหญ่เป็นโรค
เร้ือรังท่ีตอ้งกำรกำรดูแลระยะยำวในอนำคต
กำรให้บริกำรดูแลรักษำสุขภำพอนำมัยใน
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สังคมสูงวยัจะเปล่ียนรูปแบบไปอย่ำงมำก
นอกจำกนั้ นค่ำใช้ จ่ำยของรัฐในกำรดูแล
สุขภำพจะต้องเพิ่มสูงข้ึนตำมกำรสูงวยัของ
ประชำกรดว้ย 
  2.2 ด้ำนสวสัดิกำรผู ้สูงอำยุกำร
เพิ่มจ ำนวนประชำกรสูงอำยุอยำ่งรวดเร็วเช่นน้ีเป็น
ประเด็นท้ำทำยอย่ำงยิ่งต่อกำรพฒันำคุณภำพ
ชีวิตของประชำกรสูงอำยุและกำรพฒันำอยำ่ง
ย ัง่ยนืของประเทศ 
  ประช ำกรก ลุ่ มผู ้สู งอำยุนับ เป็ น
ทรัพยำกรมนุษย์ท่ีมีคุณค่ำทั้ งต่อครอบครัว 
สังคม และประเทศชำติ สมควรไดรั้บกำรเอำ
ใจใส่และกำรให้กำรยอมรับนับถือ และ
พฒันำคุณภำพชีวิตให้ดียิ่งข้ึนอย่ำงเหมำะสม
และสอดคลอ้งกบัสภำพสังคมท่ีเปล่ียนแปลง
ไปพระรำชบญัญติัก ำหนดแผนและขั้นตอน
กำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ได้ก ำหนดอ ำนำจหน้ำท่ี
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในกำรจดับริกำร
สำธำรณะไวห้ลำยด้ำน โดยเฉพำะด้ำนกำร
สังคมสงเครำะห์ และกำรพฒันำคุณภำพชีวิต
เด็ก สตรี คนชรำ และผู ้ด้อยโอกำส ไว้ใน
หมวด 2 มำตรำ 16 (10) ให้เทศบำล เมือง
พทัยำ และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ให้กำร
สังคมสงเครำะห์และพฒันำคุณภำพชีวิต เด็ก 
สตรี คนชรำ และผูด้อ้ยโอกำส และมำตรำ 17 
(27) ให้องค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดั มีอ ำนำจ
หน้ำท่ีในกำรสังคมสงเครำะห์และพัฒนำ
คุณภำพชีวิตเช่นเดียวกบัเทศบำลเมืองพทัยำ 
และองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  เพื่อใหอ้งคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ินมีอ ำนำจและหน้ำท่ีใน

กำรจดัระบบบริกำรสำธำรณะเพื่อประชำชน
ในท้องถ่ินของตนเองตำมพระรำชบัญญัติ
ขำ้งตน้ จึงไดก้ ำหนดให้จดัท ำแผนปฏิบติักำร
กระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2543 โดยให้มีกำรถ่ำยโอน
ภำรกิจ ให้กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึง
แผนดงักล่ำวก ำหนดให้มีกำรถ่ำยโอนภำรกิจ
ด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต และเร่ืองกำร
ส่งเสริมอำชีพให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ประกอบด้วย กำรสังคมสงเครำะห์ 
และกำรพฒันำคุณภำพชีวิตเด็ก สตรี คนชรำ 
และผู ้ด้อยโอกำส  กำรนันทนำกำร กำร
ส่งเสริมกีฬำ หรือกำรจดัให้มีสถำนท่ีพกัผอ่น
หย่อนใจ กำรศึกษำทั้ งในและนอกระบบ 
ร ว ม ถึ ง ก ำ ร ส ำ ธ ำ ร ณ สุ ข  เ ช่ น  ก ำ ร
รักษำพยำบำล  กำรป้องกันและควบ คุม
โรคติดต่อ เป็นต้น ซ่ึงจะเห็นว่ำในปัจจุบัน
กำรจัดบริกำรสำธำรณะในด้ำนสวสัดิกำร
สั งค ม แล ะสั งคมส ง เค รำะ ห์  ได้ มี ก ำร
ด ำเนินกำรถ่ำยโอนอ ำนำจหน้ำท่ี งบประมำณ
และบุคลำกรบำงส่วนจำกส่วนกลำงและส่วน
ภูมิภำคไปให้ส่วนทอ้งถ่ินด ำเนินกำร (โกวิทย ์
พวงงำม,  2546 : 17) 
  จำกควำมส ำคญัและปัญหำท่ีกล่ำวมำ
ขำ้งตน้ ผูศึ้กษำจึงสนใจศึกษำควำมต้องกำร
สวสัดิกำรสังคมของผูสู้งอำยุในเขตองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองแวง อ ำเภอเกษตร
วิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด ผลกำรศึกษำในคร้ังน้ีจะ
ท ำใหท้รำบควำมตอ้งกำรสวสัดิกำรสังคมของ
ผู ้สูงอำยุในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองแวง  รวมทั้ งจะเป็นแนวทำงในกำร
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ด ำเนินงำนด้ำนสวัส ดิกำรสั งคมส ำห รับ
ผู ้สูงอำยุในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองแวง อ ำเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด 
ต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การศึกษา 
 1. เพื่อศึกษำควำมตอ้งกำรสวสัดิกำร
สังคมของผูสู้งอำยใุนเขตองคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองแวง  อ ำเภอเกษตรวิสัย จงัหวดั
ร้อยเอด็ 
 2. เพื่ อเป รียบเทียบควำมต้องกำร
สวสัดิกำรสังคมของผูสู้งอำยุในเขตองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองแวง อ ำเภอเกษตร
วิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด จ  ำแนกตำมปัจจยัส่วน
บุคคล 
 
สมมติฐานในการศึกษา 
 1. ผู้สูงอำยุในเขตองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองแวง  อ ำเภอเกษตรวิสั ย 
จังหวัด ร้อย เอ็ด  ท่ี มี เพ ศ ต่ ำงกัน  มีควำม
ตอ้งกำรสวสัดิกำรสังคม แตกต่ำงกนั 
 2. ผู ้สู งอำยุในเขตองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองแวง  อ ำเภอเกษตรวิสั ย 
จังหวัด ร้อย เอ็ด  ท่ี มี อ ำยุ ต่ ำงกัน  มีควำม
ตอ้งกำรสวสัดิกำรสังคม แตกต่ำงกนั 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 ดำ้นเน้ือหำ กำรศึกษำคร้ังน้ีมุ่งศึกษำ
ควำมตอ้งกำรสวสัดิกำรสังคมของผูสู้งอำยใุนเขต
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแวง อ ำเภอ
เกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด ด้ำนสุขภำพและ

กำรรักษำพยำบำล ดำ้นรำยได ้ดำ้นท่ีพกัอำศยั 
ด้ำนนันทนำกำร ด้ำนควำมมัน่คงทำงสังคม 
และด้ำนกำรสร้ำงกำรบริกำรและเครือข่ำย
เก้ือหนุน 
 ดำ้นประชำกรและกลุ่มตวัอยำ่ง 
 ประชำกร ท่ี ใช้ ในกำรศึกษำ คื อ 
ผู ้สูงอำยุในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองแวงอ ำเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด 
จ ำนวน 738 คน  ก ำหนดขนำดกลุ่มตวัอย่ำง
โดยใช้สูตรค ำนวณของ ทำโร  ยำมำเน่ ได้
กลุ่มตวัอยำ่ง จ  ำนวน 259 คน 
 ดำ้นตวัแปรท่ีศึกษำ 
 1)  ตัวแปรอิสระ ได้แก่  เพศ และ
ระดบักำรศึกษำ ของผูสู้งอำยุในเขตองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองแวงอ ำเภอเกษตรวิสัย 
จงัหวดัร้อยเอด็ 
 2)  ตวัแปรตำม ได้แก่ ควำมตอ้งกำร
สวสัดิกำรสังคมของผูสู้งอำยุในเขตองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองแวงอ ำเภอเกษตรวิสัย 
จังหวัด ร้อยเอ็ด  ได้แก่  ด้ำนสุขภำพและกำร
รักษำพยำบำล ด้ำนรำยได้ ด้ำนท่ีพักอำศัย  
ด้ำนนันทนำกำร ด้ำนควำมมัน่คงทำงสังคม  
และด้ำนกำรสร้ำงกำรบริกำรและเครือข่ำย
เก้ือหนุน 
 ด้ำนพื้นท่ี คือ องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองแวง  อ ำเภอเกษตรวิสัย จงัหวดั
ร้อยเอด็ 
 ดำ้นระยะเวลำในกำรศึกษำ  

ตั้ งแต่วนัท่ี 5 มกรำคม ถึง วนัท่ี 30 
เมษำยน 2558 
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วธีิด าเนินการศึกษา 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1) ประชำกรท่ีศึกษำ คือ ผูสู้งอำยุใน
เขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแวง อ ำเภอ
เกษตรวสิัย จงัหวดัร้อยเอด็ จ ำนวน 738 คน 
 2) กลุ่มตัวอย่ำง คือ ผูสู้งอำยุในเขต
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแวง อ ำเภอเกษตร
วิสั ย จังหวัด ร้อยเอ็ด  ก ำหนดขนำดก ลุ่ม
ตวัอยำ่งโดยใชสู้ตรค ำนวณของทำโร ยำมำเน่  
(Taro  Yamane,  1973   อ้ำงถึ งใน  บุญชม     
ศรีสะอำด, 2546 : 101)  โดยใช้ระดับควำม
เช่ือมั่น ร้อยละ  95 ค่ ำควำมคลำดเค ล่ือน
เท่ำกบั  .05    
 กำรสุ่มตวัอยำ่งเพื่อให้ไดจ้  ำนวนของ
กลุ่มตัวอย่ำงตำมท่ีก ำหนด ใช้วิ ธีกำรสุ่ม
ตัวอย่ำงแบบเจำะจง (Purposive Sampling) 
โดยเลือกกลุ่มตัวอย่ำงจำกทุกหมู่บ้ำน  (15 
หมู่บ้ำน)  ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองแวง อ ำเภอเกษตรวสิัย จงัหวดัร้อยเอด็ 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
  เค ร่ื อ ง มื อ ท่ี ใช้ ใน ก ำร ศึ กษ ำคื อ
แบบสอบถำมเพื่อสอบถำมควำมต้องกำร
สวสัดิกำรของผูสู้งอำยุในเขตองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองแวง อ ำเภอเกษตรวิสั ย 
จงัหวดัร้อยเอด็ มีลกัษณะเป็นแบบมำตรำส่วน
ประมำณค่ำ จ ำนวน  1 ฉบับ แบบสอบถำม
แบ่งออกเป็น  2  ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี  1  เป็นกำรสอบถำมข้อมูล
ทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง ลักษณะเป็นแบบ
ส ำรวจรำยกำร 

  ตอนท่ี  2  เป็นกำรสอบถำมควำม
ตอ้งกำรสวสัดิกำรของผูสู้งอำยุในเขตองคก์ำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองแวง อ ำเภอเกษตร
วิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด ลักษณะแบบสอบถำม
เป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating  
Scale) มี 5 ระดบัคือ มำกท่ีสุด มำก  ปำนกลำง 
นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด 

การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 กำรสร้ำงเคร่ืองมือเพื่อเก็บรวบรวม
ขอ้มูลในกำรศึกษำ ผูศึ้กษำไดด้ ำเนินกำรตำม
ขั้นตอน ดงัน้ี 
 1) ศึกษำแนวคิด ทฤษฎี เอกสำร และ
งำนวจิยัท่ีเก่ียวกบัสวสัดิกำรของผูสู้งอำยุ 
 2) สร้ำงแบบสอบถำม แบ่งออกเป็น 2 
ตอน โดยพิจำรณำเน้ือหำให้ครอบคลุมกบัควำมมุ่ง
หมำย และสมมติฐำนกำรศึกษำ 
 3) น ำแบบสอบถำมท่ีสร้ำงข้ึนตำม
กรอบแนวคิดท่ีก ำหนด  เสนออำจำรยท่ี์ปรึกษำเพื่อ
พิจำรณำแก้ไขภำษำ เน้ือหำ ควำมครบถ้วน 
ถูกตอ้ง และครอบคลุมเน้ือหำและเพื่อให้เกิด
ควำมเขำ้ใจของผูต้อบแบบสอบถำม สำมำรถ
วดัไดต้รงตำมวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งกำรวดั แลว้
น ำมำปรับปรุงแก้ไขตำมท่ีอำจำรย์ท่ีปรึกษำ
แนะน ำเพิ่มเติม 
 4) น ำแบบสอบถำมไปทดลองใช้ 
(Try–Out) กับ ผู ้ สู งอ ำยุ ท่ี อ ำศัยอยู่ ใน เขต
เทศบำลต ำบลหนองแวง อ ำเภอเกษตรวิสัย 
จงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่ำง จ ำนวน 
40 คน 
 5) น ำแบบสอบถำมท่ีน ำไปทดลองใช ้
(Try-out) มำหำค่ำอ ำนำจจ ำแนก เป็นรำยข้อ
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ในแต่ละด้ำนโดยวิธี  Item-total Correlation 
และทดสอบด้วยสหสัมพันธ์อย่ำงง่ำยของ
เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) 
เพื่อทดสอบนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 
 6) น ำแบบสอบถำมท่ีผ่ำนเกณฑ์ ไป
ห ำค่ ำค ว ำม เช่ื อมั่ น ขอ งแบ บสอบถ ำม 
(Reliability) โดยวิ ธี สั มประสิท ธ์ิแอลฟ ำ 
(Alpha Coefficient) ตำมวิธีกำรของครอนบำค 
(Cronbach)  
 7) จดัท ำแบบสอบถำมฉบบัสมบูรณ์
เพื่อน ำเก็บรวบรวมขอ้มูลจำกกลุ่มตวัอยำ่ง 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 7 .1) ขอหนั ง สื อจำกวิท ยำลัย
นครรำชสีมำ เพื่อขอควำมอนุเครำะห์เก็บ
รวบรวมข้อมูลในกำรศึกษำเสนอต่อนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแวง อ ำเภอ
เกษตรวสิัย จงัหวดัร้อยเอด็ 

 7.2) ผูศึ้กษำเก็บรวบรวมขอ้มูลใน
กำรศึกษำด้วยตนเอง  และได้ติดตำมเก็บ
แบบสอบถำมคืนดว้ยตนเอง 

 7.3) ผู้ ศึ ก ษ ำต รวจส อบ ควำม
ครบถว้น สมบูรณ์กำรตอบแบบสอบถำม เพื่อ
น ำไปวเิครำะห์ขอ้มูลต่อไป 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1) วิ เครำะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่ำงท่ี 
ตอบแบบสอบถำม โดยกำรหำค่ำควำมถ่ี 
(Frequency) และค่ำร้อยละ (Percentage) 
  2) วิเครำะห์ควำมตอ้งกำรสวสัดิกำร
ของผูสู้งอำยุในเขตองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองแวง อ ำเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด 
โดยหำค่ำเฉล่ีย ( x ) และค่ำควำมเบ่ียงเบน

มำตรฐำน (S.D.) แล้วน ำไปเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์และแปลควำมหมำย (บุญชม  ศรีสะอำด, 
2545 : 100) 
 3) วเิครำะห์ควำมตอ้งกำรสวสัดิกำรของ
ผูสู้งอำยุในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแวง 
อ ำเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด จ ำแนกตำม
ปัจจยัส่วนบุคคล ใชค้่ำ t-test และ F-test  (One 
way ANOVA) 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1)  ค ว ำม เท่ี ย ง ต ร ง เชิ ง เ น้ื อ ห ำ 
(Content Validity)  โ ด ย ห ำค่ ำ ดั ช นี ควำม
สอดคลอ้งระหวำ่งขอ้ค ำถำมกบันิยำมศพัทเ์ฉพำะ 
(IOC : Index of Item Objective Congruence) 
 2)  ค่ำควำมเช่ือมัน่ (Reliability) ของ
แบ บ ส อบ ถ ำม ทั้ ง ฉ บั บ โด ยก ำรห ำค่ ำ
สัมประสิทธ์ิอลัฟ่ำ (Alpha Coefficient) ตำมวิธี
ของครอนบำค (Cronbach) 
 3) สถิ ติพื้ นฐำน ได้แก่  ค่ ำควำม ถ่ี  
(Frequency) ค่ำร้อยละ  (Percentage) ค่ำเฉล่ีย  
(Mean)ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน  (Standard  
Deviation) 
 4) สถิติท่ีใช้ในกำรทดสอบสมมติฐำน 
เปรียบเทียบควำมคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่ำง
จ ำแนกตำมปัจจยัส่วนบุคคล ใช ้t-test 
 
สรุปผลการศึกษา 
 1. ผู ้สูงอำยุในเขตองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองแวง  อ ำเภอเกษตรวิสั ย 
จงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยำ่ง ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จ ำนวน 159 คน  (ร้อยละ 61.38)  
เป็นเพศชำย จ ำนวน 100 คน  (ร้อยละ 38.62) 
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ส่วนใหญ่มีอำยุ 60-70 ปี  จ ำนวน 196 คน 
(ร้อยละ 75.68) อำยุ 70 ปีข้ึนไป จ ำนวน 63 
คน (ร้อยละ 24.32) 
 2. ผู ้สูงอำยุในเขตองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองแวง  อ ำเภอเกษตรวิสั ย 
จังหวดัร้อยเอ็ด  มีควำมต้องกำรสวสัดิกำร 
โดยรวมและทุกด้ำนอยู่ในระดับปำนกลำง 
( x =3.27) เรียงล ำดับค่ำเฉล่ียจำกมำกไปหำ
น้ อ ย  ดั ง น้ี  ด้ ำน ร ำ ย ไ ด้  ( x =3.45) ด้ ำน
นันทนำกำร( x =3.43)  ด้ำนสุขภำพและกำร
รักษำพยำบำล   ( x =3.21) ด้ำนท่ีพักอำศัย 
ดำ้นควำมมัน่คงทำงสังคม และดำ้นมำตรฐำน
กำรบริกำรและเครือข่ำยเก้ือหนุน ( x =3.18) 
ต ำม ล ำดั บ  เ ม่ื อ พิ จ ำรณ ำ เป็ น ร ำย ด้ ำน 
ปรำกฏผลดงัน้ี 
  1)  ด้ ำน สุ ขภ ำพและกำร
รักษำพยำบำล  โดยรวมอยูใ่นระดบัปำนกลำง  
( x =3.21) เรียงล ำดับค่ำเฉล่ียจำกมำกไปหำ
น้อย ดงัน้ี ออกบตัรประจ ำตวัให้กบัผูสู้งอำยุ
เพื่ อ รักษ ำฟ รีในโรงพ ยำบ ำล  ( x =3.63) 
บ ริกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี  ( x =3.57) 
บริกำรให้ควำมรู้ แนะน ำ กำรดูแลสุขภำพท่ี
ถูกวิ ธี ให้ กับ ผู ้ ท่ี ดู แลผู ้สู งอำยุ  ( x =3.15) 
บริกำรให้ค  ำแนะน ำเก่ียวกับสุขภำพและ
โรคภัยไข้ เจ็บ เป็ น รำย บุ คคล  ( x =3.12) 
บริกำรตรวจสุขภำพท่ีบำ้น ( x =3.08) จดัตั้ ง
ศูนย์บ ริกำรสำธำรณสุขส ำห รับผู ้สู งอำย ุ
( x =2.74) 
  2)  ด้ำนรำยได้ โดยรวมอยู่
ในระดับปำนกลำง ( x =3.45)  เรียงล ำดับ
ค่ำเฉล่ียจำกมำกไปหำน้อย ดังน้ี  กำรจัดตั้ ง

กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ( x =3.64) กำรช่วยเหลือ
ด้ ำนค่ ำโดยส ำรยำนพ ำหนะตำมควำม
เหม ำะสม  ( x =3.58) ส่ ง เส ริมก ำรจัดตั้ ง
กองทุนส่งเสริมสวสัดิกำรผูสู้งอำยุในชุมชน 
( x =3.56) จัด ส วัส ดิ ก ำรด้ ำน รำยได้ แ ก่
ผู ้สู งอำยุท่ี ยำกจนและไม่ มีแหล่งพักพิงท่ี
เพียงพอ ( x =3.51) กำรช่วยเหลือค่ำครองชีพ
ป ระจ ำว ัน  ( x =3.24) จ่ ำย เบ้ี ย ย ัง ชี พ แ ก่
ผูสู้งอำย ุ( x =3.18) 
  3)  ด้ำนท่ีพกัอำศยั โดยรวม
อยู่ในระดบัปำนกลำง  ( x =3.18) เรียงล ำดบั
ค่ำเฉล่ียจำกมำกไปหำน้อย ดังน้ี  ซ่อมแซม
บ้ ำน เรื อน ผู้ สู ง อ ำยุ ท่ี ช ำ รุ ด ท รุด โท รม
( x =3.29) บริกำรครอบครัวอุปกำระ  ท่ีจัด
ให้แก่ผู ้สู งอำยุท่ี อยู่คนเดียว  หรือไร้ท่ีพึ่ ง 
( x =3.22) มีสถำนพยำบำล เป็นบริกำรท่ีพกั
อำศยัส ำหรับผูสู้งอำยุท่ีตอ้งพกัรักษำตวัอย่ำง
ต่อเน่ือง ( x =3.17) จดัให้มีท่ีพกัส ำรองกรณี
เกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน ( x =3.15) มีบ้ำนพัก
คนชรำ  เป็นบริกำรท่ีพักอำศัยท่ีจัดให้แก่
ผู ้สูงอำยุท่ี มีปัญหำ ( x =3.13) กำรจัดท่ีพัก
อำศัยและเคร่ืองนุ่งห่มให้ตำมควำมจ ำเป็น
อยำ่งทัว่ถึง ( x =3.12) 
  4)  ด้ ำ น นั น ท น ำ ก ำ ร 
โดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำง  ( x =3.43) 
เรียงล ำดับค่ำเฉล่ียจำกมำกไปหำน้อย ดังน้ี 
ศูนย์บริกำรผู ้สูงอำยุ เพื่อให้กำรปรึกษำแก่
ผูสู้งอำยุและสมำชิกในครอบครัว เป็นสถำนท่ี
ออกก ำลังกำย  เล่นกีฬำ พักผ่อนหย่อนใจ 
ท ำงำนอดิเรก  เป็นต้น  ( x =3.61) มีบริกำร
นันทนำกำร  งำนร่ืนเริงในวันนักขัตฤกษ ์
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( x =3.52) กำรจดัตั้ งชมรมผูสู้งอำยุ เพื่อเป็น
ศูนยก์ลำงข่ำวสำร แหล่งพบปะสังสรรค์ของ
ผู ้สู งอำยุ  ( x =3.45) กำรทัศนศึกษำแหล่ง
ธรรมชำติ ศำสนสถำน แหล่งท่องเท่ียวนอก
ส ถ ำ น ท่ี  ( x =3.43) ก ำ ร จั ด กิ จ ก ร ร ม
นนัทนำกำรร่วมกบัเยำวชน คนในชุมชน กลุ่ม
เครือข่ำย ( x =3.42) สโมสรผูสู้งอำยุ เพื่อเป็น
ศูนย์รวมของผู ้สูงอำยุในกำรพักผ่อน  ออก
ก ำลังก ำย   พบปะสั งส รรค์  และด ำ เนิ น
กิจกรรมต่ำงๆ ( x =3.16) 
  5)  ด้ ำน ควำมมั่น ค งท ำง
สั งคม  โดยรวมอยู่ ใน ระดับ  ปำนกลำง 
( x =3.18) เรียงล ำดับค่ำเฉล่ียจำกมำกไปหำ
น้อย ดงัน้ี กำรอ ำนวยควำมสะดวกและควำม
ปลอดภัยโดยตรงแก่ผู ้สู งอำยุในอำคำร 
สถำนท่ียำนพำหนะ หรือบริกำรสำธำรณะอ่ืน 
( x =3.38) กองทุ นฌ ำปณ กิจส ง เครำะ ห์ 
( x =3.28) จดัให้มีกฎหมำยและแนวปฏิบัติ
ในกำรคุม้ครองและพิทกัษ์สิทธิของผูสู้งอำย ุ
( x =3.24) กำรลดหย่อนภำษีแก่บุตรและ      
ผู ้เล้ี ยงดู  ( x =3.20) ให้โอกำสผู ้สู งอำยุได้
พ ัฒนำศักยภำพของตนเองอย่ำงต่อเน่ือง 
( x =3.07) รณรงค์ให้คนในครอบครัว และ
ชุมชนเห็นคุณค่ำของผูสู้งอำย ุ( x =2.92) 
  6)  ดำ้นมำตรฐำนกำรบริกำร
และเครือข่ำยเก้ือหนุน  โดยรวมอยู่ในระดับ
ปำนกลำง ( x =3.18) เรียงล ำดบัค่ำเฉล่ียจำก
มำกไปหำน้อย ดังน้ี  จัดตั้ งระบบเฝ้ำระว ัง 
เ ก้ื อ กู ล  แ ล ะ ดู แ ล ผู ้ สู ง อ ำ ยุ โ ด ย ชุ ม ช น 
( x =3.64) มี ศูน ย์ เอนกประส งค์ส ำห รับ
ผูสู้งอำยุ ( x =3.19) มีระบบดูแลผูสู้งอำยุใน

ชุมชน ( x =3.13) มีบริกำรชุมชนเคล่ือนท่ีไป
ในพื้ น ท่ี ต่ำง  ๆ  โดยเฉพำะพื้ น ท่ี ห่ ำงไกล 
( x =3.09) มีบริกำรเยี่ยมบ้ำน  ( x =3.08) มี
ศูนยดู์แลผูสู้งอำยใุนเวลำกลำงวนั ( x =2.97) 
 3. ผู ้สูงอำยุในเขตองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองแวง  อ ำเภอเกษตรวิสั ย 
จังหวัด ร้อย เอ็ด  ท่ี มี เพ ศ ต่ ำงกัน  มีควำม
ตอ้งกำรสวสัดิกำรสังคม ไม่แตกต่ำงกนั 
 4.  ผู ้สูงอำยุในเขตองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองแวง  อ ำเภอเกษตรวิสั ย 
จังหวัด ร้อย เอ็ด  ท่ี มี อ ำยุ ต่ ำงกัน  มีควำม
ตอ้งกำรสวสัดิกำรสังคม ไม่แตกต่ำงกนั 
 
อภิปรายผล 
 1. จำกผลกำรศึกษำควำมต้องกำร
สวสัดิกำรของผูสู้งอำยุในเขตองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองแวง  อ ำเภอเกษตรวิสั ย 
จงัหวดัร้อยเอ็ด พบวำ่ผูสู้งอำยุมีควำมตอ้งกำร
สวสัดิกำรโดยรวมและทุกด้ำนอยู่ในระดับ
ปำนกลำง เรียงล ำดับค่ำเฉล่ียจำกมำกไปหำ
น้อย ไดแ้ก่ ดำ้นรำยได ้ดำ้นนนัทนำกำร ดำ้น
สุขภำพและกำรรักษำพยำบำล ดำ้นท่ีพกัอำศยั 
ดำ้นควำมมัน่คงทำงสังคมและดำ้นมำตรฐำน
กำรบริกำรและเครือข่ำยเก้ือหนุน ตำมล ำดบั 
โดยผู ้ ศึ ก ษ ำจะได้น ำป ระ เด็ น ท่ี ได้ จ ำก
กำรศึกษำมำอภิปรำยผลเป็นรำยดำ้น ดงัน้ี 
 1 )  ด้ ำ น สุ ข ภ ำ พ แ ล ะ ก ำ ร
รักษำพยำบำล ผูสู้งอำยุในเขตองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองแวง มีควำมตอ้งกำรสวสัดิกำร
โดยรวมอยูใ่นระดบัปำนกลำง โดยเรียงล ำดบั
ค่ำเฉล่ียจำกมำกไปหำน้อย ดังน้ี ออกบัตร
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ประจ ำตัวให้กับผู ้สู งอำยุเพื่ อรักษำฟรีใน
โรงพยำบำล  บริกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี 
บริกำรให้ควำมรู้ แนะน ำ กำรดูแลสุขภำพท่ี
ถูกวิ ธี ให้ กับผู ้ ท่ี ดูแลผู ้สู งอำยุ  บ ริกำรให้
ค  ำแนะน ำเก่ียวกบัสุขภำพและโรคภยัไขเ้จ็บ
เป็นรำยบุคคล บริกำรตรวจสุขภำพท่ีบ้ำน 
และจัดตั้ งศูนย์บริกำรสำธำรณสุขส ำหรับ
ผู ้สูงอำยุ จำกผลกำรศึกษำแสดงให้เห็นว่ำ 
ผู ้สูงอำยุในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองแวง มีควำมต้องกำรเป็นอ ำนวยควำม
สะดวกเพื่อรักษำฟรีในโรงพยำบำล เน่ืองจำก 
ผูสู้งอำยุ เป็นวยัท่ีพึ่งพำตนเองไดน้้อยลง ภูมิ
ต้ำนทำนถดถอย  มีโอกำสท่ีจะถูกโรคภัย
เบียดเบียนไดง่้ำย  จึงมกัมีปัญหำดำ้นสุขภำพ
โดยเฉพำะโรคเร้ือรังและโรคอ่ืนๆ ซ่ึงท ำให้
จ  ำเป็นต้องได้รับกำรดูแลเอำใจใส่เก่ียวกับ
ด้ำนสุขภำพมำกเป็นพิเศษ   ซ่ึงผลกำรศึกษำ
ดั งก ล่ ำวส อดค ล้ อ งกับ ก ำร ศึ ก ษ ำขอ ง  
ส ำนักงำนส่งเส ริม สุขภำพ   กรมอนำมัย  
กระทรวงสำธำรณสุข  (2550 : 25)  ท่ีไดศึ้กษำ
ควำมต้องกำรในกำรบริกำรและสวสัดิกำร
ต่ำงๆ  ของประชำกรผูสู้งอำยุไทย พบวำ่ควำม
ต้องกำรของผู ้สูงอำยุทำงด้ำนบริกำรด้ำน
สุขภำพ /กำรรักษำเป็นล ำดับแรก คิดเป็น   
ร้อยละ  42.1 
 2)  ด้ำนรำยได้  ผู ้สู งอำยุในเขต
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแวง มีควำม
ตอ้งกำรสวสัดิกำรโดยรวมอยู่ในระดับปำน
กลำง โดยเรียงล ำดับค่ำเฉล่ียจำกมำกไปหำ
น้อย ดังน้ี กำรจดัตั้ งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 
กำรช่วยเหลือดำ้นค่ำโดยสำรยำนพำหนะตำม

ควำมเหมำะสม ส่งเสริมกำรจัดตั้ งกองทุน
ส่งเส ริมสวัส ดิกำรผู ้สู งอำยุในชุมชน  จัด
สวสัดิกำรดำ้นรำยไดแ้ก่ผูสู้งอำยุท่ียำกจนและ
ไม่มีแหล่งพกัพิงท่ีเพียงพอ กำรช่วยเหลือค่ำ
ครองชีพประจ ำวนั จ่ำยเบ้ียยงัชีพแก่ผูสู้งอำย ุ
สอดคลอ้งกบักำรศึกษำของ ขนิษฐำ วิชำภรณ์ 
(2553 : บทคดัยอ่) ท่ีศึกษำเร่ืองควำมตอ้งกำร
สวสัดิกำรของผูสู้งอำยุในเขตเทศบำลต ำบล
ตะเคียนเต้ีย อ ำเภอบำงละมุง จังหวดัชลบุรี    
ท่ีผลกำรศึกษำพบว่ำ ด้ำนรำยได้  ผูสู้งอำยุ
ต้องกำรให้ มีกำรจัดตั้ งกองทุนสวัสดิกำร
ส ำหรับผูสู้งอำย ุ
 3)  ดำ้นท่ีพกัอำศยั ผูสู้งอำยใุนเขต
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแวง มีควำม
ตอ้งกำรสวสัดิกำรโดยรวมอยู่ในระดับปำน
กลำง โดยเรียงล ำดับค่ำเฉล่ียจำกมำกไปหำ
นอ้ย ดงัน้ี ซ่อมแซมบำ้นเรือนผูสู้งอำยุท่ีช ำรุด
ทรุดโทรม บริกำรครอบครัวอุปกำระ  ท่ีจัด
ให้แก่ผูสู้งอำยุท่ีอยู่คนเดียว หรือไร้ท่ีพึ่ ง มี
สถำนพยำบำล เป็นบริกำรท่ีพกัอำศยัส ำหรับ
ผูสู้งอำยท่ีุตอ้งพกัรักษำตวัอยำ่งต่อเน่ือง จดัให้
มีท่ีพักส ำรองกรณีเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน มี
บ้ำนพักคนชรำ เป็นบริกำรท่ีพักอำศัยท่ีจัด
ให้แก่ผูสู้งอำยุท่ีมีปัญหำ กำรจดัท่ีพักอำศัย
และเคร่ืองนุ่งห่มให้ตำมควำมจ ำเป็นอย่ำง
ทัว่ถึง 
 4)  ด้ำนนันทนำกำร ผูสู้งอำยุใน
เขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแวง มี
ควำมตอ้งกำรสวสัดิกำรโดยรวมอยู่ในระดบั
ปำนกลำง โดยเรียงล ำดบัค่ำเฉล่ียจำกมำกไป
หำน้อย ดงัน้ี ศูนยบ์ริกำรผูสู้งอำยุ เพื่อให้กำร
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ปรึกษำแก่ผูสู้งอำยุและสมำชิกในครอบครัว 
เป็นสถำนท่ีออกก ำลังกำย เล่นกีฬำ พกัผ่อน
หย่อนใจ  ท ำงำนอดิเรก  เป็นต้น  มีบริกำร
นนัทนำกำร งำนร่ืนเริงในวนันกัขตัฤกษ์ กำร
จัดตั้ งชมรมผู ้สู งอำยุ  เพื่ อ เป็นศูนย์กลำง
ข่ำวสำร แหล่งพบปะสังสรรค์ของผูสู้งอำย ุ
กำรทศันศึกษำแหล่งธรรมชำติ ศำสนสถำน 
แหล่งท่องเท่ียวนอกสถำนท่ี กำรจดักิจกรรม
นนัทนำกำรร่วมกบัเยำวชน คนในชุมชน กลุ่ม
เครือข่ำย สโมสรผูสู้งอำยุ เพื่อเป็นศูนย์รวม
ของผู ้สูงอำยุในกำรพักผ่อน ออกก ำลังกำย  
พบปะสังสรรค ์และด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ 
 5)  ด้ำนควำมมั่นคงทำงสั งคม 
ผู ้สูงอำยุในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองแวง มีควำมต้องกำรสวสัดิกำรโดย
รวมอยู่ในระดับปำนกลำง โดยเรียงล ำดับ
ค่ำเฉล่ียจำกมำกไปหำน้อย ดังน้ี กำรอ ำนวย
ควำมสะดวกและควำมปลอดภยัโดยตรงแก่
ผูสู้งอำยุในอำคำร สถำนท่ียำนพำหนะ หรือ
บ ริกำรสำธำรณะอ่ืน  กองทุนฌำปณ กิจ
สงเครำะห์ จดัให้มีกฎหมำยและแนวปฏิบัติ
ในกำรคุม้ครองและพิทกัษ์สิทธิของผูสู้งอำยุ      
( x =3.24) กำรลดหย่อนภำษีแก่บุตรและผู ้
เล้ียงดู ให้โอกำสผูสู้งอำยุได้พฒันำศกัยภำพ
ของตนเองอย่ำงต่อเน่ือง รณรงค์ให้คนใน
ครอบครัว และชุมชนเห็นคุณค่ำของผูสู้งอำย ุ
 6)  ดำ้นมำตรฐำนกำรบริกำรและ
เครือข่ำยเก้ือหนุน ผูสู้งอำยุในเขตองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองแวง มีควำมตอ้งกำร
สวสัดิกำรโดยรวมอยูใ่นระดบัปำนกลำง โดย
เรียงล ำดับค่ำเฉล่ียจำกมำกไปหำน้อย ดังน้ี 

จดัตั้งระบบเฝ้ำระวงั เก้ือกูล และดูแลผูสู้งอำยุ
โดยชุมชน มีศูนย์เอนกประสงค์ส ำห รับ
ผู ้สูงอำยุ มีระบบดูแลผู ้สูงอำยุในชุมชน  มี
บ ริกำรชุมชนเคล่ือน ท่ีไปในพื้ น ท่ี ต่ำง  ๆ 
โดยเฉพำะพื้นท่ีห่ำงไกล มีบริกำรเยี่ยมบำ้น มี
ศูนยดู์แลผูสู้งอำยใุนเวลำกลำงวนั 
 2. ผลกำรศึกษำเปรียบเทียบควำม
ต้องกำรสวสัดิกำรผู ้สูงอำยุในเขตองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองแวง อ ำเภอเกษตร
วิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด พบว่ำผูสู้งอำยุท่ีมีเพศ
และอำยุต่ำงกนั มีควำมตอ้งกำรสวสัดิกำรโดย
ภำพรวมและรำยดำ้น ไม่แตกต่ำงกนั แสดงให้
เห็นวำ่ ปัจจยัส่วนบุคคลดำ้นเพศและอำยุของ
ผู ้สู งอำยุ  ไม่ ส่ งผลใดๆ ต่อควำมต้องกำร
สวสัดิกำรของผูสู้งอำยแุต่อยำ่งใด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะในกำรน ำไปใช ้
 1) ดำ้นสุขภำพและกำรรักษำพยำบำล 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแวงควร
จดัตั้งศูนยบ์ริกำรสำธำรณสุขส ำหรับผูสู้งอำย ุ
 2) ด้ำนรำยได้ องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองแวงควรก ำกับ ดูแลและอ ำนวย
ควำมสะดวกเก่ียวกับกำรจ่ำยเบ้ียยงัชีพแก่
ผูสู้งอำย ุใหม้ำกยิง่ข้ึน 
 3) ด้ำนท่ีพักอำศัย  องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองแวงควรจดัท่ีพกัอำศยัและ
เคร่ืองนุ่งห่มแก่ผูสู้งอำยุตำมควำมจ ำเป็นและ
เป็นไปอยำ่งทัว่ถึง 
 4) ดำ้นนันทนำกำร องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองแวงควรจดัสถำนท่ีหรือศูนย์
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ประสำนงำน เพื่อเป็นศูนยร์วมของผูสู้งอำยุ
ในกำรพกัผอ่น ออกก ำลงักำย พบปะสังสรรค ์
และด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ 
 5) ด้ ำน ค ว ำม มั่ น ค งท ำ งสั ง ค ม 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแวงควรมี
กำรรณรงค์ให้คนในครอบครัวและคนใน
ชุมชนเห็นคุณค่ำของผูสู้งอำยใุหม้ำกยิง่ข้ึน 
 6) ด้ำนมำตรฐำนกำรบริกำรและ
เครือข่ำยเก้ือหนุน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองแวงควรจดัให้มีศูนยดู์แลผูสู้งอำยุในเวลำ
กลำงวนั 

 ขอ้เสนอแนะในกำรศึกษำคร้ังต่อไป 
 1) ควรศึกษ ำแนวทำงก ำรส ร้ำง  
ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ในกำรจัด
สวสัดิกำรแก่ผูสู้งอำย ุ
 2) ค ว ร ศึ ก ษ ำ เพื่ อ ส ำ ร ว จค ว ำม
ตอ้งกำรสวสัดิกำรของผูสู้งอำยุ เพื่อเป็นขอ้มูล
ในกำรจัดสวสัดิกำรและพัฒนำสวสัดิกำร
ส ำหรับผูสู้งอำย ุ
 3) ควรศึกษำแนวทำงส่งเสริมกำรมี
ส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงำนต่ำงๆ     
ในกำรพฒันำและดูแลผูสู้งอำยุ 
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