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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึ กษ า และ เปรี ยบ เที ยบคว ามต้ อ งก า ร
สนับสนุนด้านสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลต าบลหนองหลวง  อ าเภอเสลภูมิ  
จังหวัดร้อยเอ็ด  จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
ได้แก่  เพศ  และระดับการศึกษา  ประชากรที่
ใช้ในการศึกษา คือ ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
เทศบาลต าบลหนองหลวง  อ าเภอเสลภูมิ  
จังหวัดร้อยเอ็ด  จ านวน  350  คน  เครื่องมือที่
ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามมีลักษณะ
มาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูลโดย
การหาค่ าร้อยละ  ค่ า เฉลี่ ย  ค่ า เบี่ ย ง เบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test) และการ
ทดสอบค่าเอฟ (F-test) และเมื่อพบความ
แตกต่างจึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่
โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/) 
 
  

ผลการศึกษาพบว่า 
 1.  ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบล
หนองหลวง  อ าเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  มีความ
ต้องการสนับสนุนด้านสวัสดิการในภาพรวม
และรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก  เรียง 
ล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังนี้  ด้านการ
ได้รับการบริการจากภาครัฐ ด้านการดูแล
สุขภาพ  ด้านความต้องการสนับสนุนอื่นๆ 
ด้านกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุด้านกิจกรรม
ส า ห รั บ ผู้ สู ง อ า ยุ   แ ล ะด้ า น การด าเนิ น
ชีวิตประจ าวัน  ตามล าดับ 
 2.  ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบล
หนองหลวง อ าเภอเสลภูม ิจังหวัดร้อยเอ็ด ที่มี
เพศและระดับการศึกษาต่างกัน  มีความ
ต้องการสนับสนุนด้านสวัสดิการ โดยรวม
และเป็นรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ: ความต้องการ, สวัสดิการ, ผู้สูงอายุ, 
เทศบาลต าบลหนองหลวง  
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ABSTRACT 
 The purposes of this study were to 
study and compare the demand on elderly 
welfare in Nongluang Subdistrict Municipality, 
Selaphoom district, Roi Et province classified 
by personal factors such as gender and 
education level.  Population of the study 
consisted of the 350 elderly who lived in the 
area. The questionnaire with rating scale was 
used as a 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 that: 
 1. The elderly in Nongluang 
Subdistrict Municipality had the demand on 
elderly welfare at high level, ranked by 
descending; government services, health 
care, other supports, elderly activities and 
daily lifestyle respectively. 
 2. The opinion on the demand on 
elderly welfare of the elderly with different 
gender and education level was not different 
both the overall and each aspect. 
 
Keywords: The Demand, Welfare, Elderly, 
Nongluang Subdistrict Municipality 
 
บทน า 
 ผู้สูงอายุ  ถือว่าเป็นผู้มีอาวุโสหรือ
เป็นเสมือนปูชนียบุคคล  ที่สังคมไทยให้ความ
เคารพนับถือมาอย่างช้านาน  ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่

ถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านต่างๆ  ทั้งในด้าน
ชีวิตความเป็นอยู่   องค์ความรู้ทางด้ าน
วัฒนธรรม  ประเพณีอันดีงาม ตลอดจน
ประสบการณ์ชีวิตที่ได้สร้างสมไว้ให้กับ
สังคมจากรุ่นสู่ รุ่นมาจนกระทั่ งปัจจุบัน  
อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าผู้สูงอายุจะเป็นดั่งปู
ชนียบุคคลที่สังคมไทยให้ความเคารพนับถือ  
ผู้สูงอายุก็มีข้อจ ากัดหรือปัญหาทั่วไปดังเช่น  
ผู้สูงอายุจะมีแรงจูงใจและความกระตือรือร้น
ลดลงมีการมองปัญหาแตกต่างไปจากกลุ่มคน
หนุ่มสาว  เพราะมีปัญหามามากกว่าท าให้มี
ความสุขุมรอบคอบว่าแต่จะปรับเปลี่ยน
แนวคิดต่าง ๆ ได้ยากจะมีการเปลี่ยนแปลง
กิจกรรมส่วนตัวที่รวดเร็วเป็นช้าลงในทุก ๆ 
ด้านทั้งการใช้จ่าย  พักผ่อนหย่อนใจ  กีฬาและ
กิจกรรมทางเพศ  เป็นต้น 
 หลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และได้มีการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบราชการตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 
และพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและ
อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ. 2545 จึงได้จัดตั้งกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็น
หน่วยงานรับผิดชอบหลักของภาครัฐ โดย
มอบหมายให้ส านักงานส่งเสริมและพิทักษ์
ผู้สูงอายุรับผิดชอบในการส่งเสริมและพัฒนา
ผู้สูงอายุ และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
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รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการสวัสดิการ
สังคมแก่ผู้สูงอายุ  
 การกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 
ได้มีการประกาศใช้แผนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 
จึงต้องถ่ายโอนภารกิจหลายประการที่รัฐดูแล
อยู่ให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
รับผิดชอบ เช่น การจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุสถานสงเคราะห์คนชรา ศูนย์บริการ
ผู้สูงอายุ ซึ่งท าให้การดูแลผู้สูงอายุได้ทั่วถึง
และใกล้ชิดมากขึ้น  จึงอาจกล่าวได้ว่า 
ประชากรผู้สูงอายุนับเป็นกลุ่มประชากรที่ มี
ความส าคัญ และมีคุณค่ายิ่งต่อสังคม 
เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นผู้ที่ผ่านประสบการณ์
ต่างๆ มากมายในชีวิต และมีความรู้
ความสามารถในด้านใดด้านหนึ่งเป็นอย่างดี 
ท าให้ผู้สูงอายุมองเห็นการณ์ไกล สามารถ
คาดการณ์ได้ใกล้เคียงความจริง ตลอดจนมี
การตัดสินใจที่สุขุม รอบคอบ และมี การ
ตัดสินใจที่ดี ผู้สูงอายุที่ยังมีสุขภาพแข็งแรง มี
ความพร้อมทางด้านร่างกาย และก าลังใจที่จะ 
กระท าประโยชน์เพื่อสังคม จึงนับได้ว่า
ผู้ สู งอายุ เป็นทรัพยากรที่ มี คุณค่ าและมี
ความส าคัญยิ่ง ไม่ควร ดังนั้น รัฐบาลจึงได้
จัดท าแผนผู้สูงอายุระยะยาวขึ้น โดยมีแนวคิด
พื้นฐานในการวางแผนส าหรับผู้สูงอายุ ดังนี้ 
ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ พลัง
ทางความคิด โดยเฉพาะประสบการณ์ที่ควร
น ามาใช้เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้อีกมากมาย 
และการสนับสนุนส่งเสริมให้ ผู้สูงอายุยังคง

บทบาทการมีส่วนร่วมในสังคมนั้น นอกจาก
จะท าให้ผู้สูงอายุไม่รู้สึกว้าเหว่ โดดเดี่ยว เห็น
ชีวิตมีคุณค่า แล้วยังจะช่วยให้ผู้สูงอายุ
สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านต่างๆ ได้ดีอีกด้วย 
 จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้
ศึกษาจึงสนใจศึกษาความต้องการสนับสนุน
ด้านสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ต าบลหนองหลวง  อ าเภอเสลภูมิ   จังหวัด
ร้อยเอ็ด  ผลที่ได้จากการศึกษาประโยชน์ใน
การด าเนินงานสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอเสล
ภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาความต้องการสนับสนุน
ด้านสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ต าบลหนองหลวง  อ าเภอเสลภูมิ   จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

2. เพื่อเปรียบเทียบความต้องการ
สนับสนุนด้านสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลต าบลหนองหลวง  อ าเภอเสลภูมิ  
จังหวัดร้อยเอ็ด  จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 
สมมติฐานของการศึกษา 

1. ผู้สูงอายุที่มี เพศต่างกันมีความ
ต้องการสนับสนุนด้านสวัสดิการ  แตกต่าง
กัน 

2. ผู้ สู ง อ ายุ ที่ มี ร ะดั บก ารศึ กษ า
ต่างกันมีความต้องการสนับสนุนด้านสวัสดิการ
แตกต่างกัน 
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ขอบเขตของการศึกษา 
 1.  ขอบเขตด้านพื้นที่  การศึกษาครั้ง
นี้ท าการศึกษาในพื้นที่เทศบาลต าบลหนอง
หลวง  อ าเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 2.  ขอบเขตด้านเนื้อหา  การศึกษา
ครั้งนี้ก าหนดเนื้อหาที่มีความสอดคล้องกับ
การศึกษาคือ  ตามแผนพัฒนางานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ  ฉบับที่  
4  (พ.ศ.2545-2549) ใน  6  ด้าน  คือ  ด้าน
สุ ขภ าพอนามั ย   ด้ านก ารศึ กษ า   ด้ าน
นันทนาการ  ด้านที่อยู่อาศัย  ด้านความมั่นคง
และความปลอดภัยทางสังคม และด้านอาชีพ
และรายได้ 
 3. ขอบเขตด้านประชากรใน
การศึกษา  คือ  ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
เทศบาลต าบลหนองหลวง  อ าเภอเสลภูมิ  
จังหวัดร้อยเอ็ด  จ านวน  350  คน 
 4. ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ใน
การศึกษา 
  4.1  ตัวแปรอิสระ (Independent 
Variables)  ได้แก่  ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาลต าบลหนองหลวง  อ าเภอเสล
ภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ เพศ และระดับ
การศึกษา 
 4.2 ตั ว แ ป ร ต า ม  (Dependent 
Variable)  คือ  ความต้องการได้รับสวัสดิการ
สังคมของผู้สูงอายุ  5  ด้าน  คือ  ด้านการ
ได้รับการบริการจากภาครัฐ  ด้านการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน  ด้านการดูแลสุขภาพ  ด้าน
กิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ  ด้านการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารและความต้องการอื่นๆ 

 5.  ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล  
ระหว่างวันที่ 1-31  ตุลาคม  2558 
 
วิธีด าเนินการศึกษา 
 ประชากร 
  ประชากรที่ ใช้ ในการศึกษา  คื อ  
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ เทศบาลต าบล
หนองหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  
จ านวน 350 คน (ส านักทะเบียนเทศบาลต าบล
หนองหลวง,  2558) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล เ พื่ อ ใ ช้ ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ค รั้ ง นี้  คื อ 
แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลจากผู้สูงอายุที่
อาศัยอยู่ในพื้นที่เทศบาลต าบลหนองหลวง  
อ าเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 1 ฉบับ 
โดยแบ่งค าถามออกเป็น  2  ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่  1  เป็นแบบสอบถามข้อมูล
ปัจจัยส่วนบุคคลของประชากรมีลักษณะเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check  List) 
  ตอนที่   2  สอบถามความต้องการ
สนับสนุนด้านสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลต าบลหนองหลวง  อ าเภอเสลภูมิ  
จังหวัดร้อยเอ็ด 
  โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอร์ท 
(Likert) โดยค่าแต่ละระดับมีความหมาย   
 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
 การสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพ
เครื่ อ งมื อ  ผู้ ศึ กษ าด า เนิ นต ามขั้ นตอน
ดังต่อไปนี้ 
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ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวกับสวัสดิการของผู้สูงอายุและสวัสดิการ
ผู้สูงอายขุององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1. การสร้ า งแบบสอบถามแบ่ ง
แบบสอบถามออกเป็น 2 ตอนโดยพิจารณา
เนื้อหาให้ครอบคลุมกับความมุ่งหมายและ
สมมติฐานการศึกษา 

2. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตาม
กรอบแนวคิดที่ก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
พิจารณาแก้ภาษา เนื้อหา ความครบถ้วน
ถูกต้องและครอบคลุมเนื้อหาและเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจของผู้ตอบแบบสอบถามสามารถ
วัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด แล้ว
น ามาปรับปรุงแก้ไขตามท่ีอาจารย์ที่ปรึกษา
แนะน า 

3. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไข
แล้ว  ไปทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content  Validity)  จากผู้เชี่ยวชาญ  2  ท่าน  
พิจารณาตรวจสอบและขอค าแนะน าในการ
แก้ไขปรับปรุง  เพื่อให้อ่านแล้วเข้าใจง่าย  
ตรงตามความมุ่งหมายของการศึกษา 

4. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ 
(Try–Out) กับประชาชนในเขตเทศบาลต าบล 
วังหลวง  อ าเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่ง
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา จ านวน  40  คน 

5. น าแบบสอบถามที่น าไปทดลอง
ใช้ (Try-Out) มาหาค่าอ านาจจ าแนกเป็นราย
ข้อในแต่ละด้านโดยวิธี Item-total Correlation 
และทดสอบด้วยสหสัมพันธ์อย่างง่ายของ
เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) 
เพื่อทดสอบนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

6. น าแบบสอบถามที่ผ่ านเกณฑ์
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) 
โ ด ย ว ิธ ีส ัม ป ร ะ ส ิท ธิ ์แ อ ล ฟ า  (Alpha 
Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค
(Cronbach) (บุญชม  ศรีสะอาด,  2545 : 99)
ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .97 

7. จัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์
เพื่อน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การรวบรวมข้อมูลในการศึกษา ผู้
ศึกษาด าเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

1. ข อ ห นั ง สื อ จ า ก วิ ท ย า ลั ย
นครราชสีมา เพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บ
รวบรวมข้อมูล เสนอต่อนายกเทศมนตรี
เทศบาลต าบลหนองหลวง  อ าเภอเสลภูมิ  
จังหวัดร้อยเอ็ด  เพื่อประสานการเก็บข้อมูล
กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลหนองหลวง  
อ าเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

2. ผู้ศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลใน
การศึกษาด้วยตนเองและได้ติดตามเก็บ
แบบสอบถามคืนด้วยตนเอง 

3. ผู้ศึกษาตรวจสอบความครบถ้วน 
สมบูรณ์การตอบแบบสอบถาม เพื่อน าไป
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิ เคราะห์ข้อมูลผู้ ศึกษาได้
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์
โปรแกรมส าเร็จรูปโดยท าการวิ เคราะห์
ตามล าดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
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1. วิ เคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง ท่ี
ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

2. วิเคราะห์ความต้องการสนับสนุน
ด้านสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ต าบลหนองหลวง  อ าเภอเสลภูมิ  จังหวัด
ร้อยเอ็ด  โดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าความ
เ บี่ ย ง เ บนม าต รฐ าน ( S.D.)  แ ล้ ว น า ไ ป
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ค่ า เฉลี่ ยและแปล
ความหมาย (บุญชม  ศรีสะอาด,  2543 : 100) 

3. วิ เ ค ร า ะห์ เ ป รี ยบ เที ยบคว าม
ต้องการสนับสนุนด้านสวัสดิการของผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาลต าบลหนองหลวง  อ าเภอเสล
ภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  จ าแนกตามสถานภาพใช้ค่า 
t-test และ F-test  (One way ANOVA) 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ ใช้ ในการหาคุณภาพของ
แบบสอบถาม 
 1)  ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content validity) โดยหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพท์
เฉพาะ (IOC : Index of Item Objective 
congruence) 
 2)  ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถ ามทั้ ง ฉบั บ โ ด ย ก า รห า ค่ า
สัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha coefficient) ตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach) 
 สถิ ติ พื้ น ฐ าน  ได้ แ ก่  ค่ า ค ว ามถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  
deviation) 
 

 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน  
 การ เปรี ยบ เที ยบคว ามต้ อ งการ
สนับสนุนด้านสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลต าบลหนองหลวง  อ าเภอเสลภูมิ  
จังหวัดร้อยเอ็ด  จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ใช้  t-test และ F-test  (One way ANOVA) 
และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดย
วิธีการของเชฟเฟ ่(Scheffe/) 
 
สรุปผลการศึกษา 

1. ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบล
หนองหลวง  อ าเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จ านวน  204  คน 
(ร้อยละ  57.84) รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 
146 คน  ( ร้ อยละ   42 . 16 ) ส่ วนใหญ่จบ
การศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 200 คน 
( ร้ อ ย ล ะ  5 6 . 7 6 )  จ บก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
มัธยมศึกษา หรือสูงกว่า จ านวน 150 คน  
(ร้อยละ  43.24) 

2. ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบล
หนองหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มี
ความต้องการสนับสนุนด้านสวัสดิการใน
ภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก  
( x =4.01) เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ดังนี้   ด้านการได้รับการบริการจาก
ภาครัฐ ( x = 4.20) ด้านการดูแลสุขภาพ  
( x = 4.02) ด้านความต้องการสนับสนุนอื่นๆ 
( x =3.96)  ด้านกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุด้าน
กิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ ( x =3.95) และด้าน
การด าเนินชีวิตประจ าวัน ( x =3.94)ตามล าดับ  
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เป็นดังนี้ 



                                        วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา ฉบับพิเศษ  “กา้วสู่ทศวรรษที่ 2 ของวิทยาลัยนครราชสีมา”  

 

 

99 

  1)  ด้านการได้รับการบริการจาก
ภาครัฐ ในภาพรวมและทุกข้ออยู่ในระดับมาก  
( x =4.20) โดยเรียงล าดับข้อที่มีค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ ภาครัฐโดยเฉพาะ อปท.
จัดสรรงบประมาณเพื่อมาดูแลผู้สูงอายุเช่น
จั ดตั้ ง กองทุนผู้ สู ง อ า ยุ  ชมรมผู้ สู ง อ ายุ  
( x =4.23) บุคลากรทางการแพทย์สนใจรับ
ฟังการบอกอาการเจ็บป่วยของท่านเมื่อท่าน
เข้ารับบริการ ( x =4.20) ที่ผ่านมาหน่วยงาน
ภาครัฐได้ให้ความช่วยเหลือมาเป็นอย่างดี 
และท่านรู้สึกพอใจ  ( x =4.19)  มีบุคลากร
จากภาครัฐ (โรงพยาบาล รพ.สต. อสม.) มา
ให้ความรู้ในเรื่องสุขภาวะเพื่อเป็นแนวทางใน
การด าเนินชีวิต  ( x =4.10)  การจ่ายเบี้ยยังชีพ
เกิดประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุ  
( x =3.37) 
  2)  ด้านการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
ในภาพรวมและทุกข้ออยู่ ในระดับมาก  
( x =3.94)  โดยเรียงล าดับข้อที่มีค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้  ต้องการให้บุคคลใน
ครอบครัวดูแลช่วยเหลือแม้ว่าจะสามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้  ( x =4.29)  คู่สมรส  ญาติ
สนิทให้ความช่วยเหลือด้านการเงินเพื่อใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน  ( x =4.13)  เมื่อมีเรื่องที่ไม่
สบายใจบุตร หลานรับฟังท่านด้วยความเต็ม
ใจและเห็นอกเห็นใจ  ( x =4.11)  เมื่อมีความ
ทุกข์ใจจะปรึกษาลูกหลาน หรือเพื่อนสนิท
เพื่อเป็นการระบายความทุกข์ใจ  ( x =4.01)  
ความพอใจในบทบาทหน้าที่ของตนที่มีต่อ
ครอบครัว เช่น การช่วยดูแลบ้าน การเลี้ยงดู
บุตรหลาน  ( x =3.86) 

  3)   ด้ านการดู แลสุขภาพ  ใน
ภ าพ ร ว ม แ ล ะทุ ก ข้ อ อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก  
( x =4.02)  โดยเรียงล าดับข้อที่มีค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย  ดังนี้  คู่สมรสหรือบุตรหลาน  
พาท่านไปตรวจสุขภาพประจ าปีอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง  ( x =4.18)  ปฏิบัติกิจวัตรประจ า
วันที่ถูกสุขอนามัยและได้สวมใส่เสื้อผ้าที่
สะอาด  ( x =4.10)  ท่านพักผ่อนอย่าง
เพียงพอและออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอทุก
วัน เช่น  การเดิน การวิ่ง  ( x =3.93)  เมื่อท่าน
เจ็บป่วยลูกหลานพาท่านไปรับการรักษาตาม
สถานพยาบาล เช่น คลินิก โรงพยาบาล  
( x =3.88) และการได้ เลือกรับประทาน
อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและย่อยง่าย 
เ ช่ น  ผั ก  ผ ล ไม้  เ นื้ อ ป ล า  ไ ข่ ไ ก่  ฯ ล ฯ  
( x =3.87) 
  4)  ด้านกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ 
ในภาพรวมและทุกข้ออยู่ ใ นระดับมาก 
( x =3.95)  โดยเรียงล าดับข้อที่มีค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้  ความเต็มใจให้ความ
ช่วยเหลือกิจกรรมในสังคม เช่น ชุมชน วัด 
ตามก าลังและความสามารถความเต็มใจให้
ความช่วยเหลือกิจกรรมในสังคม เช่น ชุมชน 
วัด ตามก าลังและความสามารถ ( x =4.02) 
การไปร่วมงานต่างๆ ที่ชุมชนจัดขึ้นเช่น งาน
ปีใหม่ งานบุญประจ าปี เป็นต้น ( x =3.99) 
เมื่อมีเวลาว่าง หากิจกรรมที่เพลิดเพลินท าเช่น 
การปลู กต้นไม้  ก าร เลี้ ย งปลาสวยงาม 
( x =3.94) การไปท าบุญตักบาตรและฟัง
เทศน์ในวันพระ และวันส าคัญทางศาสนา 
( x =3.91) บุตรหลานพาไปเที่ยวพักผ่อนตาม



วารสารวทิยาลัยนครราชสีมา ฉบบัพเิศษ  “กา้วสู่ทศวรรษที่ 2 ของวทิยาลัยนครราชสีมา”      .  

. 

 

100 

สถานที่ท่องเที่ยวในวันหยุด เช่น เทศกาลปี
ใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ( x =3.90) 
  5)  ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
และความต้องการอื่นๆ ในภาพรวมและทุกข้อ
อยู่ในระดับมาก ( x =3.96) โดยเรียงล าดับข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  ดังนี้  ความ
ต้องการความช่วยเหลือด้านต่างๆ เช่น ที่พัก  
อาหาร  เครื่องนุ่งห่ม ( x =4.20) ต้องการการ
อ านวยความสะดวกในการ เข้ า รั บการ
รักษาพยาบาลในหน่วยงานของรัฐ ( x =4.11) 
สถานบริการทางการแพทย์ ในชุมชนที่
สามารถ รองรับผู้ป่วยสูงอายุได้ เพียงพอ 
( x =4.04) ข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 
สิทธิการคุ้มครอง การบริการทางการแพทย์ 
( x =3.82) มีกิจกรรมอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุที่บ้านโดย กลุ่มจิตอาสา ( x =3.75) 

3. ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบล
หนองหลวง อ าเภอเสลภูม ิจังหวัดร้อยเอ็ด ที่มี
เพศต่างกัน  มีความต้องการสนับสนุนด้าน
สวัสดิการ โดยรวมและเป็นรายด้านไม่
แตกต่างกัน 

4. ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบล
หนองหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มี
ระดับการศึกษาต่างกัน มีความต้องการ
สนับสนุนด้านสวัสดิการ โดยรวมและเป็น
รายด้านไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาความต้องการ
สนับสนุนด้านสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลต าบลหนองหลวง  อ าเภอเสลภูมิ  
จังหวัดร้อยเอ็ด  ในภาพรวมและทุกด้านอยู่ใน

ระดับมาก  โดยเรียงล าดับความต้องการ
สนับสนุนด้านสวัสดิการของผู้สูงอายุจากมาก
ไปหาน้อย  ดังนี้  ด้านการได้รับการบริการ
จากภาครัฐ  ด้านการดูแลสุขภาพ  ด้านความ
ต้องการสนับสนุนอื่นๆ  ด้านกิจกรรมส าหรับ
ผู้สูงอายุด้านกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ  และ
ด้านการด าเนินชีวิตประจ าวัน  ตามล าดับ 
 ท่ีผลการศึกษาเป็นเช่นนี้แสดงให้เห็น
ว่าผู้สูงอายุมีความต้องการที่จะได้รับบริการ
จากภาครัฐ  ถึงแม้ว่าหน่วยงานภาครัฐหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้การสนับสนุนทั้ง
โดยหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด  หรือโดย
จิตส านึกของชุมชน สอดคล้องกับการศึกษา
ของ  ส านักงานสถิติแห่งชาติ  (2545 : 121)  
ได้เสนอรายงานการส ารวจประชากรผู้สูงอายุ
ในประเทศ พ.ศ. 2545  ผลการศึกษาพบว่า 
รัฐบาลและเอกชนได้จัดบริการสวัสดิการ
สังคมส าหรับผู้สูงอายุ เช่น สถานสงเคราะห์
คนชรา บัตรสุขภาพ บัตรประจ าตัวผู้สูงอายุ 
บริการเบี้ยยังชีพส าหรับผู้สูงอายุที่ยากจน การ
ลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟ เป็นต้น ส าหรับ
ความต้องการช่วยเหลือจากรัฐบาลพบว่า 
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องการมีบัตรประจ าตัว
ผู้สูงอายุ เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลฟรี  
รองลงมาต้องการเข้าร่วมโครงการ 30 บาท
รักษาทุกโรค  ต้องการมีบัตรสุขภาพเพื่อ
ลดหย่อนค่ารักษาพยาบาล  ต้องการพักอาศัย
อยู่ในสถานสงเคราะห์คนชราของรัฐ และ 
ต้องการพักอาศัยอยู่ ในสถานสงเคราะห์
คนชราของเอกชน 
 จากผลการศึกษาเมื่อพิจารณาในแต่
ละด้านพบว่า  เรื่องที่ผู้สูงอายุมีความต้องการ
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มากที่สุด  ได้แก่  ด้านการได้รับการบริการ
จากภาครัฐ  เรื่องที่ผู้สูงอายุมีความต้องการ
มากที่สุดคือต้องการให้ภาครัฐโดยเฉพาะ
อ ง ค์ ก รป กค ร อ งส่ ว นท้ อ ง ถิ่ น จั ด ส ร ร
งบประมาณเพื่อมาดูแลผู้สูงอายุเช่นจัดตั้ง
กองทุนผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ  ด้านการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน  เรื่องที่ผู้สูงอายุมีความ
ต้องการมากที่สุดคือต้องการให้บุคคลใน
ครอบครัวดูแลช่วยเหลือแม้ว่าจะสามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้  ด้านการดูแลสุขภาพ  
เรื่องที่ผู้สูงอายุมีความต้องการมากที่สุดคือ คู่
สมรสหรือบุตรหลาน  พาไปตรวจสุขภาพ
ประจ าปีอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง  ด้านกิจกรรม
ส าหรับผู้สูงอายุ   เรื่องที่ผู้สูงอายุมีความ
ต้องการมากที่สุดคือความเต็มใจให้ความ
ช่วยเหลือกิจกรรมในสังคม เช่น ชุมชน วัด 
ตามก าลังและความสามารถความเต็มใจให้
ความช่วยเหลือกิจกรรมในสังคม เช่น ชุมชน 
วัด ตามก าลังและความสามารถ  และด้านการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารและความต้องการอื่นๆ  
เรื่องที่ผู้สูงอายุมีความต้องการมากที่สุดคือ  
ความต้องการความช่วยเหลือด้านต่างๆ เช่น ท่ี
พัก  อาหาร  เครื่องนุ่งห่ม 
 ในขณะเดียวกันเรื่องที่ผู้สูงอายุมี
ความต้องการน้อยที่สุดในแต่ละด้าน ได้แก่  
ด้านการได้รับการบริการจากภาครัฐ เรื่องที่
ผู้สูงอายุมีความต้องการน้อยที่สุดคือการจ่าย
เบี้ยยังชีพเกิดประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของ
ผู้สูงอายุ  แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุมีความพึง
พอใจเกี่ยวกับการด าเนินสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
และเห็นการด าเนินงานมีความเหมาะสมดี
แล้ว  ด้านการด าเนินชีวิตประจ าวัน เรื่องที่

ผู้สูงอายุมีความต้องการน้อยที่สุดคือ  ความ
พอใจ ในบทบาทหน้ าที่ ขอ งตนที่ มี ต่ อ
ครอบครัว เช่น การช่วยดูแลบ้าน การเลี้ยงดู
บุตรหลาน  ด้านการดูแลสุขภาพเรื่องที่
ผู้สูงอายุมีความต้องการน้อยที่สุดคือ  การได้
เ ลื อกรับประทานอาหารที่ มี คุณค่ าทาง
โภชนาการและย่อยง่าย  ด้านกิจกรรมส าหรับ
ผู้สูงอายุ  เรื่องที่ผู้สูงอายุมีความต้องการน้อย
ที่สุดคือ  บุตรหลานพาไปเที่ยวพักผ่อนตาม
สถานที่ท่องเที่ยวในวันหยุด เช่น เทศกาลปี
ใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น  และด้านการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารและความต้องการอื่นๆ  เรื่องที่
ผู้สูงอายุมีความต้องการน้อยที่สุด  คือ  มี
กิจกรรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านโดย 
กลุ่มจิตอาสา 
 ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลหนอง
หลวง  อ าเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ที่มีเพศ
และระดับการศึกษาต่างกัน  มีความต้องการ
สนับสนุนด้านสวัสดิการโดยรวมและเป็นราย
ด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของ เนณัฐชา จีรพัฒนพงศ์ (2553 : บทคัดย่อ) 
ที่ศึกษาการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้าน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วน
ต าบลยางตลาด อ า เภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ ์ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุโดยรวม
และจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาและ
อาชีพ เห็นว่ามีการด าเนินงานสวัสดิการสังคม
ด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลยางตลาดโดยรวมและรายด้านทุก
ด้านอยู่ในระดับมาก และจากการศึกษาพบว่า  
ผู้สูงอายุที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาและ
อาชีพแตกต่างกัน เห็นว่ามีการด าเนินงาน
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สวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด และ
โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ 
  1)  ด้านการได้รับการบริการจาก
ภาครัฐ  หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรจัดสรรงบประมาณเพื่อมาดูแล
ผู้สูงอายุ  เช่น  จัดตั้งกองทุนผู้สูงอายุ ชมรม
ผู้สูงอายุ 
  2)  ด้านการด าเนินชีวิตประจ าวัน  
บุ ค ค ล ใ น ค ร อบค รั ว ค ว ร ใ ห้ ก า ร ดู แ ล  
ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด  โดยให้ความส าคัญใน
ทุกๆ  เรื่อง 
  3)  ด้านการดูแลสุขภาพ  คู่สมรส
หรือบุตรหลาน  ควรพาไปตรวจสุขภาพ
ประจ าปีอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 

  4)  ด้านกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ  
หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรจัดกิจกรรมหรือให้โอกาสผู้สูงอายุได้ท า
กิจกรรมช่วยเหลือสังคม 
  5)  ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
และความต้องการอื่นๆ  หน่วยงานภาครัฐ
หรือหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องควรให้ ความ
ช่วยเหลือด้านที่พัก  อาหาร  เครื่องนุ่งห่ม ใน
กรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
 ข้อเสนอแนะในการน าศึกษาครั้ง
ต่อไป 
 1)  ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคการ
ด าเนินงานด้านสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 2)  ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความ
ต้องการสนับสนุนด้านสวัสดิการของผู้สูงอายุ 
 3)  ควรศึกษาแนวทางการด าเนินชีวิต
ของผู้สูงอายุในสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงทาง
สังคมปัจจุบัน 
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จัดท าแผนกลยุทธ์และการบริหารงานมุ่งผลงาน.  เชียงราย : ส านักพิมพ์สถาบันราชภัฏ
เชียงราย. 

อุไร  ภาควิชัย.  2552.  ประสิทธิผลการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา
 อ าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม. ปริญญานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

 


