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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลจอหอ 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 2) เพื่อเปรียบเทียบการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลจอหอ 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ประชากร คือ ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลจอ
หอ อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เลือกกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 366 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การศึกษาเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test แบบ Independent samples) และ F-test (one way ANOVA)  
 ผลการศึกษา พบว่า การด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลจอหอ อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมาโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ( x = 4.00)และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับจากมากไป

หาน้อย ดังนี้ ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความต้องการของผู้สูงอายุ (�̅� =4.15)ด้านด าเนินชีวิตประจ าวัน

(�̅� =4.11)ด้านการได้รับการบริการจากภาครัฐ (�̅� = 3.95)ด้านการดูแลสุขภาพ(�̅� =3.95)ด้านกิจกรรมของ

ผู้สูงอายุ (�̅� =3.85)ตามล าดับ  
ค าส าคัญ   ผู้สูงอายุ, การด าเนินชีวิต, เทศบาลต าบลจอหอ 
 
ABSTRACT 
 The research purposes were 1) to study the lifestyle of elder that live inCho Ho Subdistrict 
Municipality, Mueang District, NakhonRatchasima Province, and 2) to comparethe lifestyle of elder 
that live inCho Ho Subdistrict Municipality, Mueang District, NakhonRatchasima Province, classified by 
the personal factors. The target population was the elder that live inCho Ho Subdistrict Municipality, 
Mueang District, NakhonRatchasimaProvince, the sample size was 366 elders. The research instrument 
was the estimate rating-scale questionnaire. The analytical statistic was the percentage, mean, 
standard deviation, t-test (independent samples) and F-test(one way ANOVA). 
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The findingswere:  
The lifestyle of elder that live inCho Ho Subdistrict Municipality, Mueang District, 

NakhonRatchasima Province, the overall and each aspect of, were the high level ( x = 4.00). For each 
aspect consideration by mean descending were the information awareness and the need of elder 

aspect(x̅ =4.15), the way of daily life aspect (x̅ =4.11), the health care aspect (x̅ =3.95), and the 

activities of elder aspect(x̅ =3.85), respectively. 
Keywords : elder,lifestyle, Cho Ho Subdistrict Municipality 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 
  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรของประเทศไทย การลดลงของอัตราการเกิดและอัตราการตายท า
ให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  (Ageing Society) ท าให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ทรัพยากรทั้งในด้านสังคม
เศรษฐกิจและสุขภาพประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นปีแรกที่สัดส่วนประชากรไทย
ขึ้นถึงระดับร้อยละ10 ซึ่งหมายความว่าประชากรไทย 9 คนต้องรับผิดชอบผู้สูงอายุ 1 คนและมีแนวโน้มสูงมากขึ้น
เรื่อยๆโดยเฉพาะในระหว่างปีพ.ศ. 2549 ถึงพ.ศ.2553 ปัญหาภาวะประชากรสูงอายุในประเทศไทยน าสู่ความจ าเป็นใน
การปรับตัวเพื่อรองรับภาระทางสังคมที่ส าคัญที่ผู้ใหญ่วัยแรงงานต้องดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นแม้ประชากรสูงอายุมีอายุยืน
ยาวแต่มิได้หมายความว่าคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจะดีตามไปด้วยเนื่องจากปัจจัยสภาพร่างกายที่ทรุดโทรม
สภาพแวดล้อมที่แย่ลง สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจากระบบครอบครัวขยายกลายเป็นระบบครอบครัวเดี่ยว
วัฒนธรรม 
  การดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวลดน้อยลงท าให้ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งมากขึ้นในขณะที่วัยท างานมีสัดส่วนน้อยลง
เมื่อเปรียบเทียบกับประชากรเด็กและผู้สูงอายุซึ่งหากมองในภาพรวมคือเป็นภาระของสังคมและในขณะเดียวกัน
ก่อให้เกิดปัญหาโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุปัญหาส าคัญของผู้สูงอายุไทย คือ ปัญหาทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ความ
ยากจน รายได้น้อยไม่มีรายได้ ต้องเผชิญกับภาวะยากไร้ รองลงมาคือ ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย มีโรคประจ าตัวซึ่งเกิด
จากโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรค
โคเลสเตอรอลในเลือดสูง กลุ่มอาการสมองเสื่อม โรคข้อเลื่อนภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได้ ภาวะซึมเศร้า  และการหกล้ม 
การด าเนินงานด้านสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มีบริการส าคัญที่เป็นที่รู้จักดีของผู้สูงอายุใน
เขตชนบทได้แก่  บริการรักษาพยาบาลฟรีส าหรับผู้สูงอายุ (ก่อนที่รัฐจะจัดบริการโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค)
บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  บริการบัตรทอง  30  บาท  บริการสถานสงเคราะห์  บริการเบี้ยยังชีพ  (เบี้ยคนแก่)  
ศูนย์บริการผู้สูงอายุในวัดโดยชุมชน  บริการชมรมผู้สูงอายุ บริการลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟ แม้ว่ารัฐจะมีนโยบายที่
ชัดเจนต่อการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุโดยรวมแต่รัฐก็มีข้อจ ากัดในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 
งบประมาณ ทรัพยากรทางสังคม การขาดแคลนฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุในเขตชนบทจึงส่งผลให้การ
ด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในเขตชนบทไม่สามารถด าเนินการได้อย่างจริงจังและต่อเนื่องตอบสนองต่อนโยบาย
ของรัฐ แม้ว่ารัฐจะออกกฎหมายเกี่ยวกับผู้สูงอายุโดยก าหนดแนวนโยบายการด าเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง การ
ส่งเสริมและการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุเป็นส าคัญ โดยเฉพาะการก าหนดให้มีการสร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุ
ในชุมชน กองทุนผู้สูงอายุเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินกิจกรรมของผู้สูงอายุในชุมชนมากขึ้น 
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  จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทยดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาการด าเนิน
ชีวิตของผู้สูงอายุในเขตชานเมือง โดยศึกษาพื้นที่เทศบาลต าบลจอหออ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาผลที่ได้จาก
การศึกษาจะเป็นแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ สูงอายุได้รับการบริการและดูแลที่ดี
ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลจอหออ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 
  2.  เพื่อเปรียบเทียบการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลจอหออ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมาจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
   
สมมติฐานของการวิจัย 
   1.  ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลจอหออ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินชีวิตแตกต่างกัน 
   2.  ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลจอหออ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการด าเนินชีวิตแตกต่างกัน 
 
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง  

แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอาย ุ
ความหมายของผู้สูงอายุ 

 ค าที่ใช้เรียกบุคคลว่า คนชรา หรือผู้สูงอายุนั้น โดยทั่วไปเป็นค าที่ใช้เรียกบุคคลที่มีอายุมาก ผมขาว หน้าตา
เหี่ยวย่น การเคลื่อนไหวเชื่องช้า พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542 : 347) ให้ความหมายค าว่าชราว่า แก่ด้วย
อายุ ช ารุดทรุดโทรม แต่ค านี้ไม่เป็นที่นิยมเพราะก่อให้เกิดความหดหู่ใจ และความถดถอยสิ้นหวัง ทั้งนี้ จากผลการ
ประชุมของคณะผู้อาวุโส โดย พลต.ต. หลวงอรรถสิทธิสุนทร เป็นประธาน ได้ก าหนดค าให้เรียกว่า ผู้สูงอายุ แทน ตั้งแต่
วันที่ 1 ธันวาคม 2512 เป็นต้นมา ซึ่งค านี้ให้ความหมายที่ยกย่องให้เกียรติแก่ผู้ที่ชราภาพว่าเป็นผู้ที่สูงทั้งวัยวุฒิ คุณวุฒิ
และประสบการณ์ 

ศศิพัฒน์  ยอดเพชร  (2544 : 10–11) ได้เสนอข้อคิดเห็น ของ บาร์โร และสมิธ  (BarrowandSmith) ว่าเป็น
การยากที่จะก าหนดว่าผู้ใดชราภาพหรือสูงอายุ แต่สามารถพิจารณาจากองค์ประกอบต่าง ๆ ได้ดังนี้คือ 

1. ประเพณีนิยม (Tradition)  เป็นการก าหนดผู้สูงอายุ โดยยึดตามเกณฑ์อายุที่ออกจากงาน เช่น ประเทศ
ไทยก าหนดอายุวัยเกษียณอายุ เมื่ออายุครบ 60 ปี แต่ประเทศสหรัฐอเมริกา ก าหนดอายุ 65 ปี เป็นต้น 

2. การปฏิบัติหน้าที่ทางร่างกาย (Bodyfunctioning) เป็นการก าหนดโดยยึดตามเกณฑ์ทางสรีรวิทยาหรือ
ทางกายภาพ บุคคลจะมีการเสื่อมสลายทางสรีรวิทยาที่แตกต่างกันในวัยสูงอายุอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย จะท างาน
น้อยลงซึ่งแตกต่างกันในแต่ละบุคคล บางคนอายุ 50 ปี ฟันอาจจะหลุดทั้งปากแต่บางคนอายุถึง 80 ปี ฟันจึงจะเริ่ม
หลุด เป็นต้น 
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3. การปฏิบัติหน้าที่ทางด้านจิตใจ (Mentalfunctioning) เป็นการก าหนดตามเกณฑ์ความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์ การจ า การเรียนรู้ และความเสื่อมทางด้านจิตใจ สิ่งที่พบมากที่สุดในผู้ที่สูงอายุคือ ความจ าเริ่มเสื่อม ขาด
แรงจูงใจซึ่งไม่ได้หมายความว่าบุคคลผู้สูงอายุทุกคนจะมีสภาพเช่นนี้ 

4. ความคิดเกี่ยวกับตนเอง (Selfconcept) เป็นการก าหนดโดยยึดความคิดที่ผู้สูงอายุมองตนเอง เพราะโดยปกติ
ผู้สูงอายุมักจะเกิดความคิดว่า ตนเองแก่ อายุมากแล้ว และส่งผลต่อบุคลิกภาพทางกาย ความรู้สึกทางด้านจิตใจและ
การด าเนินชีวิตประจ าวัน สิ่งเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามแนวความคิดที่ผู้สูงอายุนั้นๆ ได้ก าหนดขึ้น 
 5. ความสามารถในการประกอบอาชีพ (Occupation) เป็นการก าหนดโดยยึดความสามารถในการประกอบ
อาชีพ โดยใช้แนวความคิด จากการเสื่อมถอยของสภาพทางร่างกาย และจิตใจคนทั่วไปจึงก าหนดว่า วัยสูงอายุเป็นวัยที่
ต้องพักผ่อน หยุดการประกอบอาชีพดังนั้นบุคคลที่อยู่ในวัยสูงอายุ จึงหมายถึงบุคคลที่มีวัยเกินกว่าวัยที่จะอยู่ในก าลัง
แรงงาน 

6. ความกดดันทางอารมณ์และความเจ็บป่วย (Coping withstressandillness) เป็นการก าหนดโดยยึดตาม
สภาพร่างกาย และจิตใจ ผู้สูงอายุจะเผชิญกับสภาพโรคภัยไข้เจ็บอยู่เสมอ เพราะสภาพทางร่างกายและอวัยวะต่างๆ 
เริ่มเสื่อมลงนอกจากนั้น ยังอาจเผชิญกับปัญหาทางด้านสังคมอื่นๆ ท าให้เกิดความกดดันทางอารมณ์เพิ่มขึ้นอีก 
ส่วนมากมักพบกับผู้มีอายุระหว่าง 60-65 ปีขึ้นไป 
 นอกจากนั้นยังได้เสนอผลการศึกษาภาคสนามว่า การก าหนดอายุที่เรียกว่าเป็น คนแก่ ส่วนใหญ่ระบุว่ามีอายุ 
60 ปีขึ้นไป แต่บางพื้นที่มีข้อพิจารณาอื่นๆประกอบ เช่น ภาวะสุขภาพ บางคนอายุประมาณ 50 – 55 ปี แต่มีสุขภาพ
ไม่แข็งแรงมีโรคภัยและท างานไม่ไหว ผมขาว หลังโกง ก็เรียกว่า แก่ บางคนมีหลานก็รู้สึกว่าเริ่มแก่ และเริ่มลดกิจกรรม
เชิงเศรษฐกิจลง กลุ่มผู้สูงอายุไม่ใส่ใจต่อตัวเลขอายุ แต่พิจารณาตัดสินจากองค์ประกอบ เช่น สภาพร่างกาย ปวดเอว 
ปวดตามข้อเดินไปไกลๆไม่ไหวท างานหนักไม่ค่อยได้ เหนื่อยง่ายไม่มีแรง เป็นต้น เกณฑ์ที่ก าหนดว่าใครคือคนชราคือ
อายุซึ่งวัดโดยจ านวนปีที่ได้มีชีวิตอยู่มาการจ าแนกขึ้นอยู่กับแต่ละสังคมและเวลาที่อ้างถึงในสังคมที่มีลักษณะสังคม
สมัยใหม่ (Modernized) มากก็จะก าหนดอายุที่จะจ าแนกว่าเป็นคนชราไว้สูงส่วนสังคมล้าหลังหรือดั้งเดิมก็จะก าหนด
อายุจ าแนกว่าคนชราไว้ต่ าเช่นประเทศไทยคนชราคือคนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปในประเทศสหรัฐอเมริกาคือผู้ที่มีอายุ 
65 ปีขึ้นไป (พีรสิทธิค์ านวณศิลป์และคณะ, 2523: 4-8) 
 องค์การสหประชาชาติโดยมติที่ประชุมสมัชชาโลกว่าด้วยผู้สูงอายุที่นครเจนีวาเมื่อ พ.ศ. 2525 ให้ความหมาย
ผู้สูงอายุว่าเป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปโดยนับอายุตามปฏิทินองค์การอนามัยโลกให้ความหมายผู้สูงอายุไว้กว้างๆสรุปได้
ว่าผู้สูงอายุหมายถึงผู้ที่มีอายุ 60 ปีหรือมากกว่าเมื่อนับตามวัยหรือหมายถึงผู้ที่เกษียณอายุจากการท างานเมื่อนับตาม
สภาพเศรษฐกิจหรือหมายถึง ผู้ที่สังคมยอมรับว่าสูงอายุก าหนดจากสังคมวัฒนธรรมส าหรับประเทศไทยนับอายุ  60 ปี
เป็นอายุที่เกษียณอายุจากราชการถูกมองว่าเป็นอายุที่เริ่มเข้าสู่วัยสูงอายุ (นภาพรชโยวรรณและคณะ, 2532: 95,อัมพร
โอตระกูล,  2527: 28) 
 จากความหมายของผู้สูงอายุ ที่นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึง สรุปได้ว่า ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 
60 ปีขึ้นไป ที่มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย และจิตใจไปในทางที่เสื่อมลง มีบทบาททางสังคม และกิจกรรมในการ
ประกอบอาชีพลดลงการแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุได้มีผู้จัดกลุ่มผู้สูงอายุไว้หลายลักษณะเช่นจัดตามลักษณะที่แตกต่างกันตาม
ปฏิทินอายุถึง 3 กลุ่ม (ศรีทับทิมรัตนโกศลพานิชพันธ์, 2525: 27) คือ 
 1. กลุ่มผู้สูงอายุวัยต้น (The Young Elderly) มีอายุต ่ากว่า 74 ป ี
 2. กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลาง (The Middle Age Elderly) มีอาย ุ75-84 ป ี
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 3. กลุ่มผู้สูงอายุวัยท้าย (The Old Elderly) มีอายุตั้งแต่ 85 ปีขึ้นไป 
ประเทศสหรัฐอเมริกาแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุตาม National Institute of Aging เป็น2 กลุ่ม (Yurick, et. al. 1980: 31) คือ 
 1.  กลุ่ม Young Old มีอาย ุ60-74 ป ี
 2.  กลุ่ม Old – Old มีอาย ุ75 ปีขึ้นไป 
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออก (2543 : 8)ได้เสนอข้อมูลการแบ่งช่วงอายุผู้สูงอายุของประเทศไทย ดังนี้   
 1.  อายุตั้งแต่  60–69 ปี   
 2.  อายุตั้งแต่ 70–79 ปี  
 3.  อายุ 80 ปีขึ้นไป อย่างนี้ เป็นต้น 

มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ม.ป.ป.) ได้ก าหนดแนวทางการจัดท ามาตรฐานการจัดบริการเพื่อ

สงเคราะห์ผู้สูงอายุโดยมาจากการประมวลและสังเคราะห์กรอบแนวคิดในการจัดสวัสดิการสังคมและการบริการ
สาธารณะแก่ผู้สูงอายุและข้อก าหนดตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยสรุปเป็นพื้นฐานแนวทางการจัดท ามาตรฐานการจัดบริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุโดยได้แบ่งเป็นประเภท
มาตรฐานด้านต่างๆรวม 6 ด้านดังนี้ 

1.  มาตรฐานด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล 
2.  มาตรฐานด้านรายได้ 
3.  มาตรฐานด้านที่พักอาศัย 
4.  มาตรฐานด้านนันทนาการ 
5.  มาตรฐานด้านความมั่นคงทางสังคมครอบครัวผู้ดูแลและการคุ้มครอง 
6.  มาตรฐานด้านการสร้างบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน 

  แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นและการกระจายอ านาจ 
 หน่วยการปกครองท้องถิ่น เป็นหน่วยที่เกิดจากแนวความคิดเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นอันเป็นแนวความคิดที่มา
จากหลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) ซึ่งหมายถึงการที่ส่วนกลางหรือรัฐบาลกลางได้มอบอ านาจบางส่วน
ให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้มีโอกาสใช้อ านาจบริหารและการด าเนินกิจการต่างๆในพื้นที่ของตนเองภายในขอบเขต
อ านาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายก าหนด เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น และประโยชน์ของประเทศโดยส่วนรวม 
 เป้าหมายของการปกครองท้องถิ่นคือการก าหนดองค์ประกอบหรือวิธีการที่จะท าให้ท้องถิ่นและประชาชนใน
ท้องถิ่นนั้นได้มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างผาสุกมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์มีความเจริญก้าวหน้า
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างดีที่สุดและหลักเกณฑ์หรือองค์ประกอบทั้ง 3 
ประการดังกล่าวข้างต้นได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นหลักการพื้นฐานของการปกครองท้องถิ่นแนว 

คิดเกี่ยวกับการกระจายอ านาจ 
 อุทัยหิรัญโต (2523 : 5) กล่าวว่าการกระจายอ านาจการปกครองหรือที่เรียกว่ามัธยมวิภาคหมายถึงการ
กระจายอ านาจในทางการปกครองประเทศส่วนกลางบางส่วนโอนไปให้ประชาชนหัดจัดท าซึ่งถือว่าเป็นการปกครอง
ท้องถิ่นตนเอง ประทานคงฤทธิ์ศึกษากร (2526 : 5) ได้แบ่งการกระจายอ านาจเป็น 2 กรณีดังนี้ 
 1. การกระจายอ านาจตามอาณาเขตหมายถึงการกระจายอ านาจไปให้หน่วยการปกครองตามพื้นที่ในแต่ละ
ท้องที่เช่นการกระจายอ านาจให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาลเป็นต้น 
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 2. การกระจายอ านาจตามกิจการหมายถึงการกระจายอ านาจไปให้หน่วยการปกครองตามลักษณะเฉพาะ
กิจกรรมหรือแต่ละหน้าที่เพื่อให้มีความเป็นอิสระในการด าเนินงานตามความเหมาะสมของลักษณะงานนั้นๆเช่นการ
กระจายอ านาจไปให้งานประปาการไฟฟ้าหรือการโทรศัพท์เป็นต้น 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล 
 เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประวัติความเป็นมายาวนานมากที่สุดในประวัติศาสตร์การ
ปกครองท้องถิ่นของไทย (ทั้งนี้ไม่นับรวมสุขาภิบาลซึ่งได้ปัจจุบันได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลไปหมดแล้ว) 
เทศบาลในประเทศไทยถือก าเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2476ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล  พ.ศ. 2476 ภายหลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 1 ปี ภายใต้
การปกครองโดยรัฐบาลที่มีพระยาพหลพลพยุหเสนาเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นนายปรีดี พนมยงค์ ถือเป็นบุคคล
ส าคัญคนหนึ่งที่ผลักดันให้เกิดการจัดตั้งเทศบาลขึ้นในปี  พ.ศ. 2476 และเป็นผู้น าแนวคิดเรื่องการปกครองท้องถิ่นที่ใช้
อยู่แพร่หลายในประเทศตะวันตก เข้ามาใช้ในประเทศไทย นอกจากนี้ยังเป็นผู้มีส่วนส าคัญที่สุดคนหนึ่งในการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี พ.ศ. 2475 อีกด้วยในความเป็นจริงแล้วประเทศไทยมีความพยายามในการจัดตั้ง
เทศบาลหลายครั้ง ตั้งแต่สมัยการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  เช่น  พระราชด าริของพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ต้องการให้ประเทศไทยมีการปกครองท้องถิ่นเพื่อท าการปกครองตนเองขึ้นตามแบบอย่าง
ประเทศตะวันตกที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแบ่งเบาภาระของรัฐบาล 

นอกจากนี้พิจารณาได้จากข้อเท็จจริงที่ว่า มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง
เทศบาลในประเทศไทยขึ้นคณะหนึ่งซึ่งมีนายอาร์ ดี เรก เป็นประธาน โดยที่คณะกรรมการชุดดังกล่าวเสนอให้มีการจัดตั้ง  
“ประชาภิบาล”ภายหลังต่อมาเรียกว่า “เทศบาล”  และความพยายามในการจัดตั้งเทศบาลยังปรากฏให้เห็นอีกครั้งใน
การจัดตั้งคณะกรรมการอีกคณะหนึ่งเพื่อท าหน้าที่ ในการร่างพระราชบัญญัติ เทศบาลในปลายรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  แต่ก็มิได้มีการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแต่อย่างใด  หลายคนอาจ
สงสัยว่าท าไมเทศบาลจึงกลายเป็นการปกครองท้องถิ่นที่มีประวัติความเป็นมายาวนานที่สุดแทนที่จะเป็นสุขาภิบาล  ซ่ึง
ถือเป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งเช่นกัน  ค าตอบต่อค าถามเหล่านี้ก็คือ นักวิชาการด้านการปกครองท้องถิ่นส่วน
ใหญ่มองว่า สุขาภิบาลไม่ใช่การปกครองท้องถิ่นที่แท้จริง เพราะสุขาภิบาลมีองค์ประกอบบางประการที่ไม่เป็นไปตาม
หลักการกระจายอ านาจ  กรรมการสุขาภิบาลหลายต าแหน่งมาจากการแต่งตั้งของรัฐบาล ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชนในท้องถิ่น เช่น การก าหนดให้ประธานสุขาภิบาลบางแห่งเป็นนายอ าเภอ เป็นต้น 
 
วิธีด าเนินการศึกษา 

ขอบเขตของปัญหา 
 เนื่องจากการด า เนินชีวิตของผู้สูงอายุในเขตชานเมือง ยังมีปัญหาอยู่  ปัญหาที่ส าคัญคือ ปัญหา
ภาวะประชากรสูงอายุในประเทศไทยน าสู่ความจ าเป็นในการปรับตัวเพื่อรองรับภาระทางสังคมที่ส าคัญ
ที่ผู้ ใหญ่วัยแรงงานต้องดูแลผู้สูงอายุที่ เพิ่มขึ้น  แม้ประชากรสูงอายุมีอายุยืนยาวแต่มิได้หมายความว่า
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจะดีตามไปด้วยเนื่องจากปัจจัยสภาพร่างกายที่ ทรุดโทรมสภาพแวดล้อมที่แย่
ลงปัญหาส าคัญของผู้สูงอายุไทย คือ ปัญหาทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ความยากจน รายได้น้อยไม่มีรายได้ ต้องเผชิญกับภาวะ
ยากไร้ รองลงมาคือ ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย มีโรคประจ าตัวซึ่งเกิดจากโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน
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โลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคโคเลสเตอรอลในเลือดสูง กลุ่มอาการสมองเสื่อม โรคข้อเลื่อน
ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได้ ภาวะซึมเศร้า  และการหกล้ม เป็นต้น 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลจอหออ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา จ านวน 4,320 คน กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามคือ ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลจอหอ
อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ ส่วนที่ 2 การด าเนินชีวิตของ
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลจอหออ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า โดยแบ่งระดับของการวัดออกเป็น 5 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 
ซึ่งเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  
  สถิติที่ใช้ 

  สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ( - 
Coefficient)ของครอนบัค (Cronbach) 
  สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่  (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ในการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็น 
  สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ใช้ 
t-test และ F-test  (one way ANOVA)และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่  (Scheffe/) 
 
สรุปผลการศึกษา 
 ผลการศึกษา พบว่า การด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลจอหอ อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมาโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย( x = 4.00 )และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับ

จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความต้องการของผู้สูงอายุค่าเฉลี่ย (�̅� =4.15)ด้านด าเนิน

ชีวิตประจ าวันค่าเฉลี่ย (�̅� =4.11)ด้านการได้รับการบริการจากภาครัฐค่าเฉลี่ย (�̅� = 3.95)ด้านการดูแลสุขภาพ 

ค่าเฉลี่ย(�̅� =3.95)ด้านกิจกรรมของผู้สูงอายุค่าเฉลี่ย (�̅� =3.85)ตามล าดับ  
 
อภิปรายผลการศึกษา 

 1.จากการสรุปผลการศึกษาการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลจอหอ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งผู้วิจัยขอน าผลสรุปทั้ง 5 ด้าน มาอภิปรายผล ตามล าดับ ดังนี้ 

 1.1 ด้านการได้รับการบริการจากภาครัฐพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย (�̅� = 3.95) แต่
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐได้ให้ความช่วยเหลือมาเป็นอย่างดีและรู้สึกพอใจ อยู่ในระดับมาก

เป็นล าดับแรก ค่าเฉลี่ย (�̅� = 4.10) รองลงมาได้แก่ ภาครัฐโดยเฉพาะอปท.ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อมาดูแล

ผู้สูงอายุเช่นจัดตั้งกองทุนผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุค่าเฉลี่ย (�̅� =3.99) ล าดับที่สาม,ที่สี่ และห้าได้แก่ ควรมีบุคลากร
จากภาครัฐ (โรงพยาบาล สถานีอนามัย อสม.) ออกมาให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต
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ค่าเฉลี่ย (�̅� =3.94)บุคลากรทางการแพทย์สนใจรับฟังการบอกอาการเจ็บป่วยของท่านเมื่อท่านเข้ารับบริการ 

ค่าเฉลี่ย (�̅� =3.89)การจ่ายเบี้ยยังชีพเกิดประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุ ค่าเฉลี่ย ( �̅� =3.81) ที่ผล
การศึกษาออกมาเช่นนี้ ผู้วิจัยมองว่าหน่วยงานปกครองท้องถิ่น ซึ่งได้แก่เทศบาลต าบลจอหอ ได้ให้ความส าคัญกับ
ผู้สูงอายุในพื้นที่ ที่รับผิดชอบซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ วิภาธูสรานนท์  (2550 : 114)  ได้ศึกษาระดับความพึงพอใจ
ของผู้สูงอายุต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ตผลจากการศึกษา
พบว่า อยู่ในระดับมากด้านความเพียงพอได้แก่เบี้ยยังชีพมีความจ าเป็นส าหรับผู้สูงอายุที่ยากไร้และอบต . ให้การ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพแกผู้สูงอายุตามหลักเกณฑ์อย่างทั่วถึง 

 1.2 ด้านด าเนินชีวิตประจ าวันของผู้สูงอายุในเขตชานเมือง เทศบาลต าบลจอหอ พบว่า โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก ค่าเฉลี่ย (�̅� =4.11)แต่เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่ว่า ท่านพอใจในบทบาทหน้าที่ของตนที่มีต่อ

ครอบครัว เช่น การช่วยดูแลบ้าน การเลี้ยงดูบุตรหลานคะแนนอยู่ในระดับมากล าดับแรก ค่าเฉลี่ย (�̅� =4.48)
รองลงมาได้แก่ข้อที่ว่าเมื่อมีความทุกข์ใจท่านจะไปปรึกษาลูกหลาน หรือเพื่อนสนิทเพื่อเป็นการระบายความทุกข์ใจ

ค่าเฉลี่ย (�̅� =4.17)ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศศิพัฒน์  ยอดเพชร  (2544 : 10–11) ได้เสนอข้อคิดเห็น ของ บาร์
โร และสมิธ  (BarrowandSmith) ว่าการแสดงออกทางอารมณ์ จะเกี่ยวกับการตอบสนองของจิตใจต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมผู้สูงอายุจะรู้สึกต่อตนเองในแง่ต่างๆเช่นเกิดความท้อแท้น้อยใจรู้สึกว่าสังคมไม่ให้ความส าคัญกับ
ตนเองมีอารมณ์ไม่มั่นคงหงุดหงิดหรือโกรธง่ายผู้สูงอายุต้องการยอมรับและเคารพยกย่องนับถือการแสดงออกถึงความมี
คุณค่าของผู้สูงอายุโดยสมาชิกในครอบครัวต้องเข้าใจ 

 1.3 ด้านการดูแลสุขภาพโดยรวม โดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย (�̅� =3.95)แต่เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า ข้อที่ว่าคู่สมรส/บุตรหลานของท่านพาท่านไปตรวจสุขภาพประจ าปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งได้คะแนนใน

ระดับมากเป็นล าดับแรก ค่าเฉลี่ย (�̅� =4.08) รองลงมาได้แก่ข้อที่ว่าท่านพักผ่อนอย่างเพียงพอและออกก าลังกาย

อย่างสม่ าเสมอทุกวัน เช่น เดิน วิ่งค่าเฉลี่ย (�̅� =4.08) ส่วนล าดับที่สาม, สี่ และห้าได้แก่ ท่านเลือกรับประทานอาหาร

ที่มีคุณค่าทางโภชนาการและย่อยง่าย เช่น ผัก ผลไม้  เนื้อปลาไข่ไก่ค่าเฉลี่ย (�̅� =4.08) ในแต่ละวันท่านอาบน้ าวันละ 
2 ครั้งและสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาด และในแต่ละวันท่านอาบน้ าวันละ 2 ครั้งและสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาด ค่าเฉลี่ย 

(�̅� =4.08) ที่ผลการศึกษาอกมาเช่นนี้ แสดงว่าบุตรหลานยังดูแลเอาใจใส่พ่อแม่เป็นอย่างด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของ อภิญญา เวชยชัย (2542 : 116) ได้ศึกษาโครงการกองทุนส่งเสริมสวัสดิการผู้อายุและครอบครัวในชุมชนโครงการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการจัดบริการสวัสดิการสังคมในโครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่
ผู้สูงอายุสภาพปัญหาของโครงการผลการศึกษาพบว่ากลุ่มผู้สูงอายุที่ยากจนอายุมากมีบุตรหลานดูแลและไม่ได้ถูก
ทอดทิ้งให้อยู่ล าพังครอบครัวเกื้อกูลดีมีสัมพันธภาพที่ดีกับคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นกลุ่มที่ได้รับเบี้ยยังชีพมากที่สุด 

 1.4 ด้านกิจกรรมของผู้สูงอายุ ในเขตชานเมือง เทศบาลต าบลจอหอ อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาโดย

ภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ย (�̅� =3.85)แต่เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่ว่าท่านไปร่วมงาน

ต่างๆที่ชุมชนจัดขึ้น เช่น  งานปีใหม่, งานบุญประจ าปีอยู่ในระดับมากล าดับแรกค่าเฉลี่ย(�̅� =3.99) รองลงมาได้แก่
ข้อที่ว่าท่านไปท าบุญตักบาตรและฟังเทศน์ในวันพระและวันส าคัญทางศาสนาอยู่ในระดับมากเช่นกัน ค่าเฉลี่ย 

(�̅� =3.91) ส่วนล าดับที่สาม, สี่ และห้าได้แก่ท่านเต็มใจให้ความช่วยเหลือกิจกรรมในสังคม  เช่น  ชุมชน วัด ค่าเฉลี่ย 

(�̅� =3.91) ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน ที่ผลการศึกษาออกมาเช่นนี้ ผู้วิจัยมองว่าเทศบาลต าบลจอหอ 
ให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุ โดยได้จัดให้เจ้าหน้าที่ออกไปแนะน าให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อได้
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พบปะ พูดคุย กับเพื่อนฝูง และคลายเหงาซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญญา สนิทวงศ์ณอยุธยา  (2542 : 135) ได้
ท าการประเมินรูปแบบบริการที่จัดให้ผู้สูงอายุในชุมชนโดยเน้นการให้บริการของศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ าหมู่บ้าน
พบว่าบริการสวัสดิการสังคมที่จัดขึ้นในชุมชนที่ดีทั้งด้านคุณภาพและปริมาณนั้นคือการบริการด้านสาธารณสุขทั้ง
สถานพยาบาลการแจกบัตรผู้สูงอายุรวมทั้งการบริการสังคมทั่วไป 

 1.5 ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความต้องการของผู้สูงอายุของผู้สูงอายุโดยรวม พบอยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย (�̅� =4.15)แต่เมื่อพิจารณารายข้อ ความต้องการการอ านวยความสะดวกในการเข้ารับบริการการ

รักษาพยาบาลในลักษณะของรัฐอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย (�̅� =4.81)รองลงมาได้แก่ข้อที่ว่า ท่านต้องการความ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ได้รับความเดือดร้อน (ที่พัก อาหาร เครื่องนุ่งห่ม การถูกทารุณกรรม) อยู่ในระดับมากที่สุด

เช่นเดียวกันค่าเฉลี่ย (�̅� =4.62)ส่วนล าดับที่สาม, สี่ และห้าได้แก่การมีกิจกรรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านโดย 

กลุ่มเยาวชนหรือคนรุ่นใหม่ (คนหนุ่มสาว) ค่าเฉลี่ย (�̅� =3.94) ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกันทุกข้อ ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของวฤนลักษณ์นพประเสริฐ  (2550: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องความคาดหวังและความพึงพอใจ
ต่อการเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชนของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือผู้สูงอายุทั้งเพศชายและหญิงที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่จ านวน  400 
คนพบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ ไม่ต้องการรับรู้ข่าวสารจากทางราชการ แต่ต้องการความช่วยเหลือจากครอบครัวและ

คนใกล้ชิดอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย (�̅� =3.74) 
          2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลจอหอ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมาที่มี เพศ และระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการผลการศึกษา 
1. ด้านการได้รับการบริการจากภาครัฐ ควรปรับปรุงการจ่ายเบี้ยยังชีพเกิดประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของ

ผู้สูงอายุ 
2. ด้านการด าเนินชีวิตประจ าวันเจ้าหน้าที่ของรัฐควรแนะน าให้คู่สมรส หรือญาติสนิทคอยให้ความช่วยเหลือ

ดูแล ด้านการเงินเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน  
3. ด้านการดูแลสุขภาพ ควรมีบุตรหลาน ดูแลรักษาความอย่างสม่ าเสมอและให้สวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาด 
4. ด้านกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุบุตรควรพาไปเที่ยวพักผ่อนตามสถานที่ท่องเที่ยวในวันหยุด เช่นเทศกาลปี

ใหม่ และสงกรานต์ เป็นต้น 
5. ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความต้องการของผู้สูงอายุควรมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็น

ประโยชน์/สิทธิการคุ้มครองด้านบริการทางการแพทย์แก่ผู้สูงอายุ 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
ควรท าเกี่ยวกับการน านโยบายสาธารณะการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ ไปปฏิบัติของเทศบาลต าบลจอหอ อ าเภอ

เมือง จังหวัดนครราชสีมา หรือจังหวัดที่ใกล้เคียง ผลการวิจัยน่าจะน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดสวัสดิการ
ของผู้สูงอายุต่อไป 
 

เอกสารอ้างอิง 
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